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 قرار اللجنة الشعبية العامة

  ) مسيحي 2006(ر . و 1374لسنة ) 171(رقم 
  ر . و 1369لسنة ) 21(بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم  

  ر . و 1372لسنة ) 1(بشأن مزاولة األنشطة االقتصادية المعدل بالقانون رقم 
  

  اللجنة الشعبية العامة ،،،
 .ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والئحته التنفيذية. و1369لسنة ) 1(على القانون رقم وبعد  - 

  .القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة والمكملة له و - 
 مسيحي بتقرير بعض األحكام الخاصة بالتجار والشركات التجاريـة        1970لسنة  ) 65(وعلى القانون رقم     - 

 .واإلشراف عليها 

 مسيحي بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات     1975لسنة  ) 110(وعلى القانون رقم     - 
 .القطاع العام 

 . م بشأن الحرس البلدي 1977لسنة ) 30(وعلى القانون رقم  - 

 مسيحي بشأن األحكام الخاصـة بالتـشاركيات والئحتـه التنفيذيـة               1985لسنة  ) 9(وعلى القانون رقم     - 
 .وتعديالته 

 . مسيحي بشأن التنظيم الصناعي ، والئحته التنفيذية 1989نة لس) 22(وعلى القانون رقم  - 

 . ميالدية بتحريم اقتصاد المضاربة والئحته التنفيذية 1425لسنة ) 9(وعلى الفانون رقم  - 

 . ميالدية بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع والئحته التنفيذية 1426لسنة ) 4(وعلى القانون رقم  - 

 . ميالدية بشأن النظام التشاركي في مجالي التعليم والصحة 1430لسنة ) 6(وعلى القانون رقم  - 

 .ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والئحته التنفيذية . و1369لسنة ) 1(وعلى القانون رقم  - 

 .ر بشأن التخطيط العمراني والئحته التنفيذية .  و1369لسنة ) 3(وعلى القانون رقم  - 

 .ر بتقرير بعض األحكام في شأن مزاولة األنشطة   االقتصادية .  و1369نة لس) 21(وعلى القانون رقم  - 

 .ر بشأن منع استعمال غير اللغة العربية في جميع المعامالت.  و1369لسنة ) 24(وعلى القانون رقم  - 

 .ر بشأن حماية وتحسين البيئة . و 1371لسنة ) 15(وعلى القانون رقم  - 

 .ر بشأن الوكاالت التجارية والئحته التنفيذية .  و1372لسنة ) 6(وعلى القانون رقم  - 

           لـسنة  ) 21(ر بإضافة وتعـديل بعـض أحكـام القـانون رقـم             . و 1372لسنة  ) 1(وعلى القانون رقم     - 
 .ر بتقرير بعض األحكام في شأن مزاولة األنشطة االقتصادية .  و1369

) 21(ر بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم       .  و 1372لسنة  ) 53(وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم        - 
 .ر .  و1369لسنة 

ر بتقرير بعض األحكام في شـأن تأسـيس         . و 1372لسنة  ) 122(وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم        - 
 .الشركات 
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قم ر بإضافة أحكام لالئحة التنفيذية للقانون ر      . و 1372لسنة  ) 189(وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم        - 
 .ر بتقرير بعض األحكام في شأن مزاولة األنشطة  االقتصادية . و1369لسنة ) 21(

ر بتقرير بعض األحكام في شـأن الالئحـة         . و 1372لسنة  ) 198(وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم        - 
 .دية ر بتقرير بعض األحكام في شأن مزاولة األنشطة االقتصا. و1369لسنة ) 21(التنفيذية للقانون رقم 

ر بإضافة حكم لالئحة التنفيذية للقـانون رقـم   . و1373لسنة ) 34(وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم     - 
 .ر بتقرير بعض األحكام في شأن مزاولة األنشطة االقتصادية. و1369لسنة ) 21(

سـيس  ر بتقرير بعض األحكام فـي شـأن تأ        . و 1373لسنة  ) 91(وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم        - 
 .الشركات 

ر للجنة السياسات االقتصادية المنعقـد بتـاريخ        . و 1374وعلى ما جاء في محضر االجتماع األول لسنة          - 
 .ر . و8/5/1374

) 3251(والتجارة واالسـتثمار بكتابـه رقـم        وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد           - 
 .ر . و12/6/1374المؤرخ في 

 .ر . و1369نة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة وعلى ما قررته اللج - 

 .ر . و1374 لسنة الحادي والعشرينوعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي  - 

  
 قررت 

  ) 1(مادة 
ر بـشأن مزاولـة األنـشطة       .  و 1369لـسنة   ) 21(يعمل بأحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم       

  .ر المرفقة بهذا القرار .  و1372لسنة ) 1(تصادية المعدل بالقانون رقم االق
  
  )2(مادة 

ر بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم .  و1372لسنة ) 53(يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 
 هـذه   ر بشأن مزاولة األنشطة االقتصادية ، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام            .  و 1369لسنة   ) 21(

  .الالئحة 
  
  ) 3(مادة 

  .وتُنشر في مدونة التشريعات ،  وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذه الالئحة
  

             اللجنة الشعبية العامة               
  . جمادي اآلخر 17صدر في 
  ) . مسيحي 2006(ر . و3/7/1374الموافق 
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  ر.  و1369لسنة  ) 21(الالئحة التنفيذية للقانون رقم 

  ر. و1372لسنة  ) 1( في شأن مزاولة األنشطة االقتصادية المعدل بالقانون رقم 
  

  الفصل األول
  أحكام عامة 

  )1(مادة 
ومجاالت والخدمية والسياحية   التجارية  مجاالت  ال األنشطة االقتصادية في مختلف      تزاول

والبنـاء والتـشييد    اإلنتاج الصناعي والزراعي والثروة الحيوانية والبحرية والتعدين والمحاجر         
وكذلك األعمال الحرفية واألعمال المهنية كـالتعليم والطـب والهندسـة           ،  واالتصاالت والنقل   

وكذلك اسـتيراد وتـصدير     ،  الوكاالت التجارية والمقاوالت    أعمال  والمحاسبة واالستشارات و  
 ألحكام هذه    وفقاً وذلك،   واالستثمارية االقتصاديةوتوزيع السلع والبضائع وغيرها من األنشطة       

  .الالئحة 
  
  )  2(مادة 

األخـرى  النافذة النشاط االقتصادي وفقاً لألحكام الواردة في هذه الالئحة والتشريعات      يزاول
  -: من خالل األدوات التالية ، ذات العالقة 

  .الفردينشاط ال .1

 .النشاط األسري  .2
 .التشاركيات  .3

 .الشركات المساهمة  .4

 .الشركات العامة  .5
شركات التضامن ، شركات     ( المنصوص عليها في القانون التجاري       رى األخ الشركات .6

 المحـدودة ،  ةشركات ذات المـسؤولي الالتوصية البسيطة ، شركات التوصية باألسهم ،       
 .     )شركات المحاصة ، الشركات التعاونية 

الـشركات والمؤسـسات األخـرى      أنواع   للجنة الشعبية العامة إضافة أي نوع من         ويجوز
  .تحقيقاً للنفع العام  األنشطة االقتصادية لةلمزاو
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 عـدا وذلك فيما ، النشاط االقتصادي الوحدة والتخصص مزاولة  في غرض أدوات     ويراعى
  .الشركات القابضة 

  
  )3(مادة   

  .وفقاً للقانون ، بترخيص النشاط االقتصادي وفقاً ألحكام هذه الالئحة  يزاول
 المختصة عـن ضـرورة الحـصول علـى           األذونات الصادرة من الجهات    تغني وال

  .الترخيص الالزم لمزاولة النشاط االقتصادي 
الموافقة على تأسـيس األجـسام القانونيـة ألدوات مزاولـة النـشاط              : باإلذن ويقصد

  .االقتصادي
 الموافقة على مزاولة النشاط االقتصادي بمراعاة الـشروط الفنيـة   :  بالترخيص   ويقصد

  . الالزمة قانوناً والصحية 
  

  ) 4(مادة 
 الترخيص بمزاولة األنشطة االقتصادية التي يتطلب القانون لمزاولتها إذناً خاصا يجوز ال

 كما ال يجوز الترخيص بمزاولة أكثر مـن نـشاط           عد صدور اإلذن من الجهة المختصة ،      إال ب 
ادية اولة األنـشطة االقتـص   العامين في الدولة طيلة فترة عملهم مزللموظفينوال يجوز   ،  واحد  

  .الخاصة ، وذلك وفقاً ألحكام هذه الالئحة 
  

  ) 5(مادة 
 أن تتوفر فيمن يرخص لهم بمزاولة النشاط االقتصادي وفي المحال التي يمارس             بـيج

االشتراطات الصحية والفنية المنصوص عليها في القانون الصحي وقانون حماية البيئـة             فيها  
  .ذات العالقة النافذة يعات وغيرها من التشر، وقانون التخطيط العمراني 

  

  ) 6(مادة 
 يميزه  باللغة العربيةً   أن يحمل الترخيص الصادر بمزاولة النشاط االقتصادي اسماً        يجب

تة باالسم الذي يمـارس بـه        وتوضع على واجهة المحل الف     يتفق و نوعية و طبيعة النشاط ،      و
  .النشاط ، والرقم الضريبي له 
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  ) 7(مادة 
 األنشطة االقتصادية المنصوص عليها في هذه الالئحة اسـتيراد          لةمزاوألدوات   يسمح

  .، وتملك العقارات والمنقوالت الالزمة لمزاولة نشاطها األجهزة والمعدات ومواد التشغيل 
  

  الفصل الثاني 
  النشاط الفردي 

  ) 8(مادة 
ذلـك  و، دون المشاركة مع غيره    مباشرةً   من قبل الفرد     يزاولي هو الذي    د الفر النشاط
 والصناعية  ،والزراعية  ، والخدمية ،    والمهنية  ،  حرفية  وال،  تجارية  الاالقتصادية  في المجاالت   

  .لبري اوالنقل  واإلنتاجية 
  

  )9(مادة 
  : للترخيص بمزاولة األنشطة االقتصادية الفردية أن تتوفر في المتقدم ما يلي طشتري
 .بالجنسية الليبية أن يكون متمتعاً  .1

