
   مسيحي2004 –ر . و1372لسنة  ) 7( قا�ون رقم 
  بشأن السياحة

  مؤمتر الشعب العام 
  .ر . و1371للعام  تنفيذاً لقرارات املؤمترات الشعبية االساسية يف دور إ�عقادها العام السنوي  -
 .وبعد اإلطالع على إعالن قيام سلطة الشعب  -

 .جلماهري يف عصر اوعلى الوثيقة اخلضراء الكربى حلقوق اال�سان  -

 . إفرجني بشأن تعزيز احلرية 1991لسنة  ) 20( وعلى القا�ون رقم  -

 .ر بشأن املؤمترات الشعبية واللجان الشعبية . و1369لسنة  ) 1( وعلى القا�ون رقم  -

 .وعلى القا�ون التجاري وتعديالته  -

 .وعلى قا�ون النظام املايل للدولة وتعديالته  -

 . إفرجني بشأن السياحة وتعديله 1968لسسنة  ) 44( وعلى القا�ون رقم  -

 إفرجني بتقري بعض األحكام اخلاصة بالتجارة والشركات التجارية 1970لسنة  ) 65( وعلى القا�ون رقم  -
 .واإلشراف  عليها 

 . إفرجني يف شأن تنظيم أعمال الوكاالت التجارية 1971لسنة  ) 33( وعلى القا�ون رقم  -

 . إفرجني 1973لسنة  ) 67( وعلى قا�ون رقم  -

 . إفرجني بشأن الرقابة على األسعار وتعديالته 1989لسنة  ) 13( وعلى القا�ون رقم  -

  إفرجني بشأن مزاولة اال�شطة االقتصادية ةتعديالته 1992لسنة  ) 9( وعلى القا�ون رقم  -

 .ي التارخيية  ميالدية بشأن محاية اآلثار واملتاحف واملدن القدمية واملبا�1424 ) 3( وعلى القا�ون رقم  -

 . ميالدية بشأن تشجيع استثمار رؤوس االموال االجنبية 1426لسنة  ) 5( وعلى القا�ون رقم  -

 .يف شأن مزاولة اال�شطة االقتصادية ر بتقرير بعض االحكام . و1369لسنة  ) 21( وعلى القا�ون رقم  -

لعربية واالرقام العربية يف مجيع  بشأن منع استعمال غري اللغة ار. و1369لسنة  ) 24( وعلى القا�ون رقم  -
 .املعامالت 



 .ر بعض االحكام بشأن الرسوم ومقابل اخلدمات  بتقرير . و1369لسنة  ) 27( وعلى القا�ون رقم  -

 .ر بإ�شاء غرف التجارة والصناعة واالحتاد العام للغرف . و1372لسنة  ) 4( وعلى القا�ون رقم  -

  صاغ القا�ون األتي
  الفصل االول

  امة وتأسيسهأحكام ع
   )1( املادة 

يقصد بالسياحة يف تطبيق أحكام هذا القا�ون تنقل االشخاص مواطنني واجا�ب افراد ومجاعات من مكان اىل اخر 
  .وما ينتج عن ذلك أو يستدعيه من خدمات وعالقات خمتلفة 

   )2( املادة 
   -:هتدف السياحة اىل حتقيق ما يلي 

وإبراز االجنازات والتحوالت املادية و املعنوية لثورة / تارخيية للشعب العربي اللييب التعرف باملسرية احلضارية وال . 1
الفاتح العظيم مبا متلكه اجلماهريية العظمى من مواقع سياحية طبيعية وثقافية وصناعية وما حتققه من اجنازات حضارية 

  .وإبراز صورهتا املشرفة على الصعيد الدويل 
  .السلوك الفردي واجلماعي مبا يعكس املظهر الالئق لصور احلياة يف اجلماهريية العظمى تنمية الذوق العام و . 2
  .املسامهة يف إحياء الرتاث الوطين  . 3
  .ترسيخ الرتابط االجتماعي بني أفراد اجملتمع اللييب وتعزيز ودعم التعاون والصالت اال�سا�ية مع شعوب العامل  . 4
 املرافق السياحية ، وتطويرها ، وتنميتها ، واالهتمام هبا ، وتوفري وسائل الرتفيه والتنزه احملافظة على املواقع وعلى . 5

  .للمواطن والسائح 
يف خمتلف اجملاالت واال�شطة السياحية من خالل إقامة املؤمترات والندوات وامللتقيات واملهرجا�ات  تبادل املعرفة  . 6

  .ية العظمى وخارجها واملشاركة فيها واملعارض واالسابيع السياحية داخل اجلماهري
 واالجا�ب على االستثمار يف املشروعات السياحية هبدف تنمية موارد ومصادر تشجيع املستثمرين الليبيني . 7

  .الدخل القومي 



  .خلق فرص العمل للمواطينني  . 8
  . املسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية  . 9

   )3( املادة 
 بتوفري الظروف املناسبة لتشجيع السياحة يف اجلماهريية – كل يف �طاق اختصاصها – ذات العالقة تلتزم اجلهات

العظمى ، وخاصة فيما يتعلق بتسهيل منح التأشريات ، وتبسيط االجراءات يف منافذ الدخول ، وحسن استقبال 
ت االمن والسالمة ، واحكام االشراف السائحني ، وتيسري تنقالهتم وإقامتهم ، وتقديم العون هلم ، وتوفري مقتضيا

والرقابة على اجلهات اليت تقدم خدمات للسياح وذلك وفق االسس والظوابط اليت حتددها الالئحة التنفيذية هلذا القا�ون 
.  

