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  لوطني العاماقرار املؤمتر 
  .م2013لسنة  )122(رقم 

بشأن تكليف رئيس ونائب رئيس جهاز تنفيذ وإدارة 
  مشروعات السكة احلديدية

  املؤمتر الوطني العام
  :بعد االطالع على

  .وتعديالته. م2011أغسطس  3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
في شـأن اعتمـاد   . م2013ة لسن) 62(قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام
وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العـام فـي اجتماعـه العـادي الثـامن       -

الثالثــاء الموافــق  يــوم واألربعــين بعــد المائــة المنعقــد بتــاريخ
  .م2013/ديسمبر/10

  أصدر القرار اآلتي
 

بمنصـب رئـيس    الرحيم موسى ارشيده علي عبد.د/يكلـف السيد 
  .جهاز السكة الحديدية

 

بمنصب نائـب رئـيس    عادل محمد محمود الجميل.م/يكلـف السيد
  .جهاز السكة الحديدية

 

يعمـل بأحكام هذا القرار من تاريخ صـدوره، وينشـر فـي الجريـدة     
  .التنفيذفيما يخصه وضعه موضع  لٍَالرسمية، وعلى كُ

  ليبيا -املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  .هـ1435/صفر/12: بتاريخ
  .م2013/ديسمبر/15: الموافق
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2013لسنة  )123( رقم

  القائمة عاتالنزا حلل شأن وضع خارطة طريق يف
  بني بعض املدن الليبية

  الوطني العام املؤمتر
  - :طالعاال بعد

. م2011/أغسـطس /3اإلعالن الدستوري المؤقـت الصـادر فـي    على  -
  .وتعديالته

فـي شـأن   . م2013لسـنة  ) 62( وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم -
  .اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر

العـادي السـابع    اجتماعهالوطني العام في  المؤتمروعلى ما خلص إليه  -
  .م2013/ديسمبر/8األحد بتاريخ ن بعد المائة المنعقد يوم يواألربع

  :القرار اآلتي صدر
 

وأسـماء   ىالسيد النائب العام بتشكيل لجنة خاصة الستالم الشكاو كلفي
  -:آلتية االمتهمين المطلوبين في قضايا حرب التحرير وذلك من الجهات 

  .المجلس المحلي للمدينة أو المنطقة -1
  .المنطقة المجلس العسكري للمدينة أو -2
  .أهالي المدينة -3

المشار إليها خالل ثالثين يوماً من تاريخ اإلعـالن عـن    ىوتقدم الشكاو"
في كل مـن   ىعلى أن يكون لها مقرات الستالم هذه الشكاو ،تشكيل اللجنة

  ".مدن طرابلس و بنغازي وسبها
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النيابة المختصة اللجنة بفرز وتصنيف الشكاوى المستلمة وإحالتها إلى  تقوم
  .في شأنها االستدالالت وجمع التحقيقات الستكمال

 

للمتهمـين حسـب    واالعتقـال  ءاالسـتدعا  مذكراتالنائب العام  يصدر
المجالس المحليـة ألهـالي النـازحين     قوموت ،اإلجراءات القانونية المقررة

  .بالمساعدة في تسليم المتهمين للعدالة
 

المتعلقة بشؤون النـازحين   في القضايا المحاكم والنيابات المختصة ظرتن
وعلى المجلس األعلى للقضاء توجيه المحـاكم   ،قضايا مستعجلة باعتبارها

  .والنيابات إلى ذلك
 

الحكومة المؤقتة فور صدور قائمة المتهمين من قبل النائب العـام   على
زحين إلى مناطقهم تحت إشـراف الجـيش   تحديد مواعيد وآليات عودة النا

كما تلتزم الحكومة بإعادة إعمار المنشآت والمبـاني التـي   , الوطني الليبي
وتعويض المتضررين جسدياً  ،أثناء حرب التحرير المناطقتضررت في تلك 

  .ونفسياً
 

 .على كلٍ فيما يخصه تنفيذهو, بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره يعمل
في الجريدة الرسمية نشروي.  

  ليبيا - الوطني العام املؤمتر
  .في طرابلس صدر

  .هـ1435/صفر/13 :بتاريخ
  .م2013/ديسمبر/16 :الموافق
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  .م2013لسنة ) 124(رقم قرار 
  االنتقايلقرار الس الوطني  بتصحيح

  شأن تسمية نائب املفتي يف .م2012لسنة  )28( رقم
  الوطني العام املؤمتر

  - :الطالعا بعد
. م2011/أغسـطس /3على اإلعالن الدستوري المؤقـت الصـادر فـي     -

  .وتعديالته
فـي شـأن   . م2013لسـنة  ) 62(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .الداخلي للمؤتمر اماعتماد تعديل النظ
 الئحتـه في شأن عالقات العمل و. م2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

  .التنفيذية
  .إنشاء دار اإلفتاء بشأن.م2012لسنة ) 15(لقانون رقم وعلى ا -
بشـأن  . م2012لسـنة  ) 28(رقم  االنتقاليوعلى قرار المجلس الوطني  -

  .تسمية نائب المفتي
العادي الخمسـين   اجتماعهوعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في  -

  .م2013/ديسمبر/17بعد المائة المنعقد يوم الثالثاء بتاريخ 

  :القرار اآلتي رصد
 

لسـنة  ) 28(رقم االنتقالي طنيالمجلس الو قرارالمادة األولى من  تُصحح
يندب على سبيل " ليه بحيث يكون نصها على النحو التاليإالمشار . م2012

األستاذ بكلية الحقوق جامعة بنغـازي   /غيث محمود الفاخري/ التفرغ السيد
ويـزاول مهـام    ،ار الليبية بدار اإلفتـاء الليبيـة  للعمل نائباً لمفتي عام الدي

 دار إنشـاء بشـأن  . م2012لسـنة  ) 15(وظيفته طبقاً ألحكام القانون رقم 
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لسـنة  ) 28(القرار رقـم   ذعلى أن يسري هذا الندب من تاريخ نفا ،اإلفتاء
  ."المشار إليه. م2012

 

  .ر في الجريدة الرسميةنشوي, هذه القرار من تاريخ صدوره أحكامب يعمل
  

  ليبيا -الوطني العام  املؤمتر
  في طرابلس  صدر

  .هـ1435/صفر/14 :بتاريخ
  . م2013/ديسمبر/17 :الموافق
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  العام الوطنيقرار املؤمتر 
  .م2013لسنة  )125(رقم 

  االختصاصاتشأن تفويض رئاسة املؤمتر يف بعض  يف
  :الوطني العام املؤمتر

  :االطالع بعد
. م2011/أغسـطس /3الصـادر فـي    المؤقـت الن الدستوري على اإلع -

  .وتعديالته
فـي شـأن   . م2013لسـنة  ) 62( وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم -

  .النظام الداخلي للمؤتمر تعديل اعتماد
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخمسـين   -

  .م2013/ديسمبر/17يخ بعد المائة المنعقد يوم الثالثاء بتار

  :تياآلالقرار  صدر
 

رئاسة المؤتمر في اعتماد الهيكل التنظيمـي لـديوان المـؤتمر     تفوض
  .الوطني العام وكذلك سائر اللوائح المنظمة له

 

وعلى , كل حكم يخالفه ويلغى ,القرار من تاريخ صدوره ابأحكام هذ يعمل
  .كل فيما يخص تنفيذه

  ليبيا -الوطني العام  املؤمتر
  في طرابلس  صدر

  .هـ1435/صفر/14 :بتاريخ
  . م2013/ديسمبر/17 :الموافق
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  قرار املؤمتر الوطني العام
  .م2013لسنة ) 126( رقم

  باإلذن ملصرف ليبيا املركزي بتقديم سلفة
  .إىل وزارة املالية باحلكومة املؤقتة 

  .املؤمتر الوطني العام
  :طالعالبعد ا

. م2011أغسـطس .3على اإلعالن الدسـتوري المؤقـت الصـادر فـي      -
  .وتعديالته

  .وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديالته -
  .بشأن المصارف. م2005لسنة ) 1(وعلى القانون رقم  -
  .وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديالته -
مـاد الميزانيـة العامـة    بشأن اعت. م2013لسنة ) 7(وعلى القانون رقم  -

  .للدولة
وعلى ماخلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي الثـاني     -

والخمسين بعد المائة المنعقد يوم االثنين بتاريخ العشـرين مـن شـهر    
  .م2013/الموافق للثالث والعشرين من شهر ديسمبر. هـ1435/صفر

  :أصدر القرار اآلتي
 

ليبيا المركزي بتقديم سلفة إلـى وزارة الماليـة بقيمـة     يؤذن لمصرف
ثمانمائة مليون دينار ، لتسديد االلتزامـات القائمـة   ) ل.د 800.000.000(

  .على صندوق موزانة األسعار
 

من قانون المصارف تخضع السلفة ) 11(إضافة إلى ماتنص عليه المادة 
  :المذكورة لألحكام التالية
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يمة السـلفة المـذكورة إلـى حسـاب وزارة الماليـة بتـاريخ       تحول ق) أ
  .م2014/يناير/2

على وزارة المالية تسديد قيمة السلفة قبل نهاية الربع األول من سـنة  ) ب
  .م2014

في حالة عدم قيام وزارة المالية بالتسديد في الموعد المـذكور، يجـوز   ) ج
محقـق فـي أي   لمصرف ليبيا المركزي تسوية السلفة على قوة الوفر ال

  .حسابات أخرى لوزارة المالية
على وزارة المالية التقيد باستعمال السلفة لتسديد االلتزامات القائمة على ) د

  .صندوق موازنة األسعار
 

على كل من رئيس الحكومة االنتقالية ومحافظ مصرف ليبيـا المركـزي   
  .تنفيذ هذا القرار

 

  .هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسميةيعمل بأحكام 
  

  ليبيا -املؤمتر الوطني العام 
  .صدر في طرابلس

  .هـ1435/صفر/22: بتاريخ
  .م2013/ديسمبر/25: الموافق
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  قرار املؤمتر الوطني العام
  .م2013لسنة  )127(رقم 

  .حبل التشكيالت املسلحة وتقرير بعض األحكام بشأنها
  :وطني العاماملؤمتر ال

  :بعد االطالع على
  .وتعديالته. م2011/أغسطس/3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
بشأن الخدمة فـي القـوات المسـلحة    . م1974لسنة ) 40(القانون رقم  -

  .وتعديالته
  .بشأن األمن والشرطة. م1992لسنة ) 10(القانون رقم  -
بتقرير بعض األحكام في شأن صالحيات . م2012لسنة ) 11(لقانون رقم ا -

  .المستويات القيادية بالجيش الليبي والتشريعات العسكرية النافذة
فـي شـأن إخـالء    . م2013لسنة ) 27(قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .مدينة طرابلس من المظاهر المسلحة غير الشرعية
بشـأن األحـداث   . م2013لسـنة  ) 53(ام رقم قرار المؤتمر الوطني الع -

  .األليمة التي وقعت بمدينة بنغازي
وعلى ماخلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العـادي التاسـع    -

واألربعين بعد المائة المنعقد يوم األحد بتاريخ الثاني عشر مـن شـهر   
  .م2013/الموافق للخامس عشر من شهر ديسمبر. هـ1435/صفر

  :قرار اآلتيصدر ال
1 

تُحل كافة التشكيالت والمجموعات والكتائب المسلحة أيا كانت تسـميتها  
وتبعيتها، بحيث تبقى مؤسستا الجيش والشرطة دون غيرهما وفقاً لألحكـام  
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  .القانونية المنظمة لهما
وال يجوز في جميع األحوال إنشاء أية مكونات مسـلحة مـا لـم يكـن     

ماً عسكرية، وتابعين بصورة مباشرة للجيش الليبي، منتسبوها يحملون أرقا
  .أو هيئة الشرطة، ويعملون بمكوناتهما القانونية

2 

على وزارتي الدفاع والداخلية كل فيما يخصه وبالتنسيق فيمـا بينهمـا   
تنفيذ أحكام هذا القرار، وفي جميع األحوال يكون انضمام أفراد التشـكيالت  

المسلحة للجيش أو الشرطة فرادى وليس في شـكل  والمجموعات والكتائب 
  .جماعات

3 

يوقف صرف المكافآت لألشخاص غير الراغبين في االنضـمام للجـيش   
  .والشرطة وفقاً ألحكام هذا القرار والتشريعات النافذة

4 

يسري قانون العقوبات والقوانين العسكرية ذات العالقة بالخصوص ضـد  
  .حكام هذا القرار والتشريعات النافذةالمخالفين أل

5 

  .يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية
  

  ليبيا -املؤمتر الوطني العام 
  .صدر في طرابلس

  .هـ1435/صفر/26: بتاريخ
  .م2013/ديسمبر/30: الموافق
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  قرار املؤمتر الوطني العام
  .م2013لسنة ) 128(رقم 

  يف شأن تشكيل جلنة لتقصي احلقائق وحتديد مهامها
  :املؤمتر الوطني العام

  :بعد االطالع
ــي    - ــادر ف ــت الص ــتوري المؤق ــالن الدس ــى اإلع ــطس  3عل أغس

  .وتعديالته.م2011
في شأن اعتماد .م2013لسنة ) 62(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم -

  .تعديل النظام الداخلي للمؤتمر
ص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العـادي السـابع   وعلى ماخل -

  .م2013/نوفمبر/3والثالثين بعد المائة المنعقد يوم األحد بتاريخ 

  :صدر القرار اآلتي
 

  -:تُشكل لجنة مؤقتة على النحو اآلتي
  .الشريف الوافي محمد/ السيد -1
  .عبدالناصر مفتاح السكالني/ السيد -2
  .أبوبكر عبدالقادر محمد/ السيد -3
  .عمر محمد أبوليفة/ السيد -4
  .محمد سعد إمعزب/ السيد -5
  .سليمان عوض زوبي/ السيد -6
  .عبدالحميد إسماعيل يربوع/ السيد -7
  .فاطمة عيسى المجبري/ السيدة -8
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  .مرعي محمد رحيل/ السيد -9
  .وتختار اللجنة في أول اجتماع لها رئيساً

 

لى اللجنة المشار إليها تقصي الحقائق وجمع المعلومـات المتعلقـة   تتو
رئيس مجلس الوزراء، وبيان األسباب المؤدية إليها، / بوقائع اختطاف السيد

  .وكشف األطراف المتورطة فيها
وللجنة في سبيل ذلك االستعانة بمن ترى ضرورة االسـتعانة بـه مـن    

إيداع تقريرهـا لـدى مكتـب    الخبراء والمختصين، وتنتهي أعمال اللجنة ب
  .رئاسة المؤتمر

 

  .يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخص تنفيذه
  

  ليبيا -املؤمتر الوطني العام 
  .صدر في طرابلس

  .هـ1435/صفر/27: بتاريخ
  .م2013/ديسمبر/31: الموافـق
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 قرار جملس الوزراء
  يةميالد2013لسنة  )515(رقم 

  بإنشاء صندوق ثقة للمشروعات الصغرى واملتوسطة
  جملس الوزراء

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديالته -
  .ميالدية بشأن المصارف وتعديالته2005لسنة ) 1(وعلى القانون رقم  -
ميالدية بشأن إصدار قانون عالقات 2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

  .يةالعمل والئحته التنفيذ
  .ميالدية بشأن النشاط التجاري2010لسنة ) 23(وعلى القانون رقم  -
ميالديـة بشـأن   2012لسنة ) 10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .منح الثقة للحكومة المؤقتة
ميالديـة  2008لسنة ) 65(رقم " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

  .بشأن إعادة تنظيم صندوق التشغيل
ميالديـة  2011لسنة ) 73(رقم " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

  .بشأن تنظيم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة
ميالدية بشـأن تشـكيل   2013لسنة ) 99(وعلى قرار وزير االقتصاد رقم  -

لجنة لوضع تصور إلنشاء صندوق تمويل إسالمي للمشروعات الصغرى 
  .وتحديد مهامها, والمتوسطة

وعلى ماعرضه وزير االقتصاد بمذكرته المتعلقة بشأن إنشـاء صـناديق    -
  .للمشروعات الصغرى والمتوسطة

بتــاريخ ) 3164(وعلـى كتــاب أمـين عــام مجلـس الــوزراء رقـم      -
بتـــاريخ ) 3194(وكتابـــه رقـــم , ميالديـــة2013/يوليـــو/18
  .ميالدي2013/يوليو/21

في اجتماعيـه العـاديين التاسـع عشـر     وعلى ما قرره مجلس الوزراء  -
  .ميالدية 2013والعشرين لسنة 
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  قـــرر
1 

في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبـارات التاليـة المعـاني    
  .ما لم يقتض السياق معنى آخر, الموضحة قرين كل منها

 صندوق ثقة للمشروعات الصغرى والمتوسطة.  
 صادوزير االقت.  

 مجلس إدارة الصندوق.  
 رئيس مجلس إدارة الصندوق.  

 المدير التنفيذي للصندوق.  
 المشروعات الصغرى والمتوسطة.  

 المشروعات المسجلة لدى الصندوق.  
 القيمة المادية التي يحددها مجلس اإلدارة للمستفيدين.  
 الرقابة الشرعية بالصندوق هيئة.  

:      الجهات التي تهدف إلى دعـم وتطـوير وتنميـة المشـروعات
الصغرى والمتوسطة من خـالل تقـديم إطـار متكامـل مـن األمـاكن       
والتجهيزات والخدمات والتسـهيالت وآليـات المسـاندة واالستشـارة     
والتنظيم المخصصة لمساعدة أرباب تلك المشـروعات، سـواء أكانـت    

  .وذلك لفترة محدودة, متخصصة منتاجية أم خدمية أإ
 :    وحدات الدعم والمساندة وتختص بنشـر ثقافـة الريـادة

واالبتكار في المجتمع، ومسـاعدة الشـباب الـراغبين فـي تأسـيس      
وتشـمل هـذه الخـدمات التـدريب     , المشروعات الصغرى والمتوسطة

, سيس واالنطالق والتشـغيل ودراسات الجدوى والمواكبة خالل فترة التأ
  .وربطها بالجهات المعنية

2 

) صـندوق ثقـة للمشـروعات الصـغرى واملتوسـطة(ينشأ صندوق يسمى 
يتبع وزارة االقتصاد، وتكون له الشخصـية االعتباريـة والذمـة الماليـة     

مائتي مليـون  ) 200,000,000,000(ويكون رأس مال الصندوق , المستقلة
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لة، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مـن  دينار تدفعه الدو
وزير االقتصاد زيادة رأس مال الصـندوق بمسـاهمات مـن المؤسسـات     

  .والهيئات والمصارف المحلية والدولية المتخصصة
3 

ويجوز له إنشاء فـروع  ,)سـبها(يكون المقر الرئيسي للصندوق بمدينة 
  .الصندوق أخرى داخل الدولة بالمناطق التي يخدمها
4 

وتمويل , يهدف الصندوق إلى دعم وتطوير وتنمية ومساندة المشروعات
األعضاء بكافة األساليب المتوافقة مع أحكام الشـريعة سـواء أكـان ذلـك     

نسـب مسـاهمات   والعمـل علـى زيـادة    , بطريق مباشر أو غير مباشـر 
العامـة  وذلـك وفقـاً للسياسـات    , اإلجماليالمشروعات في الناتج المحلي 

  :تحقيق ما يلي إلىكما يهدف بشكل خاص , للدولة
المشاركة في إعداد استراتيجية موحدة شاملة لدعم وتنميـة وتطـوير    -1

  .وربطها بالخطط واألهداف التنموية للدولة, المشروعات
وإذكاء روح المبادرة واالسـتثمار الفـردي   , نشر ثقافة الريادة واإلبداع -2

يع األفكار المبتكرة للشباب والباحثين وأربـاب  وتشج, والتوعية بقيمتها
بمـا يسـاهم فـي صـقل     , وتقديم الحوافز التشجيعية لهم, المشروعات

  .مواهبهم وخبراتهم
وتقليـل  , المساهمة في دعم االقتصاد الوطني من خالل تنويع مصـادره  -3

وإحداث تنميـة اقتصـادية   , االعتماد على الواردات من السلع األجنبية
وذلك من خالل توفير البيئة المالئمة لخلق الفـرص  , شاملة واجتماعية

  .االستثمارية للمشروعات
المساهمة في زيادة فرص االستثمار ورفع مستوى الدخل لدى األفـراد   -4

  .لكافة شرائح المجتمع الليبي وخاصة الشباب
وتوفير مصادر بديلة , تقليص االعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل -5

  .هـل
تحقيق التوازن المكاني والنوعي في التنميـة بـين مختلـف منـاطق      -6



  506رقم الصفحة                                                    )                 5(دد ـــالع
  

 

, وزيادة االهتمـام بالفئـات األكثـر احتياجـاً    , وشرائح المجتمع الليبي
  .والمناطق النائية

والتنسيق النوعي والمكـاني  , دعم القدرة التنافسية للمشروعات القائمة -7
  .فيما بينها ضمانا لتكامل ما تقدمه من خدمات وأنشطة

إيجاد اآلليات المناسبة لضمان التنسيق والتعـاون بـين المشـروعات     -8
  .والجهات والمؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية المعنية

مع ضمان توزيعها جغرافياً , إنشاء شبكة من الحاضنات ومراكز األعمال -9
  .ونوعياً على نحو عادل ومتوازن

العاملة المعنية بدعم وتطوير تنسيق وتوحيد الجهود بين كافة الجهات  -10
  .وتنمية المشروعات

توفير البيانات والمعلومات عن المشروعات وإعداد قواعـد البيانـات    -11
 .الالزمة لذلك

5 

يتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالمهـام واالختصاصـات   
  :التالية

أو , ضمانات لهـا  تقديم الدعم المالي لألعضاء في شكل تقديم تمويل أو -1
وذلك بالتنسـيق  , أو إنشاء محافظ استثمارية, عن طريق المساهمة فيها

وبـالتوافق مـع   , مع المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في الدولة
  . أحكام الشريعة

إبرام العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الكيانات والمؤسسات ذات  -2
ـ    فـي داخـل الدولـة أو    , روعاتالصلة بدعم وتطـوير وتنميـة المش

بغـرض  , وذلك بالتنسيق مع المصارف ومؤسسـات التمويـل  ,خارجها
تسهيل حصول األعضاء على حزمة متنوعـة مـن خيـارات التمويـل     

  .المناسبة
وضع السياسات والخطط التنفيذية التي تعزز توفير البرامج والمبادرات  -3

  .شكل دوريوتقييمها وتقويمها ب, الالزمة للنهوض بالمشروعات
دراسة واقتراح وإبداء الـرأي فـي األدوات التشـريعية ذات الصـلة      -4
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واتخـاذ أيــة إجـراءات قانونيــة الزمـة لممارســته    , بالمشـروعات 
  .الختصاصاته وصالحياته

, تأسيس الشركات أو إنشاء المشاريع االستثمارية بمفرده أو مع الغيـر  -5
, الدولـة أو خارجهـا  أو المساهمة في شركات أو مشاريع قائمة داخل 

