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 التنظيمية للمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في ليبياالالئحة 

 

 .مجلس الوزراء 

 بعد االطالع على : 

 اإلعالن الدستوري وتعديالته .  -
 وعلى القانون المدني .  -
 وعلى قانون العقوبات الليبي وتعديالته .  -
 م ، بشأن الضمان االجتماعي والقرارات الصادرة بمقتضاه .  1980( لسنة  13وعلى القانون رقم )  -

 م ، بشأن عالقات العمل والئحته التنفيذية  2010( لسنة  12وعلى القانون رقم )  -

 دني. م ، بشأن إنشاء مركز دعم منظمات المجتمع الم 2012( لسنة  12وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )  -

 م ، بشأن تعديل تسمية مركز وإعادة تنظيمه .   2013( لسنة   649وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )  -

م ، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز اإلداري  2014( لسنة  302وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )  -

 لمفوضية المجتمع المدني .  
م ، بإعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع   2016لسنة  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )       ( -

 المدني .  
م ،  بشأن تكليف مدير تنفيذي  2016وعلى قرار مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني رقم )       ( لسنة  -

 لمفوضية المجتمع المدني .  
لس إدارة المفوضية الثالث وبناء على ما عرضه المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني باجتماع مج -

 م .   2016 - 8-( 25-24المنعقد بتاريخ )  2016لسنة 

  8-( 25-24م ، المنعقد بتاريخ )  2016وبناءاً على ما تقرر باجتماع مجلس إدارة المفوضية الثالث لسنة  -
 م .   2016 -

 ولمقتضيات مصلحة العمل .   -
 تــقــــــــــرر

 (  1المادة ) 

التنظيمية للمنظمات األجنبية غير الحكومية العاملة في ليبيا  ، المرفقة بهذا القرار والصادرة تعتمد الالئحة 

 بموجبه .  

 ( 2المادة ) 

يعمل بالالئحة المشار إليها بالمادة األولى من تاريخ صدور هذا القرار ، وتنشر على الموقع اإللكتروني 

 لمفوضية المجتمع المدني وبوسائل اإلعالن األخرى . 

 ( 3المادة ) 

 على الجهات المعنية التقييد بما ورد في الالئحة من نصوص وأحكام . 

 مجلس الوزراء

 صدر في : .....  
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 العاملة في ليبيا الدولية غير الحكوميةالتنظيمية للمنظمات الالئحة 

 

 المادة األولى 
 التعريفات 

   -يراد بالعبارات التالية في حكم هذه الالئحة المعنى المبين قرين كل منها : 

 بمدينة بنغازي.   للمفوضية  العامةاالدارة المفوضية :

، وهي منظمة مدنية غير ربحية ، يقع مقر   الدولية غير الحكوميةيقصد بها المنظمة  المنظمة :

 إدارتها الرئيسي خارج ليبيا .  

 ديسمبر من كل عام .   31يناير إلى  1يقصد بها الفترة من   السنة المالية :

ذا لم تتجاوز  هي الفترة من بداية نشاط المنظمة في ليبيا إلى انتهاء فترة النشاط إ فترة النشاط :

 السنة المالية .  

إلى المفوضية على   الدولية غير الحكوميةطلب إذن العمل بليبيا المقدم من المنظمة  الطلب :

 النموذج المعد لهذا الغرض .  

 هي مجموع اإلجراءات التي تؤدي لحصول المنظمة على إذن العمل .   :  تسجيلال

  إتمام في ليبيا بعد  الدولية غير الحكومية موافقة المفوضية على عمل المنظمة هو  :  إذن العمل 

 .    تسجيلعملية ال

 المادة الثانية 
 

االدارة  الراغبة في العمل بليبيا الحصول على إذن عمل من  الدولية غير الحكوميةعلى المنظمة 
ذن بناًء على طلب  قبل ممارستها ألي عمل أو نشاط ، ويصدر اإلببنغازي  لمفوضية ل العامة

   -المنظمة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً بالمستندات التالية : 
بموجب قانونها   أنشأت شهادة تسجيل المنظمة األم وفقاً للقوانين السارية في الدولة التي  .1

 وتحمل جنسيتها .  

نسخة من نظامها األساسي الذي يوضح غاياتها وأهدافها وهيكلها اإلداري ، ومصادر   .2

 تمويلها ، ويبين أنها غير ربحية .  