   )4( املادة 
احة حتديد  ميالدية املشار إليه، تتوىل اللجنة الشعبية العامة للسي1424لسنة  ) 3( مع مراعاة احكام القا�ون رقم 

مناطق التنمية السياحية واجلذب السياحي ، وإعداد املخططات التفصيلية والعامة هلا ، وإضفاء الصبغة السياحية 
  .عليها ، والقيام على إدارهتا واالشراف عليها وفق املخططات املعتمدة وذلك بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة 

   )5( املادة 
 السياحية تزاول كل يف جمال اختصاصها املهام والصالحيات املسندة لغرف التجارة تنشأ غرف يف  جماالت اخلدمات

املنشأة مبوجب القا�ون املنظم لذلك الغرض ، وتكون لكل منها الشخصية االعتبارية ، والذمة املالية املستقلة والصناعة 
 املنصوص عليها يف القا�ون املذكور ، وتتبع يف إ�شاء تلك الغرف وحتديد اختصاصها وكيفية إداراهتا ذات االحكام

ومتارس اللجنة الشعبية العامة للسياحة وأمينها بالنسبة للغرف املنشأة يف اجملاالت السياحية املهام املسندة اىل اللجنة 
  .الشعبية العامة لألقتصاد التجارة وأمينها يف ذلك القا�ون 

   )6( املادة 
ة ملزاولة اال�شطة االقتصادية ، تتوىل اللجنة الشعبية العامة للسياحة وضع مع عدم اإلخالل بأحكام التشريعات املنظم

  .الشروط والضوابط الالزمة ملزاولة اال�شطة السياحية واالستثمار يف املشروعات السياحية 
  



  
   )7( املادة 

 اجلماهريية جيب على اجلهات العاملة يف جمال النشاط السياحي تسديد رسم عن كل سائح يدخل مبعرفتها أراضي
  .العظمى ، وتودع حصيلة الرسوم يف صندوق ينشأ هلذا الغرض يتم الصرف منه لغرض التنشيط السياحي 

   )8( املادة 
 ميالدية املشار إليه تعفى املشروعات 1426لسنة  ) 5( مع عدم االخالل باإلعفاءات الوقررة يف القا�ون رقم 

   -:السياحية من الرسوم والضرائب التالية 
الرسوم اجلمركية على مواد البناء ، واألدوات واملعدات ، واألثاث ، ووسائل النقل السياحية ، وخمتلف أ�واع  . 1

التجهيزات الالزمة أل�شاء وتشغيل املرافق واملشروعات السياحية ، وتتوىل أما�ة اللجنة الشعبية العامة للسياحة حتديد 
  . تلك االحتياجات واعتماد كمياهتا 

املبا�ي واملالهي ملدة مخس سنوات تبدأ من تاريخ بداية النشاط الفعلي للمشروع وجيوز متديد ئب الدخل وضرا . 2
مدة األعفاء خلمس سنوات أخرى بقرار يصدر من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمني اللجنة الشعبية 

  .العامة للسياحة 
  .الشعبية العامة للسياحة ويصدر بشأهنا قرار من اللجنة الشعبية العامة األعفاءات واحلوافز اليت تقرتحها اللجنة  . 3

  .وتبني الالئحة التنفيذية هلذا القا�ون اسس وظوابط تنفيذ احكام هذه املادة 
   )9( املادة 

احلاالت التالية  من هذا القا�ون يف ) الثامنة ( حتصل الضرائب والرسوم اجلمركية اليت يتم االعفاء منها وفقاً ألحكام املادة 
:-   
  .إذا تبني ان املشروع غري قادر على حتقيق الغرض الذي أ�شئ من أجله  . 1
  .أعفيت من الرسوم والضرائب يف غري األغراض اليت تقرر اإلعفاء من أجلها إذا استعملت االشياء اليت  . 2
  . املواد حمل األعفاء للغري إذا خالف املشروع الشروط املفروضة ملزاولة النشاط أو مت التنازل عن . 3
  .إذا فقد املشروع صفته السياحية  . 4



  
   )10( املادة 

 ميالدية املشار إليه يف جمال املشروعات السياحية االستثمارية تتوىل 1426لسنة  ) 5( يف تطبيق أحكام القا�ون رقم 
 االستثمار ، ويتوىل أمني اللجنة الشعبية اللجنة الشعبية العامة للسياحة االختصاصات املوكولة للجنة الشعبية هليئة

  .العامة للسياحة صالحيات واختصاصات األمني املختص يف ذلك القا�ون والئحته التنفيذية 
   )11( املادة 

يشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقرتاح من أمني )) اجمللس الوطين للسياحة (( ينشأ جملس يسمى 
  .عامة للسياحة ومتثل فيه اجلهات ذات العالقة يف القطاعيني العام واالهلي اللجنة الشعبية ال

   )12( املادة 
   -:خيتص اجمللس الوطين للسياحة مبا يلي 

  .اقرتاح السياسات الكفيلة بتنمية السياحة وتطورها  . 1
  .اقرتاح ودراسة مشروعات القوا�ني واللوائح والنظم املتعلقة بالسياحة  . 2
  .اح دعم املخصصات املالية الالزمة لقطاع السياحة اقرت . 3
  .بالسياحة اليت تتطلب التعاون بني القطاعات وإجياد احللول املناسبة هلا معاجلة القضايا ذات العالقة  . 4
بكل خطط وبرامج التنمية السياحية واقرتاح الدور املناط التنسيق بني اجلهات العامة واألهلية ذات العالقة بتنفيذ  . 5

  .منها 
  .البت يف املوضوعات اليت يرى أمني اجمللس عرضها عليه  . 6
  .الالزمة لتنظيم أعماله ويضع اجمللس الئحة داخلية له تشمل القواعد واالجراءات  . 7

   )13( املادة 
 السفر ر املشار إليه ، جيوز للشركات والتشاركيات ومكاتب. و1369لسنة  ) 24( استثناء من أحكام القا�ون رقم 

النشاط استعمال اللغات االجنبية يف أداء �شاطها ويف هلا يف مزاولة والسياحة واحملال العامة السياحية املرخص 
  . إصدار املطبوعات السياحية بلغات خمتلفة 



  
  

  الفصل الثا�ي
  احملال العامة السياحية 

   )14( املادة 
ا�ون الفنادق والنزل والقرى واملدن السياحية اال بعد صدور يقصد باحملال العامة السياحية يف تطبيق احكام هذا الق

  .إذن من اللجنة الشعبية للسياحة بالشعبية ووفقاً لألسس والضوابط اليت حتددها الالئحة التنفيذية هلذا القا�ون 
   )15( املادة 

 من اللجنة الشعبية للسياحة ال جيوز الرتخيص بإ�شاء أو تشغيل أو إدارة احملال العامة السياحية اال بعد صدور إذن
  . ووفقاً لألسس والضوابط اليت حتددها الالئحة التنفيذية هلذا القا�ون بالشعبية 

