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  قرار جملس الوزراء
  بنقل تبعية  ميالدي 2012لسنة )196(رقم

  البيولوجية واألمان احليوي  اللجنة الوطنية لألخالقيات
  

  جملس الوزراء
  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديله -
ميالدي، بشأن إصدار قانون عالقات  2010لسنة ) 12( وعلى القانون رقم -

  .العمل والئحته التنفيذية
الدي، ـمي 2011ة ـلسن) 174(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

 .بشأن تحديد هيكل الحكومة االنتقالية
ـ  2011لسنة ) 184(مـوعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رق - الدي، ـمي

 .بشأن اعتماد الحكومة االنتقالية
الدي، ـمي 2006 لسنة) 79(رقم " سابقاً" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة -

بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لألخالقيات البيولوجيـة واألمـان الحيـوي    
 .وتقرير بعض األحكام

) 81(وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحـث العلمـي بكتابـه رقـم     -
 .ميالدي 20/03/2012بتاريخ

وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس عشر  لسـنة   -
 .يالديم 2012

  ررــــــــــق
1 

تنقل تبعية اللجنة الوطنية لألخالقيات البيولوجية واألمان الحيوي إلـى وزارة  
  .التعليم العالي والبحث العلمي
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2 

تشكل بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجنة لتنفيـذ أحكـام هـذا    
  .القرار وتعتمد نتائج أعمالها منه

3 

وعلـى الجهـات    ،مل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفهيع
  .المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية

  جملس الوزراء
  .هجري 1433/جمادى اآلخر/3:صدر في
  .ميالدي 25/4/2012:الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2012لسنة )199(رقم

  العامة باإلذن بنقل خمصصات مالية بامليزانية

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

  .وتعديالتهما
ميالدي، بشـأن التخطـيط والئحتـه    2000لسنة ) 13(وعلى القانون رقم  -

  .التنفيذية
ميالدي، بشـأن اعتمـاد الميزانيـة     2012لسنة ) 20(وعلى القانون رقم  -

  .ميالدي 2012العامة للعام 
مـيالدي،   2011لسـنة  ) 174(الي رقم وعلى قرار المجلس الوطني االنتق -

 .بشأن تحديد هيكل الحكومة االنتقالية

مـيالدي،   2011لسـنة  ) 184( وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم -
  .بشأن اعتماد الحكومة االنتقالية

ميالدي، بشأن إعـادة   2012لسنة ) 168(على قرار مجلس الوزراء رقم و -
  .تسمية جامعتين

 .ميالدي 18/4/2012 في المؤرخ) 235(وعلى كتاب وزير المالية رقم  -
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس عشر  لسـنة   -

  .ميالدي 2012
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  ررـــــق
1 

ومائـة   ن مليوناًيثمانية وثمان) 88.155.284(ل مبلغ يؤذن لوزارة المالية بنق
، من وإلـى البـابين األول   اًن ديناريوأربعة وثمان نين ألفا ومائتيوخمسة وخمس

والثاني لتغطية الفروقات في مخصصات بعض الجهات على النحو المبين بالجدول 
  .المرفق بهذا القرار

2 

ى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعل
  .الجريدة الرسمية

  جملس الوزراء
  .هجري1433/خرجمادى اآل/6:صدر في
  .ميالدي 28/4/2012:الموافق
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  .ميالدي2012لسنة  )199( الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم
  

  املخصص بامليزانية  البيان  الباب
  التعديـل املطلـوب

  مالحظـات  القيمة املعتمدة
  خفض  زيـادة

مصلحة اجلوازات واجلنسية   الثاين
    24.000.000  15.000.000  -  39.000.000  وشؤون األجانب

  125.000.000  -  15.000.000  110.000.000  وزارة الداخلية  الثاين
اهلجرة غري 

  الشرعية

السفارات والقنصليات   األول
    227.891.716  25.108.284    253.000.000  باخلارج

  32.608.284  -  25.108.284  7.500.000  وزارة املالية  لاألو
مرتبات املراقبني 
  املاليني باخلارج

السفارات والقنصليات   الثاين
    123.293.000  33.707.000  -  157.000.000  باخلارج

  89.615.000  -  33.707.000  55.908.000  وزارة املالية  الثاين
خمصصات الباب 
الثاين للمراقبني 

  خلارجاملاليني با
    2.491.500.000  8.500.000  -  2.500.000.000  املؤسسة الوطنية للنفط  الثاين

  8.500.000  -  8.500.000  0  وزارة النفط والغاز  الثاين
تغطية املصروفات 

ة لوزارة يالتشغيل
  النفط والغاز

    53.410.000  5.840.000  -  59.250.000  جامعة املرقب  الثاين

  الثاين
جامعة (جامعة ناصر

  15.370.000  -  5.840.000  9.530.000  )لزيتونةا
أغذية ومنح 
  الطلبة اجلدد

    3.191.188.000  88.155.284  88.155.284  3.191.188.000  اإلمجــايل
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  قرار جملس الوزراء
  بتقرير  ميالدي 2012لسنة ) 201(رقم 

  املؤسسة الوطنية للتعدين بعض األحكام بشأن
  

  جملس الوزراء
  .ى اإلعالن الدستوري وتعديلهبعد االطالع عل -
وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانيـة والحسـابات والمخـازن     -

  .وتعديالتهما
ميالدي، بشأن التنظيم الصناعي والئحته  1989لسنة ) 22(وعلى القانون رقم  -

  .التنفيذية
ـ   بشأن  ،ميالدي 2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  - ات إصـدار قـانون عالق

  .العمل والئحته التنفيذية
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 174(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .وتعديالته تحديد هيكل الحكومة االنتقالية
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
 ،مـيالدي  2007لسـنة  ) 161(رقم ) سابقاً(عبية العامة وعلى قرار اللجنة الش -

  .إنشاء المؤسسة الوطنية للتعدينبشأن 
بتنظـيم الجهـاز    ،مـيالدي  2012لسنة ) 25(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

  . اإلداري لوزارة الصناعة وتقرير بعض األحكام
المـؤرخ فـي   ) 1132(وعلى مـا عرضـه وزيـر الصـناعة بكتابـه رقـم        -

  .ميالدي20/3/2012
ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العـادي الخـامس عشـر لسـنة     وعلى  -

  .ميالدي2012
  ررـــــق

1 

تدار المؤسسة الوطنية للتعدين بمجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضـاء  
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يصدر بتشكيله قرار من وزير الصناعة وتكون مدة عمله أربـع سـنوات قابلـة    
  .للتجديد

2 

ون للمؤسسة مدير عام يصدر بتسميته قرار من وزير الصناعة، بناء علـى  يك
  .اقتراح من مجلس اإلدارة

3 

يتولى وزير الصناعة تحديد مهام واختصاصات رئيس مجلس اإلدارة والمـدير  
  .العام وفقاً للتشريعات النافذة

4 

، وعلى الجهـات  يعمل بـهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه
  .المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية

  جملس الوزراء
  .هجري1433/خرجمادى اآل/06صدر في 
  .ميالدي 28/04/2012الموافق 
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2012لسنة )206(رقم

  بنقل خمصصات مالية بامليزانية العامة
  

  جملس الوزراء
  .ي وتعديلهبعد االطالع على اإلعالن الدستور -
وعلى قانون النظام المالي للدولة، والئحة الميزانية والحسـابات والمخـازن،    -

  .وتعديالتهما
  .ميالدي، بشأن التخطيط والئحته التنفيذية2000لسنة ) 13( وعلى القانون رقم -
ميالدي، بشأن اعتماد الميزانيـة العامـة    2012لسنة ) 20(وعلى القانون رقم  -

  .ميالدي 2012لعام 
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 174(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

 .تحديد هيكل الحكومة االنتقالية
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 184( وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم -

 .اعتماد الحكومة االنتقالية
ــه رقــم - ــر الماليــة بكتاب المــؤرخ فــي ) 244( وعلــى مــا عرضــه وزي

 .ميالدي19/04/2012
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السـادس عشـر  لسـنة     -

 .ميالدي 2012
  ررــــق

1 

ستة عشر مليوناً ) 16،400،000(يؤذن لوزارة المالية بنقل مبلغ مالي وقدره 
مـن  ) المتفرقات(وأربعمائة ألف دينار من مخصصات وزارة المالية بالباب الثاني 

انية العامة إلى مخصصات البند الثاني لهيئة شؤون المحاربين وذلـك علـى   الميز
  :يلاتالنحو ال
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المخصص   البيان  الباب

  بالميزانية
  القيمة المعتمدة  خفض  زيادة

  972.756.000  16.400.000  -  989.156.000  المتفرقات  الثاني

  الثاني
هيئة شؤون 
  26.400.000  -  16.400.000  10.000.000  المحاربين

    16.400.000  16.400.000  999.156.000  اإلجمالي  

 
2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في 
  .الجريدة الرسمية

  جملس الوزراء
  .هجري1433/جمادى اآلخر/6: صدر في 
  .ميالدي 28/4/2012:الموافق
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  قرار جملس الوزراء 
  ميالدي 2012لسنة ) 210(رقم 

  بتقرير بعض األحكام بشأن
  اهليئة العامة للمناطق الصناعية

  جملس الوزراء
  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديله -
وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانيـة والحسـابات والمخـازن     -

  .وتعديالتهما
م الصناعي والئحته ميالدي، بشأن التنظي 1989لسنة ) 22(وعلى القانون رقم  -

  .التنفيذية
إصـدار قـانون عالقـات    ميالدي، بشأن  2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

  .العمل والئحته التنفيذية
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 174(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .وتعديالته تحديد هيكل الحكومة االنتقالية
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 184(االنتقالي رقم وعلى قرار المجلس الوطني  -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
مـيالدي،   2006لسـنة  ) 146(رقم ) سابقاً(وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

  .إنشاء الهيئة العامة للمناطق الصناعيةبشأن 
مـيالدي،   2010لسـنة  ) 407(رقم ) سابقاً(وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

  .شأن اعتماد الالئحة التنظيمية للمناطق الصناعيةب
بتنظـيم الجهـاز    ،مـيالدي  2012لسنة ) 25(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

  . اإلداري لوزارة الصناعة وتقرير بعض األحكام
ـ      - المـؤرخ فـي   ) 1132(م ـوعلى ما عرضـه وزيـر الصـناعة بكتابـه رق

  .ميالدي 20/3/2012
ادي الخـامس عشـر لسـنة    ـراء في اجتماعه العما قرره مجلس الوزوعلى  -

  .ميالدي 2012
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  ررــــق
1 

تدار الهيئة العامة للمناطق الصناعية بمجلس إدارة يتكون من رئـيس وسـتة   
أعضاء يصدر بتشكيله قرار من وزير الصناعة وتكون مدة عمله أربـع سـنوات   

  .قابلة للتجديد
2 

يته قرار من وزير الصـناعة، بنـاء علـى    يكون للهيئة مدير عام يصدر بتسم
  .اقتراح من مجلس اإلدارة

3 

يتولى وزير الصناعة تحديد مهام واختصاصات رئيس مجلس اإلدارة والمـدير  
  .العام وفقاً للتشريعات النافذة

4 

يعمل بـهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهـات  
  .وينشر في الجريدة الرسمية المختصة تنفيذه،

  جملس الوزراء
  .هجري1433/خرجمادى اآل/8صدر في 
  .ميالدي 30/4/2012الموافق 



  192رقم الصفحة                                                                                 )4( عــددال

