
 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 

DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 1 of 2 

 م2102( لسنة84) رقم قانون

 الخاصة األحكام بعض تقرير بشأن

 الدولة وأمالك العقاري التسجيل بشأن

 

 الوطني االنتقالي:المجلس 

 : اإلطالعبعد 

 م2177 فبراير 22 في الصادر فبراير (71) ثورة انتصار بيان على . 

 اختصاصاته وتحديد المؤقت االنتقالي الوطني المجلس تشكيل قرار وعلى . 

 الداخلية والئحته للمجلس األساسي النظام وعلى . 

 وتعديله م2177 أغسطس/ 3 في الصادر الدستوري اإلعالن وعلى . 

 وتعديالتها والمخازن الحساباتو الميزانية والئحة للدولة المالي النظام قانون وعلى . 

 الدولة وأمالك العقاري التسجيل بشأن م2171 لسنة 71 رقم القانون وعلى . 

 م 2172-10-22 الموافق الثالثاء بتاريخ المنعقد المجلس اجتماع في ورد ما وعلى . 

 

 :اآلتي القانون أصدر

 

 ( 0) مادة

 االعتبارية الشخصية لها تكون( العقاري التسجيل مصلحة) تسمى مصلحة القانون هذا بموجب تنشأ

 . العدل وزارة وتتبع المستقلة المالية والذمة

 بمراعاة الوزراء المجلس من تصدر بقرارات إدارتها وكيفية ومقارها اختصاصاتها وتحديد تنظيمها ويتم

 .إليه المشار م2171 لسنة( 71) رقم بالقانون المقررة واألحكام االختصاصات

 

 ( 2) مادة

 والذمة االعتبارية الشخصية لها تكون( الدولة أمالك مصلحة) تسمى مصلحة القانون هذا بموجب تنشأ

 . المالية وزارة وتتبع المستقلة المالية

 بمراعاة الوزراء مجلس من تصدر بقرارات إدارتها وكيفية ومقارها اختصاصاتها وتحديد تنظيمها ويتم

 .النافذة لتشريعاتبا المقررة االختصاصات
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 ( 3) مادة

 التسجيل بمصلحة) القانون هذا نفاذ قبل موجود هو ما لفصل الالزمة القرارات الوزراء مجلس يصدر

 المصلحتين على وتوزيعها والموظفين واألرصدة والموجودات األصول من( الدولة وأمالك العقاري

 .القانون بهذا إنشاؤهما تم اللتين

 

 ( 8) مادة

 ووسائل الرسمية الجريدة في وينشر يخالفه حكم كل ويلغى صدوره تاريخ من القانون هذا بأحكام يعمل

 .المختلفة اإلعالم

 

 الوطني االنتقالي المجلس 

 ليبيا-المؤقت

 في بنغازي صدر 

 م 22/5/2102بتاريخ 
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