
  وزارة العـدل -يـبـيـا دولــة ل
  اجلريدة الرمسية

    
  الثامنةالسنة :                                )4العدد: ( 
  م. 07/2019 /30 الموافق :                                       ھـ . 1440/ ذو القعدة/ 27 
  

  حمتويات العدد
                                                         

  الصفحة
 لسنة )  469م ( ـــــــقرار المجلس لحكومة الوفاق الوطني رق 

  )     556رار مجلس الوزارء رقم ( ــم بشأن قـبتقریر حكمیالدیة 
                      219م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة  .    2018لسنة       
  لسنة) 19ق الوطني رقم (لحكومة الوفاالوزارء قرار مجلس 

        221  تنظیم المعهد العالي للقضاء.   میالدیة بشأن إعادة  2019      
 م2019لسنة )27م(ــرق الحكـم المحلي المفــوضوزیر رار ـق 

 241              .النـأن الئحة الالفتات وأعمال الدعایة واالعشب      
 28م(ــرق حلـــــــــــــي المفــــــــوضالحكـــــــــم المر ـــوزیرار ـــــــق  (  
  260             یالدي بشأن الئحة النظافة العامة.م 2019لسنة      
 م2019لسنة  )48م(ــرق الحكـم المحلـي المفــوضر ـوزیرار ـق    

  271              . بشأن تقریر حكم بالئحة تنظیم األسواق العامة
 م2019لسنة  )57م(ــرق لمفــوضالحكـم المحلـي ار ـوزیرار ـق    
  273           بشأن الئحة تنظیم مرفق المیاه والصرف الصحى .      
 م2019لسنة  )58م(ــرق الحكـم المحلـي المفــوضر ـوزیرار ـق    
  278                                        بشأن الئحة المقابر .      

  
  البقية على ظهر الغالف

  نشرت بأمر وزير العدل                                                           
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 م2019لسنة  )59م(ــرق الحكـم المحلـي المفــوضر ـوزیرار ـق    
  283                                       بشأن الئحة المسالخ .      
 2019لسنة  )60م(ــرق الحكـم المحلـي المفــوضر ـوزیرار ـق    
  295                    بشأن الئحة النقل وسیارات األجرة . میالدي     
 216المجلس الرئاسي لحكـومة الوفـاق الوطني رقم (  رراـق  ( 

  302                                   .م  بشأن تكلیف بمهام 2019لسنة 
  ) 299قـرار المجلس الرئاسي لحكـومة الوفـاق الوطني رقم ( 

  م بشأن تشكیل اللجنة الرئیسیة إلعداد وتهیئة2019لسنة 
  304               .م2020ة ـطرابلس عاصمة للسیاحة العربیة لسن

  ) 404قـرار المجلس الرئاسي لحكـومة الوفـاق الوطني رقم ( 
  تراضات خاصة باالعم باعتماد اإلجراءات ال2019لسنة 

  307                  والطعون االنتخابیة بانتخابات المجالس البلدیة
  ) 450قـرار المجلس الرئاسي لحكـومة الوفـاق الوطني رقم ( 

    313  بجهاز الشرطة القضائیة .        م بترقیة أعضاء2019لسنة 
  316             م 2019) لسنة  2جلنة قيد حمررى العقود رقم ( قرار    
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدية 2018)لسنة 469رقم(

  بتقرير حكم بشأن قرار جملس الوزراء 
  م 2008)لسنة 556رقم(

  باعتبار مشروع من أعمال املنفعة العامة
  

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

 ته.وتعدیال 
 م. 2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  -
ــة والحســابات والمخــازن  - ــة والئحــة المیزانی ــى قــانون النظــام المــالي للدول وعل

 وتعدیالتهما.
م .بشان تشـجیع اسـتثمار رؤوس األمـوال  1997لسنة  )5وعلى القانون رقم( -

 الجنبیة وتعدیالته.
 م .بشان التخطیط العمراني. 2001لسنة  )3وعلى القانون رقم( -  
 م. 2005)لسنة 686وعلى قرار اللجنة الشعبیة لشعبیة طرابلس سابقًا رقم( -
 م. 2008لسنة  )556وعلى قرار اللجنة الشعبیة العامة سابقًا رقم( -
 م. 2008)لسنة 9وعلى قرار هیئة تشجیع االستثمار رقم( -
م .والمعتمـدة بموجـب  11/6/2008فـي وعلى اتفاقیة مشروع مشترك مؤرخـة  -

قــــرار أمــــین اللجنــــة الشــــعبیة العامــــة لالقتصــــاد واالســــتثمار والتجــــارة ســــابقًا 
 م. 2007)لسنة 2002رقم(

وعلــــى كتــــاب الســـــید/المدیر العــــام عضــــو مجلـــــس إدارة صــــندوق اإلنمـــــاء  -
 م. 18/3/2018)بتاریخ 18-3-18االقتصادي واالجتماعي رقم(ص

ــم(وعلــى قــرار المجلــس ا - م .بشــان تشــكیل حكومــة  2016)لســنة 4لرئاســي رق
 وفاق وطني.

م .بشــأن مــنح تفــویض  2016)لســنة 12وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي رقــم( -
 بمهام.

 وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة. -
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  ررـــــق

  )1مادة(

تعتمد كافة التصرفات الناقلة للملكیة التـي أجرتهـا مصـلحة أمـالك الدولـة قبـل  
)تــاریخ صــدور  م  2008لســـنة  )556رقــم( قـــرار اللجنــة الشــعبیة العامة(ســـابقًا

.لغرض التطـویر العمرانـي للموقـع المبینـة حـدوده ومعالمـه بمـتن القـرار ،وبـدأت 
الشــروط والقیــود الــواردة فــي تلــك التصــرفات اعتبــارًا مــن تــاریخ إجرائهــا  ،ویعــد 

  الغیا كل تصرف أو إجراء تم بالمخالفة ألحكام هذا القرار.
  )2دة(ما

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

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  

  ھـ. 1439/رجب/28صدر في:
  م. 14/4/2018الموافق:
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  قرار جملس الوزراء حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدية 2019)لسنة 19رقم(

  بشأن إعادة تنظيم املعهد العايل للقضاء
  - الوزراء: جملس

ـــاریخ  - ـــى اإلعـــالن الدســـتوري الصـــادر بت  2011أغســـطس 3بعـــد االطـــالع عل
 میالدیة وتعدیالته.

 م. 2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  -
ــة والحســابات والمخــازن  - ــة والئحــة المیزانی ــى قــانون النظــام المــالي للدول وعل

 وتعدیالتهما.
 میالدیة بشأن نظام القضاء. 2006)لسنة 6وعلى القانون رقم( -
ــانون رقــم( - ــات  2010)لســنة 12وعلــى الق ــانون عالق میالدیــة بشــأن إصــدار ق

 العمل والئحته التنفیذیة.
میالدیـــة بشـــأن تشـــكیل  2016)لســـنة 4وعلـــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي رقـــم( -

 حكومة وفاق وطني.
ـــم( - ـــس الرئاســـي رق ـــرار المجل ـــى ق ـــة 2016)لســـنة 12وعل بشـــأن مـــنح  میالدی

 ام.ـــــــتفویض بمه
میالدیة بشأن إعـادة  2006)لسنة 124وعلى قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم( -

 تنظیم معهد القضاء.
م .بتعــدیل أحكــام  2010)لســنة 443وعلــى قــرار اللجنــة الشــعبیة العامــة رقــم( -

 م .بشأن إعادة تنظیم معهد القضاء. 2006)لسنة 124قرارها رقم(
میالدیـــة بتعـــدیل أحكـــام  2013)لســـنة 333ر مجلـــس الـــوزراء رقـــم(وعلـــى قـــرا -

م .بشـــأن إعـــادة تنظـــیم المعهـــد العـــالي لشـــؤون  2010)لســـنة 443القـــرار رقـــم(
 القضاء.

) المـــؤرخ فـــي 76.1.9وعلـــى كتـــاب الســـید/وزیر العـــدل المفـــوض رقـــم(ب.خ. -
 م. 26/03/2019
مـــؤرخ فـــي ) ال1833وعلـــى كتـــاب الســـید/أمین شـــؤون مجلـــس الـــوزراء رقـــم( -

 م. 04/04/2019
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وعلــــى مــــا قــــرره مجلــــس الــــوزراء لحكومــــة الوفــــاق الــــوطني فــــي اجتماعــــه  -
 م. 2019االستثنائي الثاني لسنة 

  ررــــــق
  اب األولـــالب
  ةـــام عامـــأحك

  )1مادة(
  یعاد تنظیم المعهد العالي للقضاء وفقًا لألحكام الواردة بهذا القرار.

  )2مادة(
اء مؤسســـة علمیـــة تعنـــى بالتأهیـــل والتـــدریب ،ویتمتـــع المعهـــد العـــالي للقضـــ

بالشخصیة االعتباریة والذمة المالیة المسـتقلة ویتبـع لـوزارة العـدل ویكـون مقـره 
الرئیســي بمدینــة طــرابلس ،كمــا یجــوز أن یكــون للمعهــد فــرع فــي مدینــة أخــرى 

  بقرار من وزیر العدل وبناء على اقتراح من مجلس إدارة المعهد.
  )3مادة(

للمعهد میزانیة مستقلة تعد وفقًا للـنظم واألصـول المعمـول بهـا وتتكـون  یكون
  -الموارد المالیة من:

 المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة. - 1
المـــنح والمعونـــات والهبـــات والوصـــایا والتبرعـــات غیـــر المشـــروطة التـــي  - 2

 یقبلها مجلس إدارة المعهد.
التي یقـوم بهـا المعهـد وفـق الضـوابط التـي یـتم  مقابل األنشطة والخدمات - 3

 االتفاق علیها بین المعهد والجهة طالة الخدمة.

  )4مادة(

یكــون للمعهــد جهـــاز إداري یتــولى تصــریف شـــؤونه اإلداریــة والمالیــة تحـــت 
  إشراف إدارة المعهد.

ویتمتــع الموظفــون العــاملون بالمعهــد بالمزایــا المقــررة لنظــرائهم مــن مــوظفي 
النیابات ویسرى بشأنهم فیما لم یرد فیه نـص فـي هـذه الالئحـة أحكـام المحاكم و 

  تشریعات الخدمة العامة.
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  )5مادة(
مع مراعاة اللوائح المنظمة للدراسات العلیـا ،للمعهـد تنظـیم دراسـات علیـا فـي 
مجال العلوم القضائیة بالتعاون مع إحـدى كلیـات القـانون ،ویحصـل مـن یلتحـق 

الماجســتیر فــي العلــوم القضــائیة إذا أتــم متطلبــات بهــذا البرنــامج علــى شــهادة 
البرنامج المعد لهذا الغرض ویصدر بتنظیم هـذا البرنـامج قـرار مـن مجلـس إدارة 
المعهد بناء على اقتراح من المجلس العلمي االستشاري بعـد التنسـیق مـع كلیـة 

  .ونـــــــانـــــالق
  )6مادة(

قضـاء" تعنـى بنشـر البحـوث یصدر المعهد مجلة دوریة تسمى "مجلة معهـد ال
والدراســـات والمقـــاالت والتعلیقـــات والتقـــاریر التـــي تســـاهم فـــي تحقیـــق أهـــداف 

  المعهد.
ـــى توصـــیة مـــن  ویصـــدر بتنظیمهـــا قـــرار مـــن مجلـــس إدارة المعهـــد بنـــاء عل

  المجلس العلمي االستشاري.
  )7مادة(

تنشـــأ مكتبـــة یراعـــى فـــي إنشـــائها أهـــداف المعهـــد والتطـــور التقنـــي والبـــرامج 
لمعتمدة في المعهد مـع مراعـاة النظـام المعتمـد فـي الخصـوص بـالمركز العربـي ا

  للبحوث القضائیة والقانونیة.
  )8مادة(

یصـدر مجلـس إدارة المعهـد بنـاء علــى اقتـراح مـدیر المعهـد اللـوائح والقــرارات 
  شؤون المعهد وبما ال یتعارض مع أحكام هذا القرار. رالالزمة لتسیی

  الباب الثاني
  لمعھدأھداف ا
  )9مادة(

  -یهدف المعهد العالي للقضاء على تحقیق المهام اآلتیة:
إعـــداد وتنفیـــذ البـــرامج التأهیلیــــة للمســـتهدفین بـــالتعیین فـــي وظــــائف   . أ

 ة.ـــــــــالهیئات القضائی
التأهیــل المســتمر للعــاملین بالوظــائف القضــائیة والوظــائف المســـاعدة   . ب

 لتحسین وتطویر مستوى األداء.



  224رقم الصفحة                                                                  )  4دد (ـــالع
  

ي للقضــاة وأعضــاء النیابــة العامــة وأعضــاء الهیئــات التأهیــل التخصصــ  . ج
 رى.ــــالقضائیة األخ

تدریب الموظفین القائمین باألعمال اإلداریة والكتابیة واإلعـالن والتنفیـذ   . د
 بالهیئات القضائیة وكذلك مأموري الضبط القضائي.

 هـ. تأهیل وتدریب لجان التوفیق والتحكیم.
انوني لفائدة كوادر مـوظفي الـوزارات إقامة دورات تأهیلیة في المجال الق  . و

 والبلدیات والشركات والهیئات والمؤسسات العامة. 
تنظیم ندوات ومحاضرات ولقاءات علمیة ومواسم ثقافیة والمشـاركة فـي   . ز

المـؤتمرات وورش العمـل والنـدوات المتصــلة بأهـداف المعهـد التـي تعقــد 
 داخل البالد أو خارجها.

الطباعة والنشـر فـي مجـال الفقـه والقضـاء االهتمام بالتألیف والترجمة و   . ح
 ع.ـــــوالتشری

إجـــراء الدراســـات واألبحـــاث العلمیـــة والنظریـــة والتطبیقیـــة الهادفـــة إلـــى   . ط
 تطویر العمل القضائي والتشریعي.

توثیـــق الصـــالت والـــروابط العلمیـــة مـــع الجهـــات المنـــاظرة فـــي الـــداخل   . ي
 دولیة.والخارج والجامعات ومراكز البحث العلمي والمنظمات ال

ــة للمحــامین الخــواص ومحــرري العقــود والمــأذونین   . ك إقامــة دورات تأهیلی
 وغیرها من المهن القانونیة. 

  الفصل األول
  تأھیل أعضاء الھیئات القضائیة

  )10مادة(
یهــدف التأهیــل األساســي للمرشــحین لشــغل وظــائف بالهیئــات القضــائیة مــن 

دا دارة قضـــایا الحكومـــة وإ دارة القضـــاء والنیابـــة العامـــة وإ رة المحامـــاة العامـــة وإ
القانون إلى تمكینهم من اكتساب المعارف والمهارات وأسالیب التعبیر والتواصل 
واالطـــالع علـــى التشـــریعات واالجتهـــادات القضـــائیة الوطنیـــة واألجنبیـــة وطـــرق 
صــیاغة األحكــام وصــحف الــدعاوى والطعــون ومــذكرات االتهــام والــدفاع وقــرارات 

ف كذلك إلى تمكینهم من أصول صیاغة مشـروعات التصرف في التحقیق ،ویهد
القــوانین والمعاهــدات وتــدریبهم علــى أصــول إدارة الجلســات وفــن المرافعــة ،كمــا 
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لــى مــا یجــب أن یتحلــى بــه  یهــدف إلــى ترســیخ قــیم وأخــالق العمــل القضــائي وإ
ــائمون بهــذه الوظــائف فیمــا یتعلــق بممارســتهم للعمــل القضــائي مــن نزاهــة  الق

  وحیاد.
  )11مادة(

یكــون التأهیـــل األساســي علـــى ثـــالث مراحــل متوالیـــة بــین المعهـــد والمحـــاكم 
ومرافـــق وزارة العـــدل والمؤسســـات األخـــرى لغـــرض اســـتكمال مـــا تمـــت دراســـته 
بالمعهــد مــن محاضــرات وورش عمــل وأعمــال تطبیقیــة ونــدوات مــدة كــل مرحلــة 

ن ســتة أشــهر ویــتم تقــویم الدارســین فــي نهایــة كــل مرحلــة ،ویشــترط لالنتقــال مــ
% مـن مجمـوع الـدرجات المخصصـة 65مرحلة إلـى أخـرى الحصـول علـى نسـبة 

للتقـــویم ،وال یجـــوز لمـــن لـــم یحصـــل علـــى هـــذه النســـبة االســـتمرار فـــي المعهـــد 
%علــى 70ویشــترط للنجــاح فــي برنــامج التأهیــل المســتمر الحصــول علــى نســبة

  األقل من مجموع درجات المراحل الثالث.
بـرامج التأهیـل وعناصـر وقواعـد التقـویم بمــا وتحـدد الالئحـة الداخلیـة للمعهـد 

  یكفل نجاح برنامج التأهیل األساسي في شقیه النظري والتطبیقي.
  )12مادة(

یجـــرى التأهیـــل األساســـي تحـــت إشـــراف أســـتاذ أو عـــدة أســـاتذة وفقـــًا لنظـــام 
المشــاركة الفعلیــة والفاعلــة بــین األســاتذة والمنســبین للمعهــد بمــا یحقــق الحــوار 

  ل إیجاد الحلول لإلشكالیات المطروحة.والنقاش من أج
  )13مادة(

تكون بدایة العام الدراسي بالمعهد بـالتزامن مـع العـام الدراسـي فـي الجامعـات 
والمعاهد ویصدر بتحدید مواعید بدایة ونهایة بـرامج التأهیـل والتـدریب قـرار مـن 

  مدیر عام المعهد بعد استشارة مجلس إدارة المعهد.
  التأھیل التخصصي

  )14(مادة
یهدف التأهیل التخصصي إلى إعداد أعضاء هیئات قضائیة متخصصـین فـي 
نوع معین من القضایا حسب حاجة الهیئات القضائیة ویـتم التأهیـل التخصصـي 
مـــن خـــالل تنظـــیم لقـــاءات وورش عمـــل ونـــدوات وطنیـــة أو دولیـــة ومحاضـــرات 

  تناقش اإلشكالیات ذات العالقة بالتخصص.
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  )15مادة(
ـــ ـــى األقـــل وتحـــدد الالئحـــة تكـــون مـــدة التأهی ـــة أشـــهر عل ل التخصصـــي ثالث

  الداخلیة األحكام التنظیمیة للتأهیل التخصصي.
  )16مادة(

ینظم المعهد دورات خاصة لرؤساء المحـاكم والنیابـات وفـروع إدارات الهیئـات 
القضــائیة یتنــاول متطلبــات إدارة العدالــة القضــائیة فــي إطــار تحــدیث المنظومــة 

مة والشفافیة تكـون مـدة الـدورة كمستجدات في اإلدارة والحو القضائیة ومواكبة ال
بما ال یقل عـن خمسـین سـاعة ویحـدد مجلـس إدارة المعهـد برنـامج الـدورة بنـاء 

  على عرض من المجلس العلمي االستشاري.
  التأھیل المستمر

  )17مادة(
یهــدف التأهیــل المســتمر إلــى تزویــد العــاملین بالوظــائف القضــائیة بالمعــارف 

ــدراتهم وتحســین والمهــا ــع ق ــي تســهم فــي رف ــة والمهنیــة الت ــرات العلمی رات والخب
ملكــاتهم بحســب مــا یســتجد مــن تطــورات وتغیــرات فــي التشــریعات واالجتهــادات 

  .القضائیة أو تغییر المسار
  )18مادة(

یــتم التأهیــل المســتمر مــن خــالل تنظــیم نــدوات وطنیــة أو دولیــة وورش عمــل 
السـنة علـى األقـل وتشـمل بـرامج التأهیـل  ساعة فـي 30ومحاضرات وذلك بواقع 

  -المستمر على وجه الخصوص:
 مواكبة التطورات التشریعیة واالجتهادات القضائیة. -1
االســتجابة لمتقضــیات حقــوق اإلنســان والحــق فــي التقاضــي والحــق فــي  -2

 اإلنصاف والحق في المحاكمة العادلة.
 مواكبة التطور االقتصادي واالجتماعي في لیبیا. -3

رة المعهــد عنــد وضــعها بــرامج التأهیــل المســتمر مراعــاة مالحظــات وعلــى إدا
إدارة التفتیش على الهیئـات القضـائیة ومالحظـات المؤسسـات العامـة والتنسـیق 

  مع المجلس األعلى للقضاء.
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  الفصل الثاني
  تأھیل المستشارین والبحاث القانونیین

  )19مادة(
القانونیـــة بالهیئـــات یهـــدف التأهیـــل األساســـي للمرشـــحین للعمـــل بـــاإلدارات  

والمؤسسات والشركات العامة إلى إكسابهم المعارف والمهـارات والخبـرات وملكـة 
ــــة  عــــداد ومراجع ــــة المــــذكرات وإ ــــن كتاب البحــــث العلمــــي وأصــــول الصــــیاغة وف
بـداء الـرأي لمشــروعات  مشـروعات القـوانین واللـوائح والعقـود اإلداریــة ودراسـة وإ

ا یهـدف إلـى تزویـد المرشـحین بقواعـد إبـداء المعاهدات واالتفاقیات الدولیـة ،كمـ
  الرأي والردود القانونیة.

  )20مادة(
تكون مدة التأهیل األساسي للمستشارین القانونیین تسـعة أشـهر وتقسـم إلـى 
دارة القــــانون وكــــذلك الهیئــــات التشــــریعیة  مــــرحلتین متــــوالیتین بــــین المعهــــد وإ

  ومجلس الوزراء.
مـــدتها خمســـة أشـــهر لمحاضـــرات یخضـــع المرشـــحون فـــي المرحلـــة األولـــى و 

ودروس نظریــة وعملیــة بمعهــد القضــاء وفقــًا لنظــام المشــاركة الفعلیــة والفاعلــة 
بــین األســاتذة والمرشــحین بمــا یحقــق الحــوار والنقــاش مــن أجــل ترســیخ ملكــة 
عـــداد المـــذكرات وأصــــول صـــیاغة مشـــروعات القـــوانین والمعاهــــدات  اإلفتـــاء وإ

  واللوائح والقرارات والعقود.
قل المرشحون في المرحلة الثانیة ومدتها أربعـة أشـهر إلـى إدارة القـانون وینت

والجهـــات األخـــرى المـــذكورة وذلـــك لتطبیـــق معـــارفهم المكتســـبة واالســـتفادة مـــن 
  الخبرة المتراكمة لدى العاملین بتلك الجهات.

  التأھیل التخصصي
  )21مادة(

ــى إعــداد بحــاث ومستشــارین متخصصــین  ــل التخصصــي إل فــي یهــدف التأهی
مجال معین مـن مجـاالت واالستشـارات القانونیـة حسـب حاجـة العمـل والتطـورات 

  ة.ـــــالقانونیة واالقتصادی
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ــاءات وورش عمــل وطنیــة أو  ــل التخصصــي مــن خــالل تنظــیم لق ــتم التأهی وی
  دولیة ومحاضرات تتناول إشكالیات التخصص.

  )22مادة(
نونیین ثـالث أشـهر تكون مدة التأهیل التخصصي للباحثین والمستشارین القـا

  على األقل ،وتحدد الالئحة الداخلیة للمعهد األحكام التنظیمیة لهذا التأهیل.
  التأھیل المستمر

  )23مادة(
یهــــدف التأهیــــل المســــتمر إلــــى تزویــــد البــــاحثین والمستشــــارین القــــانونیین 
ــع قــدراتهم  ــة التــي تســاهم فــي رف ــرات العلمیــة والفنی بالمعــارف والمهــارات والخب

ســــتوى أدائهــــم بحســــب مــــا یســــتجد مــــن تطــــورات فــــي التشــــریعات وتحســـین م
  .واالجتهادات القانونیة والقضائیة والفقهیة
  )24مادة(

یــتم التأهیــل المســـتمر للبــاحثین والمستشـــارین القــانونیین مـــن خــالل تنظـــیم 
سـاعة فـي السـنة علـى األقـل وتشـمل  30ندوات وورش عمل ومحاضرات بواقـع 

  -جه الخصوص:برامج التأهیل المستمر على و 
 متابعة التطورات التشریعیة واالجتهادات الفقهیة والقضائیة. .1
 مواكبة التطور االقتصادي واالجتماعي في لیبیا. .2

ــل المســتمر مراعــاة مالحظــات  علــى إدارة المعهــد عنــد وضــعها لبــرامج التأهی
إدارة القـــانون ومالحظـــات المؤسســـات العامـــة والتنســـیق مـــع المجلـــس األعلـــى 

  ء.اـــــــللقض
  الفصل الثالث

  تأھیل الكتبة والمحضرین
  )25مادة(

یهدف التأهیـل األساسـي ألعـوان القضـاء مـن الكتبـة والمحضـرین والمـوظفین 
العـــاملین بالهیئـــات القضـــائیة إلـــى تمكیـــنهم مـــن اكتســـاب المعـــارف والمهـــارات 
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الالزمــة للقیــام بأعمــال وظــائفهم وتزویــدهم بقواعــد وأخــالق الوظیفــة بمــا یخــدم 
  ة.ــــــارة العدالحسن إد

تكــون مــدة التأهیــل األساســي للمــذكورین ســتة أشــهر یتلقــى خاللهــا المرشــح 
دروسًا نظریة وعملیـة فـي المعهـد یسـاهم فیهـا أسـاتذة مختصـون تختـارهم إدارة 

  المعهد حسب الحاجة.
ــًا لمــدة ال تقــل عــن ثالثــین ســاعة بالمحــاكم  تشــمل مــدة التأهیــل تــدریبًا عملی

  لهیئات القضائیة. والنیابات وباقي ا
  )26مادة(

یخضــع أعـــوان القضـــاء والمـــوظفین فــي طـــور التأهیـــل واالختبـــارات ومتابعـــة 
ــدروس التــي أعطیــت لهــم وتقــویم  ــع مــدى اســتیعابهم لل مســتمرة لســلوكهم وتتب

  نشاطهم بهدف التحقق من أهلیتهم لمباشرة الوظیفة.
ان القضــاء مــن تحــدد الالئحــة الداخلیــة للمعهــد بــرامج التأهیــل المســتمر ألعــو 

  الكتبة والمحضرین وقواعد التقویم بما یكفل نجاحها.
  )27مادة(

یهدف التأهیل المسـتمر إلـى تزویـد الكتبـة والمحضـرین والمـوظفین بالمعـارف 
سـاعة  20الالزمة التي تساهم في رفـع قـدراتهم وتحسـین مسـتوى أدائهـم بواقـع 

التشـریعیة والقضـائیة  على األقل في السنة على أن یـتم التركیـز علـى التطـورات
  ذات الصلة.

وعلـى إدارة المعهــد عنـد وضــعها لبـرامج التأهیــل المسـتمر للمــذكورین مراعــاة 
مالحظات رؤساء المحـاكم والنیابـات ورؤسـاء إدارات الهیئـات القضـائیة األخـرى 

  واإلدارة المختصة بإدارة التفتیش على الهیئات القضائیة.
  الفصل الرابع

  یبنظام التأھیل والتدر
  )28مادة(

یحدد مجلس إدارة المعهـد كـل سـنة عـدد المقبـولین للتأهیـل والتـدریب بحسـب 
ـــك بالتنســـیق مـــع  حاجـــة الهیئـــات القضـــائیة والمؤسســـات العامـــة األخـــرى  وذل

  المجلس األعلى للقضاء والجهات ذات العالقة.
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  )29مادة(
یكــــون القبــــول فــــي برنــــامج التأهیــــل األساســــي بنــــاء علــــى مســــابقة تجــــرى 

  -قدمین للعمل بالهیئات القضائیة ویشترط للقبول ما یلي:للمت
 أن یكون المتقدم حامًال للجنسیة اللیبیة.  . أ

أن یكون حاصًال على درجة اللیسانس في القانون أو الشریعة   . ب
 والقانون من جامعة وطنیة أو أجنبیة معترف بها.

ال یتجاوز سن الثالثین سنة.  . ج  أن یتمتع باألهلیة القانونیة وإ
ون قد سبق اتهامه أو الحكم علیه في جنایة أو جنحة عمدیه أال یك  . د

 ولو كان رد إلیه اعتباره.
 هـ. أن یكون محمود السیرة حسن السلوك.