  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2012لسنة ) 212(رقم 

  بتقرير بعض األحكام يف شأن
  معهد الدراسات الدبلوماسية

  جملس الوزراء
  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري -
ن النظام المالي للدولة والئحة الميزانيـة والحسـابات والمخـازن    وعلى قانو -

  .وتعديالتهما
مـيالدي، بإنشـاء معهـد الدراسـات      1976لسـنة  ) 43(وعلى القانون رقم  -

  .الدبلوماسية
  .وعلى قانون نظام القضاء -
ميالدي، بشأن إصـدار قـانون عالقـات     2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

  .تنفيذيةالعمل والئحته ال
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 174(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .تحديد هيكل الحكومة
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
 12/02/2012بتاريخ ) 352(وعلى كتاب وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم  -

  .ميالدي
 2012ه العادي الخامس لسـنة  ـرره مجلس الوزراء في اجتماعـوعلى ما ق -

  .ميالدي
  قــــــــــرر

1 

المعهـد الدبلوماسـي   (تعدل تسمية معهد الدراسات الدبلوماسية بحيث يصبح 
  ).لبناء القدرات
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2 

  -:يةيسند للمعهد الدبلوماسي لبناء القدرات االختصاصات التال
تأهيل وتدريب الكوادر العاملة بوزارة الخارجية، ورفـع أدائهـم الـوظيفي،     -1

وتحسين مستواهم العلمي والمهني بالتنسيق مـع إدارة الشـؤون اإلداريـة    
  .والمالية بديوان الوزارة

تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في المجال الخارجي من غير الموظفين بوزارة  -2
  .لدولي بناء على طلب الجهات التابعين لهاالخارجية والتعاون ا

القيام بالبحوث والدراسات في مجالي العمل الدبلوماسي والقانون الدولي، وله  -3
في سبيل ذلك القيام بأعمال الترجمة والنشر في المجاالت ذات الصلة بالعمـل  

  .الدبلوماسي
المناظرة لهـا  توثيق الصالت والروابط مع األكاديميات والمعاهد والمؤسسات  -4

  .في الدول األخرى والمنظمات اإلقليمية والدولية
اقتراح إيفاد بعض الموظفين بوزارة الخارجية في دورات تدريبية دبلوماسية  -5

  .متقدمة في األكاديميات والمعاهد الدبلوماسية المتخصصة في الخارج
ن للعمـل  إقامة دورات تدريبية خاصة لزوجات وأبناء الدبلوماسيين الموفـدي  -6

  .بالخارج، التي تتطلبها طبيعة العمل
 أهدافه إقامة الدورات التأهيلية والتدريبية وتنظـيم  تحقيقوللمعهد في سبيل 

  .المؤتمرات والندوات وورش العمل، والمحاضرات
3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلـى الجهـات   
  .الجريدة الرسمية المعنية تنفيذه، وينشر في

  

  جملس الوزراء
  

  .هجري1433/ربيع اآلخر/13صدر في 
  .ميالدي 05/05/2012الموافق 
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2012لسنة ) 213(رقم 

  حبل مركز املعلومات والتوثيق بوزارة اخلارجية 
  والتعاون الدويل

  جملس الوزراء
  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري -
انون النظام المالي للدولة والئحة الميزانيـة والحسـابات والمخـازن    وعلى ق -

  .وتعديالتهما
ميالدي، بشـأن تنظـيم العمـل السياسـي     2001لسنة ) 2(وعلى القانون رقم  -

  .والقنصلي والئحته التنفيذية
ميالدي، بشأن إصـدار قـانون عالقـات     2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

  .ةالعمل والئحته التنفيذي
ميالدي، بشـأن  2011لسنة ) 174(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .تحديد هيكل الحكومة
ميالدي، بشـأن  2011لسنة ) 184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
 مـيالدي،  2006لسـنة  ) 257(رقم " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

  .بتنظيم مركز المعلومات والتوثيق
بتـاريخ  ) 352(وعلى ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي بكتابه رقـم   -

  .ميالدي12/02/2012
 2012وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العـادي الخـامس لسـنة     -

  .ميالدي
  ـررــقـــــ
1 

خارجية والتعاون الدولي وتغـل  يحل مركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة ال
  .يده عن مزاولة أي نشاط
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2 

تؤول أصول وموجودات وأرصدة المركز المنحل لوزارة الخارجيـة والتعـاون   
  .ن به للعمل بالوزارة بذات أوضاعهم الوظيفيةوالدولي، كما ينقل الموظف

3 

تنفيذ أحكام هـذا  تصدر بقرار من وزير الخارجية والتعاون الدولي لجنة تتولى 
  .القرار وتعتمد نتائج أعمالها منه

4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلـى الجهـات   
  .المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية

  
  جملس الوزراء

  
  .هجري1433/اآلخر جمادى/13صدر في 
  .ميالدي 05/05/2012الموافق 
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  ميالدي2012لسنة ) 323(راء رقمجملس الوز قرار

  بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون
  ميالدي2012لسنة )24(رقم 

  بشأن إنشاء املركز الليبي للمحفوظات 
  والدراسات التارخيية

  جملس الوزراء
  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري -
 ميالدي بإصدار قـانون عالقـات العمـل   2010لسنة  )12( وعلى القانون رقم -

  .والئحته التنفيذية
ميالدي بشأن المركز الليبي للمحفوظـات  2012لسنة  )24( وعلى القانون رقم -

  .والدراسات التاريخية
بشـأن   ،ميالدي2011لسنة ) 184( وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية 
 )1695( بكتابـه رقـم  عرضه السيد وزير الثقافة والمجتمع المـدني   وعلى ما -

ميالدي وكتاب رئـيس مجلـس إدارة المركـز الليبـي      25/6/2012بتاريخ 
  .ميالدي16/6/2012بتاريخ  )545( للمحفوظات والدراسات التاريخية رقم

ن لسـنة  يقرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن والعشـر  وعلى ما -
  .ميالدي2012

  ررــــــق
1 

ميالدي بشـأن المركـز   2012لسنة  )24( تنفيذية للقانون رقميعمل بالالئحة ال
  .الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية على النحو المرفق بهذا القرار
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2 

ويلغى كل حكم يخالفه، وعلـى الجهـات    ،يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره
  .وينشر في الجريدة الرسمية ،المختصة تنفيذه

  جملس الوزراء
  .هجري1433/رمضان/03/صدر في
  .ميالدي22/07/2012الموافق
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  ميالدي 2012لسنة )24(الالئحة التنفيذية للقانون رقم
  بشأن املركز الليبي للمحفوظات والدراسات التارخيية

  ميالدي2012لسنة )323(املرفقة بقرار جملس الوزراء رقم
 

1 

المبينة قرين كـل واحـد    يكون لأللفاظ التالية المعاني ،في تطبيق هذه الالئحة
  :منها

ميالدي بشأن المركز الليبي للمحفوظات 2012لسنة  )24( القانون رقم :القانون -
  .والدراسات التاريخية

  .المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية :المركز 
  .مجلس إدارة المركز :المجلس -
  .رئيس مجلس إدارة المركز :رئيس المجلس -

2 

لسـنة   )24( عدم اإلخالل بالمادة السابقة والمادة الثالثـة مـن القـانون   مع 
تتولى وزارة الثقافة والمجتمع المدني اإلشراف علـى   ،ميالدي المشار إليه2012

  .عمل المركز
3 

تشكل اللجنة االستشارية المنصوص عليها بالقانون من رئيس وأربعة أعضاء 
ـ المركز المشـهود لهـم بالكفا   على األقل من ذوي الخبرة في مجال ة العمليـة  ي

  .ويكون من بينهم خبير قانوني وخبير إداري ،واألكاديمية
4 

تتولى اللجنة االستشارية النظر في المسائل التي تحال إليها مـن المجلـس أو   
 ،كما لها المبادرة واقتراح ماتراه والتوصية باتخاذ اإلجراءات الالزمة ،من رئيسه
وتحدد المعاملة المالية ألعضاء اللجنة  ،ظام معين يتعلق بنشاط المجلسأو اتباع ن

  .بقرار من مجلس اإلدارة 
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5 

ينشئ المركز مكتبة جامعة لكل ما يدخل في اختصاصه تزود بالوسائل السمعية 
وتكون تحت اإلشراف المباشر لإلدارة المختصة  ،والبصرية وفقاً للتقنيات الحديثة

  .اسات التاريخيةبالبحوث والدر
6 

  :يتم شغل الوظائف بالمالك الخاص بالمركز لتأدية مهامه بإحدى الطرق التالية
  .التعيين على درجات مصنفة  -
  .التعيين بموجب عقد عمل -
  .النقل من الجهات األخرى إلى المركز -
  .الندب واإلعارة من الجهات األخرى إلى المركز -

7 

رئيس مجلس إدارة المركز مكافآت الخبراء والمختصين الذين تحدد بقرار من 
  .تتم االستعانة بهم من قبل المركز

8 

معاملـة  ) دكتـوراه /ماجستير(يعامل الباحثون من حملة الشهادات العلمية العليا
نظرائهم من الباحثين في المراكز البحثية وتحدد بقرار من مجلس إدارة المركـز  

  .ي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للبحث العلميوظائف البحث العلم
9 

يكون للمركز مالك وظيفي يعتمد من وزارة العمل والتأهيل بناء على عـرض  
  .من رئيس مجلس إدارة المركز 

10 

يصدر بقرار من مجلس الوزراء منح صفة مأموري الضبط القضائي للموظفين 
  .رة المركزمن رئيس مجلس إدا اقتراحهمالذين يتم 

11 

  :تؤول إلى المركز ملكية الوثائق الخاصة بإحدى الطرق اآلتية
  .الهبة -1
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  .الوصية -2
  .التبادل -3
مع مراعاة القواعد القانونيـة الشـكلية والموضـوعية     ،الشراء أو العقد -4

وعلى مجلس اإلدارة قبل إصدار قرار شراء أيـة وثيقـة    ،لصحة الهبة والوصية
مـن  )29(ليبيا أن يخاطب مجلس الوزراء إلصدار قرار وفق المـادة موجودة في 

  .القانون
بناء على اقتراح من مجلس إدارة  ،الضم ويكون بقرار من مجلس الوزراء -5

  .من القانون) 17( وفقاً للمادة ،المركز
12 

يحدد ثمن شراء الوثيقة الخاصة ومقدار التعويض في حالة الضم بقـرار مـن   
  .ويعتمد من رئيس المجلس ،من القانون )34( منصوص عليها في المادةاللجنة ال

وعلى اللجنة ورئيس المجلس عند تقدير قيمة الوثيقة المشتراة أو المضمومة 
  :مراعاة مايلي

  .القيمة التاريخية للوثيقة -
  .تاريخ الوثيقة -
  .الحالة المادية للوثيقة -
  .يلولتها للحائزأطريقة  -
في إنشاء الوثيقـة أو المحافظـة    ههود الذي بذله الحائز أو سلفالثمن أو المج -

  .عليها أو اكتسابها
ولرئيس مجلس اإلدارة وللجنة االستعانة بخبير أو أكثر لتقدير قيمة أية وثيقة 

  .خاصة
13 

عند تحديد قيمـة   ،من القانون )34( على لجنة المخطوطات المبينة في المادة
 )42( المخطوطة التي قررت نزع ملكيتها وفقاً للمـادة  التعويض المستحق لحائز

