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  رارــــق
  ني العامــر الوطـــاملؤمت
  .م2012لسنة ) 1(رقم 

  بشأن اعتماد نتائج رئاسة املؤمتر الوطني العام
  

  ني العامـر الوطـاملؤمت
  :بعد االطالع

  .وتعديالته 2011أغسطس  3على اإلعالن الدستوري الصادر في * 
العـام   بشأن انتخاب المـؤتمر الـوطني  . م2012لسنة ) 4(وعلى القانون رقم *  

 .وتعديالته
بشأن اعتماد . م2012لسنة ) 102(وعلى قرار المفوضية العليا لالنتخابات رقم *  

  .نتيجة انتخاب المؤتمر الوطني العام
  .م8/8/2012وعلى الجلسة االفتتاحية للمؤتمر الوطني العام المنعقد بتاريخ * 

  ررـــق
  )1(المادة 
ني العام ونائبيـه فـي أولـى جلسـات     تعتمد نتائج انتخابات رئاسة المؤتمر الوط

  -:على النحو التالي. م9/8/2012المؤتمر الوطني العام المنعقد بتاريخ 
  .رئيس المؤتمر الوطني العام   محمد يوسف المقريف     . د/ السيد*
  .نائباً أول لرئيس المؤتمر الوطني العام                ةجمعة أحمد عتيق/ السيد*
  . نائباً ثان لرئيس المؤتمر الوطني العام         مد المخزومصالح مح. د/ دالسي*

  )2(المادة 
وينشـر فـي    ،يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيـذه 

  .الجريدة الرسمية
  املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس
  .م11/8/2012: بتاريخ
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  رارـــق
  ر الوطني العامـاملؤمت

  .م2012لسنة  ) 4 ( رقم
  ات الناطق الرمسي للمؤمتربأن اعتماد نتائج انتخاـبش

  

  مر الوطني العامـاملؤت
  :بعد اإلطالع

  .وتعديالته 2011اغسطس  3على اإلعالن الدستوري الصادر في *
بشـأن انتخـاب المـؤتمر الـوطني العـام      . م2012لسنة  )4( وعلى القانون رقم*

  .وتعديالته
بشـأن اعتمـاد   . م2012لسنة ) 102(نتخابات رقم وعلى قرار المفوضية العليا لال*

  .نتيجة انتخاب المؤتمر الوطني العام
بشأن اعتماد نتـائج انتخابـات رئاسـة     )1( وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم*

  .المؤتمر الوطني العام
ــد    * ــع المنعق ــام الراب ــوطني الع ــؤتمر ال ــاع الم ــي اجتم ــاتقرر ف ــى م وعل

  .م25/08/2012بتاريخ
  ررـــق

  )1( المادة
عمـر  / تعتمد نتائج انتخابات الناطق الرسمي للمؤتمر الوطني العام بانتخاب السيد

محمد حميدان ناطقاً رسمياً للمؤتمر في اجتماع المؤتمر الوطني العام  الرابع المنعقد 
  .م25/08/2012بتاريخ

  )2( المادة
وينشـر فـي    ،يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه

  .الجريدة الرسمية
  املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس
  . م29/08/2012:بتاريخ
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2012لسنة  )97(رقم 

  حبل مركز مكافحة اجلراد واآلفات الزراعية
    

  جملس الوزراء
  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري -
ئحة الميزانيـة والحسـابات والمخـازن    وعلى قانون النظام المالي للدولة، وال -

  .وتعديالتهما
ميالدي، بشأن حماية األراضي الزراعيـة  1992لسنة ) 15(وعلى القانون رقم  -

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

  .العمل والئحته التنفيذية
مـيالدي، بشـأن   2011لسنة ) 174(م وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رق -

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

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
مـيالدي،  2008لسـنة  ) 156(رقـم  " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

  .راعيةبشأن إنشاء مركز مكافحة الجراد واآلفات الز
) 3(وعلى ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بمذكرته رقـم   -

  .ميالدي 26/01/2012 في المؤرخة
 2012وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعـه العـادي الخـامس  لسـنة     -

  .ميالدي
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  ررـقــ
  )1( مادة

 يحل مركز مكافحة الجراد واآلفـات الزراعيـة وتـؤول أصـوله وموجوداتـه     
ن فيه إلى وزارة الزراعـة والثـروة الحيوانيـة والبحريـة أو     ووأرصدته والموظف

وعلـى وزيـر    ،بذات أوضاعهم الوظيفيـة  -بحسب األحوال –الجهات التابعة لها 
الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيـذ أحكـام هـذا    

  .القرار
  )2(مادة 

خ صدوره، ويلغى كل حكم يخـالف أحكامـه، وعلـى    يعمل بهذا القرار من تاري
  .الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية

  
  جملس الوزراء

  .هجري1433/ربيع اآلخر/17صدر في 
  .ميالدي 10/03/2012الموافق 
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2012لسنة  )165(رقم 

  بإعادة تنظيم اهليئة الوطنية للبحث العلمي
  وزراءجملس ال

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري، وتعديله -
  .وعلى بيان إعالن تأسيس المجلس الوطني االنتقالي المؤقت -
وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحـة الميزانيـة والحسـابات والمخـازن      -

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

  .العمل والئحته التنفيذية
  .ميالدي، بشأن التعليم 2010لسنة ) 18(وعلى القانون رقم  -
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 174(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

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

  .نتقاليةاعتماد الحكومة اال
ميالدي بشأن إصـدار الئحـة    2010لسنة ) 166(وعلى قرار مجلس الوزراء قم -

  .تنظيم البحث العلمي
مـيالدي،   2007لسـنة  ) 654(رقـم  " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

  .بإنشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي
) 66(كرتـه رقـم   وعلى ما عرضه وزير التعليم العـالي والبحـث العلمـي بمذ    -

  .ميالدي 05/03/2012 في المؤرخة
 2012وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع عشـر لسـنة    -

  .ميالدي
  ررــــق

1 

رارـام هذا القـاً ألحكـة الوطنية للبحث العلمي وفقـاد تنظيم الهيئـعي.  
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2 

االعتباريـة والذمـة الماليـة    يكون للهيئة الوطنية للبحث العلمـي الشخصـية   
  .المستقلة وتتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3 

ويجوز فتح فروع أو مكاتب لهـا  ) طرابلس(يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة 
داخل ليبيا بقرارات تصدر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناء على عرض 

  .ير العام للهيئةمن رئيس مجلس اإلدارة والمد
4 

  :تتوىل اهليئة الوطنية للبحث العلمي ممارسة االختصاصات التالية
  .ستراتيجية المعتمدةالتنفيذ سياسة البحث العلمي وفق ا -1
  .وضع الخطط والبرامج ومشاريع البحث العلمي -2
تنفيذ أولويات البحث العلمي بالتنسيق مـع المؤسسـات التعليميـة والبحثيـة      -3

  .وتوجيه البحث العلمي نحو هذه األولويات ودعمها
حشد جهود العلماء والباحثين والمخترعين والخبراء وجمع قدراتهم للمسـاهمة   -4

في البحث العلمي وتدريب الباحثين واالختصاصيين لبناء قاعدة للبحث العلمـي  
  .والعمل على استقطاب العلماء من الداخل والخارج

البحوث وفقاً للتطـورات العلميـة واحتياجـات المجتمـع     اقتراح إنشاء مراكز  -5
  .وتطوير المراكز البحثية القائمة

دعم مؤسسات ومراكز البحث والجمعيات العلمية واحتياجات الباحثين العلميـين   -6
  .والمساعدة في تمويل أبحاثهم

تقييم وتسجيل االختراعات البحثية والتعليمية أو التي يقـوم بهـا األفـراد أو     -7
لجماعات أو الفرق البحثية وتولي مسؤوليات الملكية الفكريـة بالتنسـيق مـع    ا

  .الجهات المختصة قانوناً وطبقاً لألسس والمعايير المعمول بها
  .عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل واالشتراك فيها بالداخل والخارج -8
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على نشـر   توجيه ونشر وطباعة الكتب والدوريات العلمية المتخصصة والعمل -9
  .الثقافة العلمية والبحث العلمي

تقديم االستشارات العلمية في مختلف المجاالت وإبداء الرأي فيما يطلب منها  -10
  .حول المشروعات التي تتضمن نقل التقنية وتوطينها

اقتراح ميزانية البحث العلمي وتوزيع هذه الميزانية على المشروعات البحـث   -11
  .رامج البحثيةالعلمي والدراسات والب

عقد االتفاقيات العلمية والبحثية مع مؤسسات البحث العلمي والتعليم العـالي   -12
  .في الداخل والخارج

  .اختصاصات تسند إليها وفقاً للتشريعات النافذة ةأي -13
  )5( مادة

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها اختصاص اتخاذ اإلجـراءات الالزمـة لتشـجيع    
حل مشاكلهم العلمية من النواحي المادية والمعنويـة لتـوفير    الباحثين والعمل على

كما لها إنشاء ما تراه من أدوات البحث العلمـي وفقـاً للميزانيـة     ،المناخ المالئم
  .المعتمدة للهيئة

  )6( مادة
دار اهليئة مبجلس إدارة يتكون من ُ   :ت

  .رئيساً       رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي  -1
  .نائب المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي                        عضواً -2
  .المراكز البحثية التابعة للهيئة                                   أعضاء يرومد -3

  )7(مادة 
تتم تسمية رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام للهيئة بقرار من رئاسة مجلـس  

وتـتم تسـمية   ،زراء بناء على عرض من وزير التعليم العالي والبحث العلمـي  الو
نائب المدير العام بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناء علـى اقتـراح   

  .من رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام
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  )8(مادة 
ـ  ينيشترط أن يكون مجلس إدارة الهيئة من الخبراء الناشط  ي في البحث العلم

  .ويحملون مؤهالت علمية عالية
  )9(مادة 

يختص رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام للهيئـة الوطنيـة للبحـث العلمـي     
بممارسة االختصاصات القانونية المقررة لرؤساء الهيئـات والمصـالح واألجهـزة    

  :وله على وجه الخصوص ما يلي ،الحكومية
  .إدارة شؤون الهيئة العلمية واإلدارية - 1
  .اإلشراف على سير العمل بالهيئة - 2
  .اقتراح البرامج التنفيذية لسياسة واستراتيجية البحث العلمي - 3
إعداد الخطط والمشاريع الوطنية البحثية والبرامج العلمية واإلشـراف علـى    - 4

  .هارتداإكيفية 
  .اقتراح أولويات البحث العلمي وكيفية توجيهها - 5
دارية والبحثية وكيفيـة توزيعهـا علـى المشـاريع     اقتراح ميزانية الهيئة اإل - 6

  .والبرامج البحثية والصرف من الميزانية بعد اعتمادها
  .إبرام العقود مع الغير نيابة عن الهيئة - 7
عقد االتفاقات مع المؤسسات العلمية البحثية بالداخل والخارج بالتنسيق مـع   - 8

  .الجهات ذات العالقة
  .ر وأمام القضاء والجهات األخرىتمثيل الهيئة مع الغي - 9

  .اإلشراف على مراكز البحث العلمي -10
  )10(مادة 

  :خيتص نائب املدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي مبا يلي
  .تولي مهام المدير العام في حالة غيابه أو قيام مانع لديه -1
  .المساهمة في تنفيذ خطة الهيئة -2
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بالهيئة بالتنسيق مع رئيس مجلس اإلدارة والمـدير  متابعة سير العمل اليومي  -3
  .العام للهيئة في المسائل التي تتطلب ذلك

  .اقتراح تشكيل لجنة المشتريات واعتماد محاضرها -4
  .رئاسة لجنة شؤون الموظفين -5
  .اقتراح تشكيل اللجان الفنية االستشارية ومتابعة أعمالها -6
  .المكلفة من الهيئة اللجان كافآتاقتراح منح المكافآت التشجيعية وم -7
  .ما يكلف به من وفقاً للتشريعات النافذة -8

  )11(مادة 
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يخصص لها من الميزانيـة العامـة للدولـة،    
والموارد األخرى التي تعتمد لها ويجوز للهيئة قبـول التبرعـات والهبـات غيـر     

  .لعالي والبحث العلميالمشروطة بموافقة وزارة التعليم ا
  )12( مادة

تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية وتنتهي بنهايتها على أن تبـدأ  
السنة المالية األولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهـي بنهايـة السـنة    

  .المالية التالية
وفقاً للتشـريعات  ويكون للهيئة حساب أو أكثر بأحد المصارف العاملة في ليبيا 

  .النافذة
  )13(مادة 

  :تتبع اهليئة الوطنية للبحث العلمي حاليا املراكز البحثية التالية
  .مركز بحوث التقنيات الحيوية -1
  .المركز الليبي لالستشعار عن بعد وعلوم الفضاء -2
  .المركز العربي ألبحاث الصحراء وتنمية المجتمعات -3
  .ةمركز دراسات الطاقة الشمسي -4
  .المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية -5
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  .المركز الوطني للبحوث الطبية -6
  )14(مادة 

ـعميى كل حكم يخالفه، وعلى الجهـات  ـلغل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وي
ر في الجريدة الرسميةـنشالمعنية تنفيذه، وي.  