 أن ینجح في المسابقة التي تعقد لهذا الغرض.  . و
 أن یكون متمكنًا من استخدام الحاسوب والمهارات المتعلقة به.  . ز
في إحدى اللغات الحیة  أن یكون قد اجتاز مرحلة المتوسط على األقل  . ح

% من الدرجة المقررة للقبول لحملة الدكتوراه 40وتحتسب نسبة 
 % من الدرجة المقررة للقبول لحملة الماجستیر.25ونسبة 

  )30مادة(
تقــوم بــإجراء المســابقة لجنــة تشــكل بقــرار مــن مجلــس إدارة المعهــد علــى أن 

  -تكون برئاسة مدیر إدارة التأهیل وعضویة كل من:
 عضاء هیئة التدریس بالمعهد.أحد أ -1
 أحد أساتذة اللغة العربیة یرشحه رئیس مجمع اللغة العربیة. -2
 قاض متقاعد من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة. -3

  وتراعى لجنة المسابقة الحیدة والنزاهة والشفافیة والجدارة في عملها.
  )31مادة(

خهـــا ومكانهـــا فیمـــا عـــدا مـــا تضـــمنته المـــادة الســـابقة تـــنظم المســـابقة وتاری
بالئحــة خاصــة تصــدر عــن مجلــس إدارة المعهــد بنــاء علــى اقتــراح مــن مــدیر 

  المعهد.
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  )32مادة(
یمنح من اجتاز برنامج التأهیل األساسي شهادة تؤهله للعمل في إحدى 
الهیئات القضائیة ویمنح الملحقون ببرنامج التأهیل التخصصي والمستمر 

شاركة شهادة بمستواهم تراعى عند والتدریب الذین واظبوا على الحضور والم
  .تقدیر درجة كفائتهم

  )33مادة(
یضع مجلس إدارة المعهد بناء على عرض مدیر عام المعهد وفي إطار 
السیاسة المعتمدة من المجلس العلمي االستشاري المقررات التي یدرسها 

  -الطالب في برنامج التأهیل األساسي على أن تتضمن المواضیع اآلتیة:
 لعدالة.فلسفة ا .1
 مناهج تفسیر النصوص. .2
 المنطق القضائي. .3
 حق الدفاع. .4
 دور القاضي والخصوم في الدعوى. .5
 إدارة العدالة. .6
 الدعوى اإلداریة. .7
 تسبیب األحكام والقرارات. .8
 حقوق اإلنسان. .9
 القانون الدولي اإلنساني. .10
 صیاغة قرارات االتهام والحفظ. .11
 صیاغة مذكرات الدفاع. .12
 ة المدنیة.المشكالت العملیة للمسؤولی .13
 المشكالت العملیة للحجوز. .14
 الحبس االحتیاطي. .15
 المناسخات والنفقات. .16
 الجرائم االلكترونیة. .17
 المحررات االلكترونیة واإلثبات االلكتروني. .18
 الشركات. .19
 قواعد البالغة وفن التعبیر. .20
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 أصول التحقیق. .21
 المصلحات القانونیة والقضائیة باللغة االنجلیزیة. .22

ج التأهیــل التخصصـي والمســتمر والتـدریب بحســب ویضـع مجلــس اإلدارة بـرام
الحاجــة وبمــا یواكــب التطــورات فــي القــانون والقضــاء والفقــه علــى الصــعیدین 

  .المحلي والدولي
  )34مادة(

یخضع طلبة التأهیـل األساسـي خـالل مـدة التأهیـل الختبـارات لتقـویم معـارفهم 
توبـــة ومــدى اســـتیعابهم وحســـب مــا قـــدموه مـــن مشــروعات أحكـــام ومـــذكرات مك

وأوراق عمل وعروض شفهیة ،كما یخضـعون المتحـان شـامل یهـدف إلـى تقـویم 
مقدرتهم القانونیة عند انتهاء فترة التأهیل وذلك وفقًا للضوابط واإلجـراءات التـي 

  تحدد بقرار من مجلس إدارة المعهد بناء على اقتراح من مدیر المعهد.
  )35مادة(

اختبــارات امتحـــان تقـــویم  تكــون درجـــة الطالــب الـــذي یتغیـــب دون عــذر عـــن
المعارف صفرًا ،واسـتثناء مـن ذلـك یجـوز تنظـیم اختبـارات اسـتدراكیة لمـن تغیـب 

  بعذر تقبله إدارة المعهد.
  الباب الثالث
  إدارة المعھد

  )36مادة(
یكـون للمعهــد مــدیر عـام یتــولى إدارتــه وتســییر شـؤونه تحــت إشــراف مجلــس 

ة خمــس ســنوات قابلــة للتجدیــد إدارة المعهــد ویشــغل المــدیر العــام مهامــه لمــد
  ویعاونه في إدارة الشؤون العلمیة((مجلس علمي استشاري)).

  الفصل األول
  مجلس إدارة المعھد

  )37مادة(
مجلــــس إدارة المعهــــد هــــو الســــلطة العلیــــا المشــــرفة علــــى شــــؤون المعهــــد 
ــانون ویشــكل برئاســة وزیــر العــدل  وتصــریف أمــوره وتحقیــق أغراضــه وفقــًا للق

  -م:ـــــــــــــــــذكرهوعضویة اآلتي 
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 مدیر المعهد. -1
 مندوب عن المجلس األعلى للقضاء یختاره رئیس المجلس. -2
 مندوب عن إدارة التفتیش على الهیئات القضائیة. -3
 مدیر إدارة التأهیل والتدریب بالمعهد. -4
 مدیر إدارة الشؤون اإلداریة والمالیة بالمعهد. -5
هد لمدة سنتین قابلتین عضوین من أساتذة المعهد یختارهما مدیر المع -6

 د.ــــــدیـــــللتج
  )38مادة(

یضع مجلس إدارة المعهد سیاسة التأهیل والتدریب ویشرف على تنفیذها وله 
  -على األخص:

 رسم السیاسة العامة للمعهد ومتابعة تنفیذها بما یكفل تحقیق أغراضها. -1
الت إقرار برامج التأهیل والتدریب والتنمیة والبحث العلمي في المجا -2

 القضائیة والقانونیة واتخاذ ما یلزم لتنفیذها.
اعتماد المقبولین بالمعهد من المتقدمین للترشح لشغل وظائف الهیئات  -3

 ة.ــــــالقضائی
 اعتماد لوائح الدراسة واالمتحانات وغیرها من اللوائح الداخلیة. -4
 إقرار برامج التعاون مع المعاهد العربیة واألجنبیة المناظرة. -5
القائمین بالتأهیل والتدریب والتقویم واإلشراف وغیرهم ممن یقومون اختیار  -6

 بأعمال أخرى.
المصادقة على التقریر المالي واإلداري السنوي والتقاریر الدوریة التي تقدم  -7

 عن سیر العمل بالمعهد.
حالته للجهات المختصة. -8  اعتماد مشروع المیزانیة وإ
 اعتماد نتائج دورات التأهیل والتدریب. -9

ع نظام للحوافز المادیة والمعنویة للعاملین والباحثین والدارسین وض -10
 د.ــــــــبالمعه

 الموافقة على مشروعات االتفاقیات المتصلة بنشاط المعهد. -11
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الموافقة على قبول اإلعانات والتبرعات والمنح والهبات والوصایا التي  -12
 تقدم لخدمة أغراض المعهد.

 یقة في إطار مهام المعهد.قبول طالب من الدول الشقیقة والصد -13
 أیة مسائل أخرى تتعلق بنشاط المعهد. -14

  )39مادة(
لمجلس اإلدارة أن یعهد إلـى مـدیر المعهـد أو لجنـة مـن بـین أعضـائه بـبعض 

  .اختصاصاته وله أن یفوض أحد أعضائه في القیام بمهمة محددة
  )40مادة(

ولــه أن یجتمــع مجلــس إدارة المعهــد بــدعوة مــن رئیســه مــرة كــل ثالثــة أشــهر 
یجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بنـاء علـى دعـوة مـن الـرئیس أو بطلـب ثلثـي 
األعضــاء ویكــون االجتمــاع صــحیحًا بحضــور أغلبیــة أعضــائه وتصــدر القــرارات 
ــة أصــوات الحاضــرین وعنــد تســاوى األصــوات یــرجح الجانــب الــذي فیــه  بأغلبی

  رئیس.ـــــــال
ى جلسـاته مـن یـرى االسـتعانة تكون مداوالت المجلس سریة ولـه أن یـدعو إلـ

بــه فــي أي مــن المســائل المعروضــة علیــه دون أن یكــون لــه صــوت معــدود فــي 
  التصویت على القرارات.

ال یجوز لرئیس مجلس إدارة المعهد أو ألي من أعضـائه الحضـور لـدى نظـر 
  مسألة تخصه أو تخص أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة.

  )41مادة(
یر عــام یعــین بقــرار مــن وزیــر العــدل ویختــار مــن بــین كبــار یكــون للمعهــد مــد

  رجاالت القانون أو القضاء في لیبیا.
  )42مادة(

یتولى مدیر المعهـد تسـییر شـؤونه المالیـة واإلداریـة وفـق التشـریعات النافـذة 
  -وله على وجه الخصوص:

 تمثیل المعهد في عالقاته بالغیر وأمام القضاء.  . أ
والتــدریب وسیاســات تطــویر إدارة المعهــد  اقتــراح خطــط وبــرامج التأهیــل  . ب

 وأنشطته ورفعها للمجلس.
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 اقتراح اللوائح والقرارات الخاصة بتنظیم المعهد.  . ج
 إعداد مشروع المیزانیة. د.

 هـ. رفع تقاریر دوریة عن أنشطة المعهد إلى المجلس.
 إعداد مشروع المیزانیة السنویة وعرضه على المجلس العتماده.  . و
والعقـــود التـــي یكـــون المعهـــد طرفـــًا فیهـــا بعـــد موافقـــة إبـــرام االتفاقیـــات   . ز

 مجلس اإلدارة.
إقامـة وتعزیـز العالقـات العلمیـة والفنیـة مـع المعاهـد والمراكـز القضـائیة   . ح

 النظیرة بما یحقق أهداف المعهد.
 اقتراح أعضاء هیئة التدریس وعرض ذلك على مجلس اإلدارة.  . ط

  افذة.ي.  صرف المكافآت المالیة وفقًا للتشریعات الن
نهاء خـدماتهم وفقـًا للتشـریعات النافـذة  ك. اقتراح تعیین العاملین بالمعهد وإ

.   وله في هذا الشأن صالحیات رئیس المصلحة المقررة قانونًا
  الفصل الثاني

  المجلس العلمي االستشاري للمعھد
  )43مادة(

  -یتكون المجلس العلمي االستشاري للمعهد من كل من:
 مدیر المعهد. -1
 ة التفتیش على الهیئات القضائیة.رئیس إدار  -2
 أقدم رؤساء محاكم االستئناف. -3
 أقدم المحامین العامین. -4
 نقیب عام المحامین. -5
أربعة من ذوي الخبرة من بین أساتذة القانون أو الشریعة بالجامعات  -6

اللیبیة ذوى الصلة بمهام المعهد ،وكبار رجال القضاء والنیابة 
وزیر العدل بناء على ترشیح من  المتقاعدین یصدر بتسمیتهم قرار من

 مدیر المعهد لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید لمرة واحدة.
 أحد أعضاء هیئة التدریس بالمعهد یختاره مجلس إدارة المعهد. -7

ویصــدر بتشــكیل المجلــس العلمــي االستشــاري قــرار مــن مجلــس إدارة المعهــد 
  د.ویصدر بنظام العمل في المجلس قرار من مجلس إدارة المعه
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  )44مادة(
  

  یختص المجلس العلمي االستشاري باآلتي:
إبداء الرأي في برامج التأهیل والتدریب وغیرها من المسائل العلمیة بناء  -1

 على طلب المجلس األعلى للقضاء أو مجلس إدارة المعهد.
تقویم مناهج التأهیل والتدریب بصفة دوریة ووضع المقترحات بشأنها  -2

 عرضها على مجلس اإلدارة.ورفعها إلى مدیر المعهد ل
اقتراح برامج الندوات والمحاضرات وورش العمل واألیام الدراسیة المتعلقة  -3

 بمهام المعهد.
 أي مهام أخرى یعهد إلیه بها من قبل مدیر المعهد أو مجلس إدارته. -4

  الفصل الثالث
  ھیئة التدریس بالمعھد

  )45مادة(
  - تتكون هیئة التدریس بالمعهد من الفئات اآلتیة:

أساتذة متفـرغین مـن الهیئـات القضـائیة ینـدبون لمـدة ثـالث سـنوات قابلـة   . أ
للتجدیــد بنــاء علــى ترشــیح مــدیر المعهــد وموافقــة المجلــس ویكــون نــدب 
العاملین بقرار من وزیر العدل بناء على اقتراح من مـدیر المعهـد وموافقـة 

 المجلس األعلى للقضاء.
علیــا ومحــاكم االســتئناف أســاتذة غیــر متفــرغین مــن مستشــاري المحكمــة ال  . ب

والقضـــاة والنیابـــة العامـــة وأعضـــاء الهیئـــات القضـــائیة األخـــرى یختـــارهم 
 مجلس إدارة المعهد بناء على ترشیح مدیره.

أســاتذة مــن أعضــاء هیئـــة التــدریس الجــامعیین والخبــراء والمتخصصـــین   . ج
اللیبیـــین واألجانـــب مـــن ذوى الخبـــرة بموضـــوعات التأهیـــل والتـــدریب فـــي 

 رهم مجلس إدارة المعهد بناء على ترشیح مدیره.المعهد یختا
العلماء الـذین یقـرر مجلـس إدارة المعهـد االسـتعانة بهـم فـي الموضـوعات   . خ

 ذات الصلة بمهام المعهد.
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  )46مادة(
  -یشترط فیمن یتولى مهمة التأهیل والتدریب بالمعهد الشروط اآلتیة:

ــاءة وح -1 ســن التقــدیر أن یكــون مــن المشــهود لهــم بالنزاهــة والمقــدرة والكف
 والقدرة على الحوار.

 أن تكون له خبرة كافیة في المجال القضائي أو األكادیمي. -2
 أال یكون قد تحصل على درجة وسط أو ما یعادلها طیلة فترة عمله. -3
 أن یقدم المرشح بحثین في مجال تخصصه. -4

وتعلـن إدارة المعهـد عــن الوظـائف التــي یحـددها المجلــس العلمـي االستشــاري 
  ات التعاقد مباشرة إلى إدارة المعهد أو عبر موقعه اإللكتروني.وتقدم طلب

یشكل مدیر المعهـد لجنـة مـن ثالثـة خبـراء فـي المجـالین القضـائي والقـانوني 
تتولى فحص الطلبات واختیار العدد المطلـوب وتعـد اللجنـة محضـرًا بـذلك وترفـع 

  توصیاتها إلى مدیر المعهد لعرضها على مجلس اإلدارة.
  ابعالباب الر

  حقوق وواجبات الملحقین بالمعھد
  )47مادة(

تصرف مكافأة شهریة للملحقین بشعبة التأهیل األساسي على أن تحدد بقرار 
  من إدارة المعهد.

  )48مادة(
  المعھد زي

  یزود المعهد الملحقین بزي خاص تحدد الالئحة الداخلیة للمعهد مواصفاته.
  )49مادة(

  واجبات الملحقین
بمعهد القضاء في إطار التأهیل والتدریب احترام یجب على من یلتحق 

التشریعات والنظم وأخالقیات المهنة ولوائح المعهد وعلى وجه الخصوص علیه 
  -االلتزام بما یأتي:

 الظهور بمظهر الئق یتناسب ووقار الوظیفة القضائیة.  . أ
 التحلي بالسلوك الالئق داخل وخارج المعهد.  . ب
 ء والعاملین بالمعهد.التعامل بلباقة مع الرؤساء والزمال  . ج



  238رقم الصفحة                                                                  )  4دد (ـــالع
  

المحافظــة علــى مبنــى المعهــد وملحقاتــه وســائر الوســائل وأدوات العمــل   . د
 وتفادى استخدامها ألغراض شخصیة.

هـــ.عدم اتخــاذ مواقــف علنیــة أو نشــر تصــریحات أو تعلیقــات تتنــاقض مــع 
 أخالقیات الوظائف القضائیة.

أنشــطة المواظبــة علــى حضــور أعمــال برنــامج التأهیــل والتــدریب وكافــة   . و
 المعهد األخرى وعدم مغادرة المعهد إال بعد الحصول على إذن بذلك.

 تبلیغ اإلدارة بعنوانه المعتاد وأي تغییر یتعلق به.  . ز
 تقدیم التبریر الالزم إلدارة المعهد في حالة غیابه.  . ح
 أي واجبات أخرى تنص علیها نظم ولوائح المعهد.  . ط

  تأدیب الملحقین
  )50مادة(

لتحــق بــدورات التأهیــل والتــدریب مــن غیــر أعضــاء یخضــع للتأدیــب كــل مــن ی
الهیئــات القضــائیة ویخــل بواجباتــه المنصــوص علیهــا فــي هــذا القــرار أو یرتكــب 

  عمًال یخل بالشرف أو اآلداب العامة خالل فترة التحاقه بالمعهد.
  )51مادة(

  -تطبق على المخالف أحد الجزاءات اآلتیة:
 التوجیه.  . أ

 اإلنذار.  . ب
 كلها أو بعضها. الحرمان من المكافأة  . ج
 الحرمان من االمتحان.  د.

 هـ. الحرمان من الدورة.
 رد النفقات.  . و
 .الفصل من المعهد  . ز

  )52مادة(
إذا كان المخـالف مـن القضـاة أو أعضـاء النیابـة العامـة أو أعضـاء الهیئـات 

  القضائیة فتتبع في شأنهم القواعد المنظمة ألوضاعهم.
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  )53مادة(
وبتي التوجیه واإلنذار ،أما الجزاءات األخرى لمدیر المعهد صالحیة توقیع عق

فتكون من اختصاص مجلس تأدیب یشكل سنویًا بقرار من مجلس إدارة المعهد 
برئاسة أحد أعضاء مجلس اإلدارة وعضویة اثنین من أعضاء هیئة التدریس 

  وأحد موظفي المعهد یكون أمینًا لسر مجلس التأدیب.
ــرار تشــكیل المجلــس إجــراءات عم ــة إحــالل مــن یحــل محــل ویبــین ق لــه وكیفی

الرئیس أو أحـد العضـوین عنـد غیابـه أو وجـود مـانع لدیـه وال یجـوز لمـن سـبق 
لـــه االشـــتراك فـــي التحقیـــق أو إبـــداء الـــرأي أو اإلحالـــة أن یجلـــس فـــي مجلـــس 

  أدیب.ـــــــالت
  )54مادة(

عـداد  یكلف مدیر المعهد أحد أعضاء هیئـة التـدریس بـالتحقیق فـي الواقعـة وإ
بشأنها بعد سماع المخالف ومن یرى فائـدة مـن سـماعه ویرفـع المحقـق محضر 

المحضر إلى مدیر المعهد مشفوعًا برأیه وله أن یستعین بأحد المـوظفین لكتابـة 
  المحضر.

ــى المحضــر التصــرف فــي الواقعــة إمــا  ــولى مــدیر المعهــد بعــد االطــالع عل یت
ما باإلحالة للتأدیب.   بالحفظ وإ

  )55مادة(
التأدیـب أن یوقـع أیـًا مـن الجـزاءات التأدیبیـة إال بعـد سـماع ال یجوز لمجلس 

دفاع الشخص المحال على التأدیب ،فإذا تخلف عن الحضور رغم إعالنـه بـذلك 
جــاز للمجلــس الحكــم علیــه غیابیــًا ولــه أن یجــرى تحقیقــًا تكمیلیــًا إن كــان لــذلك 

  مقتضى.
و بالنشـر فـي ویكون إعالن الشخص المحال للتأدیب إمـا بالتسـلیم المباشـر أ

لوحــة اإلعالنـــات ،وألمــین ســـر المجلــس القیـــام بــإعالن المحـــال علــى التأدیـــب 
  .يبرسالة نصیة عبر هاتفه أو بریده اإللكترون

  )56مادة(
تكون جلسات مجلس التأدیـب سـریة ویصـدر القـرار مسـببًا وموقعـًا علیـه مـن 

  رئیس وأعضاء المجلس وتسلم صورة منه لصاحب الشأن.
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  أحكام ختامیة
  )57ادة(م

إلدارة المعهــد اســتعمال كافــة طــرق التــدریب المســتمر ومصــادره بمــا فــي ذلــك 
  الفضاء االلكتروني ونظام التعلیم عن بعد.

  )58مادة(
فیما لـم یـرد بشـأنه نـص فـي هـذه الالئحـة یخضـع أسـاتذة المعهـد إلـى أحكـام 

  التشریعات المنظمة لوظائفهم األصلیة.
  )59مادة(

عمل بهذا القرار مـن تـا ُ ریخ صـدوره ،ویلغـى كـل حكـم یخالفـه ،وعلـى الجهـات ی
  المعنیة تنفیذه.

  مجلس الوزراء
  

  ھـ. 1440/شوال/8صدر في:
  م. 11/6/2019الموافق:
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  وزير احلكم احمللي املفوضقرار 
  ميالدي 2019) لسنة   27رقم ( 

  بشأن الئحة الالفتات وأعمال الدعاية واإلعالن
  

  وزير احلكم احمللي املفوض 
  طالع علىبعد اال

    .وتعدیالتهم  2011اغسطس لسنة  3اإلعالن الدستوري  الصادر في  -
    .میالدي2015دیسمبر لسنة 17االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  -
ـــة ، والئحـــة المیزانیـــة والحســـابات والمخـــازن  - قـــانون النظـــام المـــالي للدول

  .وتعدیالتهما 
  لطرق والئحته التنفیذیة .م ، بشأن ا1970) لسنة 46القانون رقم ( -
  بشأن الدفاع المدني . ،م 1971) لسنة 11القانون رقم ( -
  بشأن المرور على الطرقات العامة . ،م 1984) لسنة 11القانون رقم ( -
ــــم ( - ــــه  ،م 2001) لســــنة 3القــــانون رق ــــي والئحت بشــــأن التخطــــیط العمران

  ةالتنفیذی
  وتحسین البیئة . بشأن حمایة ،م 2003) لسنة 15القانون رقم ( -
ــم ( - ــانون رق ــات العمــل 2010) لســنة 12الق ــانون عالق م ، بشــأن إصــدار ق

  والئحته التنفیذیة .
  بشأن النشاط التجاري . ،م 2010) لسنة 23القانون رقم ( -
بشــأن نظــام اإلدارة المحلیــة وتعدیلـــه  ،م 2012) لســنة 59القــانون رقــم ( -

  والئحته التنفیذیة .
م ، بتحدید اختصاصـات وزارة 2014) لسنة 133اء رقم (قرار مجلس الوزر  -

  الحكم المحلي وتنظیم جهازها اإلداري .
م ، 2016) لســنة 4قــرار المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الــوطني رقــم ( -

  بشأن تشكیل الحكومة 
) لســــنة 1661قــــرار المجلــــس الرئاســــي لحكومــــة الوفــــاق الــــوطني رقــــم ( -

  بشأن تكلیف بمهام  ،م2018
بشـأن تشـكیل لجنـة ، م 2018) لسـنة 195رار وزیر الحكـم المحلـي رقـم (ق -

  وتحدید مهامها .
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بشأن إصـدار الهیكـل ، م 2018) لسنة 212قرار وزیر الحكم المحلي رقم ( -
  التنظیمي الموحد للبلدیات .

) لسـنة 195ما عرضه السید/  رئیس اللجنة المشكلة بموجـب القـرار رقـم ( -
    .م2018

  ــــررـق

  )1ة (ماد
   .عالن المرفقة بهذا القرارإلعمال الدعایة واأحكام الئحة الالفتات و أیعمل ب

  )2مادة (
یعمـل بهــذا القــرار مــن تــاریخ صــدوره وعلـى المعنیــین بــه تنفیــذه ، ویلغــى كــل 

  حكم یخالف احكامه ، وینشر في الجریدة الرسمیة.
         

  أ.د میالد عبدهللا الطاھر                                                            
    وزیر الحكم المحلي المفوض                                                        

  
  م2019/  3/   10صدر في طرابلس الموافق  
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  عمالأالئحة الالفتات و
  النــــــعإلة واـــــــالدعاي

 ً   : الشروط العامة أوال
  )1مادة (

أو فئـة مـن النـاس  عـن كافـة ن كل وسیلة الغرض منهـا إعـالم یقصد باإلعال 
إحــدى الســلع أو المنتجــات الصــناعیة أو التجاریــة أو األجهــزة أو اآلالت أو أیــة 
أنشطة أعمال التجاریة أو صناعیة أو مهنیة سواء استخدم فـي ذلـك الكتابـة أو 

، ســواء  الرسـم أو الصـورة أو الصـوت  أو الضـوء أو غیرهـا مـن وسـائل التعبیـر
صــنع اإلعــالن مــن الخشــب أو المعــدن أو الــورق أو القمــاش أو البالســتیك أو 

  . الزجاج أو أیة مواد أخرى تستخدم في هذا الغرض

  )2مادة (
بوضــع  أو صــناعیاً  أو تجاریــاً  أو مهنیــاً  حرفیــاً  یلتــزم كــل مــن یمــارس  نشــاطاً 

  عمل .إعالن تعریفي على واجهة المحل أو الشركة التي یمارس فیها ال
  )3مادة (

یخطـــر إقامـــة أي إعـــالن بـــأي وســـیلة مـــن الوســـائل إال بعـــد الحصـــول علـــى 
ترخیص من البلدیة بعد تقدیم المسـتندات الرسـمیة الدالـة علـى موافقـة الجهـات 
المختصة األخرى شریطة دفع تأمین الرسوم المقـررة ، ویحـدد بـالترخیص االسـم 

ریانه واســم المســتفید منــه وال التجــاري والنشــاط ونــوع اإلعــالن وموقعــه ومــدة ســ
  یجوز لغیر المرخص له استعماله .

  )4مادة (
یلتـزم المـرخص لـه بتنفیــذ الشـروط التـي تقررهـا البلدیــة طـوال مـدة التــرخیص 
ال تم إلغائه ویجوز للبلدیة في حالة الضـرورة أو لمقتضـیات المصـلحة العامـة  وإ

ــیإلغــاء التــرخیص أو تقصــ ــة أو مســئولی ىر مــدة ســریانه دون أدن ــى البلدی ة عل
  مطالبتها بأي تعویض من الجهة صاحبة أو طالبة الترخیص .