  :من القانون أن تراعي إضافة إلى المعايير الواردة في المادة المذكورة مايلي
  .القيمة العلمية للمخطوطة -
  .ندرة المخطوطة -
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  .أصالتها وقيمتها الجمالية -
  .مدى مساهمة الوثيقة في التراث العلمي لليبيا -

14 

رئيس مجلس إدارة المركز أسماء ووظائف المخولين بحق الصرف وحق يحدد 
  .وذلك وفق الحدود المالية المتاحة ،وك وإلغائهاكتوقيع أذون الصرف والص

15 

علي أن تبلغ المصارف  ،يكون توقيع الصكوك من اثنين أحدهما المراقب المالي
  .عات المخولينالمودع بها حسابات المركز أسماء ووظائف ونماذج توقي

16 

  :وهي ،يكون للمركز عدد من اللوائح الداخلية
  .الئحة النظام المحاسبي -1
  .الئحة النظام الداخلي للمشتريات والعقود -2
الئحة تنظيم المخازن ودفاترها وسجالتها واإلجراءات التنفيذية للتصرف فـي   -3

  .أصول المركز
  .ا ومكافآت وسلف الموظفينيمها -4

يجوز أن تكون هناك لوائح أخرى للمركز وفقاً لالحتياجات الفعليـة وفـي   كما 
جميع األحوال فإن اعتماد لوائح المركز يكون بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء 

اللوائح التـي تـنص    ءباستثنا ،بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة المركز
  .التشريعات على اختصاص رئيس مجلس إدارة المركز بإصدارها

17 

يتولى رئيس مجلس اإلدارة اتخاذ اإلجراءات اإلدارية والمالية الالزمة لتنفيـذ  
مج المركز الوطني للمحفوظات والدراسـات التاريخيـة فـي المركـز الليبـي      د

ونقل أصول وحقوق المركز المدموج في المركز ،للمحفوظات والدراسات التاريخية
  .ميالدي المشار إليه 2012لسنة  )24( المنشأ وفقاً للقانون رقم

  



  202رقم الصفحة                                                                                 )4( عــددال

  قرار جملس الوزراء
  ميالدي2012لسنة )331(رقم

  باملوافقة على إعادة صرف مكافأة شهرية
  ملديري مؤسسات التعليم األساسي والثانوي ومساعديهم

  جملس الوزراء
  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديله -
انيـة والحسـابات والمخـازن    وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة الميز -

  .وتعديالتهما
بشأن إصدار قانون عالقات العمل  ،ميالدي2010لسنة  )12( وعلى القانون رقم -

  .والئحته التنفيذية
  .بشأن التعليم ،ميالدي2010لسنة  )18( وعلى القانون رقم -
بشـأن   ،ميالدي2011لسنة  )174( وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم -

  .هيكل الحكومة االنتقالية وتعديالتهتحديد 
مـيالدي بشـأن   2011لسنة  )184( وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية 
 ،مـيالدي 2009لسـنة   )392( رقـم " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

  .بشأن إقرار حافز لمديري المؤسسات التعليمية ومساعديهم
باعتمـاد الهيكـل    ،ميالدي2012لسنة  )134( على قرار مجلس الوزراء رقمو -

  .التنظيمي واختصاصات وزارة التربية والتعليم وتنظيم جهازها اإلداري
ــم     - ــه رق ــيم بكتاب ــة والتعل ــر التربي ــه وزي ــى ماعرض  )4950( وعل

  .ميالدي27/06/2012بتاريخ
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ن لسـنة  يامن والعشـر قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الث وعلى ما -
  .ميالدي2012

  ررـــــــق
1 

مؤسسات التعليم األساسـي   يوافق على إعادة صرف المكافأة الشهرية لمديري
  .ميالدي المشار إليه2009لسنة )392(ي ومساعديهم المقررة بالقرار رقموالثانو

2 

زمة لوضع القـرار  اتخاذ اإلجراءات الالا المالية والتربية والتعليم تتولى وزارت
  .موضع التنفيذ

3 

وينشـر   ،وعلى الجهات المختصة تنفيذه ،يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره
  .في الجريدة الرسمية

  جملس الوزراء
  .هجري1433/رمضان/6:صدر في 
  .ميالدي25/07/2012:الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي2012لسنة )333(رقم

التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون بإصدار الالئحة 
ميالدي بشأن النشاط التجاري بشأن غرف 2010لسنة )23(رقم

  التجارة والصناعة والزراعة واالحتاد العام
  للغرف وجملس أصحاب األعمال 

  جملس الوزراء
  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري -
  .نشاط التجاريبشأن ال ،ميالدي2010لسنة  )23( وعلى القانون رقم -
ميالدي، بشـأن  2011لسنة  )174( وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم -

  .اعتماد هيكل الحكومة االنتقالية
بشـأن   ،ميالدي2011لسنة  )184( وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
 بتـاريخ  )1835( وعلـى ماعرضـه السـيد وزيـر االقتصـاد بكتابـه رقـم        -

  .ميالدي16/05/2012
ن لسـنة  يوعلى ماقرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثـامن والعشـر   -

  .ميالدي2012
  ررـــــق

1 

لسـنة   )23( يعمل بالالئحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر مـن القـانون رقـم   
لغـرف  بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة واالتحاد العـام ل  ،ميالدي2012

  .ومجلس أصحاب األعمال على النحو المرفق بهذا القرار



  205رقم الصفحة                                                                                 )4( عــددال

2 

وعلـى الجهـات    ،ويلغى كل حكم يخالفه ،يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره
  .المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية

  جملس الوزراء
  .هجري1433/رمضان/06:صدر في
  .ميالدي25/07/2012:الموافق
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لسنة )23(ية للكتاب الثاني عشر من القانون رقمالالئحة التنفيذ
ميالدي بشأن النشاط التجاري بشأن غرف التجارة 2010

والصناعة والزراعة واالحتاد العام للغرف وجملس أصحاب األعمال 
  .ميالدي2012لسنة )333(املرفقة بقرار جملس الوزراء رقم
 

 

1 

  :كل منهايقصد بالعبارات التالية المعني المبين قرين 
  .بشأن النشاط التجاري. م2010لسنة  )23( القانون رقم :القانون
  .وزارة االقتصاد :القطاع
  .وزيراالقتصاد :الوزير
لسـنة  ) 23(شر من القـانون رقـم   ع الثاني الالئحة التنفيذية للكتاب :الالئحة

ومجلس  ،بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة واالتحاد العام للغرف .م2010
  .حاب األعمالأص

  .غرفة التجارة والصناعة والزراعة :الغرفة
  .اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة :االتحاد

  .مجلس أصحاب األعمال :المجلس

  الفصل األول
  غرف التجارة والصناعة والزراعة

2 

 

ر الصادر يكون إنشاء الغرف وإلغاؤها بقرار من الوزير المختص، ويحدد القرا
بإنشاء كل غرفة مقرها ونطاق اختصاصها وعدد أعضاء لجنة إدارتهـا ويكـون   

  .إنشاء الغرف المشتركة بعد أخذ اإلذن من الوزير
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3 

 

تمارس الغرفة في نطاق اختصاصها األعمال والتصرفات التي تسـاعد علـى   
  :ولها على األخص مايلي ،تحقيق أغراضها

وتمثيل منتسبيها لدى الجهـات   ،شؤون والمصالح المشتركة ألعضائهاتولي ال -1
والعمل علي  ،والمؤسسات ،واللجان ،والمصالح ،والهيئات والمنظمات ،العامة

  .تذليل ماقد يواجهها من صعوبات في نطاق اختصاصها
وإقامة  ،ت ذات المصلحة العمومية مثل المخازن العموميةآإقامة وإدارة المنش -2

ات التعليمية من أجل التدريب والتعلـيم علـى األنشـطة التجاريـة     المؤسس
  .المختلفة 

تبصير منتسبيها باألسس والضوابط المنظمة ألنشـطتهم واحتـرام تقاليـدها     -3
تهم بما يمكنهم مـن أداء مهـامهم   يوالعمل على رفع كفا ،وااللتزام بمواثيقها

  .يفاعلية أكبر
والمشـاركة فـي أعمـال    ،التدريبيةعقد الندوات والمـؤتمرات والـدورات    -4

 ،والتجـاري  ،والصـناعي  ،واللجان الخاصة بالنشـاط االقتصـادي  ،المجالس
بالـداخل   والمؤتمرات التي تستدعي مصلحتها اشـتراكها فيهـا   ،والزراعي

  .تحادوالخارج بالتنسيق مع اال
والتوصيات إلى الجهات المختصة في شأن تطوير وتنظـيم   ،تقديم االقتراحات -5

وفي شأن التشـريعات  ،والزراعية ،والتجارية والصناعية ،ؤون االقتصاديةالش
وكذلك تقديم الرأي والخبرة والمشورة الفنية في المسائل  ،والنظم المتعلقة بها

  .واالتفاقيات التجارية ،والزراعية،والصناعية، والتجارية ،االقتصادية
وعـن أسـعار    ،طنيةإصدار شهادات المنشأ عن أصل البضائع والمنتجات الو -6

السلع وسائر الشهادات التي يحددها األمـين المخـتص وفقـاً للمسـتندات     
  .المقدمة

  .إصدار الشهادات المتعلقة باألعراف والعادات التجارية المتبعة -7
  .التصديق على المستندات التجارية في نطاق اختصاصها -8
التي تهـم التجـارة    جمع المعلومات والبيانات واإلحصاءات وإعداد الدراسات -9
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  .والصناعة والزراعة في نطاق اختصاصها وتحليلها ونشرها
فض المنازعات التجارية التي تنشأ بين أعضـائها عـن طريـق التوفيـق      -10

  .والتحكيم من خالل مجلس تحكيم ينشأ لهذا الغرض 
  .تسمية الخبراء للمحاكم والجهات الرسمية عندما يطلب منها ذلك -11
واألدلـة التجاريـة والصـناعية     ،طبوعات والنشرات االقتصاديةإصدار الم -12

  .والزراعية
تفاقيات مع الغرف والمجـالس المختلفـة بالـداخل    إقامة الروابط وإبرام اال -13

خـذ العلـم باللقـاءات    أوتمكين منتسبيها من  ،والخارج بالتنسيق مع االتحاد
  .والمعارض ذات العالقة بأنشطتهم

عارض التخصصية في الداخل والخارج بالتنسيق مع االتحاد إقامة وإدارة الم -14
  .أو المشاركة فيها

4 

 

وقبـول   ،يكون للغرفة حق تملك العقارات واسـتثمارها وتأجيرهـا والـرهن   
وغير ذلك من التصرفات القانونيـة فـي حـدود     واالقتراضالتبرعات واإلعانات 

  .ض التي أنشئت من أجلهااألغرا
5 

 

للغرفة في سبيل تحقيق أغراضها االتصال بالجهات العامـة للحصـول علـى    
وعلى هذه الجهات التعاون معهـا بهـذا   ،البيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطتها

  .الخصوص
6 

 

 اعتبـاري سجالت الغرفة إلزامياً بالنسبة لكل شخص طبيعي أو يكون القيد في 
أم مشـتركاً ويكـون    أو خدميا سواء كان وطنيا ،أو صناعيا ،يزاول نشاطاً تجاريا

حق التصويت في الجمعية العمومية للغرفة قاصراً على األعضاء الوطنيين ويعتبر 
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  .بالنسبة للمزارعين القيد اختياريا
7 

 