  جملس الوزراء
  

  .هجري 1433/األولى ىجماد/17 :صدر في
  .ميالدي 09/04/2012: الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2012لسنة ) 166(رقم 

  بشأن إصدار الئحة تنظيم البحث اعلمي
  

  جملس الوزراء
  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري، وتعديله -
  .وعلى بيان إعالن تأسيس المجلس الوطني االنتقالي المؤقت -
نظام المالي للدولة والئحـة الميزانيـة والحسـابات والمخـازن     وعلى قانون ال -

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

  .العمل والئحته التنفيذية
  .ميالدي، بشأن التعليم 2010لسنة ) 18(وعلى القانون رقم  -
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،   2010لسـنة  ) 501(رقـم  " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

  .بشأن إصدار الئحة تنظيم التعليم العالي
) 66(وعلى ما عرضه وزير التعليم العـالي والبحـث العلمـي بمذكرتـه رقـم       -

  .ميالدي 05/03/2012 في المؤرخة
 2012وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع عشـر لسـنة    -

  .ميالدي
  ررـــــق

1 

  .ذا القرارـا بهـل بأحكام الئحة تنظيم البحث العلمي المرفقة نصوصهــيعم
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ـ ـعمي ر ـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينش
  .في الجريدة الرسمية

  جملس الوزراء
  .هجري 1433/جمادى األولى/17: صدر في

09042012 
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  الئحة تنظيم البحث العلمي
  املرفقة بقرار جملس الوزراء

  ميالدي 2012لسنة ) 166(رقم 
  

  الفصل األول
  ةـام عامــأحك

1 

تسري أحكام هذه الالئحة على الهيئة الوطنية للبحث العلمي والمراكز البحثيـة  
والمشاريع الوطنية التابعة لها، وكذلك مراكز البحث العلمي بالجامعـات والمراكـز   

المؤسسات، وتسـمى   البحثية المتخصصة، كما تسري على الباحثين العاملين بهذه
  ).الئحة تنظيم البحث العملي(

2 

تدل المصطلحات التالية أينما وردت في هذه الالئحة علـى المـدلوالت المبينـة    
  -:قرين كل منها

  .الهيئة الوطنية للبحث العلمي: الهيئة -أ
  .اللجنة العليا لإلشراف على الهيئة: اللجنة العليا -ب
  .يية ذات الطابع البحثالمراكز العلم: المراكز -ج
  .المشاريع الوطنية البحثية والتطبيقية التابعة للهيئة: المشاريع -د

المشاريع البحثية الصغرى ذات الطبيعة الخاصـة والوعـاء   : البرامج العلمية-هـ
  .الزمني المحدد

رئيس مجلس اإلدارة ومدير عـام الهيئـة   : رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام -و
  .ث العلميالوطنية للبح

  .نائب المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي: نائب المدير العام -ز
  .مدير مركز البحث العلمي المختص: مدير المركز -ح
  .الباحث بالهيئة أو بأحد مراكز البحث العلمي: الباحث -ط
  .المجلس العلمي بالهيئة الوطنية للبحث العلمي: المجلس العلمي -ي
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بالبحث العلمي هو اإلنجاز العلمي الذي يعتمد على استخدام األسس العلميـة  يقصد 
المتعارف عليها للتعرف على الظواهر والتصـدي للمشـكالت والعوائـق، ومحاولـة     

تطوير نحـو  الالوصول إلى فهم الحقائق، بما يؤدي إلى إنتاج معرفة جديدة، تقود إلى 
  .ية وخدمة اإلنسانية بشكل عاماألفضل بقصد اإلسهام في بناء التنمية الوطن

4 

يتم البحث العلمي بالجهود الفردية والجماعية للعلماء والباحثين ويجري تمويله 
من الجهات العامة واألهلية واألفراد والجماعات والمؤسسات المحليـة واإلقليميـة   

ستراتيجية واألهداف والسياسـات التـي ترسـمها الدولـة     الوالدولية وينفذ وفق ا
وتتولى تنفيذها مؤسسات البحث العلمي، وذلك وفق الضوابط والمعايير الواردة في 

  .هذه الالئحة
5 

  :تسعى الهيئة من خالل البحث العلمي إلى تحقيق األهداف التالية
إجراء البحوث وتوجيه الباحثين والعلماء والمبدعين لدراسة القضـايا العلميـة    -1

  .واإلنسانية في مجاالت العلوم التطبيقية
  .إعداد المالكات العلمية المؤهلة والمتخصصة في كافة مجاالت البحث العلمي -2
تشجيع البحث العلمي، والعمل على الرفع من مستواه وتطـوير أسـاليبه مـن     -3

  .خالل الهيئة والمراكز البحثية، ودعمه في جميع المؤسسات المعنية به
ة والمعنويـة وتـوفير المنـاخ العلمـي     دعم الباحثين ومنحهم الحوافز المادي -4

  .المناسب لهم وتشجيعهم على خوض غمار البحث العلمي
المساهمة في خلق الترابط بين المؤسسات البحثية والتعليمية وتنسيق جهودها  -5

  .للدفع بالبحث العلمي والتعليم العالي والنهوض بهما
  .قليمية والدوليةربط أواصر التعاون مع المؤسسات البحثية والعلمية اإل -6
  .نشر ثقافة البحث العلمي لبناء قاعدة علمية قادرة على تطوير المجتمع -7



  15رقم الصفحة                                                                                       )1( عــددال

 

  الفصل الثاني
  تنظيم مؤسسات البحث العلمي

6 

تتولى الهيئة الوطنية للبحث العلمي ومراكز األبحاث التابعة لها مسـائل البحـث   
يمية المعنية بالبحث العلمـي  العلمي والتنسيق في أداء مهامها مع المؤسسات التعل

كالجامعات واألكاديميات والكليات والمعاهد العليا ومراكز البحـوث األخـرى وإدارة   
  .البعثات في ذلك

7 

تتكون الهيئة الوطنية للبحث العلمي من ديوان الهيئة ومراكز األبحاث العلميـة  
مجلس الوزراء بناء  التي تنص قرارات إنشائها على تبعيتها لها، ويجوز بقرار من

على عرض من وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلحاق أي مراكز أو مؤسسـات  
  .أو مشاريع أو برامج علمية بالهيئة

8 

يصدر الهيكل التنظيمي للهيئة ومراكز األبحاث العلمية التابعة لهـا بقـرار مـن    
من رئيس مجلس اإلدارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على ما عرض 

  .والمدير العام للهيئة
9 

  :تشرف على الهيئة الوطنية للبحث العلمي لجنة عليا تشكل على النحو التالي
  .رئيساً          وزير التعليم العالي والبحث العلمي                          -1
  .عضواً              وزير التخطيط                                         -2
  .عضواً               وزير الصحة                                         -3
  .عضواً          وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية                  -4
  .عضواً             وزير الصناعة                                          -5
  .عضواً            المالية                                            وزير  -6
  .عضواً     وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون البحث العلمي   -7
  .عضواً ومقرراً  رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي -8
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  :شراف على الهيئة بما يليتختص اللجنة العليا لإل
  .اعتماد سياسات واستراتيجيات وأولويات البحث العلمي ومتابعة تنفيذها -
اعتماد آلية لتقييم نتائج البحوث لمعرفة مـدى تحقيقهـا الحتياجـات المجتمـع      -

  .متها للتطوير التقنيءومال
فـي مجـال   اعتماد آلية لتكريم العلماء والمبدعين الذين يقومون بأبحاث متميزة  -

  .إنتاج وتطبيق وتسويق مخرجات البحث العلمي
اعتماد المخصصات المالية المقترحة لتمويل مشروعات البحث العلمي والتقنـي   -

  .وتوزيعها حسب أولويات التنفيذ
  .اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة والمراكز البحثية التابعة لها -
المنظمة للنواحي التعاقدية والمالية التي تضمن حسـن   اعتماد اللوائح اإلجرائية -

  .تنفيذ كافة البرامج البحثية
11 

علم يكون للهيئة مجلسـ يتكون من عدد من الخبراء المشهود لهـم بالكفا  ي ة ي
العلمية والبحثية يتم تعيينهم بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بـاقتراح  

رة والمدير العام للهيئة ويكون األخير رئيساً للمجلس وينعقد من رئيس مجلس اإلدا
المجلس أربع مرات في السنة على األقل، ويتكون المجلس العلمي من عدة مجالس 
تخصصية لضمان تغطية مجمل مجاالت البحث العلمـي، وتحـدد مكافـآت رئـيس     

  .وأعضاء المجلس بقرار يصدر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
12 

  :يختص المجلس العلمي للشؤون العلمية بما يلي
  .وضع السياسة العلمية للهيئة والمراكز البحثية التابعة لها -
  .اقتراح استراتيجيات وخطط للبحث العلمي وآليات لتنفيذها -
اقتراح أولويات البحث العلمي وفقـاً لحاجـات المجتمـع والتطـورات العلميـة       -

  .ت وتحديثهاومراجعة هذه األولويا
  .اقتراح إنشاء مراكز البحث العلمي -
  .ما يناط به من أعمال لتحقيق أهداف الهيئة -
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ينظم عمل المجلس العلمي بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمـي بنـاء   
على عرض من رئيس المجلس يتضمن إجراءات عمله وكيفيـة عقـد اجتماعاتـه    

حفظ محاضره وسجالته وغير ذلك مـن الشـؤون العلميـة    واتخاذ قراراته وكيفية 
  .ويكون للمجلس مقرر يعينه رئيسه

14 

يتم تسميتهم بقرار مـن وزيـر التعلـيم العـالي      ينريتُدار المراكز البحثية بمد
والبحث العلمي بناء على عرض من رئيس مجلس اإلدارة والمدير العـام للهيئـة   

العلمية والخبرة في البحث العلمي وأن يكونوا مـن  ة يويتم اختيارهم من ذوي الكفا
  .حملة المؤهالت العالية

  الفصل الثالث
  إجراءات البحث العلمي

15 

يتم البحث العلمي على أساس مبدأ الحرية والمبادرة والجرأة وال يقيد إال وفـق  
  .الضوابط التي تنص عليها الشريعة اإلسالمية والمبادئ األخالقية

16 

يكون البحث العلمي عن طريق الباحثين والمختصين بالهيئة والمراكز البحثيـة  
التابعة لها أو من غيرهم مـن أعضـاء هيئـة التـدريس والبـاحثين بالجامعـات       
واألكاديميات والكليات والمعاهد العليا أو الشركات والمؤسسـات الخاصـة أو مـن    