  .وتملك واستئجار العقارات والمنقوالت
والشـروط  , وضع المعايير الالزمة لتصـنيف المشـروعات وتقييمهـا    -6

  .وسبل وأولويات ذلك, الالزمة والمجاالت المتاحة لدعمها
إعداد ورعاية وتنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية بهدف تشجيع إقامـة   -7

قديم الدعم الفني واالستشـاري والتنظيمـي   وت, المشروعات وتطويرها
, واإلداري واللوجستي والمعلوماتي والتقني والقانوني للقـائمين عليهـا  

وذلك بغرض إعداد كـوادر وطنيـة مؤهلـة لقيـادة وتطـوير قطـاع       
  .المشروعات

إعداد الدراسات واألبحاث واألدلة اإلرشادية عن المنتجات والمشروعات  -8
قامة ورعاية المؤتمرات والندوات وورش العمـل  وإ, التي يمكن تمويلها

  .بما يخدم تحقيق أهداف الصندوق, والمعارض المحلية والدولية
وذلك في إطار الغرض من , استثمار أمواله وإعادة تدوير عوائد أنشطته -9

  .وبالتوافق مع أحكام الشريعة, إنشائه
قبـات  وتحديـد العوائـق والع  , دراسة أوضاع المشروعات القائمـة  -10

وإعـداد حزمـة متكاملـة مـن     , الرئيسية التي تعترض قيامها بمهامها
  .وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية, الحلول العملية لمعالجتها

اقتراح ووضع الخطط واآلليات الالزمة لتسويق الخدمات والمنتجـات   -11
  .داخل أو خارج الدولة, التي تقدمها المشروعات

تي تمثل الدولة في المـؤتمرات أو النـدوات أو   االشتراك في الوفود ال -12
االجتماعات أو المحافل الدولية أو اإلقليمية المعنية بدعم وتطوير وتنمية 

  .المشروعات
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, فـه اأية مهام أو اختصاصات أخرى تلزم لقيام الصندوق بتحقيق أهد -13
 .وفقاً للقانون, وإدارة شؤونه

6 

ونائـب للـرئيس    يشكل من رئـيس يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة 
أعضاء وال يزيد عن تسعة من  ةوعدد من األعضاء ال يقل عددهم عن خمس

, يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار مـن الـوزير  , ذوي الخبرة والكفاية
ويكون لمجلس اإلدارة أمين سر يختاره مجلس اإلدارة ويحدد اختصاصـاته  

  .ومكافآته المالية
7 

قابلة للتجديد لمدة أو مـدد  , عمل مجلس اإلدارة ثالث سنواتتكون مدة 
  .خر مماثلةأ

8 

يكون للمجلس السلطات والصالحيات الالزمة إلدارة شـؤون الصـندوق   
  :وبوجه خاص ما يلي, وتحقيق أهدافه

العامة للصندوق في إطار السياسـة العامـة    ستراتيجيةاالوضع وإقرار  -1
ر الخطط والبرامج واآلليات الالزمـة لوضـع   وكذلك وضع وإقرا, للدولة
  .واإلشراف على تنفيذها, موضع التنفيذ جيةيستراتاالهذه 

اعتماد بنك أو أكثر من البنوك العاملة داخـل الدولـة إليـداع أمـوال      -2
  .الصندوق لديه

إقرار ومتابعة وتقييم كافة الخطط والبـرامج الخاصـة بـدعم وتنميـة      -3
طالع على البيانـات والتقـارير والمعلومـات    واال, وتطوير المشروعات

الدورية التي يرفعها إليه المدير التنفيذي لبيان أنشطة الصندوق وتقيـيم  
  .أعماله ومركزه المالي

والضـوابط واإلجـراءات   ,تحديد مجاالت نشاطات واستثمارات األعضاء -4
  .الحاكمة لتمويل الصندوق لها

بناء على طلب من أصـحابها  تأسيس وحدات لخدمة المشروعات تتولى  -5
كافة اإلجراءات الخاصة بالتسجيل واستصدار التـراخيص والموافقـات   

  .المتطلبة قانوناً لممارسة عملها
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  .التصديق على االتفاقيات والمعاهدات التي يبرمها الصندوق -6
قبول الهبات والوصايا والمنح شريطة موافقة الوزير عليهـا إذا كـان    -7

  .مصدرها غير ليبي
  .تعيين مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم في بداية كل سنة مالية -8
  .إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق -9

  .إقرار اللوائح واألنظمة الداخلية التي تنظم سير العمل بالصندوق -10
  .تحديد رسوم الخدمات التي يؤديها الصندوق -11
  .قإقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندو -12
الموافقة على تأسيس الشركات بمفرده أو مع الغير، أو تملك شـركات   -13

للقيام باألعمال التي ,قائمة أو المساهمة فيها سواء في الداخل أو الخارج
  .تدخل في نطاق اختصاصات الصندوق

واتخاذ , دراسة التقارير الدورية وتقارير المتابعة المتعلقة بسير العمل -14
  .الالزم بشأنها

رفع تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الصندوق للـوزارة فـي    -15
  .نهاية كل سنة مالية

اعتماد األنظمة األساسية للشركات المملوكة كليـاً للصـندوق وفقـاً     -16
 .للتشريعات النافذة

  .أية أعمال أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة -17
, )9(, )1(ها في البنـود وال تكون قرارات مجلس اإلدارة المنصوص علي

  .نافذة إال بعد اعتمادها من الوزير) 13(, )12(, )11(, )10(
9 

أو بنـاء  ,يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على األقل
ويكـون اجتمـاع   ,وكلما دعت الحاجة إلى ذلك, على قرار من مجلس اإلدارة

على أن يكون مـن بيـنهم   , مجلس اإلدارة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه
 ,وتصدر قراراته بأغلبية أصوات األعضـاء الحاضـرين  , الرئيس أو نائبه
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ويحل نائب الرئيس , وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس
  . محل الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه

10 

انة لمجلس اإلدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة االسـتع 
لتقديم ما , بهم من موظفي الصندوق أو من غيرهم من ذوي الكفاية والخبرة

ولهم االشتراك في المناقشات دون أن يكون , يطلبه من بيانات أو إيضاحات
  .لهم الحق في التصويت

11 

تدون محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة وقراراته في سجل خاص مـرقم  
  .واألعضاء الذين حضروا االجتماع, لسريوقعه الرئيس وأمين ا, الصفحات

12 

لمجلس اإلدارة إنشاء لجان دائمة أو مؤقتة أو مجموعات عمل من بـين  
ولـه أن  , أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يعرض عليه مـن موضـوعات  

يكلف بيوت خبرة أو خبراء مستقلين من داخل الدولـة أو خارجهـا للقيـام    
  .ء مهامهببعض الدراسات الالزمة ألدا

13 
  .وفي عالقته مع الغير,يمثل الرئيس الصندوق أمام القضاء
14 

, يكون للرئيس حق التوقيع نيابة عن الصندوق في كل ما يتعلق بشؤونه
ويجوز لمجلس اإلدارة أن يفوض عضواً أو أكثر من أعضائه أو المـدير أو  

في , فردين أو مجتمعينمن, واحداً أو أكثر من موظفي الصندوق في التوقيع
ـ وفي جميـع األحـوال ال يع  , الشؤون التي يحددها مجلس اإلدارة د بخـتم  ت

إال إذا اقترن بتوقيع الرئيس أو الشخص المفـوض  , الصندوق على أوراقه
  .بالتوقيع

15 

ال يجوز أن يكون للرئيس أو ألي عضو من أعضـاء مجلـس اإلدارة أو   



  511رقم الصفحة                                                    )                 5(دد ـــالع
  

 

مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشـرة  للمدير أو ألحد موظفي الصندوق 
  .في العقود التي تبرم مع الصندوق أو لحسابه

16 

, يصدر بتعيينه قرار مـن مجلـس اإلدارة  , يكون للصندوق مدير تنفيذي
ويتولى تسـيير شـؤون الصـندوق الفنيـة     , بناء على اقتراح من الرئيس

مـة للصـندوق التـي    العا جيةيستراتاالوذلك في إطار , والمالية واإلدارية
  :ويكون له بوجه خاص ما يلي, يضعها مجلس اإلدارة

وتسـيير أعمالـه   , اإلشراف على أعمال الوحدات اإلدارية للصـندوق  -1
  .اليومية

, تنفيذ السياسة العامة للصندوق والقرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة -2
ـ     اط وكذلك القرارات واللوائح واألنظمـة والتعليمـات ذات الصـلة بنش

  .الصندوق
 .اقتراح خطط وبرامج الصندوق الخاصة بالنهوض بالمشروعات -3
إعداد تقارير دورية وتقارير متابعة متعلقة بسير العمل فـي الصـندوق    -4

 .وعرضها على مجلس اإلدارة
وعرضه علـى  , إعداد تقرير سنوي ببرامج العمل بالصندوق وإنجازاته -5

 .مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية
  .إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي -6
اشرة والتأكد من أنها مراجعة الخطة السنوية لالستثمارات المالية والمب -7

  .ستراتيجية والسياسة العامة للصندوقتتفق مع اال
, اقتراح مشـروعات األدوات التشـريعية المتعلقـة بعمـل الصـندوق      -8

  .وعرضها على مجلس اإلدارة
اقتراح السياسات واألنظمة الداخلية التي تعزز تنفيذ البرامج والمبادرات  -9

  .المرتبطة بدعم وتطوير وتنمية ومساندة المشروعات
, متابعة أحدث األساليب في العـالم للنهـوض بقطـاع المشـروعات     -10

 .وإصدار التوجيهات لإلدارات المعنية لالستجابة السريعة لها



  512رقم الصفحة                                                    )                 5(دد ـــالع
  

 

إلحصائيات المتعلقة بمساهمة الصندوق فـي مجـال   جمع البيانات وا -11
  .تنمية ودعم وتطوير المشروعات 

أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل مجلس اإلدارة وفقاً ألحكام هذا  -12
  .القرار

ويجوز للمدير تفويض بعض صـالحياته لمـن يختـاره مـن مـوظفي      
فـي مجلـس    وفي جميع األحوال ال يجوز أن يكون المدير عضواً,الصندوق

  .إدارة أية مؤسسة مالية أو مصرفية
17 

للرقابـة  ) هيئة الرقابـة الشـرعية(تُشكل بالصندوق هيئة مستقلة تُسمى 
ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة يعينهم الـوزير بنـاء   , على أعمال الصندوق

من العلماء المتخصصين في أحكـام الفقـه   , على اقتراح من مجلس اإلدارة
العمليات المصرفية واالستثمارية والمالية، وذلك بالتنسيق مـع  والشريعة و

  .ت الصلة، ويكون تعيينهم لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديداالجهات ذ
18 

  :يناط باهليئة القيام باملهام التالية
إجراء الرقابة الشرعية على أنشطة الصندوق من حيث التزامها بأحكـام   -

  .الشريعة
الملزم في مدى توافق معامالت وأنشطة الصندوق وعقـوده  إبداء الرأي  -

  .مع أحكام الشريعة
  .النظر في أية أمور تكلف بها من قبل مجلس اإلدارة -

19 

, الهيئة بدعوة من رئيسها أو بناء على قرار من مجلـس اإلدارة  تجتمع
أو بناء على طلب اثنين من أعضائها، ويكون اجتماعها صـحيحاً بحضـور   

  .وتتخذ قراراتها بأغلبية عدد أعضائها, بية أعضائهاأغل
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20 

كما يكون لها أن تقترح . للهيئة أن ترفع تقريراً برأيها إلى مجلس اإلدارة
هدافه ألمن تلقاء نفسها على مجلس اإلدارة ما تراه مفيداً لتحقيق الصندوق 

  .على الوجه الشرعي الصحيح
21 

تقريراً سنوياً إلى مجلس اإلدارة يشتمل علـى   يجب على الهيئة أن تقدم
رأيها في مدى توافق أعمال الصندوق مع أحكام الشريعة للفتـرة موضـوع   

, وما قد يكون لديها من مالحظات وتوصيات في هـذا الخصـوص  , التقرير
  .ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للصندوق

22 

بالخريطة التنظيمية المرفقة بهـذا   يتألف الصندوق من اإلدارات المبينة
  :وهي, القرار

  .إدارة المراجعة الداخلية -1
  .اإلدارة القانونيـــــة -2
  .إدارة شؤون استراتيجية التمويل واالستثمار -3
 .إدارة الشؤون المالية واإلدارية -4
  .الصغيرةإدارة المشروعات  -5
  .إدارة المشروعات المتوسطة -6
  .ومراكز األعمالإدارة الحاضنات  -7
  .اإلدارة الفنيـــة -8
 .اإلدارة التجاريــة -9

وتتبـع بـاقي   , وتتبع إدارة المراجعة الداخلية مجلـس اإلدارة مباشـرة  
  .اإلدارات المدير التنفيذي للصندوق

ويتولى مجلس اإلدارة بناء على اقتـراح المـدير تحديـد اختصاصـات     
عـديل تنظيمهـا باإلضـافة أو    وكذلك ت, اإلدارات التي يتألف منها الصندوق
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على أن يتم اعتماد تحديد االختصاصات والتعديل والحـذف  ,الحذف أو الدمج
  .والدمج من الوزير

ويجوز بقرار من رئيس مجلس اإلدارة إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة 
كما يجوز له إلغاؤهـا أو  , من أقسام في اإلدارات التي يتكون منها الصندوق

  .ختصاصاتها وتعديلهادمجها وتعيين ا
23 

يكون للصندوق موازنة تقديرية سنوية وفقاً للقواعد المعمول بهـا فـي   
كما يكون له حساب مصرفي واحد أو أكثر لـدى أحـد المصـارف    , الدولة

وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة .العاملة في ليبيا
  .وتنتهي بنهايتها

24 

طبق الصندوق في تنظيم حساباته وسجالته ومعامالته المالية المعـايير  ي
  .وبما يتفق مع الشريعة, المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها

25 

للصندوق أن يطلب من أية جهة ذات صلة باختصاصـه المسـتندات أو   
ميـع  وعلى ج, البيانات التي يراها ضرورية للقيام بمهامه المنوطة به قانوناً

الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى والهيئات والمؤسسات العامة موافـاة  
والتعاون معه في نطـاق مجـال   , الصندوق بما يطلبه من بيانات ومعلومات

  .اختصاصه
26 

يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء تقريراً شامالً مفصالً عن أوجـه نشـاط   
في موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر  ,ومركزه المالي,وسير العمل فيه, الصندوق

  .من تاريخ انتهاء السنة المالية متضمناً اقتراحاته وتوصياته
27 

لمجلس الوزراء أن يطلب من الوزير تقديم تقارير عـن أوجـه نشـاط    
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وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن , الصندوق وعن أية معلومات تتعلق به
 .ألمور المتعلقة بأنشطتهما يجب على الصندوق اتباعه في أي من ا

28 

يصدر الوزير القرارات واللوائح المالية والفنية واإلدارية الالزمة لتنفيـذ  
  .أحكام هذا القرار وبما ال يتعارض والتشريعات النافذة

29 

وفيما لم يرد نـص بـه يخضـع    , يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار
  .ارية ذات الصلةالصندوق ألحكام التشريعات الس

30 

ويعمل به , على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار
  .وينشر في الجريدة الرسمية, من تاريخ صدوره

  جملس الوزراء
  .هـ1434/شوال/27: صدر في

  .م2013/سبتمبر/3: الموافـق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدية2013لسنة ) 516(رقم 

  مبادرة للمشروعات الصغرى واملتوسطةبإنشاء صندوق 
  جملس الوزراء

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديالته -
  .ميالدية بشأن المصارف وتعديالته2005لسنة ) 1(وعلى القانون رقم  -
ميالدية بشأن إصدار قانون عالقـات  2010لسنة) 12(وعلى القانون رقم  -

  .العمل والئحته التنفيذية
  .ميالدية بشأن النشاط التجاري2010لسنة ) 23(انون رقم وعلى الق -
ميالديـة بشـأن   2012لسنة ) 10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .منح الثقة للحكومة المؤقتة
ميالديـة  2008لسـنة ) 65(وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم  -

  .بشأن إعادة تنظيم صندوق التشغيل
ميالديـة  2011لسـنة  ) 73(جنة الشعبية العامة سابقاً رقم وعلى قرار الل -

  .بشأن تنظيم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة
ميالدية بشـأن تشـكيل   2013لسنة ) 99(وعلى قرار وزير االقتصاد رقم  -

لجنة لوضع تصور إلنشاء صندوق تمويل إسالمي للمشروعات الصغرى 
  .والمتوسطة وتحديد مهامها

على ماعرضه وزير االقتصاد بمذكرته المتعلقة بشأن إنشـاء صـناديق   و -
  .للمشروعات الصغرى والمتوسطة

بتــاريخ ) 3164(وعلــى كتــاب أمــين عــام مجلــس الــوزراء رقــم -
بتـــاريخ ) 3194(ميالديـــة، وكتابـــه رقـــم 2013/يوليـــو/18
  .ميالدي2013/يوليو/21
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لتاسـع عشـر   وعلى ماقرره مجلس الوزراء في اجتماعيـه العـاديين ا   -
  .ميالدية2013والعشرين لسنة 

  قـــرر
1 

في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبـارات التاليـة المعـاني    
  .الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر

  .صندوق مبادرة للمشروعات الصغرى والمتوسطة: الصندوق
  .وزير االقتصاد: الوزير

  .جلس إدارة الصندوقم: مجلس اإلدارة
  .رئيس مجلس إدارة الصندوق: الرئيس
  .المدير التنفيذي للصندوق: المدير

  .المشروعات الصغرى والمتوسطة: المشروعات
  .المشروعات المسجلة لدى الصندوق: األعضاء

  .القيمة المادية التي يحددها مجلس اإلدارة للمستفيدين: المنحة
  .صندوقهيئة الرقابة الشرعية بال: الهيئة

الجهات التي تهدف إلى دعـم وتطـوير وتنميـة المشـروعات     : الحاضنات
الصغرى والمتوسطة من خـالل تقـديم إطـار متكامـل مـن األمـاكن       
والتجهيزات والخدمات والتسـهيالت وآليـات المسـاندة واالستشـارة     
والتنظيم المخصصة لمساعدة أرباب تلك المشـروعات سـواء أكانـت    

  .خصصة، وذلك لفترة محدودةإنتاجية أم خدمية أم مت
وحدات الدعم والمساندة وتخـتص بنشـر ثقافـة الريـادة      :مراكز األعمال

واالبتكار في المجتمـع ومسـاعدة الشـباب الـراغبين فـي تأسـيس       
المشروعات الصغرى والمتوسطة، وتشـمل هـذه الخـدمات التـدريب     
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، ودراسات الجدوى والمواكبة خالل فترة التأسيس واالنطالق والتشـغيل 
  .وربطها بالجهات المعنية

2 

) صندوق مبادرة للمشروعات الصغرى واملتوسـطة(ينشأ صندوق يسمى 
يتبع وزارة االقتصاد، وتكون له الشخصـية االعتباريـة والذمـة الماليـة     

مائتي مليـون  ) 200.000.000.000(المستقلة، ويكون رأس مال الصندوق 
مجلس الوزراء بناء على عرض مـن  دينار تدفعه الدولة، ويجوز بقرار من 

وزير االقتصاد زيادة رأس مال الصـندوق بمسـاهمات مـن المؤسسـات     
  .والهيئات والمصارف المحلية والدولية المتخصصة

3 

، ويجوز له إنشاء فـروع  )درنـة(يكون المقر الرئيسي للصندوق بمدينة 
  .أخرى داخل الدولة بالمناطق التي يخدمها الصندوق

4 

يهدف الصندوق إلى دعم وتطوير وتنمية ومساندة المشروعات، وتمويل 
األعضاء بكافة األساليب المتوافقة مع أحكام الشـريعة سـواء أكـان ذلـك     
بطريق مباشر أو غير مباشـر، والعمـل علـى زيـادة نسـب مسـاهمات       
المشروعات في الناتج المحلي اإلجمالي، وذلـك وفقـاً للسياسـات العامـة     

  :ا يهدف بشكل خاص إلى تحقيق مايليللدولة، كم
المشاركة في إعداد استراتيجية موحدة شاملة لدعم وتنميـة وتطـوير    -1

  .المشروعات، وربطها بالخطط واألهداف التنموية للدولة
نشر ثقافة الريادة واإلبداع، وإذكاء روح المبادرة واالسـتثمار الفـردي    -2

ة للشباب والباحثين وأربـاب  والتوعية بقيمتها، وتشجيع األفكار المبتكر
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المشروعات، وتقديم الحوافز التشجيعية لهم، بمـا يسـاهم فـي صـقل     
  .مواهبهم وخبراتهم 

المساهمة في دعم االقتصاد الوطني من خالل تنويع مصـادره، وتقليـل    -3
االعتماد على الواردات من السلع األجنبية، وإحداث تنميـة اقتصـادية   

الل توفير البيئة المالئمة لخلق الفـرص  واجتماعية شاملة، وذلك من خ
  .االستثمارية للمشروعات

المساهمة في زيادة فرص االستثمار ورفع مستوى الدخل لدى األفـراد   -4
  .لكافة شرائح المجتمع الليبي وخاصة الشباب

  .تقليص االعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، وتوفير مصادر بديلة له -5
اني والنوعي في التنميـة بـين مختلـف منـاطق     تحقيق التوازن المك -6

وشرائح المجتمع الليبي، وزيادة االهتمـام بالفئـات األكثـر احتياجـاً،     
  .والمناطق النائية

دعم القدرة التنافسية للمشروعات القائمة، والتنسيق النوعي والمكـاني   -7
  .فيما بينها ضمانا لتكامل ما تقدمه من خدمات وأنشطة

المناسبة لضمان التنسيق والتعـاون بـين المشـروعات    إيجاد اآلليات  -8
  .والجهات والمؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية المعنية

إنشاء شبكة من الحاضنات ومراكز األعمال، مع ضمان توزيعها جغرافياً  -9
  .ونوعياً على نحو عادل ومتوازن

عم وتطوير تنسيق وتوحيد الجهود بين كافة الجهات العاملة المعنية بد -10
  .وتنمية المشروعات

توفير البيانات والمعلومات عن المشروعات وإعداد قواعـد البيانـات    -11
  .الالزمة لذلك

5 

يتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالمهـام واالختصاصـات   
  :ةـالتالي
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تقديم الدعم المالي لألعضاء في شكل تقديم تمويل أو ضمانات لهـا، أو   -1
ن طريق المساهمة فيها، أو إنشاء محافظ استثمارية، وذلك بالتنسـيق  ع

مع المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في الدولة، وبـالتوافق مـع   
  .أحكام الشريعة

إبرام العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الكيانات والمؤسسات ذات  -2
ولة أو خارجهـا،  الصلة بدعم وتطوير وتنمية المشروعات، في داخل الد