   )16( املادة 
يتم تصنيف احملال العامة السياحية على درجات كما يعاد تصنيفها وفقاً لالئحة اليت تصدرها اللجنة الشعبية العامة 

  . للسياحة باخلصوص 
  ) 17( املادة 

، ر املشار إليهما . و1369لسنة  ) 27(  إفرجني ، والقا�ون رقم 1989لسنة  ) 13( مع مراعاة القا�ون رقم 
حتدد تسعرية اإلقامة واإلعاشة واخلدمات باحملال العامة السياحية من خالل جلنة تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة 

  . للسياحة بناء على اقرتاح من امني اللجنة الشعبية العامة
  الفصل الثالث

  املهن السياحية 
  )18(املادة 

   -:القا�ون املهن التالية يقصد باملهن السياحية يف أحكام هذا 
  .أعمال الشركات والتشاركيات السياحية ومكتب السفر والسياحة  . 1



  .النقل السياحي املتخصص  . 2
  .االرشاد السياحي  . 3
بية العامة اعتباره مهنة سياحية بناء على لقرتاح اللجنة الشعبية العامة للسياحة أي �شاط أخر تقرر اللجنة الشع . 4
.  

   )19( املادة 
يشرتط  ملزاولة املهن السياحية احلصول على إذن من أما�ة اللجنة الشعبية العامة للسياحة ، وحتدد الالئحة التنفيذية 

جتديده وحاالت إلغائه أو إيقاف مزاولة النشاط ملدة هلذا القا�ون شروط وضوابط وإجراءات ورسوم إصدار اإلذن و
  . حمددة 

   )20( املادة 
والطريان وشركات وتشاركيات النقل الربي الوطنية أن تباشر سائر أعمال وخدمات مكاتب جيوز لشركات املالحة 

ر السفر وحجز السفر والسياحة املنصوص عليها يف هذا القا�ون ، وذلك فضالً عما تقوم به من بيع وصرف تذاك
االماكن على وسائلها ، على أن ختصص قسماً مستقالً ملباشرة تلك االعمال ، وبشرط أن حتصل على ترخيص بذلك 

  . وفقاً ألحكام هذا القا�ون 
   )21( املادة 

ة يشرتط ملنح اإلذن للشركات والتشاركيات ومكاتب السفر والسياحة ان تدفع تأمنياً حيدد بقرار من اللجنة الشعبي
العامة للسياحة يودع يف حساب خاص بأحد املصارف ، ختصم منه املبالغ اليت تستحق على تلك اجلهات على ان تقوم 

  .بتعويض املبالغ املخصومة منه خالل أسبوعني من تاريخ إخطارها بذلك 
   )22( املادة 

   -:احلاالت االتية اته يف أي من يعترب املرخص له مبزاولة مهنة سياحية أو بإدارة حمل عام سياحي خمالً بالتزام
هبا أو إذا ختلف عن القيام بواجباته أو إداء خدماته جتاه عمالئه أو أصحاب املهن السياحية اآلخرين أو داخل  . 1

  .قصر يف إدائها 
  .إذا دخل يف منافسة غري مشروعة مشروعة أو مضرة باألقتصاد الوطين  . 2



 مسعة السياحة يف اجلماهريية العظمى أو مارس املهنة بصورة تتنافى مع إذا ارتكب عمالً ماساً مبصلحة أو . 3
  . االخالق واآلداب العامة والنظام العام 

   )23( املادة 
ألمني اللجنة الشعبية العامة للسياحة بناء على تقرير جلنة يشكلها هلذا الغرض بالقطاع إصدار قرار مسبب بأحد 

   -:التدابري التالية 
  .مل بإذن مزاولة النشاط للمدة اليت حيددها القرار إلزالة املخالفة اليت ارتكبها ممارس النشاط إيقاف الع .1
إغالق احملل العام السياحي أو إلغاء ترخيص مزاولة املهنة ملن يزاول النشاط السياحي بدون إذن من أما�ة اللجنة  . 2

  .الشعبية العامة للسياحة 
ياحي ورفض جتديده إذا صدر حكم ضد ذلك النشاط يف جناية أو جنحة خملة إلغاء إذن مزاولة النشاط الس . 3

  .باألخالق واآلداب العامة والنظام العام 
  الفصل الرابع

  االرشاد والدليل السياحي 
   )24( املادة 

 حكمها يعد مرشداً سياحياً كل شخص ميارس أعمال االرشاد السياحي وشرح املعامل التارخيية والعلمية والفنية وما يف
  . مبقابل ، ويعد دليلً سياحياً كل شخص يتوىل مرافقة السياح يف تنقالهتم باملناطق السياحية املختلفة

  الفصل اخلامس
  العقوبات 

   )25( املادة 
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قا�ون العقوبات أو أي قا�ون أخر يعاقب كل من أ�شأ أو أدار حمالً عاماً 

، أو باملخالفة ألحكامه  أو باشر عمالً من االعمال املنصوص عليها يف هذا القا�ون دون إذن أو ترخيص سياحياً
والقرارات الصادرة مبقتضاه بغرامة ال تقل عن مخسمائة دينار وال تزيد على ألف دينار ، وجيوز احلكم بقفل احملل مدة ال 

  . تزيد على سنتني 



   )26( املادة 
إليه ،   ميالدية املشار 1424لسنة  ) 3( ية عقوبة أشد ينص عليها قا�ون العقوبات أو القا�ون رقم مع عدم اإلخالل بأ

وأي قا�ون أخر ، يعاقب كل من تسبب عمداً يف إحلاق ضرر جسيم باملناطق واملواقع السياحية باحلبس وبغرامة ال تقل 
  .عن مخسة آالف دينار أو بأحدى هاتني العقوبتني 

 استعمل املناطق أو احملال العامة السياحية أو تصرف فيها لغري األغراض السياحية باحلبس مدة ال تزيد ويعاقب كل من
عن سنة وبغرامة ال تزيد على ألف دينار مع إلزام اجلا�ي بإزالة املنشآت أو النفايات أو األضرار أو غريها من الشوتئب 

  .على �فقته وتشدد العقوبة اىل مثلها يف حاالت العود 
  الفصل السادس

  أحكام ختامية 
   )27( املادة 

يكون ألعضاء اللجنة الشعبية العامة للسياحة وللموظفني الذين يصدر بتحديدهم قرار من أمني اللجنة الشعبية العامة 
  .للسياحة صفة مأموري الضبط القضائي ملراقبة تنفيذ أحكام القا�ون 