  .بحثية اًالمهتمين بالبحث العلمي أفراداً أو جماعات أو فرق
17 

يتم تنفيذ البحوث العلمية المعتمدة من الهيئة في إطـار مشـروعات تفصـيلية،    
يتضمن كل مشروع منها األهداف والمراحل والبرامج الزمنية الالزمة وتبني علـى  
أسس واضحة من تكاليف المستلزمات العينية وتكلفة العناصر العلميـة والعلميـة   

المخرجات المرتقبة، وللهيئة فـي سـبيل إنجـاز هـذه     المساعدة، كما يتم توضيح 
  .وحقوق كافة األطراف واجباتالمشروعات إبرام عقود خاصة تحدد 
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يكون للهيئة عدد من البرامج والمشروعات البحثية التـي تهـدف إلـى إيجـاد     
الحلول العلمية للمشاكل التي تواجه متطلبات التنمية والتي تنبع مـن الخصـائص   

عية والبيئية للبالد، كما يكون للهيئة االهتمام بمشروعات البحث العلمي التـي  الطبي
تهدف إلى مواكبة التقدم العلمي والتقني في العالم بما يضمن نقل التقنيـة العلميـة   

  .النافعة، ويفتح مجاالت جديدة لتطبيقاتها المستقبلية وتوطينها
19 

  :من خالل الوحدات التالية يتم تنفيذ البرامج والمشروعات البحثية
  .المراكز البحثية التابعة للهيئة حسب طبيعتها -أ

  .مراكز البحوث التابعة للوزارات والجامعات -ب
  .األقسام العلمية بالجامعات والكليات التقنية والمعاهد العليا -ج

حدد اللوائح المعتمدة من قبل اللجنة العليا المشرفة علـى الهيئـة، العالقـات    وتُ
  .تنظيمية والتعاقدية والمالية التي تضمن حسن تنفيذ البرامج البحثيةال

20 

يعرض رئيس اللجنة العليا على مجلس الوزراء التقرير السنوي لنشاط الهيئـة  
متضمناً ما تتوصل إليه البحوث الجارية من نتائج تبين االستفادة مـن تطبيقاتهـا   

ات والمؤسسـات والشـركات واألجهـزة    العلمية بمختلف القطاعات النوعية والهيئ
العامة بالدولة ويتولى مجلس الوزراء إصدار القرارات الالزمة لوضع هذه النتـائج  

  .موضع التطبيق
21 

تتولى الهيئة والمراكز البحثية التابعة لها إعداد دليل للبحـث العلمـي يتضـمن    
العلمـي المعتمـدة    إجراءات البحث العلمي وكيفية تسجيله بالهيئة وشروط البحـث 

لديها لتقديم التمويل الالزم والشروط الواجب توافرها في الباحث وكل ما من شـأنه  
  .التعريف بقضايا البحث العلمي
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 مفردية تقو أويكون البحث العلمي عن طريق مشاريع وطنية أو جهود جماعية 
ـ  ا أو تحـت إشـرافها أو   بها الهيئة أو المراكز البحثية التابعة لها أو تتم بتوجيهه

  .تمويلها
23 

تقوم الهيئة بتمويل البحث العلمي وفق المشروعات التـي تطرحهـا للبحـث أو    
تقدم بها الباحثون وتقبل تمويلها، وتقدر الهيئة قيمة التمويل ويصدر بـذلك قـرار   
من الهيئة ويبرم في شأنها عقد اتفاق بين الهيئـة والطـرف أو األطـراف الـذين     

  .ون بالمشروع البحثيسيقوم
24 

على الهيئة والمراكز البحثية تشجيع البحث الجماعي والتعاون الـدولي وعلـى   
األخص في المجاالت العلمية التطبيقية والطبية وحث الباحثين على التعاون وتظافر 
الجهود فيما بينهم، ولها أن تتخذ ما تراه من إجراءات في سـبيل الـدفع بالبحـث    

  .تشجيعهالجماعي و
25 

يجوز للهيئة تمويل بعض مشاريع بحوث الدراسات العليا، من خالل الجامعـات  
واألكاديميات والمراكز البحثية المحلية والدولية وفق احتياجات الدولة وأولوياتهـا  

  .البحثية
26 

بشكل كلـي أو فـي بعـض     ايجوز للهيئة أو المركز البحثي اعتبار البحث سري
كتشافات علمية جوهرية اه إذا تعلق البحث بمسائل علمية حساسة، أو تعلق بمراحل

سات عالمية أو مؤثرة في الموارد الوطنيـة أو ماسـة بـاألمن    اتنطوي على انعك
  .الوطني وفق األحوال التي تقدرها

حتفاظ بسجالت دقيقة للبحث العلمي والمحافظة الوعلى الهيئة والمراكز البحثية ا
ما يلزم لحمايتها بالطرق الحديثة، وال يجوز لها بغير إذن من وزيـر  عليها واتخاذ 
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التعليم العالي والبحث العلمي اطالع جهات أجنبية عليها وال على أسماء البـاحثين  
  .الذين أجروها

  الفصل الرابع
  أحكام ختامية

27 

علـى  . م2010لسـنة  ) 501(تسري أحكام الئحة تنظيم التعليم العـالي رقـم   
من حملة اإلجـازة الجامعيـة    وناحثين الحاصلين على مؤهالت عليا، أما الباحثالب

  .فيعاملون معاملة المعيدين بالجامعات
وتُحدد بقرار من رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام للهيئة السـاعات البحثيـة   

  .للباحثين بالهيئة ومراكز األبحاث والمشاريع الوطنية
28 

والمدير العام للهيئة وضع حوافز مادية أو معنوية مؤقتة  لرئيس مجلس اإلدارة
أو مستمرة لألطر الفنية المختصة الالزمة للقيام بتشـغيل أو تصـميم أو تصـنيع    

  .تجهيزات لمتطلبات مشروعات بحثية
29 

يجوز لرئيس مجلس اإلدارة والمدير العام للهيئة أو نائبه أو مـديري المراكـز   
للعاملين بالهيئة أو المتعاونين معها نظير عملهم بلجان علمية  البحثية منح مكافآت

أو فنية أو إدارية ويقدر مدير عام الهيئة أو المركز هذه المكافـآت وفـق الجهـد    
  .المبذول والمدى الزمني الذي يستغرقه العمل

30 

  .هايتهاتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة الليبية وتنتهي بن
31 

  .تخضع ميزانية الهيئة ومراكز األبحاث لرقابة ديوان المحاسبة
32 

فيما لم يرد بشأنه نص في هذه الالئحة والتشريعات المنظمة للتعلـيم والبحـث   
) 12(العلمي يسري على العاملين بالهيئة ومراكز األبحاث التابعة لها القانون رقـم  

  .إصدار قانون عالقات العمل والئحته التنفيذيةميالدي، بشأن  2012لسنة 
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2012لسنة ) 169(رقم 

  على زيادة حصة ليبيا ةباملوافق
  يف صندوق النقد الدويل

  جملس الوزراء

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري، وتعديله -
بات والمخـازن  وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحـة الميزانيـة والحسـا    -

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

  .ميالدي 2012للعام 
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
  .يوبناء على ما عرضه محافظ مصرف ليبيا المركز -

 2012وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشـر لسـنة    -
  .ميالدي

  قــــرر
1 

لتصـل  ) 1.123.7(يوافق على زيادة حصة ليبيا في صندوق النقد الدولي مـن  
مليون وحدة حقوق سحب خاصة على أن يتـولى مصـرف ليبيـا    ) 1.573.2(إلى 

بذلك وفقاً للترتيبات التي يضعها الصندوق مـع  المركزي اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
  .الدول األعضاء في هذا الشأن والتشريعات المقررة بالخصوص
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2 

ـعميـ ل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وي ر ـنش
  .في الجريدة الرسمية

  جملس الوزراء
  .هجري 1433/األولى ىجماد/18 :صدر في
  .ميالدي 10/04/2012 :الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2012لسنة ) 174(رقم 

  بسحب قرارين وتقرير حكم
  جملس الوزراء

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري -
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 174(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .وتعديالتهتحديد هيكل الحكومة  االنتقالية 
ميالدي، باعتماد  2011لسنة ) 148(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .الحكومة االنتقالية
مـيالدي،   2009لسـنة  ) 148(رقـم  " سابقا"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

  .بإنشاء صندوق المساهمات الخيرية
مـيالدي،   2011لسـنة  ) 221(رقـم  " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

  .بإنشاء صندوق رعاية أسر شهداء الواجب
مـيالدي، بإعـادة تنظـيم     2011لسنة ) 62(وعلى قرار المكتب التنفيذي رقم  -

  .صندوق رعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين
 2012وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسـنة   -

  .ميالدي

  ررـــــق
1 

مـيالدي، وكـذلك قـرار     2011لسنة ) 62(يسحب قرار المكتب التنفيذي رقم 
  .ميالدي المشار إليهما 2011لسنة ) 221(رقم "  سابقاً"اللجنة الشعبية العامة 

2 

لسـنة  ) 148(يستمر العمل بصندوق المساهمات الخيرية وفقاً لقرار إنشائه رقم 
  .ميالدي المشار إليه 2009
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3 

ـعمير ـنشل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وي
  .في الجريدة الرسمية

  جملس الوزراء
  .هجري 1433/األولى ىجماد/25 :صدر في
  .ميالدي 17/04/2012 :الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2012لسنة ) 175(رقم 

  بتحديد قيمة مكافآت
  الوزراء جملس

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

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

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

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
مـيالدي، بتنظـيم وتحديـد     2012لسنة ) 47(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

اختصاصات الجهاز اإلداري لوزارة األوقاف والشؤون الدينية وتقريـر بعـض   
  .األحكام

) 1098(اإلسالمية بكتابه رقـم   وعلى ما عرضه وكيل وزارة األوقاف والشؤون -
  .ميالدي 2012. 3. 20بتاريخ 

 2012وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسـنة   -
  .ميالدي

  ررـــــق
1 

ئمة والخطبـاء والوعـاظ ومحفظـي    ألحدد قيمة المكافآت الممنوحة لشريحة اتُ
  .للجدول المرفق بهذا القرار القرآن الكريم وموجهيه وشيوخ الزوايا وفقاً
2 

تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة األوقاف والشـؤون اإلسـالمية اتخـاذ    
اإلجراءات والترتيبات الالزمة لتوفير التغطية المالية المستحقة لتنفيذ أحكـام هـذا   

  .القرار
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3 

يـ عمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وي ه، وعلـى الجهـات   لغى كل حكم يخالف
نشر في الجريدة الرسميةالمختصة تنفيذه، وي.  