  )5مادة (
عــالن التعریفــي (الواجهــة) للمحــالت التجاریــة ســنة ، إلتكــون مــدة تــرخیص ا

  .ویجوز للبلدیة ترخیصها لمدد مماثلة للترخیص التجاري
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دات  تكــون مــدة التــرخیص اإلعالنــات األخــرى ســنة باســتثناء إعالنــات المزیــ 
واإلعالنـــات األخـــرى المنصـــوص علـــى مـــددها صـــراحة فتكـــون للمـــدة المحـــددة 

  بالالئحة أو بالمزایدة .
  )6مادة (

عالن طوال مدة سریان التـرخیص ، وعلیـه عنـد إلیلتزم المرخص له بصیانة ا
عـادة الوضـع إلـ مــا  ىانتهـاء مدتـه وعـدم التجدیـد لــه إزالتـه ومحـو كـل أثـر لــه وإ

ذا تخلـف عـن أقصـاها ثالثـة ألخاصة خالل مـدة كان علیه على نفقته ا سـابیع وإ
  زالة وخصم المصاریف من قیمة التأمین .إل ذلك تتولى البلدیة عملیة ا

  )7مادة (
ـــــع اإلعـــــالن ومســـــاحته والشـــــروط  ـــــرخیص موق ـــــة أن تحـــــدد فـــــي الت للبلدی
والمواصفات التي یلـزم توافرهـا فیـه وال یجـوز إجـراء أي تعـدیل فیـه دون موافقـة 

، كمــا ال یجــوز اإلخــالل بــأي مــن الشــرط والمواصــفات التــي صــدر علــى  البلدیــة
  .الترخیصساسها أ

  )8مادة (
ســـالمیة أو إلحكــام الشــریعة اأیحظــر إقامــة أي إعــالن یتضــمن مــا یتنــافى و 

ـــر صـــحیحة ،  ـــات غی ـــام أو اآلداب أو أن یتضـــمن معلومـــات أو بیان النظـــام الع
خــرى عمــا أللجهــات الرســمیة اعــالن والمعلــن مســئوالن أمــام اإلویعتبــر صــاحب ا

  تضمنه من معلومات أو بیانات .
  )9مادة (

   -: التالیة  یحظر إقامة اإلعالنات في االماكن أو من خالل الوسائل
علـى حـوائط االبنیـة بواسـطة الملصـقات أو بالكتابـة أو بـالنقش أو بــالطالء  .1

  عدا االعالنات المنصوص علیها صراحة .
  . سوار المحیطة بها وما حكمهاألالعبادة وا ثریة ودورأل المباني ا .2
د عــدا االنشــطة و مبــاني منــاطق الســكن الخــاص والنمــوذجي والــدخل المحــد .3

  المرخصة  بها
    .شارات المروریة واالشجارإلالعالمات االرشادیة وا .4
ـــة وغیرهـــا مـــن  .5 ـــات والمؤسســـات العامـــة الحكومی ـــة والهیئ ـــدوائر الحكومی ال

  نشطة المرخص بها .أل العتباریة العامة عدا االجهات ذات الشخصیة ا
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  عالن بواسطة الوسائل الصوتیة عدا ما نص علیه صراحة .إلر احظی .6
  )10مادة (

  - عالن عن السلع والمنتجات التالیة :إلر احظی
عــالن عــن الســجائر وأنــواع التبــغ ومشــتقاته ســواء بالكتابــة أو االلــوان أو إ .1

  هذه المنتجات .ى العالمات أو أي إشارة توحى إل
دویة البشریة أو البیطریـة أو النباتیـة أو التركیبـات النباتیـة ألعالن عن اإلا .2

ـــــة أو ا ـــــأثیر الصـــــحي إال بعـــــد ألأو الحیوانیـــــة  أو الكیمیائی غدیـــــة ذات الت
  خرى .ألالحصول على موافقة وزارة الصحة أو الجهات الرسمیة ا

نسـان إل ت التي لها عالقة بصحة اعالن عن اآلالت أو االجهزة أو المعداإلا .3
  خرى .         ألإال بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة أو الجهات الرسمیة ا

  )11مادة (
  -التالیة : ن تتوافر في اإلعالن وطلب الترخیص االشتراطاتأیجب 

أن تكون لغة اإلعالن هي اللغة العربیة ویجـوز أن یضـاف لإلعـالن ترجمـه  .1
جنبیـة وعالمـات ووكـاالت تجاریـة أللغات المحلیـة أو باللغـة امطابقة بأحد ال

مــات أو الوكــاالت التجاریــة ، وأن تكــون ضــمن الشــریطة موافقــة مــالكي الع
  . ىالنشاط باستثناء اإلعالن التجار 

أن یكون اإلعالن منسجما مـع منظـر المبنـى والشـارع والمنطقـة وأن یعطـي  .2
  رونقا جذابا .

  .یة باأللوان أو األشكالر والعالمات المرو أال یماثل اإلشارات  .3
    .أال یعیق الرؤیة أو منافذ التهویة أو االنارة أو عملیات االنقاد .4
   .خطار الحریق والتماس الكهربائيأمراعاة  تفادي  .5
  أن یكون بعیدًا عن إحداث األذى بالمارة أو الجیران  .6
أو غیـــرهم وال یعرضـــهم أال یشـــكل اإلعـــالن خطـــر علـــى المنتفعـــین بالعقـــار  .7

  ضرار أو إلقالق راحتهم .أل
أن تصـــنع كافـــة مكونـــات اإلعـــالن مـــن مـــواد مقاومـــة وغیـــر قابلـــه للتلـــف  .8

  ع ـــــــالسری
    .أن یثبت اإلعالن بشكل جید ومناسب .9
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عـادة  الوضـع  إلـ .10 مـا كـان   ىیجب مراعاة الحفاظ  على المرافق العامـة وإ
  ه .ـــــــعلی

ب من صـاحب العالقـة  یبـین فیـه عـدد وقیـاس مواقـع اإلعالنـات  تقدیم طل .11
ومــــواد  نمرفقـــا  بــــه مخطــــط یتضـــمن شــــكل ومواصــــفات ومحتـــوى اإلعــــال 

ــــ ــــت ، باإلضــــافة إل ــــب  ىالتصــــنیع وطــــرق التثبی ــــدة لطل المســــتندات المؤی
  ص .ـــــــالترخی

  كتابة رقم الترخیص في أسفل اللوحة اإلعالنیة وتاریخ بدایته ونهایته . .12
  شغال العامة .ألالحصول على موافقة إدارة المرافق المحلیة وا .13

  )12مادة (
یجــب وضــع التــرخیص فــي مكــان بــارز أو ملــف بالمحــل وتقدیمــه لمـــوظفي 

  البلدیة المناط بهم تنفیذ أحكام هذه الالئحة كلما طلبوا ذلك .
  )13مادة (

ر ، كمــا تقــوم تقــوم البلدیــة بإزالــة جمیــع اإلعالنــات غیــر المرخصــة دون إنــذا
بإزالـــة اإلعالنـــات المخالفـــة للشـــروط بعـــد إنـــذار المـــرخص لـــه وذلـــك دون أیـــة 

اإلعـالن المـزال  بضـرار ، ویجـوز لصـاحأمسئولیة عما قد یترتب على ذلـك مـن 
دینـار) لكـل 50طلب استرجاعه خالل مدة أسبوع من تاریخ اإلزالة  مقابل مبلغ (

لبة باسترجاعه بعد انقضـاء المهلـة متر مربع كمصاریف إزالة وال یحق له المطا
  المذكورة .

  ثانيا : الشروط  اخلاصة
  )14مادة (

  اإلعالن  التجاري
ویشـــمل جمیـــع اإلعالنـــات التـــي تـــتم مـــن خـــالل اللوحـــات اإلعالنیـــة الثابتـــة 
والمتحركة والمرئیـة والتـي یقتصـر ترخیصـها علـى الجهـات المختصـة فـي مجـال 

ات فیهـا إلقامـة مـواد إعالنیـة للغیـر والتـي عـالن لالسـتثمار المسـاحإلالدعایـة وا
یجــب أن یتــوافر فیهــا فضــال عــن الشــروط العامــة الشــروط الخاصــة الموضــحة 

  -قرین كل منها وبیانها كالتالي :
  -إعالنات األسطح :- 

التي یقتصر وضعها علـى المبـاني التجاریـة والصـناعیة وعلـى  تهي اإلعالنا
  -نیة ویشترط فیها اآلتي :أسطح مباني األسواق والجمعیات التعاو 
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   .تقدیم العقد المبرم مع مالك العقار .1
تقـــدیم مخطـــط معتمـــد مـــن مكتـــب هندســـي معتمـــد مـــن البلدیـــة مبـــین فیـــه  .2

مواصــفات اإلعــالن  ومـــواد التصــنیع وطـــرق التثبیــت ومـــدى تحمــل ســـطح 
  المبنى .

علیـه أو أال یزید ارتفاع اللوحة اإلعالنیة عن نصف ارتفـاع البنـاء المقامـة  .3
  سته أمتار أیهما أقل .

أال یتجـاوز ارتفــاع القاعـدة عــن مســتوى سـور الســطح وبحـد أقصــى متــرین  .4
  عالن إلارتفاع ا ىمن مستوى سطح المبنى إضافة إل

أال تســـتغل أكثـــر مـــن واجهتـــین لكـــل مبنـــى وفـــي حالـــة اســـتغالل أكثـــر مـــن  .5
  واجهتین یشترط موافقة هیئة السالمة الوطنیة .

عالنیة خطرا على المنتفعین بالعقـار أو غیـرهم وال إل تشكل اللوحة ایجب أال .6
  تعرضهم للخطر أو تتسبب في إقالق راحتهم .

  -اللوحات اإلعالنیة على جوانب المباني : -
أن یقتصر إقامتها على الجوانب الغیر المستغلة من المباني التجاریـة دون  .1

  بنیة .ألي امن والسالمة لمستخدمألاإلخالل باشتراطات ا
أال تتجــاوز اإلعــالن حــدود المســاحة المســموح بهــا كمــا  ال یجــوز إقامتــه  .2

    .سطحألعلى ذروة سور ا
   .أال تحجب إعالنات المنتفعین بالمبنى .3
  تقدیم العقد المبرم مع مالك العقار . .4
عالنیة عن نصف متـر مـن حـائط المبنـى وأن ال إلتجاوز بروز اللوحة ایأال  .5

  رضیة .أل دوار األعالن على ایقام اإل
  أن تكون اإلضاءة ذاتیة وثابتة . .6

ا  - ددة األدوار وم یارات متع ف الس اللوحات اإلعالنیة في المجمعات التجاریة ومواق
  ا .ـــــفي حكمھ

  أن تقام داخل المباني في الساحات والممرات وعلي الحوائط  واالرضیات . .1
    .االنتقال داخل المبنىأال تتسبب في إعاقة الحركة أو  .2
    .رضیاتأل ا ىعدم بروز اإلعالنات المقامة عل .3
  .أال تحجب إعالنات المنتفعین بالمبنى  .4
  تقدیم العقد المبرم مع مالك العقار . .5
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  -سیارات األجرة : ىعالنات علإلا -
  یوضع اإلعالن على جوانب السیارة غیر المستغلة دون بروز أو إضاءة . .1
السماح بترخیص لوحه إعالنیة علـى سـطح العلـوى للسـیارة علـى أال  یجوز .2

سم من مسـتوى سـطح السـیارة كحـد  اقصـى  40تتجاوز ارتفاع اللوحة عن 
كمـا ال یتجـاوز حــدود سـقفها علــى أن تكـون اإلضـاءة ثابتــه وذاتیـة شــریطة 

  ال یزید عن لوحتین على جوانب السیارة فقط .أعلى 
  غیر متحرك) .. أن یكون اإلعالن ثابت (3
أن یكون لدى الجهة التابعـة لهـا السـیارة بالنسـبة لشـركات األجـرة تـرخیص  .4

  إعالن ساري الصالحیة .
  أن یكون كتیب ملكیة السیارة ساري الصالحیة . .5
  تقدیم العقد المبرم بین المستثمر ومالك السیارة . .6
  مامیة للسیارة ألیحظر وضع اإلعالن على الجهة ا .7
    .قة اإلدارة العامة للمرورمواف .8
  -اإلعالنات على حافالت نقل الركاب العامة : -
ة والجهـة الخلفیـة لهـا دون بـروز عالن على جوانب الحافلـإلیقتصر وضع ا .1

ر وضـــع اإلعـــالن علـــى ســـطح الحافلـــة أو الواجهـــة حظـــإضـــافة كمـــا ی أو
  ا .ــــــــمامیة لهألا

  . عالن ثابت وغیر متحركإلیجب أن یكون ا .2
  تقدیم  العقد المبرم بین المستثمر ومالك الحافلة . .3
  أن یكون كتیب ملكیة الحافلة ساري الصالحیة . .4
  موافقة اإلدارة العامة للمرور . .5
  -عالنات على األسوار الخارجیة للمشاریع :إلا -
  أن تقام على شكل لوحات جداریة . .1
   .موافقة مالك العقار .2
    .المشروع  تقدیم عقد تنفیذ .3
  تجاوز مدة ترخیص اإلعالن عن المدة المقررة إلنجاز المشروع .یأال  .4
  .ع و أال تتجاوز اإلعالن حدود سور المشر  .5
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  تقدیم ترخیص المشروع من البلدیة . .6
  -واحات اإلعالنیة في المطارات :لال  -
ة أن تقــام داخــل مبــاني المطــار فـــي الســاحات والشــوارع الداخلیــة المحیطـــ .1

    .بمباني المطار وضمن حدود المطار
  موافقة إدارة المطار . .2
ات  - ركات والمؤسس ى الش ر عل ي تقتص ات والت ى الطرق ة عل ات اإلعالنی اللوح

  -تي :آلعالن المسجلة لدى البلدیة وھي كاإلالمختصة في مجال الدعایة وا
 سم x 80سم 120اللوحات اإلعالنیة قیاس . أ

  ضوئیة على أعمدة اإلنارة  قیأن تقام على شكل صناد .1
  أن تقام في الشوارع التجاریة والرئیسیة فقط . .2
    .رضأل اال یقل ارتفاع اللوحة عن مترین ونصف من مستوى سطح ا .3
    .أن تكون اللوحة ذات وجهین أمامي وخلفي .4
  ضاءة ثابته .إلیجوز أن یكون اإلعالن متحرك شریطة أن یكون ا .5
  .عالنیة إلت كهربائیة بارزة خارج هیكل اللوحة اعمل تمدید احظر ی .6
  موافقة الشركة العامة للكهرباء . .7

  سم:x 180سم 120ب. اللوحات اإلعالنیة قیاس 
أن تقام في الشوارع عند التقاطعات وأماكن االلتفاف وعلى امتـداد الشـوارع  .1

  .ماكنألالتجاریة في الجزر الوسطى لهذه ا
ن اللوحـــة واألخــرى عــن خمســـین متــر علــى امتـــداد  . أن ال تقــل المســافة بــی2

  الشوارع التجاریة .
  أن تكون اللوحات عبارة عن صنادیق ضوئیة ذات وجهین أمامي وخلفي . .3
ســم مــن  50أن تقــام اللوحــة علــى قاعــدة ارتكــاز ال یتجــاوز ارتفاعهــا عــن  .4

    .رضأل مستوى سطح ا
  ضاءة ثابتة .یجوز أن یكون اإلعالن متحرك شریطة أن تكون اإل .5
  عالنیة .إلر عمل تمدیدات كهربائیة بارزة خارج هیكل اللوحة احظی .6

   -: مترx4متر 3اللوحات  اإلعالنیة قیاس  ج.
أن تقــام اللوحــة علــى ارتــداد الطریــق الرئیســیة ، مــا عــدا منــاطق الســـكن  .1

  الخاص  الفاصلة بین قطعتین مختلفتین ضمن المنطقة الواحدة .
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لوحة على قاعدة ارتكـاز ال یتجـاوز ارتفاعهـا  مـن مسـتوى سـطح أن تقام ال .2
  االرض عن خمسة أمتار وال یقل عن ثالثة أمتار .

  أن تكون اللوحة ذات وجهین أمامي  وخلفي . .3
  أن یكون اإلعالن متحرك شریطة أن تكون اإلضاءة ثابتة . .4
  نیة .یخطر عمل تمدیدات كهربائیة بارزة خارج هیكل اللوحة اإلعال  .5

  متر : x8متر 3د. اللوحات  اإلعالنیة قیاس 
  أن تقام على ارتداد الطرق الرئیسیة الفاصلة بین منطقتین مختلفتین  .1
أن تقام اللوحـة علـى قاعـدة ارتكـاز ال یتجـاوز ارتفاعهـا مـن مسـتوى سـطح  .2

  متر . 5متر وال یقل عن  8األرض عن 
    .ن تكون اللوحة ذات وجهین أمامي وخلفيأ .3
ــین كــل لوحــة وأخــرى عــن ( .4 ــى فــي  400أال تقــل المســافة ب ــر ) كحــد أدن مت

  نفس االتجاه .
  یجوز أن یكون اإلعالن متحرك شریطة أن تكون االضاءة ثابتة . .5
  .ر عمل تمدیدات كهربائیة بارزه خارج هیكل اللوحة اإلعالنیةحظی .6

  -متر :x  10متر  4.5اللوحات اإلعالنیة قیاس  -ھـ 
ــي یكــون الحــد االقصــى للســرعة أن ت .1 ــى ارتــداد الطــرق الســریعة الت ــام عل ق

  .كم  120المسموح فیها 
أن تقام اللوحـة علـى قاعـدة ارتكـاز ال یتجـاوز ارتفاعهـا مـن مسـتوى سـطح  .2

  .متر  9متر وال یقل عن  12االرض عن 
         .أن تكون اللوحة ذات وجهین امامي وخلفي  .3
  متر في نفس االتجاه . 700لوحة وأخرى عن  أال تقل المسافة بین كل .4
  .یجوز أن یكون اإلعالن متحرك شریطة أن تكون اإلضاءة ثابتة  .5
  ر عمل  تمدیدات كهربائیة بارزة خارج هیكل اللوحة االعالنیة .حظی .6

ف  الت مواق ب مظ ى جوان ة عل ات اإلعالنی ل   و. اللوح افالت النق اب ح ار رك انتظ
  -العامة:

  للوحات اإلعالنیة بجوار المظالت مباشرة على امالك الدولة .أن تقام ا .1
  سم. x180سم 120ن تكون اللوحة اإلعالنیة قیاس  .أ2
  أن یكون اإلعالن ثابت وغیر متحرك . .3
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  ضاءة  ذاتیة وثابتة .إلأن تكون ا .4
  م :x 4م 5.5ھـ . اللوحات اإلعالنیة قیاس 

  سیة في الشوارع التجاریة .أن تقام في المیادین والتقاطعات الرئی .1
أن تقام اللوحات على قاعدة ارتكاز ال تتجاوز ارتفاعها عـن مسـتوى سـطح  .2

  .م 3م وال یقل عن 8األرض 
    .أن تكون اللوحات ذات شاشة مرئیة .3
    .یخطر عمل تمدیدات كهربائیة بارزة خارج هیكل اللوحات االعالنیة .4
جاهات مختلفة علـى القاعـدة الواحـدة مرئیة بات ةیجوز إقامة أكثر من شاش .5

  شریطة االلتزام بالقیاس المحدد للوحة .
أن یــتم احتســاب كــل شاشــه تلفزیونیــة كــإعالن منفصــل حتــى لــو تــم إقامــة   .6

الشاشــات علــى قاعــدة ارتكــاز واحــدة ویــتم ســداد الســعر المتعاقــد علیــه لكــل 
       .على حده ةشاش

  )15مادة (
یقصــــد بهــــا اإلعالنــــات الثابتــــة الخاصــــة اإلعالنــــات الخاصــــة باألنشــــطة و 

باألنشطة التي تنفذها الشـركات والمؤسسـات والمحـالت لإلعـالن عـن انشـطتها 
سـماء والعالمـات والوكـاالت التجاریـة وفـق المسـتندات الرسـمیة ألفقط وتشـمل ا

توافر فیها فضـال عـن الشـروط العامـة والشـروط الخاصـة الموضـحة یویجب أن 
  -تي :آلكاقرین كل منها وبیانها 

  أوال : إعالنات الواجھات :
قامتهـا علـى واجهـات وجوانـب المحـالت والمنشـآت إهي اإلعالنات التي یتم 

بمختلــف انشــطتها للداللــة علــى االســم التجــاري والعالمــات والوكــاالت التجاریــة 
  -الي : تلي ذلك وهى كالالدالة عنشطة حسب المستندات الرسمیة أل وا

الوحیــد بالعقـار والمحــالت الواقعــة بعقــار الــدور  إعالنـات واجهــة المحــل –أ 
  الواحد .

مامیــة للمحــل وعلــى جوانبــه ألعــالن فــي أعلــى الواجهــة اإلأن یــتم تثبیــت ا .1
  رة .ــــــــمباش

  عدم جواز وضع أو تثبیت اإلعالن فوق سطح المحل . .2
عـالن عـن ثالثـة امتـار كحـد اقصـى شـریطة عـدم إلالیجوز أن یزید ارتفاع ا .3

  یر أو حجب الرؤیة بالنسبة لسكان العقار .ثتأال
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  حدود واجهة وجوانب المحل . نأال یتجاوز اإلعال  .4
عالنات علـى الواجهـة الزجاجیـة للمحـل شـریطة أال إلیجوز السماح بإقامة ا .5

  % من الواجهة .50یغطي 
  أن تكون اإلضاءة ذاتیة وثابتة . .6

  
   -:دوارألارات متعددة اعالنات واجھات المحالت الواقعة بالعقإب. 

  .ةوجوانبة مباشر أن یتم تثبیت اإلعالن في الجزء العلوي من واجهة المحل  .1
والنشـاط التـابع لة لنفس المحـل غیسمح بارتفاع االعالن في االدوار المست – 2

قصـى أرضي بحـد أل على نقطة من الواجهة الزجاجیة بالدور األه ابتداء من 
  ار .ــــــــمتأخمسة 

   .ن تكون اإلضاءة ذاتیة وثابتةأ .3
   .أال یتجاوز اإلعالن حدود واجهة المحل أو جوانبه .4
ال تزیــد أعالنـات علــى زجــاج واجهـة المحــل مباشـرة شــریطة إلیجـوز وضــع ا .5

    .% من المساحة الزجاجیة50عن 
  ج. إعالنات الواجھات ذات البروز :

رضــي بكــل مــن أل دور ایجــوز الســماح ببــروز إعالنــات المحــالت الواقعــة بالــ .1
ــروز  ــاني الســكن االســتثماري شــریطة أن یكــون الب المنــاطق الصــناعیة ومب

ــى أعلــى  ــأثیر عل ــة ولــیس الخاصــة وشــریطة عــدم حجــب أو الت مــالك الدول
  الرؤیا بالنسبة للجیران .

    .أال یتجاوز بروز اإلعالن عن خمسة امتار كحد اقصى .2
  عالن .إلنهایة بروز ا أن یترك ممر للمشاة ال یقل عن مترین من .3
واقعـــــة فـــــي مبـــــاني الســـــكن للمحـــــالت ال ةموافقـــــة مالـــــك العقـــــار بالنســـــب .4

  .االستثمـــــــاري
ــل مكتــب هندســي مع .5 ــتم تقــدیم مخطــط معتمــد مــن قب تمــد مــن البلدیــة إن ی

  خدمة التثبیت .و عالن ومواد التصنیع االموضحا به مواصفات 
  عالن .إلقامة اإغال العامة على موافقة إدارة المرافق المحلیة واالش .6

 ً   -: إعالنات الصنادیق الضوئیة : ثانیا
یجوز السـماح للمحـالت بإقامـة صـنادیق ضـوئیة علـى الواجهـات والجوانـب  .1

  تتضمن بعض البیانات الخاصة باألنشطة التي تزاولها .
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یجـــوز الســـماح بتـــرخیص صـــنادیق ضـــوئیة علـــى أســـوار مبـــاني الســـكن  .2
طة المرخصــة بهــا شــریطة عــدم إقامتهــا أمــام المحــالت االســتثماري لألنشــ

  الواقعة بالدور االرضي وأن یتم الحصول على موافقة مالك العقار .
  متر .x2متر  1أال تزید مساحة الصندوق الضوئي عن  .3
  . ةأن تكون االضاءة ذاتیة وثابت .4

 ً   -: إعالنات االسطح : ثالثا
علــى أســطح المبــاني المســتغلة  عالنــاتإلیجــوز للبلدیــة أن تســمح بإقامــة ا

  بالكامل فقط لنفس النشاط وبنفس الترخیص وذلك وفق الشروط التالیة :
دون الســـماح المبنـــى الرئیســـي فقـــط  حعلـــى ســـطإقامـــة عـــالن إلان یـــتم ا .1

  حق. بإقامتها على اسطح المال
رتفــاع البنــاء المقــام علیــه أو خمــس عــالن عــن نصــف إإلال یزیــد ارتفــاع اا .2

    . قلأهما یأأمتار 
قصــى متــرین أرتفــاع القاعـدة عــن مســتوى سـور الســطح وبحـد أأال یتجـاوز  .3

  .عالن إلارتفاع ا ىضافة إلإمن مستوى سطح المبنى 
   .على موافقة مالك العقار الحصول .4
ــدیم مخطــط معتمــد مــن مك .5 ب هندســي معتمــد مــن البلدیــة موضــحا بــه تــتق

ق التثبیــت ومــدى تحمــل عــالن مــن حیــث مــواد التصــنیع وطــرإلمواصــفات ا
    .سطح المبنى 

  شغال العامة .وافقة إدارة المرافق المحلیة واألم .6
  أن تكون اإلضاءة ذاتیة وثابتة . .7
ى موافقة هیئة السالمة الوطنیة في حالة استغالل أكثـر مـن واجهتـین للمبنـ .8

    .عالناتلوضع اإل
 ً   -: عالم اإل عالنات العالمات والوكاالت التجاریة وساریاتإ: رابعا
عــالم التــي تقــام خــارج حــدود المحــل وفـــق عالنــات الوكــاالت وســاریات اإلإأ. 