وذلك بالتنسيق مع المصارف ومؤسسـات التمويـل، بغـرض تسـهيل     
  .حصول األعضاء على حزمة متنوعة من خيارات التمويل المناسبة

وضع السياسات والخطط التنفيذية التي تعزز توفير البرامج والمبادرات  -3
  .الالزمة للنهوض بالمشروعات، وتقييمها وتقويمها بشكل دوري

ة واقتراح وإبداء الـرأي فـي األدوات التشـريعية ذات الصـلة     دراس -4
بالمشـروعات، واتخـاذ أيــة إجـراءات قانونيــة الزمـة لممارســته     

  .الختصاصاته وصالحياته
تأسيس الشركات أو إنشاء المشاريع االستثمارية بمفرده أو مع الغيـر،   -5

أو المســاهمة فــي شــركات أو مشــاريع قائمــة، داخــل الدولــة أو 
  .،وتملك واستئجار العقارات والمنقوالتخارجها

وضع المعايير الالزمة لتصـنيف المشـروعات وتقييمهـا، والشـروط      -6
  .الالزمة والمجاالت المتاحة لدعمها، وسبل وأولويات ذلك

إعداد ورعاية وتنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية بهدف تشجيع إقامـة   -7
واالستشـاري والتنظيمـي   المشروعات وتطويرها، وتقديم الدعم الفني 

واإلداري واللوجستي والمعلوماتي والتقني والقانوني للقـائمين عليهـا،   
وذلك بغرض إعداد كـوادر وطنيـة مؤهلـة لقيـادة وتطـوير قطـاع       

  .اتـالمشروع
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إعداد الدراسات واألبحاث واألدلة اإلرشادية عن المنتجات والمشروعات  -8
تمرات والندوات وورش العمـل  التي يمكن تمويلها، وإقامة ورعاية المؤ

  .والمعارض المحلية والدولية، بما يخدم تحقيق أهداف الصندوق
استثمار أمواله وإعادة تدوير عوائد أنشطته، وذلك في إطار الغرض من  -9

  .إنشائه، وبالتوافق مع أحكام الشريعة
دراسة أوضاع المشروعات القائمـة، وتحديـد العوائـق والعقبـات      -10

تي تعترض قيامها بمهامها، وإعـداد حزمـة متكاملـة مـن     الرئيسية ال
  .الحلول العملية لمعالجتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية

اقتراح ووضع الخطط واآلليات الالزمة لتسويق الخدمات والمنتجـات   -11
  .التي تقدمها المشروعات داخل أو خارج الدولة

المـؤتمرات أو النـدوات أو    االشتراك في الوفود التي تمثل الدولة في -12
االجتماعات أو المحافل الدولية أو اإلقليمية المعنية بدعم وتطوير وتنمية 

  .المشروعات
أية مهام أو اختصاصات أخرى تلزم لقيام الصندوق بتحقيق أهدافـه،   -13

  .وإدارة شؤونه، وفقاً للقانون
6 

ـ    ب للـرئيس يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل من رئـيس ونائ
وعدد من األعضاء ال يقل عددهم عن خمسة أعضاء وال يزيد عن تسعة من 

ة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار مـن الـوزير،   يذوي الخبرة والكفا
ويكون لمجلس اإلدارة أمين سر يختاره مجلس اإلدارة ويحدد اختصاصـاته  

  .ومكافآتة المالية
7 

ثالث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مـدد  تكون مدة عمل مجلس اإلدارة 
  .خر مماثلةأ

8 

يكون للمجلس السلطات والصالحيات الالزمة إلدارة شـؤون الصـندوق   
  :وتحقيق أهدافه، وبوجه خاص مايلي
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وضع وإقرار االستراتيجية العامة للصندوق في إطار السياسـة العامـة    -1
اآلليات الالزمـة لوضـع   للدولة، وكذلك وضع وإقرار الخطط والبرامج و

  .هذه االستراتيجية موضع التنفيذ، واإلشراف على تنفيذها
اعتماد بنك أو أكثر من البنوك العاملة داخـل الدولـة إليـداع أمـوال      -2

  .الصندوق لديه
إقرار ومتابعة وتقييم كافة الخطط والبـرامج الخاصـة بـدعم وتنميـة      -3

والتقـارير والمعلومـات   وتطوير المشروعات، واالطالع على البيانـات  
الدورية التي يرفعها إليه المدير التنفيذي لبيان أنشطة الصندوق وتقيـيم  

  .أعماله ومركزه المالي
تحديد مجاالت نشاطات واستثمارات األعضاء، والضوابط واإلجـراءات   -4

  .الحاكمة لتمويل الصندوق لها
أصحابها تأسيس وحدات لخدمة المشروعات، تتولى بناء على طلب من  -5

كافة اإلجراءات الخاصة بالتسجيل واستصدار التـراخيص والموافقـات   
  .المتطلبة قانوناً لممارسة عملها

  .التصديق على االتفاقيات والمعاهدات التي يبرمها الصندوق -6
قبول الهبات والوصايا والمنح شريطة موافقة الوزير عليهـا إذا كـان    -7

  .مصدرها غير ليبي
  .الحسابات وتحديد أتعابهم في بداية كل سنة ماليةتعيين مراجعي  -8
  .إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق -9

  .إقرار اللوائح واألنظمة الداخلية التي تنظم سير العمل بالصندوق -10
  .تحديد رسوم الخدمات التي يؤديها الصندوق -11
  .إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق -12
على تأسيس الشركات بمفرده أو مع الغير أو تملك شـركات  الموافقة  -13

قائمة أو المساهمة فيها سواء في الداخل أو الخارج، للقيـام باألعمـال   
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  .التي تدخل في نطاق اختصاصات الصندوق
المتابعة المتعلقة بسير العمل، واتخاذ وتقارير  دراسة التقارير الدورية -14

  .الالزم بشأنها
ي عن إنجازات وبرامج عمل الصندوق للـوزارة فـي   رفع تقرير سنو -15

  .نهاية كل سنة مالية
اعتماد األنظمة األساسية للشركات المملوكة كليـاً للصـندوق وفقـاً     -16

  .للتشريعات النافذة
  .أية أعمال أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة -17

، )9( ،)1(وال تكون قرارات مجلس اإلدارة المنصوص عليها في البنـود 
  .نافذة إال بعد اعتمادها من الوزير) 13(، )12(، )11(، )10(

9 

يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على األقل، أو بناء 
على قرار من مجلس اإلدارة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتمـاع  

بيـنهم   مجلس اإلدارة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون مـن 
الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات األعضـاء الحاضـرين،   
وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحل نائب الرئيس 

  .محل الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه
10 

لمجلس اإلدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة االسـتعانة  
ة والخبرة، لتقديم ما يي الصندوق أو من غيرهم من ذوي الكفابهم من موظف

يطلبه من بيانات أو إيضاحات، ولهم االشتراك في المناقشات، دون أن يكون 
  .لهم الحق في التصويت

11 

تدون محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة وقراراته في سجل خاص مـرقم  
  .الذين حضروا االجتماعالصفحات، يوقعه الرئيس وأمين السر، واألعضاء 
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12 

لمجلس اإلدارة إنشاء لجان دائمة أو مؤقتة أو مجموعات عمل من بـين  
أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يعرض عليه مـن موضـوعات، ولـه أن    
يكلف بيوت خبرة أو خبراء مستقلين من داخل الدولـة أو خارجهـا للقيـام    

  .ببعض الدراسات الالزمة ألداء مهامه
13 

  .يمثل الرئيس الصندوق أمام القضاء، وفي عالقته مع الغير 
14 

يكون للرئيس حق التوقيع نيابة عن الصندوق في كل ما يتعلق بشؤونه، 
ويجوز لمجلس اإلدارة أن يفوض عضواً أو أكثر من أعضائه أو المـدير أو  

معين، في واحداً أو أكثر من موظفي الصندوق في التوقيع، منفردين أو مجت
الشؤون التي يحددها مجلس اإلدارة، وفي جميـع األحـوال ال يعتـد بخـتم     
الصندوق على أوراقه، إال إذا اقترن بتوقيع الرئيس أو الشخص المفـوض  

  .بالتوقيع
15 

ال يجوز أن يكون للرئيس أو ألي عضو من أعضـاء مجلـس اإلدارة أو   
مباشرة أو غير مباشـرة  للمدير أو ألحد موظفي الصندوق مصلحة شخصية 

  .في العقود التي تبرم مع الصندوق أو لحسابه
16 

يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه قرار مـن مجلـس اإلدارة،   
تسيير شؤون الصندوق الفنية والمالية  ىبناء على اقتراح من الرئيس، يتول

تي يضعها مجلس واإلدارية، وذلك في إطار االستراتيجية العامة للصندوق ال
  :اإلدارة، ويكون له بوجه خاص ما يلي

اإلشراف على أعمال الوحدات اإلدارية للصـندوق، وتسـيير أعمالـه     -1
  .اليومية 
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تنفيذ السياسة العامة للصندوق، والقرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة،  -2
وكذلك القرارات واللوائح واألنظمـة والتعليمـات ذات الصـلة بنشـاط     

  .الصندوق
  .اقتراح خطط وبرامج الصندوق الخاصة بالنهوض بالمشروعات  -3
إعداد تقارير دورية وتقارير متابعة متعلقة بسير العمل فـي الصـندوق    -4

  .وعرضها على مجلس اإلدارة 
إعداد تقرير سنوي ببرامج العمل بالصندوق وإنجازاته، وعرضه علـى   -5

  .مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية
  .د مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختاميإعدا -6
مراجعة الخطة السنوية لالستثمارات المالية والمباشرة والتأكد من أنها  -7

  .تتفق مع االستراتيجية والسياسة العامة للصندوق
اقتراح مشـروعات األدوات التشـريعية المتعلقـة بعمـل الصـندوق،       -8

  .وعرضها على مجلس اإلدارة
اح السياسات واألنظمة الداخلية التي تعزز تنفيذ البرامج والمبادرات اقتر -9

  .المرتبطة بدعم وتطوير وتنمية ومساندة المشروعات
, متابعة أحدث األساليب في العـالم للنهـوض بقطـاع المشـروعات     -10

  .وإصدار التوجيهات لإلدارات المعنية لالستجابة السريعة لها 
ت المتعلقة بمساهمات الصندوق فـي مجـال   جمع البيانات واإلحصائيا -11

  .تنمية ودعم وتطوير المشروعات
أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل مجلس اإلدارة وفقاً ألحكام هذا  -12

  .القرار
ويجوز للمدير تفويض بعض صـالحياته لمـن يختـاره مـن مـوظفي      

ـ  س الصندوق، وفي جميع األحوال ال يجوز أن يكون المدير عضواً في مجل
  .إدارة أية مؤسسة مالية أو مصرفية
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17 

للرقابـة  " هيئة الرقابة الشرعية"تُشكل بالصندوق هيئة مستقلة تُسمى 
على أعمال الصندوق، ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة، يعينهم الوزير بنـاء  
على اقتراح من مجلس اإلدارة، من العلماء المتخصصين في أحكـام الفقـه   

ات المصرفية واالستثمارية والمالية، وذلك بالتنسيق مـع  والشريعة والعملي
  .الجهات ذات الصلة، ويكون تعيينهم لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد

18 

  :يناط باهليئة القيام باملهام التالية
إجراء الرقابة الشرعية على أنشطة الصندوق من حيث التزامها بأحكـام   -

  .الشريعة
في مدى توافق معامالت وأنشطة الصندوق وعقـوده   إبداء الرأي الملزم -

  .مع أحكام الشريعة 
  .النظر في أية أمور تكلف بها من قبل مجلس اإلدارة -

19 

تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو بناء على قرار من مجلـس اإلدارة،  
أو بناء على طلب اثنين من أعضائها، ويكون اجتماعها صـحيحاً بحضـور   

  .عضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية عدد أعضائهاأغلبية أ
20 

للهيئة أن ترفع تقريراً برأيها إلى مجلس اإلدارة، كما يكون لها أن تقترح 
هدافه ألمن تلقاء نفسها على مجلس اإلدارة ما تراه مفيداً لتحقيق الصندوق 

  .على الوجه الشرعي الصحيح
21 

اً سنوياً إلى مجلس اإلدارة يشتمل علـى  يجب على الهيئة أن تقدم تقرير
رأيها في مدى توافق أعمال الصندوق مع أحكام الشريعة للفتـرة موضـوع   



  527رقم الصفحة                                                    )                 5(دد ـــالع
  

 

التقرير، وما قد يكون لديها من مالحظات وتوصيات في هـذا الخصـوص،   
  .ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للصندوق

22 

يطة التنظيمية المرفقة بهـذا  يتألف الصندوق من اإلدارات المبينة بالخر
  :القرار وهي

  .إدارة المراجعة الداخلية -1
  .اإلدارة القانونية -2
  .إدارة شؤون استراتيجية التمويل واالستثمار -3
  .إدارة الشؤون المالية واإلدارية -4
  .الصغيرةإدارة المشروعات  -5
  .إدارة المشروعات المتوسطة -6
  .الإدارة الحاضنات ومراكز األعم -7
  .اإلدارة الفنية -8
  .اإلدارة التجارية -9

وتتبع إدارة المراجعة الداخلية مجلـس اإلدارة مباشـرة، وتتبـع بـاقي     
  .اإلدارات المدير التنفيذي للصندوق

ويتولى مجلس اإلدارة بناء على اقتـراح المـدير تحديـد اختصاصـات     
ضـافة أو  اإلدارات التي يتألف منها الصندوق، وكذلك تعـديل تنظيمهـا باإل  

على أن يتم اعتماد تحديد االختصاصات والتعديل والحذف , أو الدمج الحذف
  .والدمج من الوزير

ويجوز بقرار من رئيس مجلس اإلدارة إنشاء ماتقتضيه المصلحة العامة 
من أقسام في اإلدارات التي يتكون منها الصندوق، كما يجوز له إلغاؤهـا أو  

  .ادمجها وتعيين اختصاصاتها وتعديله
23 

يكون للصندوق موازنة تقديرية سنوية وفقاً للقواعد المعمول بهـا فـي   
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الدولة، كما يكون له حساب مصرفي واحد أو أكثر لـدى أحـد المصـارف    
العاملة في ليبيا، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة 

  .وتنتهي بنهايتها
24 

نظيم حساباته وسجالته ومعامالته المالية المعـايير  يطبق الصندوق في ت
  .ما يتفق مع الشريعةبالمحاسبية المقبولة والمتعارف عليها، و
25 

ذات صلة باختصاصـه المسـتندات أو    للصندوق أن يطلب من أية جهة
البيانات التي يراها ضرورية للقيام بمهامه المنوطة به قانوناً، وعلى جميـع  

جهزة الحكومية األخرى والهيئات والمؤسسات العامة موافـاة  الوزارات واأل
والتعاون معه في نطـاق مجـال   , الصندوق بما يطلبه من بيانات ومعلومات

  .اختصاصه
26 

يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء تقريراً شامالً مفصالً عن أوجـه نشـاط   
ـ  الصندوق، وسير العمل فيه، ومركزه المالي، في موعـد ال  اوز ثالثـة  يتج

  .أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية متضمناً اقتراحاته وتوصياته
27 

لمجلس الوزراء أن يطلب من الوزير تقديم تقارير عـن أوجـه نشـاط    
وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن  ,معلومات تتعلق به ةوعن أي ,الصندوق

  .بأنشطتهتباعه في أي من األمور المتعلقة امايجب على الصندوق 
28 

يصدر الوزير القرارات واللوائح المالية والفنية واإلدارية الالزمة لتنفيـذ  
  .أحكام هذا القرار وبما ال يتعارض والتشريعات النافذة

29 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، وفيما لم يرد نـص بـه يخضـع    
  .الصندوق ألحكام التشريعات السارية ذات الصلة
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30 

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به 
  .من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

  جملس الوزراء
  .هجرية1434/شوال/27: صدر في
  .ميالدية2013/سبتمبر/3: الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدية 2013لسنة  )517(رقم 

  للمشروعات الصغرى واملتوسطة بإنشاء صندوق إبداع
  جملس الوزراء

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديالته -
  .ميالدية بشأن المصارف وتعديالته2005لسنة ) 1(وعلى القانون رقم  -
ميالدية بشأن إصدار قانون عالقات 2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

  .العمل والئحته التنفيذية
  .ميالدية بشأن النشاط التجاري2010لسنة) 23(رقم وعلى القانون  -
ميالديـة بشـأن   2012لسنة ) 10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .منح الثقة للحكومة المؤقتة
ميالديـة  2008لسنة ) 65(رقم " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

  .بشأن إعادة تنظيم صندوق التشغيل
ميالديـة  2011لسنة ) 73(رقم " سابقاً"الشعبية العامة  وعلى قرار اللجنة -

  .بشأن تنظيم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة
ميالدية بشـأن تشـكيل   2013لسنة) 99(وعلى قرار وزير االقتصاد رقم  -

لجنة لوضع تصور إلنشاء صندوق تمويل إسالمي للمشروعات الصغرى 
  .والمتوسطة وتحديد مهامها

ى ماعرضه وزير االقتصاد بمذكرته المتعلقة بشأن إنشـاء صـناديق   وعل -
  .للمشروعات الصغرى والمتوسطة

بتــاريخ ) 3164(وعلـى كتــاب أمـين عــام مجلـس الــوزراء رقـم      -
بتـــاريخ ) 3194(ميالديـــة، وكتابـــه رقـــم 2013/يوليـــو/18
  .ميالدي2013/يوليو/21

لتاسـع عشـر   وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعيـه العـاديين ا   -
  .ميالدية2013والعشرين لسنة
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  قـــرر
1 

في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبـارات التاليـة المعـاني    
  .الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر

  .صندوق إبداع للمشروعات الصغرى والمتوسطة: الصندوق
  .وزير االقتصاد: الوزير
  .لس إدارة الصندوقمج: اإلدارة مجلس
  .رئيس مجلس إدارة الصندوق: الرئيس
  .المدير التنفيذي للصندوق: المدير

  .المشروعات الصغرى والمتوسطة: المشروعات
  .المشروعات المسجلة لدى الصندوق: األعضاء

  .القيمة المادية التي يحددها مجلس اإلدارة للمستفيدين: المنحة
  .صندوقهيئة الرقابة الشرعية بال:  الهيئة

الجهات التي تهدف إلى دعـم وتطـوير وتنميـة المشـروعات      :الحاضنات
الصغرى والمتوسطة من خـالل تقـديم إطـار متكامـل مـن األمـاكن       
والتجهيزات والخدمات والتسـهيالت وآليـات المسـاندة واالستشـارة     

سـواء أكانـت    ,والتنظيم المخصصة لمساعدة أرباب تلك المشـروعات 
  .تخصصة، وذلك لفترة محدودةإنتاجية أم خدمية أو م

وحدات الدعم والمساندة وتخـتص بنشـر ثقافـة الريـادة     : مراكز األعمال
واالبتكار في المجتمـع ومسـاعدة الشـباب الـراغبين فـي تأسـيس       
المشروعات الصغرى والمتوسطة، وتشـمل هـذه الخـدمات التـدريب     
ودراسـات الجـدوى والمواكبـة خــالل فتـرة التأسـيس واالنطــالق      

  .ل،وربطها بالجهات المعنيةوالتشغي
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2 

) داع للمشـروعات الصـغرى واملتوسـطةبـصندوق إ(ينشأ صندوق يسمى 
يتبع وزارة االقتصاد، وتكون له الشخصية االعتبارية والذمة المالية، ويكون 

مائتي مليـون دينـار تدفعـه    ) 200.000.000.000(رأس مال الصندوق 
اء بناء علـى عـرض مـن وزيـر     ويجوز بقرار من مجلس الوزر ,الدولة

االقتصاد زيادة رأس مال الصندوق بمساهمات من المؤسسـات والهيئـات   
  .والمصارف المحلية والدولية المتخصصة
3 

ويجوز له إنشاء فروع ) بنغـازي(يكون المقر الرئيسي للصندوق بمدينة 
  .أخرى داخل الدولة بالمناطق التي يخدمها الصندوق

4 

صندوق إلى دعم وتطوير وتنمية ومساندة المشروعات، وتمويل يهدف ال
سـواء أكـان ذلـك     ,األعضاء بكافة األساليب المتوافقة مع أحكام الشريعة

بطريق مباشر أو غير مباشـر، والعمـل علـى زيـادة نسـب مسـاهمات       
المشروعات في الناتج المحلي اإلجمالي، وذلـك وفقـاً للسياسـات العامـة     

  :شكل خاص إلى تحقيق مايليللدولة، كما يهدف ب
المشاركة في إعداد استراتيجية موحدة شاملة لدعم وتنميـة وتطـوير    -1

  .المشروعات، وربطها بالخطط واألهداف التنموية للدولة
نشر ثقافة الريادة واإلبداع، وإذكاء روح المبادرة واالسـتثمار الفـردي    -2

والباحثين وأربـاب   والتوعية بقيمتها، وتشجيع األفكار المبتكرة للشباب
المشروعات، وتقديم الحوافز التشجيعية لهم، بمـا يسـاهم فـي صـقل     

  .مواهبهم وخبراتهم 
المساهمة في دعم االقتصاد الوطني من خالل تنويع مصـادره، وتقليـل    -3

االعتماد على الواردات من السلع األجنبية، وإحداث تنميـة اقتصـادية   
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ر البيئة المالئمة لخلق الفـرص  واجتماعية شاملة، وذلك من خالل توفي
  .االستثمارية للمشروعات

المساهمة في زيادة فرص االستثمار ورفع مستوى الدخل لدى األفـراد   -4
  .لكافة شرائح المجتمع الليبي وخاصة الشباب

تقليص االعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، وتوفير مصادر بديلة  -5
  .له

وعي في التنميـة بـين مختلـف منـاطق     تحقيق التوازن المكاني والن -6
وشرائح المجتمع الليبي، وزيادة االهتمـام بالفئـات األكثـر احتياجـاً،     

  .والمناطق النائية
دعم القدرة التنافسية للمشروعات القائمة، والتنسيق النوعي والمكـاني   -7

  .فيما بينها ضماناً لتكامل ما تقدمه من خدمات وأنشطة
ة لضمان التنسيق والتعـاون بـين المشـروعات    إيجاد اآلليات المناسب -8

  .والجهات والمؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية المعنية
إنشاء شبكة من الحاضنات ومراكز األعمال، مع ضمان توزيعها جغرافياً  -9

  .ونوعياً على نحو عادل ومتوازن
ير تنسيق وتوحيد الجهود بين كافة الجهات العاملة المعنية بدعم وتطو -10

  .وتنمية المشروعات
توفير البيانات والمعلومات عن المشروعات وإعداد قواعـد البيانـات    -11

  .الالزمة لذلك
5 

يتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بالمهام واإلختصاصـات  
  :التالية