  

  جملس الوزراء
  .هجري 1433/األولى ىجماد/26 :صدر في
  .ميالدي 18/04/2012 :الموافق
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  الكشف المرفق
  ميالدي 2012لسنة ) 175(لقرار مجلس الوزراء رقم 

  

   

  .ل.د 450  إمـــام  .1
  .ل.د 350  اعــظو  .2
  .ل.د 250  خطيـب  .3
  .ل.د 450  محفظ قـرآن كـريم  .4
  .ل.د 450  موجـه تعليم قـرآني  .5
  .ل.د 350  متابـع  .6
  .ل.د 350  مشـرف  .7
  .ل.د 250  شيـخ زاويـة  .8
9.  ّل.د 450  ـــمقي.  
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدية 2012لسنة ) 179(رقم 

  شؤون ورعاية اجلرحى بشأن تنظيم هيئة
  

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

  .وتعديالتهما
مـيالدي، بإصـدار القـانون الصـحي      1973لسنة ) 106(وعلى القانون رقم  -

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

  .العمل والئحته التنفيذية
ميالدي، بشأن اعتماد الميزانيـة العامـة    2012لسنة ) 20(وعلى القانون رقم  -

  .ميالدي2012للعام 
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 174(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .االنتقاليةتحديد هيكل الحكومة 
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 182(االنتقالي رقم  الوطني وعلى قرار المجلس -

  .إنشاء هيئة
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
ميالدي، باعتمـاد ضـوابط    2012لسنة ) 35(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

  .حية وعالجيةص
مـيالدي، باعتمـاد الهيكـل     2012لسنة ) 38(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

  .التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها اإلداري
 2012وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشـر لسـنة    -

  .ميالدي
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  ررـــــق
1 

ون الجرحى المنشأة بقـرار المجلـس الـوطني    تنظم الهيئة المعنية برعاية شؤ
ميالدي، المشار إليه وذلك وفقـاً ألحكـام هـذا     2011لسنة ) 182(االنتقالي رقم 

  .القرار
2 

تتمتع بالشخصية االعتبارية العامـة  " هيئة شئون ورعاية الجرحى"تسمى الهيئة 
  .والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة الصحة
3 

ة طرابلس ويجوز فتح مكاتب لها بالمدن التـي  ينالمقر الرئيس للهيئة بمد يكون
  .تتطلب ذلك بقرار من وزير الصحة

4 

  :ختتص اهليئة مبا يلي
إعداد وتجميع البيانات الخاصة بالجرحى تمهيداً إلعداد قاعدة بيانـات شـاملة    -1

  .لجميع الجرحى بالداخل والخارج
دات المتعلقة بالتقارير الطبية واإليفاد لعـالج الجرحـى   تجميع الوثائق والمستن -2

  .المتواجدين بالخارج لغرض العالج وإعداد قاعدة بيانات يسهل الرجوع إليها
المساهمة في تكوين فرق العمل لتقييم أوضاع الجرحى المتواجـدين بالخـارج    -3

  .لغرض العالج والعمل على عودة من انتهى عالجهم بالخارج
رير بالتفويضات المالية الصادرة عنها للجان التابعة للهيئة والمتواجدة تقديم تق -4

بالخارج وأوجه صرفها التخاذ القرار المناسب، وبيـان الحسـابات المصـرفية    
  .الخاصة بالهيئة وأرصدتها بالخارج

5 

تدار الهيئة بمجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يمارس اختصاصاته طبقـاً  
نافذة، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مـن  للتشريعات ال
  .وزير الصحة
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6 

لمجلس إدارة الهيئة أوسع الصالحيات في تسيير وإدارة أعمالها وتنفيذ الخطـط  
  :والبرامج الالزمة لتحقيق أهدافها، وله على وجه الخصوص ما يلي

  .نوية والحساب الختامي للهيئةاقتراح مشروع الميزانية وإعداد الموازنات الس-1
  .اقتراح اللوائح والقرارات المنظمة لعمل الهيئة-2
  .إصدار النظم الداخلية للهيئة وفروعها بما ال يخالف التشريعات النافذة-3
  .اتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على أصول وأرصدة الهيئة-4
  .يئةتسمية رؤساء الفروع واإلدارات للهيكل التنظيمي لله-5

الواردين أعاله، نافـذة  ) 2، 1(وال تكون قرارات المجلس فيما يتعلق بالبندين 
  .إال بعد اعتمادها من مجلس الوزراء

7 

  :خيتص رئيس جملس إدارة اهليئة مبا يلي
  .اإلشراف على سير العمل اليومي بالهيئة - 1
يلـزم مـن إجـراءات    توقيع العقود والقرارات التي تتخذها الهيئة، واتخاذ ما  - 2

  .لتنفيذها
  .تمثيل الهيئة في صالتها بالغير وأمام القضاء - 3
  .إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس، وتنفيذ قراراتها - 4
  .تحضير الميزانية والحساب الختامي والموازنات لعرضها على مجلس اإلدارة - 5
  .إعداد لوائح ونظم الهيئة لعرضها على مجلس اإلدارة - 6
  .تشكيل اللجان التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة - 7
إعداد التقارير الدورية لسير أعمال الهيئة واألعمال المطلوبة منهـا للعـرض    - 8

  .على مجلس اإلدارة والجهات ذات االختصاص
  .ممارسة االختصاصات المتعلقة بشؤون العاملين والمتعاونين بالهيئة - 9

  .مل المكاتب واإلدارات بالهيئةاإلشراف المباشر على سير ع -10
  .المسائل األخرى التي تقضي التشريعات النافذة اختصاصه بها -11



  31رقم الصفحة                                                                                       )1( عــددال

 

8 

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد طبقاً للنظم المحاسبية المعمـول بهـا، وتبـدأ    
السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهـي بنهايتهـا، ويـتم إعـداد     

  .قبل بداية السنة المالية بثالثة أشهر على األقل الميزانية
9 

  - :تتكون املوارد املالية للهيئة مما يلي
  .المخصصات التي تدرج لها في الميزانية العامة للدولة-1
  .التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق عليها مجلس اإلدارة-2

10 

بليبيـا تـودع فيـه     العامة مصارفيكون للهيئة حساب مصرفي أو أكثر بأحد ال
  .أموالها وفقاً للتشريعات النافذة

11 

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من اإلدارات والمكاتب يصدر بشأنه قرار 
  .من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الصحة

12 

رار، وتعتمد نتـائج  شكل بقرار من وزير الصحة لجنة تتولى تنفيذ أحكام هذا القتُ
  .أعمالها بقرار يصدر عنه

13 

يلغى كل حكم يخالفـه، وعلـى الجهـات    عمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وي
نشر في الجريدة الرسميةالمختصة تنفيذه، وي.  

  جملس الوزراء
  .هجري 1433/األولى ىجماد/26 :صدر في
  .ميالدي 18/04/2012 :الموافق
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  اءقرار جملس الوزر
  ميالدي 2012لسنة ) 180(رقم 

  ميالدي 2012لسنة ) 35(بتعديل قراره رقم 
  باعتماد ضوابط صحية وعالجية

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

  .وتعديالتهما
مـيالدي، بإصـدار القـانون الصـحي      1973لسنة ) 106(وعلى القانون رقم  -

  .والئحته التنفيذية
ميالدي، بشأن اعتماد الميزانيـة العامـة    2012لسنة ) 20(وعلى القانون رقم  -

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

  .تحديد هيكل الحكومة  االنتقالية
مـيالدي بشـأن    2011لسنة ) 182(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .يئةإنشاء ه
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
ميالدي، باعتمـاد ضـوابط    2012لسنة ) 35(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

  .صحية وعالجية
مـيالدي، باعتمـاد الهيكـل     2012لسنة ) 38(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

  .التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها اإلداري
ميالدي، بشأن تنظيم هيئة  2012لسنة ) 179(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

  .شؤون ورعاية الجرحى
 2012لسـنة  ) لثالث عشرا(وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي  -

  .ميالدي
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  ررـــــق
  )1(مادة 

ميالدي  2012لسنة ) 35(من قرار مجلس الوزراء رقم ) 3، 2(عدل المادتان تُ
  .المشار إليه، بحيث يجري نصهما على النحو التالي

  )2(مادة 
تتولى كل من وزارة الصحة، وهيئة شؤون ورعاية الجرحى النظر فـي حـاالت   

رضية التي يتطلب األمر إيفادهـا السـتكمال التشـخيص أو    الجرحى والحاالت الم
تكليفات صادرة عن جهات أخـرى،   ةالعالج بالخارج على نفقة الدولة، وال يعتد بأي

  -:مع مراعاة الضوابط التالية
 )عشـاء   –غـذاء   –فطور  :(تتحمل الجهة الموفدة تكاليف اإلقامة واإلعاشة  -1

  -:وذلك على التفصيل اآلتي
أو شقة خاصة بنفس تغطيـة قيمـة    –ثالث نجوم  –مة في نزل متوسط اإلقا -أ

  .المنزل
  .تكون مدة اإلقامة واإلعاشة أسبوعاً واحداً بعد انتهاء فترة العالج -ب
  .ال تشمل النفقات المذكورة آنفاً تناول الكحول والمحرمات-ج

  -:يكون إيفاد مرافقي المرضى والجرحى وفقاً لما يلي -2
شـرط أن  –والعجزة مـن النسـاء   ةثنين للطفل دون السادسة عشرين امرافقْ -أ

  -:يكون محرماً لها
  -:مرافق واحد للحاالت التالية -ب
  .ةوالثامنة عشر ةالطفل بين السادسة عشر* 
  .شرط أن يكون محرماً لها –المرأة * 
  .الحالة الحرجة التي تتطلب عناية خاصة* 
  .حاالتهم رعاية مستمرة فئة ذوي االحتياجات الخاصة الذين تتطلب* 
  :تمنح قيمة مالية للجريح والمرافق وفقاً لما يلي-3
  .أسبوعياً للجريح خالل فترة إيوائه بالمستشفى اًدوالر) 50(منحة مالية قدرها  *
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أسبوعياً للجريح خالل فترة المراجعة واإلقامـة   اًدوالر) 75(منحة مالية قدرها  *
  .خارج المستشفى

  .أسبوعياً للمرافق اًدوالر) 75(ا منحة مالية قدره *
بعدم البقاء في الدولة المضيفة التـي   اًكتابي اًتعهد –قبل سفره  –يوقع الموفد  -4

قف صرف المنحة المالية مباشرة بمجرد ويعالج فيها متى انتهت مدة عالجه وي
انتهاء عالجه، وال يجوز البقاء للمراجعة خارج المستشفى لمـدة أطـول إال إذا   

  .ت الضرورة ذلك وفقاً لتقرير طبي صادر عن المستشفى المعالج فيهاستدع
  )3(مادة 

تختص هيئة شؤون ورعاية الجرحى باتخاذ اإلجـراءات والترتيبـات الالزمـة    
  -:ولها في ذلك ما يلي ،لعالج الجرحى بالخارج

إصدار القرارات الالزمة إليفاد الجرحى للعالج بالخارج وفقاً ألحكام هذا القـرار   -1
  .والضوابط المتبعة لدى وزارة الصحة

  .إصدار تصريحات رحالت نقل الجرحى للعالج بالخارج على نفقة الدولة -2
وال تكون هذه القرارات واإلجراءات والترتيبات نافذة إال بعد اعتمادها من وزيـر  

  .أو من يفوضه الصحة
  )2(مادة 

يلغى كل حكم يخالفـه، وعلـى الجهـات    عمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وي
نشر في الجريدة الرسميةالمختصة تنفيذه، وي.  