وأن يكـون كامـل    ،  ثمانية عشر سنة ميالديـة       ) 18(  من العمر    غقد بل أن يكون    .2
 . ألهليةا

 .  النشاط االقتصادي المطلوب الترخيص به لمزاولةأن يكون الئقاً صحياً  .3
 .لنشاط لمزاولة ا متفرغاًأن يكون و، موظفاً عاماً يكون ال أ .4

ـ الح  العلمي الالزم إذا كانت المهنة أو      لالمؤهعلى  أن يكون متحصالً     .5           تـستلزم  ةرف
 .لك ذ

 .اط ـــارسة النشـ لممالًـذ محـأن يتخ .6

 . بنظام الضمان االجتماعي مسجالًأن يكون  .7
  .رائبـالضة ـلحـالً بمصـأن يكون مسج .8
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  الفصل الثالث
 النشاط األسري 

  ) 10(مادة 
   : بالنشاط األسرييقصد

  .) األبناء،  الزوجة ،زوج ال ( مباشرةًاألسرة أفراد النشاط الذي يمارس من قبل 
  
  )11(مادة 

  :        يشترط للترخيص بممارسة النشاط األسري ما يلي 
وأال يكـون   ،  آخـر    مرخصاًً له بمزاولة أي نشاط اقتصادي        طالب الترخيص أال يكون    .1

 . عامة شريكاً في أية تشاركية أو عامال بأية جهة 

 .لنشاط ومتفرغين له القادرين بجهد حقيقي في اأن يقوم أفراد األسرة  .2

وأن ،  ثمانية عشر سنة ميالدية     ل عمر أي من أفراد األسرة المزاولين للنشاط عن          أال يق  .3
  . األهليةي كامليكونوا

 .بنظام الضمان االجتماعي طالب الترخيص مسجالً أن يكون  .4

 .رائب ـة الضـالً بمصلحـمسجطالب الترخيص أن يكون  .5
 .لجنسية الليبيـــــة متمتعاً با طالب الترخيصون ـأن يك .6

في إحدى الحـالتين    كان طالباً للترخيص    ما  إذا  رة   اإلعفاء من شرط الجنسية لرب األس      ويجوز
  :اآلتيتين 
 .ا ـهـه أوالد منـر ليبية ولـ بغيوفاة الزوج إذا كان متزوجاً  ) أ

  . من ليبية وله أوالد منها  ومتزوجاًإذا كان رب األسرة أجنبياً ) ب
  
  )12(مادة 

شاط األسري في البيـت أو المزرعـة بـشرط مراعـاة حقـوق الجيـران                النيزاول  
  .واالشتراطات الصحية ومقتضيات شؤون البيئة 
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  الفصل الرابع 
  التشاركيات 

  
  ) 13(مادة 

  

مباشـرة   الوطنيوناألفراد   التي يتشارك فيها     األشخاص االعتبارية :  بالتشاركيات   يقصد
وتكون سلطة القرار جماعية    ،  حسب طبيعة النشاط      ) معاً بالجهد والمال أو  ( بالجهد  فيما بينهم   

اإلنتاجية والخدمية المختلفة بما    (لة األنشطة االقتصادية    وذلك لمزاو ،   بها   أحدهمبينهم وال ينفرد    
  ).د وتصدير السلع واألنشطة المهنية األخرى في ذلك أنشطة التعليم والتدريب والصحة واستيرا

يقومون بالعمل مباشرةً دون استخدام الغيـر فـي مجـال           و،   متفرغين الشركاء   ويكون
  .النشاط المرخص لهم به قانوناً 

  
  ) 14(مادة 

  

  : لها بمزاولة األنشطة االقتصادية ما يلي والترخيص لتأسيس التشاركيات يشترط
  

 .بالجنسية الليبية أن يكون الشركاء متمتعين  -1
  

نية عشر سنة ميالدية ، وأن يكون        من العمر ثما   قد بلغ أن يكون كل شريك من الشركاء        -2
 .كامل األهلية 

 

 .به  المرخص له صحياً لمزاولة النشاط اًالئقأن يكون كل شريك من الشركاء  -3
  
 

 . الوحدة والتخصص ةأن يراعى في تحديد غرض التشاركي -4
 

 بأنفسهم مباشرةً دون االستعانة بغيرهم إال       هأن يكون الشركاء متفرغين للعمل ويزاولون      -5
 .وبشكل مؤقت  الفنية الدقيقة والخاصة األعمالقتضيه بعض فيما ت
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 العمل ، وأن تدار التـشاركية       صاحبأال ينفرد أحد أو بعض الشركاء بصفة أو سلطة           -6
 .وفقاً لما يتفق عليه الشركاء جميعاً 

 

عامالً بأية جهـة     أوأخرى  أال يكون أي من أعضاء التشاركية مشاركاً في أية تشاركية            -7
 .عامة 

 

أن يكون الشركاء متحصلين على المؤهل العلمي الالزم إذا كانت المهنـة أو الحرفـة                -8
   .تستلزم ذلك

  
  ) 15(مادة 

  

 تُدفع بالكامـل   ألف دينار    خمسة عشر  ) 15,000(  الحد األدنى لرأس مال التشاركية       يكون
 العاملـة   يتم إيداعها بالحساب الذي يفتح باسم التشاركية لدى أحـد المـصارف           ،  عند التأسيس   

  .بالجماهيرية العظمى 
ه لهذا الغرض مـن      المشاركة بحصص عينية يتم تقدير قيمتها من قبل خبير يتم ندب           وتجوز

  .ة يركاشتالمحكمة االبتدائية التي يقع في نطاقها اإلداري مقر ال
  . التشاركية الشخصية االعتبارية بقيدها في السجل التجاري وتكتسب

  
  )16(مادة 

  

الماليـة   االلتزامات مسؤولون مسئولية تضامنية فيما بينهم حيال        لتشاركية في ا  الشركاء
  .للتشاركيةوالقانونية والفنية 

  
  
  
  
  
  

  الفصل الخامس
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  الشركات 
  )17(مادة 
   المساهمةالشركة

  :قبل شركة التي تؤسس من ال:  بالشركة المساهمة يقصد
  .راد ــــــــــــاألف -
 .ة ــــاألشخاص االعتباري -
  .د االعتبارية واألفرااألشخاص -

 

 ، وعقد تأسيس ونظام أساسي لمزاولة األنشطة المسموح بها تأسيسيةبموجب محضر جمعية 
  .بما يتفق مع وحدة الغرض والتخصص ، ويقتصر تأسيسها على الوطنيين قانوناً 

ال إوالتزاماتهـا   مسئولين عن ديون الشركة بأسهم قابلة للتداول ، وال يكونون فيها  ويكتتبون
   :طريقتينويكون االكتتاب بإحدى ، فيها أسهمهم بمقدار قيمة 

هو االنضمام إلى عقد الشركة بتقديم قيمة السهم سواء من المؤسسين           : االكتتاب الخاص     ) أ
  .وتوجه الدعوة لتأسيس الشركة إلى أشخاص محددين سلفاً ، أنفسهم أو أشخاص غيرهم 

 ) أي إلى أشخاص غير محـددين سـلفاً          (هو توجيه الدعوة للجمهور     : االكتتاب العام    ) ب
 .لالكتتاب في أسهم الشركة 

 

واألحكـام  ، ورأس مالهـا    ،   االكتتاب العام على أساس برنامج يبين أهداف الـشركة           ويتم
واألجـل  ،   للمؤسسين من نصيب في األرباح       صوما خص ،  الرئيسية الواردة في عقد التأسيس      

مكتب محـرر   بيودع البرنامج قبل إعالنه للجمهور      و،  الذي يجب أن يبرم خالله عقد التأسيس        
  . على صحة التوقيعات رسمياً اً من قبل المؤسسين ومصدقاً المالية موقعاألوراقسوق بعقود أو 
 اًمـصدق وتب  تالمكمن   عليها   اًقة رسمية أو في ورقة عرفية موقع       االكتتابات في ور   وتثبت

مع ذكـر   ،  ب ولقبه وموطنه أو مقر عمله       تلمكتعليها رسمياً من محرر العقود مبيناً فيها اسم ا        
  .عدد األسهم المكتتب بها وتاريخ االكتتاب 
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  )18(مادة 

ويكون الحـد   ،   أن يتناسب رأس مال الشركة مع أغراضها المحددة في عقد تأسيسها             يجب
ة وأال يقل المدفوع من رأس مال الشرك      ) ل  . د 100,000( األدنى لرأس مالها مائة ألف دينار       

على أن يستكمل سداد باقي رأس المال       ،  ثالثة أعشار رأس المال المكتتب به       عند التأسيس عن    
في مدة ال تتجاوز خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري ، ويحدد قيمة الـسهم فـي    
عقد تأسيس الشركة المساهمة بما ال يقل عن عشرة دنانير وال يزيد عن مائة دينار ، علـى أال                   

  . السهم بمبلغ يقل عن قيمته االسمية يصدر
وأال يزيد ما   ،  عشرة أفراد    ) 10(  أال يقل عدد المؤسسين في الشركة المساهمة عن          ويجب

  .من رأس مالها % ) 10( عشرة في المائة  عن الفرديملكه 
  

  )19(مادة 
وال ، كة  سمية أو لحاملها وفقاً لما تحدده الجمعية التأسيـسية للـشر          إ أن تكون األسهم     يجوز

  .حاملها إال بعد دفع قيمتها بالكامل ليجوز إصدار أسهم 
  .األسهم التي يذكر فيها أسماء مالكيها :  باألسهم االسمية ويقصد

فهي األسهم التي ال تحمل أسماء مالكيها ، وإنمـا تـصدر لحامليهـا               :  األسهم لحاملها    أما
  . يد ألخرى دون الحاجة إلى إجراء معين وتحمل أرقاماً مسلسلة ويتم تداولها بمجرد التسليم من

 للجمعية العمومية للشركة تحويل األسهم من اسمية إلى حاملها أو بـالعكس طبقـاً               ويجوز
  .ألحكام القانون التجاري 

  
  )20(مادة 

وهـي الـسلطة   مين بالشركة ،    الجمعية العمومية للشركة المساهمة من جميع المساه       تتكون
  .التفرغ في أعضائها شترط وال ي، العليا في إدارتها 

 الجمعية العمومية الشخص المعين بعقد التأسيس ، وإذا لم ينص العقد على ذلـك أو          ويرأس
  .رئيس أمين سر يعين بنفس الطريقةساعد اليو، اختيار الرئيس للجمعية تغيب الشخص المعين ف