 ،عتباراً من تاريخ صدور الترخيصايسري القيد في سجالت الغرفة لمدة سنة 
من الوزير مـع مراعـاة    بتحديد رسوم القيد والتجديد قرار، ويصدر ويجدد سنويا

  .نوع وأداة مزاولة النشاط
8 

 

ه الغرفة يتضمن علـى وجـه   سجل الغرفة على نموذج تعد في يقدم طلب القيد
  :الخصوص البيانات اآلتية

  .وجنسيته ،سمه التجاريااسم طالب القيد، و -1
  .نوع النشاط الذي يزاوله -2
  .الشكل القانوني ألداة مزاولة النشاط -3
  .رقم القيد في السجل التجاري -4
عنوان المركز الرئيس إذا كان القيد عن الفرع واسم الشخص المعتمـد فـي    -5

  .مثيلهت
  .رقم وتاريخ الترخيص -6
  .لكتروني الذي يراسل عليهالعنوان البريدي العادي أو اإل -7

في القيد بالغرفـة بالقـدر    الراغبين عينروتسري الشروط السابقة على المزا
  .الذي التتعارض فيه مع طبيعة نشاطهم

  .ويعطي الطالب إيصاالً باستالم طلب القيد
9 

 

الطلب من طرف اإلدارة المختصة بالغرفة ويجب إبـالغ الطالـب    فيالبت  يتم
وفـي حالـة    ،بقبول القيد أو رفضه خالل سبعة أيام عمل من تاريخ استالم الطلب

ويجوز التظلم من قرار الرفض لـدى أمـين    ،الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً
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ل ثالثة أيـام عمـل مـن    والذي يتولى الفصل فيه خال ،لجنة إدارة الغرفة المعنية
  .ويكون قراره نهائيا ،تاريخ تقديم التظلم

واسـم   ،وفي حالة قبول الطلب يجب أن يتضمن القرار رقم القيد فـي السـجل  
  .الشعبة التي صنف عليها

10 

 

 ،يقدم طلب تجديد القيد قبل انتهاء سريانه بمدة خمسة عشر يوماً على األقـل 
  :تعده الغرفة يتضمن البيانات األساسية وعلى األخص وذلك على نموذج

  .اسم طالب التجديد -1
  .مستخرج حديث من السجل التجاري -2
  .رقم قيده في سجل الغرفة -3
  .تاريخ انتهاء صالحية القيد -4
  .اسم الشعبة المقيد عليها -5

  .ويتبع في شأن التجديد ذات اإلجراءات المنصوص عليها بالنسبة لطلب القيد
وفي حالة عدم تجديد القيد في الموعد المحدد توقف عضوية المعني بقرار من 

  .لجنة اإلدارة إلى حين تسوية وضعه ودفع الرسوم المستحقة عليه
11 

 

يصنف المقيدون في الغرفة في شعب نوعية متجانسة اليقل مجموعهـا عـن   
اليقـل عـدد   على أ ،هذه الالئحةشعبة حسب الجدول التفصيلي المرفق ب) عشرين(

  .شعب )عشر(الشعب العاملة فعالً عن 
12 

 

يجوز لكل غرفة تبعاً ألنواع األنشطة الموجودة في دائرة اختصاصها، إدمـاج  
الشعبة التي يقل عدد األشخاص المقيدين فيها عن عشرة أشـخاص فـي شـعبة    

  .أخرى ويصدر قرار الدمج من لجنة اإلدارة
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13 

 

وإذا تداخل نشاط الشخص فـي   ،اليجوز قيد الشخص في أكثر من شعبة واحدة
  .أكثر من شعبة فيكون قيده في الشعبة التي يرغب فيها

14 

 

تتكون لجنة الشعبة من ثالثة أعضاء يتم اختيارهم من قبل األعضاء المقيـدين  
ويكون أحدهم منسـقاً   ،ق االقتراع السري من بين أعضائها المقيدينعن طري ،بها
  .لها

15 

 

  -:يتم اختيار أعضاء لجان الشعب وفق الشروط التالية
  .أن يكون العضو ليبي الجنسية -1
أال يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة أو أشـهر   -2

  .ه مالم يكن قد رد إليه اعتباره إفالس
  .سنة)27(أال يقل عمره عن سبع وعشرين  -3
أن يكون قد أتم سنة كاملة على قيده في الشعبة على األقل ومنتظماً في تجديد  -4

  .القيد
16 

 

أو اختيار العضو في عضوية  ،تسقط العضوية في حالة فقد شرط من شروطها
لجنة اإلدارة أو عدم االلتزام بالحد األدنى من االجتماعات المنصوص عليهـا فـي   

أو  ،من هذه الالئحة دون مبرر يقبله أمين الجمعية العمومية للغرفـة  )18( المادة
ـ  ة زمالئـه أو غيـرهم أو   ـإذا صدر منه ما يخالف قواعد األخالق وحسن معامل

  .أشهر إفالسه
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 ،ان الشعب ألي سبب من األسباب السـابقة وإذا خال محل عضو من أعضاء لج
من بـين   )14(يتم اختيار من يحل محله طبقاً للكيفية المنصوص عليها في المادة 

األعضاء المقيدين بالشعبة بعد توجيه الدعوة ألعضائها من قبل أمـين الجمعيـة   
  .من هذه الالئحة )21(العمومية وفقاً لنص المادة 

الشعبة قرار نهـائي مـن أمـين الجمعيـة     ويصدر بسقوط العضوية في لجنة 
  .وللمعني حق الطعن في هذا القرار أمام المحكمة المختصة ،العمومية

17 

 

كمـا   ،شعبة تمثيل أعضاء الشعبة في الجمعية العمومية للغرفـة التتولى لجنة 
  . لجنة إدارة الغرفة أمامتتولي متابعة مصالحهم والدفاع عنها 
18 

 

علـى أن يكـون    ،يجتمع أعضاء لجنة الشعبة ثالث مرات في السنة على األقل
وذلك بدعوة من منسق اللجنة أو اثنين مـن   ،حدها باألعضاء المنتسبين للشعبةأ

أعضائها لمتابعة مصالح منتسبيها وماتم اتخاذه من إجراءات حيالها من قبل لجنة 
ترفع اللجنة تقريراً عن أعمالها إلى لجنة اإلدارة ويجـوز ألمـين   و ،إدارة الغرفة

لجنة اإلدارة أو أمين الجمعية العمومية دعوة لجنة الشـعبة لالجتمـاع لمناقشـة    
  .مواضيع محددة

19 

 

  :تتكون هيئات الغرفة من
  .الجمعية العمومية -1
  .لجنة اإلدارة -2
  .المدير العام -3
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20 

 

 ،تتكون الجمعية العمومية للغرفة من جميع أعضاء لجان الشعب المكونة لهـا 
ويصدر بتسمية أمين الجمعية العمومية قرار من الوزير المخـتص بنـاء علـى    

على أن يكون قد أتـم سـنة    ،اقتراح الجمعية العمومية من بين المقيدين بالغرفة
وتكـون مـدة العضـوية     ،من المنتظمين بتجديد القيـد كاملة على قيده بالغرفة و

  .بالجمعية العمومية للغرفة ثالث سنوات قابلة للتجديد
21 

 

وذلك خالل الثالثـة األشـهر    ،تدعي الجمعية العمومية لالجتماع مرة كل سنة
  :التالية النتهاء السنة المالية للنظر في المسائل التالية

  .تقرير لجنة اإلدارة عن أنشطة الغرفة.1
  .تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية.2
  .اعتماد الميزانية والحسابات الختامية.3
  .تعيين مراجع الحسابات الخارجي للسنة المقبلة وتحديد أتعابه.4
  .مايعرض عليها في جدول األعمال.5

النظر في المسائل التـي   ويجوز للوزير المختص الطلب من الجمعية العمومية
  .يرى عرضها عليها

22 

 

توجه الدعوة النعقاد الجمعية العمومية من أمينها على أن يحدد فـي الـدعوة   
ويرفق بالدعوة جدول األعمال متضمناً المسـائل   ،مكان وتاريخ وساعة االجتماع
لـى العنـوان البريـدي    ء عوترسل الدعوة لألعضا،المقرر عرضها على الجمعية

وتنشر الدعوة إلى االجتماع في صحيفتين  ،لكتروني المسجل بالغرفةالعادي أو اإل
  .يوميتين محلية ووطنية مرتين قبل الموعد المحدد لالنعقاد بعشرة أيام على األقل
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23 

 
 ،ر ثلثي أعضـائها يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها حضو

وإذا لم يتوافر النصـاب القـانوني    ،ويدعي للحضور أمين وأعضاء لجنة اإلدارة
ويتبع في الدعوة لالجتماع الثاني واإلعـالن   ،يؤجل انعقاد الجمعية إلى موعد آخر
ويكون انعقادها فـي االجتمـاع الثـاني     )22( عنه ذات اإلجراءات المبينة بالمادة

ألعضاء الحاضرينا كان عدد اصحيحاً أي.  
ويجوز تحديد موعد االجتماع الثاني في ذات الدعوة لالجتماع األول علـى أن  

  .ينعقد خالل مدة أقصاها عشرة أيام من التاريخ المحدد النعقاد االجتماع األول
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات األعضاء الحاضـرين فـي   

وفي حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الـذي   ،اجتماعاتها العادية واالستثنائية
  .منه رئيس الجلسة

24 

 
بطلب من ربـع أعضـائها    ومية أن تعقد اجتماعاً استثنائيايجوز للجمعية العم

  .على األقل وذلك للنظر في المسائل التي تحدد في جدول األعمال دون غيرها
وزير المختص دعوة الجمعية العموميـة لالنعقـاد فـي اجتمـاع     كما يجوز لل

 ،استثنائي إذا الحظ بأن الغرفة قد أخلت بأحكام القانون أو مقتضيات الصالح العام
  .في الحالتين) 22(وتتبع اإلجراءات المنصوص عليها  في المادة 

25 

 
ية إدارة اجتماعاتها وعرض موضـوعات جـدول   يتولى أمين الجمعية العموم

وفي حالة غياب أمينها يختار الحاضرون من يتـرأس   ،األعمال وإدارة المناقشات
  .الجلسة ويدير االجتماع

وتتولى الجمعية في أول اجتماع اختيار أمين سر لها بناء علـى عـرض مـن    
ين محاضـر  ويتولى أمين السر تنظيم سجالتها وتـدو  ،أمينها أو من يقوم مقامه

  .اجتماعاتها
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26 

 

 ،يعد لكل اجتماع للجمعية العمومية محضر يثبت فيه ملخص ماتم في الجلسـة 
ويوقع المحضر من قبل رئيس الجلسة ومحرره، وتحفـظ المحاضـر وقـرارات    

  .الجمعية العمومية في ملفات خاصة بها
27 

 

 ،تتكون لجنة إدارة الغرفة من عدد من األعضاء اليزيد عن اثني عشر عضـواً 
  .بمن فيهم أمين لجنة اإلدارة

وتتولي الجمعية العمومية للغرفة اختيار ثلثي عدد أعضاء لجنة اإلدارة من بين 
الثلث الباقي  ويصدر بتسمية ،أعضائها واقتراح من يكون منهم أميناً للجنة اإلدارة

على أن يكونوا من بـين األعضـاء   ،وأمين لجنة اإلدارة قرار من الوزير المختص
المقيدين بالغرفة وتكون مدة العضوية في لجنة اإلدارة ثالث سـنوات تبـدأ مـن    