  جملس الوزراء
  .هجري 1433/األولى ىجماد/26 :صدر في
  .ميالدي 18/04/2012 :الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ديميال 2012لسنة ) 181(رقم 

  بشأن إعادة تنظيم
  مركز املعلومات والتوثيق الصناعي

  
  جملس الوزراء

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

  .وتعديالتهما
اعي والئحتـه  ميالدي، بشأن التنظيم الصن 1989لسنة ) 22(وعلى القانون رقم  -

  .التنفيذية
ميالدي، بشأن النظام الـوطني للمعلومـات    1990لسنة ) 4(وعلى القانون رقم  -

  .والتوثيق
ميالدي، بشأن إعادة تنظيم جهاز الرقابـة   1995لسنة ) 11(وعلى القانون رقم  -

  .الشعبية
ميالدي، بشأن إصدار قانون عالقات العمل  2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

  .والئحته التنفيذية
ميالدي، بإنشـاء   2011لسنة ) 119(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .ديوان المحاسبة
مـيالدي، بشـأن    2011لسنة ) 174(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

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

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
مـيالدي،   1989لسـنة  ) 772(رقـم  " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

  .بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق
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مـيالدي،   1990لسـنة  ) 1011(رقم " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -
  .ل اإلدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيقبشأن الئحة تنظيم عمل الهياك

مـيالدي،   2006لسـنة  ) 145(رقـم  " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -
بشأن إعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق الصناعي وتقرير بعض األحكـام  

  .بشأنه
 مـيالدي، بتنظـيم الجهـاز    2012لسنة ) 25(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

  .اإلداري لوزارة الصناعة وتقرير بعض األحكام
 17/03/2012بتـاريخ  ) 1071(وعلى ما عرضه وزير الصناعة بكتابـه رقـم    -

  .ميالدي
 2012وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسـنة   -

  .ميالدي
  قــــرر

  )1(مادة 
النحو الوارد بأحكـام هـذا   يعاد تنظيم مركز المعلومات والتوثيق الصناعي على 

  .القرار
  )2(مادة 

يتمتع مركز المعلومات والتوثيق الصناعي بالشخصية االعتبارية والذمة المالية 
  .المستقلة ويتبع وزارة الصناعة

  )3(مادة 
ويجوز له إنشاء فروع ومكاتـب   ،"ةمصرات"يكون المقر الرئيس للمركز بمدينة 
  .على اقتراح من مدير عام المركز بالداخل بقرار من وزير الصناعة بناء

  )4(مادة 
يتولى المركز المساهمة في تنفيذ السياسة الوطنية للنظام الـوطني للمعلومـات   
والتوثيق وتوفير البيانات والمعلومات في مجال الصناعة، وله علـى األخـص مـا    

  :يلي
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جاعها جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالصناعة وتصنيفها وتوثيقها واستر - 1
ات التفصيلية عن المؤسسات والشركات والوحـدات  يوتحليلها وتوفير اإلحصائ

الصناعية، وإصدار التقارير والمؤشرات المتعلقة بها وتزويد صـانعي القـرار   
والمختصين بها بصفة دورية لالستفادة منهـا فـي رسـم السياسـة وإعـداد      

  .الدراسات
رة والمؤسسات الصناعية فـي مجـال   تقديم الدعم الفني والتقني لديوان الوزا - 2

المعلومات والتقنية وإقامة عالقات تعاون متبادل علـى المسـتوى الـداخلي    
  .والخارجي في مجال المعلومات بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

تنفيذ أنظمة معلومات شاملة وفـي إطـار منسـق ومتكامـل لنظـام وطنـي        - 3
  .ات موحدةللمعلومات تتحقق من خاللها مرجعية معلوم

بناء شبكة معلومات قطاعية تربط بـين المركـز وديـوان الـوزارة وكافـة       - 4
قتنـاء  االمؤسسات الصناعية لمواكبة التطور العلمي والتقني في هذا المجال ب

  .وتشغيل أحدث الوسائل والتجهيزات المستخدمة في تكنولوجيا المعلومات
العلميـة والحلقـات الدراسـية    المشاركة في المؤتمرات والندوات واللقاءات  - 5

واالجتماعية المحلية والخارجية والمعارض ذات العالقـة بأهـداف المركـز    
  .والوزارة

  .إصدار النشرات والدوريات المتعلقة بالمعلومات الصناعية - 6
توثيق كافة المستندات والوثائق والتقارير والدراسـات والبحـوث والخـرائط     - 7

فات الفنية واالتفاقيات المتعلقة بنشاط الوزارة والرسومات الهندسية والمواص
  .والجهات التابعة لها

الصـناعي بـين   ) التشـابك (وضع الخطط والبرامج التي تكفل زيادة التكامل  - 8
  .المؤسسات الصناعية

  .اقتراح الخطط والبرامج الالزمة لتأهيل المؤسسات الصناعية القائمة - 9
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مرشحة للتأهيل ومراجعـة الدراسـات ذات   تجميع البيانات عن المؤسسات ال -10
  .فيها واقتراح أفضل الطرق لتنفيذها تالعالقة وتقييمها والب

التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في تنفيذ المسوحات الصناعية لبنـاء   -11
  .نظام متكامل للمعلومات الجغرافية داخل الوزارة

م منظومة موحـدة لتسـهيل   العمل على إنشاء وتطوير مكتبة رقمية باستخدا -12
  .الربط اإللكتروني بين المركز وجميع المؤسسات التابعة للوزارة

  .المشاركة كنقطة ارتكاز في الشبكة الوطنية للمعلومات على مستوى ليبيا -13
إعداد الخطط والبرامج التدريبية المتعلقة بتقنية المعلومات لكافة المؤسسـات   -14

لمساهمة فـي تنفيـذ برامجهـا التدريبيـة     وا) قطاع عام وخاص(الصناعية 
  .بالتنسيق مع ديوان الوزارة

اإلشراف على ميكنة الوزارة والجهات التابعة لها وفقاً ألحدث التقنيات وتنفيذ  -15
  .المنظومات ذات العالقة بنشاطه بالتنسيق مع ديوان الوزارة

تـوفر لـدى   دراسـات وأبحـاث ت   ةتقديم البيانات والمعلومات اإلحصائية وأي -16
  .المركز للمستثمرين في مجال عمل الوزارة

المساهمة واإلشراف على إنشاء وتطـوير التقسـيمات التنظيميـة الخاصـة      -17
  .بالمعلومات والتوثيق بالجهات التابعة للوزارة ومراقبات الصناعة بالمناطق

تنفيذ الخطط والبرامج التي يكلف بها وفقـاً لالسـتراتيجية المقـررة داخـل      -18
  .الوزارة

  .مهام أخرى يكلف بها من قبل وزير الصناعة ةأي -19
  )5(مادة 

للمركز في سبيل تحقيق أغراضه أن يباشر وفقاً للتشريعات النافـذة التصـرفات   
  :التالية

تملك األصول الثابتة والمنقولة من عقارات ووسـائل نقـل وأجهـزة ومعـدات      -
  .والتصرف فيها

  .ة نشاطه وتحقيق أغراضهإبرام العقود المتعلقة بمزاول -
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  )6(مادة 
يتولى إدارة المركز مدير عام يصدر بتكليفه قرار من وزير الصناعة ويجوز أن 

ف شؤون المركز ويحل محله في حالـة غيابـه أو   ييكون له نائب يساعده في تصر
  .قيام مانع لديه

  )7(مادة 
 يتولى مدير عام المركز اإلشراف علـى سـير العمـل والمـوظفين بـه وفـق      

  :وله على األخص ما يلي ،التشريعات واللوائح النافذة
اقتراح الهيكل التنظيمي والمالك الوظيفي واللوائح المنظمة لعمل المركز وإحالته  -

  .لديوان الوزارة
  .ممارسة كافة االختصاصات المتعلقة بشؤون الموظفين بالمركز -
  .زاإلشراف والرقابة على جميع التقسيمات التنظيمية للمرك -
إعداد مشروع الميزانية التقديرية والحساب الختامي وإحالتها للجهات المختصـة   -

  .لالعتماد
  .إبرام العقود ومحاضر االتفاق المتعلقة بمزاولة نشاطه وتحقيق أغراضه -
  .التوقيع على أذونات الصرف والعقود المتعلقة بعمل المركز -
  .ضاءتمثيل المركز في عالقاته مع الغير وأمام الق -
  .تقديم التقارير الدورية عن نشاط المركز لوزارة الصناعة -
  .مهام أخرى تسند له من قبل الوزارة وفقاً للتشريعات واللوائح النافذة ةأي -

  )8(مادة 
يكون للمركز هيكل تنظيمي يتكون من إدارات ومكاتب يعتمد بقرار مـن وزيـر   

  .الصناعة بناء على عرض من مدير عام المركز
  )9(مادة 

  :تتكون الموارد المالية للمركز من
  .ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة -
عائد اإليرادات التي يتحصل عليها مقابل تقديم الخدمة للغير وفقـاً للتشـريعات    -

  .النافذة
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  .أية موارد أخرى يؤذن له بها -
  )10(مادة 

تـودع فيهـا   يكون للمركز حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف المحليـة  
  .أمواله وفقاً للتشريعات النافذة

  )11(مادة 
يكون للمركز ميزانية مستقلة وتبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهـي مـع   
نهايتها، وتعد وفق النظم المحاسبية المعمول بها، ويخضع لفحص ومراجعة ديوان 

  .المحاسبة
  )12(مادة 

ى كل حكم يخالفـه، وعلـى الجهـات    يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغ
  .المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية

  
  جملس الوزراء

  .هجري1433/جمادى األولى/29: صدر في
  .ميالدي 02/04/2012: الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2012لسنة ) 184(رقم 

  النكباتبشأن تعويض املواطنني يف حاالت الكوارث الطبيعية و
  

  :جملس الوزراء
  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديله -
الحسـابات والمخـازن    ووعلى قانون النظام المالي للدولة والئحـة الميزانيـة    -

  .وتعديالتهما
ميالدي، بشأن صندوق الرعاية االجتماعية 1998لسنة ) 20(وعلى القانون رقم  -

  .وتعديله
  .ميالدي بشأن اعتماد الميزانية العامة 2012سنة ل) 20(وعلى القانون رقم  -
ميالديـة   2003لسـنة  ) 6(رقـم  ) سابقاً(وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام  -

  .بشأن نظام عمل صندوق التضامن االجتماعي وتنظيمه
ميالدية بشأن 2003لسنة ) 7(رقم ) سابقاً(وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام  -

  .اري لصندوق التضامن االجتماعيتنظيم الجهاز اإلد
ميالديـة بشـأن   2011لسـنة  ) 174(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

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

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
ميالدي، بشـأن  16/10/1977بتاريخ ) سابقاً(مة وعلى قرار اللجنة الشعبية العا -

  .تعويض المواطنين في حاالت الكوارث والنكبات الطبيعية وتعديله
بتـاريخ  ) 34(وعلى ما عرضـه وزيـر الشـؤون االجتماعيـة بكتابـه رقـم        -

  .ميالدي8/2/2012
وعلى ما قرره مجلس الوزراء فـي اجتماعـه العـادي الثالـث عشـر لسـنة        -

  .ميالدي2012
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  ررـــــق
  )1(مادة 

القرار يقصد بالعبارات اآلتية المعاني المبينة قـرين كـل    افي تطبيق أحكام هذ
  :منها

ما يمنح لألفراد أو األسر على هيئة مساعدات نقدية أو عينية مقابـل  : التعويض *
ضرر مادي أو معنوي لحق بهم نتيجة تعرضهم لنكبة أو كارثه طبيعية بهـدف  

  .جبر ضررهم
كل ما يصيب الناس من نكبات نتيجة عوامل طبيعيـة قضـاء   : لنكباتالكوارث وا *

وقدراً كالفيضانات والجفاف والزالزل والمجاعات والحرائـق، تسـتلزم إزالـة    
  .ثارها أو التخفيف منها باللجوء إلى وسائل استثنائيةآ

ما يعتمد عليه الفرد واألسرة كمـورد رئيسـي لتـوفير    : مصدر الرزق الرئيسي *
  .المعيشة من أكل وشرب وملبس وغيرها مستلزمات

كل ما يملكه الفرد واألسرة من مسكن أو مزرعة أو حيوانات وكافـة  : الممتلكات *
  .وسائل المعيشة الضرورية

أي ضرر ينجم عنه خسائر بليغة في ممتلكات الفـرد واألسـرة   : الضرر المادي *
م مساعدة مـن  ويتعذر تعويض تلك الخسائر باالعتماد على النفس وبدون تقدي

  .اآلخرين
يؤدي إلى وفاة  اًبالغ اًَاألذى الذي يقع على النفس ويحدث ضرر: الضرر المعنوي *

  .عائل األسرة أو أحد أفرادها أو عجزه صحياً
  )2(مادة 

يجوز تعويض المواطنين عما لحق بهم من أضرار، جراء الكـوارث الطبيعيـة   
ائق، وغيرها بما يجبـر ضـررهم،   والنكبات، مثل الزالزل والسيول والجفاف والحر

وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا القرار، وذلك إذا مـا تعـرض المواطنـون    
  :ضرار اآلتيةلأل
ـ  - مصـادر   ةإذا نتج عن الكارثة حرمان المواطن من مصدر رزقه الرئيس أو أي