بل محـرر   ويصدق عليها من ق   غير االعتيادية   حرر محاضر الجمعية العمومية     ت أن   ويجب
  .عقود 

  

http://www.ect.gov.ly


  اللجنة الشعبیة العامة لالقتصاد والتجارة واالستثمارأمانة 

www.ect.gov.ly 11

  
  
  )21(مادة 

 إدارة الشركة المساهمة من أعضاء تختارهم الجمعية العمومية لتولي اإلدارة           مجلسيتكون  
  أو من غيـرهم  ن بين أعضائهاالفعلية للشركة ، وذلك بموجب عقد التأسيس والنظام األساسي م   

و متحـصالً علـى     لشركة أ انشاط   أحدهم على األقل من ذوي الخبرة في مجال          يكونعلى أن   
 عقد التأسيس أو الجمعية العموميـة بـذلك أن          اقترحمؤهل علمي ، ويجوز لمجلس اإلدارة إذا        

يفوض سلطاته للجنة تنفيذية مكونة من بعض أعضائه أو لعضو أو أكثر منه مع تحديـد مـدى    
  .فيضه التفويض ، وال يجوز أن يمتد إلى ما يتعلق بتحرير الميزانية وبزيادة رأس المال أو بتخ

)  التنفيذيين نأو المديريأعضاء مجلس اإلدارة ،(  يتولى اإلدارة الفعلية للشركةفيمن ويشترط
  . متفرغين للعمل بالشركة ، وال يشغلون وظائف عامة ، وأن يكونوا كاملي األهلية يكونواأن 

ينهم ، كما ال تجوز إعادة تعي اإلدارة ألكثر من ثالث سنوات   مجلس تعيين أعضاء    يجوزوال  
  .إال إذا نص عقد التأسيس على خالف ذلك 

 المديرين أن يطلبوا قيد قرار تعيينهم في السجل التجاري خالل خمسة عشر يوماً من               وعلى
  .مع بيان اسم كل واحد منهم ولقبه واسم أبيه وموطنه ، تاريخ تعيينهم 

رئيس مجلس  عدوي      اإلدارة فـي   جلـس   معتبر توقيعه كتوقيع     اإلدارة ممثلها لدى الغير ، وي
يفوضه مجلس عالقة الشركة بالغير ما لم ينص النظام األساسي على اشتراك عضو آخر أو من  

  .في غيابه الرئيس محل الرئيس ويحل نائب ،  رئيس مجلس اإلدارة اإلدارة مع 
  
  )22(مادة 

أم سواء كانوا مـساهمين  ، أعضاء عاملين أو خمسة  لجنة المراقبة بالشركة من ثالثة  تشكل
وين احتياطيين ، ويكون تعيينهم ألول مرة في عقد التأسيس ، وفيمـا بعـد تعيـنهم                 ـوعض ال

مالهـا قانونيـاً     أع  سير وتتولى هذه اللجنة مراقبة إدارة الشركة والتأكد من       ،  الجمعية العمومية   
  قانونـاً أو نظامـاً   المقررة األصولومن مسك دفاتر الشركة الحسابية ومطابقة الميزانية حسب     

 للجمعيـة العموميـة      جمعية العمومية ، وتقديم تقاريرها    الواإلدارة  وحضور اجتماعات مجلس    
وعليها أن تُرسل إلى اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة واالستثمار صوراً طبق األصـل              

   .توقيعهارها ، وذلك خالل أسبوع على األكثر من تاريخ يراقتمن محاضر اجتماعاتها و
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كونوا كاملي األهلية ، وأن تتوفر في أحدهم         سنوات ، ويجب أن ي     تعيينهم لمدة ثالث   ويكون
ويشترط لصحة تعييـنهم  ، الفنية  وأالقانونية  وأالمحاسبية  وأالخبرة بالشؤون المالية على األقل   

 اإلدارة   مجلسأال يكون ألي منهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة مع أحد أعضاء               
تم تعيينه وجب فصله ، ويجب على المديرين أن يقوموا بقيد قرار تعيين المراقبين وانتهاء               وإذا  

  .تاريخ صدوره  من مهمتهم في السجل التجاري خالل خمسة عشر يوماً
  
  )23(مادة 

  الشركة القابضة 
أو نسبة تملك كامل رأس مال شركة أخرى أو أكثر    الهدف من تأسيسها    شركة مساهمة    هي

  .والعمل على إدارتها % ) 51(  ال تقل عن من األسهم
  : الشركة القابضة بإحدى الطرق التالية وتؤسس

   .من هذه الالئحة) 24(مساهمة تكون أغراضها وفقاً للمادة بتأسيس شركة ) أ 
  .قائمة إلى شركة قابضة وفقاً ألحكام هذه الالئحة مساهمة بتعديل أغراض شركة ) ب

لى الشركات المملوكة لها سلطة الجمعية العمومية في حدود مـا            للشركة القابضة ع   وتكون    
  .تملكه من رؤوس أموالها 

  
  )24(مادة 

  : أغراض الشركة القابضة ما يلي تكون
إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تـساهم فيهـا                -1

  .وتوفير الدعم الالزم لها 
 .ا أو باالشتراك مع الغير تأسيس شركات مساهمة بمفرده -2
 .استثمار أموالها في األسهم والسندات واألوراق المالية  -3

 . للشركات التابعة والتمويلتقديم القروض والكفاالت  -4
 من أسهم وصكوك ومستندات تتضمنهتكوين صناديق إلدارة األوراق المالية للشركة بما      -5

  .وأوراق مالية 
ويحدد عقـد تأسيـسها     ،  ريخ قيدها بالسجل التجاري      لها الشخصية االعتبارية من تا     وتثبت

  .قتصر المساهمة فيها على المواطنين تلرئيسي ومدتها ورأس مالها ، وااسمها ومقرها 
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في جميع األوراق واإلعالنات والمراسالت وسائر      ) شركة قابضة   (  أن تذكر عبارة     ويجب
  .ضريبي لها عنها إلى جانب االسم التجاري والرقم الالوثائق التي تصدر 

  
  

  )25(مادة 
 ) 1,000,000( مليـون دينـار ليبـي        الحد األدنى لرأس مال الشركة القابضة        يكون

طرح ما ال يقل عن يومنه من قبل المؤسسين ،      % ) 49( دفع  ي،   بالكامل عند التأسيس     اًمدفوع
  .منه لالكتتاب العام  % ) 51( 

ؤسسات والهيئـات العامـة أن تؤسـس       من ذلك يجوز للوحدات اإلدارية والم      واستثناء
  .المشاركة مع الغير شركات قابضة بشرط موافقة اللجنة الشعبية العامة ببمفردها أو 

  
  )26(مادة 

 تابعة لها بمفردها أو باالشتراك مع شـركات قابـضة            الشركة القابضة شركات   تؤسس
  .أخرى أو أشخاص اعتبارية عامة ، أو أفراد أو أشخاص اعتبارية خاصة 

 أن تكون األنشطة التي تزاولها الشركات التابعة ألية شركة قابضة متماثلـة أو              ويجوز  
  .متكاملة أو متباينة 

  
  )27(مادة 

مـن  %) 51(تملك الشركة القابضة نسبة     كل شركة    شركة تابعة للشركة القابضة      تعتبر
حكـام  ويتبـع فـي شـأن تأسيـسها أ    ، وتأخذ شكل الشركة المساهمة ، رأس مالها على األقل  

وإجراءات تأسيس الشركة المساهمة ، وتثبت لها الشخصية االعتبارية من تـاريخ قيـدها فـي        
  .السجل التجاري 

  
  )28(مادة 

اسـم الـشركة   وغيرها ، واإلعالنات والمطبوعات المستندات  أن تحمل األوراق و يجب  
وذلك ) عة مساهمة   شركة تاب ( مسبوقاً أو مردفاً بعبارة     ورأس مالها ورقمها الضريبي     وعنوانها  

  . الرئيسي ومقرهابحروف واضحة مقروءة مع بيان اسم الشركة القابضة التي تتبعها الشركة 
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  )29(مادة 
 على الشركة التابعة تملك أسهم في الشركة القابضة ، وتقوم الـشركة القابـضة               حظري

 يتفـق عليـه مـع       أو ما فيها ،    التابعة بنسبة مساهمتها     كة إدارة الشر  مجلسبتعيين ممثليها في    
ويكون رأس مال الشركة التابعة مستقالً عن رأس مال الشركة           ،   المساهمين في الشركة التابعة   

  .القابضة 
  
  )30(مادة 

  الشركة الحاضنة
أو  مكان العمل وتوفرالمشاريع االقتصادية اإلنتاجية والخدمية ترعى شركة مساهمة    هي

 واإلدارية واإلنتاجية والتسويقية والقانونية والمالية  في مجال الخدمات االستشارية والفنية لالتموي
  .وصوالً إلى تأسيس مشاريع أو إنجاح مشاريع  قائمة ، وغيرها من الخدمات 

 العقد المبرم بين الشركة والمشاريع المقامة أو المراد إقامتها حقوق والتزامات            ويوضح
  .الطرفين ومدة التعاقد وطبيعته 

  
  )31(مادة 

وتثبت لها الشخصية االعتباريـة مـن       ،   الحاضنة شكل الشركة المساهمة       الشركة تأخذ
 الرئيسي ومـدتها ورأس     مقرهاويحدد عقد تأسيسها اسمها و    ،  تاريخ قيدها في السجل التجاري      

  .مالها ، ورقمها الضريبي 
  
  )32(مادة 

  شركة البيع اإليجاري
أو  تأو المعـدا   تأو اآلال شركة مساهمة متخصصة تمتلك بشكل مباشر العقارات         هي

 بـالبيع بأقـساط   جب عقود تبرم بينها وبين المنتفـع       وتقوم بتأجيرها بمو   اأو غيره  النقل   لوسائ
تـستوف األقـساط أو   لـم  وإذا ، لغرض التمليك إذا ما استوفيت األقساط عند انتهاء أجل العقد  

ر أو األصـل    رغب المشتري في إنهاء العقد اعتبرت األقساط المدفوعة مقابل انتفـاع بالعقـا            
  . اإلنتاجي 
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  )33(مادة 