  .تاريخ اعتمادها من الوزير المختص
يتم  ،وفي حالة خلو محل عضو من أعضاء لجنة اإلدارة ألي سبب من األسباب

وتتولى لجنـة اإلدارة فـي    ،تيار من يحل محله وفقاً لآللية التي تم اختياره بهااخ
أول اجتماع لها اختيار نائب أمين لجنة اإلدارة من بين أعضائها يتـولى المهـام   

  :اآلتية 
  .يحل محل أمين لجنة اإلدارة عند غيابه -1
  .مايسنده إليه أمين لجنة اإلدارة من مهام -2

28 

 

  :يشترط في عضوية لجنة اإلدارة
  .أن يكون العضو ليبي الجنسية -1
أال يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة أو أشـهر   -2

  .إفالسه مالم يكن قد رد إليه اعتباره
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  .أال تقل سن العضو عن ثالثين سنة -3
في الغرفة ومن المنتظمين في تجديد  كون قد مضت سنة كاملة على قيدهتأن  -4

  .القيد
  .أال يتم اختيار أكثر من عضو في لجنة اإلدارة من الشعبة الواحدة -5
أن يكون أمين لجنة اإلدارة ونائبه متحصلين على مؤهل علمي مـن إحـدى    -6

وأن يكون قد مضي علي انتسابهما  ،الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها
  .ل عن ثالث سنوات ومن المنتظمين في تجديد القيدللغرفة ماال يق

مكافـآت   ةوالتتقاضى أي ،وتمارس لجنة اإلدارة مهامها على غير سبيل التفرغ
  .أو مزايا مالية أو عينية نظير عملها

وتتحمل الغرفة مصاريف السفر وعالوة المبيت للجنة اإلدارة في حال تكلـيفهم  
  .بمهام رسمية

29 

 

  :تنتهي العضوية في لجنة اإلدارة إذا توافرت إحدى الحاالت اآلتية
  .الوفاة -1
  .االستقالة -2
التغيب عن حضور جلسات لجنة اإلدارة ثالث مرات متتالية دون عذر تقبلـه   -3

  .لجنة اإلدارة
  .إذا فقد شرط من شروط العضوية -4
  .ق وحسن معاملة زمالئه أو غيرهمإذا صدر منه مايخالف قواعد األخال -5

إذا أخلت اللجنة بأحكام القانون أو مقتضيات الصالح العام أن يصـدر   ،وللوزير
قراراً بحل لجنة إدارة الغرفة وتعيين لجنة إدارية مؤقتة تكون لها صالحية لجنـة  
 اإلدارة إلى أن تتم دعوة الجمعية العمومية الختيار لجنة اإلدارة خالل ثالثين يوماً

  .من تاريخ صدور القرار
30 

 

ولها  ،لجنة اإلدارة هي األداة المختصة بتسيير شؤون الغرفة وتصريف أمورها
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في سبيل ذلك أن تتخذ ماتراه الزماً من قرارات وتوصيات لتحقيق أهداف الغرفـة  
  :وعلى األخص مايلي

  .تنفيذ قرارات الجمعية العمومية -1
 ،على الجمعية العموميـة لالعتمـاد   اراح السياسة العامة للغرفة وعرضهاقت -2

  .واإلشراف على تنفيذها
  .اقتراح الهيكل التنظيمي للغرفة وعرضه على الجمعية العمومية -3
اقتراح اللوائح الداخلية الخاصة بالشؤون اإلدارية والمالية وعرضـها علـى    -4

  .الجمعية العمومية
ا على الجمعية موعرضه ،انية السنوية والحساب الختاميإقرار مشروع الميز -5

  .العمومية لالعتماد
اإلدارات بالغرفة وفقاً للمالك الوظيفي بها وإنهاء  يريومد ،تعيين المدير العام -6

  .خدماتهم بناء على اقتراح أمين لجنة اإلدارة 
مـا ال  قبول الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا التـي تقـدم للغرفـة ب    -7

  .يتعارض مع نشاطها وفقاً للتشريعات النافذة 
  .وضع نظم وإجراءات التوفيق والتحكيم بالغرفة -8
  .تشكيل اللجان الفنية وتحديد مهامها -9

  .وضع البرامج الالزمة لتدريب وتطوير العناصر البشرية -10
ويجوز للجنة اإلدارة أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثـر تعهـد إليهـا    

  .بعض اختصاصاتهاب
  .نافذة إال بعد اعتمادها من الوزير)3،4(والتكون القرارات الواردة بالبندين 

31 

 

تجتمع لجنة اإلدارة بمقر الغرفة مرة كل شهر على األقل بناء على دعوة مـن  
  .أمينها أو طلب ثلث أعضائها

محدداً فيها مكان وتـاريخ وسـاعة   ويوجه أمين لجنة اإلدارة الدعوة لالجتماع 
االجتماع مرفقاً بها جدول األعمال متضمناً المسائل المطلوب عرضها على لجنـة  

  .اإلدارة
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لكتروني المسجل بالغرفة قبل لى األعضاء بالبريد العادي أو اإلوترسل الدعوة إ
  .الموعد المحدد الجتماع اللجنة بسبعة أيام عمل على األقل

ـ  األعضـاء باالجتمـاع دون التقيـد    لـم  رورة إبـالغ ع ويجوز في حالة الض
باإلجراءات المشار إليها واليكون االجتماع صحيحاً في هذه الحالـة إال بحضـور   

  .جميع األعضاء
32 

 

يتولى أمين اللجنة رئاسة االجتماع وعرض موضوعات جدول األعمـال وإدارة  
  .الجلسات

نة اإلدارة حضور ثلثي أعضائها بمن فـيهم األمـين   ويشترط لصحة اجتماع لج
  .وفي حالة غيابه يكون اجتماعها صحيحاً بحضور نائبه 

وفي حالـة   ،وتصدر قرارات لجنة اإلدارة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين
  .التساوي يرجح الجانب الذي منه األمين أو نائبه في حالة غيابه

ذوي الخبرة واالختصاص ولو كـانوا   ويجوز للجنة اإلدارة دعوة من ترى من
كما  ،من غير أعضاء الغرفة لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت

  .نةييجوز لها أن تشكل منهم لجاناً لدراسة مواضيع مع
33 

 

  .تعين لجنة اإلدارة في أول اجتماع لها أمين سر من بين العاملين بالغرفة
وسـاعة ومكـان    ،مين سر اللجنة لكل اجتماع محضراً يثبت فيه تـاريخ يعد أ
ويدون فيه ملخـص مناقشـات   ،وأسماء األعضاء الحاضرين والمتغيبين ،االنعقاد

ويوقع على المحضر أمين اللجنة وأمـين   ،األعضاء وماتتخذه اللجنة من قرارات
  .السر

34 

 

إلدارة في سجل خاص مرقم يوقع عليـه أمينهـا وأمـين    تدون قرارات لجنة ا
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وذلك خالل خمسة عشـر   ،ويجب إبالغ قرارات اللجنة إلى االتحاد والوزير ،السر
  .يوماً من تاريخ صدورها

35 

 

  :يتولى أمين لجنة اإلدارة المهام اآلتية
  .القضاء تمثيل الغرفة في عالقاتها بالغير وأمام -1
  .شراف على أعمال المدير العام بالغرفةاإل -2
  .متابعة تنفيذ السياسة العامة للغرفة وقرارات لجنة اإلدارة -3
س اجتماعاتهـا  ؤدعوة لجنة اإلدارة لالنعقاد وتحديد جـدول أعمالهـا وتـر    -4

  .والتوقيع على قراراتها ومحاضر اجتماعاتها 
  .تي تسهم في تطوير وتنمية الغرفةدراسة وعرض المقترحات المناسبة ال -5
  .ماتكلفه به لجنة إدارة الغرفة من اختصاصات وفقاً للتشريعات النافذة -6

36 

 

  :يكون للغرفة مدير عام يباشر عمله على سبيل التفرغ ويتولى المهام التالية
  .تسيير العمل اليومي بالغرفة -1
الحسابات الختامية مع بيان األسـس التـي بنيـت    إعداد مشروع الميزانية و -2

  .وعرضهما على أمين ولجنة اإلدارة  ،عليها
  .تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن أمين ولجنة إدارة الغرفة -3
  .تنفيذ اللوائح والقرارات المعمول بها في الغرفة -4
  .لجنة اإلدارةإعداد التقارير الدورية عن نشاط الغرفة وإحالتها إلى أمين  -5
  .اقتراح البرامج الالزمة لتدريب وتطوير العناصر البشرية -6
  .ما يكلف به من أمين ولجنة اإلدارة من مهام وفقاً للتشريعات النافذة -7

وأن يكـون   ،ويشترط في مدير عام الغرفة أال يكون مزاوالً ألي نشاط تجـاري 
  .ن خمس سنواتوأال تقل خبرته العملية ع ،متحصالً على مؤهل جامعي
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37 

 

ـ    تتعين لجنة اإلدارة أميناً للصندوق يتولى الرقابة على المسائل الماليـة تح
تقـل   الٌََُُّوأ ،ويشترط في أمين الصندوق توافر المؤهل العلمي الالزم لذلك،إشرافها

ـ   ،خبرته العملية في مجال مهنة المحاسبة عن خمس سنوات ين وأال يكون مـن ب
  .أعضاء لجنة اإلدارة

38 

 

تكون للغرفة ميزانية تقديرية تعكس الخطة السنوية لنشاط الغرفة التي تضعها 
  :وتظهر مايلي ،لجنة اإلدارة

تقديرات المصروفات اإلدارية والعمومية شاملة المرتبات واألجور ومـا فـي    -1
  .حكمهما

  .ي على األصول الثابتة وما في حكمهانفاق الرأسمالتقديرات اإل -2
  .المبالغ التي سيتم توظيفيها واستثمارها بما يتفق مع أغراض الغرفة  -3
  .مصادر تمويل الميزانية وتشمل جميع الموارد المتوقع تحصيلها طبقاً للقانون -4

ويتم إعداد الميزانية التقديرية في وضعها النهائي على غرار القوائم الماليـة  
  .مية طبقاً لدليل الحسابات المطبق في الغرفةالختا

39 

 

  .تبدأ السنة المالية للغرفة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها
وتتم مراجعة حسابات الغرفة عن طريق مراجع حسابات خارجي تعينه وتحـدد  

  .أتعابه الجمعية العمومية 
40 

 

  :يكون التوقيع على الصكوك المتعلقة بحسابات الغرفة على النحو اآلتي
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  .مدير عام الغرفة -1
  .أمين الصندوق بالغرفة -2
عين يوبشرط أن يـتم إصـدار الصـكوك بتـوق     ،مدير اإلدارة المالية بالغرفة -3

  .مزدوجين
41 

 

  :مالية للغرفة منتتكون الموارد ال
  .الرسوم المقررة للغرفة وفقاً للقانون -1
  .إيراد العقارات واألموال والقيم المنقولة المملوكة للغرفة -2
ومقابـل الخـدمات التـي     ،وريع االستثمارات التي تملكها ،إيرادات المنشآت -3

  .تؤديها
ف الغرفـة  داالتبرعات والهبات والمساعدات والوصايا التي التتعارض مع أه -4

  .وتقبلها لجنة اإلدارة
  .إيرادات أخرى مصرح بها قانوناً ةأي -5

42 

 

إذا تأخر اعتماد مشروع الميزانية التقديرية حتى بداية السنة المالية الجديـدة  
يستمر العمل بنفس معـدالت اإلنفـاق المعتمـدة     ،بسبب ظروف استثنائية مقبولة