   )28( املادة 
ب السفر والسياحة واملرشدين السياحيني وأصحاب احملال العامة السياحية تسوية على الشركات والتشاركيات ومكات

أوضاعهم وفقاً ألحكام هذا القا�ون خالل ستة أشهر من تاريخ �فاذه ، واال عدت يف حكم من يزاول املهنة دون 
  .ترخيص 

   )29( املادة 
شعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة تصدر الالئحة التنفيذية ألحكام هذا القا�ون  بقرار من اللجنة ال

  .للسياحة 
   )30( املادة 

 ف بشأن السياحة املشار إليه على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات 1968لسنة  ) 44( يلغي القا�ون رقم 
  .ها الصادرة مبقتضاه واليت ال تتعارض مع أحكام هذا القا�ون إىل أن يصدر ما يعدهلا أو يلغي



   )31( املادة 
  .يعمل هبذا القا�ون من تاريخ صدوره ، وينشر يف مدو�ة التشريعات 

  مؤمتر الشعب العام 
  .صدر يف سرت 

  . مسيحي 2004 –ر . و1372/ الربيع  / 6: املوافق 
  
  
  
  
  
  
  

  قرار اللجنة الشعبية العامة
   مسيحي2004 –ر . و1372لسنة  ) 139( رقم 

   مسيحي2004 –ر . و1372لسنة  )  7( ة للقا�ون رقم بأصدار الالئحة التنفيذي
  بشأن السياحة

  ....اللجنة الشعبية العامة 
بشأن محاية اآلثار واملتاحف واملدن القدمية واملبا�ي .  ف 1424لسنة  ) 3( بعد اإلطالع على القا�ون رقم  -

  .التارخيية والئحته التنفيذية 
يف شأن تشجيع استثمار رؤوس األموال األجنبية والئحته . ة  ميالدي1426لسنة  ) 5( وعلى القا�ون رقم  -

 .التنفيذية 

 .ر بشأن املؤمترات الشعبية واللجان الشعبية والئحته التنفيذية . و1369لسنة  ) 1( وعلى القا�ون رقم  -



ديالته ر يتقرير بعض األحكام يف شأن مزاولة األ�شطة األقتصادية وتع. و1369لسنة  ) 21( وعلى القا�ون رقم  -
 .والئحته التنفيذية 

 .ر بشأن غرف التجارة والصناعة واالحتاد للغرف . و1372لسنة  ) 4( وعلى القا�ون رقم  -

 . مسيحي بشأن السياحة 2004-ر . و1372لسنة  ) 7( وعلى القا�ون رقم  -

 . ر . و1369وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة يف اجتماعها العادي الثا�ي لسنة  -

ر . و1372 / 6/ 2املؤرخ يف  ) 2270( ا عرضه أمني اللجنة الشعبية العامة للسياحة بكتابة رقم وعلى م -
 . مسيحي 2004

 2004. ر . و1372يف اجتماعها العادي الثا�ي والعشرين لسنة وعلى ما قررته أما�ة اللجنة الشعبية العامة  -
 . مسيحي 

  
  
  

  ررتـــق
   )1( مادة 

 مسيحي يف شأن السياحة املرفقة 2004. ر . و1372لسنة  ) 7( ذية للقا�ون رقم يعمل بأحكام الالئحة التنفي
  .�صوصها هبذا القرار 

   )2( مادة 
يستمر العمل باللوائح املنظمة لكل من مكاتب السفر والسياحة واإلرشاد السياحي وتصنيف احملال العامة السياحية 

 أن يصدر ما يعدهلا أو يلغيها وذلك مبا ال خيالف أحكام هذه  للسياحة باجلماهريية العظمى اىلوالتشريعات املنظمة
  .الالئحة 

   )3( مادة 
  .يعمل هبذا من تاريخ صدوره وعلى اجلهات املختصة تنفيذه وينشر يف مدو�ة التشريعات 



  .اللجنة الشعبية العامة 
  مجادي األخر  / 15: التاريخ 
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   مسيحي2004. ر . و1372لسنة  ) 7( ئحة التنفيذية للقا�ون رقم الال
  بشأن السياحة
  الفصل االول

  تنسيق األجراءات اإلدارية املتعلقة بالسياحة
   )1( مادة 

للقطاعات واللجان الشعبية للشعبيات ، تعمل اللجنة الشعبية العامة للسياحة بالتعاون مع اللجان الشعبية العامة 
رى ذات العالقة على توفري الظروف املناسبة لتشجيع السياحة يف اجلماهريية العظمى وخاصة فيما يتعلق واجلهات األخ

بتسهيل منح التأشريات وتبسيط اإلجراءات يف منافذ الدخول وحسن استقبال السائحني وتيسري تنقالهتم وإقامتهم 
 والرقابة على اجلهات اليت تقدم خدمات للسياح وتقديم العون هلم وتوفري مقتضيات األمن والسالمة وإحكام األشراف

   -:وذلك وفق األسس والضوابط التالية 
احتاذ الرتتيبات الالزمة حلسن استقبال األشخاص  القادمني اىل اجلماهريية العظمى لغرض السياحة ، وتيسري  . 1

  .تنقالهتم ، وتقديم أفضل اخلدمات السياحية هلم 
 يف اجملال السياحي من مرشدين وأدالء سياحيني ، ومرافقني أمنيني ، واعضاء اجلوازات األهتمام بتوعية العاملني . 2

  . واجلمارك العاملني مبنافذ الدخول 
   )3( مادة 

  .يعمل هبذا  من تاريخ صدوره وعلى اجلهات املختصة تنفيذه ، وينشر يف مدو�ة التشريعات 
  اللجنة الشعبية العامة 

   مجادي األخر 15:التاريخ 
  .  مسيحي 2004. ر . و1372 / 8 / 1: التاريخ 



   مسيحي2004. ر . و1372لسنة  ) 7( الالئحة التنفيذية للقا�ون رقم 
  بشأن السياحة
  الفصل االول

  تنسيق اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بالسياحة
   )1( مادة 

 اللجان الشعبية العامة للقطاعات ، واللجان الشعبية للشعبيات تعمل اللجنة الشعبية العامة للسياحة بالتعاون مع
واجلهات األخرى ذات العالقة على توفري الظروف املناسبة لتشجيع السياحة يف اجلماهريية العظمى وخاصة فيما يتعلق 