 يحدد عقد تأسيسها اسمها ومقرها    ، و ة  لمساهما شركة البيع اإليجاري شكل الشركة       تأخذ
وتثبت لها الشخصية االعتبارية من تـاريخ       ورأس مالها ورقمها الضريبي ،      ،  الرئيسي ومدتها   

  .قيدها في السجل التجاري 
  
  )34(مادة 

 المنتفعكما يلتزم    ،   االنتفاع فترة عقد    األصول المؤجرة طيلة  عن   الًمسؤوالمنتفع   يكون
جزئياً ، على أن يتضمن      عوارض تمنع االنتفاع بها كلياً أو     من   عليهابإخطار المؤجر بما يطرأ     

  .هذه الشروطالعقد 
  

  )35(مادة 
صل إنتاجي أن تتـوفر فـي هـذا         أ البيع اإليجاري عند التعاقد على تأجير         شركة تلتزم

  .ل الشروط الفنية والبيئية المعمول بها بالتشريعات النافذة األص
  
  )36(مادة 

 على كافة أنواع الشركات المساهمة الواردة في هـذه           مراعاة األحكام السابقة تسري    مع  
  .الالئحة فيما لم يرد بشأنه نص أحكام القانون التجاري والتشريعات ذات العالقة 

  
  )37(مادة 

  المحدودة ذات المسؤولية الشركة
 ال يقل عن ثالثة وال يزيد عن خمـسة          األفراد الوطنيين  شركة تتكون من عدد من       هي

وعشرين  يقسم رأس مالها إلى حصص متساوية يقيد القـانون طريقـة تـداولها ، وال يكـون      
وال يجـوز أن    كة إال بقدر حصتهم في رأس المال ،         مسؤولين عن التزامات الشر   فيها  الشركاء  

  .تراك على أساس األسهم تكون حصص االش
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  )38(مادة 

          الحد األدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسة آالف دينار ليبـي         يكون
ويجب أن  س ،    تُدفع بالكامل عند التأسي     )30.000 (وال يزيد عن ثالثين ألف دينار      ) 5000( 

  .يتناسب رأس المال مع غرض الشركة 
ولية المحدودة مزاولتها بقرار من لتي يحظر على الشركات ذات المسؤ المجاالت ا  حددتُو

  .أمين اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة واالستثمار 
  
  )39(مادة 

وال  الجمعية العمومية للشركة ذات المسؤولية المحدودة من جميع الشركاء ، تتكون  
  .حصص التي يملكهاعدد ال مهما كانريك حق حضور اجتماعاتها ولكل ش التفرغ ، يشترط فيهم

مجلـس  وعند غيابه أو عـدم تـشكيل   ، رئيس مجلس اإلدارة   الجمعية العمومية    ويرأس  
  .اإلدارة يرأسها أحد المديرين 

  
  )40(مادة 

 بإدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير أو أكثر من بين الـشركاء أو مـن                يقوم
ة ومتفرغاً إلدارة الشركة ومن ذوي الخبرة أو متحصالً          شريطة أن يكون كامل األهلي      ،   غيرهم

  . مؤهل علمي في مجال نشاط الشركة ، ومن غير العاملين بجهة عامة على
  
  )41(مادة 

 عـاملين   ة أعضاء أو خمس   ة لجنة المراقبة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة من ثالث        تشكل
  .غيرهم وعضوين احتياطيينمن من الشركاء أو 

يينهم ألول مرة في عقد التأسيس ، وفيما بعد تعينهم الجمعية العمومية وتتولى هذه               تع ويكون
اللجنة مراقبة إدارة الشركة والتأكد من سير أعمالها قانونياً ، ومن مسك دفاتر الشركة الحسابية               

اإلدارة مجلس  ، وحضور اجتماعات    ومطابقة الميزانية حسب األصول المقررة قانوناً أو نظاماً         
جمعية العمومية  وتقديم تقاريرهم للجمعية العمومية ، وعليها أن تُرسل إلى اللجنة الـشعبية               الو
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رهـا ،  يراقتالعامة لالقتصاد والتجارة واالستثمار صوراً طبق األصل من محاضر اجتماعاتها و  
  .أسبوع على األكثر من تاريخ توقيعهاوذلك خالل 
 ، ويجب أن يكونوا كـاملي األهليـة ، وأن            سنوات لمدة ثالث  لجنة المراقبة     تعيين ويكون

ويشترط ، الفنية  وأالقانونية  وأالمحاسبية  وأالخبرة بالشؤون المالية في أحدهم على األقل تتوفر  
لصحة تعيينهم أال يكون ألي منهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة مع أحد أعضاء                

يجب على المديرين أن يقوموا بقيد قرار تعيـين  اإلدارة ، وإذا تم تعيينه وجب فصله ، و   مجلس  
  .ه صدورتاريخ من المراقبين وانتهاء مهمتهم في السجل التجاري خالل خمسة عشر يوماً 

  
  )42(مادة 

   التوصية البسيطةشركة
 الشركة التي تؤسس بين شريك أو أكثر مسؤولين ومتضامنين عن التزامات الشركة  هـي   

وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخـارجين    وإدارتها في جميع أموالهم ،      
ة إال بمقـدار   وال يكون أي منهم مسؤوالً عن التزامات الـشرك        ،  عن اإلدارة يسمون الموصين     

حصته في رأس المال ، وال يجوز أن تأخذ حصص الشركاء صورة األسهم ، ويكـون الحـد                  
 ليبي تدفع بالكامل ثالثين ألف دينار) ل . د30.000( األدنى لرأس مال شركة التوصية البسيطة 

  .عند التأسيس 
  . لها الشخصية االعتبارية بمجرد قيدها بالسجل التجاري وتثبت  

  
  )43(مادة 

العـاملين  (  الـشركاء   مـن جميـع   التوصية البـسيطة    لشركة   الجمعية العمومية    تتكون  
شركة المساهمة علـى الجمعيـة   وتسري األحكام المتعلقة بالجمعية العمومية في ال  ) والموصين  

   .البسيطةالعمومية في شركة التوصية 
 للجمعية العمومية أن تقوم بتصرفات تتعلق بصلة الشركة بـالغير أو تـصادق      يجوزوال    

  ) .الشركاء المتضامنين ( عليها إال بموافقة المديرين 
 نظام الـشركة إال   تعديالت علىة ال يجوز للجمعية العمومية غير االعتيادية إدخال أي كما  

  .بموافقة جميع الشركاء المتضامنين وتوافر النصاب القانوني 
  
  

http://www.ect.gov.ly


  اللجنة الشعبیة العامة لالقتصاد والتجارة واالستثمارأمانة 

www.ect.gov.ly 18

  
  
  )44(مادة 

 اإلدارة مجلسالشركة من الشركاء العاملين شريطة أن يكون أعضاء       مجلس إدارة    يتكون  
متفرغين إلدارة الشركة وال يشغلون أي وظائف عامة ومن ذوي الخبرة أو المؤهل العلمي وفقاً            

  . الشركة لنشاط
اإلدارة ألكثر من ثالث سنوات ، كما ال تجوز إعادة تعيينهم   مجلس   يجوز تعيين أعضاء     وال

  .إال إذا نص عقد التأسيس على خالف ذلك 
 المديرين أن يطلبوا قيد قرار تعيينهم في السجل التجاري خالل خمسة عشر يوماً من               وعلى

  .واسم أبيه وموطنه ولقبه تاريخ تعيينهم مع بيان اسم كل واحد منهم 
رئيس مجلس    عدوي     اإلدارة فـي    مجلـس عتبر توقيعه كتوقيع    اإلدارة ممثلها لدى الغير ، وي 

فوضـه  يما لم ينص النظام األساسي على اشتراك عضو آخر أو مـن             ،  عالقة الشركة بالغير    
  .في غيابه الرئيس محل نائب الرئيس ويحل ، اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة مع مجلس 

    
  )45(ادة م

 مزاولة األنشطة االقتصادية لشركات التوصية البسيطة فـي المجـاالت اإلنتاجيـة             تكون  
بما في ذلك أنشطة التعليم والتدريب والصحة واستيراد وتـصدير الـسلع            ،  والخدمية المختلفة   

  .واألنشطة المهنية األخرى 
  
  )46(مادة 

   التوصية باألسهمشركة
ويقسم رأس مالها إلـى     ،   الوطنيةوالجهات االعتبارية    شركة تؤسس من قبل األفراد       هي  

  :هم المؤسسين الذين يكونون فئتين أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول حسب نوع أس
  .المسئولين بالتضامن مسؤولية غير محددة عن التزامات الشركة فئة الشركاء المتضامنين  -
 الشركة إال بقدر حصصهم فـي رأس        سألون عن التزامات  الذين ال ي  فئة الشركاء الموصين     -

 .المال 

  .الشخصية االعتبارية بقيدها في السجل التجاري للشركة  وتثبت  
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  )47(مادة 

 مائة ألف دينار ليبي  ) 100.000 ( التوصية باألسهم    شركة الحد األدنى لرأس مال      يكون  
ستكمل سداد باقي رأس يو، أال يقل المدفوع منه عند التأسيس عن ثالثة أعشار رأس المال    على  

  .المال في مدة ال تتجاوز خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري 
 في شأن قيمة السهم وعدد المساهمين ومجاالت مزاولة النشاط االقتصادي أحكام            وتسري  

  . الشركات المساهمة 
  
  )48(مادة 

متـضامنين  ( ء  مـن جميـع الـشركا     لشركة التوصية باألسهم     الجمعية العمومية    تتكون  
  .األحكام المتعلقة بالجمعية العمومية في الشركة المساهمة عليها وتسري ) وموصين 

 للجمعية العمومية أن تقوم بتصرفات تتعلق بصلة الشركة بـالغير أو تـصادق         يجوز وال  
كما ال يجوز للجمعيـة العموميـة غيـر    ، ) الشركاء المتضامنين  ( لمديرين  عليها إال بموافقة ا   

 تعديالت على نظام الشركة إال بموافقة جميع الشركاء المتضامنين وتـوافر  ةتيادية إدخال أي االع
  .النصاب القانوني 

  
  )49(مادة 

 فـي   أسماؤهم بإدارة شركة التوصية باألسهم إلى شريك متضامن أو أكثر ، وتذكر             يعهد  
فـرغين   يكونوا مت  نظام الشركة ، وتكون مسؤوليتهم باعتبارهم مؤسسين للشركة ، ويشترط أن          