   :الشروط التالیة
   أمتار.3العالن عن إیجب األ یقل ارتداد الرصیف الذي سیقام علیه  .1
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متــر كحــد ادنــى وكــذلك ال تقــل مســاحة المحــل  10أن تكــون واجهــة المحــل  .2
    .متر مربع 150عن 

عالنـــات أمـــام المحـــالت الواقعـــة بالـــدور ة هـــذا النـــوع مـــن اإلیقتصـــر إقامـــ .3
    .رضياأل 

ال یزیـد أمتـر مربـع للوجـه الواحـد شـریطة  12عالن عـن أال تزید مساحة اإل .4
    .عن وجهین

  .وكالة التجاریةتقدیم المستندات الدالة على ملكیة العالمة أو ال .5
    .مالك العامةموافقة مكتب شؤون التخطیط واأل .6
ن أعالنــات علــى المنــاطق الصــناعیة ویجــوز للبلدیــة تقتصــر إقامــة هــذه اإل .7

تصـــرح بإقامتهـــا أمـــام المحـــالت المســـتقلة بـــذاتها شـــریطة أن تكـــون غیـــر 
ــاني أمتصــلة بمحــالت  ــدیها خــدماتها الخاصــة بهــا وتبعــد عــن المب خــرى ول

  .نیةالسك
  الشروط التالیة :إعالنات  العالمات والوكاالت التجاریة داخل حدود العقار وفق  -ب
   .بالكامل لنفس النشاط وبنفس الترخیص كون العقار مستغالً ین أ .1
   .ن یتم إقامة االعالن في الساحات الداخلیة للعقارأ .2
للوجــه الواحــد شــریطة أال یزیــد عــن  2 م 18أال تزیــد مســاحة اإلعــالن عــن  .3

    .ینـــــــوجه
    .ة  أو الوكالة التجاریةتقدیم المستندات الدالة على ملكیة العالم .4
أن تقتصر إقامتها في المناطق الصناعیة والمحـالت المسـتقلة بـذاتها التـي  .5

ال تقـع ضـمن المنـاطق السـكنیة وغیـر متصـلة و لدیها خدماتها الخاصـة بهـا 
   .بمحالت أخرى ضمن العقار

 ً ا روبا: اإل خامس ات المش ة وماكین ة والمعدنی اه الغازی ات المی ى ثالج ات عل ت عالن
    -:الساخنة باألماكن العامة وما في حكمھا

یجــب تقــدیم الموافقــة علــى موقــع مــن الجهــة المختصــة ســواء كــان الموقــع  .1
أو فـي المبـاني العامـة ومـا  مالك العامة أو فـي المجمعـات التجاریـةألعلى ا
  .اــــــــحكمه

  .تقدیم المستندات التي تفید بملكیة العالمة والوكالة التجاریة .2
   .ن تكون اإلضاءة ذاتیة وثابتةأ .3
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  عالنات الخاصة بخدمة السیارات ویشترط فیھا ما یلي :سادساً : اإل
   .ن یكون للمحل مدخل خاص بخدمة السیاراتأ .1
   .عالن في مدخل خدمة السیاراتأن یقام اإل .2
ال یزیــد ارتفــاع القاعـــدة أمتـــر  x  1.5متــر2عـــالن عــن أال یزیــد قیــاس اإل .3

    .رضعالن عن متر من مستوى سطح األ ا اإلالمقام علیه
   .ذاتیة وثابتةأن تكون اإلضاءة  .4

 ً   عالنات على وسائل النقل الخاص :: اإل سابعا
عالنات التي تقوم الجهة طالبة التـرخیص بوضـعها علـى وسـائل النقـل هي اإل

   -:  ویشترط فیها التالي لى نشاطها فقطالتابعة لها للداللة ع
نات على جانبي المركبة والجهة الخلفیـة لهـا دون السـماح عال . یتم وضع اإل1

  مامیة أو زجاج المركبة ودون بروز أو إضاءة.بوضعها على الواجهة األ
مركبة شریطة أال یزیـد ارتفاعـه عالن على السطح العلوي للیجوز تركیب اإل .2

سم من مستوى سـطح المركبـة وال یتجـاوز حـدود السـطح وأن تكـون  40عن
  اتیة وثابتة .اإلضاءة ذ

    .عالندارة العامة لمرور على اإلموافقة اإل .3
    .تقدیم كتیب ملكیة للمركبة وكذلك عقد االیجار إذا كانت السیارة مستأجرة .4
عـالن عالمـة أو وكالـة تجاریـة للغیـر علـى أال یتجـاوز یجوز أن یتضـمن اإل .5

ة عــــالن شــــریطة موافقــــة مالــــك العالمــــة أو الوكالــــ% مــــن مســــاحة اإل50
    .ن تكون ضمن النشاط التجاريأالتجاریة و 

ـــوي لل .6 ـــى ســـطح العل ـــى أال یتجـــاوز یجـــوز وضـــع المجســـمات عل مركبـــة عل
ن تكـون هـذه المجسـمات أسم مـن مسـتوى سـطح المركبـة و  40ارتفاعه عن

    .ضمن العالمات أو الوكاالت التجاریة أو ضمن النشاط التجاري
 ً   لي :: اعالنات الجسور ویشترط فیھا مای ثامنا

    .موافقة المواصالت .1
عالن غیر المواد المستخدمة فـي طـالء وتجمیـل خدم أي مواد في اإلتتس الأ .2

  .ورــــــــــالجس
  .عالن عن عشرة متر مربع لكل وجه أال یتجاوز قیاس اإل .3
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  .عالن على االسم التجاري والعالمة والوكالة التجاریة أن یقتصر اإل .4
ـــة تقـــدیم المســـتندات ال .5 دالـــة علـــى االســـم التجـــاري وملكیـــة العالمـــة والوكال

    .ةــــــالتجاری
    .عالن على واجهة الجسرأن یقام اإل .6
  .عدم وضع أي إضاءة لإلعالن .7

 ً   : االعالنات الموسمیة (المؤمنة ) : تاسعا
مؤقتـــة أو موســـمیة وبیانهــــا عالنـــات التــــي یـــتم إقامتهـــا بصــــفة وتشـــمل اإل

  -:كالتالي
تنــزیالت والتصــفیات  والمــزادات ووصــول بضــاعه جدیــدة أو عالنــات الأ -أ

قامـة المعــارض والمهرجانــات والنـدوات ورحــالت الحــج  افتتـاح محــالت جدیــدة وإ
  تي :والعمرة والمسرحیات وما في حكمها ویشترط فیها اآل

عالنات مـن خـالل الوسـائل الصـوتیة والضـوئیة ومجسـمات قامة اإلإن یتم أ .1
رضیة والالفتات القماشیة والورقیـة والخشـبیة الونات األ عالنیة والبالسلع اإل

  .والمعدنیة وما في حكمها 
  .مام المحل مباشرة وال یتجاوز حدوده أعالن قامة اإلإأن یتم  .2
تقدیم المستندات الخاصة بموافقـات الجهـات المختصـة بإقامـة المهرجانـات  .3

  .الت ـــــــأو التنزی
دارة العامـــة للطیـــران المـــدني الوطنیـــة واإل موافقـــة كـــل مـــن هیئـــة الســـالمة .4

  .بالنسبة إلعالنات البالونات الطائرة 
تكون مدة الترخیص هي المدة المقررة مـن الجهـة المعنیـة ویجـوز تمدیـدها  .5

        .ةـــــلمدة ممائل
  إعالنات المشاریع اإلنشائیة : -ب

یع اإلنشـائیة صحاب العالقـة بتركیبهـا علـى المشـار أعالنات التي یقوم ألهي ا
البیانــات الخاصــة بالمشــروع فقــط ویشــترط فیهــا  الجدیــدة العائــدة لهــم وتتضــمن

    -التالي :
    .أن تقام في حدود موقع المشروع .1
  .تجاوز مدة الترخیص المدة المقررة للمشروع تأال  .2
  .ع و تقدیم صورة عن عقد المشر  .3
  ع .و تقدیم ترخیص المشر  .4
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  )16مادة (
    :ستداللیةعالنات االإلا -

رشــاد واالســتدالل  علــى موقــع وهــي اإلعالنــات التــي یــتم إقامتهــا بهــدف اإل 
عـن الشـروط العامـة الشـروط  الجهة المـرخص لهـا ویجـب أن یتـوافر فیهـا فضـالً 

  تي :الخاصة الموضحة قرین كل منها وبیانها كاآل
    .عالن على االسم والشعار فقطیقتصر اإل .1
  .ن متر مربع كحد اقصى عالن عأال یزید قیاس اإل .2
عـــالن عـــن متـــر ونصـــف مـــن أال یتجـــاوز ارتفـــاع العمـــود المقـــام علیـــه اإل .3

    .رضمستوى سطح األ 
   .ضاءة ذاتیة وثابتةأن تكون اإل .4
ن تقام فـي مـداخل المنطقـة وعلـى الجـزر الوسـطى بواقـع لوحـة واحـدة فـي أ .5

    .ىدنأمتر بعد المدخل كحد 50كل مدخل شریطة أن تقام على بعد
سـماء أعالنیـة تشـمل جمیـع إعالنیة مكونـة مـن شـرائح أن تكون اللوحة اإل .6

  .السیاحي  عالمحالت الموجودة وعالماتها التجاریة أو على اسم المنتج
  )17مادة (

  إعالنات المناسبات   :  -
ي أن یكـون لهـا أقامتها في المناسبات دون إعالنات التي یتم وهي تشمل اإل

فـراح و المناسـبات و عالنـات األإوكـذلك  اتنـات االنتخابـعال إغرض تجاري مثـل 
عــن  الجهــات الحكومیــة و الجمعیــات النفــع العــام ویجــب أن یتــوافر فیهــا فضــالً 

  -قرین كل منها وبیانها كاآلتي : ةموضحالالشروط العامة الشروط الخاصة 

  -:اتإعالنات االنتخاب - أ
ــ ــات االنتخابیــة وفق ضــوابط المقــررة فــي شــأن لل اأن یكــون التــرخیص لإلعالن

  -االنتخابات مع مراعاة الشروط اآلتیة :
ــاریخ كتــاب الترشــیح علــى  أن تكــون مــدة التــرخیص اعتبــاراً  .1 ن یــتم أمــن ت

  . نفقة المرخص لهسبوعین من انتهاء االنتخابات على أزالتها في خالل إ
  ة و المزروعة .ة و المبلطر اتالف المرافق العامة و الخاصظیح .2
عـالن یقدم طالب الترخیص ما یفید بالترشیح و مكان و بیانات لوحة اإل أن .3

  مربع. متر 2*2على أال یتجاوز مقاس اللوحة 
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  ب. اعالنات المناسبات الخاصة بالجھات الحكومیة و جمعیات النفع العام :
یجــوز تــرخیص البوســترات و الالفتــات القماشــیة و الخشــبیة و المعدنیــة و 

باإلعـــداد والمواقـــع التـــي تحـــددها نشـــطة العامـــة ســـبات و األ البالســـتیكیة للمنا
  .ةــــــــالبلدی

مصـــرح بهـــا مـــن الجهـــات تتجـــاوز مـــدة التـــرخیص عـــن المـــدة ال نیجـــب أ .1
  .الرسمیة

  المبلطة و المزروعة .و یحظر اتالف المرافق العامة و الخاصة  .2
تجــاوز مقاســه أال یو عــالن فیــه مكــان وبیانــات اإل اً تقــدیم طلــب للبلدیــة مبینــ .3

  متر مربع . 3*2
  )18مادة (

عالنـات یشترط القید في سجل البلدیة للشركات ومكاتب ومراكـز الدعایـة و اإل
  عالنات ما یلي :و الخطاطین الراغبین في تنفیذ اإل

    .تقدیم الطلب من صاحب العالقة -
    .ن الترخیص التجاريعتقدیم صورة  -
   .دفع الرسوم المقررة -

  عالن ما یلي :فیذ اإلكما یشترط لتن
عـالن و أن یتم تقدیم رسم كروكي لإلعالن المـراد ترخیصـه مبینـًا محتـوى اإل -

القیاســات و المواصــفات و المــواد المســتخدمة فیــه وطریقــة تثبیتــه و اســم 
   .عالن ورقم قیده لدى البلدیةمنفذ اإل

ــل الحصــول علــى موافقــة كتابیــة مــن عــدم المباشــرة فــي تنفیــذ اإل - عــالن قب
  البلدیة على المخطط الموضح بالرسم الكروكي .

االلتزام بالشـروط و المواصـفات التـي تمـت الموافقـة علیهـا بالرسـم الكروكـي  -
  موافقة البلدیة . إجراء اي تعدیل علیها دون أخذوعدم 

  عالنات البلدیة.االلتزام بالشروط و الضوابط الواردة بالئحة اإل -
   .صة باإلعالنات المراد تنفیذهاماكن الخاااللتزام ببیان األ -

  )19مادة (
عالنیــة وقیمــة التــأمین علیهــا بموافقــة وزیــر اللوحــات اإلمقابــل تحــدد رســوم 

    .الحكم المحلي بناء على مقترح من المجلس البلدي
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  )20مادة (
لیبـي یعاقب بغرامة ال تقل عـن ثالثمائـة دینـار لیبـي وال تزیـد عـن ألـف دینـار 

  الفات التالیة :كل من ارتكب إحدى المخ
    .إقامة إعالن خاص بالنشاط بدون ترخیص .1
    .إقامة إعالن استداللي خاص بالنشاط بدون ترخیص .2
    .إضافة إعالن خاص بالنشاط بدون ترخیص .3
  عالن استداللي بدون ترخیص .  إاضافة  .4
  .عالن تعریفي للنشاط إعدم إقامة  .5 
    .أیا كان نوعه اإلعالن ها ترخیصساسأمخالفة االشتراطات الصادر على  .6
  .عدم صیانة االعالن  .7
  .عالن الخاص بالنشاط أو االستداللي عدم تجدید ترخیص اإل .8
   .عدم القید أو تجدیده في سجل البلدیة .9

  .تركیب إعالن مخالف للموافقة الممنوحة من البلدیة  .10
    .نتخابیةإقامة إعالن انتخابات بدون ترخیص خارج المقار اال  .11
ــنص علیهــا بهــذه أاي مخالفــة  .12 ــرد ال ــم ی ــواردة بالالئحــة ل ــام ال خــرى لألحك

    .ادةــــــالم
  )21مادة (

للحـرس البلـدي ضـبط المخالفـات المنصـوص علیهـا فـي هـذه الالئحـة ولهــم 
ماكن والمحالت العامـة وضـبط المخالفـة عمالهم حق دخول األأیة دفي سبیل تأ

ـــحاضـــحریـــر الموالمـــواد موضـــوع المخالفـــة وت حالتهـــا إل الجهـــة  ىر الالزمـــة وإ
المختصـــة ، كمـــا لهـــم أن یســـتعینوا بـــأفراد الشـــرطة ، ولعمیـــد البلدیـــة أو مـــن 

 امـر أحوال التي یجوز فیها الحكم بالقلق أن یصـدر یفوضه عند الضرورة في األ
ذا مــا تبــین لمحــرر محضــر الضــبط أن اإل كتابیــاً  علــى  يعــالن یحتــو بــذلك ، وإ

خـص وجـود سـب أو قـدف مة  من جرائم القانون العام وعلى األمواد تشكل جری
أو تشــهیر باألشــخاص أو الهیئــات أو ممارســة نشــاط بــدون تــرخیص أو غیــر 

بــالغ الجهــة القضــائیة المختصــة بهــذه إجرمــة قانونــًا یــتم مفعــال الذلــك مــن األ
    .ةـــــــالجریم
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  قرار وزير احلكم احمللي املفوض
  ميالدي 2019)لسنة 28رقم(

  بشأن الئحة النظافة العامة
  

  وزير احلكم احمللي املفوض:
  بعد االطالع على -

  م .وتعدیالته. 2011أغسطس لسنة  03اإلعالن الدستوري الصادر في: -
  میالدي. 2015دیسمبر لسنة  17االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  -
ت والمخــــازن قــــانون النظــــام المــــالي للدولــــة ،والئحــــة المیزانیــــة والحســــابا -

  وتعدیالتهما.
  م .بشان الطرق والئحته التنفیذیة. 1970)لسنة 46القانون رقم( -
م .بشـأن إصـدار القـانون الصـحي والئحتـه  1973لسـنة  )106القانون رقم( -

  التنفیذیة.
  م .بشأن المرور على الطرقات العامة. 1984لسنة  )11القانون رقم( -
أن األحكــام الخاصــة بالنظافــة العامــة م .بشــ 1984لســنة  )13القــانون رقــم( -

  والئحته التنفیذیة.
  م .بشأن التخطیط العمراني والئحته التنفیذیة. 2001)لسنة 3القانون رقم( -
  م .بشأن حمایة وتحسین البیئة. 2003ة نلس )15القانون رقم( -
ـــم( - ـــانون رق ـــات العمـــل  2010لســـنة  )12الق ـــانون عالق م .بشـــأن إصـــدار ق

  یة.والئحته التنفیذ
  م .بشأن النشاط التجاري. 2010لسنة  )23القانون رقم( -
م .بشــــأن نظــــام اإلدارة المحلیــــة وتعدیلــــه  2012لســــنة  )59القـــانون رقــــم( -

  والئحته التنفیذیة.
م .بتحدیــد اختصاصــات وزارة  2014لســنة  )133قــرار مجلــس الــوزراء رقــم( -

  الحكم المحلي وتنظیم جهازها اإلداري.
ـــوطني رقـــم(قـــرار المجلـــس ال - م  2016لســـنة  )4رئاســـي لحكومـــة الوفـــاق ال

  .بشأن تشكیل الحكومة.
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 م.2018لسـنة  )1661قرار المجلس الرئاسـي لحكومـة الوفـاق الـوطني رقـم( -
  بشأن تكلیف بمهام.

م .بشـــأن تشــكیل لجنـــة  2018)لســنة 195قــرار وزیــر الحكـــم المحلــي رقـــم( -
  وتحدید مهامها.

م .بشــأن إصــدار الهیكــل  2018)لســنة 212قــرار وزیــر الحكــم المحلــي رقــم( -
  التنظیمي الموحد للبلدیات.

 )195( رار رقــمــــــة بموجـب القـــــــة المشكلـــــد رئــیس اللجنــــــه السیـــــــمـا عرض -
  م. 2018لسنة 

  ـــررــق

  )1مادة(
  یعمل بأحكام الئحة النظافة العامة المرفقة بهذا القرار.

  

  )2مادة(
تاریخ صدوره وعلى المعنیین به تنفیذه ،ویلغى كل حكم یعمل بهذا القرار من 

  یخالف أحكامه ،وینشر في الجریدة الرسمیة.
  

  أ.د.ميالد عبد اهللا الطاهر
  وزير احلكم احمللي املفوض

  

  م. 10/3/2019صدر في طرابلس الموافق:
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  الئحة النظافة العامة
 )1مادة(

-ات : ـــــالتعريف  
-ات :ـــــالنفاي*   

الفضــــالت الناتجــــة عــــن التجمعــــات الســــكانیة والحضــــریة هــــي مجموعــــة 
واألنشطة المصاحبة لها من اجتماعیة واقتصادیة وتنمویة ،وتصنف وفقًا لمـا 

  -یلي:
. النفایات البلدیة:1  

صــنفت هــذه النفایــات وفقــًا لمصــدر إنتاجهــا ونوعیتهــا وطبیعــة تكوینهــا مــن 
انیة والتجاریـــة صـــلبة وشـــبه صـــلبة وســـائلة ،وتشـــمل كـــال مـــن النفایـــات الســـك

والمكتبیـة إضـافة إلـى الحیوانیــة والزراعیـة وتلـك الناتجــة عـن المسـالخ وبعــض 
أنــواع النفایــات الصــناعیة (الغیــر خطــرة) والخــردة مــن أجهــزة منزلیــة وســیارات 

  وغیر ذلك.
قاض البناء:ن. النفایات اإلنشائیة وأ2  

تخلفهـا أعمـال  النفایات الناتجة عن أعمال هدم المباني والمنشآت وتلك التي
  إقامة وتشیید المباني الجدیدة وترمیم وصیانة المباني القائمة.

-مصدر النافيات :  
  هي الجهة التي نتجت عنها النفایات أیا كان نوعها.

-.موقع رفع ومعالجة النفایات :  
. موقـع رفـع النفایات:ویشـترط ان یكـون علــى مقربـة أو أمـام المكـان الناتجــة 1

  منه النفایات.
وقــع معالجــة النفایــات:هو المكــان الــذي تقــوم بتحدیــده البلدیــة ویــتم فیــه . م2

معالجــة النفایــات وذلــك بتــدویرها أو حرقهــا أو ردمهــا أو بأیــة وســیلة أخــرى 
  معتمدة من قبل الجهات المختصة.

-ناقل النفايات :  
هـي الشــركة أو المؤسسـة المؤهلــة والمصــنفة مـن قبــل البلدیـة لنقــل النفایــات 

  تاجها أو تواجدها إلى مكان معالجتها.من مصدر إن
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-بيان نقل النفايات :  
هــو النمــوذج المعتمــد مــن وزارة الحكــم المحلــي بالتنســیق مــع الهیئــة العامــة 
ـــذي یـــتم فیـــه تحدیـــد كمیـــة النفایـــات المنقولـــة ووصـــفها ومصـــدرها  للبیئـــة وال

  ومحضر إستالمها ونقلها إضافة إلى جهة ومكان إستقبالها ومعالجتها.
  )2(مادة

تتــولى البلدیــة  القیــام بأعمــال النظافــة العامــة ومكافحــة القــوارض والحشــرات 
  بنفسها أو أن تعهد بذلك لغیرها من الشركات المرخص لها بممارسة النشاط.

  )3مادة(
على مصدر النفایات إخراجها إلى مواقع رفعها ووضعها في أوعیة أو أكیـاس 

واألحـوال التـي یسـتعمل فیهـا كــل محكمـة الغلـق علـى أن تحـدد البلدیـة األمــاكن 
من النوعین(األكیاس واألوعیة) ومواصفاتهم كما یجب علیهم نقلها إلـى مواقـع 

  رفعها في المواعید التي تعلن عنها البلدیة.
  )4مادة(

- تلتزم البلدیات كال فیما یخصھ القیام بما یلي :  
تشــكیل فــرق عمــل علــى مســتوى المحــالت لإلشــراف علــى كــنس الشــوارع  -1

األرصفة المجاورة للمنازل واألماكن العامة مع تزوید تلك الفـرق بالمعـدات و 
  والوسائل الالزمة.

  تحدید أماكن التجمیع المرحلي للقمامة ومخلفات التجمعات السكنیة. -2
تحدیــد أمــاكن الــتخلص النهــائي مــن القمامــة والفضــالت الصــلبة والســائلة  -3

كیلـو  5سـكني بمـا الیقـل عـن ویجب أن یكون الموقـع بعیـدًا عـن أي تجمـع 
متــر وأن یتصــل  1.8متــر ،وأن یحــاط الموقــع بســیاج ال یقــل ارتفاعــه عــن 

  الموقع بالتجمع السكني بطریق معبد.
وضـــع الضـــوابط الخاصـــة بكیفیـــة تنظیـــف الســـاللم والممـــرات ومجاوراتهـــا  -4

  الخاصة بالعمارات التي یكون سكنها مشترك مع جهات عامة.
ــة مقــار الجهــات العامــة والمــدارس وضــع الضــوابط الخا -5 صــة بكیفیــة نظاف

  والكلیات ،ومافي حكمها.
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الحیوانیــــة) بالصــــنادیق -الزراعیــــة-األســــبوعیة-تزویــــد األســــواق(الیومیة -6
  المخصصة بتجمع القمامة.

  )5مادة(
ــــة واالســــتثماریة والمصــــانع  ــــات الســــكنیة والتجاری ــــادق والمجمع یجــــوز للفن

نقــل النفایــات الناتجــة عــن اســتعمالها إلــى والمؤسســات ذات الصــبغة التجاریــة 
  أماكن معالجتها بموافقة عمید البلدیة.

  )6مادة(
یحظر تفریغ النفایات علـى األرصـفة أو فـي الطـرق أو المیـادین أو السـاحات 

 . غیر األماكن الخاصة لها. وأالعامة 
یحظر تنظیف السجاد والمفروشات من المطالت الواقعة على الشوارع كمـا  -

ــة أشــیاء أخــرى فــي المطــالت والفتحــات  یحظــر وضــع أو نشــر المالبــس أو أی
أو الواقعة على الطرق والمیادین أو الساحات العامة بقصد تجفیفها أوتهویتها 

  غرض آخر.ألي 
یحظر إلقاء األوراق والمنادیل والعلـب والقـواریر وأعقـاب السـجائر ومـا فـي  -

دین والســاحات والمواقــف حكمهــا علــى األرصــفة وفــي الشــوارع والطــرق والمیــا
والحدائق واألراضـي العامـة والبصـق والتبـول والتغـوط فـي غیـر األمـاكن المعـدة 

  لذلك.
یحظــر إتــالف المزروعــات والنباتــات واألشــجار وقطــف األزهــار والثمــار فــي  -

قــتالع األشــجار والنباتــات البریــة أینمــا  الشــوارع والمیــادین والحــدائق العامــة وإ
   امة.وجدت في األراضي الع

شـعال  كما یحظر العبـث بالنفایـات وفرزهـا أو جمعهـا بقصـد االسـتفادة منهـا وإ
   ا.ــــــالنار فیه

  )7مادة(
یحظر علـى أصـحاب المطـاعم والمقـاهي وغیرهـا مـن المحـالت إلقـاء مخلفـات 

  النار ورماد الفحم المشتعل في أكیاس أو حاویات النفایات.
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  )8مادة(
یــة یحظــر علــى شــاغلي المنــازل وغیرهــا مــن باســتثناء القــرى والمنــاطق النائ

االماكن المعدة للسـكن تربیـة الحیوانـات أو الـدواجن ،ویجـوز إباحـة ذلـك بشـرط 
قـالق الراحـة ،ویجـب علـیهم  أن تكون تربیتها بالقـدر الـذي ال یسـبب اإلزعـاج وإ
ـــروائح منهـــا ورفـــع مخلفاتهـــا  العنایـــة بنظافـــة هـــذه األمـــاكن ومنـــع تصـــاعد ال

 وعیة المخصصة لهذا الغرض ومراعاة الصحة العامة.وتعبئتها في األ 
 )9مادة(

یجــب علــى أصــحاب المبــاني التجاریــة واالســتثماریة المــؤجرة للســكن أو لغیــر 
ذلك من األغراض المحافظة علـى نظافـة سـاحات وممـرات ومنـاور هـذه األبنیـة 

  واألرصفة المالصقة لها ،وللبلدیة أن تلزم المالك بالمحافظة على نظافتها.
  )10مادة(

تلتـــزم الشـــركات الصـــناعیة والكیمیائیـــة والمستشـــفیات ومراكـــز األبحـــاث ومـــا 
شابهها والتي ینـتج عـن أنشـطتها مخلفـات خطـرة أو سـامة أو مشـعة أو ضـارة 
بالصــــحة العامــــة بتجمیــــع هــــذه المخلفــــات ونقلهــــا والــــتخلص منهــــا بــــالطرق 

ف مكتـب اإلصــحاح والوسـائل الفنیـة التـي تحـددها الهیئـة العامـة للبیئـة وبإشـرا
البیئــي بالبلدیـــة وال یجــوز إلقـــاء هـــذه المــواد والـــتخلص منهــا ضـــمن القمامـــة 

  والمخلفات المنزلیة.
  )11مادة(

علــى أصــحاب المركبــات المهملــة و الخــردة نقلهــا إلــى األمــاكن التــي تحــددها 
البلدیة ،وال یجوز تركها فـي الشـوارع وعلـى األرصـفة وفـي السـاحات والمیـادین 

  48للبلدیة أن تنذر أصحاب المركبات المهملـة والخـردة برفعهـا خـالل العامة ،و 
  ساعة وذلك بوضع عالمة علیها تفید ذلك.

ــات المعروضــة  ــادین والســاحات العامــة بالمركب ویحظــر إشــغال الشــوارع والمی
ساعة وذلـك  24بقصد البیع ،وللبلدیة أن تنذر أصحاب المركبات برفعها خالل 

ذلــك ،وفــي حالــة المخالفــة فــي الحــالتین الســابقتین بوضــع عالمــة علیهــا تفیــد 
یكون للبلدیـة الحـق فـي ضـبط المركبـات وحجزهـا لـدیها ویكـون لهـا بعـد مضـي 
شهرین مـن تـاریخ الضـبط وعـدم تقـدم صـاحبها السـتردادها وسـداد مسـتحقاتها 
أن تبیــع المركبــة بــالمزاد العلنــي وتخصــم تلــك المســتحقات مــن ثمنهــا ،وتخلــي 
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تها عن حـدوث أیـة أضـرار للمركبـة أثنـاء عملیـة الرفـع أو النقـل البلدیة مسئولی
  أو الحجز.

  )12مادة(
یحظر نقل میاه مجاري الصرف الصـحي والبـرك فـي غیـر السـیارات المرخصـة 
ــات الالزمــة لمنــع  ــى ســائقي هــذه الســیارات اتخــاذ االحتیاطی لهــذا الغــرض وعل

  تسرب المیاه أثناء سحبها أو نقلها. 
ي ســیارات النقــل تغطیــة صــندوق الشــاحنة بطبقــة مــن كمــا یجــب علــى ســائق

  القماش السمیك لمنع تطایر أیة مواد أثناء نقلها.
  )13مادة(

جـراء  قامة السواتر الترابیـة وإ یحظر بغیر ترخیص من البلدیة تجریف التربة وإ
أي حفر في الطرق العامة والمیادین واألرصفة والسـاحات أو إقامـة أي منشـأة 

لیهـــا وتســـتثنى الـــوزارات والهیئـــات الحكومیـــة والمؤسســـات دائمـــة أو مؤقتـــة ع
العامة في الحاالت الطارئة من الترخیص المشار إلیه في الفقـرة السـابقة علـى 

زالتها حال إنتقاء الحالة الطارئة. نأ   تقوم بإبالغ البلدیة وإ
 )14مادة(

شـركات تتولى إدارة المرافق المحلیة واألشـغال العامـة بالبلدیـة عملیـة تقیـیم ال
المناسبة للقیام بأعمال نقل النفایات وفقًا لالشتراطات والمعـاییر المحـددة لـذلك 
كما تتولى تصنیف هذه الشركات وفقًا لنوعیة النفایات المطلـوب نقلهـا وطبیعـة 

  تكوینها ،وذلك بالتنسیق مع الهیئة العامة للبیئة.
  )15مادة(

ــة لجنــة  ــلیشــكل عمیــد البلدی البلدیــة بل النفایــات تقیــیم وتصــنیف مقــاولي نق
،ویمثل في عضویتها إدارة المرافق المحلیة واألشـغال العامـة ومكتـب اإلصـحاح 

 البیئى 
دارة الشـؤون االقتصـادیة واالسـتثمار وتخـتص دون  ومكتب السالمة العامـة وإ

  غیرها بالتالي:
  . تقییم وتصنیف مقاولي نقل النفایات وفق الئحة النظافة العامة.1
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 والضــــوابط الــــالزم توافرهــــا عنــــد تصــــنیف مقــــاولي نقــــل . وضــــع الشــــروط 2
  ات.ـــــــــالنفای

  وال تكون توصیات اللجنة نافذة إال بعد اعتمادها من عمید البلدیة. 
  )16مادة(

یحظــر نقــل النفایــات أیــا كــان مصــدرها إال عــن طریــق الشــركات والمؤسســات 
لدیـة سـاریة المرخصة والمصنفة لهذا الغرض ،مع وجوب تواجـد شـهادة مـن الب

  المفعول لدى سائق الشاحنة تثبت ذلك.
  )17مادة(

یجب عند التخلص من القمامة بـالردم أن تكـون التربـة صـالحة لحفـر خنـادق 
لوضع النفایات والقمامة بداخلها وضغطها بالتراب وردمها جیدا ،وأن یتم الردم 

  وفقًا لألصول الفنیة التي تقررها الهیئة العامة للبیئة.
  )18مادة(

یجب على ناقل النفایات المرخص له لنقل النفایات االلتزام بنقل نوعیة 
  .النفایات المصنفة لنقلها

  )19مادة(
یجب على ناقل النفایات المرخص له بنقل النفایات أن یلزم سائق الشاحنة 

  باإلحتفاظ بنسخة من بیان نقل النفایات.
 )20مادة(

یــات االلتــزام بتركیــب نظــام یجــب علــى ناقــل النفایــات المــرخص لــه لنقــل النفا
لمتابعـة سـیر المركبـات مـن موقـع رفـع  (tracking system GpS)  المراقبـة

  النفایات إلى موقع معالجتها وطبقًا لألنظمة المعمول بها بهذا الشأن.
  )21مادة(

ــتج النفایــات االتفــاق مــع الشــركات والمؤسســات المرخصــة  علــى مصــدر ومن
وصــــول شــــحنات النفایـــات إلــــى المواقــــع  والمصـــنفة لنقــــل النفایــــات ومتابعـــة

المخصصة لمعالجتها وذلك من خالل إتباع نموذج البیان المعد والمعتمـد لـذلك 
  وااللتزام بكافة بنوده.
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  )22مادة(
تتــولى إدارة المرافــق المحلیــة واألشــغال العامــة بالبلدیــة اعتمــاد العقــد المبــرم 

ــًا للمــادة( ــات وفق ــین مصــدر النفای ــة لهــا حتــى ) مــن الالئحــة وال5ب جهــة الناقل
یصــبح هــذا العقــد ســاري المفعــول وذلــك للتأكــد مــن مــدى التــزام هــذه الجهــات 
باالشـــتراطات والمعــــاییر الخاصــــة بنقـــل النفایــــات إضــــافة إلـــى تحدیــــد مســــار 

  الشاحنات الناقلة للنفایات ومكان معالجتها.
  )23مادة(

مــال مســار یجـب علــى الجهــة المسـئولة عــن اســتقبال النفایــات التأكـد مــن اكت
دورة بیـــان نقـــل النفایـــات واعتمادهـــا مــــن قبـــل الجهـــات المعنیـــة وذلـــك قبــــل 

  استقبالها ومعالجتها في الموقع.
  )24مادة(

تتولى إدارة المرافق المحلیـة واألشـغال العامـة بالتنسـیق مـع مكتـب اإلصـحاح 
البیئي بالبلدیة مسئولیة متابعة خط سیر معاملة بیان نقل النفایات مـن مرحلـة 

تــاج النفایــات ونقلهــا حتــى مرحلــة اســتقبالها ومعالجتهــا وذلــك بالتنســیق مــع إن
  الجهات المعنیة وفقًا لألنظمة المعمول بها بالمادة العشرون.