تقديم الدعم المالي لألعضاء في شكل تقديم تمويل أو ضمانات لهـا، أو   -1
المساهمة فيها، أو إنشاء محافظ استثمارية، وذلك بالتنسـيق  عن طريق 

مع المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في الدولة، وبـالتوافق مـع   
  .أحكام الشريعة
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إبرام العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الكيانات والمؤسسات ذات  -2
خارجهـا،  الصلة بدعم وتطوير وتنمية المشروعات، في داخل الدولة أو 

وذلك بالتنسيق مع المصارف ومؤسسـات التمويـل، بغـرض تسـهيل     
  .حصول األعضاء على حزمة متنوعة من خيارات التمويل المناسبة

وضع السياسات والخطط التنفيذية التي تعزز توفير البرامج والمبادرات  -3
  .الالزمة للنهوض بالمشروعات، وتقييمها وتقويمها بشكل دوري

اح وإبداء الـرأي فـي األدوات التشـريعية ذات الصـلة     دراسة واقتر -4
بالمشـروعات، واتخـاذ أيــة إجـراءات قانونيــة الزمـة لممارســته     

  .الختصاصاته وصالحياته
تأسيس الشركات أو إنشاء المشاريع االستثمارية بمفرده أو مع الغيـر،   -5

أو المســاهمة فــي شــركات أو مشــاريع قائمــة، داخــل الدولــة أو 
  .واستئجار العقارات والمنقوالتخارجها،وتملك 

وضع المعايير الالزمة لتصـنيف المشـروعات وتقييمهـا، والشـروط      -6
  .الالزمة والمجاالت المتاحة لدعمها، وسبل وأولويات ذلك

إعداد ورعاية وتنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية بهدف تشجيع إقامـة   -7
ـ  اري والتنظيمـي  المشروعات وتطويرها، وتقديم الدعم الفني واالستش

واإلداري واللوجستي والمعلوماتي والتقني والقانوني للقـائمين عليهـا،   
وذلك بغرض إعداد كـوادر وطنيـة مؤهلـة لقيـادة وتطـوير قطـاع       

  .المشروعات
إعداد الدراسات واألبحاث واألدلة اإلرشادية عن المنتجات والمشروعات  -8

لندوات وورش العمـل  التي يمكن تمويلها، وإقامة ورعاية المؤتمرات وا
  .والمعارض المحلية والدولية، بما يخدم تحقيق أهداف الصندوق

استثمار أمواله وإعادة تدوير عوائد أنشطته، وذلك في إطار الغرض من  -9
  .إنشائه، وبالتوافق مع أحكام الشريعة
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دراسة أوضاع المشروعات القائمـة، وتحديـد العوائـق والعقبـات      -10
قيامها بمهامها، وإعـداد حزمـة متكاملـة مـن      الرئيسية التي تعترض

  .الحلول العملية لمعالجتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية
اقتراح ووضع الخطط واآلليات الالزمة لتسويق الخدمات والمنتجـات   -11

  .التي تقدمها المشروعات داخل أو خارج الدولة
ات أو النـدوات أو  االشتراك في الوفود التي تمثل الدولة في المـؤتمر  -12

االجتماعات أو المحافل الدولية أو اإلقليمية المعنية بدعم وتطوير وتنمية 
  .المشروعات

أية مهام أو اختصاصات أخرى تلزم لقيام الصندوق بتحقيق أهدافـه،   -13
  .وإدارة شؤونه، وفقاً للقانون

6 

، يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل من رئيس، ونائـب للـرئيس  
وعدد من األعضاء ال يقل عددهم عن خمسة أعضاء وال يزيد عن تسعة من 

ة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار مـن الـوزير،   يذوي الخبرة والكفا
ويكون لمجلس اإلدارة أمين سر يختاره مجلس اإلدارة ويحدد اختصاصـاته  

  .ومكافآتة المالية
7 

وات، قابلة للتجديد لمدة أو مـدد  تكون مدة عمل مجلس اإلدارة ثالث سن
  .خر مماثلةأ

8 

يكون للمجلس السلطات والصالحيات الالزمة إلدارة شـؤون الصـندوق   
  :وتحقيق أهدافه، وبوجه خاص ما يلي

وضع وإقرار االستراتيجية العامة للصندوق في إطار السياسـة العامـة    -1
ضـع  ت الالزمـة لو للدولة، وكذلك وضع وإقرار الخطط والبرامج واآلليا

  .ستراتيجية موضع التنفيذ، واإلشراف على تنفيذهاهذه اال
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اعتماد بنك أو أكثر من البنوك العاملة داخـل الدولـة إليـداع أمـوال      -2
  .الصندوق لديه

إقرار ومتابعة وتقييم كافة الخطط والبـرامج الخاصـة بـدعم وتنميـة      -3
رير والمعلومـات  وتطوير المشروعات، واالطالع على البيانـات والتقـا  

الدورية التي يرفعها إليه المدير التنفيذي لبيان أنشطة الصندوق وتقيـيم  
  .أعماله ومركزه المالي

تحديد مجاالت نشاطات واستثمارات األعضاء، والضوابط واإلجـراءات   -4
  .الحاكمة لتمويل الصندوق لها

ا تأسيس وحدات لخدمة المشروعات، تتولى بناء على طلب من أصحابه -5
كافة اإلجراءات الخاصة بالتسجيل واستصدار التـراخيص والموافقـات   

  .المتطلبة قانوناً لممارسة عملها
  .التصديق على االتفاقيات والمعاهدات التي يبرمها الصندوق -6
قبول الهبات والوصايا والمنح شريطة موافقة الوزير عليهـا إذا كـان    -7

  .مصدرها غير ليبي 
  .بات وتحديد أتعابهم في بداية كل سنة ماليةتعيين مراجعي الحسا -8
  .إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق -9

  .إقرار اللوائح واألنظمة الداخلية التي تنظم سير العمل بالصندوق -10
  .تحديد رسوم الخدمات التي يؤديها الصندوق -11
  .إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق -12
أسيس الشركات بمفرده أو مع الغير أو تملك شـركات  الموافقة على ت -13

قائمة أو المساهمة فيها سواء في الداخل أو الخارج، للقيـام باألعمـال   
  .التي تدخل في نطاق اختصاصات الصندوق

دراسة التقارير الدورية وتقرير المتابعة المتعلقة بسير العمل، واتخاذ  -14
  .الالزم بشأنها



  537رقم الصفحة                                                    )                 5(دد ـــالع
  

 

نجازات وبرامج عمل الصندوق للـوزارة فـي   رفع تقرير سنوي عن إ -15
  .نهاية كل سنة مالية

اعتماد األنظمة األساسية للشركات المملوكة كليـاً للصـندوق وفقـاً     -16
  .للتشريعات النافذة

  .أية أعمال أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة -17
، )9(، )1(وال تكون قرارات مجلس اإلدارة المنصوص عليها في البنـود 

  .نافذة إال بعد اعتمادها من الوزير) 13(، )12(، )11(، )10(
9 

يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على األقل، أو بناء 
على قرار من مجلس اإلدارة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتمـاع  
 مجلس اإلدارة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون مـن بيـنهم  
الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات األعضـاء الحاضـرين،   

لرئيس، ويحل نائب الرئيس اوعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه 
  .محل الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه

10 

لمجلس اإلدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة االسـتعانة  
ة والخبرة، لتقديم ما يدوق أو من غيرهم من ذوي الكفابهم من موظفي الصن

يطلبه من بيانات أو إيضاحات، ولهم االشتراك في المناقشات، دون أن يكون 
  .لهم الحق في التصويت

11 

تدون محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة وقراراته في سجل خاص مـرقم  
  .حضروا االجتماعالصفحات، يوقعه الرئيس وأمين السر، واألعضاء الذين 

12 

لمجلس اإلدارة إنشاء لجان دائمة أو مؤقتة أو مجموعات عمل من بـين  
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أعضائه أو من غيرهم لدراسة مايعرض عليه من موضوعات، وله أن يكلف 
بيوت خبرة أو خبراء مستقلين من داخل الدولة أو خارجها للقيـام بـبعض   

  .الدراسات الالزمة ألداء مهامه
13 

  .ثل الرئيس الصندوق أمام القضاء، وفي عالقته مع الغيريم
14 

يكون للرئيس حق التوقيع نيابة عن الصندوق في كل مايتعلق بشـؤونه،  
ويجوز لمجلس اإلدارة أن يفوض عضواً أو أكثر من أعضائه أو المـدير أو  
واحد أو أكثر من موظفي الصندوق في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، فـي  

شؤون التي يحددها مجلس اإلدارة، وفي جميـع األحـوال اليعتـد بخـتم     ال
الصندوق على أوراقه، إال إذا اقترن بتوقيع الرئيس أو الشخص المفـوض  

  .بالتوقيع
15 

ال يجوز أن يكون للرئيس أو ألي عضو من أعضـاء مجلـس اإلدارة أو   
ر مباشـرة  للمدير أو ألحد موظفي الصندوق مصلحة شخصية مباشرة أو غي

  .في العقود التي تبرم مع الصندوق أو لحسابه
16 

يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه قرار مـن مجلـس اإلدارة،   
بناء على اقتراح من الرئيس، ويتولي تسـيير شـؤون الصـندوق الفنيـة     
والمالية واإلدارية، وذلك في إطار االستراتيجية العامـة للصـندوق التـي    

  :لس اإلدارة، ويكون له بوجه خاص مايلييضعها مج
اإلشراف على أعمال الوحدات اإلدارية للصـندوق، وتسـيير أعمالـه     -1

  .اليومية 
تنفيذ السياسة العامة للصندوق، والقرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة،  -2
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وكذلك القرارات واللوائح واألنظمـة والتعليمـات ذات الصـلة بنشـاط     
  .الصندوق

  .طط وبرامج الصندوق الخاصة بالنهوض بالمشروعات اقتراح خ -3
إعداد تقارير دورية وتقارير متابعة متعلقة بسير العمل فـي الصـندوق    -4

  .وعرضها على مجلس اإلدارة 
إعداد تقرير سنوي ببرامج العمل بالصندوق وإنجازاته، وعرضه علـى   -5

  .مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية
  .ازنة السنوية للصندوق وحسابه الختاميإعداد مشروع المو -6
مراجعة الخطة السنوية لالستثمارات المالية والمباشرة والتأكد من أنها  -7

  .تتفق مع االستراتيجية والسياسة العامة للصندوق
اقتراح مشـروعات األدوات التشـريعية المتعلقـة بعمـل الصـندوق،       -8

  .وعرضها على مجلس اإلدارة
واألنظمة الداخلية التي تعزز تنفيذ البرامج والمبادرات اقتراح السياسات  -9

  .المرتبطة بدعم وتطوير وتنمية ومساندة المشروعات 
وإصدار ,متابعة أحدث األساليب في العالم للنهوض بقطاع المشروعات -10

  .التوجيهات لإلدارات المعنية لالستجابة السريعة لها 
مساهمات الصندوق فـي مجـال   جمع البيانات واإلحصائيات المتعلقة ب -11

  .تنمية ودعم وتطوير المشروعات 
أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل مجلس اإلدارة وفقاً ألحكام هذا  -12

  .رارـالق
ويجوز للمدير تفويض بعض صـالحياته لمـن يختـاره مـن مـوظفي      
الصندوق، وفي جميع األحوال ال يجوز أن يكون المدير عضوا في مجلـس  

  .مؤسسة مالية أو مصرفية ةإدارة أي
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17 

للرقابـة   "هيئة الرقابـة الشـرعية"تُشكل بالصندوق هيئة مستقلة تُسمى 
على أعمال الصندوق، ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة، يعينهم الوزير بنـاء  
على اقتراح من مجلس اإلدارة، من العلماء المتخصصين في أحكـام الفقـه   

وذلك بالتنسيق مـع   ,واالستثمارية والمالية والشريعة والعمليات المصرفية
  .الجهات ذات الصلة، ويكون تعيينهم لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد

18 

  :يناط باهليئة القيام باملهام التالية
إجراء الرقابة الشرعية على أنشطة الصندوق من حيث التزامها بأحكـام   -

  .الشريعة
فق معامالت وأنشطة الصندوق وعقـوده  توا ىإبداء الرأي الملزم في مد -

  .مع أحكام الشريعة 
  .النظر في أية أمور تكلف بها من قبل مجلس اإلدارة -

19 

تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو بناء على قرار من مجلـس اإلدارة،  
أو بناء على طلب اثنين من أعضائها، ويكون اجتماعها صـحيحاً بحضـور   

  .خذ قراراتها بأغلبية عدد أعضائهاأغلبية أعضائها، وتت
20 

للهيئة أن ترفع تقريراً برأيها إلى مجلس اإلدارة، كمـا يكـون لهـا أن    
تقترح، من تلقاء نفسها، على مجلس اإلدارة ما تراه مفيداً لتحقيق الصندوق 

  .ألهدافه على الوجه الشرعي الصحيح
21 

إلى مجلس اإلدارة يشتمل علـى   يجب على الهيئة أن تقدم تقريراً سنوياً
رأيها في مدى توافق أعمال الصندوق مع أحكام الشريعة للفتـرة موضـوع   
التقرير، وماقد يكون لديها من مالحظات وتوصيات فـي هـذا الخصـوص،    

  .ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للصندوق
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22 

يمية المرفقة بهـذا  يتألف الصندوق من اإلدارات المبينة بالخريطة التنظ
  :القرار وهي

  .إدارة المراجعة الداخلية -1
  .اإلدارة القانونية -2
  .إدارة شؤون استراتيجية التمويل واالستثمار -3
  .إدارة الشؤون المالية واإلدارية -4
  .إدارة المشروعات الصغيرة -5
  .إدارة المشروعات المتوسطة -6
  .إدارة الحاضنات ومراكز األعمال -7
  .دارة الفنية اإل -8
  .اإلدارة التجارية -9

وتتبع إدارة المراجعة الداخلية مجلـس اإلدارة مباشـرة، وتتبـع بـاقي     
  .اإلدارات المدير التنفيذي للصندوق

ويتولى مجلس اإلدارة بناء على اقتـراح المـدير تحديـد اختصاصـات     
اإلدارات التي يتألف منها الصندوق، وكذلك تعـديل تنظيمهـا باإلضـافة أو    

على أن يتم اعتماد تحديد االختصاصات والتعديل والحذف  ,الحذف أو الدمج
  .والدمج من الوزير

ويجوز بقرار من رئيس مجلس اإلدارة إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة 
أو  ,كما يجوز له إلغاؤها ,من أقسام في اإلدارات التي يتكون منها الصندوق

  .وتعيين اختصاصاتها وتعديلها ,دمجها
23 

يكون للصندوق موازنة تقديرية سنوية ووفقاً للقواعد المعمول بها فـي  
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الدولة، كما يكون له حساب مصرفي واحد أو أكثر لـدى أحـد المصـارف    
العاملة في ليبيا، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة 

  .وتنتهي بنهايتها
24 

حساباته وسجالته ومعامالته المالية المعـايير   يطبق الصندوق في تنظيم
  .ما يتفق مع الشريعةبالمحاسبية المقبولة والمتعارف عليها، و
25 

جهة، ذات صلة باختصاصـه المسـتندات أو    ةللصندوق أن يطلب من أي
وعلى جميـع   ,ة به قانوناًطالبيانات التي يراها ضرورية للقيام بمهامه المنو

زة الحكومية األخرى والهيئات والمؤسسات العامة موافـاة  الوزارات واألجه
والتعاون معه في نطـاق مجـال   , الصندوق بما يطلبه من بيانات ومعلومات

  .اختصاصه
26 

تؤول إلى الصندوق اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار األصول الثابتـة  
ـ   وااللتزامـات والمنقولة،وكذلك الحقوق  ة المخصصـة  واالعتمـادات المالي

لصندوق ضمان اإلقراض ألغراض التشغيل، كما ينقل العاملون بـه بـذات   
درجاتهم الوظيفيـة إلـى الصـندوق اإلسـالمي للمشـروعات الصـغرى       

  .والمتوسطة، ومقره بنغازي، مع حفظ سائر حقوقهم المكتسبة
27 

يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء تقريراًً شامالً مفصالً عن أوجـه نشـاط   
يتجـاوز ثالثـة    الصندوق، وسير العمل فيه، ومركزه المالي، في موعـد ال 

  .أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية متضمناً اقتراحاته وتوصياته
28 

لمجلس الوزراء أن يطلب من الوزير تقديم تقارير عـن أوجـه نشـاط    
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شأن معلومات تتعلق به، وله أن يصدر توجيهات عامة ب ةوعن أي ,الصندوق
  .تباعه في أي من األمور المتعلقة بأنشطتهايجب على الصندوق  ما

29 

يصدر الوزير القرارات واللوائح المالية والفنية واإلدارية الالزمة لتنفيـذ  
  .أحكام هذا القرار وبما اليتعارض والتشريعات النافذة

30 

ـ  ص بـه يخضـع   يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، وفيما لم يرد ن
  .الصندوق ألحكام التشريعات السارية ذات الصلة

31 

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به 
  .من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

  جملس الوزراء
  .هجرية1434/شوال/27: صدر في
  .ميالديـة2013/سبتمبر/3:الموافق
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  وزراءقرار جملس ال
  ميالدية 2013لسنة ) 518(رقم 

  ابتكار للمشروعات الصغرى واملتوسطة صندوقبإنشاء 
  جملس الوزراء

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديالته -
  .ميالدية بشأن المصارف وتعديالته2005لسنة ) 1(وعلى القانون رقم  -
انون عالقـات  ميالدية بشأن إصدار ق2010لسنة) 12(وعلى القانون رقم  -

  .العمل، والئحته التنفيذية
  .ميالدية بشأن النشاط التجاري2010لسنة ) 23(وعلى القانون رقم  -
ميالديـة بشـأن   2012لسنة ) 10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .منح الثقة للحكومة المؤقتة
ديـة  ميال2008لسنة ) 65(رقم " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

  .بشأن إعادة تنظيم صندوق التشغيل
ميالديـة  2011لسنة ) 73(رقم " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

  .بشأن تنظيم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة
ميالدية بشـأن تشـكيل   2013لسنة ) 99(وعلى قرار وزير االقتصاد رقم  -

إسالمي للمشروعات الصغرى  لجنة لوضع تصور إلنشاء صندوق تمويل
  .والمتوسطة، وتحديد مهامها

وعلى ما عرضه وزير االقتصاد بمذكرته المتعلقة بشأن إنشاء صـناديق   -
  .للمشروعات الصغرى والمتوسطة

بتــاريخ ) 3164(وعلـى كتــاب أمـين عــام مجلـس الــوزراء رقـم      -
بتـــاريخ ) 3194(مـــيالدي، وكتابـــه رقـــم 2013/يوليـــو/18
  .الديمي2013/يوليو/21

وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعيـه العـاديين التاسـع عشـر      -
  .ميالدية2013والعشرين لسنة 



  545رقم الصفحة                                                    )                 5(دد ـــالع
  

 

  قــرر
1 

ي تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبـارات التاليـة المعـاني    ف
  :الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر

  .الصغرى والمتوسطةصندوق ابتكار للمشروعات : الصندوق
  .وزير االقتصاد: الوزير

  .دارة الصندوقإمجلس : مجلس اإلدارة
  .رئيس مجلس إدارة الصندوق: الرئيس
  .المدير التنفيذي للصندوق: المدير

  .المشروعات الصغرى والمتوسطة: المشروعات
  .المشروعات المسجلة لدى الصندوق: األعضاء

  .جلس اإلدارة للمستفيدينالقيمة المادية التي يحددها م: المنحة
  .هيئة الرقابة الشرعية بالصندوق: الهيئة

لى دعـم وتطـوير وتنميـة المشـروعات     إالجهات التي تهدف : الحاضنات
الصغرى والمتوسطة من خـالل تقـديم إطـار متكامـل مـن األمـاكن       
والتجهيزات والخدمات والتسـهيالت وآليـات المسـاندة واالستشـارة     

سـواء أكانـت    ,دة أرباب تلك المشـروعات والتنظيم المخصصة لمساع
  . متخصصة، وذلك لفترة محدودة مإنتاجية أم خدمية أ

والمساندة وتخـتص بنشـر ثقافـة الريـادة      وحدات الدعم: مراكز األعمال
واالبتكار في المجتمـع ومسـاعدة الشـباب الـراغبين فـي تأسـيس       
المشروعات الصغرى والمتوسطة، وتشـمل هـذه الخـدمات التـدريب     

اسات الجدوى والمواكبة خالل فترة التأسيس واالنطالق والتشـغيل،  ودر
  .وربطها بالجهات المعنية
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2 

) صندوق ابتكار للمشـروعات الصـغرى واملتوسـطة(ينشأ صندوق يسمى 
يتبع وزارة االقتصاد وتكون لـه الشخصـية االعتباريـة والذمـة الماليـة      

مائتي مليون ) 200,000,000,000(المستقلة، ويكون رأس مال الصندوق 
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مـن   ,دينار تدفعه الدولة

وزير االقتصاد زيادة رأس مال الصـندوق بمسـاهمات مـن المؤسسـات     
  .والهيئات والمصارف المحلية والدولية المتخصصة

3 

ويجـوز لـه إنشـاء     ,)مصـراتة(يكون المقر الرئيسي للصندوق بمدينة 
  .فروع أخرى داخل الدولة بالمناطق التي يخدمها الصندوق

4 

يهدف الصندوق إلى دعم وتطوير وتنمية ومساندة المشروعات، وتمويل 
األعضاء بكافة األساليب المتوافقة مع أحكام الشـريعة سـواء أكـان ذلـك     
بطريق مباشر أو غير مباشـر، والعمـل علـى زيـادة نسـب مسـاهمات       

ناتج المحلي اإلجمالي، وذلـك وفقـاً للسياسـات العامـة     المشروعات في ال
  :للدولة، كما يهدف بشكل خاص إلى تحقيق ما يلي

ستراتيجية موحدة شاملة لدعم وتنميـة وتطـوير   المشاركة في إعداد ا -1
  .المشروعات، وربطها بالخطط واألهداف التنموية للدولة

ة واالسـتثمار الفـردي   نشر ثقافة الريادة واإلبداع، وإذكاء روح المبادر -2
والتوعية بقيمتها، وتشجيع األفكار المبتكرة للشباب والباحثين وأربـاب  
المشروعات، وتقديم الحوافز التشجيعية لهم، بمـا يسـاهم فـي صـقل     

  .مواهبهم وخبراتهم
المساهمة في دعم االقتصاد الوطني من خالل تنويع مصـادره، وتقليـل    -3

األجنبية، وإحداث تنميـة اقتصـادية    االعتماد على الواردات من السلع
واجتماعية شاملة، وذلك من خالل توفير البيئة المالئمة لخلق الفـرص  

  .االستثمارية للمشروعات
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مستوى الدخل لدى األفـراد   المساهمة في زيادة فرص االستثمار ورفع -4
 .لكافة شرائح المجتمع الليبي وخاصة الشباب

