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 قرار اللجنة الشعبية العامة لالعالم والثقافة

 بشأن تحديد أسعار بيعم  1986لسنة ( 92)رقم 

 المطبوعات الصحفية المهنية

 

 ة العامة لالعالم والثقافةاللجنة الشعبيأمين 

م بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية 1985( لسنة 25الشعب العام رقم ) مؤتمربعد اإلطالع على قرار  •

 .لعامةا

 م بشأن المطبوعات.1972( لسنة 76وعلى القانون رقم ) •

 ركة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن. م بإنشاء الش1974( لسنة 60وعلى القانون رقم ) •

 ية جنة الشعبم بشأن الل1981( لسنة 13وعلى القانون رقم ) •

 1389جمادى األولى  30في  يم أمانة اإلعالم الصادردة تنظلعامة بشأن إعاوعلى قرار اللجنة الشعبية ا •

 م 1980ابريل  16من وفاة الرسول الموافق 

 1395 جمادى اآلخره 7خ طرابلس بتاريقد بمهنية المنعف العلى محضر اجتماع امناء تحرير الصحو •

 م .1986فبراير  17اة الرسول الموافق من وف

 افة.رضه أمين شعبة الصحناء على ما عوب •

 

 ررــــــــق

 ( 1)مادة 

  .يسمح للمطبوعات الصحفية المهنية برفع أسعار بيع النسخة الواحدة منها بما يضمن تغطية جزء من تكلفتها

مهنية بالتنسيق مع المنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن تحديد على أن تتولى كل مطبوعة صحفية 

 .األسعار المشار إليها

 

 ( 2)مادة 

 .يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار

 

 ( 3)مادة 

 .على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

 

 لدين الفيتوريحمد علي شرف اكتور مالد
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 ثقافة عالم والأمين اللجنة الشعبية العامة لإل

 

 اة الرسولمن وف 1395خره جمادى اآل 28صدر في : 

 م 1986مارس  10الموافق : 
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