م وإقامتهم بتسهيل منح التأشريات ، وتبسيط اإلجراءات يف منافذ الدخول وحسن استقبال السائحني وتيسري تنقالهت
وتقديم العون هلم وتوفري مقتضيات األمن والسالمة وأحكام األشراف والرقابة على اجلهات اليت تقدم خدمات للسياح 

   -:وذلك وفق األسس والضوابط التالية 
اختاذ الرتتيبات الالزمة حلسن استقبال األشخاص القادمني اىل اجلماهريية العظمى لغرض السياحة ، وتيسري  . 1
  . نقالهتم ، وتقديم أفضل اخلدمات السياحية هلم ت

االهتمام بتوعية العاملني يف اجملال السياحي من مرشدين وادالء سياحيني ومرافقني أمنيني وأعضاء اجلوازات  . 2
  . واجلمارك العاملني مبنافذ الدخول 

املعامل السياحية واملسارات واملسافات توفري املطبوعات ووضع العالمات اإلرشادية باللغات املختلفة اليت توضح  . 3
  . وكل ما يساعد يف توجيه السياح وتسهيل حركة تنقلهم بني املواقع السياحية 

  .تنسيق إجراءات توفري األمن والسالمة واحلماية للسياح ولالماكن السياحية واألثرية  . 4
  

   )2( مادة 
  .ول واخلروج ومناطق اجلذب السياحي جيوز إ�شاء مكاتب لألستعالمات السياحية يف منافذ الدخ



ويصدر بإ�شائها ، وحتديد مقارها وتنظيم عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة للسياحة وجيوز بقرار من أما�ة اللحنة 
السياحي الشعبية العامة إ�شاء مكاتب للتمثيل السياحي يف بعض الدول املصدرة للسياح ألغراض التعريف والتنشيط 

  .اء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للسياحة ، وذلك بن
   )3( مادة 

تتوىل اللجنة الشعبية العامة للسياحة أعمال األشراف والرقابة واملتابعة على اجلهات واألدوات القائمة على تقديم 
منظموا الرحالت واخلدمات السياحية يف املناطق واحملال العامة السياحية مبا يف ذلك املرشدون واألدالء السياحيون 

النقل السياحية ، والقائمون بأعمال حجز تذاكر السفر ألغراض السياحة وحجز اإلقامة يف الفنادق ، وخدمات 
  .السياحي ، واخلدمات الفندقية وحملالت عرض وبيع منتجات الصناعات التقليدية وغريها من اال�شطة السياحية 

  الفصل الثا�ي
  املناطق السياحية

   )4( مادة 
صد مبناطق التنمية السياحية املواقع اليت حتددها اللجنة الشعبية العامة للسياحة ، وتضفي عليها الصبغة السياحية يق

  .بالتنسيق مع اللجان الشعبية للشعبيات املختصة 
يها ويرتتب على إعالن املنطقة منطقة سياحية منع البناء فيها أو الشروع فيه أو قطع االشجار أو توطني املشروعات ف

أو الرتخيص بأستغالهلا يف أي وجه يؤثر أو يغري من تصنيفها إال بأذن من أما�ة اللجنة الشعبية العامة للسياحة ، وال 
يصدر اإلذن إال إذا كان الغرض املطلوب له يتماشى مع استعماالت املخطط السياحي ، وتتوىل اللجنة الشعبية العامة 

  .كل منطقة سياحية للسياحة حتديد �وع وحجم االستثمار يف 
   )5( مادة 

يقصد مبناطق اجلذب السياحي املناطق اليت يقصدها السياح كشواطئ البحر ، والبحريات ، وعيون املياه املعد�ية 
، واحملميات الطبيعية ، واجلبال ، واملوديان ، والصحاري ، والواحات ، واملدن اآلثرية ، واملدن والكربيتية والغابات 

تاحف ، واملبا�ي التارخيية ، واملشروعات الزراعية ، والصناعية الكربى ، كالنهر الصناعي العظيم القدمية ، وامل
   . وغريها من األماكن ذات اجلذب السياحي اليت حتددها اللجنة  الشعبية العامة للسياحة 



   )6( مادة 
شروعات السياحية يف املناطق احملددة تتوىل اللجنة الشعبية للسياحة بالشعبية ختصيص العقارات الالزمة إل�شاء امل

  .صها املكا�ي للتنمية السياحية وذلك داخل �طاق اختصا
   )7( مادة 

تلتزم أدوات النشاط االقتصادي املرخص هلا بتنظيم الرحالت السياحية خبطوط السري املؤدية اىل مناطق اجلذب 
  .مع اجلهات ذات العالقة السياحي اليت حتددها اللجنة الشعبية العامة للسياحة بالتنسيق 

  الفصل الثالث
  االستثمار السياحي

   )8( مادة 
يقصد باملشروع االستثماري السياحي مشروعات إ�شاء أو تطوير أو جتهيز أو إدارة الفنادق ، والنزل ، والقرى ، 

 والرتفيهية للسائح ، ومشروعات اال�شطة اخلدميةواملخيمات السياحية ، واملنتجعات و املطاعم ، واملقاهي السياحية 
  .وخدمات النقل السياحي مبختلف وسائله 

   )9( مادة 
يقدم طلب االستثمار اىل اجلهة املختصة باللجنة الشعبية العامة للسياحة ، وجيب أن يرفق بالطلب ملخص عن 

  -:املشروع ، وعناصره األساسية ، ومكو�اته على أن يتضمن على وجه اخلصوص ما يلي 
  .ستثماري وصف للمشروع اال -
مقدار رأس املال املراد استثماره ، وطبيعته مقوما بإحدى العمالت القابلة للتحويل ، وما يعادهلا بالعملة الليبية  -

 .وقت تقديم الطلب إذا كان راس املال حصة عينية 

 .بر�امج زمين حيدد مدة تنفيذ املشروع  -

 .تقديرات القوى العاملة الالزمة للمشروع  -

  
  



  )10( مادة 

  -:توىل اجلهة املختصة باللجنة الشعبية العامة للسياحة فيما يتعلق مبشروعات االستثمار السياحي ما يلي ت