ر أساسي للدخل، وتوفير مصادر بديلة تقليص االعتماد على النفط كمصد -5
 .له

تحقيق التوازن المكاني والنوعي في التنميـة بـين مختلـف منـاطق      -6
وشرائح المجتمع الليبي، وزيادة االهتمـام بالفئـات األكثـر احتياجـاً،     

 .والمناطق النائية
دعم القدرة التنافسية للمشروعات القائمة، والتنسيق النوعي والمكـاني   -7

 .ها ضماناً لتكامل ما تقدمه من خدمات وأنشطةفيما بين
إيجاد اآلليات المناسبة لضمان التنسيق والتعـاون بـين المشـروعات     -8

 .والجهات والمؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية المعنية
إنشاء شبكة من الحاضنات ومراكز األعمال، مع ضمان توزيعها جغرافياً  -9

 .ونوعياً على نحو عادل ومتوازن
تنسيق وتوحيد الجهود بين كافة الجهات العاملة المعنية بدعم وتطوير  -10

 .وتنمية المشروعات
توفير البيانات والمعلومات عن المشروعات وإعداد قواعـد البيانـات    -11

 .الالزمة لذلك
5 

يتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالمهـام واالختصاصـات   
  :التالية

تقديم الدعم المالي لألعضاء في شكل تقديم تمويل أو ضمانات لهـا، أو   -1
عن طريق المساهمة فيها، أو إنشاء محافظ استثمارية، وذلك بالتنسـيق  
مع المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في الدولة، وبـالتوافق مـع   

 .أحكام الشريعة
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كيانات والمؤسسات ذات إبرام العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم مع ال -2
الصلة بدعم وتطوير وتنمية المشروعات، في داخل الدولة أو خارجهـا،  
وذلك بالتنسيق مع المصارف ومؤسسـات التمويـل، بغـرض تسـهيل     

 .حصول األعضاء على حزمة متنوعة من خيارات التمويل المناسبة
درات وضع السياسات والخطط التنفيذية التي تعزز توفير البرامج والمبا -3

 .الالزمة للنهوض بالمشروعات، وتقييمها وتقويمها بشكل دوري
دراسة واقتراح وإبداء الـرأي فـي األدوات التشـريعية ذات الصـلة      -4

بالمشروعات واتخاذ أية إجراءات قانونية الزمة لممارسته الختصاصاته 
 .وصالحياته

الغيـر،   تأسيس الشركات أو إنشاء المشاريع االستثمارية بمفرده أو مع -5
أو المساهمة في شركات أو مشاريع قائمة داخل الدولـة أو خارجهـا ،   

 .وتملك واستئجار العقارات والمنقوالت
وضع المعايير الالزمة لتصـنيف المشـروعات وتقييمهـا، والشـروط      -6

 .الالزمة والمجاالت المتاحة لدعمها، وسبل وأولويات ذلك
ة والتوعوية بهدف تشجيع إقامـة  إعداد ورعاية وتنفيذ البرامج التدريبي -7

المشروعات وتطويرها، وتقديم الدعم الفني واالستشـاري والتنظيمـي   
واإلداري واللوجستي والمعلوماتي والتقني والقانوني للقـائمين عليهـا   
وذلك بغرض إعداد كـوادر وطنيـة مؤهلـة لقيـادة وتطـوير قطـاع       

 .المشروعات
شادية عن المنتجات والمشروعات إعداد الدراسات واألبحاث واألدلة اإلر -8

التي يمكن تمويلها، وإقامة ورعاية المؤتمرات والندوات وورش العمـل  
 .والمعارض المحلية والدولية، بما يخدم تحقيق أهداف الصندوق

استثمار أمواله وإعادة تدوير عوائد أنشطته، وذلك في إطار الغرض من  -9
 .إنشائه، وبالتوافق مع أحكام الشريعة
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دراسة أوضاع المشروعات القائمـة، وتحديـد العوائـق والعقبـات      -10
الرئيسية التي تعترض قيامها بمهامها، وإعـداد حزمـة متكاملـة مـن     

 .الحلول العملية لمعالجتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية
اقتراح ووضع الخطط واآلليات الالزمة لتسويق الخدمات والمنتجـات   -11

 .ات، داخل أو خارج الدولةالتي تقدمها المشروع
االشتراك في الوفود التي تمثل الدولة في المـؤتمرات أو النـدوات أو    -12

االجتماعات أو المحافل الدولية أو اإلقليمية المعنية بدعم وتطوير وتنمية 
 .المشروعات

أية مهام أو اختصاصات أخرى تلزم لقيام الصندوق بتحقيق أهدافـه،   -13
 .للقانون وإدارة شؤونه، وفقاً

6 

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل من رئـيس ونائـب للـرئيس    
وعدد من األعضاء ال يقل عددهم عن خمسة أعضاء وال يزيد عن تسعة من 

ة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار مـن الـوزير،   يذوي الخبرة والكفا
حدد اختصاصـاته  ويكون لمجلس اإلدارة أمين سر يختاره مجلس اإلدارة وي

  .ومكافآته المالية
7 

تكون مدة عمل مجلس اإلدارة ثالث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مـدد  
  .خر مماثلةأ

8 

يكون للمجلس السلطات والصالحيات الالزمة إلدارة شـؤون الصـندوق   
  :وتحقيق أهدافه، وبوجه خاص ما يلي
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دوق في إطار السياسـة العامـة   وضع وإقرار االستراتيجية العامة للصن -1
للدولة، وكذلك وضع وإقرار الخطط والبرامج واآلليات الالزمـة لوضـع   

 .هذه االستراتيجية موضع التنفيذ، واإلشراف على تنفيذها
اعتماد بنك أو أكثر من البنوك العاملة داخـل الدولـة إليـداع أمـوال      -2

 .الصندوق لديه
والبـرامج الخاصـة بـدعم وتنميـة     إقرار ومتابعة وتقييم كافة الخطط  -3

وتطوير المشروعات، واالطالع على البيانـات والتقـارير والمعلومـات    
الدورية التي يرفعها إليه المدير التنفيذي لبيان أنشطة الصندوق وتقيـيم  

 .أعماله ومركزه المالي
تحديد مجاالت نشاطات واستثمارات األعضاء، والضوابط واإلجـراءات   -4

 .الصندوق لها الحاكمة لتمويل
تأسيس وحدات لخدمة المشروعات، تتولى بناء على طلب من أصحابها  -5

كافة اإلجراءات الخاصة بالتسجيل واستصدار التـراخيص والموافقـات   
 .المتطلبة قانوناً لممارسة عملها

 .التصديق على االتفاقيات والمعاهدات التي يبرمها الصندوق -6
شريطة موافقة الوزير عليهـا إذا كـان    قبول الهبات والوصايا والمنح -7

 .مصدرها غير ليبي
 .تعيين مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم في بداية كل سنة مالية -8
 .إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق -9

 .إقرار اللوائح واألنظمة الداخلية التي تنظم سير العمل بالصندوق -10
 .قتحديد رسوم الخدمات التي يؤديها الصندو -11
 .إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق -12
الموافقة على تأسيس الشركات بمفرده أو مع الغير أو تملك شـركات   -13

قائمة أو المساهمة فيها سواء في الداخل أو الخارج، للقيـام باألعمـال   
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 .التي تدخل في نطاق اختصاصات الصندوق
لمتابعة المتعلقة بسير العمل، واتخاذ دراسة التقارير الدورية وتقارير ا -14

 .الالزم بشأنها
رفع تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الصندوق للـوزارة فـي    -15

 .نهاية كل سنة مالية
اعتماد األنظمة األساسية للشركات المملوكة كليـاً للصـندوق وفقـاً     -16

 .للتشريعات النافذة
 .ات النافذةأية أعمال أخرى يكلف بها وفقاً للتشريع -17

، )9(، )1(وال تكون قرارات مجلس اإلدارة المنصوص عليها في البنـود  
  .نافذة إال بعد اعتمادها من الوزير) 13(، )12(، )11(، )10(

9 

يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على األقل، أو بناء 
ويكون اجتمـاع   على قرار من مجلس اإلدارة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك،

مجلس اإلدارة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون مـن بيـنهم   
الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات األعضـاء الحاضـرين،   
وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحل نائب الرئيس 

  .محل الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه
10 

لس اإلدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة االسـتعانة  لمج
ة والخبرة، لتقديم ما يبهم من موظفي الصندوق أو من غيرهم من ذوي الكفا

يطلبه من بيانات أو إيضاحات، ولهم االشتراك في المناقشات، دون أن يكون 
  .لهم الحق في التصويت

11 

وقراراته في سجل خاص مـرقم   تدون محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة
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  .الصفحات، يوقعه الرئيس وأمين السر، واألعضاء الذين حضروا االجتماع
12 

لمجلس اإلدارة إنشاء لجان دائمة أو مؤقتة أو مجموعات عمل من بـين  
أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يعرض عليه مـن موضـوعات، ولـه أن    

داخل الدولـة أو خارجهـا للقيـام    يكلف بيوت خبرة أو خبراء مستقلين من 
  .ببعض الدراسات الالزمة ألداء مهامه

13 

  .يمثل الرئيس الصندوق أمام القضاء، وفي عالقته مع الغير
14 

يكون للرئيس حق التوقيع نيابة عن الصندوق في كل ما يتعلق بشؤونه، 
المـدير أو  ويجوز لمجلس اإلدارة أن يفوض عضواً أو أكثر من أعضائه أو 

أو أكثر من موظفي الصندوق في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، في  اًواحد
الشؤون التي يحددها مجلس اإلدارة، وفي جميـع األحـوال ال يعتـد بخـتم     
الصندوق على أوراقه، إال إذا اقترن بتوقيع الرئيس أو الشخص المفـوض  

  .بالتوقيع
15 

من أعضـاء مجلـس اإلدارة أو    اليجوز أن يكون للرئيس أو ألي عضو
للمدير أو ألحد موظفي الصندوق مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، 

  .في العقود التي تبرم مع الصندوق أو لحسابه
16 

يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه قرار مـن مجلـس اإلدارة،   
لفنيـة  بناء على اقتراح من الرئيس، ويتولى تسـيير شـؤون الصـندوق ا   

والمالية واإلدارية، وذلك في إطار االستراتيجية العامـة للصـندوق التـي    
  :يضعها مجلس اإلدارة، ويكون له بوجه خاص ما يلي
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اإلشراف على أعمال الوحدات اإلدارية للصـندوق، وتسـيير أعمالـه     -1
 .اليومية

 ,تنفيذ السياسة العامة للصندوق، والقرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة -2
وكذلك القرارات واللوائح واألنظمـة والتعليمـات ذات الصـلة بنشـاط     

 .الصندوق
 . اقتراح خطط وبرامج الصندوق الخاصة بالنهوض بالمشروعات -3
إعداد تقارير دورية وتقارير متابعة متعلقة بسير العمل فـي الصـندوق    -4

 .وعرضها على مجلس اإلدارة
وق وإنجازاته، وعرضه علـى  إعداد تقرير سنوي ببرامج العمل بالصند -5

 .مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية
 .إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي -6
مراجعة الخطة السنوية لالستثمارات المالية والمباشرة والتأكد من أنها  -7

 .تتفق مع االستراتيجية والسياسة العامة للصندوق
ت التشـريعية المتعلقـة بعمـل الصـندوق،     اقتراح مشـروعات األدوا  -8

 .وعرضها على مجلس اإلدارة
اقتراح السياسات واألنظمة الداخلية التي تعزز تنفيذ البرامج والمبادرات  -9

 .المرتبطة بدعم وتطوير وتنمية ومساندة المشروعات
متابعة أحدث األساليب في العـالم للنهـوض بقطـاع المشـروعات،      -10

 .إلدارات المعنية لالستجابة السريعة لهاوإصدار التوجيهات ل
جمع البيانات واإلحصائيات المتعلقة بمساهمات الصندوق فـي مجـال    -11

 .تنمية ودعم وتطوير المشروعات
أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل مجلس اإلدارة وفقاً ألحكام هذا  -12

 .القرار
ـ      وظفي ويجوز للمدير تفويض بعض صـالحياته لمـن يختـاره مـن م
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الصندوق، وفي جميع األحوال ال يجوز أن يكون المدير عضواً في مجلـس  
  .مؤسسة مالية أو مصرفية ةإدارة أي

17 

للرقابـة  " هيئـة الرقابـة الشـرعية"تُشكل بالصندوق هيئة مستقلة تُسمى 
على أعمال الصندوق، ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة، يعينهم الوزير بنـاء  

مجلس اإلدارة، من العلماء المتخصصين في أحكـام الفقـه   على اقتراح من 
وذلك بالتنسيق مـع   ,والشريعة والعمليات المصرفية واالستثمارية والمالية

  .الجهات ذات الصلة، ويكون تعيينهم لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد
18 

  :يناط باهليئة القيام باملهام التالية
أنشطة الصندوق من حيث التزامها بأحكـام  إجراء الرقابة الشرعية على  -

  .الشريعة
إبداء الرأي الملزم في مدى توافق معامالت وأنشطة الصندوق وعقـوده   -

  .مع أحكام الشريعة
  .النظر في أية أمور تكلف بها من قبل مجلس اإلدارة -

19 

تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو بناء على قرار من مجلـس اإلدارة،  
اء على طلب اثنين من أعضائها، ويكون اجتماعها صـحيحاً بحضـور   أو بن

  .أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية عدد أعضائها
للهيئة أن ترفع تقريراً برأيها إلى مجلس اإلدارة، كما يكون لها أن تقترح 
من تلقاء نفسها على مجلس اإلدارة ما تراه مفيداً لتحقيق الصندوق ألهدافه 

  .جه الشرعي الصحيحعلى الو
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20 

يجب على الهيئة أن تقدم تقريراً سنوياً إلى مجلس اإلدارة يشتمل علـى  
رأيها في مدى توافق أعمال الصندوق مع أحكام الشريعة للفتـرة موضـوع   
التقرير، وما قد يكون لديها من مالحظات وتوصيات في هـذا الخصـوص،   

  .لصندوقويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي ل
21 

يتألف الصندوق من اإلدارات المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهـذا  
  :القرار، وهي

 .إدارة المراجعة الداخلية -1
 .اإلدارة القانونية -2
 .إدارة شؤون استراتيجية التمويل واالستثمار -3
 .إدارة الشؤون المالية واإلدارية -4
 إدارة المشروعات الصغيرة -5
 .إدارة المشروعات المتوسطة -6
 .إدارة الحاضنات ومراكز األعمال -7
 .اإلدارة الفنية -8
 .اإلدارة التجارية -9

وتتبع إدارة المراجعة الداخلية مجلـس اإلدارة مباشـرة، وتتبـع بـاقي     
  .اإلدارات المدير التنفيذي للصندوق

ويتولى مجلس اإلدارة بناء على اقتـراح المـدير تحديـد اختصاصـات     
إلدارات التي يتألف منها الصندوق، وكذلك تعـديل تنظيمهـا باإلضـافة أو    ا

على أن يتم اعتماد تحديد االختصاصات والتعديل والحذف  ,الحذف أو الدمج
  .والدمج من الوزير

ويجوز بقرار من رئيس مجلس اإلدارة إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة 
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وق، كما يجوز له إلغـاء أي  من أقسام في اإلدارات التي يتكون منها الصند
  .من األقسام أو دمجها وتعيين اختصاصاتها وتعديلها

22 

يكون للصندوق موازنة تقديرية سنوية ووفقاً للقواعد المعمول بها فـي  
المصـارف   أحـد  الدولة، كما يكون له حساب مصرفي واحد أو أكثر لـدى 

بداية السنة المالية للدولة وتبدأ السنة المالية للصندوق مع  ,العاملة في ليبيا
  .وتنتهي بنهايتها

يطبق الصندوق في تنظيم حساباته وسجالته ومعامالته المالية المعـايير  
  .المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها، وبما يتفق مع الشريعة

23 

جهة، ذات صلة باختصاصه، المسـتندات أو   ةللصندوق أن يطلب من أي
ضرورية للقيام بمهامه المنوطة به قانوناً، وعلى جميـع  البيانات التي يراها 

الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى والهيئات والمؤسسات العامة موافـاة  
الصندوق بما يطلبه من بيانات ومعلومات، والتعاون معه في نطـاق مجـال   

  .اختصاصه
24 

وجـه نشـاط   يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء تقريراً شامالً مفصالً عن أ
الصندوق، وسير العمل فيه، ومركزه المالي، في موعـد ال يتجـاوز ثالثـة    

  .أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية متضمناً اقتراحاته وتوصياته
25 

لمجلس الوزراء أن يطلب من الوزير تقديم تقارير عـن أوجـه نشـاط    
ت عامة بشأن معلومات تتعلق به، وله أن يصدر توجيها ةالصندوق وعن أي

  .ما يجب على الصندوق اتباعه في أي من األمور المتعلقة بأنشطته
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26 

يصدر الوزير القرارات واللوائح المالية والفنية واإلدارية الالزمة لتنفيـذ  
  .أحكام هذا القرار وبما ال يتعارض والتشريعات النافذة

27 

ا لم يرد نـص بـه يخضـع    يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، وفيم
  .الصندوق ألحكام التشريعات السارية ذات الصلة

28 

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به 
  .من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

  جملس الوزراء
  .هجرية1434/شوال/27: صدر في
  .ميالدية2013/سبتمبر/3: الموافق
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  ار جملس الوزراءقر
  ميالدية 2013لسنة  )519(رقم 
  للمشروعات الصغرى واملتوسطة ريادةبإنشاء صندوق 

  جملس الوزراء
  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديالته -
  .ميالدية بشأن المصارف وتعديالته2005لسنة ) 1(وعلى القانون رقم  -
أن إصدار قانون عالقات ميالدية بش2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

  .العمل، والئحته التنفيذية
  .ميالدية بشأن النشاط التجاري2010لسنة ) 23(وعلى القانون رقم  -
ميالديـة بشـأن   2012لسنة ) 10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .منح الثقة للحكومة المؤقتة
ميالديـة  2008ة لسن) 65(رقم " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

  .بشأن إعادة تنظيم صندوق التشغيل
ميالديـة  2011لسنة ) 73(رقم " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

  .بشأن تنظيم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة
ميالدية بشـأن تشـكيل   2013لسنة ) 99(وعلى قرار وزير االقتصاد رقم  -

ندوق تمويل إسالمي للمشروعات الصغرى لجنة لوضع تصور إلنشاء ص
  .والمتوسطة، وتحديد مهامها

وعلى ما عرضه وزير االقتصاد بمذكرته المتعلقة بشأن إنشاء صـناديق   -
  .للمشروعات الصغرى والمتوسطة

بتــاريخ ) 3164(وعلـى كتــاب أمـين عــام مجلـس الــوزراء رقـم      -
بتـــاريخ ) 3194(مـــيالدي، وكتابـــه رقـــم 2013/يوليـــو/18
  .ميالدي2013/ليويو/21

وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعيـه العـاديين التاسـع عشـر      -
  .ميالدية2013والعشرين لسنة 
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  ررــــق
1 

تطبيق أحكام هذا القرار تكـون للكلمـات والعبـارات التاليـة المعـاني      
  :الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر

  .مشروعات الصغرى والمتوسطةلل ريادةصندوق  :الصندوق
  .وزير االقتصاد :الوزير

  .دارة الصندوقإمجلس  :مجلس اإلدارة
  .رئيس مجلس إدارة الصندوق :الرئيس
  .المدير التنفيذي للصندوق :المدير

  .المشروعات الصغرى والمتوسطة :المشروعات
  .المشروعات المسجلة لدى الصندوق :األعضاء

  .يحددها مجلس اإلدارة للمستفيدينالقيمة المادية التي  :المنحة
  .هيئة الرقابة الشرعية بالصندوق :الهيئة

لى دعـم وتطـوير وتنميـة المشـروعات     إالجهات التي تهدف  :الحاضنات
الصغرى والمتوسطة من خـالل تقـديم إطـار متكامـل مـن األمـاكن       
والتجهيزات والخدمات والتسـهيالت وآليـات المسـاندة واالستشـارة     

سـواء أكانـت    ,صة لمساعدة أرباب تلك المشـروعات والتنظيم المخص
  . متخصصة، وذلك لفترة محدودة مإنتاجية أم خدمية أ

والمساندة وتخـتص بنشـر ثقافـة الريـادة      وحدات الدعم: مراكز األعمال
واالبتكار في المجتمـع ومسـاعدة الشـباب الـراغبين فـي تأسـيس       

ـ     دريب المشروعات الصغرى والمتوسطة، وتشـمل هـذه الخـدمات الت
ودراسات الجدوى والمواكبة خالل فترة التأسيس واالنطالق والتشـغيل،  

  .وربطها بالجهات المعنية
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2 

) صندوق ريادة للمشـروعات الصـغرى واملتوسـطة(ينشأ صندوق يسمى 
يتبع وزارة االقتصاد وتكون لـه الشخصـية االعتباريـة والذمـة الماليـة      

مائتي مليـون  ) 200,000,000,000(المستقلة، ويكون رأس مال الصندوق 
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مـن   ,دينار تدفعه الدولة

وزير االقتصاد زيادة رأس مال الصـندوق بمسـاهمات مـن المؤسسـات     
  .والهيئات والمصارف المحلية والدولية المتخصصة

3 

إنشـاء   ويجـوز لـه   ,)طرابلس(يكون المقر الرئيسي للصندوق بمدينة 
  .فروع أخرى داخل الدولة بالمناطق التي يخدمها الصندوق

4 

يهدف الصندوق إلى دعم وتطوير وتنمية ومساندة المشروعات، وتمويل 
األعضاء بكافة األساليب المتوافقة مع أحكام الشـريعة سـواء أكـان ذلـك     
بطريق مباشر أو غير مباشـر، والعمـل علـى زيـادة نسـب مسـاهمات       

ت في الناتج المحلي اإلجمالي، وذلـك وفقـاً للسياسـات العامـة     المشروعا
  :للدولة، كما يهدف بشكل خاص إلى تحقيق ما يلي

المشاركة في إعداد استراتيجية موحدة شاملة لدعم وتنميـة وتطـوير    -1
  .المشروعات، وربطها بالخطط واألهداف التنموية للدولة

المبادرة واالسـتثمار الفـردي   نشر ثقافة الريادة واإلبداع، وإذكاء روح  -2
والتوعية بقيمتها، وتشجيع األفكار المبتكرة للشباب والباحثين وأربـاب  
المشروعات، وتقديم الحوافز التشجيعية لهم، بمـا يسـاهم فـي صـقل     

  .مواهبهم وخبراتهم



  561رقم الصفحة                                                    )                 5(دد ـــالع
  

 

المساهمة في دعم االقتصاد الوطني من خالل تنويع مصـادره، وتقليـل    -3
ن السلع األجنبية، وإحداث تنميـة اقتصـادية   االعتماد على الواردات م