، متضمناً بيان الممثل القانوني   فتح مكتب في ليبيا المنظمة األم بالموافقة على قرار  .3

 في ليبيا .   للمكتب 

  وبيانات  إداراتها مجلس  وأعضاء رئيس وبيانات  خبرتها ومجال  أنشطتها عن  ملف .4

 .  على صفحة الويب   وموقعها   بها االتصال 

 .   ) الليبيين واألجانب ( صورة من جواز السفر للعاملين بالمنظمة في ليبيا  .5

 .  من تاريخ التسجيل  ينخالل شهرعقد إيجار لمقر المنظمة لصورة  .6
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 المادة الثالثة  

 
مترجمة باللغة العربية ، ومصدق عليها من السفارة الليبية   جميع هذه المستندات يجب أن تكون  

 في بلد المنشأ ، ثم يصدق عليها من الشؤون القنصلية في ليبيا .  

 المادة الرابعة  
 

في   في الطلب  ث الب ن يتمأ، على إيصال استالم مستندات بمجرد استالم الطلب  تمنح المفوضية 

.  من تاريخ استالمه  يوم عمل 30أجل أقصاه   

 المادة الخامسة  
 

في حالة الموافقة على الطلب قيده في السجل الخاص بالمنظمات الدولية غير   المفوضية تلتزم 

خطر المنظمة بذلك  يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً وت  لحكومية ، وفي حالة عدم الموافقةا

 كتابياً في األجل المبين بالمادة السابقة .  

  المادة السادسة  
 

  يكتسب فرع المنظمة الدولية الشخصية القانونية بمجرد حصوله على اذن العمل والذي يتضمن
وقيمة   على اسم المنظمة ، وجنسيتها ، ومجال عملها ، واسم الممثل القانوني ، ورقم القيد ،

ومدة عملها في ليبيا .    صادره،التمويل وم   
، على أن تتقدم   يد كل سنة للتجد   مدة سنة من تاريخ منح اإلذن قابل كما يمنح إذن العمل ل

.   أشهر ستة بالتقارير اإلدارية والمالية كل   

السابعةالمادة   
 

عند التسجيل   لها يسمح للمنظمات الدولية بعد إتمام إجراءات تسجيلها القيام بالنشاطات المصرح 

وتمنح حرية الحركة والتنقل وااللتقاء مع المنظمات المحلية والتعاون معها في مجاالت  ، 

والنشاطات والمشاريع المشتركة التي تتالءم مع أهداف المنظمات  ، التدريب والمشورة الفنية 

 .  وتعزز من ثقافة المجتمع المدني بما ال يتعارض مع القوانين السارية ،  لمحلية ا

 

الثامنة المادة   
 

إذن العمل ، أو طلب تجديده ، أو انقضاء المدة المذكورة في المادة الرابعة  في حال رفض طلب 

خالل شهر من  لس إدارة المفوضية ،  دون البث فيه ، يحق للمنظمة التظلم من القرار أمام مج

، وعلى مجلس اإلدارة البث في التظلم في أول اجتماع له ، وفي جميع   تاريخ أخطارها به

 األحوال في مدة ال تتجاوز الشهرين .   
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التاسعةالمادة   
 

عند  بعمل المنظمات الدولية غير الحكومية    فة الجهات ذات العالقةكابين المفوضية و التنسيق  

لمفوضية في كافة  االمبين بإذن العمل الصادر من ، ويعتمد رقم قيد المنظمة منح اإلذن 

 المعامالت التي تجريها المنظمة في ليبيا مع الجهات ذات العالقة بعمل المنظمة .  

العاشرةالمادة   
 

ستشار  بادر فور استالمه إذن العمل القيام بتكليف ميجب على الممثل القانوني للمنظمة بليبيا أن ي
وزارة    -ليبي الجنسية بفتح ملفات للمنظمة لدى الجهات اآلتية : ) وزارة الخارجية  قانوني 

مصلحة   -مصلحة الجوازات وشؤون األجانب  -صندوق التقاعد  -وزارة العمل -الداخلية 
  بما يفيد  المفوضية على أن توافي   منح االذنمن تاريخ في مدة أقصاها ثالثة أشهر الضرائب (

وعلى تلك الوزارات أو الجهات ذات العالقة بعمل المنظمات الدولية غير الحكومية   ،ذلك 
. الممنوح لها  إذن العملبمطالبة تلك المنظمات    

 
ية عشر حادالالمادة   

 
لمنظمة بمجرد صدور إذن العمل الحصول على رسالة من المفوضية بناًء على  يجب على ا

المنظمة في   ، ويجب علىفتح حساب مصرفي بإحدى المصارف العاملة بليبيا طلبها لغرض 
فتح حساب آخر إخطار   او  حالة تغيير المخولين بالتوقيع على الصكوك لدى المصرف

 المفوضية بذلك . 
 