  .تلقي الطلبات املتعلقة باملشروعات السياحية ، ودراستها وإعداد التوصيات بشأهنا متضمنة رأيها يف املشروع  . 1
  .دراسة طلبات متديد ميعاد البدء يف املشروع  . 2
  .دراسة طلبات متديد مدة األعفاءات  . 3
  .اقرتاح سحب أو إلغاء قرار املوافقة على املشروع  . 4
  .دراسة طلبات إعادة حتويل راس مال املستثمر بالنسبة لراس املال األجنيب  . 5

ب األحوال حس( وتتوىل اجلهة املختصة عرض ما تنتهي إليه الدراسات على اللجنة الشعبية العامة للسياحة أو أمينها 
تلك اجلهة اختاذ اإلجراءات كما تتوىل . للبت فيها وإحالة ما يتعلق بالبند الثالث على اللجنة الشعبية العامة ) 

التنفيذية للقرارات اليت تصدر بشأن تلك الطلبات وإبالغ ذوي الشأن هبا خالل أسبوع من تاريخ صدورها ومتابعة تلك 
  . بشأهنا املشروعات وتقديم ما يلزم من تقارير

   )11( مادة 
لسنة  ) 7( يشرتط إعفاء املشروعات السياحية من الرسوم والضرائب املنصوص عليها باملادة الثامنة من القا�ون رقم 

   -:ر بشأن السياحة ما يلي . و1372
  . ول أن يكون املشروع من املشروعات املأذون هبا وفقاً ألحكام هذه الالئحة وان يكون اإلذن ساري املفع . 1
  .ان يتم استرياد املواد باسم املشروع ، ولصاحله  . 2
  ان تتناسب املواد املستوردة من حيث الكمية والنوع مع متطلبات املشروع املوخص له  . 3
  . ان تعتمد قوائم املواد وكمياهتا من اجلهة املختصة باللجنة الشعبية العامة للسياحة 4
  .من الضرائب والرسوم يف األغراض اليت تقرر األعفاء من أجلها ان يكون استخدام املواداملعفاة  . 5

  
  
  



   )12( مادة 
يقدم طلب األعفاء من الرسوم والضرائب أو متديد مدته اىل اجلهة املختصة باللجنة الشعبية العامة للسياحة مرفقا به 

  -:املستندات التالية 
  .اإلذن بإقامة املشروع وإدارة احملل إن وجد  . 1
  . ف مبواصفات املواد ، وكمياهتا ، وأسعارها كش . 2

   )13( مادة 
   -:جيب على املستفيد من اإلعفاءات املشار إليه باملواد السابقة التقيد مبا يلي 

  . مسك الدفاتر ، والسجالت لتسجيل املواد املوردة ، واوجه استعماالهتا  . 1
  .عفاء األلتزام باملواصفات والكميات املعتمدة يف قرار اإل . 2
  .استعمال املواد املعفاة يف األغراض اليت أعفيت من أجلها دون غريها  . 3

   )14( مادة 
جيوز التصرف يف املواد املعفاة عقب أ�تهاء عمرها األفرتاضي إذا أصبحت غري صاحلة أو رغب صاحب الشأن يف 

  .أستبداهلا بعد موافقة أمني اللجنة الشعبية العامة للسياحة 
  بعالفصل الرا

  أذون ورخص مزاولة املهن السياحية
   )15( مادة 

   -:تعترب األ�شطة التالية مهناً سياحية 
  .تنظيم الرحالت السياحية املختلفة اجلماعية ، أو الفردية داخل اجلماهريية العظمى ، وخارجها  . 1
  .بيع تذاكر السفر ،وحجز األماكن يف وسائل النقل املختلفة لغرض السياحة  . 2
  .حجز الغرف يف احملال العامة السياحية ، وغري ذلك مما يتعلق بإقامة السائح داخل وخارج اجلماهريية العظمى  . 3
  .تقديم خدمات احلصول على تأشريات لغرض السياحة  . 4
  .القيام بإجراءات التأمني لصاحل السائح لدى شركات التأمني العاملة يف اجلماهريية العظمى  . 5



  . اط النقل السياحي مبختلف وسائله بنشالقيام  . 6
  .خدمات اإلرشاد والدليل السياحي  . 7
تنظيم املهرجا�ات ، واحلفالت الفنية ، واملعارض ، واالسابيع السياحية ، وتسويقها ، وتقديم اخلدمات السياحية  . 8

  . للمؤمترات 
  .امتالك ةتشغيل وإدارة احملال العامة السياحية املختلفة  . 9

  . لوكيل التجاري للمهن السياحية ا . 10
  . إي �شاط أخر تقرره اللجنة الشعبية العامة للسياحة اعتباره مهنة سياحية  . 11

   )16( مادة 
هبا  الشركات والتشاركيات السياحية ومكاتب السفر والسياحة املأذون هلا مبزاولة املهن السياحية أمساء خاصة تتخذ

عن اللجنة الشعبية للسياحة بالشعبية بالتنسيق مع اإلدارة املختصة باللجنة الشعبية وتصدر الشهادات السلبية بشأهنا 
  .العامة للسياحة 

   )17( مادة 
يقدم طلب اإلذن مبزاولة املهن السياحية اىل أما�ة اللجنة الشعبية العامة للسياحة وجيب ان يرفق بالطلب املستندات 

   -:التالية 
تأسيس ، والنظام األساسي وقرار اإلذن بالتأسيس إذا كان طالب اإلذن شخصياً صورة طبق األصل من عقد ال . 1

  .اعتبارياً 
وتتوىل تلك اجلهة . مستند إثبات الشخصية وما يتطلب ملزاولة املهنة من مؤهالت بالنسبة للشخص الطبيعي  . 2

وجيب عليها إبالغ ذوي الشأن خالل دراسة الطلبات املقدمة ملزاولة املهن السياحية واختاذ ما يلزم إلصدار اإلذن 
  . أسبوع بقرار اإلذن ، أو الرفض 

 
 
 
 



   )18( مادة 
ر املشار إليه يشرتط يف الرتخيص ملزاولة املهن . و1369لسنة  ) 21( باإلضافة اىل الشروط الواردة بالقا�ون رقم 