واجتماعية شاملة، وذلك من خالل توفير البيئة المالئمة لخلق الفـرص  
  .االستثمارية للمشروعات

مستوى الدخل لدى األفـراد   المساهمة في زيادة فرص االستثمار ورفع -4
 .لكافة شرائح المجتمع الليبي وخاصة الشباب

فط كمصدر أساسي للدخل، وتوفير مصادر بديلة تقليص االعتماد على الن -5
 .له

تحقيق التوازن المكاني والنوعي في التنميـة بـين مختلـف منـاطق      -6
وشرائح المجتمع الليبي، وزيادة االهتمـام بالفئـات األكثـر احتياجـاً،     

 .والمناطق النائية
دعم القدرة التنافسية للمشروعات القائمة، والتنسيق النوعي والمكـاني   -7

 .يما بينها ضماناً لتكامل ما تقدمه من خدمات وأنشطةف
إيجاد اآلليات المناسبة لضمان التنسيق والتعـاون بـين المشـروعات     -8

 .والجهات والمؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية المعنية
إنشاء شبكة من الحاضنات ومراكز األعمال، مع ضمان توزيعها جغرافياً  -9

 .ومتوازنونوعياً على نحو عادل 
تنسيق وتوحيد الجهود بين كافة الجهات العاملة المعنية بدعم وتطوير  -10

 .وتنمية المشروعات
توفير البيانات والمعلومات عن المشروعات وإعداد قواعـد البيانـات    -11

 .الالزمة لذلك
5 

يتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالمهـام واالختصاصـات   
  :التالية
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تقديم الدعم المالي لألعضاء في شكل تقديم تمويل أو ضمانات لهـا، أو   -1
عن طريق المساهمة فيها، أو إنشاء محافظ استثمارية، وذلك بالتنسـيق  
مع المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في الدولة، وبـالتوافق مـع   

 .أحكام الشريعة
انات والمؤسسات ذات إبرام العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الكي -2

الصلة بدعم وتطوير وتنمية المشروعات، في داخل الدولة أو خارجهـا،  
وذلك بالتنسيق مع المصارف ومؤسسـات التمويـل، بغـرض تسـهيل     

 .حصول األعضاء على حزمة متنوعة من خيارات التمويل المناسبة
ات وضع السياسات والخطط التنفيذية التي تعزز توفير البرامج والمبادر -3

 .الالزمة للنهوض بالمشروعات، وتقييمها وتقويمها بشكل دوري
دراسة واقتراح وإبداء الـرأي فـي األدوات التشـريعية ذات الصـلة      -4

بالمشروعات واتخاذ أية إجراءات قانونية الزمة لممارسته الختصاصاته 
 .وصالحياته

لغيـر،  تأسيس الشركات أو إنشاء المشاريع االستثمارية بمفرده أو مع ا -5
أو المساهمة في شركات أو مشاريع قائمة داخل الدولـة أو خارجهـا ،   

 .وتملك واستئجار العقارات والمنقوالت
وضع المعايير الالزمة لتصـنيف المشـروعات وتقييمهـا، والشـروط      -6

 .الالزمة والمجاالت المتاحة لدعمها، وسبل وأولويات ذلك
والتوعوية بهدف تشجيع إقامـة  إعداد ورعاية وتنفيذ البرامج التدريبية  -7

المشروعات وتطويرها، وتقديم الدعم الفني واالستشـاري والتنظيمـي   
واإلداري واللوجستي والمعلوماتي والتقني والقانوني للقـائمين عليهـا   
وذلك بغرض إعداد كـوادر وطنيـة مؤهلـة لقيـادة وتطـوير قطـاع       

 .المشروعات
دية عن المنتجات والمشروعات إعداد الدراسات واألبحاث واألدلة اإلرشا -8
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التي يمكن تمويلها، وإقامة ورعاية المؤتمرات والندوات وورش العمـل  
 .والمعارض المحلية والدولية، بما يخدم تحقيق أهداف الصندوق

استثمار أمواله وإعادة تدوير عوائد أنشطته، وذلك في إطار الغرض من  -9
 .إنشائه، وبالتوافق مع أحكام الشريعة

اسة أوضاع المشروعات القائمـة، وتحديـد العوائـق والعقبـات     در -10
الرئيسية التي تعترض قيامها بمهامها، وإعـداد حزمـة متكاملـة مـن     

 .الحلول العملية لمعالجتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية
اقتراح ووضع الخطط واآلليات الالزمة لتسويق الخدمات والمنتجـات   -11

  .، داخل أو خارج الدولةالتي تقدمها المشروعات
االشتراك في الوفود التي تمثل الدولة في المـؤتمرات أو النـدوات أو    -12

االجتماعات أو المحافل الدولية أو اإلقليمية المعنية بدعم وتطوير وتنمية 
 .المشروعات

أية مهام أو اختصاصات أخرى تلزم لقيام الصندوق بتحقيق أهدافـه،   -13
 .لقانونوإدارة شؤونه، وفقاً ل

6 

 يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل من رئـيس ونائـب للـرئيس   
وعدد من األعضاء ال يقل عددهم عن خمسة أعضاء وال يزيد عن تسعة من 

ة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار مـن الـوزير،   يذوي الخبرة والكفا
د اختصاصـاته  ويكون لمجلس اإلدارة أمين سر يختاره مجلس اإلدارة ويحد

  .ومكافآته المالية
7 

تكون مدة عمل مجلس اإلدارة ثالث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مـدد  
  .خر مماثلةأ
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8 

يكون للمجلس السلطات والصالحيات الالزمة إلدارة شـؤون الصـندوق   
  :وتحقيق أهدافه، وبوجه خاص ما يلي

ق في إطار السياسـة العامـة   وضع وإقرار اإلستراتيجية العامة للصندو -1
للدولة، وكذلك وضع وإقرار الخطط والبرامج واآلليات الالزمـة لوضـع   

 .هذه اإلستراتيجية موضع التنفيذ، واإلشراف على تنفيذها
اعتماد بنك أو أكثر من البنوك العاملة داخـل الدولـة إليـداع أمـوال      -2

 .الصندوق لديه
لبـرامج الخاصـة بـدعم وتنميـة     إقرار ومتابعة وتقييم كافة الخطط وا -3

وتطوير المشروعات، واالطالع على البيانـات والتقـارير والمعلومـات    
الدورية التي يرفعها إليه المدير التنفيذي لبيان أنشطة الصندوق وتقيـيم  

 .أعماله ومركزه المالي
تحديد مجاالت نشاطات واستثمارات األعضاء، والضوابط واإلجـراءات   -4

 .لصندوق لهاالحاكمة لتمويل ا
تأسيس وحدات لخدمة المشروعات، تتولى بناء على طلب من أصحابها  -5

كافة اإلجراءات الخاصة بالتسجيل واستصدار التـراخيص والموافقـات   
 .المتطلبة قانوناً لممارسة عملها

 .التصديق على االتفاقيات والمعاهدات التي يبرمها الصندوق -6
ريطة موافقة الوزير عليهـا إذا كـان   قبول الهبات والوصايا والمنح ش -7

 .مصدرها غير ليبي
 .تعيين مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم في بداية كل سنة مالية -8
 .إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق -9
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 .إقرار اللوائح واألنظمة الداخلية التي تنظم سير العمل بالصندوق -10
  .تحديد رسوم الخدمات التي يؤديها الصندوق -11
 .إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق -12
الموافقة على تأسيس الشركات بمفرده أو مع الغير أو تملك شـركات   -13

قائمة أو المساهمة فيها سواء في الداخل أو الخارج، للقيـام باألعمـال   
 .التي تدخل في نطاق اختصاصات الصندوق

تابعة المتعلقة بسير العمل، واتخاذ دراسة التقارير الدورية وتقارير الم -14
 .الالزم بشأنها

رفع تقرير سنوي عن انجازات وبرامج عمل الصندوق للـوزارة فـي    -15
 .نهاية كل سنة مالية

اعتماد األنظمة األساسية للشركات المملوكة كليـاً للصـندوق وفقـاً     -16
 .للتشريعات النافذة

 .النافذة أية أعمال أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات -17
، )9(، )1(وال تكون قرارات مجلس اإلدارة المنصوص عليها في البنـود  

  .نافذة إال بعد اعتمادها من الوزير) 13(، )12(، )11(، )10(
9 

يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على األقل، أو بناء 
يكون اجتمـاع  على قرار من مجلس اإلدارة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، و

مجلس اإلدارة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون مـن بيـنهم   
الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات األعضـاء الحاضـرين،   
وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحل نائب الرئيس 

  .محل الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه
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10 

اإلدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة االسـتعانة   لمجلس
ة والخبرة، لتقديم ما يبهم من موظفي الصندوق أو من غيرهم من ذوي الكفا

يطلبه من بيانات أو إيضاحات، ولهم االشتراك في المناقشات، دون أن يكون 
  .لهم الحق في التصويت

11 

قراراته في سجل خاص مـرقم  تدون محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة و
  .الصفحات، يوقعه الرئيس وأمين السر، واألعضاء الذين حضروا االجتماع

12 

لمجلس اإلدارة إنشاء لجان دائمة أو مؤقتة أو مجموعات عمل من بـين  
أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يعرض عليه مـن موضـوعات، ولـه أن    

خل الدولـة أو خارجهـا للقيـام    يكلف بيوت خبرة أو خبراء مستقلين من دا
  .ببعض الدراسات الالزمة ألداء مهامه

13 

  .يمثل الرئيس الصندوق أمام القضاء، وفي عالقته مع الغير
14 

يكون للرئيس حق التوقيع نيابة عن الصندوق في كل ما يتعلق بشؤونه، 
مـدير أو  ويجوز لمجلس اإلدارة أن يفوض عضواً أو أكثر من أعضائه أو ال

أو أكثر من موظفي الصندوق في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، فـي   اًأحد
الشؤون التي يحددها مجلس اإلدارة، وفي جميـع األحـوال ال يعتـد بخـتم     
الصندوق على أوراقه، إال إذا اقترن بتوقيع الرئيس أو الشخص المفـوض  

  .بالتوقيع
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15 

ن أعضـاء مجلـس اإلدارة أو   ال يجوز أن يكون للرئيس أو ألي عضو م
للمدير أو ألحد موظفي الصندوق مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، 

  .في العقود التي تبرم مع الصندوق أو لحسابه
16 

يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه قرار مـن مجلـس اإلدارة،   
نيـة  بناء على اقتراح من الرئيس، ويتولى تسـيير شـؤون الصـندوق الف   

والمالية واإلدارية، وذلك في إطار االستراتيجية العامـة للصـندوق التـي    
  :يضعها مجلس اإلدارة، ويكون له بوجه خاص ما يلي

اإلشراف على أعمال الوحدات اإلدارية للصـندوق، وتسـيير أعمالـه     -1
 .اليومية

 ,تنفيذ السياسة العامة للصندوق، والقرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة -2
ذلك القرارات واللوائح واألنظمـة والتعليمـات ذات الصـلة بنشـاط     وك

 .الصندوق
 . اقتراح خطط وبرامج الصندوق الخاصة بالنهوض بالمشروعات -3
إعداد تقارير دورية وتقارير متابعة متعلقة بسير العمل فـي الصـندوق    -4

 .وعرضها على مجلس اإلدارة
وإنجازاته، وعرضه علـى   إعداد تقرير سنوي ببرامج العمل بالصندوق -5

 .مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية
 .إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي -6
مراجعة الخطة السنوية لالستثمارات المالية والمباشرة والتأكد من أنها  -7

 .تتفق مع االستراتيجية والسياسة العامة للصندوق
التشـريعية المتعلقـة بعمـل الصـندوق،     اقتراح مشـروعات األدوات   -8

 .وعرضها على مجلس اإلدارة
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اقتراح السياسات واألنظمة الداخلية التي تعزز تنفيذ البرامج والمبادرات  -9
 .المرتبطة بدعم وتطوير وتنمية ومساندة المشروعات

متابعة أحدث األساليب في العـالم للنهـوض بقطـاع المشـروعات،      -10
 .دارات المعنية لالستجابة السريعة لهاوإصدار التوجيهات لإل

جمع البيانات واإلحصائيات المتعلقة بمساهمات الصندوق فـي مجـال    -11
 .تنمية ودعم وتطوير المشروعات

أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل مجلس اإلدارة وفقاً ألحكام هذا  -12
 .رارـالق

ظفي ويجوز للمدير تفويض بعض صـالحياته لمـن يختـاره مـن مـو     
الصندوق، وفي جميع األحوال ال يجوز أن يكون المدير عضواً في مجلـس  

  .مؤسسة مالية أو مصرفية ةإدارة أي
17 

للرقابـة  " هيئـة الرقابـة الشـرعية"تُشكل بالصندوق هيئة مستقلة تُسمى 
على أعمال الصندوق، ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة، يعينهم الوزير بنـاء  

جلس اإلدارة، من العلماء المتخصصين في أحكـام الفقـه   على اقتراح من م
وذلك بالتنسيق مـع   ,والشريعة والعمليات المصرفية واالستثمارية والمالية

  .الجهات ذات الصلة، ويكون تعيينهم لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد
18 

  :يناط باهليئة القيام باملهام التالية
نشطة الصندوق من حيث التزامها بأحكـام  إجراء الرقابة الشرعية على أ -

  .الشريعة
إبداء الرأي الملزم في مدى توافق معامالت وأنشطة الصندوق وعقـوده   -

  .مع أحكام الشريعة
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  .النظر في أية أمور تكلف بها من قبل مجلس اإلدارة -
19 

تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو بناء على قرار من مجلـس اإلدارة،  
ء على طلب اثنين من أعضائها، ويكون اجتماعها صـحيحاً بحضـور   أو بنا

  .أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية عدد أعضائها
20 

للهيئة أن ترفع تقريراً برأيها إلى مجلس اإلدارة، كما يكون لها أن تقترح 
 من تلقاء نفسها على مجلس اإلدارة ماتراه مفيداً لتحقيق الصندوق ألهدافـه 

  .على الوجه الشرعي الصحيح
21 

يجب على الهيئة أن تقدم تقريراً سنوياً إلى مجلس اإلدارة يشتمل علـى  
رأيها في مدى توافق أعمال الصندوق مع أحكام الشريعة للفتـرة موضـوع   
التقرير، وما قد يكون لديها من مالحظات وتوصيات في هـذا الخصـوص،   

  .السنوي للصندوقويدرج هذا التقرير ضمن التقرير 
22 

يتألف الصندوق من اإلدارات المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهـذا  
  :القرار، وهي

 .إدارة المراجعة الداخلية -1
 .اإلدارة القانونية -2
 .إدارة شؤون استراتيجية التمويل واالستثمار -3
 .إدارة الشؤون المالية واإلدارية -4
 صغيرةإدارة المشروعات ال -5
 .إدارة المشروعات المتوسطة -6
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 .إدارة الحاضنات ومراكز األعمال -7
 .اإلدارة الفنية -8
 .اإلدارة التجارية -9

وتتبع إدارة المراجعة الداخلية مجلـس اإلدارة مباشـرة، وتتبـع بـاقي     
  .اإلدارات المدير التنفيذي للصندوق

تصاصـات  ويتولى مجلس اإلدارة بناء على اقتـراح المـدير تحديـد اخ   
اإلدارات التي يتألف منها الصندوق، وكذلك تعـديل تنظيمهـا باإلضـافة أو    

على أن يتم اعتماد تحديد االختصاصات والتعديل والحذف  ,الحذف أو الدمج
  .والدمج من الوزير

ويجوز بقرار من رئيس مجلس اإلدارة إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة 
أو  إلغاؤهـا ها الصندوق، كما يجوز له من أقسام في اإلدارات التي يتكون من
  .دمجها وتعيين اختصاصاتها وتعديلها

23 

يكون للصندوق موازنة تقديرية سنوية ووفقاً للقواعد المعمول بها فـي  
الدولة، كما يكون له حساب مصرفي واحد أو أكثر لدى المصارف العاملـة  

سـنة الماليـة للدولـة    وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بدايـة ال  ,في ليبيا
  .وتنتهي بنهايتها

24 

يطبق الصندوق في تنظيم حساباته وسجالته ومعامالته المالية المعـايير  
  .المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها، وبما يتفق مع الشريعة

25 

جهة، ذات صلة باختصاصـه المسـتندات أو    ةللصندوق أن يطلب من أي
ضرورية للقيام بمهامه المنوطة به قانوناً، وعلى جميـع   البيانات التي يراها
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الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى والهيئات والمؤسسات العامة موافـاة  
الصندوق بما يطلبه من بيانات ومعلومات، والتعاون معه في نطـاق مجـال   

  .اختصاصه
26 

ألصول الثابتـة  تؤول إلى الصندوق اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار ا
والمنقولة، وكذلك الحقوق وااللتزامات واالعتمـادات الماليـة المخصصـة    
للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، كما ينقل العاملون بـه  

 للمشـروعاتريـادة اإلسـالمي  (بذات درجاتهم الوظيفية إلى الصـندوق 
ماليـة  ومقره طرابلس، مع حفظ سـائر حقـوقهم ال   )الصغرى واملتوسـطة

  .المكتسبة
27 

يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء تقريراً شامالً مفصالً عن أوجـه نشـاط   
الصندوق، وسير العمل فيه، ومركزه المالي، في موعـد ال يتجـاوز ثالثـة    

  .أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية متضمناً اقتراحاته وتوصياته
28 

ير تقديم تقارير عـن أوجـه نشـاط    لمجلس الوزراء أن يطلب من الوز
معلومات تتعلق به، وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن  ةوعن أي ,الصندوق

  .ما يجب على الصندوق اتباعه في أي من األمور المتعلقة بأنشطته
29 

يصدر الوزير القرارات واللوائح المالية والفنية واإلدارية الالزمة لتنفيـذ  
  .ال يتعارض والتشريعات النافذة أحكام هذا القرار وبما

30 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، وفيما لم يرد نـص بـه يخضـع    
  .الصندوق ألحكام التشريعات السارية ذات الصلة
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31 

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به 
  .لرسميةمن تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة ا

  وزراءــس الـجمل
  .هجرية1434/شوال/27: صدر في
  .ميالدية2013/سبتمبر/3: الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدية 2013لسنة  )520(رقم 

  التنفيذي للشحن اجلويبإعادة تنظيم اجلهاز 
  وتقرير بعض األحكام بشأنه

  :جملس الوزراء
  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديالته -
وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانية والحسابات والمخازن  -

  .وتعديالتهما
ميالدية بشأن الطيران المدني والئحته 2005لسنة ) 6(وعلى القانون رقم  -

  .التنفيذية
بشأن إصدار قانون عالقات , ميالدية2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

  .العمل والئحته التنفيذية
ميالدية في شأن 2012لسنة ) 10(على قرار المؤتمر الوطني العام رقم و -

  .منح الثقة للحكومة المؤقتة
ميالدية 1994لسنة ) 796(رقم " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

  .بتحويل الشركة العربية الليبية للشحن الجوي إلى جهاز تنفيذي
ميالدية بشأن أيلولـة  2011ة لسن) 36(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

  .طائرة رئاسية لوزارة الدفاع
وعلى ما عرضه مدير عام الجهاز التنفيذي للشحن الجوي بكتـاب رقـم    -

  .ميالدي2013/يوليو/31بتاريخ ) 459(
بتـاريخ  ) 3796(وعلى كتاب أمـين شـؤون مجلـس الـوزراء رقـم       -

  .ميالدي2013/أغسطس/22
جتماعيه العاديين الخامس والعشرين وعلى ما قرره مجلس الوزراء في ا -

  .ميالدية2013والسادس والعشرين لسنة 
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  ررـــق
1 

  .يعاد تنظيم الجهاز التنفيذي للشحن الجوي وفقاً ألحكام هذا القرار
2 

اجلهـاز (تُعدل تسمية الجهاز التنفيذي للشحن الجـوي بحيـث يسـمى    
االعتبارية والذمة المالية  وتكون له الشخصية )التنفيذي للطريان اخلاص

  .ويتبع مجلس الوزراء ،المستقلة
3 

ويجوز فـتح فـروع أو    ،)طرابلس(للجهاز بمدينة  يكون المقر الرئيسي
  .مكاتب له بالمدن األخرى التي تتطلب ذلك بقرار من مدير عام الجهاز

4 

لماليـة  يكون للجهاز الصالحيات الالزمة لتنفيـذ اإلجـراءات الفنيـة وا   
واإلدارية و التنظيمية لتحقيق األغراض التي أنشئ من أجلهـا فـي حـدود    

  :وله على وجه الخصوص ما يلي ,النظم والتشريعات النافذة
  .القيام بأعمال وخدمات الطيران الخاص داخل ليبيا وخارجها -1
  .تقديم خدمات الشحن الجوي األخرى -2

  :يلي وللجهاز يف سبيل حتقيق أغراضه القيام مبا
  .تملك الطائرات وتأجيرها واستئجارها والقيام بصيانتها وتحديثها -أ

تملك العقارات وإدارة وتنظيم وصيانة المباني والجمالونات والـورش   -ب
  .والمعدات والتجهيزات الالزمة للقيام بمهامه

  .الالزمة لتحقيق مهامهالتصدير و القيام بعمليات االستيراد -ج
  .األرضية والجوية التي تتعلق بمجال عملهالقيام بالخدمات  -د

الشركات والجهات التي تمارس أعمال مماثلة  من أن يشترك مع غيره -هـ
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  .بما يعاونه على تحقيق أهدافه داخل ليبيا وخارجها
إجراء كافة التصرفات القانونية بالنسبة لما يمتلكه الجهاز من أموال أو  -و

  .ا من التصرفاتحقوق أخرى بالبيع أو الشراء أو غيره
5 

 مجلس يصدر بتسميته قرار من رئيس ,يتولى إدارة الجهاز مدير عام له
  .الوزراء

6 

يتولى مدير عام الجهاز تصريف شؤونه وتسيير العمل اليومي واإلشراف 
  :على العاملين به وله على األخص

  .تنفيذ السياسة العامة المتعلقة بمجال عمل الجهاز -1
راح الهيكل التنظيمي والنظم المتعلقة بالشـؤون اإلداريـة والماليـة    اقت -2

  .وذلك بما ال يخالف أحكام التشريعات النافذة ,للجهاز العتمادها
إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهـاز وإحالتهـا    -3

  .للجهات المختصة لالعتماد
  .وضع البرامج الالزمة لتنفيذ أغراض الجهاز -4
إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالجهاز وتقديمها لرئيس مجلس  -5

  .الوزراء
  .التوقيع على اذونات الصرف وتوقيع العقود التي يبرمها مع الغير -6
  .تمثيل الجهاز في عالقاته بالغير وأمام القضاء -7