زم من ذوي الخبرة أو المؤهـل الـال       أن يكونوا    وظائف عامة ، و    إلدارة الشركة  وأال يشغلوا    
  .لنشاط الشركة 

  
  )50(مادة 

عاملين من   لشركة التوصية باألسهم لجنة مراقبة تتكون من ثالثة أعضاء أو خمسة             يكون  
على أن يكونـوا    ،  وعضوين احتياطيين   ،   الجمعية العمومية    تختارهمغيرهم  المساهمين أو من    

القانونية  وأالمحاسبية   وأالخبرة في الشؤون المالية     في أحدهم على األقل     وتتوفر  كاملي األهلية   
  .الفنية  وأ
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 للشركاء المتضامنين حق التصويت على قرارات الجمعية العمومية المتعلقـة  يكـون وال    
  . ارسة دعوى المسؤولية بتعيين أعضاء لجنة المراقبة أو فصلهم وال بمم

وتتولى هذه اللجنة مراقبة إدارة الشركة والتأكد من سير أعمالها قانونياً ، ومن مسك دفـاتر       
الشركة الحسابية ومطابقة الميزانية حسب األصول المقـررة قانونـاً أو نظامـاً ، وحـضور                

عمومية ، وعليهـا أن     اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية ، وتقديم تقاريرها للجمعية ال         
تُرسل إلى اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة واالستثمار صوراً طبق األصل من محاضر             

  .اجتماعاتها وتقاريرها ، وذلك خالل أسبوع على األكثر من تاريخ توقيعها 
  

  )51(مادة 
   المحاصة شركة

متـع بالشخـصية    شركة ال تخضع إلجراءات القيد فـي الـسجل التجـاري ، وال تت          هي  
   .ةاالعتباري

  في مشروع اقتصادي بحـصة      اكل منه  بموجب عقد بين شركتين أو أكثر يساهم         نوتكو 
من المال أو العمل واقتسام ما ينشأ عنه من أرباح وتحمل الخسائر وفقاً لما يحدده العقد المبـرم         

  .بينهم 
ة المحاصة إصدار سندات     الشركة بانتهاء العمل المتعاقد بشأنه ، وال يجوز لشرك         وتنتهي  

  .أو أسهم قابلة للتداول 
  
  )52(مادة 

كما يجوز أن اء باسمه الخاص في مواجهة الغير،  إدارة شركة المحاصة أحد الشركيتولى  
يتولى اإلدارة كل الشركاء ، شريطة التزامهم بكل تعاقد مـع الغيـر ، ويـسألون باعتبـارهم                  

  . متضامنين للوفاء بديونهم 
  
  )53(مادة 

   المشتركةلشركةا
     ليبيـين أفـراد  وشركة أجنبية أو أكثر أو بين ة مساهمة تؤسس بين شركة ليبية        شرك هي  

  .أفراد ليبيين وأجانب شركات وبين أو أجانب ، و
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 اإلذن بتأسيس الشركات المشتركة العامة المؤسسة تنفيذاً ألحكام االتفاقيات التـي            ويصدر  
  .ن اللجنة الشعبية العامة تبرمها الجماهيرية العظمى بقرار م

  
  )54(مادة 

  

 أفراد ، ويجب أال تقل نسبة مـا يملكـه           )10(عشرة   الحد األدنى للمساهمين األفراد      يكون  
  .من رأس مال الشركة طيلة مدة الشركة )  %35(الليبيون عن 

مليون دينار   ) 1,000,000(  الحد األدنى لرأس مال الشركة المشتركة المكتتب به          ويكون  
  .يبي على أال يقل المدفوع منه عند التأسيس عن ثالثة أعشار ل

  
  )55(مادة 

  

  :وعلى األخص مجاالت الكافة  تأسيس الشركات المشتركة في يجوز  
 .إدارة المرافق والمنشآت الخدمية ، بما في ذلك التعليمية والصحية إنشاء و  -

 .ة ــإنشاء وإدارة المشروعات اإلنتاجيــ  -

 .مناطق الحرة وتجارة العبور إنشاء وإدارة ال  -
 .إنشاء وإدارة المرافق السياحيـــــــة  -

 .ة ـــــــــالخدمات المصرفية والمالي -

 .البناء والتشييد والمقـاوالت والنقـــــل   -
 .التصدير   -

 .واالستيراد التجزئة والجملة  تأسيس الشركات المشتركة في مجاالت تجارة يجوزوال   

  
  )56(مادة 

  

  :ي المساهمين األجانب بالشركات المشتركة تقديم المستندات اآلتية عند التأسيس  فيشترط  
حد المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى تدل على قيامهم بتحويـل        أشهادة صادرة من     -

 .هم في رأس المال إلى الجماهيرية العظمى  قيمة مساهمتمنه أداؤالجزء الواجب 
اهمة أو محدودة المسؤولية يجب أن يبين بقـرار مـن           إذا كان الشريك األجنبي شركة مس      -

مجلس إدارتها موافقة الشركة على االشتراك في تأسيس الشركة المشتركة وقيمة مساهمتها            
 .فيها 
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 .الشركة األجنبية ونظامها األساسي تأسيس  من عقد نسخة -

 .مستخرج حديث من قيد الشركة األجنبية في السجل التجاري  -

 اًمـصدق  ) الثاني ، والثالث ، والرابع(  إليها في البند  ستندات المشار  أن تكون الم   ويجب  
، عليها من المكتب الشعبي أو من يقوم مقامه في البلد الذي يوجد به المقر الرئيـسي للـشركة              

على أن تتم الترجمة القانونية للمستندات بعد التصديق عليها إلى اللغة العربية داخل الجماهيرية              
  .العظمى 

  
  )57(ة ماد

  

 الجمعية العمومية للشركة المشتركة من مجموع المساهمين بها وال يشترط فـيهم             تتكون  
  .التفرغ 

 الجمعية العمومية الشخص المعين بعقد التأسيس ، وإذا لم ينص العقد على ذلـك أو          ويرأس
ويساعد الرئيس أمين سـر يعـين بـنفس         ،   اختيار الرئيس    فللمساهمينتغيب الشخص المعين    

  .يقة الطر
  .حرر محاضر الجمعية العمومية ويصدق عليها من قبل محرر عقود ت أن ويجب

  
  )58(مادة 

  

ـ إدارة الشركة المشتركة كاملي األهلية      مجلس   أعضاءون  ـ أن يك  بـيج   رغين ـومتف
ويجوز لمجلس اإلدارة إذا صـرح عقـد التأسـيس أو           وال يشغلون وظائف عامة ،        إلدارتها

أن يفوض سلطاته للجنة تنفيذية مكونة من بعض أعضائه أو لعـضو أو    الجمعية العمومية بذلك    
أكثر منه مع تحديد مدى التفويض ، وال يجوز أن يمتد إلى ما يتعلق بتحرير الميزانية وبزيـادة          

  .رأس المال أو بتخفيضه 
على ،  شهر  أ انخفضت هذه النسبة ألي سبب من األسباب وجب استكمالها خالل ثالثة             وإذا  

  .ق الجمعية العمومية على ذلك في أول اجتماع لها أن تصاد
 تعيين أعضاء لجنة اإلدارة ألكثر من ثالث سنوات ، كما ال تجوز إعادة تعييـنهم        يجوز وال

  .إال إذا نص عقد التأسيس على خالف ذلك 
على المديرين أن يطلبوا قيد قرار تعيينهم في السجل التجاري خالل خمـسة عـشر                يجبو

  .مع بيان اسم كل واحد منهم ولقبه واسم أبيه وموطنه وجنسيته ، خ تعيينهم يوماً من تاري
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رئيس مجلس  عدوي      اإلدارة في عالقة  لجنة  عتبر توقيعه كتوقيع     اإلدارة ممثلها لدى الغير ، وي
 مجلـس فوضـه  يالشركة بالغير ما لم ينص النظام األساسي على اشتراك عضو آخر أو مـن               

  . في غيابه الرئيس محل الرئيسويحل نائب ، دارة  اإلرئيس مجلساإلدارة مع 
  )59(مادة 

  

اثنـين  أعـضاء عـاملين و    أو خمـسة     لجنة المراقبة بالشركة المشتركة من ثالثة        تتكون  
 فـي  وأن تتـوفر     ،ويجب أن يكونوا كاملي األهلية      من غيرهم ،    احتياطيين من المساهمين أو     

  .القانونية  وأالفنية  وأ المالية وأالمحاسبية في الشؤون الخبرة أحدهم 
وتتولى هذه اللجنة مراقبة إدارة الشركة والتأكد من سير أعمالها قانونياً ، ومن مسك دفـاتر       
الشركة الحسابية ومطابقة الميزانية حسب األصول المقـررة قانونـاً أو نظامـاً ، وحـضور                

 العمومية ، وعليهـا أن      اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية ، وتقديم تقاريرها للجمعية        
تُرسل إلى اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة واالستثمار صوراً طبق األصل من محاضر             

  .اجتماعاتها وتقاريرها ، وذلك خالل أسبوع على األكثر من تاريخ توقيعها 
  

  )60(مادة 
  

ـ    مجلس المديرون أو أعضاء     يقيد شركة المحاصة ،     باستثناء   شركة ومـا    اإلدارة عقد ال
 علـى   يقيد العقد فإذا لم   وفقاً ألحكام هذه الالئحة ،      في السجل التجاري    يطرأ عليه من تعديالت     

  .النحو المذكور كان غير نافذ في مواجهة الغير 
ر عدم القيد على بيان أو أكثر من البيانات الواجب قيدها كانت هـذه البيانـات          اقتص وإذا  

  .وحدها غير نافذة في مواجهة الغير 
 إدارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الـذي        +مجلس مديرو الشركة أو أعضاء      ويسأل  

  .سبب عدم القيد بيصيب الشركة أو الشركاء أو الغير 
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  السادسالفصل 
  إجراءات تأسيس الشركات والتشاركيات 

  ) 61(مادة 
كية بمعرفة أحد    تحرير وتوثيق العقد االبتدائي والنظام األساسي للشركة أو التشار         يكون  

وفقاً للنموذج الذي يعتمـده      مكاتب الترخيص ،     لدى بالسجل الخاص    نمحرري العقود المسجلي  
، وبعد الحصول على الشهادة السلبية       أمين اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة واالستثمار      