نشاطاً استثمارياً يزيد رأسـماله   أال تكون أخرى يعتمد عليها في معيشته شريطة
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ساسية أدت إلى ثالثين ألف دينار أو وقوع خسائر في ممتلكاته األ) 30.000( عن
بليغة بحالته المعنوية أو المادية يتعذر عليه تعويض ما لحق مـن   اًتكبده أضرار

  .خسائر بموارده الخاصة
إذا نتج عن الكارثة ضرر معنوي بالغ، تمثل في وفاة عائل األسرة أو وفاة مـن   -

  .اصابة أي أحد منهم بضرر بليغ أدى إلى عجزه صحيإه أو له حق الوالية علي
  )3(مادة 

يشترط لمنح التعويض في الحاالت المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا 
  -:القرار ما يلي

أالّ يكون للمتضرر مصدر آخر للتعويض عن األضرار التي لحقت به، كأن يكون _ أ
ـ   ناً ضد هذه المخاطر لدى جهة مختصةمؤم  ةبالتأمين، أو تم تعويضه مـن أي

  .جهة أخرى
أالّ تكون األضرار غير الطبيعية ناشئة عن فعل متعمد من المتضرر، فإذا كـان   -ب

المتسبب في الضرر من الغير، فيشترط لمنح التعويض أن يكون مـن المتعـذر   
  .الرجوع إليه للحصول على التعويض منه
  )4(مادة 

ختص فور تبليغه أو علمه بحصـول األضـرار أو   يتولى مركز األمن الوطني الم -أ
المادة الثانية من هذا القرار إثبات حصر هذه األضـرار  أو   في الخسائر المبينة

وتقدير قيمتها في محاضر إثبات الحالة وذلك في مـدة ال   االخسائر حصراً مبدئي
  .يوماً من تاريخ تبليغه بالحادثة أو بوقوع الكارثة ينعشر) 20(تتجاوز 

تتخذ لجان البت في طلبات التعويض المنصوص عليها بالمادة التاسعة من هذا  -ب
القرار التقديرات المشار إليها أساساً لتحديد قيمة التعويض ما لم يتبـين لهـا   
غير ذلك من واقع المستندات أو االستدالالت أو التحقيقـات األخـرى، أو مـن    

  .االختصاص خالل البحث االجتماعي والتقارير الفنية من ذوي
تسـعين  ) 90(ال يجوز منح التعويض عن الكوارث التي مضى عليها أكثر من  -ج

يوماً من تاريخ وقوعها دون التبليغ عنها من ذوي الشأن وذلك إالّ إذا كان قـد  
حال دون التبليغ عذر قاهر أو كانت الحادثة قد وصلت إلى علم األمن الـوطني  

  .عن طريق آخر
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  )5(مادة 
المواطنون مكاتب صندوق التضامن االجتماعي الواقع في نطاقها تتولى فروع و

  :ما يلي المتضررون
  .استقبال طلبات المواطنين -1
إجراء البحوث االجتماعية الميدانية للتعرف على حالة الضرر الذي لحق بهـم   -2

يوماً من تاريخ العلـم   ينعشر) 20(في أسرع وقت ممكن وفي مدة ال تتجاوز 
أن يشتمل البحث االجتماعي على بيان مدى األضرار والخسائر بالواقعة ويجب 

  .سبابها كلما أمكن ذلكأالتي لحقت بالمواطنين وتقدير قيمتها وبيان 
  .تدوين كافة البيانات والمعلومات الدالة على األضرار -3
عرض الطلبات المذكورة ضمن ملفات متكاملة على اللجنـة الفرعيـة التخـاذ     -4

  .القرار المناسب
جلـة فـي حـاالت    االعمل على تقديم المساعدات العينية والنقدية الفوريـة الع  -5

  .الضرورة التي تستدعي ذلك
  )6(مادة 

فقـرة  ) 2(يجب أال تتجاوز قيمة التعويض في الحاالت المنصوص عليها بالمادة 
في المائة من إجمـالي تقـديرات    ينوسبع خمسٍِِِِ%) 75(من هذا القرار نسبة ) 1(

من نفس ) 2(والخسائر، أما بالنسبة للحاالت المنصوص عليها في الفقرة  األضرار
  :المادة، فتصرف لها إعانة مالية وفقاً لآلتي

إعانة مالية فورية ألسرة المتوفى نتيجة الكارثة أو النكبة في حالة وفاة الـزوج   -أ
أو الزوجة أو الزوجين عن كل منهما أو العائل مـن غيرهمـا مبلـغ وقـدره     

  .عشرة آالف دينار) 10.000(
مساعدة مالية فورية ألسرة المتضرر نتيجة الكارثة أو النكبة في حالـة وفـاة    -ب

  .خمسة آالف دينار) 5.000(أحد األبناء أو األقارب بقيمة 
عند تعدد الوفيات جراء الكارثة تصرف اإلعانة المالية بـدون تحديـد سـقف     -ج

  .رية للجنةمعين وفقاً لحاالت الوفاة والسلطة التقدي
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مساعدة مالية للمتضرر بسبب الكارثة في حالة إصـابته بعجـز صـحي بلـغ      -د
  .خمسة آالف دينار) 5.000(في المائة في حدود  ينخمس%) 50(

  )7(مادة 
تحال ملفات المواطنين المتضررين إلى اللجنة المركزية بالنسبة للحـاالت التـي   

دينار وفقاً لنص المادة ) 1000(لغ تتجاوز قيمة الخسائر المقدرة التي لحقت بهم مب
من هذا القرار على أن تكون هذه الملفات مستوفية للمستندات المطلوبة حسب ) 9(

  :والمتمثلة في اآلتي ةنوع الكارث
طلب كتابي من المواطن المتضرر يقدم قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في  - 1

  .هذا القرار
  .في نطاق فرع صندوق التضامن المختص إفادة من السجل المدني باإلقامة - 2
  .شهادة بالمرتب أوالدخل وبيان بالمهنة وجهة العمل - 3
  .شهادة بالوضع العائلي للمتضرر وصورة من البطاقة الشخصية - 4
  .التعويض من الجهات ذات العالقة لىإفادة بعدم الحصول ع - 5
في نطاقـه المـواطن   محضر جمع االستدالالت من مركز األمن الوطني المقيم  - 6

  .المتضرر معتمداً من النيابة المختصة
) خبير الحرائق: (تقرير الخبير المختص حسب نوع الكارثة وحالة الضرر مثل - 7

فـي حـاالت وقـوع    ) الخبير الزراعي، الخبير البيطري(في حاالت الحرائق، 
  .أضرار بالمحاصيل أو نفوق الحيوانات والطيور

  .لمتضرر أو ما يفيد شغل العقار من جهة رسميةسند بملكية العقار ا - 8
تقرير فني عن حالة العقار المتضـرر وتقـدير الخسـائر معـد مـن قسـم        - 9

  .المشروعات التابع للفرع الواقع في نطاقه
شهادة الوفاة وتقرير الطبيب الشرعي في حاالت الضرر المعنوي الناجم عـن   -10

  .الكارثة
  .ز معتمداً من المستشفى المختصنسبة العج يوضحتقرير طبي  -11
  .إفادة بتسديد االشتراكات التقاعدية واالستقطاعات التضامنية -12
بحث اجتماعي مستوفي البيانات والمعلومات عـن الواقعـة وتقـدير قيمـة      -13

  .األضرار المادية والمعنوية
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 قرار اللجنة الفرعية متضمناً ما تم تقديمه من مساعدات عينية عاجلـة ومـا   -14
  .اتخذ بشأنه من إجراء

  )8(مادة 
القرار على ممارسي األنشطة والمهن التجارية والصـناعية   اال تنطبق أحكام هذ -أ

الحرفية والتي تستلزم بطبيعتها اتخاذ جوانب الحيطة عن طريق التأمين علـى  
أنشطتهم لدى جهات االختصاص لالستفادة من ذلك فـي حالـة تعرضـهم ألي    

لمعنوي المتمثل في حاالت الوفاة ما لم يكـن باإلمكـان   ضرر باستثناء الضرر ا
حصوله على التعويض من تلك الجهات، كما ال يتم التعويض عن وسائل النقـل  

  .الثقيل التي تستوجب التأمين عليها لدى شركات التأمين
لة فـي فقـد أو تلـف المبـالغ النقديـة      مثمثال يتم التعويض من األضرار ال -ب

  .ن المعادن الثمنيةوالمجوهرات وغيرها م
عند النظر في التعويض عن الكارثة أو النكبـة مـن قبـل لجـان التعـويض       -ج

المنصوص عليها في هذا القرار يؤخذ في االعتبار حالة األسرة االقتصادية من 
  .حيث زيادة عدد أفرادها وقلة دخلها بما ال يخالف النصوص السابقة

  )9(مادة 
لتابعـة للهيئـة العامـة لصـندوق التضـامن      تتولى اللجان الفرعية بالفروع ا

ة وتقـديرها علـى أالّ تزيـد قيمـة     ياالجتماعي البت في التعويضات النقدية والعين
ألف دينار، ويتم إحالة محاضرها إلـى اإلدارة  ) 1000(التعويض النقدي عن مبلغ 

المختصة لمراجعتها وإعداد محضر شامل يتضمن جميع القـرارات الصـادرة مـن    
ع الهيئة وعرضه على رئيس لجنـة إدارة الهيئـة العامـة لصـندوق     مختلف فرو

  .التضامن االجتماعي لالعتماد
  )10(مادة 

تُحال ملفات المتضررين الذين تزيد قيمة التعويضات النقدية المقدرة بأكثر مـن  
ألف دينار، إلى اللجنة المركزية للبت فيها، وتقدير قيمتها لتصدر بشـأنها  ) 1000(

نجازها مـن  إب، وفي كل األحوال يتم عرض جميع المحاضر التي تم القرار المناس
قبل اللجان الفرعية واللجنة المركزية علـى رئـيس لجنـة إدارة الهيئـة العامـة      

  .لصندوق التضامن االجتماعي لالعتماد لتصبح واجبة التنفيذ
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  )11(مادة 
ـ   رارات يصدر رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن االجتمـاعي الق

الخاصة بتشكيل اللجنة المركزية واللجان الفرعية للبـت فـي طلبـات المـواطنين     
بالتعويض عن حاالت الكـوارث والنكبـات الطبيعيـة يتضـمن تحديـد مهامهـا       

  .واختصاصاتها
  )12(مادة 

تصرف التعويضات المنصوص عليها في هذا القرار من المبالغ المدرجـة ببنـد   
ات الطبيعيـة بميزانيـة الهيئـة العامـة لصـندوق      التعويضات عن الكوارث والنكب

على أن يتم صـرفها بالسـرعة الممكنـة لتخفيـف معانـاة       ،التضامن االجتماعي
  .المتضررين

  )13(مادة 
تتولى اإلدارة المختصة بالصندوق المذكور اتخاذ اإلجراءات والترتيبات الالزمـة  

يمكن من خاللهـا تقـدير    لتنفيذ أحكام هذا القرار متضمنة الضوابط والمعايير التي
  .قيمة التعويضات

كما تتولى ذات اإلدارة تقديم تقرير سنوي عن أعمال اإلغاثة واإلمكانـات مـن   
المستلزمات والتجهيزات المطلوب توفيرها، واقتراح الميزانية السنوية للتعويضـات  
النقدية والتعويضات العينية واتخاذ التـدابير الالزمـة لتـوفير كافـة مسـتلزمات      

لطوارئ واإلشراف على اإلمداد العاجل وأعمال اإلغاثة للمـواطنين فـي حـاالت    ا
  .الكوارث الطبيعية والنكبات