7 

داية السنة تكون للجهاز ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للجهاز مع ب
  .المالية للدولة وتنتهي بانتهائها
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  :تتكون موارد اجلهاز على النحو التايل
  .مقابل الخدمات التي يؤديها -1
  .ما يخصص له بالميزانية العامة للدولة -2
  .القروض التي يتحصل عليها -3

9 

رئـيس  يصدر بالهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز اإلداري للجهاز قرار من 
علـى أن يصـدر    ,مجلس الوزراء بناء على عرض من مدير عام الجهـاز 

  .بالتنظيم الداخلي قرار من مدير الجهاز
10 

تكون الطائرات ومراكز الصيانة والحظائر والورش والمعدات والعقارات 
وتـؤول إليـه بكافـة     ,المبينة بالكشف المرفق بهذا القرار مملوكة للجهاز

وتتولى إدارة الجهاز اتخـاذ اإلجـراءات والترتيبـات     ,تهاحقوقها والتزاما
.المالية والقانونية الالزمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة 

11 

وعلـى  , ويلغى كل حكـم يخالفـه  , يعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه
  .وينشر في الجريدة الرسمية, الجهات المعنية تنفيذه

  جملس الوزراء
  .هجرية1434/شوال/29 :يصدر ف
  .ميالدية2013/سبتمبر/5 :الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي2013لسنة  )521(رقم 

  ادة مرتبات أعضاء اهليئات القضائيةبزي
  

  جملس الوزراء
  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديالته -
  .ميالدية بشأن نظام القضاء وتعديالته2006لسنة ) 6(وعلى القانون رقم  -
ميالدية بشأن إصدار قانون عالقات 2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

  .العمل والئحته التنفيذية
ميالدية في شأن 2012لسنة ) 10(لى قرار المؤتمر الوطني العام رقم وع -

  .منح الثقة للحكومة المؤقتة
ميالدية في 2011لسنة ) 52(رقم  سابقاً وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة -

  .شأن زيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية
ــم    - ــدل رقـ ــر العـ ــاب وزيـ ــى كتـ ــؤرخ ) 3321(وعلـ المـ

  .الديمي2013/أغسطس/20
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثـامن والعشـرين    -

  .ميالدية2013لسنة 
  قـــرر

1 

  .تُزاد مرتبات أعضاء الهيئات القضائية وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار
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ميالدية، ويلغـى كـل   2014/يناير/01يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ 
  .، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسميةحكم يخالفه

  
  جملس الوزراء

  
  .هجري1434/ذي القعدة/2: صدر في

  .ميالدية2013/سبتمبر/08: الموافــق
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5212013 

 

 

الدرجة   التصنيف الوظيفي  رقم
  الوظيفية

بداية 
المربوط 

بعد 
  الزيادة

قيمة 
العالوة 
  السنوية

الحد 
األدنى 
  للترقية

1  

رؤساء محاكم االستئناف 
) أ(ة ئوالمحامون العامون من الف

دارات بإدارات إورؤساء 
القضايا، المحاماة العامة، (

  )القانون

الرابعة 
  150  6800  )أ(ةعشر

غير 
مقيدة 
  بزمن

2  

تئناف وكالء محاكم االس
والمحامون العامون من الفئة 

ووكالء إدارات بإدارات ) ب(
القضايا، المحاماة العامة، (

  )القانون

الرابعة 
  150  6400  )ب(ةعشر

غير 
مقيدة 
  بزمن

3  

المستشارون ورؤساء النيابة 
ن بإداراتي القضايا رووالمستشا

ن من الفئة ووالقانون والمحام
  .بإدارة المحاماة العامة) أ(

 الثالثة
  150  6000  )أ(ةعشر

غير 
مقيدة 
  بزمن

4  

بتدائية ونواب رؤساء المحاكم اال
النيابة من الدرجة األولى 

ن من ون المساعدووالمستشار
داراتي القضايا إب) أ(الفئة 

ن من الفئة ووالقانون والمحام
  .بإدارة المحاماة العامة) ب(

الثالثة 
ثالث   150  5700  )ب(ةعشر

  سنوات

5  

بتدائية ونواب وكالء المحاكم اال
النيابة من الدرجة الثانية 

ن من ون المساعدووالمستشار
بإداراتي القضايا ) ب(الفئة 

ن من الفئة ووالقانون والمحام
  .بإدارة المحاماة العامة) ج(

الثانية 
أربع   100  5400  ةعشر

  سنوات
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6  

القضاة ووكالء النيابة من 
ن من والدرجة األولى والمحام

تي القضايا الدرجة األولى بإدارا
ن ووالمحاماة العامة والباحث

ن من الدرجة األولى والقانوني
  .بإدارة القانون

الحادية 
أربع   100  5000  ةعشر

  سنوات

7  

القضاة ووكالء النيابة من 
ن من والدرجة الثانية والمحام

الدرجة الثانية بإداراتي القضايا 
ن ووالمحاماة العامة والباحث

ية ن من الدرجة الثانوالقانوني
  .بإدارة القانون

أربع   100  4400  )أ(العاشرة
  سنوات

8  

القضاة ووكالء النيابة من 
ن من والدرجة الثالثة والمحام

الدرجة الثالثة بإداراتي القضايا 
ن ووالمحاماة العامة والباحث

ن من الدرجة الثالثة والقانوني
  .بإدارة القانون

العاشرة 
أربع   100  3600  )ب(

  سنوات

9  

ن من وابة والمحاممساعدو الني
الدرجة الرابعة بإداراتي القضايا 

ن ووالمحاماة العامة والباحث
ن من الدرجة الرابعة والقانوني

  .بإدارة القانون

ثالث   100  3400  التاسعة
  سنوات

10  

ن تحت ومعاونو النيابة والمحام
التمرين بإداراتي القضايا 

ن ووالمحاماة العامة والباحث
إدارة ن بون المساعدوالقانوني

  .القانون

ثالث   100  3000  الثامنة
  سنوات
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  قرار جملس الوزراء
  بتعديل .ميالدية 2013لسنة  )542(رقم 

  ميالدية 2012لسنة  )137( قراره رقم
بشأن اعتماد اهليكل التنظيمي واختصاصات وزارة التخطيط 

  اإلداريوتنظيم جهازها 
  جملس الوزراء

  .هتوتعديالبعد االطالع على اإلعالن الدستوري  -
الميزانية والحسابات المخـازن   ةوالئح وعلى قانون النظام المالي للدولة -

  .اموتعديالته
ميالدية بشـأن التخطـيط والئحتـه    2000لسنة ) 13(وعلى القانون رقم  -

  .التنفيذية
ميالدية بشأن إصـدار قـانون عالقـات    2010لسنة ) 12(وعلى القانون  -

  .العمل والئحته التنفيذية
ميالديـة بشـأن   2012لسنة ) 10(لى قرار المؤتمر الوطني العام رقم وع -

  .منح الثقة للحكومة المؤقتة
ميالديـة بتحديـد   2011لسـنة  ) 1(وعلى قرار مجلس الـوزراء رقـم    -

  .اختصاصات وكالء الوزارات
ميالدية بشأن اعتماد 2012لسنة ) 137(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

  .ات وزارة التخطيط وتنظيم جهازها اإلداريالهيكل التنظيمي واختصاص
بتـاريخ  ) 4181(عرضـه وزيـر التخطـيط بكتابـه رقـم       وعلى مـا  -

  .ميالدي2013/يوليو/14
بتـاريخ   3397وعلى كتـاب أمـين شـؤون مجلـس الـوزراء رقـم        -

  ميالدي، 2013/أغسطس/1
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العـادي الثالـث والعشـرين     -

  .ميالدية2013لسنة 
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  ررـــق
1 

لسـنة  ) 137(من قرار مجلس الوزراء رقـم  ) 5(و) 4(دل المادتان ـعتُ
  :على النحو التالينصهما ميالدية المشار إليه، بحيث يجري 2012

  ):4(مادة 
  :يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط من التقسيمات التنظيمية التالية

  .مكتب شؤون الوزارة -1
  .لشؤون القانونيةمكتب ا -2
  .مكتب المراجعة الداخلية -3
  .مكتب المتابعة -4
  .مكتب الخبرة واالستشارات -5
  .اإلعالممكتب  -6
  .والمالية اإلداريةإدارة الشؤون  -7
  .إدارة التخطيط االقتصادي واالجتماعي -8
  .إدارة الحسابات القومية -9

  .إدارة الشؤون الفنية وجدوى المشروعات -10
  .رة مشاريع الميزانية والمتابعة والتقييمإدا -11
  .البشريةإدارة البناء المؤسسي والتنمية  -12
  .مكتب نظم وتقنية المعلومات -13
  .مكتب التعاون الفني -14
  .مكتب شؤون وكيل الوزارة -15
  .مكتب شؤون الوكيل المساعد -16

  )5(مادة 
  :تتبع وزارة التخطيط الجهات اآلتية

  .للمواصفات والمعايير القياسيةالمركز الوطني  -1
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  .مصلحة المساحة -2
  .مصلحة اإلحصاء والتعداد -3
  .معهد التخطيط -4
  .المجلس الوطني للتطوير االقتصادي -5
  .تب التخطيط بالمناطقامك -6

2 

  :مكتب املتابعة وخيتص مبا يلي
ت ن الوزير والوكالء من قرارات وتعليمات ومنشوراعمتابعة ما يصدر  -1

ومراسالت، والتأكد من أن تنفيذها يتم بالصورة الصحيحة قانونـا، مـع   
تقديم تقارير دورية عن سير تنفيذها والصعوبات التـي تعتـرض آليـة    

  .العمل بالشكل المطلوب
متابعة سير العمل داخل اإلدارات والجهات التابعة للوزارة، والتأكد مـن   -2

ة، وإعداد تقارير دوريـة  أنه يسير وفق الخطة الموضوعة لعمل الوزار
  .عنها وإحالتها للوزير والجهات ذات العالقة

مراقبة مدى تقيد اإلدارات والجهات التابعة للوزارة باإلجراءات اإلدارية  -3
والمالية عند ممارستها ألعمالهـا المكلفـة بهـا، والتـدخل لتصـحيح      

شريعات المخالفات اإلدارية والمالية في حالة وجودها بما يتوافق مع الت
  .واللوائح والقرارات المنفذة لها ,النافذة

القيام بإجراءات المتابعة الميدانية لكافـة اإلدارات والجهـات التابعـة     -4
واقتـراح   ,للوزارة،عن طريق تحديد المشاكل التي تعترض سير العمـل 

  ,الحلول الالزمة لتذليلها
اس وضمان العمل على إعداد تصور عام يضمن استحداث نظام فعال لقي -5

جودة العمل بداخل جميع التقسيمات التنظيمية التابعة للـوزارة، وفقـاً   
  .تمهيدا لعرضه على الوزير العتماده ,ألحدث األساليب والمعايير الدولية
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القيام بتفعيل نظام قياس وضمان الجودة بعد اعتماده من الوزير، عـن   -6
دارات والجهـات  طريق رسم السياسات العامة الكفيلة بالتزام جميـع اإل 

 ها ألعمالها المكلفة بها طبقـاً ءالتابعة للوزارة بالمعايير التي تضمن أدا
  .لما هو منصوص عليه في النظام المذكور

العمل على إعداد تقارير دورية في الربع األول والربع الثـاني والربـع    -7
وفي نهاية السنة تبين مستوى تقدم الوزارة في تحقيق أهـدافها   ,الثالث

تمهيـدا لتقديمـه لمجلـس     ,المشاكل والصعوبات التي تعترض ذلـك و
  .الوزراء بعد عرضه على الوزير وموافقته عليه

  .للتشريعات النافذة أية أعمال أخرى يكلف بها وفقاً -8
3 

  :مكتب اخلربة واالستشارات وخيتص مبا يلي
ة للوزارة المشاركة في عمليات التخطيط والتنظيم ورسم السياسات العام -1

  .وتقييم منجزاتها
الرأي وتقديم االستشارات المتخصصة في القضـايا والمواضـيع    إبداء -2

  .المحالة إليه من قبل الوزير أو الوكيل أو الوكيل المساعد
اقتراح سبل تطوير وتحسين مستوى األداء العام بـالوزارة والجهـات    -3

  .التابعة لها
لتطورات والمستجدات التي تطرأ على المتابعة واالطالع المستمر على ا -4

  .وإعداد التقارير الدورية بشأنها ,عمل الوزارة
  .للتشريعات النافذة أية أعمال أخرى يكلف بها وفقاً -5

4 

  :وخيتص مبا يلي ماإلعالمكتب 
  .المشاركة في تنفيذ سياسات الوزارة في المجال اإلعالمي -1
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طبوعات التـي تصـدر عـن الـوزارة     إعداد الخطة الشهرية العامة للم -2
  .والتنسيق مع الجهات ذات العالقة لتنفيذها

إجراء اللقاءات الصحفية مع المسؤولين بالوزارة ونشرها في وسـائل   -3
وزارة التخطيط ومساهمتها في التنمية بـداخل   دور اإلعالم بغرض إبراز

  .الدولة
مواضـيع  إعداد التحقيقـات الصـحفية والتغطيـة اإلعالميـة عـن ال      -4

والعمل على نشرها في  ,والمؤتمرات وورش العمل التي تقيمها الوزارة
  .الوسائل اإلعالمية

خارجهـا لكتابـة    وأ الوزارةبراء والباحثين سواء داخل التعاون مع الخ -5
المواضيع المتخصصة في اإلصدارات والنشـرات التـي تصـدر عـن     

  .وذلك ضمن السياسة اإلعالمية المعتمدة ,الوزارة
البيانات الخاصة بعمل الوزارة عبر الموقع اإللكترونـي للـوزارة    إدخال -6

  .وتحديثها
 ,تجهيز األفالم الوثائقية عن نشاطات الوزارة والجهـات التابعـة لهـا    -7

  ,لكترونيوالعمل على نشرها في وسائل اإلعالم والموقع اإل
  .الوزارةاإلشراف على تصميم وطباعة كل إصدارات  -8
ى توثيق الصلة بين أجهزة اإلعالم المختلفة وتبادل المعلومات العمل عل -9

  .معها لخدمة أهداف الوزارة
توثيق األنشطة اإلعالمية عبر الوسائل المختلفة بالتعاون مـع مكتـب    -10

  .نظم وتقنية المعلومات
  .للتشريعات النافذة أية أعمال أخرى يكلف بها وفقاً -11
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5 

  :اعد وخيتص مبا يليمكتب شؤون الوكيل املس
  .ترتيب عقد اجتماعات الوكيل المساعد -1
متابعة عمل اللجان المشكلة برئاسة أو عضوية الوكيل المساعد بما في  -2

ذلك إعداد المخاطبات الالزمة للدعوة لالجتماعات وإعداد جدول األعمال 
  .وصياغة محاضرها

  .وكيل المساعدإجراء االتصاالت وتنظيم المقابالت الخاصة بعمل ال -3
العمل على تقديم الخدمات المساندة لمكتب الوكيل المساعد بالمسـتوى   -4

 اإلدارةوانجاز كافة الترتيبات الالزمة لسفره بالتنسـيق مـع    ,المطلوب
  .دارية والماليةإلالعامة للشؤون ا

6 

يصدر بتعديل التنظيم الداخلي لديوان الوزارة قرار من وزير التخطـيط،  
  .الف أحكام هذا القرار والتشريعات النافذةخبما ال ي وذلك

7 

يلغى كل حكـم يخالفـه، وعلـى    عمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وي
نشر في الجريدة الرسميةالجهات المعنية تنفيذه، وي.  

  جملس الوزراء
  .هجرية1434/القعدة وذ/06 :صدر في

  .ميالدية2013/سبتمبر/12 :قــالمواف



  588رقم الصفحة                                                    )                 5(دد ـــالع
  

 

  جملس الوزراءقرار 
  ميالدية 2013لسنة ) 543( رقم

  بتعديل حكم بالالئحة التنفيذية
ن التسجيل أميالدية، بش2010لسنة  )17(للقانون رقم 

  العقاري
  جملس الوزراء

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديالته -
وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانية والحسابات والمخازن  -

  .وتعديالتهما
ميالدية بشأن إصدار قانون عالقـات  2010لسنة ) 12(وعلى قانون رقم  -

  .العمل والئحته التنفيذية
ميالدية بشـأن التسـجيل العقـاري    2010لسنة ) 17(وعلى القانون رقم  -

  .وأمالك الدولة
ميالديـة بتقريـر بعـض األحكـام     2012لسنة ) 48(وعلى القانون رقم  -

  .ل العقاري وأمالك الدولةالخاصة بشأن التسجي
ميالدية في شأن 2012لسنة ) 10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .منح الثقة للحكومة المؤقتة
ميالديـة بتفـويض   2013لسنة ) 345(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

  .رئيسه في اختصاصاته
ــم   - ــدل رق ــر الع ــب وزي ــدير مكت ــاب م ــى كت ــاريخ ) 3351(وعل بت

  .ميالدية2013/أغسطس/20
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  قــــرر
1 

لسـنة  ) 17(من الالئحة التنفيذيـة للقـانون رقـم    ) 70(تُعـدل المادة 
ميالدية بشأن التسجيل العقاري بحيث يجـري نصـها علـى النحـو     2010
  -:التالي

تعتمد نماذج السجالت واألوراق التي تستعملها فروع وإدارات ومكاتـب   -1
الدفاتر والسجالت والنماذج المرفقـة   التسجيل العقاري والتي تتمثل في

 ,وترقم أوراق هذه الدفاتر والسجالت بأرقام مسلسـلة  ,أشكالها بالالئحة
تكون كل صـفحتين متقـابلتين ورقـة     ,وتتكون من عدد من الصفحات

وتوقع كل ورقة منها من رئيس المصلحة أو من يفوضـه فـي    ,واحدة
وال يجـوز إجـراء أي    ,وتدون بها البيانات بكل دقة وبخط واضح ،ذلك

ويجب أن تربط بطريقة محكمة أوراق كـل   ,كشط أو محو أو تحشير بها
  .ملف من ملفات تحقيق الملكية واالنتفاع

البيانـات   بها تتكون صفحات السجل االستثماري من ورقة أصلية يدون -2
وورقة مكملة  ,الخاصة بالعقار المقام عليه المشروع االستثماري ومالكه

ومالك المشروع  ,دوين البيانات الخاصة بالمشروع االستثمارييتم بها ت
  .االستثماري

  -:وتكون نماذج السجالت واألوراق المشار إليها على النحو اآلتي
ً مناذج السجالت   .أوال

  .سجل عقاري) 1(نموذج رقم  -
  .سجل تدوين طلبات تحقيق الملكية) 2(نموذج رقم  -
  .بانتقال الملكية سجل الضبط الزماني) 3(نموذج رقم  -



  590رقم الصفحة                                                    )                 5(دد ـــالع
  

 

  .سجل تدوين حقوق الرهن وانتقالها) 4(نموذج رقم  -
  .سجل تدوين الطلبات القضائية واألحكام) 5(نموذج رقم  -
  .سجل االعتراضات على نتائج تحقيق الملكية) 6(نموذج رقم  -
  .سجل تدوين كافة القرارات) 7(نموذج رقم  -
  .غيير في هيئة العقارسجل البناء الجديد أو الت) 8(نموذج رقم  -
  .سجل الفهرس األبجدي) 9(نموذج رقم  -
  .سجل دليل الخرائط) 10(نموذج رقم  -
  .سجل حركة تداول الملفات العقارية) 11(نموذج رقم  -
  .سجل حركة تداول الطلبات) 12(نموذج رقم  -
  .سجل األوراق المتممة للسجل العقاري) 13(نموذج رقم  -
  .المحررات النهائيةسجل ) 14(نموذج رقم  -

  :مناذج األوراق - :ثانياً 
  .تسجيل/طلب تحقيق ملكية) 1(نموذج رقم  -
  .تسجيل/إيصال تقديم طلب تحقيق ملكية) 2(نموذج رقم  -
  .غالف ملف عقاري) 3(نموذج رقم  -
  .إخطار بحضور إجراءات تحقيق ملكية) 4(نموذج رقم  -
  .محضر تحقيق ملكية) 5(نموذج رقم  -
محضر فني بإثبـات حـدود عقـار وبيـان مشـتمالته      ) 6(رقم نموذج  -

  .ومساحته
  .إعالن نتيجة تحقيق ملكية) 7(نموذج رقم  -
  .اعتراض على نتيجة تحقيق ملكية) 8(نموذج رقم  -
  .إيصال تقديم طلب االعتراض على نتيجة تحقيق ملكية) 9(نموذج رقم  -
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  .في االعتراضاتإعالن بالحضور أمام لجنة الفصل ) 10(نموذج رقم  -
محضر لجنة الفصل في االعتراضات على نتيجة تحقيق ) 11(نموذج رقم  -

  .ملكية
قرار لجنة الفصل في االعتراضات على نتيجة تحقيـق  ) 12(نموذج رقم  -

  .ملكية
  .قرار تسجيل مؤقت) 13(نموذج رقم  -
  .قرار تسجيل جديد) 14(نموذج رقم  -
  .ي السجل العقاريقرار تسجيل تال ف) 15(نموذج رقم  -
  .إعالن عن موعد تحقيق الملكية) 16(نموذج رقم  -
  .شهادة إدارية بعدم التملك) 17(نموذج رقم  -
  .شهادة عقارية) 18(نموذج رقم  -
  .سند مؤقت للتملك) 19(نموذج رقم  -
  .سند قطعي للتملك) 20(نموذج رقم  -
  .لنشرة العقاريةجدول مضمون السندات المعدة للنشر با) 21(نموذج رقم  -
  .غالف ملف عقاري قطعي) 22(نموذج رقم  -
  .قائمة بما يحتويه الملف العقاري من مستندات) 23(نموذج رقم  -
  .إخطار برد سند التملك) 24(نموذج رقم  -
  .قرار إبطال السند المؤقت أو القطعي) 25(نموذج رقم  -
  .رسم مساحة العقار) 26(نموذج رقم  -
  .مسودة مساحية )27(نموذج رقم  -
  .رصد الزوايا وأخذ المسافات) 28(نموذج رقم  -
  .كشف باالطالع على ملف عقاري) 29(نموذج رقم  -
  .عقد بيع مبدئي لعقار) 30(نموذج رقم  -
  .عقد بيع عقار) 31(نموذج رقم  -
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  .عقد مقايضة عقار) 32(نموذج رقم  -
  .عقد هبة عقار) 33(نموذج رقم  -
  .قد الرجوع في هبة عقارع) 34(نموذج رقم  -
  .عقد قسمة عقار) 35(نموذج رقم  -
  .عقد قرض مضمون برهن عقاري) 36(نموذج رقم  -
  .عقد تعديل قرض مضمون برهن عقاري) 37(نموذج رقم  -
  .عقد حصر رهن عقاري)38(نموذج رقم  -
  .عقد تحويل رهن عقاري) 39(نموذج رقم  -
  .عقد شطب رهن عقاري)40(نموذج رقم  -
  .عقد بيع منقول) 41(نموذج رقم  -
  .عقد تصحيح) 42(نموذج رقم  -
  .عقد توكيل خاص) 43(نموذج رقم  -
  .عقد توكيل عام) 44(نموذج رقم  -
  .غالف ملف التوثيق) 45(نموذج رقم  -
  .كشف بإحصائية األعمال) 46(نموذج رقم  -
  .شهادة إدارية وحالة عقار) 47(نموذج رقم  -

2 

وعلـى  , ويلغى كل حكـم يخالفـه  , ا القرار من تاريخ صدروهيعمل بهذ
  .وينشر في الجريدة الرسمية, الجهات المختصة تنفيذه

  وزراءـس الـجمل
  .هجري1434/ذي القعدة/06: صدر في

  .ميالدية2013/سبتمبر/12: الموافــق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2013لسنة  )589(رقم 

ٍ بإنشاء معهد عا   ل
  ءجملس الوزرا

  .هتالدستوري وتعديال اإلعالنبعد االطالع على  -
وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانية والحسابات والمخازن  -

  .اموتعديالته
ميالدي بشأن إصدار قانون عالقـات  2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

  .العمل والئحته التنفيذية
  .دي بشأن التعليمميال2010لسنة ) 18(وعلى القانون رقم  -
ميالدي في شـأن  2012لسنة ) 9(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة
ميالدي في شأن 2012سنة ل) 10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .منح الثقة للحكومة المؤقتة
مـيالدي بتفـويض   2013لسـنة  ) 345(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

  .رئيسه في اختصاصاته
  .صابعةوعلى كتاب رئيس المجلس المحلي األ -

  ررــــق
1 

ٍلنشأ معهد عاي بمدينـة  )) املعهـد العـايل للمهـن الشـاملة((سـمى  ي
يتبع إدارة  ,األصابعة تكون له الشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة

  .هيئة الوطنية للتعليم التقني والفنيالمعاهد العليا بال
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2  
عمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهـات المعنيـة تنفيـذه،    ي
نشر في الجريدة الرسميةوي.  

