
  

 

  
  املستندات املطلوبة لالستثمار

  
  -:لالستثمار املستندات العامة املطلوبة ) أ

  ). معد من قبل الهيئة نموذج(  مشروع إستثمارى  اقامة علىالموافقةطلب  .1
  ـ: مذكرة عن المشروع تتضمن مايلي  .2

 أو ما ت القابلة للتحويل بإحدى العمالقومًاقيمة رأس المال المراد استثماره في الجماهيرية العظمى و طبيعته ، م -
  .يعادلها بالعملة الليبية عند تقديم الطلب 

  .المستوردة ـ و المحلية إن وجدت ، التي سيستخدمها في المشروع  المواد -
   . مواصفات المشروع الفنية-
  . برنامج او جدول زمني يحدد مدة تنفيد المشروع -
  .غيل المشروع  تقديرات القوى العاملة الوطنية و األجنبية لتش-

اتفاق قانوني معتمد بين المؤسسين متضمن تفويض احد الشركاء او من ينوبهم باتمام اجراءات الموافقة علي  .3
 .المشروع

شروع م دينار ليبي مقابل تقديم طلب اقامة تانـائ200 مصدق بقيمة مـصك او  في حساب الهيئةاعدقسيمة اي .4
   .استثماري

....................................................................................................................... 

 -:مستندات الشريك االجنبي ) ب
  .صادرة من الجهة المختصة في بلده بالنسبة للشخص الطبيعيجنسية المستثمر تدل على شهادة  .1
  .للشخص االعتباري االصلي  لدبالالسجل التجاري في بقيد المستخرج رسمي حديث من صحيفة  .2
  . يقدمها المستثمرأي بيانات او مستندات اخرى .3

..................................................................................................................  

  -:مستندات الشريك الوطني ) ج
 .صورة من البطاقة الشخصية وشهادة الميالد .1
 .هادة بالقيد في السجل التجاري ش .2
 .نسخة من عقد التأسيس والنظام االساسي للتشاركية أو الشركة  .3
  .موافقة جميع الشركاء علي الدخول في المشاركة مع الشريك األجنبي  .4

...........................................................................................................  

א* א −:א
 أو املركز الرئيسى للمشروع املستثمرالتقبل املستندات إأل بعد إعتمادها والتصديق عليها من مكتب االخوة أو املكتب الشعىب العرىب الليىب ىف البلد الذى يقيم فيه  -

  .باخلارج 
  .  أصلية ومترجمة الى العربية ترجمة معتمدة يجب أن تكون جميع المستندات المقدمة الى الهيئة -
  .يجب أن يتم إستيفاء جميع المستندات المطلوبة فى مدة التتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب  -

  



  

 

  
  بعد صدور قرار املوافقةاملستندات املطلوبة 

  

  
א .1 א(א א אא)א

א  .א
א .2 א א א א א א

. 
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א .4 א .א
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  اجلماهريية العربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمي
The Great Socialist  People's Libyan Arab Jamahiriya  

Libya                         Foreign  Investment board א

א א א
Application form for the Agreement to execute an Investment Project  

           

  أمني اللجنة الشعبية هليئة تشجيع االستثمار/  األخ 
  

To the  Secretary of the People’s Committee for Libyan Foreign Investment Board. 
Dear Sir       ،،، بعد التحية,      

   .:Name of applicant . ................................................................................ ..... ..... ..................../ مقدم الطلب   

  .:Nationality ..................................../ة ــالجنسي :Position  .................................................../ ةـــالصف 

  :Tel ..........  ............................/الهاتف  :ID or passport no ................................./السفر زرقم البطاقة أو جوا

     :Fax .................................................../ريد مصورـب  :Address ................................................../ وان ــالعن 

  :P. O. Box ........................................./صندوق بريد  : E-mail ............ ...................................../ بريد الكتروني

  :الموافقة على إقامة مشروع طلببكم إلينتقدم   
                                      We hereby would like to apply for the project Approval :  

..... ..... ..... ..... ..... .........................................................................................................  .................................................  