  .لسنة المالية السابقةل
43 

 

إذا طرأت أثناء السنة المالية ظروف تقتضي تعديل الميزانية التقديريـة جـاز   
للجنة اإلدارة بناء على طلب من أمينها إصدار قرار باتخـاذ اإلجـراءات بتعـديل    

لي المقترح الميزانية على أن يتضمن الطلب األسباب المبررة للتعديل والمورد الما
  .لتغطيته
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44 

 

إذا تضمنت خطة الغرفة المستقبلية استثمارات مالية تنتج عنها أعبـاء ماليـة   
يجوز للجنة اإلدارة أن تلتزم بها بشرط تحديد الموارد التي ستمول  ،لسنوات مقبلة

  .تلك االلتزامات بدون أية مخاطر مالية 
45 

 

على المدير العام إعداد تقارير دورية حسب الحاجة عن المركز المالي للغرفـة  
  .وتقديمه للجنة اإلدارة عن طريق أمينها

46 

 

تحدده لجنـة اإلدارة عـن   ما على المراجع الداخلي تقديم تقرير دوري حسب 
اقدات وااللتزامات المالية الناتجـة عنهـا   عة للغرفة والتمتابعة سير األعمال المالي

  .ويقدم التقرير إلى لجنة اإلدارة عن طريق أمينها
47 

 

تلتزم الغرفة بالصرف في حدود المبـالغ المعتمـدة فـي الميزانيـة بحسـب      
  .ر بقرار من لجنة اإلدارةويجوز عند االقتضاء النقل من بند إلى آخ،بنودها

48 

 

يقدم المدير العام ألمين لجنة اإلدارة في نهاية كل سنة مالية ميزانية عموميـة  
وقائمة اإليـرادات والمصـروفات    ،تظهر المركز المالي الحقيقي في تاريخ اإلقفال

ن قبل لجنـة اإلدارة فـي   وذلك إلقرارها م ،للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ
والتـي تحيلهـا    ،موعد اليتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية الالحقـة 
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  .بدورها إلى مراجع الحسابات الخارجي
وعلى مراجع الحسابات الخارجي أن يقدم تقريره عن مراجعة حسابات الغرفـة  

لثالث من السـنة  إلى الجمعية العمومية لالعتماد في موعد اليتجاوز نهاية الشهر ا
  .المالية الالحقة 

  الفصل الثاني
  احتاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة

49 

 

يتكون االتحاد من غرف الصناعة والتجارة والزراعـة القائمـة والتـي يـتم     
ة والذمة المالية المستقلة ويكون وتكون له الشخصية االعتباري ،إنشاؤها مستقبالً

  .مقره في مدينة طرابلس 
50 

 

االتحاد إلى تطوير قطاع األعمـال واقتـراح الحلـول المناسـبة لـذلك       يهدف
  -:وله على وجه الخصوص مايلي ،بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

ـ   -1 ة واالقتصـادية  تولي شؤون الغرف لدى مختلف الجهات اإلداريـة والتجاري
وفي المباحثات مع الوفـود التجاريـة فـي الـداخل      ،وسائر الجهات العامة

  .والخارج ولدى الهيئات الدولية ذات العالقة
متابعة أنشطة الغرف ووضع قواعد التعاون والتنسيق بينها وفض أي نـزاع   -2

  .ينشأ بين الغرف أو في إطار الغرفة الواحدة
  .القتصادية والمعارض الداخلية والخارجيةاالشتراك في المؤتمرات ا -3
د الدراسات والبحوث ووضع التوصيات والمقترحات الخاصـة بشـؤون   اإعد -4

  .وسائل تنشيطهاواالقتصاد والتجارة 
التحكيم بين منتسبي الغرف بناء على طلب ذوي الشأن بشرط عـدم انتمـاء    -5

  .األطراف المتنازعة إلى غرفة واحدة
  .رف مشتركة مع الغرف المماثلة في الدول األخرىاقتراح إنشاء غ -6
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ـ  -7 بنـاء علـى اتفـاق     االتحكيم وفض المنازعات التي يكون فيها طرفاً أجنبي
  .األطراف المعنية 

تسمية أعضاء الجمعيات العمومية واللجان اإلدارية للغرف المشـتركة مـن    -8
  .الجانب الليبي بعد موافقة الوزير

نظمة للنشاط االقتصادي ومراجعتها وإيداء المالحظـات  دراسة التشريعات الم -9
  .بشأن تطويرها

التنسيق مع الجهات المختصة بوضع البرامج والخطط اإلنتاجية بما يحقـق   -10
  .معدالت األداء المطلوبة

51 

 

تتكون لجنة إدارة االتحـاد وفقـاً للضـوابط والشـروط المنصـوص عليهـا       
  :من هذه الالئحة من)28(ادةبالم

أمناء اللجان اإلدارية لغرف التجارة والصناعة والزراعة المنشأة وفقاً ألحكام  -1
  .القانون

  .عضوين من بين أعضاء كل غرفة تختارهم الجمعية العمومية المختصة -2
خمسة أعضاء من بين المسجلين بالغرف القائمة مـن ذوي الخبـرة يصـدر     -3

  .الوزير بتسميتهم قرار من
  .وتكون مدة لجنة اإلدارة ثالث سنوات

 )2،1(ويعين أمين لجنة اإلدارة من بين أعضاء اللجنة المشار إليهم في البندين
  .بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير

مكافـآت   ةوال تتقاضى أي،وتمارس لجنة اإلدارة مهامها على غير سبيل التفرغ
  .ينية نظير عملهاأو مزايا مالية  أو ع

ت ألمين وأعضاء لجنـة اإلدارة  يويتحمل االتحاد مصاريف السفر وعالوة المب
  .في حالة تكليفهم بمهام رسمية

52 

 

  -:تيتختص لجنة إدارة االتحاد باآل
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  .والعمل على تحقيق أهدافه ،تسيير شؤون االتحاد -1
  .للجهاز اإلداريوضع الهيكل التنظيمي  -2
  .وضع اللوائح والنظم الداخلية الخاصة بالشؤون اإلدارية والمالية -3
  .تعيين المدير العام ومديري اإلدارات بناء على اقتراح من أمين لجنة اإلدارة -4
  .تحاداعتماد الميزانية التقديرية لال -5
  .اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية السنوية -6
  .أتعابه تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد -7
  .تشكيل اللجان الفنية وتحديد مهامها -8
  .اعتماد البرامج الالزمة لتدريب وتطوير العناصر البشرية -9

قبول التبرعات والهبات والمساعدات التي تقدم لالتحاد بما اليتعارض مـع   -10
  .أغراضه وفقاً للتشريعات النافذة

ة بحسابات االتحاد علـى  ـيحق له التوقيع على الصكوك المتعلقتسمية من  -11
  .يقل عن توقيعين مزدوجين الأ

  .اختصاصات أخرى تسند إليه بموجب التشريعات النافذة ةأي -12

53 

 

تجتمع لجنة اإلدارة بمقر االتحاد مرة كل شهر على األقل بناء على دعوة مـن  
  .ب ثلثي أعضائهاأمينها أو طل

ويوجه أمين لجنة اإلدارة الدعوة لالجتماع محدداً فيها مكان وتـاريخ وسـاعة   
االجتماع مرفقاً بها جدول األعمال متضمناً المسائل المطلوب عرضها على لجنـة  

  .اإلدارة
لكتروني المسجل باالتحاد قبل لى األعضاء بالبريد العادي أو اإلوترسل الدعوة إ

  .جتماع اللجنة بسبعة أيام عمل على األقلالموعد المحدد ال
ويجوز في حالة الضرورة إبالغ األعضاء باالجتماع دون التقيـد بـاإلجراءات   

وال يكون االجتماع صحيحاً في هـذه الحالـة إال بحضـور جميـع      ،المشار إليها
  .األعضاء
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54 

 

وعات جدول األعمـال وإدارة  يتولى أمين اللجنة رئاسة االجتماع وعرض موض
  .الجلسات

شترط لصحة اجتماع لجنة اإلدارة حضور ثلثي أعضائها بمن فـيهم األمـين   يو
  .وفي حالة غيابه يكون اجتماعها صحيحاً بحضور نائبه 

وفي حالـة   ،وتصدر قرارات لجنة اإلدارة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين
  .غيابه ةمن يفوض في حالالتساوي يرجح الجانب الذي منه األمين أو 

ويجوز للجنة اإلدارة دعوة من ترى من ذوي الخبرة واالختصاص ولو كـانوا  
كما يجوز  ،من غير أعضائها لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت

  .ةنلها أن تشكل منهم لجاناً لدراسة مواضيع معي
55 

 

ول اجتماع  لها أمين سر من بـين العـاملين باالتحـاد    تعين لجنة اإلدارة في أ
 ،ومكان االنعقـاد ،وسـاعة  ،يتولى إعداد محاضر االجتماعات يثبت فيهـا تـاريخ  

ويدون فيه ملخص مناقشات األعضـاء   ،وأسماء األعضاء الحاضرين والمتغيبين
  .ويوقع على المحضر أمين اللجنة وأمين السر ،وما تتخذه اللجنة من قرارات

56 

 

تدون قرارات لجنة اإلدارة في سجل خاص مرقم يوقع عليـه أمينهـا وأمـين    
وذلك خالل خمسة عشـر   ،ويجب إبالغ قرارات اللجنة إلى الوزير المختص ،السر
  .عمل من تاريخ صدورها يوم

57 

 

  -:تي حاد باآلختص أمين لجنة إدارة االتي
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  .تمثيل االتحاد في عالقاته بالغير وأمام القضاء -1
  .اإلشراف على أعمال المدير العام -2
  .متابعة تنفيذ قرارات لجنة اإلدارة -3
  .اقتراح مراجع الحسابات الخارجي -4
  .بشأنها المقترحاتدراسة التشريعات المتعلقة باألنشطة االقتصادية وإبداء  -5
وإيجاد الحلول المناسبة لها  ،بات التي تواجه الغرف ومنتسبيهادراسة الصعو -6

  .بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
متابعة سير العمل باالتحـاد والملتقيـات والمـؤتمرات المتعلقـة بالشـؤون       -7

والمشاركة فيها ومتابعة تنفيذ مايصـدر عنهـا مـن توصـيات      ،االقتصادية
  .وقرارات 

  .ة لتدريب وتطوير العناصر البشريةالبرامج الالزم اقتراح -8
  .ما تكلفه به لجنة إدارة االتحاد من مهام وفقاً للتشريعات النافذة -9

58 

 

ويصدر بتعيينه وتحديد  ،يباشر عمله على سبيل التفرغ لالتحاد مدير عاميكون 
  _:ةالمهام التالي ىويتول ،معاملته المالية قرار من لجنة اإلدارة

  .تسيير العمل اليومي باال تحاد -1
إعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية وعرضهما علـى أمـين لجنـة     -2

  .اإلدارة
  .تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من أمين ولجنة اإلدارة -3
  .تنفيذ اللوائح والقرارات المعمول بها في االتحاد -4
  .االتحاد وإحالتها ألمين لجنة اإلدارة إعداد التقارير الدورية عن نشاط -5
  .إعداد الميزانية التقديرية لالتحاد وعرضها على لجنة اإلدارة لالعتماد -6
  .متابعة أوجه الصرف للميزانية -7
  .ومتطلبات العمل الفعلية ،اقتراح تعيين العاملين وفقاً لمالك االتحاد المعتمد -8
  .ير العناصر البشريةاقتراح البرامج الالزمة لتدريب وتطو -9