  )14(مادة 
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة 

  .الرسمية
  جملس الوزراء

  .هـ1433/جمادي األولى/30صدر في 
  .م22/04/2012الموافق 
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  رار جملس الوزراءق
  ميالدي 2012لسنة ) 185(رقم 

  حبل صندوق رعاية أسر الشهداء واجلرحى واملفقودين
  فرباير 17لثورة 

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

  .وتعديالتهما
ميالدي، بإصدار قانون عالقـات العمـل    2010لسنة ) 12(م وعلى القانون رق -

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

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

  .النتقاليةاعتماد الحكومة ا
مـيالدي،   2009لسـنة  ) 148(رقـم  " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة -

  .بإنشاء صندوق المساهمات الخيرية
مـيالدي، بإعـادة تنظـيم     2011لسنة ) 62(وعلى قرار المكتب التنفيذي رقم  -

  .صندوق رعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين
مـيالدي، بتنظـيم الجهـاز     2012لسنة ) 28(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

  .اإلداري لوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين
ميالدي، بسـحب قـرارين    2012لسنة ) 174(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

  .وتقرير حكم
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 3(وعلى قرار مسؤول شؤون المالية والنفط رقم -

  ".فبراير 17"الجرحى والمفقودين لثورة إنشاء صندوق رعاية أسر الشهداء و
بتـاريخ  ) 367(وعلى كتاب وزير رعايـة أسـر الشـهداء والمفقـودين رقـم      -

  .ميالدي 23/2/2012
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الخامس عشر لسنة ووعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع  -
  .ميالدي 2012

  ررـــــق
  )1(مادة 

" فبرايـر  17"لمفقـودين لثـورة   يحل صندوق رعاية أسر الشهداء والجرحى وا
ميالدي المشار إليه، وتـؤول كافـة أصـوله     2011لسنة ) 3(المنشأ بالقرار رقم 

وممتلكاته وأرصدته وكذلك اختصاصاته المتعلقة بشؤون األسرى والمفقودين إلـى  
وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين، كما ينقل إليها العاملون بالصندوق المنحل 

  .الوظيفية والمالية بذات أوضاعهم
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة أصـول وموجـودات وممتلكـات وأرصـدة     

  .ن بهوصندوق المساهمات الخيرية وكذلك العامل
  )2(مادة 

شكل لجنة بقرار من وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين تتولى تنفيذ أحكـام  تُ
رة المالية وتعتمد نتائجها عن وزا اًعلى أن تتضمن في عضويتها مندوب ،هذا القرار

  .منه
  )3(مادة 

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

  جملس الوزراء
  .هجري1433/األولى ىجماد/30 :صدر في
  .ميالدي 22/04/2012 :الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2012لسنة ) 186(رقم 

  بعض األحكام يف شأن الشركات املساهمة بتقرير
  

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

  .وتعديالتها
  .ميالدي، بشأن السياحة والئحته التنفيذية 2004لسنة ) 7(وعلى القانون رقم  -
ميالدي، بشأن تشجيع االستثمار والئحتـه   2010لسنة ) 9(ى القانون رقم وعل -

  .التنفيذية
  .ميالدي، بشأن سوق المال 2010لسنة ) 11(وعلى القانون رقم  -
ميالدي، بشأن التأجير التمويلي والئحتـه   2010لسنة ) 15(وعلى القانون رقم  -

  .التنفيذية
  .ي، بشأن النشاط التجاريميالد 2010لسنة ) 23(وعلى القانون رقم  -
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
 19/03/2012تـاريخ  ب) 981(وعلى ما عرضه وزير االقتصـاد بكتابـه رقـم     -

  .ميالدي
 2012وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسـنة   -

  .ميالدي
  ررـــــق

  )1(مادة 
يكون الحد األدنى لرأس مال الشركة المساهمة المكتتب فيه مائـة ألـف دينـار    

ويجب أال يقل المدفوع منه عند التأسيس عـن ثالثـين فـي المائـة     ) 100.000(
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من رأس المال المكتتب فيه، وعلى كل مساهم بحصة نقدية أن يدفع عنـد  %) 30(
التأسيس النسبة المنصوص عليها في سند اإلنشاء أو عقد التأسيس حسب األحوال 

مـن حصـته، وأن   %) 30(وفي نظام األساسي، على أال تقل عن ثالثين في المائة 
مـن  ) 5(وز خمس سـنوات  يستكمل دفع رأس المال النقدي الباقي في مدة ال تتجا

  .تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري
مـيالدي،   2010لسنة ) 23(من القانون رقم ) 104(ومع مراعاة أحكام المادة 

  .تُدفع الحصة العينية بالكامل عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال
  )2(مادة 

  .رنيتُحدد قيمة السهم في عقد تأسيس الشركة المساهمة بمبلغ عشرة دنا
  )3(مادة 

باستثناء الشركات العامة والشركات التي تُنشأ بقرار من مجلـس إدارة شـركة   
قابضة أو بعقد مبرم بين شركتين مساهمتين أو أكثر، يجب أال يقل عدد المساهمين 

وأال تزيد نسبة مساهمة الشـخص  ) 10(في الشركة المساهمة عن عشرة أشخاص 
  .من رأس مالها%) 10(الطبيعي على عشرة في المائة 

  .وينطبق هذا الحكم على األشخاص المعنوية األخرى عدا الشركات المساهمة
  )4(مادة 

خمسـة  ) 5.000.000(على الشركات المساهمة التي يزيد رأس مالهـا علـى   
  .الكتتاب العام من خالل سوق األوراق الماليةلدينار، أن تطرح أسهمها  اليينم

ة السابقة على الشركات العامة والشركات التي وال ينطبق الحكم الوارد في الفقر
شـركتين   نيتم إنشاؤها بقرار من مجلس إدارة شركة قابضة أو بعقـد مبـرم بـي   

  .مساهمتين أو أكثر
  )5(مادة 
عمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفـه، وعلـى الجهـات    ي
  .المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية

  زراءجملس الو
  .هجري 1433/األولى ىجماد/30 :صدر في
  .ميالدي 22/04/2012 :الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2012لسنة ) 187(رقم 

  بإصدار الالئحة التنفيذية للسجل التجاري
  

  :جملس الوزراء
  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري، وتعديله -
ميزانيـة والحسـابات والمخـازن    وعلى قانون النظام المالي للدولة، والئحـة ال  -

  .وتعديالتها
  .ميالدي، بشأن النشاط التجاري 2010لسنة ) 23(وعلى القانون رقم  -
مـيالدي، بشـأن    2011لسنة ) 184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
 19/03/2012بتـاريخ  ) 890(وعلى ما عرضه وزير االقتصـاد بكتابـه رقـم     -

  .ميالدي
 2012وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسـنة   -

  .ميالدي
  ررـــــق

  )1(مادة 
  .يعمل بالالئحة التنفيذية للسجل التجاري على النحو المرفق بهذا القرار

  )2(مادة 
عمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهـات  ي

  .عنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسميةالم
  

  جملس الوزراء
  .هجري1433/األولى ىجماد/30صدر في 
  .ميالدي 22/04/2012الموافق 
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  الالئحة التنفيذية للسجل التجاري
  املرفقة بقرار جملس الوزراء

  ميالدي 2012لسنة ) 187(رقم 
  
1 

  ريفاتـتع
ن قرين كل منها ما لم تـدل القرينـة علـى    يقصد بالعبارات التالية المعنى المبي

  :خالف ذلك
  .ميالدي، بشأن النشاط التجاري 2010لسنة ) 23(القانون رقم : القانون

  .وزارة االقتصاد: ةالوزار
  .وزير االقتصاد: الوزير املختص

) 23(الالئحة التنفيذية للباب الخامس من الكتاب الثاني من القانون رقـم  : الالئحة
  .الدي، الخاصة بالسجل التجاريمي 2010لسنة 

  الفصل األول
  تنظيم السجل التجاري

  )2(مادة 
  أهداف السجل التجاري

يهدف السجل التجاري إلى تدوين وتجميع المعلومات المتعلقـة بـالملزمين   
  .بالقيد فيه، وتمكين اآلخرين من االطالع عليها

لقانونيـة  كما يهدف أيضاً إلى إكساب الشخصية المعنوية وضـمان اآلثـار ا  
  .األخرى المترتبة على القيد فيه

  )3(مادة 
  السجل التجاري العام

تتبعه مكاتب محلية وفروع لهذه المكاتـب  ) سجل تجاري عام(ينشأ بالوزارة 
في المدن والمناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، لقيد البيانـات التـي   

  .يوجب القانون قيدها في السجل التجاري
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  )4(مادة 
  ك السجل التجاريمس

يتولى مسك السجل التجاري في المكاتب المحلية الموظف المكلف بالمكتب بعـد  
  .حلفه لليمين أمام رئيس المحكمة االبتدائية بأن يؤدي أعماله بالنزاهة والصدق

كما يتولى مسك السجل التجاري بالفروع الموظف المكلف بـالفرع بعـد حلفـه    
  .ة المختصة بذات الصيغةلليمين أمام قاضي المحكمة الجزئي

ويستلم الفرع البيانات والنماذج الخاصة بالقيد ويدونها في سجل خـاص لديـه   
حسب تاريخ ورودها ثم يحيلها إلى المكتب المحلي التابع له خالل ثالثة أيـام مـن   
تاريخ استالمها ليتولى المكتب المحلي قيـدها واسـتكمال اإلجـراءات القانونيـة     

  .المتعلقة بالقيد
  )5(دة ما

  أقسام السجل التجاري
  -:يقسم السجل التجاري إلى أربعة أقسام

  .وتدون فيه البيانات المتعلقة بالتجار األفراد) أ(القسم األول  -
  .وتدون فيه البيانات المتعلقة بالشركات التجارية) ب(القسم الثاني  -
  .وتدون فيه البيانات المتعلقة بالشركات المدنية) ج(القسم الثالث  -
وتدون فيه البيانات المتعلقة بصـناديق االسـتثمار والكيانـات    ) د(القسم الرابع  -

  .القانونية األخرى التي يتطلب القانون قيدها
ويجب على المكاتب المحلية إرسال صورة من البيانات المقيدة لديها في نهايـة  

  .كل أسبوع إلى مكتب السجل التجاري العام
  )6(مادة 

  السجالت اخلاصة
ي إطار المكاتب المحلية للسجل التجاري سجالت خاصة تقيد فيهـا أدوات  فنشأ ي

مزاولة النشاط التجاري في مجـالت الوكـاالت التجاريـة والوسـاطة والتوريـد      
والتصدير وتعطى لها أرقام خاصة بذلك مع مراعاة الضوابط التي يضـعها الـوزير   

  .للقيد في هذه السجالت
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  الفصل الثاني
  إجراءات القيد

  )7(مادة 
  ميعاد القيد

يجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي الملزم بالقيد في السجل التجـاري، أن  
يطلب قيد اسمه في المكتب المحلي للسجل التجاري الذي يقع مقر نشاطه الـرئيس  
في دائرته خالل عشرة أيام من تاريخ افتتاح محله أو تاريخ تملكه لـه، ويسـتثنى   

مـن  ) 10(التجاري صغار التجار حسبما عرفتهم المادة  من أحكام القيد في السجل
  .قانون النشاط التجاري المشار إليه

  )8(مادة 
  املقار

يجب أن يكون للملزمين بالقيد محل رئيس، أو مركز عام، أو فـرع، أو وكالـة   
  .في ليبيا

وعلى من يؤسس مقار إضافية في صورة فرع أو وكالة أن يطلب خالل عشـرة  
قيدها بمكتب السجل التجاري الذي يقع مقرها في دائرته مع بيان  أيام من تأسيسها

المقر الرئيس، وذكر اسم ولقب المكلف بإدارة الفـرع أو الوكالـة، وعلـى هـذا     
  .الشخص أن يودع توقيعه الخطي في هذا المكتب