  .باالسم التجاري وتفويض المؤسسين محرر العقود باستكمال إجراءات التأسيس 
  )62(مادة 

 محرر العقود بتوجيه إخطار كتابي إلى اإلدارة المختصة باللجنة الـشعبية العامـة        يقوم  
لالقتصاد والتجارة واالستثمار عن طريق مكتب الترخيص بالمدينة متضمناً رغبة المؤسـسين            

المـادة  بإنشاء الشركة أو التشاركية مرفقاً بالمستندات التالية باإلضافة إلى المستندات المحددة ب            
   -: من هذه الالئحة)56(

 أو التشاركية موقعاً عليها     ثالث نسخ أصلية من العقد االبتدائي والنظام األساسي للشركة          
  . على صحة التوقيعات من محرر العقود من المؤسسين ومصدقاً

  .رأس المال المدفوع قيمة شهادة مصرفية بسداد   
ل في النشاط المراد مزاولته أو المؤهل  على األق اإلدارةمجلسأعضاء  خبرة أحد   دما يفي   

 .العلمي إذا تطلب النشاط ذلك 

من يتـولى  إفادة من أمانة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بتفرغ       
 . بالشركة والشركاء بالتشاركية اإلدارة الفعلية

  .المستندات الالزمة للحصول على الترخيص بمزاولة النشاط المطلوب   
 اإلخطار على النموذج الذي يعتمده أمين اللجنة الشعبية العامـة لالقتـصاد والتجـارة               ويتم

 ويجـب  العقود تحديداً نافياً للجهالة ،       واالستثمار على أن يتضمن اإلخطار تحديد عنوان محرر       
  . مرفقاً بجميع المستندات المطلوبة اإلخطارمنح مقدم اإلخطار ما يفيد االستالم متى كان 

 عمـل مـن     يوم قيد الشركة أو التشاركية في السجل التجاري بعد مضى خمسة عشر             تموي
وبعـد خـتم عقـد      ،   منح ما يفيد االستالم في حالة عدم وجود اعتراض على تأسيسها              تاريخ

التأسيس والنظام األساسي بما يفيد المراجعة من اإلدارة المختـصة باللجنـة الـشعبية العامـة              
وال يجوز إجراء أي تعديل بهذه النسخة إال بعد موافقة اإلدارة           ،  ستثمار  لالقتصاد والتجارة واال  

  .المذكورة 
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  )63(مادة 
السابقة أن تعتـرض علـى تـسجيل الـشركة أو       ا وفقاً للمادة     التي يتم إخطاره   لإلدارة  

 مـن اسـتالم اإلخطـار، ويكـون     خمسة عشر يوماًالتشاركية بالسجل التجاري ، وذلك خالل       
، مع إرسال صورة من كتاب االعتـراض        لمكتب الترخيص بالمدينة    ب كتاب   االعتراض بموج 

  .إلى السجل التجاري ، ويجب أن يكون االعتراض مسبباً 
 على االعتراض وقف إجراءات تسجيل الشركة أو التشاركية بالسجل التجـاري       ويترتب

  .إلى حين البت في االعتراض وفقاً ألحكام المواد الالحقة 
  

  )64(مادة 
 الشركة أو التشاركية خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إبالغهـا بـاالعتراض أن       ىعل  

اإلدارة المختـصة  مكتب الترخيص بالمدينة ، الذي يحيله إلى      تزيل أسبابه أو أن تتظلم منه إلى        
ويعتبر فوات مدة خمسة عشر يوماً على       ،  باللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة واالستثمار       

  .االعتراض  تظلم دون البت فيه قبوالً له تزول معه أثارتقديم ال
من خالل مكتـب التـرخيص       رفض تظلم الشركة أو التشاركية تخطر بذلك          حال وفي  
  . إلزالة أسباب االعتراض ، ويكون القرار الصادر بشأن رفض التظلم نهائياً بالمدينة
سجل التجاري إذا لـم تقـم        جميع األحوال ال يجوز قيد الشركة أو التشاركية في ال          وفي  

  .بإزالة أسباب االعتراض أو التظلم منه خالل المدة المحددة لذلك وفقاً ألحكام هذه المادة 
  

  )65(مادة 
 في شأن التعديل على عقود التأسيس واألنظمة األساسية للشركات والتـشاركيات            تسرى  

من ) 8( بالمادة   ةدات المحدد ذات اإلجراءات المنصوص عليها بالنسبة للتأسيس بعد تقديم المستن        
 ف بشأن األحكام الخاصة بالتجار والـشركات        1970لسنة  ) 65(لقانون رقم   لالالئحة التنفيذية   

  .التجارية واإلشراف عليها
  

  )66(مادة 
بالشركات والتشاركيات التـي يـتم      شهرية   اتمكاتب السجل التجاري إحالة كشوف    على    

 أسماء الشركات والتشاركيات ونوع النشاط      يمختصة تحو قيدها بالسجل التجاري إلى اإلدارة ال     
  . اإلدارةومجلس والمدفوع والجمعية العمومية ورأس المال االسميأو الشركاء وعدد المساهمين 
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  الفصل السابع
  إجراءات الترخيص بمزاولة األنشطة االقتصادية 

  
  )67(مادة 

لالقتصاد والتجارة االستثمار تتبعه     مكتب رئيسي للترخيص باللجنة الشعبية العامة        ينشأ  
مكاتب فرعية للتراخيص بالمدن الرئيسية التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامـة             

ويصدر بتنظيم هذه المكاتب قرار من أمـين اللجنـة الـشعبية    ، لالقتصاد والتجارة واالستثمار  
  .العامة لالقتصاد والتجارة واالستثمار 

  
  )68(مادة 

 بكل مكتب ترخيص لجنة للبت في طلبات التـرخيص مـن ذوي الكفـاءة فـي                 كلتش  
  -:المجاالت االقتصادية واإلدارية وذلك على النحو التالي 

مدير للمكتب يصدر بتسميته قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة لالقتـصاد والتجـارة             -
 .واالستثمار 

 .مندوب عن قطاع الصحة والبيئة  -

 .سكان والمرافق مندوب عن قطاع اإل -
 . قطاع الصناعة والمعادن والكهرباء نمندوب ع -

 .مندوب عن قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والمائية  -
 .مندوب عن قطاع السياحة  -

 .مندوب عن اللجنة الشعبية للقوى العاملة والتدريب والتشغيل  -

 علـى   للجنة متحـصل  عضو ومقرر   مندوب عن قطاع االقتصاد والتجارة واالستثمار        -
 .مؤهل علمي في القانون 

  . بتسميتهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص ويصدر
وفقاً للقانون ولها حق االسـتعانة بـأي عـضو          على سبيل التفرغ     اللجنة مهامها    وتمارس

  . متخصص من القطاعات األخرى وفقاً لطبيعة النشاط والترخيص 
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  )69(مادة 

ل على التراخيص لمزاولة األنشطة االقتصادية إلى مكاتب التـرخيص           طلبات الحصو  تقدم
بحسب النشاط المطلوب والمـسموح  ، بالمدن الرئيسية وذلك على النموذج المرفق بهذه الالئحة       

  :الترخيص به  وذلك من أصل وصورتين مرفقاً به المستندات التالية 
  

 . صور شخصية لمقدم الطلب عدد ثالث -
 .الشخصيةصورة من البطاقة  -

 .شهادة صحية لمكان مزاولة النشاط ولطالب الترخيص متى تطلب النشاط ذلك  -

 .تطلب ذلك تالمؤهل العلمي إذا كانت المهنة  -
 . المختصة في المهن التي تتطلب الحصول على إذن من الجهةإذن  -

 .، وفقاً ألحكام هذه الالئحة ما يفيد التفرغ إلدارة النشاط المطلوب الترخيص به  -
 . في نظام الضمان االجتماعي التسجيل يفيد ما -

  . قيد من مصلحة الضرائب إثباتشهادة  -
  

  . ه ـاريخـالم وتـد االستـاالً يفيـصـب إيـلـدم الطـ مقطىـويع
  

  )70(مادة 
 مكتب الترخيص بالمدينة إصدار الترخيص الالزم للنشاط الفردي خالل سبعة أيام         يتولى

  .در الترخيص باالسم الشخصي لمقدم الطلب تقديم الطلب ، ويصتاريخ عمل من 
 مكتب الترخيص الرئيسي إصدار جميع أنـواع الـرخص لمزاولـة النـشاط      ويتـولى 

االقتصادي للتشاركيات والشركات خالل خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلـب وفقـاً               
 أداة مزاولـة    ويصدر الترخيص باسم  مكاتب التراخيص بالمدن الرئيسية ،      للتقارير التي تحيلها    

  .النشاط بالنسبة للشركات والتشاركيات 
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  )71(مادة 
 الشأن التظلم لدى مكتب الترخيص الرئيسي باللجنة الشعبية العامـة لالقتـصاد             لـذوي

والتجارة واالستثمار في حالة رفض طلب منح الترخيص في المواعيد المحددة بالمواد السابقة ،             
ل في التظلم خالل أسبوع من تاريخ تقديم الطلب بموجـب           ويتعين على المكتب المختص الفص    

 القرار الـصادر بالخـصوص      خطاب يدون على صورته تاريخ استالم الجهة المعنية ، ويكون         
نهائياً ، ويعتبر فوات مدة خمسة عشر يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه قبوالً له تزول معه                  

  .آثار االعتراض 
  
  )72(مادة 

  :ة الترخيص على النحو التالي  صالحيتكـون
  .من تاريخ اإلصدار سنوات  ثالث/ النشاط الفردي   ) أ

 . سنوات من تاريخ اإلصدار خمس/ ات ــالتشاركي ) ب
 . سنوات من تاريخ اإلصدار عشر/ ات ــــالشرك  ) ج

 تجديده خالل الثالثة أشهر السابقة لتاريخ انتهاء مدة الصالحية بناء على طلب صاحب ويتم 
  بمستخرج حديث من السجل التجاري  النموذج المرفق بهذه الالئحة الشأن على

  . التجديد من المكتب المختص بعد أداء الرسم المقرر قانوناً ويصـدر
  
  )73(مادة 

عـد سـجالً   ،  مكتب الترخيص سجالً لقيد طلبات التراخيص بحسب أنواعها          عـديكما ي
   .هذه الالئحةللرخص التي تُمنح طبقاً ألحكام 