 ملقدم طلب الرتخيص ، ووحدة الغرض السياحية مناسبة حجم النشاط املطلوب الرتخيص له ، والقدرة املالية والفنية
  .والتخصص ،ويصدر بتحديد الضوابط لتطبيق هذه املادة قرار من اللجنة الشعبية العامة للسياحة 

   )19( مادة 
باإلضافة اىل الشروط املطلوبة قا�و�اً ملزاولة اال�شطة االقتصادية يشرتط فمن يرخص له مبزاولة مهنة اإلرشاد والدليل 

   -:لي السياحي ما ي
  . أن جيتاز االمتحان املقرر بنجاح  . 1
  .ان يكون ملماً إملاماً كافياً بلغة أجنبية واحدة على االقل  . 2
  .أن يكون مشهوداً له حبسن السمعة  . 3

  .على ان حيدد يف الرتخيص النطاق املكا�ي ملزاولة املهنة 
عن خمالفة أحكام التشريعات شاد أو الدليل السياحي ويعترب املرخص له مسؤوالً بالتضامن مع من يكلفه مبهنة اإلر

        . النافذة 
  )20(مادة 

) 3(و) 2(و) 1(يقصد مبكاتب السفر والسياحة املنشأت التى تتوىل عمالً أو أكثر من من األعمال الواردة فى الفقرات 
  .من هذه الالئحة ) 15(من املادة ) 5(و) 4(و

  )21(مادة 
ظيم رحالت النقل الربى والبحرى واجلوى لنقل السياح بني املدن ، والقرى ، واملناطق يقصد بالنقل السياحى تن

  .السياحية ، وتسيري وسائل النقل اخلاصة بأماكن اجلذب السياحى 
  )22(مادة 

ة الشعبيجيب على املأذن له مبزاولة املهن السياحية جتديد اإلذن فى املواعيد املقررة وحتدد بقرار من أما�ة اللجنة 
  .العامة للسياحة املستندات املطلوبة لتجديد اإلذن 



 
  )23(مادة 

يشرتط إل�شاء فرع ملزاولة املهنة السياحية فى غري املركز الرئيسى املرخص به احلصول على ترخيص ملزاولة النشاط 
 الرتخيص ملزاولة بالنطاق اجلغرافى للفرع بذات الشروط املطلوبة فى طالب الرتخيص وغريها من الشروط الالزمة ملنح

  .اال�شطة السياحية 
  )24(مادة 

على املأذن له مبزاولة النشاط السياحى إبالغ اجلهة املختصة مبنح اإلذن ، والرتخيص بأية تغيريات تطرأ على عنوا�ه ،أو 
  .مركزه الرئيسى ويعترب اإلخالل هبذا الشرط كافياً إليقاف اإلذن ، والرتخيص 

  
  )25(مادة 

  ـ :ر إذن مزاولة النشاط السياحى ، وجتيده على النحو االتى حتدد رسوم إصدا
  الرسم عند التجديد   الرسم عند اإلصدار   �وع األداة 

  دينار واحد   دينار واحد   النشاط الفردى 
  دينار واحد   دينار و�صف   التشاركيات 

  دينار واحد   ثالثة د�ا�ري    الف ديتار 500شركات يقل راس ماهلا عن 
 الف ، وال يزيد على مليون 50زيد راس ماهلا على شركة ي
  دينار 

  دينار واحد  مخسة د�ا�ري 

  دينار واحد   سبعة د�ا�ري و�صف   شركات جياوز راس ماهلا مليون دينار 
  

  )26(مادة 
تصة جيب أن يشتمل الرتخيص بإدارة حمال ملهن السياحية وفروعها على اسم املكلف بإدارهتا على أن ختطر اجلهة املخ

  .بالرتخيص بأى استبدال يطرأ عى املدرين 



 
 

  )27(مادة 
تتوىل اللجان الشعبية للسياحة بالشعبيات موافاة االدارة املختصة باللجنة الشعبية العامة للسياحة دورياً ببيا�ات وإحصائيات 

  ـ :وات مزاولة النشاط السياحى تضمن مايلى عن أد
  اسم األداة  -1
 العنوان واملوطن القا�و�ى  -2

 .رقم إذن مزاولة النشاط وتاريخ منحه ، ومدة صالحيته ، وجتديده  -3

 اسم املمثل القا�و�ى لألداة  -4

 .أمساء االدارة واملراقبة واملراجع اخلارجى بالنسبة للشركات  -5

 .بيا�ات حول فروع االداة إن وجدت  -6

  . االدوات ، وبيا�اهتا تقيد به تلك) سجل أدوات مزاولة املهن السياحية ( ويعد بتلك اإلدارة سجل يسمى 
  )28(مادة 

  ـ :يلغى أذن مزاولة النشاط السياحى فى االحوال االتية 
  .إذا فقد صاحب اإلذن أو احملل أى شرط من شروط منح اإلذن  -1
 .إذا حكم على صاحب االذن للمرة الثا�ية فى اى خمالفة للقوا�ني واللوائح التى منح االذن مبقتضاها  -2

اطه ملدة تزيد على ستة أشهر دون إخطار اجلهة التى أصدرت له اإلذن وموافقتها على اذا أوقف املأذن له �ش -3
 .ذلك 

اذا باشر األذن له اعماال غري منصوص عليها فى األذن رغم تنبيهه اىل كتابة من قبل اجلهة املختصة أو أجرى  -4
 .تعديال حملل مزاولة النشاط باملخالفة الحكام التشريعات النافذة 

 تعمال احملل خطراً عى الصحة العامة أو االمن العام إذا شكل اس -5

 .إذا صدر حكم هنائى بإغالق حمل مزاولة النشاط أو بإزالته  -6



 .اذا طلب صاحب الشأ، ذلك  -7

 .اذا ا�قضت أداة مزاولة النشاط ألى سبب  -8

يتظلم منه أمام ذات اجلهة ويصدر قرار إلغاء اإلذن فى احلاالت السابقة من اجلهة املختصة مبنح اإلذن ولصاحب الشأن أن 
  .التى اصدرته خالل عشرة أيام من تاريخ إبالغه به 

  )29(مادة 
تقدم طلبات احلصول على أذن إ�شاء أو تشغيل ، أو ادارة احملال العامة السياحية اىل اللجنة الشعبية للسياحة بالشعبية التى 