  )25مادة(
تقــوم إدارة المرفــق المحلیــة واألشــغال العامــة بالتنســیق مــع مكتــب اإلصــحاح 

ل النفایـات بجمیـع البیئي بالبلدیة باإلشـراف المباشـر والرقابـة علـى عملیـات نقـ
أنواعهــا مــن المصــدر وحتــى المواقــع المخصصــة لمعالجتهــا بواســطة الشــركات 

  المرخصة لهذا الغرض.
  )26مادة(

  -: االشتراطات الخاصة بنقل النفایات
إن تكــون اآللیــات والوســائل المخصصــة لجمــع ونقــل القمامــة ذات ســعة  أوالً :

مطلــي أو الزنــك  أو أیــة كافیــة ویجــب أن تكــون مبطنــة مــن الــداخل بالصــاج ال
  مادة غیر منفذة للسوائل.

لنفایــات الفتــات علــى الجــانبین ایجــب أن تثبــت علــى الشــاحنات الناقلـة  ثانیـًا :
  توضح بالغة العربیة اسم الشركة وسعة الشاحنة ونوعیة النفایات المنقولة.
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یجــب تكــون شــاحنات نقــل النفایــات معــدة ومخصصــة لهــذا الغــرض مــع  ثالثــًا :
  عمل صیانة دوریة لها.ضرورة 
یجــب أن تتــوافر فــي شــاحنات نقــل النفایــات معــدات لمكافحــة الحرائــق  رابعــًا :

  والسیطرة علیها.
ات أو تغطیــة ـــــــــــــــیلقة لنقــل النفاــــــــــضــرورة اســتخدام الشــاحنات المغ خامســًا :

واد وذلـك ر أیـة مـــــــــــة مـن القمـاش السـمیك لمنـع تطایــــصندوق الشاحنة بطبق
اة عـدم إثـارة الغبـار أو تطـایر ــــحسب نوعیة النفایات المنقولة ،كمـا یجـب مراع

النفایــات أثنــاء نقلهــا مــن الحاویــات إلــى شــاحنات جمــع ونقــل النفایــات وحتــى 
 وصولها إلى مواقع معالجة النفایات.

یجــب إرفــاق بیــان نقــل النفایــات مــع ســائق الشــاحنة علــى أن یشــمل  سادســًا :
  -ت التالیة :المعلوما

  . وصف النفایات.1
  . مصدر النفایات.2
  . جهة المعالجة ومحضر إستالم ومعالجة النفایات.3

ســابعًا :یجــب علــى ناقــل النفایــات تأهیــل الســائقین المكلفــین بقیــادة الشــاحنات 
الناقلــة للنفایــات بإعــداد دورات تدریبیــة تمكــنهم مــن التعــرف علــى طبیعــة هــذه 

الالزم إتباعها أثنـاء القیـادة وكیفیـة التصـرف بأسـلوب  النفایات ووسائل األمان
  مناسب لمعالجة الحوادث.

ثامنــًا :یجــب أن تكــون شــاحنات نقــل النفایــات مطابقــة لشــروط ولــوائح وأنظمــة 
  الجهات المعنیة بالدولة.

ــات والمحــددة مــن قبــل  ــات المســموحة لنقــل النفای ــزام باألوق تاســعًا :یجــب االلت
  نیة تجنبًا لالزدحام ومنعًا لوقوع الحوادث.البلدیات و الجهات المع

عاشـرًا :یجـب االلتـزام وبخــط سـیر الشـاحنة المحـددة بالعقــد المبـرم بـین مصــدر 
  النفایات وناقلها.

الحــادى عشــر :اإللتـــزام  باالشــتراطات والمعـــاییر المحــددة مـــن الهیئــة العامـــة 
  للبیئة الخاصة بنقل وتخزین ومعالجة النفایات.
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  )27مادة(
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد منصــوص علیهــا فــي قــانون آخــر یعاقــب 
علـى مخالفــة أحكــام هــذه الالئحــة بغرامــة ال تقـل عــن مائــة دینــار وال تزیــد عــن 

 خمسمائة دینار ،وللبلدیة الحق في إلغاء الترخیص.
  )28مادة(

للحرس البلدي ضبط المخالفات المنصوص علیها في هذه الالئحـة ولهـم فـي 
دیــة أعمــالهم حــق دخــول األمــاكن والمحــالت العامــة وضــبط المخالفــة ســبیل تأ

حالتهـــا علـــى الجهـــة  والمـــواد موضـــوع المخالفـــة وتحریـــر المحاضـــر الالزمـــة وإ
المختصة ،كما لهم أن یستعینوا بأفراد الشرطة  ،ولعمید البلدیة أو من یفوضـه 

  بذلك.في األحوال التي یجوز فیها الحكم بالغلق أن یصدر أمرًا كتابیًا 
  )29مادة(

تحدد مقابل خـدمات النظافـة العامـة ومكافحـة الحشـرات والقـوارض بقـرار عـن 
  المجلس البلدي وبما ال یتجاوز األسعار النمطیة المقررة بالدولة.

  )30مادة(
تحدد البلدیـة مكانـًا أو أكثـر فـي نطاقهـا لتجمیـع الحیوانـات النافقـة والـتخلص 

  حاح البیئي.منها بشكل مناسب وبإشراف مكتب اإلص
 )31مادة(

تتولى كل بلدیة وطبقًا لظروف ومقتضیات العمل تحدید مواعید لجمع 
القمامة یومیًا كلما أمكن ذلك أو تحدید أیام معینة لكل منطقة مع إعالم 

  . المحددة لعملهم السكان باألیام
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  قرار وزير احلكم احمللي املفوض
  ميالدي 2019)لسنة 48رقم(

  ئحة تنظيم األسواق العامةبشأن تقرير حكم بال
  

  وزیر الحكم المحلي المفوض:
  بعد االطالع على -

  م .وتعدیالته. 2011أغسطس لسنة  03اإلعالن الدستوري الصادر في: -
  میالدي. 2015دیسمبر لسنة  17االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  -
والمخــــازن قــــانون النظــــام المــــالي للدولــــة .والئحــــة المیزانیــــة والحســــابات  -

  وتعدیالتهما.
ــانون رقــم( - ــانون عالقــات العمــل والئحتــه  2010)لســنة 12الق م .بإصــدار ق

  التنفیذیة.
م .بشــــأن نظــــام اإلدارة المحلیــــة وتعدیلــــه  2012)لســــنة 59القــــانون رقــــم( -

  والئحته التنفیذیة.
م .بشـأن إصـدار  1987)لسـنة 769قرار اللجنة الشـعبیة العامـة سـابقًا رقـم( -

  تسییر على المعاقین في إرتیاد األماكن العامة.الئحة ال
م .بشــأن تحدیــد اختصاصــات  2014)لســنة 133قــرار مجلــس الــوزراء رقــم( -

  وزارة الحكم المحلي.
ـــم( - ـــوطني رق ـــاق ال ـــس الرئاســـي لحكومـــة الوف ـــرار المجل م  2016)لســـنة 4ق

  .بشأن تشكیل الحكومة.
م  2018)لســنة 1661قـرار المجلـس الرئاســي لحكومـة الوفـاق الــوطني رقـم( -

  .بشأن تكلیف بمهام.
ــم( - ــرار وزیــر الحكــم المحلــي رق م .بشــأن تشــكیل لجنــة  2018)لســنة 195ق

  وتحدید مهامها.
م .بشــأن إصــدار الئحــة  2018)لســنة 203قــرار وزیــر الحكــم المحلــي رقــم( -

  تنظیم األسواق العامة.
ـــــــــم( - ـــــــــة .رق ـــــــــاب الســـــــــید/وكیل وزارة الشـــــــــؤون االجتماعی ) 48/2019كت
  م. 23/01/2019مؤرخ:،ال
ـــإلدارة  - ـــى ل مـــا عرضـــه الســـید/األمین العـــام لألمانـــة العامـــة للمجلـــس األعل

  م. 21/03/2019) ،المؤرخ:31/2019المحلیة بموجب كتابه رقم(أ.ع.م/
  ما تقتضیه المصلحة العامة. -
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  قـــــــــــــــــــــــــــرر
  )1مادة(

ألسواق العامة ،ضمان حق یراعى عند منح اإلذن بإنشاء أو إعادة تنظیم ا
الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة وتخصیص أماكن لوقوف السیارات الخاصة 

  بهم.
  )2مادة(

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره ،وعلى المعنیین به تنفیذه ،ویلغى كل 
  حكم یخالف أحكامه ،وینشر في الجریدة الرسمیة.

  
  أ.د.میالد عبد هللا الطاھر

  مفوضوزیر الحكم المحلي ال
  

  م. 31/3/2019صدر في طرابلس الموافق:
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  قرار وزير احلكم احمللى املفوض
  م 2019) لسنة  57رقم (  

  يبشأن الئحة تنظيم مرفق املياه والصرف الصح
  وزير احلكم احمللي املفوض :

 بعد االطالع على :
 وتعدیالته .، م 3/8/2011اإلعالن الدستوري الصادر في  -
 .م  2015دیسمبر لسنة  17لیبي الموقع بتاریخ االتفاق السیاسي ال -
ـــة ، والئحـــة المیزانیـــة والحســـابات والمخـــازن  - قـــانون النظـــام المـــالي للدول

 وتعدیالتهما .
 .خطیط العمراني والئحته التنفیذیةبشأن الت، م 2001سنة  3القانون رقم  -
 ذیة .بشأن حمایة البیئة والئحته التنفی، م  2003لسنة  15القانون رقم  -
بإصــدار قــانون عالقــات العمــل والئحتــه ، م 2010لســنة  12القــانون رقــم  -

 التنفیذیة .
 بشأن النشاط التجاري .، م 2010لسنة  23رقم القانون  -
ـــم  - ـــانون رق ـــة والئحتـــه  ،م 2012لســـنة  59الق بشـــأن نظـــام اإلدارة المحلی

 التنفیذیة .
 .بشأن الحرس البلدي ،م 2016لسنة  1القانون رقم  -
بشـأن تحدیـد اختصاصـات وزارة ، م 2014لسنة  133قرار مجلس الوزراء  -

 الحكم المحلي وتنظیم جهازها اإلداري .
م ، 2016لســـنة  4قــرار المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الــوطني رقــم  -

 بشأن تشكیل الحكومة .
م 2018لسـنة  1661قرار المجلـس الرئاسـي لحكومـة الوفـاق الـوطني رقـم  -

 یف بمهام.بشأن تكل
م ، بشــأن تشــكیل لجنــة 2018لســنة  195قــرار وزیــر الحكــم المحلــى رقــم  -

 وتحدید مهامها .
م ، بشـأن اصـدار الهیكـل 2018لسـنة  212قرار وزیر الحكم المحلى رقـم  - 

 التنظیمي الموحد للبلدیات 



  274رقم الصفحة                                                                  )  4دد (ـــالع
  

لســنة  195مــا عرضــه الســید/ رئــیس اللجنــة المشــكلة بموجــب القــرار رقــم  -
 م .2018

  ـررـقــــ
  1مادة 

  .الصرف الصحي المرفقة بهذا القراریعمل بأحكام الئحة تنظیم مرفق المیاه و 
  2مادة 

وعلـى المعنیـین بـه تنفیـذه ، ویلغـى كـل ، یعمل بهذا القرار من تاریخ صـدوره 
  حكامه ، وینشر في الجریدة الرسمیة .أحكم یخالف 

  
   أ.د . میالد عبدهللا الطاھر
   وزیر الحكم المحلي المفوض

  
  م2019/ 10/4صدر في طرابلس الموافق 
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  الئحة تنظيم مرفق املياه والصرف الصحي املرفقة 
  م 2019) لسنة   حلكم احمللي املفوض رقم (  بقرار وزير ا

  الئحة تنظيم مرفق املياه والصرف الصحي

   1مــــادة 
بــذلك داخــل حــدودها اإلداریــة إنشــاء وصــیانة لــه تتــولى البلدیــة أو مــن تعهــد 

  .دارة شبكات المیاه والصرف الصحي إ و 
  2مـــــادة 

شــبكات المنــافع العامــة شــبكة مــن نشــاء أیــة إال یجــوز ألي شــخص أو جهــة 
ـــادین ،  ـــاني الجدیـــدة او تقســـیمات أفـــي الطـــرق والشـــوارع والمی و توصـــیل المب

  األراضي بشبكات المیاه والصرف الصحي إال بموافقة البلدیة .
   3مـــادة 

واالنتفاع بالمنافع العامة الخاصة بالمیاه والصرف الصـحي  ال یجوز استغالل
و تــدیرها البلدیـة إال وفقــًا للشــروط واإلجـراءات المنصــوص علیهــا أالتـي تنشــئها 

  هذه الالئحة. ىف
   4مادة 

تقـدم طلبـات االنتفـاع لتوصـیل المیــاه بالشـبكة الرئیسـیة علـى النمـوذج المعــد 
المرافق المحلیة واألشغال العامـة بالبلدیـة  إدارة ىلذلك مستوفیًا الرسم المقرر إل
  مرفق بها المستندات الالزمة.

   5مادة 
یلتـزم مقـدم طلـب االنتفـاع بـربط المیـاه بـدفع رسـم ثابـت تحـدد قیمتـه الالئحـة 

كمـا یلتـزم بـدفع ثمـن العـداد  يالتي تصدر لهـذا الغـرض عـن وزیـر الحكـم المحلـ
  على عقد االنتفاع. والمواسیر والصمامات وملحقاتها قبل التوقیع

   6مادة 

یحـرر عقـد االنتفـاع بالمیـاه علـى النمــوذج المعـد لـذلك مسـتوفیًا رسـم الدمغــة 
المقــرر وذلــك بعــد ســداد الرســم وقیمــة التكــالیف وتنفیــذ اإلجــراءات المنصــوص 

  علیها في هذه الالئحة.
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  7مادة 
مــة بالشــبكة العا ال یجــوز ربــط أي منــزل أو شــقة أو ( غیرهــا مــن العقــارات )

للصرف الصحي إال من غرفة تفتیش ومنشـأ تجمیـع ، ویلتـزم طالـب ربـط العقـار 
بدفع رسم تابت یحدد بقرار الرسوم كما یلتزم بدفع تكـالیف اإلنشـاء التـي تقـدرها 

  إدارة المرافق المحلیة واألشغال العامة بالبلدیة وفقًا للمقایسة المعدة .
   8مادة 

قطــع الطــرق تحــدد وفقــًا لمقایســة ل یحــق للبلدیــة طلــب ضــمانات مالیــة مقابــ
الكشــف خــالف الرسـوم والتكــالیف المنصــوص علیهــا فــي أو  لیألغـراض التواصــ

    ة .ــــهذه الالئح
   9مادة 

أیــام جــاز للبلدیــة  ةإذا تــأخر المنتفــع عــن الســداد بعــد انــذاره خــالل مــدة عشــر 
لغــاء العقــد ، وســحب العــداد ، وال یجــوز للمنتفــ ع فــي قطــع المیــاه عــن العقــار وإ

هذه الحالة توصیل المیاه إال بإجراءات جدیدة ، وطبقـًا لمـا هـو منصـوص علیـه 
  في هذه الالئحة وبعد سداد ما علیه من رسوم .

   10مادة 
المنتفـــع مســـئول شخصـــیًا عـــن ســـالمة عـــداد المیـــاه وأختامـــه وال یجـــوز لـــه 

ن عـخـر كمـا ال یجـوز التنـازل للغیـر آتوصیل المیاه من محل انتفاعه إلي محل 
عقد االنتفـاع أو العـداد ، وللبلدیـة فـي حالـة المخالفـة قطـع المیـاه عـن المنتفـع 

لغاء العقد وسحب العداد .   وإ
   11مادة 

  تحدد رسوم خدمات تفریغ اآلبار السوداء بقرار عن المجلس البلدي .
   12مادة 

بــار الســوداء والمخلفــات الســائلة آلتحـدد البلدیــة أمــاكن خاصــة بتفریــغ میـاه ا
  غسیل وخدمات المركبات األلیة والنشاط الصناعي. لنشاط
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  13مادة 
بــــار الســــوداء وســــوائل ممارســــة نشــــاط غســــیل آلن تكــــون خزانــــات اأیجــــب 

المركبات والمصانع غیر المرتبطة بشبكة الصرف الصحي معزولة عـن محیطهـا 
  بما یمنع تسرب میاه الصرف الصحي للخارج.

   14مادة 
ثالثمائــة دینــار لكــل مــن یثبــت قیامــه بتفریــغ  )د.ل300 (یعاقــب بغرامــه قــدرها

  میاه األبار السوداء خارج األماكن التي تحددها البلدیة.
د.ل )خمســمائة دینــار كــل مــن یثبــت قیامــه  500كمـا یعاقــب بغرامــة قــدراها ( 

ـــات  ـــات الســـائلة لممارســـة نشـــاط غســـیل خـــدمات المركب ـــة بتفریـــغ المخلف اآللی
  لتي تحددها البلدیة .واألنشطة الصناعیة خارج األماكن ا

   15مادة 
خمســمائة دینــار كــل مــن یثبــت عــدم قیامــه  ) د.ل 500(یعاقـب بغرامــه قــدرها 

بعزل الخزانات الخاصة بنشاط غسیل المركبات والمصانع بما یكفـل عـدم تسـرب 
لتزامه بإزالـة أسـباب المخالفـة مـع سـحب التـرخیص امیاهها للبیئة المحیطة مع 

  في حالة تكرار المخالفة.
   16مادة 
  وتنشر في الجریدة الرسمیة .، یعمل بهذه الالئحة من تاریخ صدورها 
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  قرار وزير احلكم احمللي املفوض
  ميالدي 2019لسنة  )58رقم(

  بشأن الئحة املقابر
  -وزير احلكم احمللي املفوض :

  -بعد االطالع على :
مــــیالدي  2011/ أغســــطس /03اإلعــــالن الدســــتوري المؤقــــت الصــــادر فــــي  -
 ه.ــــــعدیالتوت
 میالدي. 2015/دیسمبر لسنة 17االتفاق السیاسي اللیبي الموقع في  -
ــــانون النظـــــام المـــــالي للدولـــــة ،والئحـــــة المیزانیـــــة والحســـــابات والمخـــــازن  - ق

 ا.ــــــوتعدیالتهم
م ،بشــأن إصــدار القــانون الصــحي والئحتــه  1973)لســنة 106القــانون رقــم ( -

 ة.ــــــالتنفیذی
 م ،بشأن التخطیط العمراني والئحته التنفیذیة. 2001)لسنة 03قم(القانون ر  -
 م ،بشأن حمایة البیئة. 2003)لسنة 15القانون رقم( -
م ،بشأن إصـدار فـانون عالقـات العمـل والئحتـه  2010)لسنة 12القانون رقم( -

 ة.ــــــالتنفیذی
ه والئحتـه م ،بشأن نظـام اإلدارة المحلیـة وتعدیلـ 2012)لسنة 59القانون رقم( -

 ة.ــــــالتنفیذی
 م ،بشأن إعادة تنظیم جهاز الحرس البلدي. 2016)لسنة 01القانون رقم( -
میالدي بشأن تحدیـد اختصاصـات  2014)لسنة 133قرار مجلس الوزراء رقم( -

 وزارة الحكم المحلي وتنظیم جهازها اإلداري.
م ،بشـأن  2016)لسـنة 04قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم( -

 تشكیل الحكومة.
ــم( - ــوطني رق ــاق ال م  2018)لســنة 1661قــرار المجلــس الرئاســي لحكومــة الوف

 ،بشأن التفویض بمهام.
م ،بشـأن تشـكیل لجنـة إعـداد  2018)لسنة 195قرار وزیر الحكم المحلي رقم( -

 اللوائح البلدیة والهیكل التنظیمي الموحد للبلدیات.
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م ،بشــأن إصــدار الهیكــل  2018)لســنة 212قــم(قــرار وزیــر الحكــم المحلــي ر  -
  التنظیمي الموحد للبلدیات.

ــة المشــكلة بموجــب القــرار رقــم مــا عرضــه الســید/ -  لســنة  )195( رئــیس اللجن
 م.2018

  ررــــق

  )1مادة(
  یعمل بأحكام الئحة المقابر المرفقة بهذا القرار.

  )2مادة(
تنفیذه ،ویلغى كل حكم  یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره وعلى المعنیین به

  یخالف أحكامه ،وینشر في الجریدة الرسمیة.
  

  أ.د. ميالد عبد اهللا الطاهر
  وزير احلكم احمللي املفوض

  

  م. 10/4/2019صدر في طرابلس الموافق: 
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  الئحة املقابر املرفقة بقرار وزير احلكم احمللي املفوض 
  الئحة املقابر م 2019رقم(  )لسنة 

  )1مادة(
مغاسل والمقابر لدفن الموتى بعد الحصول على إذن البلدیة وفقًا تنشأ ال

  لإلشترطات والضوابط الواردة بهذه الالئحة.
  )2مادة(

  تصنیف المقابر إلى صنفین:
مقــابر عامــة: وهــي مــا تخصصــه البلدیــة مــن أراضــي وتكــون متاحــة لــدفن  - 1

 العامة.
 الي لدفن موتاهم.مقابر أهلیة: وهي مقابر توقف أراضیها من قبل األه - 2

  ا یجوز إنشاء مقابر خاصة للموتى المجهولین وغیر المسلمین.مك
  )3مادة(

یجب أن یتوفر رسم تفصیلي یبین وضعیة القبور والممرات بینها وأماكن 
  -تقدیم خدمات الدفن وفقًا للشروط اآلتیة:

أن تكون بعیدة عن موارد المیاه بما یكفل عدم تلوث المیاه وتسربها إلى  .1
 مقبرة.ال

 أن تكون في مكان قریب یسهل نقل الموتى إلیه. .2
أن تكون محاطة بسیاج أو سور ال یقل ارتفاعه عن متر ونصف ومحدد لها  .3

 باب للدخول ویمنع دخول الحیوانات إلى المقبرة.
 أن تحتوى على ممرات للمشاة تضمن تمییز القبور وعدم نبشها وتدنیسها. .4
 عمال الدفن.أن یتوفر مكان لمتطلبات ما یلزم أل .5
 أن ال تتعارض مع المخططات العمرانیة. .6

  )4مادة(
یكون الدفن بموجب إذن كتابي یصدر عن اإلدارة المختصة بالبلدیة 

  والجهات األخرى بحسب األحوال.



  281رقم الصفحة                                                                  )  4دد (ـــالع
  

  )5مادة(
للبلدیة أن تقـرر منـع الـدفن فـي أیـة مقبـرة بنـاء علـى تقریـر مكتـب اإلصـحاح 

ــع بلوحــة ــى أن ینشــر قــرار المن ــة والصــحف ووســائل  البیئــي عل اإلعــالن بالبلدی
  اإلعالم المحلیة.

  )6مادة(
ال یجــوز فــتح مقبــرة تــم إغالقهــا لــدفن جثــة أخــرى علــى اإلطــالق ،أو إلخــراج 
جثة أو بقایا أو أجزاء منهـا لنقـل رفـاث مـن مقبـرة إلـى أخـرى أو خـارج الـبالد إال 

  بة العامة.بموافقة من مكتب اإلصحاح البیئي بالبلدیة وبعد اإلذن من النیا
مـــع وجــــوب اتخــــاذ اإلجـــراءات الخاصــــة بــــالحجز الصـــحي إذا كانــــت الجثــــة 

  المطلوب إخراجها لشخص توفى بإحدى األمراض المعدیة.
  )7مادة(

)سـاعة دون دفنهـا ثانیــة إال 24ال یجـوز إبقـاء الجثــة المسـتخرجة أكثـر مــن (
نهـا ألسباب فنیة تتطلب ذلك ویجـب علـى مـن یعثـر علـى جثـة إنسـان أن یبلـغ ع

  في الحال أقرب مركز شرطة أو مختار المحلة.
  

  )8مادة(
  -یشترط لنقل الجثة من مقبرة إلى أخرى األتي:

وضع الجثة في تابوت أو كیس لنقل الجثث حسب المواصفات المعمول  -1
 بها.

 تتم معاینة التابوت من قبل ممثل مكتب اإلصحاح البیئي. -2
  ویتم إصدار شهادة بذلك.على أن یتم أخذ اإلذن من قبل النیابة العامة 

  )9مادة(
تابوت الـداخلي بحضـور العند نقل الجثمان إلى خارج البالد توضع الجثة في 

ممثــل عــن الســفارة المختصــة وممثــل عــن النیابــة العامــة باإلضــافة إلــى منــدوب 
رر محضـــر بـــذلك یوقعـــه جمیـــع حـــعــن مكتـــب اإلصـــحاح البیئـــي فـــي البلدیـــة وی

والتشـــریعات النافـــذة واالتفاقیـــات الدولیـــة  الحاضـــرین ،علـــى أن ترعـــى األحكـــام
  .بالخصوص
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  )10مادة(
  ال یجوز دفن الموتى إال في القابر المعتمدة بالبلدیة.

  )11مادة(
  تتولى إدارة المرافق المحلیة واإلشغال العامة بالبلدیة اإلشراف على المقابر.