  
  جملس الوزراء

  .هجري1434/ذي القعدة/25 :صدر في
  .الديــمي2013/أكتوبر/1 :قـالمواف
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  قرار جملس الوزراء
  ديميال 2013لسنة  )561( رقم

  بإنشاء غرفة للعمليات األمنية املشرتكة مبدينة إجدابيا
  :جملس الوزراء

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديالته -
ميالدية في شأن الخدمة في القوات 1974لسنة  )40( وعلى القانون رقم -

  .المسلحة
  .بشأن األمن والشرطة ميالدية1992لسنة  )10( وعلى القانون رقم -
بتقرير بعض األحكـام فـي    ةميالدي2012لسنة  )11( ى القانون رقموعل -

  .شأن صالحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي
مـيالدي بتفـويض   2013لسـنة   )345( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم -

  .رئيسه في اختصاصاته
  ررــــق

1 

للحفـاظ  "  غرفة العمليات األمنيـة املشـرتكة" سمينشأ غرفة أمنية تُتُ
تتبع مجلـس الـوزراء    ,والمناطق المحيطة بها ,على األمن بمنطقة اجدابيا

  .ويكون مقرها بمدينة إجدابيا ,هوتعمل تحت اإلشراف المباشر لرئيس
2 

شكل غرفة العمليات المشار إليها في المادة السابقة من رئيس من أحـد  تُ
 ,ه من أحـد الضـباط  ومساعد ل ,ضباط الجيش ال تقل رتبته عن رتبة عقيد

وتضـم منـدوبين عـن     ،يصدر بتكليفهما قرار من رئيس مجلس الـوزراء 
  -:الجهات التالية

  .جهاز المخابرات الليبية -1
  .مديرية األمن الوطني إجدابيا -2
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  .مصلحة الجمارك -3
  .األجانبمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون  -4
  .الهجرة غير الشرعية -5
  .الحرس البلدي -6
  .افحة المخدراتمك -7
  .حرس الحدود -8
  .وحدات من الجيش الليبي -9

  )3( مادة
  - :غرفة العمليات األمنية املشرتكة القيام مبايلي تتوىل

اتخاذ اإلجراءات والترتيبات الالزمة للحفاظ على األمن بمنطقة إجـدابيا   -1
والمشـاركة   ,سناد الشرطةإوبما يضمن دعم و ,والمناطق المحيطة بها

ولها في ذلك وضع الخطط األمنية الكفيلة بالتنسيق مـع   ,األمنفي حفظ 
  .الجهات ذات العالقة

وجمع االسـتدالالت   ىي البالغات وقبول الشكاولقوضع آلية قانونية لت -2
  .واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة إلحالتها إلى النيابة العامة ,بشأنها

ما اتخذ بشأنها مـن إجـراءات   تقديم التقارير اليومية ألهم البالغات و -3
  لمجلس الوزراء والجهات ذات العالقة

  .السيطرة األمنية الكاملة على مدينة إجدابيا وضواحيها -4
  .فتح نقاط التمركز األمني لفرض األمن والمجاهرة به -5
  .مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب الجمركي وتجارة المخدرات -6

  - :يلي مهامها ماويكون للغرفة يف سبيل أداء 
الحق في استخدام كافة الوسائل الفنية والتقنية التي تراها الزمـة ألداء   -أ

وعلى جميع الجهات األمنية ذات العالقة بعمل الغرفـة اتخـاذ    ,مهامها
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اإلجراءات العاجلة بما يمكن الغرفة من تحقيـق أهـدافها ذات الطـابع    
  .األمني

مة بما يكفل أداء الغرفة لمهامهـا  والجهات العا الوزارات التنسيق مع  -ب
  .ووفقاً للبرنامج الذي تعده الغرفة بالخصوص ,على الوجه المطلوب

التنسيق مع مؤسسات المجتمع المـدني وأعيـان ووجهـاء المنـاطق      -ج
المستهدفة وطلب معوناتهم وإدماجهم في الخطة األمنية بمـا يتناسـب   

تعمال القوة حفاظاً على وبما يحد من اإلفراط في اس ,وطبيعة هذه المهام
  .األرواح والممتلكات

ختراقات التي يتم ضـبطها  تشكيل فريق إعالمي بالغرفة مهمته توثيق اال -د
عالمي للتواصل مـع وسـائل اإلعـالم    إكما يكون لها ناطق  ,في الحال

  .لتوضيح مهام الخطة األمنية وأهدافها 
  .تنفيذا لمهامها للغرفة حق االستعانة بمن ترى لزوم االستعانة به -هـ

4 

يخضع منتسبو الغرفة من الناحيـة الفنيـة إلشـراف رئـيس الغرفـة      
  .هومساعد

5 

كل جهة يتبعها منتسبو الغرفة دفع المرتبـات وسـائر العـالوات     ىتتول
والمزايا المالية والمكافآت لمنتسسبيها كل فيما يخصه، وفقـاً للتشـريعات   

  .النافذة
  )6( مادة

صدر بتحديـدها قـرار مـن    يرفة عدد من التقسيمات التنظيمية لغليكون 
  .رئيس الغرفة
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  )7( مادة
عمل بيـ أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وي كـل حكـم يخـالف     ىلغ
  .نشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويمهأحكا

  جملس الوزراء
  .هجري1434/ذو القعدة/18 :صدر في

 .ميالدي2013/بتمبرس/24 :قـالمواف
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
  ميالدي 2014لسنة ) 7( رقم 

  جلنة قيد حمرري العقود
بشـأن محـرري العقـود    . م1993لسنة  2بعد االطالع على القانون رقم  -

  .وتعديله والئحته التنفيذية 
وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بهـا الدالـة    -

  .فر الشروط المطلوبة قانونا للقيدعلى تو
 1435/جمـادى األولـى    / 16وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ  -

  .ميالدي 2014/مارس/17الموافق . هجري
  قررت

1 

سماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف طـرابلس  أيقيد السادة اآلتية  -
  -:مــوه
  .حيمرألعبد الرحمن األمين السائح ا -1
  .حمد  عمارة أحمدخيرى م -2
  .عماد عياد الهادي ضياف -3
  .عفاف عمر محمد الزيتوني-4
  .علي محمود علي العير -5
  .ةمحمد الكيالني محمد أبو خوط -6
  .أكرم حسين علي ضو -7
  .أحمد عبد الرحمن عمرو أبورأس -8
  .بلقاسم محمود أبو بكر الحناشي -9

  .رويدة مصطفى عبد الحفيظ المقرعن -10
  .قريش عيسى الصيديهم أ -11
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2 

سماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر أيقيد السادة اآلتية  -
  -:العقود المبين قرين اسمه وهم

  .هاجر معتوق علي  بمكتب     محبوبة إبراهيم المبروك     -1
  .حسين عبد اهللا علي   بمكتب     مصباح عبد السالم علي     -2
  .بمكتب     عصام عبد اللطيف نشنوش    عمر عمران محمد        -3
  .مجدي رمضان زرتي بمكتب          رمزي خليفة البوزيدي      -4
  .محمد حسن العريفي  بمكتب       محمد سليمان       إسماعيل -5
  .بمكتب      ميالد صالح جليد    عبد العزيز علي مروان      -6
  . مفتاح بلقاسم المحجوب   بمكتب   سليمان عبد السالم عريبي      -7
  .بمكتب      محمد حسن العريفي     أشرف محمد العريفي        -8
  .رمضان محمد العماري  بمكتب           مروان مصباح محمد      -9

  .ليلى أحمد محمد غربال   بمكتب           ضاوية محمد ساسي     -10
  .سالم جمعة مازق    بمكتب         طارق أبو عجيلة مازق   -11
  .خالد عبد اهللا المنتصر     بمكتب        محمد نصر السائح        -12
  .مهند عبد السالم سالم    بمكتب         رضا غيث عبد الحفيظ    -13
  .عبد العظيم عبد اهللا عمر    بمكتب         محمود محمد الحراري   -14
  .نوح محمد نوح    بمكتب          خالد سعيد رمضان      -15
  .بمكتب       خالد عبد اهللا المنتصر         خليفة نصر خليفة      -16
  .بمكتب       أكرم إبراهيم محمد          أحمد حسين محمد     -17

3 

عبد الرحيم محمد عبد الرحيم مصـباح محـرر العقـود    / ينقل السيد  -
استئناف طرابلس بنـاء   بمحكمة استئناف سبها للعمل محرر عقود بمحكمة

  .على طلبه
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4 

/ لهام منصور عمار محرر  عقود مساعد بمكتب السـيد إ/ تنقل السيدة -
خديجـة  / عالء الطاهر أبو جعفر للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيدة 

  .محمد ضو العلوص بناء على طلبها
5 

ـ أيلغى قيد السادة محرري العقود اآلتية  - ى طلبـاتهم  سماؤهم بناء عل
  -:مـــوه
  .مفيدة عون حميده المزداوي -1
  .محمد يونس عمرإعزيزة  -2
  .إبراهيم سالم إبراهيم التموني -3

6 

نورهان طارق عيساوي محرر عقود مساعد بمكتـب  / يلغى قيد السيدة -
عبد العزيز مولود عبد السالم بمحكمة استئناف طرابلس بناء علـى  / السيد
  .طلبها
سعد أبوعجيلة علي محرر عقـود مسـاعد بمكتـب    / السيد يلغى قيد -
  .عبد الفتاح عبد اهللا انبية بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه/ السيد

7 

وينشر في ,يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل
  .الجريدة الرسمية

  
  املستشار                                               يعتمد             

  حممود حممد الكيش               صالح بشري املرغني                   
  وتأديبهم رئيس جلنة قيد حمرري العقود    العدل                       وزير      

  
  .هجرية 1435/جمادى اآلخرة/12: اعتمد بتاريخ

  .ميالدي 2014/ إبريل/12: الموافق
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  نة قيد حمرري العقودقرار جل

  ميالدي 2014لسنة ) 8( رقم 
  جلنة قيد حمرري العقود

بشـأن محـرري العقـود    . م1993لسنة  2بعد االطالع على القانون رقم  -
  .وتعديله والئحته التنفيذية 

وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بهـا الدالـة    -
  .للقيد على توفر الشروط المطلوبة قانونا

 1435/جمـادى األولـى    / 16وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ  -
  .ميالدي 2014/مارس/17الموافق . هجري

  قررت
1 

سماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف بنغـازي  أيقيد السادة اآلتية  -
  -:مــوه
  .عبد الحفيظ محمد علي أبو قرين -1
  .عادل عمر صالح دومة -2
  .بدر محمدإسماعيل سعد  -3
  .منيرة عوض عبد الحميد جدولة -4
  .نوال عبد الحميد عبد اهللا بن عيسى -5
  .محمد محفوظ محمد البشاري -6
  .سليمان أبو بكر علي بالخير -7

2 

بمكتب محرر  لسماؤهم محرري عقود مساعدين كأيقيد السادة اآلتية  -
  -:العقود المبين قرين اسمه وهم
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  .اخلف محمد اخلف بد اهللا    بمكتب   الجليل ع وسام عبد  -1
  .خالد بدر يونس الزوي محمد          بمكتب   عادل عبد اهللا إ -2
  .فردوس رجب محمد   بمكتب       أمل عمر عبد الفتاح     -3
  .عبد الباسط عبد المجيد موسى   بمكتب      عز الدين يوسف حمد     -4

3 

/ م  محرر  عقود مساعد بمكتب السيدةسليمة صالح سال/ تنقل السيدة -
إبراهيم / بسمة عوض عبد الجواد للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد 

  .علي إبراهيم الشريف بناء على طلبها
  4مادة 

أنيس عوض إسماعيل أبو زغيبة محرر عقود بنـاء  /  يلغى قيد السيد -
  .على طلبه

5 

وينشـر  , قبل السيد وزير العدليعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من 
  .في الجريدة الرسمية

  
  املستشاريعتمد                                                            

  حممود حممد الكيشصالح بشري املرغني                                  
  قود وتأديبهمرئيس جلنة قيد حمرري العوزير العدل                                

  
  .هجري 1435/جمادى اآلخره/12: اعتمد بتاريخ

  .ميالدي 2014/ إبريل/12: الموافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
  ميالدي 2014لسنة ) 9( رقم 
  جلنة قيد حمرري العقود

بشـأن محـرري العقـود    . م1993لسنة  2بعد االطالع على القانون رقم  -
  .وتعديله والئحته التنفيذية 

على الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بهـا الدالـة   و -
  .على توفر الشروط المطلوبة قانونا للقيد

 1435/جمـادى األولـى    / 16وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ  -
  .ميالدي 2014/مارس/17الموافق . هجري

  قررت
1 

استئناف الزاويـة  يقيد السادة اآلتية اسماؤهم محرري عقود بمحكمة  -
  -:مــوه
  .المقطوف كريم خليفة ضوء -1
  .أبو عجيلة المبروك رمضان الجزيري -2
  .زهير سالم محمد الفالح -3
  .رجب الكوني أحمد الجطولي -4
  .محمد سالم عثمان بالترتار -5
  .وائل محمد عبد القادر العلوص -6
  .حمزة علي عمار صوان -7
  .مصباح ضوء خليفة ضوء -8

2 

بمكتب محرر  لسماؤهم محرري عقود مساعدين كأيقيد السادة اآلتية  -
  -:سمه وهماالعقود المبين قرين 
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  .بمكتب   محمد علي العموري عبد الباسط  عبد السالم حسين  -1
  .البشير الهادي أبو جناح  لالفي رحومة اشقيفة      بمكتب أمير ا -2
  .عبد اهللا أبو القاسم عبد المولى بمكتب     الهادي عبد اهللا علي الفقيه   -3

3 

محمد أبو عيسى عبد الحميد محرر عقود بناء علـى  /  يلغى قيد السيد -
  .هـطلب

4 

ينشـر  و, يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل
  .في الجريدة الرسمية

  املستشار           يعتمد                                                 
  حممود حممد الكيشصالح بشري املرغني                                  

  رئيس جلنة قيد حمرري العقود وتأديبهموزير العدل                                
  

  .هجري 1435/ةاآلخر ىجماد/ 12 :اعتمد بتاريخ
  .ميالدي 2014/ إبريل/12: الموافق

  
 



  606رقم الصفحة                                                    )                 5(دد ـــالع
  

 

د حمرري العقودقرار جلنة قي  
  ميالدي 2014لسنة ) 10( رقم 
  جلنة قيد حمرري العقود

بشـأن محـرري العقـود    . م1993لسنة  2بعد االطالع على القانون رقم  -
  .وتعديله والئحته التنفيذية 

وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بهـا الدالـة    -
  .دعلى توفر الشروط المطلوبة قانونا للقي

 1435/جمـادى األولـى    / 16وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ  -
  .ميالدي 2014/مارس/17الموافق . هجري

  قررت
1 

سماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الخمـس  أيقيد السادة اآلتية  -
  -:مــوه
  .عطية فرج محمد ارحومة -1
  .عمر محمد محمد أغويلة -2
  .نعبد اهللا الطيب منصور محس -3
  .أميرة محمد سالم عون -4

2 

سماؤهم محرري عقود مساعدة كل بمكتب محـرر  أيقيد السادة اآلتية  -
  -:العقود المبين قرين اسمه وهم

  .بمكتب      فوزية أعمار صالح        بتسام الشريف سعيد   ا -1
  .الصديق علي مسعود  بمكتب       عبد الحكيم عمران الهمالي   -2
  .األمين معتوق الدائمي    بمكتب      علي المزوغي     رمضان  -3
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3 

عمران سالمة عمران التونسي محـرر  عقـود مسـاعد    / ينقل السيد -
عادل مصباح شاماطه  للعمل كمحرر عقود مسـاعد بمكتـب   / بمكتب السيد

  .سليم محمد سليم حبيش بناء على طلبه/ السيد 
4 

بد السالم إبراهيم األسود محرر عقود بناء إبراهيم ع/  يلغى قيد السيد -
  .على طلبه

5 

وينشـر  , يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل
  .في الجريدة الرسمية

  
  املستشاريعتمد                                                            

  حممود حممد الكيش            صالح بشري املرغني                      
  رئيس جلنة قيد حمرري العقود وتأديبهموزير العدل                                

  
  .هجري 1435/ةاآلخر ىجماد/ 12: :اعتمد بتاريخ

  .ميالدي 2014/ إبريل/12: الموافق
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 قرار جلنة قيد حمرري العقود
  ميالدي 2014لسنة ) 11( رقم 

  قودجلنة قيد حمرري الع
بشـأن محـرري العقـود    . م1993لسنة  2بعد االطالع على القانون رقم  -

  .وتعديله والئحته التنفيذية 
وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بهـا الدالـة    -

  .على توفر الشروط المطلوبة قانونا للقيد
 1435/جمـادى األولـى    / 16وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ  -

  .ميالدي 2014/مارس/17الموافق . هجري
  ررتــق

1 

سماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف مصـراتة  أيقيد السادة اآلتية  -
  -:مـــوه
  .أبو بكر محمد مخلوف محمد -1
  .مراجع  عبد السالم الجروشيامصباح  -2
  .عبد اهللا علي سليمان الدعيكي -3
  .إيهاب محمد علي ارفيدة -4
  .سين مفتاح صالحنعيمة ح -5

2 

بمكتب محرر  كلُّ ينسماؤهم محرري عقود مساعدأيقيد السادة اآلتية  -
  -:سمه وهماالعقود المبين قرين 

  .ن محمد قرقديبمكتب      حس   محمد حسين محمد قرقد   -1
  .منير خليفة الواقني   بمكتب      أحمد محمد عبد الهادي    -2
  .بمكتب      عبد الحكيم عبد النبي مفتاح      نادية محمد  الفليدني   -3
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3 

مفتاح موسى مفتاح شنينة محرر عقود بنـاء علـى   /  يلغى قيد السيد -
  .طلبه

4 

وينشـر  , يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل
  .في الجريدة الرسمية

  
  املستشار                     يعتمد                                       

  حممود حممد الكيشصالح بشري املرغني                                  
  رئيس جلنة قيد حمرري العقود وتأديبهموزير العدل                                

  
  .هجري 1435/ةاآلخر ىجماد/ 12: اعتمد بتاريخ

  .ميالدي 2014/ إبريل/12: الموافق
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جلنة قيد حمرري العقود قرار  
  ميالدي 2014لسنة ) 12( رقم 
  جلنة قيد حمرري العقود

بشـأن محـرري العقـود    . م1993لسنة  2بعد االطالع على القانون رقم  -
  .وتعديله والئحته التنفيذية 

وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بهـا الدالـة    -
  .ونا للقيدعلى توفر الشروط المطلوبة قان

 1435/جمـادى األولـى    / 16وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ  -
  .ميالدي 2014/مارس/17الموافق . هجري

  ررتــــق
1 

يقيد السيد  سالم أحمد علي عبد السالم محرر عقود بمحكمة استئناف  -
  .سبها

2 

محرر  بمكتبل سماؤهم محرري عقود مساعدين كأيقيد السادة اآلتية  -
  -:سمه وهماالعقود المبين قرين 

  . أريج عبد السالم بشير      بمكتب    إمحمد أحمد عبد الهادي -1
  .أحمد  عمر أحمد عمر      بمكتب     سعد إبراهيم الزكراوي -2
  .بمكتب     سعد ابراهيم الزكراوي     أحمد الهادي مختار     -3
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3 

وينشـر  , اده من قبل السيد وزير العدليعمل بهذا القرار من تاريخ اعتم
  .في الجريدة الرسمية

  
  املستشاريعتمد                                                            

  حممود حممد الكيشصالح بشري املرغني                                  
  رري العقود وتأديبهمرئيس جلنة قيد حموزير العدل                                

  
  .هجري 1435/ةاآلخر ىجماد/ 12: اعتمد بتاريخ

  .ميالدي 2014/ إبريل/12: الموافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
  ميالدي 2014لسنة ) 13( رقم 
  جلنة قيد حمرري العقود

بشـأن محـرري العقـود    . م1993لسنة  2بعد االطالع على القانون رقم  -
  .يذية وتعديله والئحته التنف

وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بهـا الدالـة    -
  .على توفر الشروط المطلوبة قانونا للقيد

 1435/جمـادى األولـى    / 16وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ  -
  .ميالدي 2014/مارس/17الموافق . هجري

  ررت ـــق
1 

عبد السالم بالحسـن محـرر عقـود     عبد السالم أبو بكر/ يقيد السيد -
  .بمحكمة استئناف الجبل األخضر

2 

/ أكرم حامد عبد الحفيظ مساعد محرر عقود بمكتب السـيد / يقيد السيد -
  .محمد جمعة محمد

3 

وينشـر  , يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل
  .في الجريدة الرسمية

  املستشار                                              يعتمد              
  حممود حممد الكيشصالح بشري املرغني                                  

  رئيس جلنة قيد حمرري العقود وتأديبهموزير العدل                                
  .هجري 1435/ةاآلخر ىجماد/ 12: اعتمد بتاريخ
 .ميالدي 2014/ إبريل/12: المـوافــق