 أن تتضمن السجالت كافة البيانات التفصيلية عن طلبات الترخيص واإلجراءات     يجـبو
كما يثبت بهذه السجالت كل     ،  المتخذة بشأنها ، وكذلك البيانات الالزمة عن الرخص الممنوحة          

ما يطرأ على الرخص من تعديالت بالنسبة للمرخص له أو بالنسبة ألوضاع المحل ، كما يثبت                
اء الرخصة إن وجد وأسبابه والمالحظات األخرى ذات العالقة ، ويجب أن تكون             بها تاريخ إلغ  

  .أوراق السجالت مرقمة بأرقام مسلسلة ومختومة 
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  )74(مادة 
جٌل   س عديعام بمكتب الترخيص الرئيسي باللجنة الـشعبية العامـة لالقتـصاد            مركزي 

  .يانات المتعلقة بها والتجارة واالستثمار تُقيد به كافة الرخص الممنوحة والب
 مكاتب الترخيص بالمدن الرئيسية إحالة كشوفات شهرية بالتراخيص الممنوحـة           وعلى

  .مكتب الرئيسي إلى ال
  
  )75(مادة 

 أو فروعه به على طالب الترخيص في حالة توقفه عن مزاولة نشاطه المرخص له يجب
  .ن يرفق الترخيص باإلخطار لمدة تزيد على ستة أشهر متتالية إخطار مكتب الترخيص بذلك وأ

 حالة وفاة المرخص له أو حدوث أي طارئ به يحول دون استمراره في مزاولـة                وفي
النشاط المرخص به يجب على من آل إليه المحل إبالغ مكتب الترخيص خالل شـهرين مـن                 
تاريخ الوفاة أو التوقف عن مزاولة النشاط ، ويجب عليه اتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة لنقـل                

  .رخيص باسمه خالل ستة أشهر من تاريخ اإلبالغ وإال اعتبر المحل مداراً بدون ترخيص الت
  

  )76(مادة 
الذي يحـدده   المرخص به أو في المكان   مزاولة النشاط  وضع الترخيص في مكان      يجب

 لمن يطلب ذلك من المفتشين الصحيين ورجال الحرس البلدي وغيرهم       مكتب الترخيص وتقديمه  
  .لمخولين بصفة الضبط القضائي في مقام تطبيق أحكام هذه الالئحة من الموظفين ا

 يجب على الحاصلين على رخص متجولة حملها أثناء مزاولتهم للنشاط المـرخص             كما
  .لهم به 
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  الفصل الثامن
  في الرخص واألحكام المتعلقة بها

  )77(مادة 
  

  :ص إلى ـ الرخمـتقس
المرفـق بهـذه الالئحـة      ) 3(ر وفقاً للنموذج رقم     وهي التي تصد  : الرخص الصناعية   ) أ  

لمزاولة نشاط صناعي في محل ثابت إذا اشتمل المحل على قـوة كهربائيـة تزيـد علـى               
 .حصانين ونصف 

المرفـق بهـذه الالئحـة    ) 4(وهي التي تصدر وفقاً للنموذج رقم     : الرخص التجارية   ) ب  
 .لغرض لمزاولة عمل أو نشاط تجاري في محل ثابت معد لهذا ا

المرفـق بهـذه   ) 5(وهي التي تصدر وفقاً للنموذج رقـم   :  الرخص المهنية والحرفية      )ج
الالئحة لممارسة مهنة أو حرفة وتؤدى في محل ثابت وتتطلب مـؤهالت أو خبـرات               

  .معينة 
اولة المرفق بهذه الالئحة لمز   ) 6(وهي التي تصدر وفقاً للنموذج رقم       : الرخص العامة   )  د

 المحال العامة مثل المطاعم ، والمقاهي ، والمنتزهات ، والمالهي ، ودور             النشاط بأحد 
  . والمسارح ، والفنادق ، والمسابح ، والمالعب الرياضية الخيالة

المرفق بهـذه الالئحـة     ) 7(وهي التي تصدر وفقاً للنموذج رقم       : الرخص المتجولة   )  هـ
  . لصاحبها محل ثابت لمزاولة عمل أو حرفة أو توزيع بالتجول دون أن يكون

 في حكم المحل كل مخزن أو مستودع ُأعد لتخزين صنف أو أكثر مـن الـسلع أو                  ويعتبر
  .المواد ذات العالقة بمزاولة النشاط 

  
  )78(مادة 

هور عدد األشخاص الـذين      في الرخص الصادرة بشأن المحال المعدة إليواء الجم        يثبت
هذا العدد إال بموافقة الجهـة التـي أصـدرت          هم في كل منها ، وال يجوز تجاوز         يجوز إيواؤ 
  .الترخيص 
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  )79(مادة 

  : فيمن يمنح رخصة تجول ما يلي يشترط
  .أن يكون الئقاً صحياً   -  أ

 االعتـداء علـى     أال يكون قد حكم عليه في إحدى جنايات التعدي على النفس أو جـنح              - ب
 .سقط بمضي المدة  سنة على تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو ما لم تاألموال ما لم تمض

 المنصوص عليهما في    شرطينالإحد  له   في المرخص    د إصدارها إذا فقد    الرخصة بع  وتلغى
  .هذه المادة 

  
  )80(مادة 

تجولين أو فئات    أو أماكن معينة لوقوف الباعة الم       الجهات المختصة تحديد أسواق    ولىتت
  . لعددهم بكل منها خاصة منهم ، وتبين الحد األعلى

  
  )81(مادة 

  : على الحاصلين على رخص متجولة ما يلي حظري
أو ، أو ممارسة حرفهم داخل وسـائل النقـل العـام    ، مالحقة الجمهور بعرض سلعهم       ) أ

الدخول للمنازل أو الوقوف في غير األحياء والشوارع والميادين واألماكن المسموح لهم            
  .بمزاولة نشاطاتهم  فيها 

اف مماثلة للنشاطات المصرح لهم بمزاولتها      الوقوف بجوار المحال التي تتعامل في أصن       ) ب
 .أو عرض بضائعهم وبيعها أمام تلك المحال 

الوقوف في األماكن التي تمنع الجهات المختصة الوقوف فيها لضرورة تقتضيها حركة            ) ج
المرور أو النظام أو المحافظة على مظهر المدينة وجمالها وعرض بضائعهم وبيعها في        

  .تلك األماكن 
 عن سلعهم أو حرفهم باستعمال األجراس أو مكبرات الصوت أو بأية طريقـة              اإلعالن  ) د

 .أخرى تتسبب في إزعاج العامة 

اإلعالن عن حرفهم أو سلعهم بالمناداة فيما بين الساعة السابعة مساء والثامنة صـباحاً              ) هـ
 وفيما بين الساعة الواحدة ظهراً والرابعة مساء.  
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  )82(مادة 

وعية والصناديق التي يستعملها أصحاب الـرخص المتجولـة لتقـديم      أن تكون األ   يجب
  .المشروبات والمواد الغذائية مستوفية للشروط والمواصفات الصحية 

 بقرار من اللجنة الشعبية المختصة منع الباعة المتجولين بصفة دائمة أو مؤقتـة              ويجوز
  .وفقاً لالشتراطات الصحية من بيع المشروبات أو المأكوالت التي يصعب وقايتها من التلف 

  
  )83(مادة 

 أصحاب المحال العامة التقيد بالمواعيد التي تحددها الجهة المرخصة وفقاً للقوانين            على
كما يجب أن يوضع مصباح على كل باب من أبـواب           ائح السارية لفتح وإغالق محالهم ،       واللو

  .غالق المحل المحل الخارجية المستعملة يضاء من وقت غروب الشمس إلى وقت إ
  
  )84(مادة 

 حالة وجود خطر على الصحة العامة أو على األمن العام إلدارة محل مما تـسري                في
عليه أحكام هذه الالئحة ، وكذلك في حالة نقص أحد االشتراطات الجوهرية للمحل بما يجعلـه                

لمختـصة  غير قابل للتشغيل أو يترتب على تشغيله خطورة تهدد السالمة العامة ، يحق للجهة ا              
  .بإصدار الترخيص األمر بإغالق المحل كلياً أو جزئياً وذلك إلى حين زوال السبب 

ويعـرض  ،   التظلم من األمر الصادر باإلغالق إلى مكتب الترخيص الرئيـسي            ويجوز
عليه التظلم مشفوعاً برأي الجهة التي أصدرت األمر خالل أسبوع من تاريخ تقديم التظلم ويكون 

  .قراره نهائياً 
  )85(مادة 

  : الرخصة في األحوال اآلتية تلغى
  
إذا فقد صاحب الترخيص أي شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها فـي هـذه                -1

 .الالئحة 
 .إذا ثبت عدم تفرغه للعمل المرخص له به في األدوات التي تتطلب التفرغ  -2
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 إذا أوقف صاحب المحل نشاطه لمدة تزيد على ستة أشهر دون إخطـار الجهـة التـي            -3
 .أصدرت الترخيص وموافقتها على األسباب المؤدية لذلك 

   إذا أصبح المحل المرخص له غير مستوف لالشتراطات الجوهرية الواجـب توافرهـا             -4
 .فيه 

إذا باشر المرخص له أعماالً أخرى غير منصوص عليها في الترخيص أو أجرى تعديالً  -5
 .في المحل بالمخالفة ألحكام هذه الالئحة 

المحل أو ُأعيد بناؤه ولم تستوف االشتراطات الواجب توافرها فيه أو إذا نقـل              إذا ُأزيل    -6
 .من مكانه دون موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص 

 .إذا شكل استعمال المحل خطراً على الصحة العامة أو األمن العام وتعذر تداركه  -7

 .إذا صدر حكم نهائي بإغالق المحل نهائياً أو بإزالته  -8
 . تجديد الرخصة خالل المدة المحددة بهذه الالئحة إذا لم يتم -9

 .إذا طلب صاحب الشأن ذلك  -10

 .إذا توفى المرخص له ولم يكن من بين ورثته من يتولى إدارة المحل أو تشغيله  -11
 .إذا اتفق الشركاء على إنهاء الشراكة  -12