  .مايكلف به من أمين ولجنة اإلدارة من مهام وفقاً للتشريعات النافذة -10
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وأن يكـون   ،ويشترط في مدير عام االتحاد أال يكون مزاوالً لنشـاط تجـاري  
  .متحصالً على مؤهل جامعي وأال تقل خبرته عن عشر سنوات

59 

 

 لمسائل الماليـة تحـت  يناً للصندوق يتولي الرقابة على اتعين لجنة اإلدارة أم
تقـل  ال وأ ،ويشترط في أمين الصندوق توافر المؤهل العلمي الالزم لذلك ،إشرافها

وأال يكون مـن بـين    ،خبرته العملية في مجال مهنة المحاسبة عن خمس سنوات
  .أعضاء لجنة اإلدارة

60 

 

  -:رادات االتحاد من تتكون إي
خمسة عشر في المائة من جملة إيـرادات كـل غرفـة طبقـاً     %)15(نسبة  -1

ويتعين على الغرف توريد النسبة المـذكورة   ،للميزانية الختامية المعتمدة لها
إلى االتحاد خالل مدة التتجاوز اليوم العاشر مـن الشـهر التـالي العتمـاد     

اذ اإلجراءات التي تكفل ضمان الحصـول  تحاد اتخالوللجنة إدارة ا ،الميزانية
  .على النسبة المقررة في مواعيدها وفقاً للقانون

  .العقارات والمنشآت واألموال المنقولة المملوكة له -2
  .إيرادات االستثمارات التي يملكها ومقابل الخدمات التي يؤديها للغير -3
تتعـارض   االتحاد والالهبات والتبرعات والمساعدات التي تقبلها لجنة إدارة  -4

  .مع أغراضه وفقاً للتشريعات النافذة
  .موارد أخرى مرخص بها قانوناً ةأي -5

  الفصل الثالث
  جملس أصحاب األعمال

61 

 

يعاد تنظيم مجلس أصحاب األعمال طبقاً لألحكام الواردة في المواد الالحقة من 
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 نويجـوز أ  ،لمقر الرئيس للمجلس بمدينة طـرابلس على أن يكون ا ،هذه الالئحة
بناء على قرار من لجنة اإلدارة وبعد موافقة الجمعية العموميـة   ،يكون له فروع

حيات الالزمة لتحقيق أغراضها بما ال يتعارض وأهـداف  الللمجلس تعطى لها الص
  .المجلس وسياسته العامة

62 

 

أصحاب األعمال لوضع رؤية شاملة وآلية فاعلـة   يهدف المجلس إلى تجميع -1
للمساهمة في خلق بيئة أعمال واستثمار مشجعة للعمل االقتصادي ولتأهيـل  
القطاع الخاص بما يمكنه من القيام بدوره المـأمول فـي تنميـة االقتصـاد     

  .الوطني
ورفـع التوصـيات    ،تقديم المقترحات الخاصة بتطوير التشريعات االقتصادية -2

ئمة للجهات المختصة في الدولة بهدف رفع القدرة التنافسية لالقتصـاد  المال
  .الوطني 

العمل على تنمية االستثمارات الداخلية واستقطاب االستثمار الخارجي والبحث  -3
من  ،عن فرص االستثمار المناسبة للقطاع الخاص بما يخدم االقتصاد الوطني

األجنبية التي ترغب فـي   خالل عرض مشاريع اقتصادية وطنية مع الشركات
  .القيام بتنفيذ هذه المشاريع وفقاً للتشريعات النافذة

متابعة أنشطة التعاون مع المجالس واالتحادات والمنظمات العربية والدوليـة   -4
الخدمات ألصـحاب   لالمناظرة وتوثيق العالقات االقتصادية معهم لتقديم أفض

  .األعمال الليبيين 
مرات االقتصادية وإصدار النشرات والدراسات والبحـوث  عقد الندوات والمؤت -5

  .التي تعنى بتطوير القطاعات االقتصادية في ليبيا
ات ألصحاب األعمال الليبيين وغيـرهم وذلـك بإقامـة    يالعمل على رفع الكفا -6

وإدارة مؤسسات تعليمية متخصصة بشأن التدريب والتعليم وتقـديم الخبـرة   
االقتصادية والتجارية ورصد الصعوبات واقتراح  والمشورة الفنية في المسائل

  .الحلول بالتنسيق مع الجهات المعنية
  .المشاركة في الوفود الرسمية ذات الطابع االقتصادي في الداخل والخارج -7
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63 

 

يتكون مجلس أصحاب األعمال من مزاولي األنشـطة التجاريـة والصـناعية    
  -:نشطتهم إلى لجان نوعية على النحو التاليوالخدمية مقسمين حسب أ

  .لجنة النشاط الصناعي بكافة أنواعه -1
  .لجنة نشاط المقاوالت العامة واالستثمار العقاري -2
  .لجنة الشركات التجارية القائمة بنشاط النقل البري والبحري والجوي -3
ـ     -4 ديون لجنة التأمين والخدمات المصرفية والتمويـل التـأجيري وتحصـيل ال

  .والخدمات المشابهة لها
  .لجنة الوكاالت التجارية وأعمال الوساطة واإليداع لألغراض التجارية -5
لجنة نشاط التوزيع بالقطاعي والجملة ونشاط التوريـد والتصـدير وإعـادة     -6

  .التصدير والخدمات التموينية 
  .لجنة االستثمار السياحي وشركات الترفيه العام -7
  .الممارسة للخدمات التعليمية والتدريب والتأهيل لجنة الشركات -8
  .لجنة االتصاالت والطباعة والنشر والخدمات اإلعالمية واإلعالن -9

لجنة الشركات التجارية الممارسة لألنشطة الزراعية بكافة أنواعها ونشـاط   -10
  .تربية المواشي والدواجن والصيد البحري

  .لبيئة والغاز وحماية ا لجنة خدمات النفط -11
لجنة الشركات التجارية المالكـة أو المـديرة للمستشـفيات أو المصـحات      -12

  .أوالمخابر الطبية
64 

 

  -:تكون عضوية مجلس أصحاب األعمال وفقاً لآلتي
أعضاء مجلس أصحاب األعمال القائم وقت صدور هذه الالئحـة المسـددين    -1

والمنضويين تحت البنـود   ،شروط العضويةالشتراكاتهم والذين تتوافر فيهم 
  .من هذه الالئحة )63( المحددة في المادة

األشخاص الطبيعيون الممارسون لألنشطة الداخلة تحت البنود المذكورة فـي   -2
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  .من هذه الالئحة )63(المادة 
رؤساء مجالس إدارة الشركات المساهمة أو من يكلفه مجلس إدارة الشـركة   -3

  .بذلك
الشركات التجارية في حالة إدارتها دون مجلس إدارة أو مـن يكلفـه   مديرو  -4

  .مدير الشركة بذلك 
  .ويكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد -5

ويجوز بقرار من الجمعية العمومية منح العضـوية الفخريـة دون أن يكـون    
للحاصل عليها حق االنتخاب أو الترشيح مع مراعاة األفضلية في هذا الخصـوص  

  .لمستثمرين الليبيين في الخارجل
65 

 

  -:يشترط في طالب عضوية المجلس مايلي
  .أن يكون ليبي الجنسية -1
  .أن يقبل النظام األساسي للمجلس ويلتزم بما ورد به -2
غير محكوم عليه  ،حسن السيرة والسلوك ،أن يكون متمتعاً باألهلية القانونية -3

أو جريمة من جرائم اإلفالس أو  ،مخلة بالشرف أو األمانة في جناية أو جنحة
اإلخالل بقوانين الرقابة على األسعار أو االسـتيراد أو الغـش التجـاري أو    

  .مالم يكن قد رد إليه اعتباره ،الرقابة على النقد
 ،من هذه الالئحة)63(أن يزاول نشاطاً داخال في البنود المشار إليها في المادة -4

  .مقيداً بإحدى الغرف وأن يكون 
  .أن يلتزم بسداد الرسوم المقررة -5
  .تعبئة النموذج الخاص بطلب العضوية  -6

66 

 

تتكون الجمعية العمومية لمجلس أصحاب األعمال من أعضاء المجلس المشار 
المحددة في المسددين الشتراكاتهم والمنضويين تحت البنود ) 64( إليهم في المادة
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من هذه الالئحة وتختار الجمعية العمومية أميناً ونائباً له لمدة ثـالث   )63( المادة
سنوات قابلة للتجديد ويشترط فيهما أن يكونا قد أتما ثالث سنوات كاملـة علـى   

  .به هل جامعي معترفوأن يكونا متحصلين على مؤ ،قيدهما
67 

 

تولى أمين الجمعية العمومية إدارة اجتماعاتها وعرض موضـوعات جـدول   ي
وفـي حالـة    ،األعمال وإدارة المناقشات وفي حالة غيابه يتولى نائبه هذه المهام
وتتولى الجمعية ،غيابهما معاًَ يختار الحاضرون من يترأس الجلس ويدير االجتماع

  .العمومية في أول اجتماع اختيار أمين سر لها
68 

 

 ،يعد لكل اجتماع للجمعية العمومية محضر يثبت فيه ملخص ما تم في المجلس
وتحفظ المحاضر وقرارات الجمعيـة   ،رئيس الجلسة ومحرره نم ويوقع المحضر

  .العمومية في ملفات خاصة بها
69 

 

  -:ة المهام التاليةتتولى الجمعية العمومي
  .اختيار أمين الجمعية العمومية ونائبه -1
  .اختيار أمين وأعضاء لجنة اإلدارة -2
  .اعتماد السياسات واألهداف وإصدار النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس -3
  .اعتماد الهيكل التنظيمي والنظام األساسي واللوائح اإلدارية والمالية -4
  .الخارجي وتحديد أتعابه تعيين مراجع الحسابات -5
  .النظر في تقرير سير عمل لجنة اإلدارة واعتماده -6
  .المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية -7
  .ااختصاصات أخرى يسندها النظام األساسي إليه ةأي -8
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70 
 

على  ،ئبه في حالة غيابهتوجه الدعوة النعقاد الجمعية العمومية من أمينها أونا
أن يحدد في الدعوة مكان وتاريخ وساعة االجتماع ويرفق بالدعوة جدول األعمال 

  .متضمناً المسائل المقرر عرضها على الجمعية
وترسل الدعوة لألعضاء على العنوان البريدي العادي أو اإللكترونـي وتنشـر   

مرتين قبـل الموعـد    الدعوة إلى االجتماع في صحيفتين يوميتين محلية ووطنية
  .المحدد لالنعقاد بخمسة عشر يوماً على األقل

71 

 

بطلب من ربـع أعضـائها    ومية أن تعقد اجتماعاً استثنائياجمعية العمليجوز ل
على األقل وذلك للنظر في المسائل التي تحدد في طلـب الـدعوة مـع مراعـاة     

  ).70(المواعيد المنصوص عليها في المادةاإلجراءات و
72 

 

يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعاتها حضور ثلثي أعضـائها  
  .المستوفين لشروط العضوية

ويتبع فـي   ،وإذا لم يتوافر النصاب القانوني يؤجل انعقاد الجمعية إلى موعد آخر
، ويكون )70(ثاني واإلعالن عنه ذات اإلجراءات المبينة في المادةالدعوة لالجتماع ال