الثانية عشر المادة   
 

-أن تتضمن المراسالت الرسمية الصادرة عن المنظمة البيانات التالية : يجب   
 اإلنجليزية .  العربية اسم المنظمة المسجلة بها لدى المفوضية باللغة  -

 -شعار المنظمة المعتمد لدى المفوضية .
.   إذن العمل رقم  - 

 البريد االلكتروني ( .  –الهاتف  –عنوان المنظمة بليبيا ) المقر -
 

الثالثة عشر المادة   
 

للمفوضية ، على أن تتضمن تلك التقارير   شهر أكل ستة دورية   تلتزم المنظمة بتقديم تقارير

 اآلتي: 

تقرير عن األنشطة والبرامج والمشاريع التي شرعت المنظمة بتنفيذها أو انتهت من تنفيذها   -
 في ليبيا . 

تقرير مالي يبين تفاصيل تمويلها وكافة مصروفاتها عن عملها في ليبيا .   -  
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الرابعة عشر المادة   
 

معتمدة من  عند انتهاء عملها في ليبيا و على المنظمة تقديم حساباتها الختامية للمفوضية سنوياً  

  6الليبيين ، خالل مدة ال تتجاوز  يد في نقابة المحاسبينقانوني من خارج المنظمة مق محاسب 

.  ا في ليبيا من انتهاء السنة المالية أوعند انتهاء عمله أسابيع    

الخامسة عشر المادة   
 

   -عند تقديم المنظمة لحساباتها الختامية للمفوضية يراعي أن تتضمن ما يلي : 

تقرير المحاسب القانوني عن حسابات المنظمة .   -  

.   للعاملين بالمنظمة  إفادة بتسديد االشتراكات الضمانية والضرائب -  

 

السادسة عشر المادة   

 

من قانون   51ومنها المادة تلتزم المنظمة باحترام كافة التشريعات الليبية النافذة ،

نسبة العمالة الوطنية عن  والذي ينص على اال تقل    2010لسنة  12العمل رقم 

ويمكن لضرورات العمل ان تقل هذه النسبة بعد اخذ  % من مجموع العمالة بها،75

أمام القضاء الليبي أو    المنظمة ويحق للمفوضية مقاضاة   اإلذن من المفوضية، 

قضاء دولة أخرى ، إذا أثبت عدم التزامها بتعهداتها أثناء عملها في ليبيا ، أو  

ة بعد انتهاء فترة عملها في ليبيا .  اكتشاف أي مخالف  

 

السابعة عشر المادة   

 

وتقديم ما    مانح االذن على المنظمة الدولية غير الحكومية عند مغادرتها ليبيا إخطار

مع الضرائب وصندوق التقاعد بخصوص   التزاماتها اإلدارية والمالية يفيد تسوية 

.    المفوضية، وقفل ملفها مع العاملين الليبيين   

 

الثامنة عشر لمادة ا  

 

ى  عل  للمشاريع  تقدمه  الذي الدعم  يقتصر  وأن ،  نقدية هبات  تقديم  بعدم   المنظمة تلتزم 

.  القدرات  بناء  مجال  في أو فنية أو  عينية  مساعدات   

 

 التاسعة عشر المادة 

 . تستثنى األمم المتحدة و وكاالتها المتخصصة واللجنة الدولية للصليب األحمر من التسجيل
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العشرونالمادة   

 

    

 

 يجوز للمفوضية إلغاء تسجيل المنظمة األجنبية بعد قيامها بالتحقيقات الالزمة واقتناعها باآلتي : 

 الحصول على التسجيل بالتزوير أو بطريق الغش أو بناء على معلومات غير صحيحة. -

 . السيادة الوطنية أو األمنمخالفة شروط التسجيل ، أو القيام بنشاطات تمس  -

 مخالفة التشريعات والقوانين واللوائح النافذة. -

 

 

الواحد والعشرون المادة   

تسري أحكام هذه الالئحة من تاريخ صدورها ، وتنشر على الموقع االلكتروني  

للمفوضية ، وعلى كافة الجهات التقيد بتنفيذها وتسوية أوضاعهم طبقاً ألحكام هذه  

 الالئحة .  

 

 

 

 