  
  )86(مادة 

الشأن خالل ولصاحب ،  قرار إلغاء الرخصة عن الجهة المختصة بمنح الترخيص يصدر
ستين يوماً من تاريخ إبالغه بقرار اإللغاء أن يتظلم منه إلى مكتب الترخيص الرئيسي بكتـاب                

  .التظلم نهائياً حيال  قرار المكتبويكون ، مسجل ومصحوب بعلم الوصول 
  

  )87(مادة 
 مراعاة االشتراطات واألوضاع اإلداريـة المتعلقـة بمزاولـة بعـض األنـشطة              يجب

  :ي لها طبيعة خاصة ، والمبينة فيما يلي االقتصادية الت
  .التعامل في الذهب والفضة واألحجار الكريمة وصناعتها وصياغتها  -1
 .قيادة السيارات العمومية  -2

 .ورش الصيانـــــة  -3

 .الرخص المتجولـــة  -4
 .التعليم العالي والطيران  -5
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 .األدوية والمواد الكيميائية  -6

 .العيادات ومعامل التحاليل  -7

 اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة واالسـتثمار تحديـد األنـشطة            ني ألم ويجوز
 .األخرى التي تحتاج الشتراطات وأوضاع إدارية لها طبيعة خاصة 

  
  )88(مادة 

 اللجنة الشعبية العامة تحديد رسوم استخراج وتجديد التراخيص المنصوص عليها           تتولى
افذة ، كما تتولى تحديد رسوم اسـتخراج الـشهادات          في هذه الالئحة وفقاً ألحكام التشريعات الن      

الصادرة عن سجالت ودفاتر مكاتب التراخيص التي تمنح هذه الشهادات لمن يطلبها مـن ذوي               
الشأن أو لكل ذي مصلحة مشروعة ، ولمن يحصل على إذن باستخراجها من جهة قـضائية أو         

لـشعبية العامـة لالقتـصاد      جهة تحقيق قضائي أو إداري بناء على عرض من أمين اللجنـة ا            
  .والتجارة واالستثمار 

  
  )89(مادة 

 السلع سواء فـي     ع أو توزي  د على المرخص لهم بمزالة نشاط التصدير أو االستيرا        يجب
محال ثابتة أو باعة متجولين أن يحتفظوا بالمستندات التي تبين طبيعة عملهم التجاري ، وعليهم               

  .ين عند الطلب أن يبرزوها لرجال الضبط القضائي المختص
 من قبيل المخالفة ألحكام هذه الالئحة عدم وجود أو إبراز تلك المستندات ويترتب ويعتبر

  .على تكرار ذلك جواز إلغاء الترخيص 
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  الفصل التاسع 
  االستيراد التصدير وواألسعار 

  
  )90(مادة 

ي هذه الالئحـة     على جميع أدوات مزاولة النشاط االقتصادي المنصوص عليها ف         يحظر
  . سعرها بطريقة واضحة إال بعد وضععرض السلع والبضائع للبيع 

  
  )91(مادة 

إخفاء عليها  على أدوات مزاولة النشاط االقتصادي المضاربة في السلع كما يحظر يحظر
  .أو احتكار أية سلعة من تلك السلع 

  
  )92(مادة 

قنوات المرخص لها بـذلك وفقـاً        التصدير واالستيراد للسلع المسموح بها من قبل ال        يتم
  .استيراد تصدير أو دونما حاجة إلى الحصول على رخصة ، ألحكام هذه الالئحة 

 ع دورياً بقرار من اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجـارة واالسـتثمار الـسل             وتحدد
  . بها استيرادها واإلجراءات التنظيمية المتعلقةتصديرها أو والبضائع المحظور أو المقصور 

  
  )93(مادة 

 استيراد السلع والبضائع بكميات تجارية بغير أساليب الدفع المعتمـدة مـن قبـل               يحظر
  .مصرف ليبيا المركزي 
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  )94(مادة 
  :لمزاولة أعمال تصدير السلع والبضائع ما يلي يشترط 

  .االلتزام بتصدير السلع والبضائع المسموح بتحديدها  .1
 .صحية والتقنية مراعاة كافة االشتراطات ال .2

  
  الفصل العاشر

  التسهيالت والمساعدات 
  )95(مادة 

 والمصارف التجارية تقديم التسهيالت والمساعدات ألدوات مزاولـة         الجهات اإلدارية  تتولى
األنشطة االقتصادية التي تؤسس وفقاً ألحكام هذه الالئحة لتمكنها من مزاولة نـشاطها وعلـى               

  :األخص ما يلي 
 .الت االئتمانية القروض والتسهي -1

  .دعم تصدير السلع والخدمات المحلية في األسواق الخارجية  -2
    تسهيل استيراد ما تحتاجه من معدات وقطع غيار ومستلزمات تشغيل عن طريق فـتح               -3

 . بتغطية جزئية أو تسهيالت ائتمانية تاالعتمادا

 .االنتفاع باألراضي الالزمة لمباشرة النشاط  -4
  
  )96(مادة 

بإحدى طـرق الـدعم   تقوم بتصدير كل أو بعض منتجاتها روعات اإلنتاجية التي    المش تدعم
  :اآلتية 
  .اإلنتاجيةاإلعفاء من سداد ثمن األراضي واالنتفاع بها للمشروعات  -1
تشجيع عمليات تسويق السلع والخدمات المحلية في األسواق الخارجية وتقديم الحـوافز             -2

الدولية ، بما في ذلـك تنظـيم البعثـات          للمصدرين المحليين للمشاركة في المعارض      
 .التجارية للخارج والمعارض المحلية على وجه الخصوص 

تقديم المعلومات التجارية واالقتصادية واالستشارات عن األسواق الخارجية للمصدرين          -3
المحليين بالتعاون في ذلك مع الجهات ذات العالقة والتعرف على المعوقات التـي قـد               

 .ى حلها تواجههم والعمل عل

 .تقديم الدعم الفني والمالي واإلداري لمصدري السلع والخدمات المحلية  -4
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 .تطوير خدمات التعبئة والفرز والتغليف وفقاً للمعايير المعتمدة بالخصوص  -5

 . تقديم القروض والضمانات الالزمة إلنجاح برنامج التصدير  -6

  
  
  

  الفصل الحادي عشر 
  ختاميةأحكام 
  )  97(مادة 

حدات اإلدارية والشركات العامة وغيرها من الجهات ذات النفع العام تمكين أدوات        للو يجوز
مزاولة النشاط االقتصادي من االنتفاع بأي عقار من العقارات المملوكة أو التابعـة لهـا فـي                 

 عما هو معمول به في االنتفـاع باألمـاكن          لاألغراض المسموح بها قانونا وبمقابل مالي ال يق       
  : اعاة الضوابط التالية وبمر، العامة 
اإلعالن عن االنتفاع بالعقار بإحدى طرق اإلعالن المتعارف عليها للحصول على أنسب      -1

   .العروض انتفاعاً
 . للتجديد ن الطرفين يكون محدد المدة وقابالًإبرام عقد االنتفاع بي -2

 . لنشاط الجهة المنتفعة  ومالئماًأن يكون العقار مناسباً -3
 تـؤثر   تغيرات جوهرية على العقار وأال يحدث أضـراراً      إحداث إلى    االنتفاع يأال يؤد  -4

 .على قيمته أو على استغالله في الغرض الذي أعد له 
 .أال يؤثر على نشاط الجهة المالكة أو اإلضرار بها  -5

 .أن تكون القيمة المحددة لالنتفاع مالئمة لقيمة العقار وموقعه ونوعه  -6

 .مرافق الملحقة به إلى تملكه أال يؤدي االنتفاع بالعقار أو بال -7

  
    )98(مادة 

 ألدوات مزاولة النشاط االقتصادي المنصوص عليها في هذه الالئحة استخدام الغيـر             يجوز
 وذلك في الحاالت التي يفضل فيها صاحب الشأن عدم الدخول في المشاركة والعمـل          ،   بمقابل

  -: بمقابل وفقاً لالشتراطات التالية 
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مـشاركة  الإقرارا مكتوباً يفصح فيه صراحة عن رغبته فـي عـدم            أن يقدم المستخدم     .1
يكـن  ولم  ،  وأن اإلقرار صدر باختياره و بإرادته الحرة        ،  وتفضيله العمل بمقابل مادي     

  ) .ويكون اإلقرار وفق النموذج المرفق (  في إصداره  أو  مضطراًمكرهاً
ومنسجما مع  ،  نون العمل    بموجب عقد مكتوب ومبرم وفقاً ألحكام قا       مأن يكون االستخدا   .2

 ) .المرفق  ( مالنموذج االسترشادي لعقد االستخدا
 . للسن القانونية وكامل األهلية  وبالغاًأن يكون المستخدم مدركاً .3

 . للجهد المبذول موازٍأن يكون المقابل المادي المتفق عليه  .4

  )99(مادة 
 تنفيذ المشروعات للشركات  أمانة اللجنة الشعبية العامة دورياً وضع ضوابط إسناد      تتولى

بما يتناسب مع رأس مالها وعدد المساهمين بها بناء على اقتراح من أمين اللجنة الـشعبية                
  .العامة لالقتصاد والتجارة واالستثمار 

  
  ) 100(مادة 

 أدوات مزاولة األنشطة االقتصادية القائمة وقت صدور هذه الالئحة تسوية أوضـاعها             على
وتعتبـر األدوات التـي ال      ) حي   مسي 2006( خالل أجل أقصاه نهاية العام      بما يتفق وأحكامها    

 أوضاعها وفقاً لذلك منحلة قانوناً دون الحاجة إلى أي إجراء آخر ، ويتعين شطبها مـن                 تسوي
  .السجل التجاري 

قتصاد والتجارة واالستثمار والقطاعات ذات العالقة مـن خـالل          لال اللجان الشعبية    وتتولى
    بط القضائي بها متابعة قيـام أدوات مزاولـة األنـشطة االقتـصادية بتـصحيح              مأموري الض 

  .أوضاعها 
  

  )101(مادة 
 الحرس البلدي وغيرهم من مأموري الضبط القضائي حق الدخول إلى أمـاكن             عضاءأل

كامها ، ومن تنفيـذ شـروط       مزاولة األنشطة الخاضعة ألحكام هذه الالئحة للتحقق من تنفيذ أح         
  .النافذة للتشريعات ذلك وفقاً الترخيص ، و
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  للجنة الشعبية العامةا
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