  .كان عدد األعضاء الحاضرين ا في االجتماع الثاني صحيحاً أياانعقاده
ويجوز تحديد موعد االجتماع الثاني في ذات الدعوة لالجتماع األول على أن ينعقد 

  .قاد االجتماع األولخالل مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد النع
73 

 
وفـي   ،تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات األعضاء الحاضـرين 
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  .األصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس االجتماع يحالة تساو
74 

 

متفرغة مكونة مـن  تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها لجنة إدارة غير 
تتوافر فيهم شروط العضوية لمدة ثالث سنوات متتالية سابقة  ،أمين وستة أعضاء

وفـق اآلليـة التـي    ) االقتراع السري (ويتم اختيارهم عن طريق  ،على الترشيح
ولكل عضو في الجمعية العمومية للمجلس الحق ،تحددها اللوائح الداخلية للمجلس
  .لعضوية لجنة اإلدارة في تقديم نفسه أو ترشيح غيره

  .وتتولى لجنة اإلدارة في أول اجتماع لها اختيار نائب لألمين من بين أعضائها
ويشترط في أمين لجنة اإلدارة ونائبه أن يكونا متحصلين على مؤهل جـامعي  

  .معترف به
وفي حالة زوال الصفة عن أمين لجنة اإلدارة أو أحد أعضائها تقوم اللجنة بتعيين 

  .له من بين أعضاء الجمعية العمومية إلى حين انعقاد هذه األخيرة من يحل مح
75 

 

من أمينها أو نائبه في حالة غيابه أو طلب  ةتجتمع لجنة اإلدارة بناء على دعو
ثلثي أعضائها في مقر المجلس مرة واحدة كل شهر على األقـل أو كلمـا دعـت    

  .المصلحة إلى انعقاده
ه الدعوة لالنعقاد على العنوان البريدي العادي أو اإللكترونـي المسـجل   وتوج

االجتماع ومكانه وساعته وجدول األعمـال متضـمنا   يوم المجلس يبين فيها  ىلد
وذلك قبل الموعـد المحـدد لالنعقـاد     ،المسائل المقرر عرضها على لجنة اإلدارة

  .بعشرة أيام عمل على األقل 
األمين أو نائبه في حالـة غيابـه    حضوراإلدارة  ويشترط لصحة اجتماع لجنة

  .وحضور أغلبية أعضائها
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76 

 

تصدر قرارات لجنة اإلدارة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وفـي حالـة   
  .التساوي يرجح الجانب الذي منه األمين أو نائبه في حالة غيابه

77 

 

 ،ة اإلدارة هي الجهة المختصة بتسيير شئون المجلس وتصـريف أمـوره  لجن
ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ماتراه الزماً من قرارات وتوصيات لتحقيـق أهـداف   

  -:وعلى األخص مايلي ،المجلس
  .تنفيذ توصيات وقرارات الجمعية العمومية -1
  .اقتراح السياسة العامة للمجلس واإلشراف على تنفيذها -2
  .اقتراح اللوائح الداخلية واإلدارية والمالية والفنية -3
  .اقتراح الهيكل التنظيمي والنظام األساسي للمجلس -4
  .إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي  -5
الفروع بناء على اقتـراح مـن أمـين لجنـة اإلدارة وتحديـد       يريتعيين مد -6

  .اختصاصاتهم
والمساعدات غير المشروطة التي تقدم للمجلس وبما قبول الهبات والتبرعات  -7

  .اليتعارض مع نشاطه وفقاً للقوانين السارية 
  .تشكيل اللجان الفنية وتحديد مهامها -8
  .ع للتأكد من تمشيها مع الخطط والبرامج الموضوعة لهاومتابعة عمل إدارات الفر -9

جـالس واالتحـادات   اختيار أعضاء الجانب الليبي الممثلين في عضوية الم -10
  .اإلقليمية والدولية

وك المتعلقة بحسابات المجلس على أال كتسمية من له حق التوقيع على الص -11
  .يقل عن توقيعين مزدوجين

ويجوز للجنة اإلدارة أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثـر تعهـد إليهـا    
افـذة إال بعـد   ن) 3،4(ببعض اختصاصاتها وال تكون القرارات المتعلقة بالبنـدين  

  .اعتمادها من الجمعية العمومية 
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78 

 

  -:يتولى أمين لجنة اإلدارة المهام التالية
  .التمثيل القانوني للمجلس في عالقاته بالغير وأمام القضاء -1
  .اإلشراف على أعمال لجنة اإلدارة والمدير العام -2
  .سة العامة للمجلس وقرارات لجنة اإلدارةمتابعة تنفيذ السيا -3
س اجتماعاتهـا  ؤدعوة لجنة اإلدارة لالنعقاد وتحديد جـدول أعمالهـا وتـر    -4

  .والتوقيع على قراراتها ومحاضر اجتماعاتها
  .تسمية من يمثل المجلس في الوفود الرسمية ذات الطابع االقتصادي -5
  .مهام أخرى تكلفه بها لجنة اإلدارة ةأي -6

79 

 

يكون للمجلس مدير تنفيذي يباشر عمله على سبيل التفـرغ يصـدر بتعيينـه    
وإنهاء خدماته وتحديد مهامه ومعاملته المالية قرار من لجنة اإلدارة بنـاء علـى   

  .اقتراح من أمينها
80 

 

يتولى الرقابة علـى   ،اليةتعين لجنة اإلدارة أمينا للصندوق وتحدد معاملته الم
ويشترط فيه توافر المؤهل العلمي الالزم لذلك على  ،المسائل المالية تحت إشرافها

أال تقل خبرته العملية في مجال تخصصه عن خمس سنوات وأال يكون مـن بـين   
  .أعضاء المجلس

81 
 

 ،بانتهائهـا لية للدولة وتنتهـي  تبدأ السنة المالية للمجلس مع بداية السنة الما
وتتم مراجعة حسابات المجلس عن طريق مراجع حسابات خارجي تعينـه وتحـدد   

  .أتعابه الجمعية العمومية 
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82 

 

  -:تتكون إيرادات المجلس من
  .رسوم االشتراكات -1
ـ   والتبرعات والهبات  -2 ة اإلدارة المساعدات غير المشروطة التـي تقـرر لجن

  .قبولها
عوائد الخدمات التـي يقـدمها المجلـس فـي مجـال التـدريب والتعلـيم         -3

  .واالستشارات
  .اإليرادات الناتجة عن الخدمات المقدمة لألعضاء وللغير -4
  .إيرادات أخرى مصرح بها قانوناً ةأي -5

83 

 

  :تزول العضوية لألسباب اآلتية
  .االنسحاب -1
  .الوفاة -2
  .اأو معنوي االقيام بأي عمل من شأنه اإلضرار بالمجلس مادي -3
  .فقد شرط من شروط العضوية -4

وإذا استمر في  ،وفي حالة عدم دفع االشتراك السنوي توقف العضوية عن المعني
عدم دفع االشتراك السنوي لمدة سنة تالية للسنة األولى يفصل من المجلـس  

  .رةبقرار من لجنة اإلدا
ويجوز لمن صدر ضده قرار الفصل أن يقدم طلباً إلعادة العضوية إليه في حال 

مع ضرورة دفع المسـتحقات المترتبـة عليـه     ،استمرار توافر شروطها في حقه
  .شاملة فترة اإليقاف

وفي حالة فقدان عضوية لجنة اإلدارة يتم اختيار العضو البديل وفقاً لإلجراءات 
  .من هذه الالئحة  )74( ةالمنصوص عليها في الماد
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84 

 

وفي هذه الحالة  ،أو بأمر قضائي تعزل لجنة اإلدارة من قبل الجمعية العمومية
يجب تعيين مدير قضائي مؤقت يتولى إدارة المجلس إلى أن تتم دعـوة الجمعيـة   

األمـر   العمومية الختيار لجنة إدارة جديدة خالل ثالثين يوماً من تـاريخ صـدور  
  .القضائي

85 

 

 ،يتبع في حل مجلس أصحاب األعمال القواعد المنظمة لحل الجمعيات األهليـة 
كما تطبق األحكام المنظمة للجمعيات األهلية على المجلس فيما لم يرد بـه حكـم   

  .خاص بهذه الالئحة
86 

 

ضوابط والشروط الالزمـة لمـنح   تحدد بقرار من الجمعية العمومية للمجلس ال
  .بطاقة تعريف ألصحاب األعمال

87 

 

التصرفات المالية المبرمة بين االتحاد أو الغرفة أو المجلس مع أحد األعضـاء  
المنتسبين إليهم ال تتم إال بموافقة الجمعية العمومية المعنية مع عدم االخالل بنص 

  .من القانون )1349( المادة
88 

 

  .ويعمل بها من تاريخ نشرها ،تنشر هذه الالئحة في الجريدة  الرسمية
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جدول بيان الشعب التي يصنف عليها األشخاص في الغرف المرفـق بالالئحـة   
ميالدي بشأن النشاط 2012لسنة )23(التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم

والزراعة واالتحاد العام للغرف الصـادرة   التجاري بشأن غرف التجارة والصناعة
  .ميالدي 2012لسنة  )333(بقرار مجلس الوزراء رقم 

  .نشاط التوريد والتصدير وإعادة التصدير وخدمات التموين  -1
  .صناعة وتجارة وتخزين المواد الغذائية والتبغ والمشروبات -2
  .صناعة وتجارة مواد التنظيف والزينة -3
  .لمالبسصناعة وتجارة ا -4
  .صناعة وتجارة األحذية والمنتجات الجلدية -5
ومشتقاته وخدمات النفط والغـاز   طاللدائن والكيماويات والنف صناعة وتجارة -6

  .وحماية البيئة
  .صناعة وتجارة الورق والطباعة والنشر واإلعالن والكتب والقرطاسية -7
  .صناعة وتجارة المواد المنزلية واألجهزة الكهربائية -8
  .لكترونيةناعة وتجارة المواد المكتبية واإلص -9

  .صناعة وتجارة السيارات وقطع غيارها وكمالياتها -10
  .صناعة وتجارة األلعاب والساعات والهدايا والصناعات التقليدية -11
  .صناعة وتجارة المجوهرات والمعادن الثمينة  -12
اعية والزراعيـة  صناعة وتجارة اآلالت والمعـدات والمسـتلزمات الصـن    -13

  .والبحرية
  .صناعة وتجارة مواد البناء -14
  .تصنيع أو بيع معدات الورش والمشغوالت المعدنية وتجميع وكبس الخردة -15
نشاط تصنيع وتوريد األدوية ومعـدات العيـادات والمصـحات والمخـابر      -16

  .والصيدليات ومستلزمات األم والطفل
  .ويخدمات النقل البري والبحري والج -17
  .البناء والصيانة والمقاوالت العامة واالستثمار العقاري -18
  .الصيد البحري وتجارة الحيوانات والطيور -19
  .الوكاالت التجارية وأعمال الوساطة واإليداع ألغراض تجارية -20
التأمين والمصارف والخدمات المالية كالتمويل التأجيري وتحصيل الـديون   -21
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  .ها والنشاطات المشابهة ل
  .األثاث والمفروشات والديكور -22
  .التعليم والتدريب والتأهيل -23
  .المقاهي والمطاعم والفنادق والخدمات السياحية والترفيهية  -24
الشركات التجارية المالكة أو المديرة لمستشفيات أو مصـحات أو مخـابر    -25

  .طبية 
  .الزراعة -26
  
  
  
  