  ـ :من اللجنة الشعبية العامة للسياحة مرفقاً باملستندات التالية يقع فى �طلقها احملل ، وذلك على النموذج الذى يصدر به قرار 
  .صورة من عقد التأسيس أو النظام األساسى إذا كان شخصاً اعتبارياً  -1
 .صورة من مستند إثيات شخصية مقدم الطلب  -2

 .صورة من خريطة املبنى  -3

  .ة ويصدر ترخيص مزاولة النشاط السياحى من اللجنة الشعبية للسياحة بالشعبي
  )30(مادة 

  الجيوز اإلذن أو الرتخيص بإدارة احملال العامة السياحية إذا مل يتوفر احلد االد�ى من دجات التصنيف 
  )31(مادة 

جيوز بقرار من اللجنة الشعبية للسياحة بالشعبية ايقاف العمل باإلذن أو الرتخيص الصادر بأدارة احملل العام السياحى أو 
 يديره يسىء التعامل مع السياح أو يتحلى مبا جيب من حسن املعاملة واملظهر فأن كان املخالف احد فروعه إذا ثبت أن من

  .هو املرخص له جاز الغاء الرتخيص وإذا تكررت املخالفة يلغى اإلذن أو الرتخيص بقرار من اجلهة املختصة 
 

  )32(مادة 
  ـ  :يعترب من قبيل املخالفة املنصوص عليها فى املادة السابقة مايلى

  االخالل باآلداب العامة واألمن العام  -
 إحداث الضوضاء  -



 قطع املياه أو التيار الكهربائى  -

 خمالفة األسعار املعلنة  -

 .االفعال األخرى التى متس بكرامة االفراد ، أو متثل مضايقة هلم  -

  )33(مادة 
ل العام السياحى أو غالقه منع املأذن له أو يرتتب على قرار إلغاء اإلذن مبزاولة النشاط السياحى أو الرتخيص بإدارة احمل

  .املرخص له  من مزاولة النشاط طوال مدة اإللغاء أو اإلغالق 
  )34(مادة 

يعد باحلال العامة السياحة التى تقوم بنشاط اإليوء السياحى إقامة السياح ومدد إقامتهم ، وجنسياهتم اىل اللجنة الشعبية 
 إن حتيل ما يرد إليها من إحصائيات اىل اإلدارة املختصة باللجنة الشعبية العامة للسياحة للسياحة بالشعبية ، وعلى األخرية

.  
  )35(مادة 

على مديرى احملال العامة السياحية أن يقدموا قائمة باخلدمات التى تقدمها حماهلم اىل اللجنة املختصة بتحديد األسعار وفقا 
  . التكاليف الفعلية وفى إطار درجات التصنيف للقا�ون مقرو�ة باألسعار التى يروهنا من خالل

  )36(مادة 
على احملال العامة السياحية التى تقوم بنشاط اإليواء أو اإلعاشة اإلعالن عن تسعرية االقامة واملأكوالت واملشروبات 

حى واالماكن األخرى واخلدمات التى تقدمها للنزالء أو الزبائن ووضع قوائم االسعار فى أماكن ظاهرة فى مدخل احملل السيا
التى حتددها اللجنة الشعبية للسياحة بالشعبية وجيب أن تكون القوائم خمتومة خبتم اللجنة الشعبية للسياحة بالشعبية مبا 

  .يفيد مطابقتها لألسعار 
 

  الفصل السادس
  صندوق التنشيط السياحى

  )37(مادة 



 مسيحى 2004ر . و1372لسنة ) 7( من القا�ون رقم ينظم صندوق التنشيط السياحى امنصوص عليه باملادة السابعة
املشار اليه بقرار من اللجنة الشعبية العامة للسياحة تودع فيه حصيلة الرسوم التى تسددها األدوات العاملة فى جمال 

  .النشاط السياحى عن كل سائح يدخل أراضى اجلماهريية العظمى مبعرفتها للصرف منه على التنشيط السياحى 
ديناران ) 2(من هذه الالئحة بواقع ) 38(رسم على أدوات مزاولة النشاط السياحى وفقاً للتعريف الوارد فى املادة ويفرض 

  .عن كل سائح 
  )38(مادة 

 مسيحى يقصد باجلهات العاملة فى جمال 2004ر . و1372لسنة ) 7(فى تطبيق أحكام املادة السابعة من القا�ون رقم 
لتشاركيات ومكاتب السفر والسياحة املرخص هلا بتنظيم رحالت سياحية وتقوم باستجالب النشاط السياحى الشركات وا

عن طريق أحدى أدوات السياح من خارج اجلناهريية العظمى ، ويقصد بالسائح كل من يدخل أراضى اجلماهريية العظمى 
  . مزاولة األ�شطة السياحية وحيمل تأشرية لغرض السياحة 

  الفصل السابع
  ة وا�تقاليةأحكام عام
  )39(مادة 

على أدوات مزاولة النشاط السياحى ، واحملال العامة السياحية التى ترغب فى أعداد وإصدار مطبوعات سياحية لغرض 
  .الدعاية ، أو لنشر أن حتصل على إذن مسبق من اإلدارة املختصة باللجنة الشعبية العامة للسياحة 

  )40(مادة 
العامة للسياحة الشروط ، واملواصفات التفصيلية للمناطق ، واحملال ، واملهن السياحية مبا حتدد بقرار من اللجنة الشعبية 

  .الخيالف أحكام هذه الألئحة ، واىل أن تصدر تلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة 
  )41(مادة 

ن ، والشهادات وغريها من األوراق ذات العالقة ألذوتصدر بقرارات من اللجنة الشعبية العامة للسياحة مناذج للطلبات وا
  .بتنفيذ أحكام هذه الآلئحة 

  )42(مادة 



لسنة ) 7(على أدوات مزاولة األ�شطة السياحية وأصحاب احملال العامة السياحية العاملة وقت �فاذ القا�ون رقم 
بيات لتسوية أوضاعها وفقاً  مسيحى بشأن السياحة أن تتقدم اىل اللجان الشعبية للسياحة بالشع2004ر .و1372

ألحكام هذا القا�ون ، وألئحته التنفيذية خالل املدة احملدة مرفقة بنسخة من عقد التأسيس ، والنظام األساسى ، 
  .واملستندات األخرى ، وعلى اجلهة املختصة أن تبت فى الطلب خالل أسبوع من تاريخ وروده إليها 