  )12مادة(
  یكون للمقبرة حارس یكلف من البلدیة.
  )13مادة(

التشـــریعات النافـــذة فیمـــا لـــم یـــرد بشـــأنه نـــص خـــاص بهـــذه  تســـري أحكـــام
  ة.ـــــــالالئح
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  قرار وزير احلكم احمللي املفوض
  ميالدي 2019)لسنة 59رقم(

  بشأن الئحة املساخل
  وزير احلكم احمللي املفوض:

 بعد االطالع على

 تعدیالته.و م  2011أغسطس لسنة  03اإلعالن الدستوري الصادر في: -
 میالدي. 2015دیسمبر لسنة  17اسي اللیبي الموقع بتاریخ اإلتفاق السی -
مـــیالدي بشـــأن إصـــدار القـــانون الصـــحي  1973لســـنة  )106( القـــانون رقـــم -

 والئحته التنفیذیة.
   .حمایة البیئةم ،بشأن  2003لسنة  )15( القانون رقم -
م ،بشــــأن إصـــدار قــــانون عالقـــات العمــــل  2010) لســـنة 12القـــانون رقــــم ( -

 التنفیذیة..والئحته 
 م ،بشأن النشاط التجاري. 2010لسنة  )23( القانون رقم -
م ،بشأن نظام اإلدارة المحلیة وتعدیله والئحتـه  2012لسنة )59( القانون رقم -

 التنفیذیة.
 م ،بشأن إعادة تنظیم جهاز الحرس البلدي. 2016)لسنة 01القانون رقم( -
ــم( - ــرار مجلــس الــوزراء رق شــأن إنشــاء مركــز الصــحة م ،ب 2012)ســنة 100ق

 الحیوانیة.
م ،بشـــأن تحدیـــد اختصاصـــات  2014)لســـنة 133قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم( -

 وزارة الحكم المحلي وتنظیم جهازها اإلداري.
م ،بشـأن  2016)لسـنة 4قرار المجلس الرئاسي لحكومـة الوفـاق الـوطني رقـم( -

 تشكیل الحكومة.
ــو  - ــاق ال ــم(قــرار المجلــس الرئاســي لحكومــة الوف م  2018)لســنة 1661طني رق

 ،بشأن تكلیف بمهام.
ـــي رقـــم( - م ،بشـــأن تشـــكیل لجنـــة  2018)لســـنة 195قـــرار وزیـــر الحكـــم المحل

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

 التنظیمي الموحد للبلدیات.
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لســـنة  )195رار رقـــم(مـــا عرضـــه الســـید/رئیس اللجنـــة المشـــكلة بموجـــب القـــ -
 م.2018

  ررـــــق

  )1( مادة
  یعمل بأحكام الئحة المسالخ المرفقة بهذا القرار.

  )2( مادة
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره وعلى المعنیین به تنفیذه ،ویلغى كل 

  حكم یخالف أحكامه ،وینشر في الجریدة الرسمیة.
  أ.د. ميالد عبد اهللا الطاهر

  فوضوزير احلكم احمللي امل
  

  م. 10/4/2019صدر في طرابلس الموافق: 
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  الئحة املساخل املرفقة بقرار وزير احلكم احمللي
  الئحة املساخل م 2019رقم( )لسنة 

  )1مادة(
فــي مقــام تطبیــق هــذه الالئحــة یقصــد بــالتعبیرات والكلمــات اآلتیــة المعــاني 

  الواردة قرین كل منها ما لم تدل القرینة على عكس ذلك:
منشــــأة عامــــة أو خاصــــة(حكومیة أو أهلیة)تخضــــع إلشــــراف  -المســــلخ: .1

ورقابــة البلدیــة وتســتخدم لــذبح المواشــي والــدواجن وتجهیزهــا لالســتهالك 
 البشري ومطابقتها لإلشترطات القیاسیة المعتمدة.

)الخاصـــة 2008-566صـــفة القیاســـیة رقـــم(االمواصـــفات القیاســـیة: المو  .2
یة ح)اإلشـترطات الصـ2015-894بمجازر الدواجن والعاملین بها ،ورقـم(

-824والفنیـــــة الخاصـــــة بالمواشـــــي واألغنـــــام والعـــــاملون بهـــــا ،ورقـــــم(
 )الخاصة بأختام اللحوم.2015

الشركة أو المؤسسة المعتمدة مـن البلدیـة حسـب الشـروط  -متعهد الذبح: .3
والضوابط الالزمـة للعمـل بالمسـلخ ومـرخص لهـا بـذبح المواشـي والـدواجن 

 لحسابها أو لحساب غیرها.
الشــركة أو المؤسسـة التــي تــم تأهیلهـا مــن قبــل البلدیــة  -سـتثمر الــذبح:م .4

دارة واســتثمار مســلخ البلدیــة لمــدة معینــة وتقــوم بــذبح  لتصــمیم وتنفیــذ وإ
 مواشي ودواجن المواطنین أو أصحاب المالحم والمعارض.

 .ها ومباحة شرعاأیة ثدییات مصرح بذبح - مواشي الذبح: .5
. أي طیور مصرح بذبحة -الدواجن: .6  ومباح شرعًا
 كل ما یتخلف عن الذبیحة بعد تجهیزها. - مخلفات الذبح: .7
الــــذبائح أو أجزائهــــا أو أعضــــائها التــــي یــــتم إتالفهــــا لعــــدم  -اإلتالفــــات: .8

 صالحیتها لالستهالك البشري.
المسمیات والمصطلحات الوارد ذكرها في هـذه الالئحـة ولـم تتضـمنها هـذه  .9

 صفات القیاسیة المعتمدة.المادة تخضع للتعارف الواردة في الموا
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  )2مادة(
ال یجـوز ذبــح وتجهیــز المواشــي والــدواجن المشـار إلیهــا فــي المــادة األولــي 

  بقصد بیع لحومها إال في المسالخ المرخص لها بذلك.
  )3مادة(

یتوجب على كل بلدیة أن تنشئ سلخانة أو أكثر بنفسـها فـي نطاقهـا أو أن 
ــًا للمواصــفات القی ــة تعــذر ذلــك ،یكــون تعهــد بــذلك لغیرهــا طبق اســیة وفــي حال

  الذبح في أقرب مسلخ لها.
  شریطة أن یتم تقدیم دراسة األثر البیئي للموافقة على إختیار المسلخ.

  )4مادة(
  -یشترط لذبح الماشیة توافر الشروط االتیة:

 أن تكون كاملة النمو غیر هزیلة وذات قیمة غذائیة. -1
ن خمسة عشر عا قائمًا أشهر وال ینقص وزنه هقل سنها عن ستیأن ال  -2

 كیلو جرام وذلك إذا كانت من األغنام والماعز.
وال ینقص وزنها قائمًا عن مائة كیلو  قل سنها عن إثنى عشر شهرایأن ال  -3

 إلبل.اجراما وذلك إذا كانت من البقر أو 
یقل سنها عن خمسة سنوات إذا كانت من إناث الماعز والغنم وعن  الوان  -4

 إناث األبقار أو الجاموس واإلبل. عشرة سنوات إذا كانت من
 أن ال تكون حامًال إذا كانت من إناث المواشي واألغنام والماعز. -5
أن یتم الكشـف الظـاهري علیهـا للتثبـت مـن سـالمتها قبـل الـذبح واسـتیفائها  -6

للشروط الصحیة والمواصفات القیاسیة المعتمدة ویجوز في حالـة الضـرورة 
ور والجــروح البلیغــة واإلنــاث العقیمــة كحــاالت اإلصــابة الواضــحة مثــل الكســ

،وبعــد موافقــة طبیــب المســلخ عــدم التقیــد بالشــروط المنصــوص علیهــا فــي 
 ).5.4.3.2البنود(

  )5مادة(
  ال یجوز ذبح أو تجهیز الحیوانات أو الدواجن النافقة.
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  )6مادة(
ال یجوز ذبح الماشیة بقصد البیع إال بعد قضائها سـت سـاعات علـى األقـل 

مسالخ یتم خاللها تقدیم المـاء والكشـف الظـاهري علیهـا للتحقـق في حظائر ال
  من حالتها الصحیة ومطابقتها للشروط المطلوبة وعزل الحاالت المرضیة.

وتحجـــز الــــدواجن الحیـــة داخــــل أقفاصـــها فــــي الصـــالة المخصصــــة لــــذلك 
ن ال یـــتم فحصـــها قبـــل الـــذبح إال بعـــد ســـتة ألمالحظـــة حالتهـــا العامـــة علـــى 

  ا المسلخ واستبعاد أي حاالت مرضیة من الذبح.ساعات من وصوله
  )7مادة(

یـــتم الـــذبح وفقـــًا ألحكـــام الشـــریعة اإلســـالمیة وذلـــك تحـــت إشـــراف الطبیـــب 
ـــة واالشـــتراطات  ـــًا للقواعـــد العلمی ـــذبائح وفق ـــتم تجهیـــز ال ـــى أن ی الصـــحي عل

  الصحیة التي تضمن منع وانتشار التلوث بین الذبائح.
  )8مادة(

أو الجهــة المختصــة إبــالغ طبیــب المســلخ عــن  یجــب علــى مالــك المواشــي
المواشـــي المریضـــة أو المشـــتبه فـــي مرضـــها لعزلهـــا عـــن المواشـــي الســـلیمة 
ـــر صـــالحیة لحومهـــا  ـــان منفصـــل یـــتم الكشـــف علیهـــا لتقری وذبحهـــا فـــي مك

  لالستهالك البشري.
  )9مادة(

ــة المواشــي  ال یجــوز اســتعمال العنــف أو القســوة بغیــر مقتضــي فــي معامل
ــدواجن أ ــاء نقلهــا أو حجزهــا أو ذبحهــا فــي المســوال لخ كمــا ال یجــوز ذبــح اثن

  المواشي واألغنام أمام أنظار بعضها البعض.
  )10مادة(

یجــب أن تتــوافر فــي وســائل نقــل المواشــي والــدواجن المواصــفات القیاســیة 
المعتمــدة ،وعلــى مالكهــا اتخــاذ االحتیاطــات الالزمــة عنــد نقلهــا إلــي المســلخ 

  داخله أو في الطرق المؤدیة إلیه.تفادي وقوع أي حادث ب
  )11مادة(

ـــي المســـلخ أو ذبحهـــا  یمنـــع دخـــول المواشـــي والـــدواجن ووســـائل نقلهـــا إل
بصــاالت الــذبح وكــذلك نقــل الــذبائح ومخلفاتهــا إال فــي المواعیــد التــي تحــددها 

  اإلدارة المختصة بالبلدیة ویستثني من ذلك:
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داخل المسلخ بعد تقریر  المواشي التي تتطلب حالتها الذبح االضطراري -  1
 حالتها من قبل الطبیب أو المفتش الصحي المختص.

 المواشي المذبوحة اضطراریا خارج المسلخ بالشروط اآلتیة: -  2
أن یصل الحیوان المذبوح كامال بدون تجویف وبجمیع أجزائه دون فصل أي  -

 جزء منه وذلك قبل مرور ساعتین من وقت الذبح.
(أثنــــــاء حیــــــاة الحیــــــوان) وفقــــــًا ألحكــــــام الشــــــریعة أن یكــــــون الــــــذبح حیویاً  -

 ة.ـــــــاإلسالمی
 أن یصاحب الحیوان شهادة من الجهة البیطریة المختصة توضح األتي: - 3
إســـم صـــاحب الحیـــوان أو المزرعـــة التـــابع لهـــا الحیـــوان المـــذبوح ورقمـــه إن  -

 د.ــــــــوج
 وم.ـــــــها علي اللحنوع األدویة المستخدمة في العالج إن وجدت ومدي تأثیر  -
خلــو الحیــوان المــذبوح مــن األمــراض التــي تــأثر علــى صــحة المســتهلك ،وفــي  -

حالــة عــدم تــوافر الشــروط الســابقة أو أي منهــا یــتم إعــدام الحیــوان المــذبوح 
 دون أدني مسئولیة علي البلدیة.

جمیـع المواشـي المذبوحـة اضـطراریا تحجـز لحومهـا وأحشـائها بـالبراد لمـدة  - 4
سـاعة یــتم بعـدها تقریــر صـالحیتها لالســتهالك البشـري مــن قبـل الطبیــب  24

 البیطري المختص بالسلخانة.
  )12مادة(

ال یجــــوز ممارســــة ذبــــح وتجهیــــز المواشــــي والــــدواجن أو مباشــــرة إحــــدى 
العملیــات المتعلقــة بالــذبح إال بعــد الحصــول علــى تــرخیص بــذلك مــن البلدیــة 

صـحیة مـن البلدیـة بعـد تقـدیم  ویشترط لمـنح التـرخیص الحصـول علـى بطاقـة
شهادة صحیة من وزارة الصحة بخلـو طالـب التـرخیص مـن األمـراض المعدیـة 
والجلدیة وعدم حملة أي جراثیم مسببة لهذه األمراض ویجب تجدید التـرخیص 

  في المواعید المقررة.
  )13مادة(

یلتــزم متعهــدو الــذبح ومســتثمري المســالخ بتــوفیر العمالــة بالكیفیــة والعــدد 
الزمــــین لتغطیــــة متطلبــــات العمــــل الفعلیــــة خاصــــة فــــي الموســــم واألعیــــاد ال
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بالطریقـــة التـــي ال تـــؤدي إلـــي تـــأخیر العمـــل وعلـــیهم مراعـــاة مواعیـــد العمـــل و 
  أن.ــــــــالمقررة في هذا الش

  )14مادة(
أو مســتثمري المســالخ والعــاملین لــدیهم االلتــزام بنظــام  ایجــب علــى متعهــدو 

عمـل تــوفیر الـزي الخـاص للعـاملین لدیـه وفقــًا العمـل الـداخلي وعلـى صـاحب ال
لأللـــوان والمواصـــفات لكـــل مهنـــة مـــع المحافظـــة علـــى نظافـــة الـــزي والنظافـــة 
الشخصیة والتقید بقواعـد النظافـة العامـة كمـا یجـب علـیهم عـدم السـماح ألي 
عامل بمباشرة العمل بدون الزي المقرر ومنـع خـروج العمـال أو الجـزارین بـزي 

  لسكاكین مراعاة للمظهر العام.العمل أو حزام ا
  )15مادة(

یراعــي عــدم الشــروع فــي ســلخ المواشــي المذبوحــة إال بعــد التأكــد مــن تمــام 
خــروج الـــروح ویمنـــع منعـــًا باتـــًا نفـــخ الــذبائح بـــالفم كمـــا یمنـــع فصـــل الـــرأس 
واألطـراف أو استئصــال أي جـزء مــن الذبیحـة أو تغییــر معالمهـا أو إحــداث مــا 

المة الكشـف الطبـي علیهـا قبـل التصـریح بـذلك مـن من شـأنه الثـأثیر علـى سـ
ال تعامل الذبائح معاملة المواشي المذبوحة اضطراریا.   قبل طبیب المسلخ وإ

  )16مادة(
إال بعـــد یحظـــر تشـــغیل أي عامـــل مصـــاب أو یصـــاب بجـــروح أثنـــاء العمـــل 

األكــل أو التــدخین أو النــوم أو وضــع األمتعــة  اكتمــال شــفائه ویمنــع منعــا باتــا
  أو الصنادیق والكراتین داخل صاالت الذبح. الشخصیة

  )17مادة(

كشف علـى الـذبائح لتقریـر مـدى صـالحیتها لالسـتهالك البشـري طبقـا الیتم 
ــه إذا اكتشــف أن لحــوم المواشــي أو  لمــا یقــرره طبیــب المســلخ المخــتص ،ول
الــدواجن مصــابة بمــرض ضــار بصــحة اإلنســان أو الحیــوان أو قابلــة للفســاد 

عــدامها كلیـًا أو جزئیــًا مـع تبلیـغ الجهــات المختصـة التخــاذ السـریع أن یقـرر إ
التدابیر الوقائیة ویتم التخلص من اإلعدامات والمخلفات غیـر الصـالحة طبقـًا 

  للضوابط واالشتراطات بمعرفة مكتب اإلصحاح البیئي بالبلدیة. 
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  )18مادة(
ي ال یجـوز إخـراج لحـوم المواشـي المذبوحـة المعـدة للبیـع مـن المسـالخ والتـ

ثبت صالحیتها لالسـتهالك البشـري إال بعـد ختمهـا باألختـام واألحبـار الرسـمیة 
المعتمـــدة مـــن البلدیـــة لهـــذا الغـــرض ویمنـــع إدخـــال أي لحـــوم ســـبق ختمهـــا 

ــإذن مــن الطبیــب أو المفــتش ال حي المخــتص صــبالمســلخ بعــد خروجهــا إال ب
  ه.ـــــــــوتحت إشراف

  )19مادة(
الـــذبح ببیــــع مخلفـــات الـــذبائح إلــــي یلتـــزم مســـتثمري المســــالخ ومتعهـــدوا 

الشــركات والمؤسســات المتخصصــة والمرخصــة ،علــى أن یــتم نقلهــا بســیارات 
مطابقة للشروط التي تقررها البلدیة بالتنسیق مع الجهـات المختصـة علـى أن 

الـرؤوس -یتم تنظیف ومعالجـة المخلفـات التـي تتطلـب حالتهـا ذلـك (األحشـاء
تحـــت إشـــراف مكتـــب اإلصـــحاح البیئـــي  واألرجـــل) بـــالغرف الملحقـــة بالمســـلخ

  ة.ـــــــــــــــــبالبلدی
  )20مادة(

لخ إلـي منافـذ التوزیـع إال داخـل سـیارات نقـل اال یجوز نقل اللحوم من المس
  مبردة تتوافر فیها المواصفات القیاسیة المعتمدة واالشتراطات الصحیة.

  )21مادة(
ــع لحــوم المواشــي المذبوحــة فــي المســالخ و  اللحــوم المســتوردة ال یجــوز بی

ـــع أو حیازتهـــا  ـــع إال إذا كانـــت مختومـــة بالطازجـــة أو عرضـــها للبی قصـــد البی
باألختــام واألحبــار الرســمیة المعتمــدة لهــذا الغــرض ویجــب االحتفــاظ ببصــمات 
هذه األختام واألحبار على اللحوم حتى تمام البیـع للمسـتهلك وال یجـوز توزیـع 

المســــالخ والـــدواجن المســــتوردة منتوجـــات الـــدواجن المحلیــــة المذبوحـــة فـــي 
األختــام علــى منافــذ البیــع إال بعــد ثبــوت صــالحیتها وخــتم الكــراتین ب هالموزعــ

  التاریخ. بهامبین واألحبار المخصصة لذلك 
  )22مادة(

مثلـة فـي مكتـب اإلصـحاح تتخضع جمیع المسالخ إلشراف ورقابـة البلدیـة م
تشــغیل المســلخ البیئــي ولمــدیر المكتــب فــي جمیــع األحــوال إذا كــان اســتمرار 
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یشـــكل خطـــر یهـــدد الصـــحة العامـــة أن یـــأمر بإیقـــاف نشـــاطه حتـــى اســـتیفاء 
االشــتراطات المطلوبــة خــالل مــدة أســبوع وأن ال یــتم غلقــه إداریــًا إال بموافقــة 

  ة.ــــــــعمید البلدی
  )23مادة(

  یشترط في توزیع اللحوم المستوردة ما یلي:
  اإلسالمیة. أن تكون مباحة وفقًا ألحكام الشریعة أوالً:

  أن تكون مطابقة للمواصفات القیاسیة المعتمدة. ثانیاً:

  تصاحب الشحنة الواردة المستندات التالیة: ثالثاً:

شـــهادة الـــذبح اإلسالمي(شـــهادة حـــالل) صـــادرة وموثقـــة عـــن الجهـــة  -1
 المختصة والمعتمدة من الجهات المعنیة للدولة اللیبیة.

بهـا اإلعـداد واألنـواع  شـهادة صـحیة صـادرة عـن طبیـب بیطـري موضـحاً  -2
 واألوزان وتبین اآلتي:

أن اللحوم مستخلصة من مواشي أو دواجـن تـم الكشـف علیهـا قبـل وبعـد  -
ـــة وذبحـــت  ـــت ســـالمتها وخلوهـــا مـــن األمـــراض المعدیـــة والوبائی ـــذبح وثب ال

 بالطریقة اإلسالمیة.
أن اللحـوم مستخلصـة مـن مواشـي أو الـدواجن لـم تعـط أو تتعـرض لمـواد  -

 دولیًا أو ضارة بالصحة العامة.محظورة 
 فاتورة تبین أعداد وأنواع وأوزان المذبوحات. -3
 شهادة منشأ تبین بلد المنشأ للحوم. -4

  .أن تختم اللحوم بختم یبین  المصدر وتاریخ الذبح رابعاً:     

    :ً ا ــدواجن  خامس أن تكــون مــدة صــالحیة لحــوم المواشــي عشــرة أیــام ولحــوم ال
ن تــاریخ إصــدار الشــهادة الصــحیة مــن منفــذ الــدخول ســبعة أیــام علــى األقــل مــ

  لدولة اللیبیة شرط أن تكون محتفظة بجمیع خواصها الغذائیة والصحیة.

:ً   للبلدیة أن تطلب أي شهادة الشتراطات صحیة مستجدة. سادسا

  )24مادة(
عنــد االشــتباه فــي ســالمة المخــتص لطبیــب المســلخ أو المفــتش الصــحي 
أو دواجــن أعطیــت أو تعرضـــت ألي اللحــوم أو أنهــا مستخلصــة مـــن مواشــي 
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أو أنهـا قـد تـم ذبحهـا اضـطراریا  دولیًا أو ضـارة بالصـحة العامـةمواد محظورة 
خـــارج المســـلخ أن یســـتعین بالكشـــف المخبـــري ویـــتم الـــتحفظ علـــى اللحـــوم 

  المشتبه بها لحین ورود نتیجة المختبر.
  )25مادة(

ة ــــاقـب بغراممع عدم اإلخالل بأیة عقوبـة أشـد یـنص علیهـا قـانون أخـر یع
د.ل(ثالثمائـة دینـار  300د.ل(مائة دینار لیبي) وال تزید عـن  100ال تقل عن 
  اآلتیة: الفاتإرتكب إحدى المخ منلیبي) كل 

مـــــن  5.4.3.2.1إذا أخـــــل بأحـــــد الشـــــروط المنصـــــوص علیهـــــا بـــــالبنود  .1
 )من هذه الالئحة.4المادة(

 المسلخ. ذبح الماشیة قبل انقضاء ست ساعات من تواجدها في حظائر .2
عدم حجز الـدواجن الحیـة فـي أقفاصـها فـي الصـالة المخصصـة قبـل الـذبح  .3

 ساعات. 6بـ
استعمال العنف والقسوة بغیر مقتضي في معاملة المواشـي والـدواجن أثنـاء  .4

 سالخ.منقلها أو حجزها أو ذبحها في ال
ر المواصـــفات القیاســـیة المعتمـــدة فـــي وســـائل نقـــل المواشـــي افإذا لـــم تتـــو  .5

 والدواجن.
دخـــول المواشـــي ووســـائل نقلهـــا إلـــي المســـالخ أو ذبحهـــا بصـــاالت الـــذبح  .6

وكـــذلك نقـــل الـــذبائح ومخلفاتهـــا فـــي غیـــر المواعیـــد المحـــددة مـــن الجهـــة 
 ).11من المادة(1،2المختصة بالبلدیة ویستثني من ذلك البندین 

 ممارســــة ذبــــح وتجهیــــز المواشــــي والــــدواجن أو مباشــــرة احــــدى العملیــــات  .7
 ون الحصول على ترخیص بذلك من البلدیة.المتعلقة بالذبح د

عـدم الحصــول علــى بطاقـة صــحیة مــن البلدیــة وعـدم تقــدیم شــهادة صــحیة  .8
 من وزارة الصحة بخلو طالب الترخیص من األمراض المعدیة والجلدیة.

عدم توفیر الزي الخاص بالعاملین لدیه بالمسلخ وفقًا لأللـوان والمواصـفات  .9
 لكل مهنة.

 افة الزي والنظافة الشخصیة.عدم المحافظة على نظ .10
 عدم التقید بقواعد النظافة العامة. .11
 السماح للعاملین بمباشرة العمل لدیه بالمسلخ بدون الزي المقرر. .12
 خروج العاملین أو الجزارین بزي العمل وحزام السكاكین. .13
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 الشروع في سلخ المواشي المذبوحة قبل خروج الروح. .14
 نفخ الذبائح بالفم. .15
جزء من الذبیحـة وتغییـر معالمهـا قبـل  أياف واستئصال فصل الرأس واألطر  .16

 الحصول على تصریح بذلك من قبل طبیب المسلخ.
 ه.ــــــتشغیل عامل مریض أو مصاب بجروح أثناء العمل وعدم اكتمال شفائ .17
اآلكل والتدخین أو النوم ووضع األمتعة الشخصیة فـي الصـنادیق والكـراتین  .18

 داخل صاالت الذبح
المسالخ إلـي منافـذ التوزیـع داخـل سـیارات نقـل غیـر مبـردة من نقل اللحوم  .19

ــة والجهــات  ــر مطابقــة لالشــتراطات الصــحیة المقــررة مــن قبــل البلدی أو غی
 ة.ــــــالمختص

لخ والتـــي ثبـــت اإخـــراج لحـــوم المواشـــي المذبوحـــة المعـــدة للبیـــع مـــن المســـ .20
صـــالحیتها لالســـتهالك البشـــري قبـــل ختمهـــا باألختـــام واألحبـــار الرســـمیة 

 معتمدة من البلدیة.ال
المسـتوردة الطازجـة عرض لحـوم المواشـي المذبوحـة فـي المسـالخ واللحـوم  .21

ــام  ــر مختومــة باألخت ــاظ واألحبــار للبیــع غی الرســمیة المعتمــدة وعــدم االحتف
 على اللحوم حتي تمام البیع للمستهلك.ببصمات هذه األختام واألحبار 

  )26مادة(
لیها قانون آخـر یعاقـب بغرامـة ال مع عدم اإلخالل بأیة عقوبة أشد ینص ع

ــار لیبــي) وال تتجــاوز 300تقــل عــن  ــة دین ــار 1000د.ل (ثالثمائ د.ل(ألــف دین
  لیبي) كل من أرتكب إحدى المخالفات اآلتیة:

  
ذبح أو تجهیز الحیوانات النافقة أو ذبحها قبل أن یتم الكشف الظـاهري  -1

اصــفات علیهــا لتثبــت مــن ســالمتها واســتیفاءها للشــروط الصــحیة والمو 
 القیاسیة المعتمدة.

عدم قیام مالك الماشیة أو الجهة المختصـة بـإبالغ طبیـب المسـلخ عـن  -2
المواشي المریضة أو المشتبه في مرضها لعزلها عن المواشي السـلیمة 

 .وذبحها في مكان منفصل
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عدم التزام مستثمري المسالخ ومتعهدوا الـذبح ببیـع مخلفـات الـذبح إلـي  -3
خصصـة والمرخصـة ونقلهـا فـي سـیارات غیـر الشركات والمؤسسـات المت

 مطابقة للشروط والمواصفات القیاسیة.
)مــن 23-4إذا لــم یتــوافر أي شــرط مــن االشــتراطات الــواردة فــي المــادة( -4

 هذه الالئحة.
ذبح وتجهیز المواشي والدواجن بقصد البیع في المـذابح غیـر المـرخص  -5

 ا.ـــــــله
عًا بقصــد عــرض لحومهــا ذبــح الحیوانــات أو الطیــور الغیــر مباحــة شــر   -6

 ع.ـــــــللبی
مخالفــة أحكــام الشــریعة اإلســالمیة فــي الــذبح أو عــدم الــذبح بالمســالخ  -7

 المخصصة لكل نوع.
  )27مادة(

یكون ألعضاء الحـرس البلـدي ومـوظفي مكتـب اإلصـحاح البیئـي فـي سـبیل 
  تأدیة إعمالهم حق دخول المسالخ والتفتیش علیها على مدار الساعة.
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  حلكم احمللي املفوضقرار وزير ا
  ميالدي 2019)لسنة 60رقم(

  بشأن الئحة النقل وسيارات األجرة
  وزير احلكم احمللي املفوض:

 بعد االطالع على
 تعدیالته.و م  2011أغسطس لسنة  03اإلعالن الدستوري الصادر في -
 2015دیسمبر لسنة  17اإلتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  -

 میالدي.
الي للدولة ،والئحة المیزانیة والحسابات والمخازن قانون النظام الم -

 وتعدیالتهما.
 بشأن الطرق والئحته التنفیذیة. 1970)لسنة 46القانون رقم( -
 م ،بشأن التأمین اإلجباري. 1971)لسنة 28القانون رقم( -
 م ،بشأن المرور على الطرقات العامة. 1984)لسنة 11القانون رقم( -
أن تنظیم النقل البري  والئحته م ،بش 1998)لسنة18القانون رقم( -

 التنفیذیة.
 م ،بشأن السیاحة. 2004)لسنة 7القانون رقم( -
م ،بإصدار قانون عالقات العمل والئحته  2010)لسنة 12القانون رقم( -

 التنفیذیة.
 م ،بشأن النشاط التجاري. 2010)لسنة 23القانون رقم( -
ة وتعدیله م ،بشأن نظام اإلدارة المحلی 2012)لسنة 59القانون رقم( -

 والئحته التنفیذیة.
م ،بشان إعادة تنظیم جهاز الحرس  2016)لسنة 01القانون رقم( -

 دي.ـــــــالبل
م ،بشأن تحدید  2014)لسنة 133قرار مجلس الوزراء رقم( -

 اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظیم جهازها اإلداري.
م  2016)لسنة 4قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم( -

 ،بشأن تشكیل الحكومة.
لسنة  )1661ي رقم(ــــــــــــقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطن -

 م ،بشأن تكلیف بمهام. 2018
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م ،بشأن تشكیل لجنة  2018)لسنة 195قرار وزیر الحكم المحلي رقم( -
 وتحدید مهامها.