  .ويطبق الحكم السابق في حالة فتح فرع أو وكالة خارج ليبيا
  )9(مادة 

  بيانات القيد
من قانون النشاط التجاري المشار إليه، ) 491(ة األحكام المقررة بالمادة بمراعا

  :يجب أن يتضمن طلب القيد في السجل التجاري البيانات اآلتية
اسم صاحب النشاط، ولقبه، واسم أبيه، وجنسيته، وتـاريخ مـيالده، ومحـل     -1

  .إقامته، والعنوان الذي يمكن االتصال به فيه
  .االسم التجاري -2
  .المقر الرئيس -3
  .نوع النشاط -4
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  .اسم ولقب الوكالء والمعتمدين -5
ويجب أن يرفق بطلب القيد نسخة من عقد التأسيس والنظام األساسي للشـركة،  
وأسماء المديرين، أو أعضاء مجلس اإلدارة، وهيئـة المراقبـة، وكـذلك أسـماء     

فقـة بكشـف   وألقاب وكالء الشركة ومعتمديها وممثليها، وشهادة من الصـرف مر 
حساب حديث بما يفيد أن الشريك بحصة نقدية قد دفع المقرر في النظام األساسي، 
وبما ال يقل عن دفع ثالثة أعشار تلك الحصة بالنسبة للشركات المسـاهمة وكامـل   
الحصة بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة ما لم تنطبق بشـأنها األحكـام   

  .المنظمة للشركات المساهمة
وكـذلك التوقيـع    يعلى من يقوم بالقيد أن يودع مع طلبه توقيعه الخط ويجب

لوكالئه ومعتمديه، كما يجب عليه أن يطلب قيد انتهاء النشاط خالل عشـرة   يالخط
  .أيام من حصول االنتهاء

  )10(مادة 
  قيد التغيريات

ـ  ادة يجب على الملزمين بالقيد القيام بقيد التغييرات في البيانات المذكورة في الم
السابقة، وكذلك البيانات الواردة في البنود الالحقة خالل عشرة أيـام مـن تـاريخ    

  :وقوعها
األحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على التاجر أو الشـركة المدنيـة أو    -1

  .برفعه أو بفرض القوامة أو بتعيين الوكالء عن الغائبين أو بعزلهم
أو األحكام الصادرة بعد إشهار اإلفالس بتعيين  أحكام إشهار اإلفالس أو إلغائه، -2

  .وقت التوقف عن أداء الدين
  .أحكام قفل التفليسة، وأحكام إعادة فتحها -3
  .أحكام إعادة أو رد االعتبار -4
  .أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين -5
يه األمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح الواقي واألحكام الصادرة بالتصديق عل -6

أو بفسخه أو إبطاله أو إقفال إجراءاته، واألحكام الصـادرة بالتصـديق علـى    
  .الصلح القضائي أو بفسخه أو إبطاله

  .كافة البيانات التي يتطلب القانون قيدها -7
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  )11(مادة 
  مناذج القيد

تحرر طلبات القيد أو التعديل في السجل أو شطب القيد منه على النماذج التـي  
جاري العام لهذا الغرض، وترفق بها المستندات المؤيدة لها وكذلك يعدها السجل الت

  .اإليصاالت الدالة على أداء الرسم المستحق عليها
  )12(مادة 

  كيفية طلب القيد
بيانات النماذج المشار إليها في المادة السابقة على نسختين بخط واضـح   تكتب

إلى مكتب السـجل   انوبدون كشط أو تحشير ويوقع الطالب على النسختين، وتقدم
التجاري المختص من المكلفين بتقديمها أو ممن ينوبون عـنهم بموجـب توكيـل    

  .خاص ويؤشر عليها من قبل الموظف المختص بمكتب السجل التجاري
علـى أن يكـون مصـدقاً علـى      اويجوز أن يكون التوكيل عن األفراد عرفي

  .نواعهااإلمضاءات فيه، ويكون التوكيل رسمياً عن الشركات بأ
  )13(مادة 

  ترقيم الطلبات
رقم الطلبات المقبولة بأرقام متتابعة حسب تواريخ تقديمها، ويبدأ الترقيم فـي  تُ

على الطلب بـالرقم   المختصأول يناير من كل سنة ويؤشر مكتب السجل التجاري 
  .المتتابع وتاريخ تقديمه وساعته

عطي طالب القيد إيصاالً بالبيانات التاليةوي:  
  .سم مقدم الطلبا -1
  .رقم الطلب وتاريخ اإليداع وساعته -2
  .موضوع الطلب -3
  .بيان بالمستندات المرفقة بالطلب -4

  )14(مادة 
  ترتيب الطلبات

قيد طلبات القيد في السجل التجاري حسب ترتيب تقديمها، ويتم ذلـك بتـدوين   تُ
لكـل ملـزم    البيانات الواردة في الخانات المخصصة لها في السجل على أن يفـرد 
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لطلب القيـد ويكـون القيـد فـي      يبالقيد صحيفة في السجل بذات الرقم الذي أعط
  .السجل بأرقام متتابعة وبصفة مستمرة

  )15(مادة 
  مستخرج القيد أو التعديل

منح لطالب القيد، بعد تدوين البيانات الواردة بالطلـب فـي السـجل التجـاري     ي
الالئحـة، ومختـوم بخـتم المكتـب،     مستخرج رسمي وفقاً للنموذج المرفق بهذه 

  .ومؤشر عليه بحصول القيد أو التعديل في السجل وبتاريخ القيد وساعته
  )16(مادة 

  تغيري البيانات
في حالة طلب تدوين بيانات من شأنها تغيير أو تعديل البيانـات المقيـدة فـي    

يشـار  السجل، يجري شطب تلك البيانات باللون األحمر، وتدون البيانات الجديـدة و 
في هامش السجل إلى رقم طلب القيد، وتاريخ التعديل، والمستند المؤيـد للتعـديل   

  .وتاريخه
  )17(مادة 

  في طلبات القيد والتظلم منها تالب
على مكتب السجل التجاري المختص البت في طلب القيد أو التعديل خالل خمسة 

أن ما يفيد القيد أو أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وعليه أيضاً تسليم صاحب الش
  .ضفالر

ولصاحب الشأن، في حالة رفض الطلب أن يتظلم خالل خمسة أيام عمـل إلـى   
مدير مكتب السجل التجاري المحلي ويتم البت في التظلم خالل خمسة أيام عمل من 

  .تاريخ تقديمه
ويجوز لطالب القيد أن يلجأ معترضاً على الـرفض إلـى المحكمـة االبتدائيـة     

ل ثالثين يوماً من تاريخ إعالنه بقرار الرفض وتفصل المحكمـة فـي   المختصة خال
  .التظلم منعقدة في هيئة غرفة مشورة
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  )18(مادة 
  شطب القيد

حالة وفاته دون استمرار ورثته في تجارتـه  في في حالة ترك التاجر تجارته أو 
وكذلك في حالة حل الشركة أو انتهاء نشاطها، يشطب القيد بناء على طلـب ذوي  

  .لعالقة أو الورثة، أو بأمر يصدر من المحكمة المختصةا
ويكون شطب القيد بوضع خطين متقاطعين أو خطوط متوازية بـاللون األحمـر   
على البيانات المدونة في السجل والمطلوب شطبها، ويشار في هامش السجل إلـى  

  .تاريخ وسبب الشطب
  )19(مادة 

  الصحيفة اإلضافية
أحد المقيدين في السـجل التجـاري، تـدون فـي     ت الصحيفة الخاصة بدإذا نف

  .صحيفة أخرى البيانات المتعلقة به، ويؤشر في الصحيفة الجديدة بما يفيد ذلك

  الفصل الثالث
  رسوم القيد ومستخرجاته

  )20(مادة 
  الرسوم املقررة

حدد رسم القيد والتعديل في السجل التجاري أو شطب القيد منه، ورسم االطالع ي
  :لحصول على مستخرجات من القيود المدرجة فيه على النحو التاليعلى السجل وا

عن القيد في السجل التجاري بالنسبة لفروع الشـركات  ) دينار 100(مائة دينار  -
  .عن التعديل في البيانات المقيدة فيه) دينار 10(األجنبية وعشرة دنانير 

سبة لمكاتـب التمثيـل   عن القيد في السجل التجاري بالن) دينار 100(مائة دينار  -
  .عن التعديل في البيانات المقيدة فيه) دينار 10(وعشرة دنانير 

عن القيد فـي السـجل التجـاري بالنسـبة للشـركات      ) دينار 100(مائة دينار  -
عن التعديل في البيانات المقيدة فيه وعـن  ) دينار 10(المشتركة وعشرة دنانير 
  .القيود الفرعية والتكميلية
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عن القيد في السجل التجاري بالنسبة للشركات الوطنية ) دينار 100(ر مائة دينا -
عن التعديل فـي  ) دينار10(العامة والخاصة وصناديق االستثمار وعشرة دنانير 
  .البيانات المقيدة فيه وعن القيود الفرعية والتكميلية

فـرد  عن القيد في السجل التجاري بالنسبة للتـاجر ال ) دينار 50( اًخمسون دينار -
عن التعديل في البيانات المقيدة فيه، وعـن القيـود   ) دينار10(وعشرة دنانير 

  .الفرعية والتكميلية
  .مقابل االطالع على السجل التجاري) دينار10(عشرة دنانير  -
أو  اللحصول على كل مستخرج من السجل التجاري يدوي) دينار 5(خمسة دنانير  -

  .اإلكتروني
  .عن كل شهادة سلبية) دينار 30( اًثالثون دينار -
عـن  ) دينـار  10(مائة دينار للقيد في السجالت الخاصة وعشرة دنانير ) 100( -

  .التعديل في البيانات المقيدة فيها
عن شطب القيد من السـجل التجـاري والسـجالت    ) دينار 50( اًخمسون دينار -

  .الخاصة
  )21(مادة 

  اإلعفاء من رسوم املستخرجات
وم المستخرجات والشهادات التي تطلبها الجهـات العامـة فـي    تُعفى من الرس

  .الدولة
  الفصل الرابع
  أحكام ختامية

  )22(مادة 
  ذكر بيانات القيد

على من قام بالقيد في السجل التجاري أن يذكر اسم المكتـب المحلـي للسـجل    
  .التجاري ورقم القيد به في جميع المراسالت والمطبوعات المتعلقة بنشاطه



  61رقم الصفحة                                                                                       )1( عــددال

 

  )23(مادة 
  حمظورات

  -:ال يجوز أن يذكر في مستخرجات القيود
  .أحكام شهر اإلفالس إذا حكم برد االعتبار -1
  .أحكام الحجز إذا قضي برفعه -2

  )24(مادة 
  صالحية املستخرج

  .تكون صالحية مستخرج السجل التجاري سنة من تاريخ تحريره
  )25(مادة 

  نشرة السجل
تم فيها اإلشهار عن القيد فـي السـجل   تصدر عن السجل التجاري العام نشرة ي

  :التجاري، ويشمل النشر البيانات التالية
  .مكتب السجل التجاري الذي تم فيه القيد -1
  .تاريخ ورقم القيد في السجل التجاري والقسم المقيد به -2
بشركة فيبين نوعها ومقدار رأس مالهـا   اوإذا كان القيد خاص ،االسم التجاري -3

  .والمدفوع منهالمكتتب فيه 
ة بحسب ـام، أو موقع الفرع، أو الوكالـل الرئيس، أو المركز العـموقع المح -4

  .والـاألح
  .اطـوع النشـن -5

  .نظم بقرار من الوزير اإلجراءات المتعلقة بذلكوتُ
  )26(مادة 

  تاريخ نفاذ وتسوية األوضاع
نشـرها وعلـى   نشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ تُ

 كافة أدوات مزاولة األنشطة التجارية القائمة عند بدء العمل بهذه الالئحـة تعـديل  
  .أوضاعها وفقاً ألحكامها خالل ستة أشهر من تاريخ نفاذها