م ،بشأن إصدار  2018)لسنة 212قرار وزیر الحكم المحلي رقم( -
 التنظیمي الموحد للبلدیات.الهیكل 

)لسنة 195ما عرضه السید/رئیس اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم( -
 م. 2018

  رارـــــق

  )1مادة(
  جرة المرفقة بهذا القرار.ألیعمل بأحكام الئحة النقل وسیارات ا

  )2مادة(
یعمل بهذا القـرار مـن تـاریخ صـدوره وعلـى المعنیـین بـه تنفیـذه ،ویلغـى كـل 

  أحكامه ،وینشر في الجریدة الرسمیة.حكم یخالف 
  أ.د. ميالد عبد اهللا الطاهر
  وزير احلكم احمللي املفوض

  م. 10/4/2019صدر في طرابلس الموافق: 
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  الئحة النقل وسيارات األجرة املرفقة بقرار
  م 2019وزير احلكم احمللي املفوض رقم(  )لسنة 

  الئحة النقل وسيارات األجرة

  )1مادة(
ًا ألحكام هذه الالئحة ،كل نشاط ینقل بواسـطته شـخص طبیعـي یعد نقًال وفق

ــة أو خارجهــا بواســطة مركبــة آلیــة  أو معنــوي ركابــًا ؟أو بضــائع داخــل البلدی
  مخصصة لهذا الغرض ،تتوفر فیها شروط السالمة.

  )2مادة(
  لي ما یلي:آتصنف خدمات نقل الركاب من حیث نوع الخدمة 

الركــاب أفــراد كــانوا أو مجموعــات خــدمات نقــل الركــاب وفــق الطلــب :نقــل   . أ
وفــــق طلـــــبهم دون التقیــــد بمســـــارات وتوقیــــت محـــــدد أو متفــــق علیهـــــا 

خدمـة سـیارات -خدمـة التـأجیر-وتشمل(خدمة النقل السیاحي المتخصـص
 األجرة).

ـــاب بمســـارات وأجـــور محـــددة   . ب ـــل الركـــاب العمـــومي :نقـــل الرك خـــدمات نق
 وبرحالت منتظمة ومواعید معلن عنها.

نقـــل الخـــاص :نقـــل العـــاملین أو الطـــالب أو المنتســـبین لــــدى خـــدمات ال   ج.
األشــخاص المعنــویین بواســطة نقــل الركــاب المســجلة بإســمها مــن مكــان 
إقــامتهم إلــي مقــر األشــخاص المعنــویین أو العكــس واســتخدامها للغایــات 
التــي یــتم التــرخیص لممارســتها داخــل حــدود الدولــة دون التقیــد بمســارات 

  وتوقیت محدد.

  )3مادة(
  -تصنف خدمات نقل الركاب من حیث نطاق الخدمة إلي ما یلي:

خدمة نقل الركاب الداخلیة :خدمات نقـل الركـاب مـن موقـع داخـل المنـاطق  -أ 
 الواقعة ضمن الحدود اإلداریة للبلدیة وتنتهي في موقع آخر داخلها.

خدمة نقل الركاب داخل المحافظـة :خـدمات نقـل الركـاب مـن موقـع داخـل  -ب 
ق الواقعــة ضــمن حــدود اإلداریــة للمحافظـة وتنتهــي فــي موقــع آخــر المنـاط

 داخل حدود المحافظة والعكس.
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خدمة نقل الركاب بین المحافظات :خدمات نقل الركاب التي تبدأ من موقع  -ج 
ــك المحافظــة  نقــل الركــاب داخــل حــدود المحافظــة وتنتهــي خــارج حــدود تل

  س.ـــــــــــــوالعك

  )4مادة(
ل بعــد دراســة ــــــــص البلدیــة التــرخیص بممارســة نشــاط النقیمــنح مكتــب الــرخ

  الطلب المقدم من صاحب الشأن ،وفقًا للضوابط واللوائح المعمول بها.
  )5مادة(

یشترط لمـنح اإلذن بمزاولـة نشـاط النقـل أن یقـدم الطلـب علـى النمـوذج المعـد 
  على أن یشمل اآلتي:

 .بیانات عن مقدم الطلب -1

 ). عبضائ – ركاب نوع النقل( -2
 نوع الخدمة والخطوط المطلوبة. -3
 نوع المركبة وسنة الصنع. -4
 الطاقة االستیعابیة للمركبة. -5
 أن یكون حاصل على ترخیص مزاولة النشاط. -6
 أیة بیانات أخرى ترى الجهة المختصة بمنح اإلذن إضافتها. -7

  )6مادة(

  -یشترط في سائقي النقل:
 أن یكون لیبي الجنسیة. .1
2. .  أن یكون الئق صحیًا
سنة میالدیة بالنسبة  30سنة میالدیة ،وعن  25 عن قل سنةأال ی .3

 .راكب 28للشاحنات المجرورة والمقطورة والحافالت التي تجاوز سعتها 

 أن یكون حاصل على ترخیص قیادة وفقًا للفئة المحددة لنشاط النقل. .4

  )7مادة(
للبلدیة الحق في عدم الموافقة علـى ممارسـة النشـاط علـى الخـط أو الخطـوط 

ي یطلبها الناقل في حالـة وجـود العـدد الكـافي بـالخطوط المطلوبـة ،وفـي هـذه الت
  الحالة یحق لمقدم الطلب أن یختار خطوط أخرى بها بعد موافقة البلدیة.
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  )8مادة(
یجـوز مـنح اإلذن بممارســة نشـاط النقـل ألشــخاص طبیعیـین مـالكي لوســائل 

إلعاقـة) ،علـى النقل وغیر قادرین على قیادتها لظـروف خاصة(أشـخاص ذوي ا
أن یحدد طالب اإلذن من سیقوم بقیادة وسـیلة النقـل وأن یكـون لیبـي الجنسـیة 

  . وتتوفر فیه الشروط الالزمة لذلك

  )9مادة(
یجوز للبلدیة توجیه وسائل النقل البري إلي أماكن أو أعمال تحددها وفقًا 

  لمقتضیات المصلحة العامة بصورة مؤقتة.
  )10مادة(

  ن بممارسة النشاط في الحاالت اآلتیة:للبلدیة إلغاء اإلذ
 .فقد أحد الشروط الالزمة للحصول على الترخیص 
 .إذا ثبت احتكار الناقل لنشاط النقل في أي مكان من األماكن 
 .إذا طلب الناقل إلغاء اإلذن 

  ویجوز إذا ثبت زوال سبب اإللغاء تجدید اإلذن على طلب صاحب الشأن.
  )11مادة(

لـي البلـدیات والمنـاطق الریفیـة المجـاورة لهـا مباشـرة یجوز اإلذن بنقـل مـن و  إ
والتي غالبًا ما تتسم ببعدها عن التجمعات السكانیة أو عورة الطـرق الموصـلة 
إلیهــا أو قلــة الكثافــة الســكانیة بهــا بواســطة مركبــات مهیــأة لهــذا الغــرض وفقــًا 

  للشروط والضوابط التي تحددها البلدیة.
  )12مادة(

واسطة األفراد أو الشركات المـرخص لهـم بـذلك بمركبـات یمارس نشاط النقل ب
  نقل معدة لهذا الغرض ،وفقًا للشروط والمعاییر المعمول بها بالخصوص.

  )13مادة(
یستثني من الحصول على اإلذن الالزم لممارسة نقل البضائع للمركبات التـي 

طــن" بشــرط أن تكــون المنقــوالت شخصــیة أو لممارســته  3تقــل حمولتهــا عــن"
  ه.ـــــــاطلنش
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  )14مادة(
یكــون طــالء ألــوان مركبــات نقــل الركــاب باســتثناء النقــل الجمــاعي والســیاحي 

  للحافالت على النحو اآلتي:
 ) أشخاص.4اللون األصفر للمركبات التي ال یجاوز عدد ركابها( -1
 ) أشخاص.4اللون األبیض واألصفر للمركبات التي یجاوز عدد ركابها( -2

  ها وزارة الداخلیة بالخصوص.ووفقًا للضوابط التي تحدد
كمــا یشــترط تتبیــث تلوحــة مضــیئة علــى ســقف المركبــة تبــین النشــاط ،وكــذلك 
وضــع ملصــق علــى المركبــة تبــین الحــد األقصــى  للركــاب ،ورقــم اإلذن والبلدیــة 

  مصدرة اإلذن.
  )15مادة(

یشـــترط فـــي المركبـــات المســـتخدمة ألغـــراض النقـــل ،التـــأمین اإلجبـــاري علـــى 
خاص ،وصالحیة الفحص الفني وصالحیة رخصة التجـول علـى المركبات واألش

الطرقات من الجهة المختصة ووضع ملصق علـى المركبـة یبـین الحـد األقصـى 
  للحمولة واإلرتفاع.

  )16مادة(
ات والضوابط والتحوطات الالزمـة لنقـل طیكون نقل المواد الخطرة وفقًا لالشترا

  منظمة بالخصوص.المواد الخطرة على الطرق ووفقًا للتشریعات ال
  )17مادة(

یشترط لنقل مواد البناء وغیرها أن تكون مغطاة بإحكـام وممـا یمنـع تسـاقطها 
  وتطایرها على الطرقات.

  )18مادة(
  یخضع النقل للتسعیرة المحددة من الجهة المختصة وفقًا للتشریعات النافذة.

  )19مادة(
رط الحصــول یجــوز ممارســة نشــاط النقــل للركــاب والبضــائع خــارج الدولــة بشــ

ذن مزاولـــة النشـــاط مـــن البلدیـــة ،وبموافقـــة وزارة المواصـــالت  علـــى تـــرخیص وإ
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والنقل وفقًا لإلتفاقیات الدولیة المبرمة في الخصوص أو تطبیقًا لمبدأ المعاملة 
  ل.ــــــــبالمث

  )20مادة(
 یتــولى مكتــب شــؤون النقــل بالبلدیــة مــنح اإلذن ومتابعــة مزاولــة نشــاط النقــل

  .بالبلدیة 
  )21ادة(م

د.ل(مائـة وخمسـون دینـار لیبـي) كـل شـخص 150یعاقب بغرامـة مالیـة قـدرها 
  أو شركة تزاول نشاط خدمات النقل دون الحصول على اإلذن.

  )22مادة(
د.ل(أربعمائـــة دینـــار لیبــي) كـــل شـــخص أو 400یعاقــب بغرامـــة مالیـــة قــدرها 

كـل  شركة تزاول نشاط خدمات النقل دون الحصـول علـى التـرخیص كمـا یعاقـب
د.ل(مائتــان دینـــار 200مــن یخــالف أحكــام هـــذه الالئحــة بغرامــة مالیـــة قــدرها 

  لیبي).
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  م 2019)لسنة 216رقم(

بشأن تكليف مبهام 
  الس الرئاسي :

  بعد االطالع على اإلعالن الدستوري الصادر بتاریخ ،وتعدیالته. -
  م. 2015دیسمبر  17اللیبي الموقع بتاریخ  وعلى االتفاق السیاسي -
وعلــى قــانون النظــام المــالي للدولــة والئحــة المیزانیــة والحســابات والمخــازن  -

  وتعدیالتهما.
  میالدیة .بإصدار القانون الصحي. 1973)لسنة 106وعلى القانون رقم( -
  میالدیة .بشأن المسؤولیة الطبیة. 1986)لسنة 17وعلى القانون رقم( -
م.بشــأن اإلشــراف والرقابــة علــى نشــاط  2005)لســنة 3ى القــانون رقــم(وعلــ -

  التأمین.
  م .بشأن نظام التأمین الصحي. 2010)لسنة 20وعلى القانون رقم( -
م .بشأن تنظـیم عالقـات العمـل والئحتـه  2010)لسنة 12وعلى القانون رقم( -

  التنفیذیة.
تشــكیل حكومــة  م .بشــأن 2016)لســنة 4وعلـى قــرار المجلــس الرئاســي رقــم( -

  الوفاق الوطني.
  م .بشأن تفویض بمهام. 2016)لسنة 12وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم( -
م .بإصــدار الالئحــة  2018)لســنة 1353وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي رقــم( -

  م .بشأن نظام التأمین الصحي. 2010)لسنة 20التنفیذیة للقانون رقم(
المجلـــس إنشـــاء م .بشـــأن  2019) 85وعلـــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي رقـــم( -

  األعلى للتأمین الصحي.
  وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة. -

 قــــرر 
)1مادة( 

بموجب أحكام هـذا القـرار یكلـف السید/المنصـوري إبـراهیم عبـد اهللا البكـوش 
  بمهام رئیس المجلس األعلى للتأمین الصحي.
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)2مادة( 
  المختصة تنفیذه. یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره ،وعلى الجهات

الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني. 
 

161440 
21022019 



  304رقم الصفحة                                                                  )  4دد (ـــالع
  

  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  م 2019)لسنة 299رقم(

  بشأن تشكيل اللجنة الرئيسية إلعداد وتهيئة طرابلس
م 2020عاصمة للسياحة العربية لسنة  

  لس الرئاسي :ا
  بعد االطالع على اإلعالن الدستوري الصادر بتاریخ ،وتعدیالته. -
  م. 2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  -
وعلــى قــانون النظــام المــالي للدولــة والئحــة المیزانیــة والحســابات والمخــازن  -

  وتعدیالتهما.
  بشأن السیاحة والئحته التنفیذیة.م . 2004)لسنة 7وعلى القانون رقم( -
م .بشأن تنظـیم عالقـات العمـل والئحتـه  2010)لسنة 12وعلى القانون رقم( -

  التنفیذیة.
م .بإنشـــاء جهـــاز إدارة  2013)لســـنة 48وعلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم( -

  وتطویر المنتزهات الوطنیة.
حكومــة م .بشــأن تشــكیل  2016)لســنة 4وعلـى قــرار المجلــس الرئاســي رقــم( -

  الوفاق الوطني.
م .بتقریـــر حكـــم بقـــراره  2016)لســـنة 78وعلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم( -

م  2016)لســنة 10م .بتقریــر بعــض األحكــام بقــراره رقــم( 2016)لســنة 26رقــم(
  .بإنشاء هیئات عامة.

ـــم( - ـــس الرئاســـي رق ـــرار المجل ـــي ق م ،بشـــأن إعتمـــاد  2018)لســـنة 986وعل
  مة للسیاحة وتقریر بعض األحكام.الهیكل التنظیمي للهیئة العا

م ،بإصـــدار التنظـــیم  2019)لســـنة 19وعلـــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي رقـــم( -
  الداخلي للهیئة العامة للسیاحة .

)المـــــؤرخ فــــــي 65وعلـــــى كتـــــاب رئـــــیس الهیئـــــة العامـــــة للســـــیاحة رقـــــم( -
  م. 20/02/2019
)المـــــؤرخ فــــــي 78وعلـــــى كتـــــاب رئـــــیس الهیئـــــة العامـــــة للســـــیاحة رقـــــم( -

  م. 03/03/2019
وعلى قرار المجلس الوزاري العربي للسیاحة بالموافقة علـى اختیـار طـرابلس  -

  م. 2020عاصمة للساحة العربیة لعام 
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 ـررــــــق 
)1مادة( 

بموجــب أحكــام هــذا القــرار تشــكل اللجنــة الرئیســیة إلعــداد وتهیئــة طــرابلس 
  -م .على النحو التالي: 2020عاصمة للسیاحة العربیة لسنة 

.                     السید/أمین عام مجلس الوزراء         -1   رئیسًا
  السید/رئیس الهیئة العامة للسیاحة                    نائبًا للرئیس. -2
.      السید/رئیس الهیئة العامة للشباب والریاضة            -3   عضوًا
.        السید/وكیل وزارة الخارجیة                            -4   عضوًا
.      السید/وكیل وزارة المواصالت والنقل                     -5   عضوًا
.                السید/وكیل وزارة الحكم المحلي               -6   عضوًا
.      السید/وكیل وزارة الداخلیة                               -7   عضوًا
.                                السید/وكیل وزارة المالیة      -8   عضوًا
.                           السید/رئیس الهیئة العامة للثقافة  -9   عضوًا

.                           السید/رئیس الهیئة العامة للبیئة  -10   عضوًا
.     السید/رئیس مصلحة اآلثار                             -11   عضوًا
  عمداء بلدیات طرابلس الكبرى((طرابلس المركز السادة -12

  حي األندلس -وراءــــــــــــتاج -أبوسلیم -سوق الجمعة      
  .أعضاء                                               ن زارة))ــــــــعی     

.    السید/رئیس جهاز إدارة المدینة القدیمة طرابلس          -13   عضوًا
.         /رئیس جهاز الشرطة السیاحیة وحمایة اآلثار السید -14   عضوًا
  ج السیاحي ــــــط والترویــــــمدیر إدارة التنشی / السید -15

.                                     بالهیئة العامة للسیاحة       عضوًا 
.   السید/رئیس مفوضیة مؤسسات المجتمع المدني طرابلس  -16   عضوًا
.                  لسید/رئیس الرابطة الوطنیة لدعم الشباب ا -17   عضوًا
18- .   السید/رئیس مجلس إدارة غرفة السیاحة طرابلس            عضوًا

  )2مادة(
  -) من هذا القرار المهام التالیة:1تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة(
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المعاییر واألسـس إعداد ملف لمدینة طرابلس عاصمة للسیاحة العربیة وفق  -1
  المعتمدة من المجلس الوزاري العربي للسیاحة.

  م. 2020تهیئة مدینة طرابلس لتكون عاصمة للسیاحة العربیة لعام  -2
إعــداد وتنفیــذ واالشــراف علــى البــرامج والمناشــط والفعالیــات الســیاحیة التــى  -3

  ستقام بمدینة طرابلس بهذه المناسبة.
  ة الالزمة لإلعداد والتجهیز.اقتراح المیزانیة التقدیری -4
اقتــراح شــعار التــرویج الســیاحي لطـــرابلس عاصــمة للســیاحة العربیــة لعـــام  -5

  م .بحیث یكون شعارًا ثابتًا لهذه المدینة. 2020
إقامة معلمًا بارزًا في مدینة طرابلس لیكون أحد المـزارات السـیاحیة فـي هـذه  -6

  ة.ــــــالمدین
  )3مادة(

) مـن هـذا القـرار تشـكیل لجـان 1المشـكلة بموجـب المـادة( یكون للجنـة الرئیسـیة
فرعیة وتكلیفها ببعض األعمال ، ولها االستعانة بمن ترى ضرورة االسـتعانة بـه 
ـــة عـــن ســـیر  ـــس الرئاســـي بتقـــاریر دوری ـــوافي الســـید رئـــیس المجل ـــى أن ت ،عل

  ا.ـــــــأعماله
  )4مادة(

  تصة تنفیذه.یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره ،وعلى الجهات المخ
  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني

51440 
1232019 
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدية 2019)لسنة 404رقم(

  باعتماد اإلجراءات اخلاصة باالعرتاضات والطعون االنتخابية
  بانتخابات االس البلدية

  -لرئاسي :الس ا
ــى اإلعــالن الدســتوري الصــادر بتــاریخ  -  2011أغســطس  3بعــد االطــالع عل

  میالدیة وتعدیالته.
  میالدیة. 2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  -
وعلــى قــانون النظــام المــالي للدولــة والئحــة المیزانیــة والحســابات والمخــازن  -

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

  العمل والئحته التنفیذیة.
میالدیــة ،بشــأن نظــام اإلدارة المحلیــة  2012)لســنة 59وعلــى القــانون رقــم( -

  والئحته التنفیذیة.
)لســنة 59میالدیــة ،بتعـدیل القـانون رقـم( 2013)لسـنة 9وعلـى القـانون رقـم( -

  المحلیة.م ،بشأن نظام اإلدارة  2012
مـیالدي ،بشـأن انتخـاب مجلـس النـواب  2014)لسـنة 10وعلى القانون رقـم( -

  في المرحلة االنتقالیة.
میالدیــة ،.بشــأن تشــكیل  2016)لســنة 4وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي رقــم( -

  حكومة وفاق وطني.
ــم( - ــى قــرار المجلــس الرئاســي رق ــة ،بشــأن مــنح  2016)لســنة 12وعل میالدی

  تفویض بمهام.
میالدیـة ،بشـأن إعـادة  2018)لسـنة 109لى قـرار المجلـس الرئاسـي رقـم(وع -

تشـــكیل اللجنـــة المركزیـــة لإلعـــداد واإلشـــراف علـــى انتخـــاب المجـــالس البلدیـــة 
  وتقریر بعض األحكام.

میالدیـة ،بتعـدیل الئحــة  2019)لسـنة 18وعلـى قـرار المجلـس الرئاسـي رقــم( -
  لدیة.األسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس الب

  م. 6/2/2019)المؤرخ في 2/6/21وعلى كتاب رئیس إدارة القانون رقم( -
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وعلــــــى كتــــــاب رئــــــیس اللجنــــــة المركزیــــــة النتخابــــــات المجــــــالس البلدیــــــة  -
  م. 24/02/2019)المؤرخ في 127رقم(

  وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة. -
  قــــــــــرر

  )1مادة(
ون االنتخابیة المتعلقة تعتمد اإلجراءات الخاصة باالعتراضات والطع
    بانتخابات المجالس البلدیة المرفقة بهذا القرار.

  )2مادة(
یعمل بهذا القرار مـن تـاریخ صـدوره ،ویلغـى كـل حكـم یخالفـه ،وعلـى الجهـات 

  المختصة تنفیذه ،وینشر في الجریدة الرسمیة.
  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني

  
  

  
181440 
2532019 
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  ون ــــات والطعـــة باالعرتاضــــاإلجراءات اخلاص
  االنتخابية بانتخابات االس البلدية

  املرفقة بقرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدية 2019)لسنة 404رقم(

  
  )1مادة(

لـى یكون للكلمات والعبارات اآلتیة المعاني المقابلـة لهـا مـا لـم تـدل القرینـة ع
  خالف ذلك:

. اللجنــة المركزیة:اللجنــة المركزیــة لالنتخابــات المحلیــة التــي تتــولى مســؤولیة 1
دارة االنتخابــات واإلشــراف علیهــا واتخــاذ جمیــع اإلجــراءات الالزمــة  تنظــیم وإ

  لضمان سالمة العملیة االنتخابیة ونزاهتها.
فـــي النطـــاق  . اللجنـــة الفرعیة:اللجنـــة التـــي تتـــولى تنفیـــذ العملیـــة االنتخابیـــة2

  اإلداري للبلدیة.
. الناخب:كــل مــواطن لیبــي مقــیم ضــمن حــدود الــدائرة االنتخابیــة لــه الحــق فــي 3

  االنتخاب ومقید بسجل الناخبین النهائي.
ــة المركزیــة لغــرض النشــر 4 . ســجل النــاخبین المبدئي:الســجل الــذي تعــده اللجن

قــدموا بطلــب واالعتــراض ویحــوي أســماء وأرقــام انتخابیــة للمــواطنین الــذین ت
  القید فیه وفقًا لإلجراءات المعتمدة من اللجنة المركزیة.

. ســجل المترشـــحین المبدئي:كشــف بأســـماء ورمـــوز القــوائم المترشـــحه للفئـــة 5
العامة وأسماء ورموز المرشحین لفئتـي النسـاء وذوي االحتیاجـات الخاصـة 

  من الثوار ،تعده اللجنة المركزیة لغرض النشر واالعتراض.
المصـــلحة:المؤهلون مـــن النــــاخبین والمترشـــحین المعتمــــدین مـــن قبــــل  . ذوو6

  اللجنة المركزیة.
. االعتراض:طلــب یقــدم مــن ذي مصــلحة وفقــًا للنمــوذج المعــد مــن قبــل اللجنــة 7

المركزیة یبین فیه سبب اعتراضه على مـا ورد بسـجل النـاخبین المبـدئي أو 
  ما ورد بسجل المترشحین المبدئي.
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ــــاخبین ا8 ــــاخبین وأرقــــامهم . ســــجل الن ــــذي یضــــم أســــماء الن لنهائي:الســــجل ال
االنتخابیة الذین تأهلوا الممارسة حق االنتخاب ،تعـده اللجنـة المركزیـة بعـد 

  انتهاء فترة االعتراضات والفصل فیها.
. ســـجل المترشـــحین النهائي:كشـــف بأســـماء ورمـــوز القـــوائم المترشـــحة للفئـــة 9

سـاء وذوي االحتیاجـات الخاصـة العامة وأسماء ورموز المرشحین لفئتـي الن
  من الثوار ،تعده اللجنة المركزیة بعد انتهاء فترة االعتراضات والفصل فیها.

ــة انتخــاب أعضــاء المجــالس البلدیــة وفقــًا ألحكــام الئحــة 10 . االنتخابات:عملی
  األسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدیة.

  ق جغرافي معین.. البلدیة:وحدة اإلدارة المحلیة في نطا11
  . الدائرة االنتخابیة:تعتبر كل بلدیة دائرة انتخابیة واحدة.12

  )2مادة(
ــة مــن مراحــل عملیــة  لكــل ذي مصــلحة الحــق فــي االعتــراض علــى أي مرحل

)ســاعة مــن تــاریخ حصــول الواقعــة المــراد 48انتخابــات المجــالس البلدیــة خــالل(
ــة أو اللجنــة ال ــع فــي نطــاق االعتــراض بشــأنها أمــام اللجنــة الفرعی مركزیــة الواق

  اختصاصها المجلس البلدي حسب األحوال.
  
  

  )3مادة(
لكــل ذي مصـــلحة الحـــق فـــي الطعـــن دون رســوم فـــي أي مرحلـــة مـــن مراحـــل 

)سـاعة مـن تـاریخ حصـول الواقعـة 48عملیة انتخابات المجالس البلدیـة خـالل (
ـــة بالمحكمـــ ـــن بشـــأنها أمـــام قاضـــي األمـــور الوقتی ـــراض أو الطع ة المـــراد االعت

  الجزئیة الواقع في نطاق اختصاصها مركز االقتراع.
  )4مادة(

ً لالعتراضات االنتخابیة یتضمن اآلتي: ً خاصا   تعد اللجنة المركزیة نموذجا
. االسم،الصـــفة،الرقم االنتخـــابي،الرقم الـــوطني،رقم الهـــاتف الشخصـــي،البطاقة 1

ــــدة  الشخصــــیة،ملخص الشــــكوى،بیانات المعتــــرض علیه،المســــتندات المؤی
عتراضــــــــــه،تاریخ تقــــــــــدیم االعتراض،التوقیع،البصــــــــــمة،توقیع موظــــــــــف ال

  االستقبال،وقت وتاریخ االستالم.
  . إقرار من المعترض بأن المعلومات المقدمة منه صحیحة.2



  311رقم الصفحة                                                                  )  4دد (ـــالع
  

ویعد نموذج االعتراض من ثالثة نسخ،تسلم نسـخة لمقـدم االعتـراض ونسـخة 
  للمعترض علیه ویحتفظ بالنسخة الثالثة باللجنة الفرعیة.

  )5ادة(م
. لكل مواطن تقدم للتسجیل فـي انتخابـات المجـالس البلدیـة،ولم یـرد اسـمه فـي 1

سـجل النــاخبین المبـدئي،أن یقــدم اعتراضـا إلــى اللجنـة الفرعیــة بالخصــوص 
  )ساعة من تاریخ نشر سجل الناخبین المبدئي.48خالل(

. لكـل ذي مصــلحة حـق االعتــراض علــى قیـد أي ناخــب مقیـدًا بســجل النــاخبین 2
ا لــم تتــوافر فیــه أحــد الشــروط المنصــوص علیهــا قانونا.ویقــدم االعتــراض إذ

)سـاعة 48كتابة للجنة الفرعیة مرفقًا بالمسـتندات المؤیـدة العتراضـه خـالل(
جنــــــة الفرعیــــــة لمــــــن تــــــاریخ نشــــــر ســــــجل النــــــاخبین المبــــــدئي.وتتولى ال

)ســاعة مـــن تــاریخ اســتالمها لالعتـــراض إعــالم المعتــرض علیـــه 24خــالل(
ــد ــراض كتابیــا إلب ــراض وعلیهــا البــت فــي االعت اء دفاعــه فــي موضــوع االعت

  )ساعة من تاریخ إعالم المعترض علیه. 48خالل (
)سـاعة 72. على اللجنة الفرعیة البت في االعتراض بالرفض أو التعدیل خالل(3

مـن تسـلمها لالعتراض،ویكــون قرارهـا قــابال لالعتـراض أمــا اللجنـة المركزیــة 
مـن تـاریخ اسـتالمها لقـرار اللجنـة الفرعیـة علـى أن تبـت  ساعة )48( خالل

ـــاریخ اســـتالمها  ـــام مـــن ت اللجنـــة المركزیـــة فـــي االعتـــراض خـــالل ثالثـــة أی
  لالعتراض.

  )6مادة(
بعد انقضاء المدة المحددة لالعتراض،والفصل النهائي في جمیع االعتراضات 

م االقتــراع المقدمــة علــى ســجل النــاخبین المبدئي،یصــبح هــذا الســجل نهــائي ویــت
بمقتضاه وتقوم كل لجنـة فرعیـة بنشـر سـجل النـاخبین النهـائي الخـاص بالـدائرة 

  االنتخابیة في مقرها الطالع العامة.
  )7مادة(

لكل ذي مصلحة رفضت اللجنة الفرعیة قبول طلب ترشـحه أن یقـدم اعتراضـه 
ساعة من تـاریخ إعالمـه بـرفض طلبـه،ویحق لكـل ذي  48للجنة المركزیة خالل 

ـــى أي مرشـــح ال تتـــوافر فیـــه أحـــد شـــروط مصـــل حة تقـــدیم طلـــب االعتـــراض عل
الترشــیح المنصــوص علیهــا فــي التشــریعات النافــذة مرفقــًا بالمســتندات المؤیــدة 
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)ساعة من تاریخ نشر سجل المترشـحین المبـدئي،ویتبع فـي 48العتراضه خالل(
  )من المادة الخامسة.3-2ذلك اإلجراءات المنصوص علیها في الفقرتین(

  )8ادة(م
بعد انقضاء المدة المحددة لالعتراض،والفصل النهائي في جمیع االعتراضات 

نهــائي بأســماء ورمــوز  فالمقدمــة علــى المترشحین،تنشــر اللجنــة المركزیــة كشــ
القـوائم المترشـحه للفئـة العامـة وأسـماء ورمـوز المرشـحین لفئتـي النسـاء وذوي 

إلجــراء االقتــراع فــي وســائل االحتیاجــات الخاصــة مــن الثــوار قبــل الیــوم المحــدد 
اإلعــالم المتاحــة،كما یــتم النشــر بمكاتــب اللجــان الفرعیــة والموقــع اإللكترونــي 

  للجنة المركزیة.
  )9مادة(

ینشـــأ ســــجل مســــتقل لالعتراضــــات االنتخابیــــة بكــــل لجنــــة فرعیــــة وباللجنــــة 
  المركزیة ،یقید فیه كافة البیانات المتعلقة باالعتراضات االنتخابیة المقدمة.

  )10ادة(م
لكــل ذي مصــلحة حــق الطعــن دون رســوم فــي النتــائج المبدئیــة أمــام قاضــي 
األمــور الوقتیــة بالمحكمــة الجزئیــة الواقــع فــي نطــاق اختصاصــها مركــز االقتــراع 

)ســاعة مــن تــاریخ صــدور قــرار إعــالن النتــائج المبدئیــة،وعلى قاضــي 48خــالل(
جـل أقصـاه ثالثـة أیـام األمور الوقتیة بالمحكمـة الجزئیـة أن یصـدر قـراره خـالل أ

من تاریخ تقدیم الطعن،ویستأنف القرار الصـادر أمـام رئـیس المحكمـة االبتدائیـة 
ة إلى إعالن ،ویـتم الفصـل جخالل خمسة أیام من تاریخ صدور القرار دون الحا

في االسـتئناف خـالل خمسـة أیـام مـن تـاریخ االسـتئناف ،ویكـون الحكـم الصـادر 
اللجنــة المركزیـة تنفیـذه وعلـى المحكمـة إحالــة  فـي االسـتئناف باتـا،ویتعین علـى

  األحكام الصادرة عنها للجنة المركزیة.
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدية 2019)لسنة 450رقم(

  برتقية أعضاء جبهاز الشرطة القضائية
  الس الرئاسي:

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

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

  وتعدیالتهما.
  م .بشأن األمن والشرطة. 1992)لسنة 10وعلى القانون رقم( -
مؤسســات اإلصــالح والتأهیــل  م .بشــأن 2005)لســنة 5وعلــى القــانون رقــم( -

  والئحته التنفیذیة.
م .بشـــأن عالقــــات العمـــل والئحتــــه  2010)لســـنة 12وعلـــى القـــانون رقــــم( -

  ة.ـــــــــالتنفیذی
" رقـم( - م .بتنظـیم  2006)لسـنة 178وعلى قرار اللجنة الشعبیة العامة "سـابقًا

  جهاز الشرطة القضائیة.
م .بشــأن تشــكیل حكومــة  2016)لســنة 4وعلـى قــرار المجلــس الرئاســي رقــم( -

  ي.ــــــوفاق وطن
م .بشــأن مــنح تفــویض  2016)لســنة 12وعلـى قــرار المجلــس الرئاســي رقـم( -

  ام.ـــــــبمه
)المـــؤرخ فـــي 4900-1-9وعلـــى كتـــاب الســـید/وزیر العـــدل المفـــوض رقـــم( -

  م. 30/12/2018
  ـــررقـــــــ
  )1مادة(

)عضــوا،كل 23وعــددهم( یرقــي أعضــاء جهــاز الشــرطة القضــائیة اآلتــي ذكــرهم
ـــروك مســـعود فـــرج  ـــة قـــرین اســـمه،أولهم(مقدم.خلیفة المب حســـب الرتبـــة المبین

  هناء فرج سالم إدریس الحضیري) وهم:-اهللا)آخرهم (رائد
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الرتبة   ت
  الحالیة

  الرتبة  االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
  المرقى لها

  تاریخ
  استحقاقها

  م 24/12/2018  عقید  مسعود فرج اهللا بروكمخلیفة ال  مقدم  .1
  م 24/12/2018  عقید  أنیس شهوب مصباح صقر  مقدم  .2
  م 24/12/2018  عقید  نادر عیاد محمد الدواس  مقدم  .3
  م 24/12/2018  عقید  أسامة عبد الحمید منصور آدم  مقدم  .4
  م 24/12/2018  عقید  عبداهللا التابت محمد حماد  مقدم  .5
  م 24/12/2018  عقید  ادي المقرحيعمر علي اله  مقدم  .6
  م 24/12/2018  عقید  انیس منصور أحمد الكیالني  مقدم  .7
  م 24/12/2018  مقدم  محمد المبروك محمد زعوق  رائد  .8
  م 24/12/2018  مقدم  ولید صالح علي البریكي  رائد  .9

  م  24/12/2018  مقدم  فوزي مسعود محمد قزیط  رائد  .10
  م 24/12/2018  مقدم  بشیر محمد خلیفة محمد  رائد  .11
  م 24/12/2018  مقدم  يبخیري رمضان المبروك الرجی  رائد  .12
  م 24/12/2018  مقدم  مریم مؤمن محمد الخیر المهدي  رائد  .13
  م 24/12/2018  مقدم  الشیماء عثمان أحمد األنصاري  رائد  .14
  م 24/12/2018  مقدم  محمد خلیفة یوسف البركي  رائد  .15
  م 24/12/2018  مقدم  مفتاح أحمد عرفة زهیر  رائد  .16
  م 24/12/2018  مقدم  طارق خلیفة صالح مادي  رائد  .17
  م 24/12/2018  مقدم  العاتي بشیر علي دلف العاتي  رائد  .18
  م 24/12/2018  مقدم  أحمد عبد الحمید علي الشكري  رائد  19
ابتسام سلیمان أحمد یوسف   رائد  .20

  الحسناوي
  م 24/12/2018  مقدم

  م 24/12/2018  مقدم  تهاني آدم عبد الكریم إدریس  رائد  .21
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  م 24/12/2018  مقدم  انصاف سعید عبد الرحمن  رائد  .22
  م 24/12/2018  مقدم  هناء فرج سالم إدریس الحضیري  رائد  .23

  )2مادة(
عمل بهذا القرار من تاریخ صدوره ،وعلى الجهـات المختصـة تنفیـذه ،وینشـر  ُ ی

  في الجریدة الرسمیة.
  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
    

  هـ. 1440/رجب/23صدر في:
 م. 30/03/2019الموافق:
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود    
  ميالدي 2019)لسنة2رقم(

  
  جلنة قيد حمرري العقود

  
بشـــأن محـــرري العقـــود  1993لســـنة  2بعـــد االطـــالع علـــى القـــانون رقـــم  -

 وتعدیله والئحته التنفیذیة.

لطلبــات المقدمــة مــن ذوي الشــأن والمســتندات المرفقــة بهــا الدالــة وعلــى ا -
 على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقید.

 1440/رجــــب/19) بتــــاریخ 2وعلــــى محضــــر اجتمــــاع لحنــــة القیــــد رقــــم( -
 م. 26/3/2019هجري.الموافق 

  ررتــــــق
  )1مادة(

ة االسـتئناف یقید السادة الواردة أسماؤهم أدناه محرري عقـود كـال بمحكمـ -
 -الواردة قرین اسمه وهم :

 محكمة استئناف طرابلس.                    محمد عمر محمد دیاب .1
 محكمة استئناف طرابلس.       ر الشیخ           سعاد الطاهر بشی .2
 محكمة استئناف طرابلس.      ي          ـلة المهدي عیاد الغتمكمی .3
 استئناف طرابلس.محكمة                 ناس حاجي سالم الطوینيای .4
 استئناف طرابلس.محكمة                أبو القاسم محمد سالم غزالة .5
محكمة استئناف طرابلس.                        ور         ـعاشمحمد عمر التومي  .6
 محكمة استئناف طرابلس.              خــعبد الغني محمد عمر الشی .7
 محكمة استئناف طرابلس.                    رو دوروــسالم علي عم .8
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 محكمة استئناف طرابلس.                  حنان عیسى خلیفة الحرك .9
 محكمة استئناف طرابلس.              د الدبیريـمروان مصباح محم .10
 محكمة استئناف طرابلس.               أمنة أحمد إبراهیم الزلیطني  .11
 محكمة استئناف طرابلس.               يـأكرم سلیمان عامر الزرقان .12
 محكمة استئناف طرابلس.               دواديــوجدي محمد مولود ال .13
 محكمة استئناف طرابلس.                 الدـأحمد محمد سلیمان می .14
 محكمة استئناف طرابلس.              سهام خلیفة مسعود الفرطاس .15
 ستئناف طرابلس.          محكمة ا              نهاء الناصر ضو أبو خریص .16
 محكمة استئناف طرابلس.                  الدـهیفا محمد سلیمان می .17
 محكمة استئناف طرابلس.                     ةـهیثم خلیفة علي خلیف .18
 محكمة استئناف طرابلس.            ور داعوبــرانیه عز الدین منص .19
 كمة استئناف طرابلس.مح             احــصالح عبد السالم علي مفت .20
محكمة استئناف طرابلس.                                                                       اح عمار زائدـــأحمد مصب .21
 محكمة استئناف طرابلس.            ان أبو فارس ـــفتحي محمد عثم .22
 رابلس.محكمة استئناف ط          رـماشاء اهللا عبد اهللا سلیمان الطی .23
محكمة استئناف طرابلس.                                   أشرف عبد اهللا عبد السالم بن جدیریة .24
 محكمة استئناف طرابلس.                  د الطیفــجمعة ناجي محم .25
 محكمة استئناف طرابلس.                   عبد المجید محمد علي الالفي .26
 محكمة استئناف طرابلس.                 ربیعة البشیر محمد غربیل  .27
 محكمة استئناف طرابلس.                 خالد معاویة ضو دریهیب       .28
 محكمة استئناف طرابلس.                   ي    ـمحمد امحمد سالم الناتول .29
 محكمة استئناف طرابلس.                  محمد المهدي النظیف النظیف .30
 محكمة استئناف طرابلس.                وعـمازن حاجي مصطفى التل .31
 محكمة استئناف طرابلس.                اف    ـسارة صالح محمد الزح .32
 محكمة استئناف طرابلس.                           د    ـناجي األسمر ناجي سعی .33
 محكمة استئناف بنغازي.               محمد محمود عبدالعزیز اهلیل .34
 محكمة استئناف بنغازي.            یونس الشیخي لـالسنوسي اعجی .35
 محكمة استئناف بنغازي.                 د یونس ـاسویح إبراهیم محم .36
 محكمة استئناف بنغازي.                       ريــسعد علي مصري المص .37
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 محكمة استئناف بنغازي.                  يـریاض فرج مختار الزنتان .38
محكمة استئناف بنغازي.                                                   لعبدلي     نجالء فتحي أدم ا .39
 محكمة استئناف بنغازي.       ى          محمد سالم محمد المرغن .40
 محكمة استئناف بنغازي.           فتحي عبد المجید مسعود البدري .41
 اف مصراته.محكمة استئن              الشیباني محمد أبوبكر سویب .42
 محكمة استئناف مصراته.      اسماعیل محمد امحمد بكل المطردي  .43
 محكمة استئناف مصراته.     ور  ـعبد اهللا عبد السالم عبد اهللا الص .44
 محكمة استئناف مصراته.      ة   ـعبد المنعم الصدیق محمد قریص .45
 .محكمة استئناف مصراته         ي       ـعلي عبد اهللا علي الغیران .46
محكمة استئناف الخمس.                                                         ر غیث    ـعمر حسین عم .47
 محكمة استئناف الخمس.      ى      ـعبد الغني محمد سالم االسط .48
 محكمة استئناف الخمس.               یر  ـعماد الفیتوري علي الط .49
 محكمة استئناف غریان.              ایمن محمود البشیر السائح   .50
 محكمة استئناف غریان.              احمد محمد خلیفة الجعفري    .51
 محكمة استئناف غریان.               فرج علي أحمد الغراري       .52
  .محكمة استئناف غریان          وشـعبد اهللا أبو القاسم أحمد البك .53
 محكمة استئناف سبها.                            حمیده ابوبكر سالم العنقار    .54
 محكمة استئناف البیضاء.               عقوب محمد المبروك یعقوب .55

  )2مادة(
یقید السـادة اآلتیـة أسـماؤهم محـرري عقـود مسـاعدین كـال بمكتـب محـرر  -

 -العقود المبین قرین اسمه مع ذكر اسم المحكمة وهم :
  محكمة االستئناف  اسم المكتب  االسم  ت
  استئناف طرابلس  سامي أحمد رمضان  بد اهللا ناجي ریش البعباعع  1
  استئناف طرابلس  حمزة عبد السالم علي  عبد الرحمن محمد علي النعمي  2
  استئناف طرابلس  أبوبكر یوسف عیسى  سیف خالد مسعود الشرع  3
  استئناف طرابلس  مصباح یونس فرج  الصدیق محمد مسعود االنقر  4
  استئناف طرابلس  محمد أبوبكر محفوظ  لمغربيباسم خیري سلیمان ا  5
  استئناف طرابلس  سمیة میالد یونس  أالء أحمد بشیر بن انبیه  6
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  استئناف طرابلس  نداء محمد الطاهر  هیثم محمد الطاهر البكوش  7
  استئناف طرابلس  رضا العیاشي عبد المولى  صفاء علي محمد امحمد  8
  استئناف طرابلس  حمدإبراهیم السید أ  إسراء علي جمعة شعیب  9

  استئناف طرابلس  فیصل شعبان رجب  محمد جمعة علي المشیطي  10
  استئناف طرابلس  هشام فرج عبد السالم  سعید جمعة امحمد الحداد  11
  استئناف طرابلس  سامي أحمد رمضان  خولة المبروك فرج السعفي  12
  استئناف طرابلس  حسین محمد بن فاید  هاجر محمد عمار مسعود  13
  استئناف طرابلس  صالح سعد عمر  هناء المبروك عبد الجلیل عبد الغني  14
  استئناف طرابلس  أبوبكر یوسف عیسى  سعد مفتاح محمد سعید  15
  استئناف طرابلس  فوزیة سعد المهدي  مصطفى مفتاح مصباح عبد النبي  16
  استئناف طرابلس  امجد عبد المجید محمد  سهام مصطفى عبد السالم سویسي  17
  استئناف طرابلس  ولید أبو خریص هندر  علي مرسیط امحمد العلوي  18
  استئناف طرابلس  فیصل شعبان رجب  محمد عمار مفتاح الطویري  19
  استئناف طرابلس  ابتسام ناجي عمر  ناجي بلعید خلف اهللا أبو العید  20
  استئناف طرابلس  مصطفي عمر بغني  ولید رمضان مسعود شریحة  21
  استئناف طرابلس  محمد خلیفة إبراهیم  میالد نضال محمد خلیفة  22
  استئناف طرابلس  محمد المبروك أبوزید  أمال علي أحمد البوزیدي  23
  استئناف طرابلس  علي جمعة أحمد  حسن نوري عبد اهللا المكشالي  24
  استئناف طرابلس  إبراهیم مفتاح جابر  محمد محمد عبد السالم دریوش  25
  استئناف بنغازي  فتاح محمدعماد م  عوض سعد عوض بوبكر  26
  استئناف بنغازي  أمل المین موسي  مختار مصطفى مختار الشریف  27
  استئناف بنغازي  منیرة عوض عبد الحمید  رجاء شعیب مسعود جمعة  28
  استئناف بنغازي  حسن علي بالتمر  أحمد عبد الفتاح حسین اسویسي  29
  استئناف بنغازي  سینعبد الحمید یوسف ح  محمد اكرم عبد السالم الشیخي  30
  استئناف بنغازي  محمد حمد امحمد  محمد ماجد مفتاح عبد السالم  31
  استئناف بنغازي  عبد الحمید یوسف حسین  صالح إبراهیم حمد العریبي  32
  استئناف بنغازي  اخلف محمد اخلف  انس محمد سالم الترهوني  33
  غازياستئناف بن  صالح مفتاح الفرجاني  خالد علي محمد احداش  34
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  استئناف بنغازي  هنیدة عبد الرزاق خلیل  هاجر عبد الكریم حمد الصدیق  35
  استئناف بنغازي  ول عبد اهللاــوسام عبد الرس  حنین ادریس حمد علي  36
  استئناف بنغازي  صالح مفتاح الفرجاني  سها سالم احمد الجالفطي  37
  ستئناف بنغازيا  عماد مفتاح امحمد  شعیب فرج القدافي الورفلي  38
  استئناف بنغازي  حسین أحمد إبراهیم  رنده إبراهیم المهدي محمد  39
  استئناف بنغازي  یدد عبد الحمنصر محم  حمزه فائز أحمد عیسى  40
  استئناف الزاویة  علي عمر علي  عصام المحجوب مصطفى جدو  41
  استئناف الخمس  عبد القادر میالد محمد  عبد الحكیم عمر محمد خوجه  42
المعتصم باهللا سلیمان محمد   43

  الصغیر
  استئناف الخمس  العماري الهادي العماري

بشرى عبد العاطي منصور   44
  خمیس

  استئناف الخمس  فوزیة اعمار زلیطة

  استئناف الخمس  عمر عبد اهللا البصري  علي محمد میالد اصبیو  45
  استئناف الخمس  یوسف محمد سالم  الهاشمي المهدي عقیل أبورزیزة  46
  استئناف الخمس  یوسف عبد المؤمن الالفي  محمود منصور محمد اوحیدى  47
  استئناف مصراته  عمر مصطفى عبد السالم  عیسى حسن ادریس عیسى  48
  استئناف مصراته  عبد اهللا الشیباني خمیس  عبد الحفیظ عمر أبوشناف محمد  49
  اف مصراتهاستئن  حسام الدین حسن الصادق  عبد القادر امحمد قدوره شویخه  50
  استئناف مصراته  حسام الدین حسن الصادق  امحمد علي امحمد الشعافي  51
  استئناف مصراته  محمد علي حسین  فرج علي محمد باوه  52
  استئناف طبرق  مسعد إبراهیم حسین  سعید نویجي محمد راقي  53
  استئناف سبها  سالمة حسونة علي  خلیفة مصباح عمر المبروك  54
محمد عبد الحمید تاج   واسلي عثمانالسنوسي محمد   55

  الدین
  استئناف سبها

  )3مادة(
بمحكمـــة اســـتئناف محـــرر عقـــود ینقـــل السید/مصـــطفى علـــي رحومـــة األصـــفر  -

 طرابلس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف غریان بناء على طلبه.
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ینقـــل الســـید/عبد اهللا جمعـــة عیســـى أبـــوبكر محـــرر عقـــود بمحكمـــة اســـتئناف  -
 ل كمحرر عقود بمحكمة استئناف غریان بناء على طلبه.طرابلس للعم

ـــوني محـــرر عقـــود بمحكمـــة اســـتئناف  - ینقـــل الســـید/طارق محمـــد محمـــد الزیت
 طرابلس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.

ینقــل الســـید/علي مصـــطفى ســـالم الطیــاش محـــرر عقـــود بمحكمـــة اســـتئناف  -
 محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.بنغازي للعمل كمحرر عقود ب

ینقـل الســید/خالد ســالم علـي الجمــل محــرر عقـود بمحكمــة اســتئناف مصــراته  -
 للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.

ینقل السید/محمد عمـر مفتـاح سـعد محـرر عقـود بمحكمـة اسـتئناف مصـراته  -
 س بناء على طلبه.للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابل

ینقـل السـید/منیر صـالح إبـراهیم عبـدو محـرر عقـود بمحكمـة اسـتئناف سـبها  -
 للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.

  )4مادة(
ـــل الســـیدة/مادلین صـــالح عمـــرو الجب ــــتنق ــــالي محـــرر عقــــــــــــ ود مســـاعد ـــــــــ
ــة للعمــل كمحــرر بمكتــب السیدة/انتصــار رجــب الفــالح بمحكمــ ة اســتئناف الزاوی

عقود مساعد بمكتب السیدة/خدیجة السنوسي مسـعود بمحكمـة اسـتئناف الزاویـة 
 على طلبها.بناء 

  )5مادة(
 -یلغى قید السادة محرري العقود اآلتیة أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم: -

 محكمة استئناف طرابلس.  مختار فرحات مختار عمر             .1
 محكمة استئناف طرابلس.               المـد محمد سلطیفة محم .2
 محكمة استئناف طرابلس.   د              ـمهند محمد رجب أحم .3
 محكمة استئناف طرابلس.                د الرحمنـهیثم عمرو عب .4
 محكمة استئناف طرابلس.       تار عتیق               ـعلي مخ .5
 محكمة استئناف طرابلس.             د المرعاشـیاسر أحمد محم .6
 محكمة استئناف طرابلس.     د خلیفة       ـعبد المنعم عمر محم .7
 محكمة استئناف طرابلس.        عبد الناصر یونس محمد التومي .8
 محكمة استئناف طرابلس.                          االزهر مصطفى محمد األحول .9
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 ة استئناف طرابلس.محكم     صالح أبو القاسم مصباح           .10
 محكمة استئناف بنغازي.      ناجي محمد المهدي                .11
 محكمة استئناف بنغازي.      دي       ـعصام رجب سعید الشری .12
 محكمة استئناف بنغازي.                وادـبسمة عوض عبد الج .13
 محكمة استئناف بنغازي.     خالد سلیمان محمد العرفي          .14
 محكمة استئناف بنغازي.     حسن إبراهیم عبد السالم      اد مر  .15
 محكمة استئناف بنغازي.     یدي      ـسامیة امحمد امبارك العب .16
محكمة استئناف بنغازي.                                 یر لنقي                 ـادریس بش .17
 ازي.محكمة استئناف بنغ               فتحي عبد المولى رمضان .18
 محكمة استئناف بنغازي.     ة      ـمحمد حمد امحمد بن حسون .19
 محكمة استئناف بنغازي.      محمد الصالحین عیسى البراح      .20
 محكمة استئناف غریان.      صالح الشوشان اعراس     محمد  .21
 محكمة استئناف الزاویة.              خیري محمد الشیباني أحمد .22
 محكمة استئناف الزاویة.               علي الهادي علي عبد اهللا .23
 محكمة استئناف الخمس.      علي محمد فرج الحر               .24
 محكمة استئناف الخمس.           يـرمضان احمید صالح المشال .25
 محكمة استئناف الخمس.              ودـنجیة المبروك عمر محم .26
 ستئناف الخمس.محكمة ا      وط        ـأحمد رمضان مفتاح قش .27
 محكمة استئناف الخمس.       وسف حمید إبراهیم              ی .28
 محكمة استئناف مصراته.     عبد الرحمن محمد عبد الرحمن      .29
 محكمة استئناف سبها.               دـسالم إبراهیم أبوبكر محم .30
 محكمة استئناف سبها.                 ةــعادل سعد محمد خلیف .31
 محكمة استئناف سبها.      مید جبریل میالد           عبد الح .32

  )6مادة(
 -یلغى قید السادة محرري العقود اآلتیة أسماؤهم بسبب الوفاة وهم: -

 محكمة استئناف طرابلس.                  يـ. نبیل المنیر المبروك العرب1
 لس.محكمة استئناف طراب                     د فرارة  ـ.أحمد محمد محم2
 محكمة استئناف بنغازي.                     . نزهة سالم سعید الجراري3
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 محكمة استئناف غریان.                   . المقطوف محمد المصاقري4

  )7مادة(
یلغى قید السید/عبد السالم أحمد عبد السالم محرر عقود مسـاعد بمكتـب  -

 ء على طلبه.السید/ضو محمد البوزیدي بمحكمة استئناف طرابلس بنا
یلغــى قیــد الســید/اوس فتحــي علــي بوهــادي محــرر عقــود مســاعد بمكتــب  -

 السید/اخلف محمد اخلف بمحكمة استئناف بنغازي بناء على طلبه.
یلغــى قیـــد الســید/محمد عمـــر عبـــد المالــك محـــرر عقــود مســـاعد بمكتـــب  -

 السید/عمار الشریف عمار بمحكمة استئناف مصراته بناء على طلبه.
ید/اكرم حامـــد عبـــد الحفـــیظ محـــرر عقـــود مســـاعد بمكتـــب یلغـــى قیـــد الســـ -

 السید/محمد جمعة محمد بمحكمة استئناف طبرق بناء على طلبه.
  )8مادة(

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده مـن قبـل السـید وزیـر العـدل ،وینشـر فـي 
  الجریدة الرسمیة.

  
  يعتمد                                                                    املستشار                       

      حممد عبد الواحد عبد احلميد                                        حممود حممد الكيش             
  وزير العدل املفوض                                   رئيس جلنة قيد حمرري العقود وتأديبهم
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  درهم 1000سعر النسخة 
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