 ....................................................................................... ........................................................  

Of the following founders:  
מ   NationalityאName א

    

    

    

    

    
  

  . والئحته التنفيذية بشأن تشجيع استثمار رؤوس األموال األجنبية و تعديالته ف1997لسنة ) 5(وفقاً للقانون رقم 
In accordance to Law no. 5 of 1997 and his changed concerning encouragement of foreign 
capitals investment and its  executive regulation. 

  
 Signature        التوقيــــع

…………………………  
  

  :Attachment                                        . يرفق بالطلب التفويض القانوني المعتمد بإتمام إجراءات المشروع: مالحظة 
       Authorized attestation for the proxy HOLDER to Complete the Project Procedures.  

  

  



  

 

 

  Project’s detail                                بيانات عن املشــــــــــروع              
   

 project’s name : ........................................... :   ...................أسم المشـروع   .1
 

 :  Legal body of the project  . : .........................................لمشروعالشكل القانوني ل .2
 

  :Area of investment .…………………………………............……...:  تثمار ـمجال االس .3

 :Type of activity.…...………………………………...………………:  نوع النشـــاط  .4
 

  : project’s location :  ..............................................................موقع المشروع   .5

 :Head office of the project...................................... :عنوان المقر الرئيسي للمشروع  .6
  

  Duration of the project ....................... mounth شهر . ................. :ع لتنفيذ المشرومدة  .7
  

 Expected duration of project:.................Yearسنة      .... ......... :لعمر المتوقع للمشروع ا .8
  

  :Targeted market                                                             :السوق المستهدف     .9

  :Export  %……….…………  التصدير   :Local      %  ……………..…المحلى            
  

  

   :Sources of raw material                                       :مصادر المواد الخام المستخدمة  .10

  :Foreign     %………………أجنبية            :Local % ………………محلية               
  

 :Applied technology                                                           : التقنية المستخدمة .11

 )يرفق بيان تفصيلي (، ) إن وجدت ( نوع اآلالت والمعدات  . 

.............................................................................  
 

a. Type of machinery and equipment (if available, please attach detailed statement) 
......................................………………………………....................................................... 

b. Training programmes:  …………..………………………...............................................  
  

  )إن وجدت(  وطرق معالجته  للمشروعالبيئياألثر .12

……………………………………………………………………………............................

..........................................................................................................  
Project’s environmental impact and ways of dealing with it (if any): 
........……….……………………........................................…………………………………........ 
 
................................................................................................................................................ 

  



  

 

 
 

 به صحيحة ومن    الملحقة  والمرفقات الطلبقر ونشهد بأن جميع البيانات والمعلومات الموضحة في         ن

 المقـررة فـي     ت، وأننا نلتزم بتحقيقها وفقاً للشروط وااللتزاما      المذكرة المقدمة عن المشروع     واقع  

ـ       و تعديالته   )  5(القانون رقم    تنفيذيـة  ة والئحتـه ال   بشأن تشجيع استثمار رؤوس األمـوال األجنبي

  .العالقة والتشريعات األخرى ذات 
We certify that all information in this Application form and those information 
attached to it are correct and based on the report of the project; we are also committed 
to fulfill them according to the regulations as in the Law no. 5 of 1997  and his changed 
and its executive regulation as well as other related legal requirements. 

 
 

 
 

  Founders’ Signatures             توقيـــع المؤسســـــــون
  

מ א
Partner’s name

א
Title

א
Nationality

א אמ
Passport, ID no.

מ א א
Signature

  
  

      
  
  

  

  
  

      
  
  

  

  
  

      
  
  

  

        
  
  

  

  
  
  :       /         /              : Date التاريخ  

  

  :        /         /الموافق  

  



  

 

                                                      : Substitional Time Table for Manpower   : األجنبية ولعمالة الوطنية ا  بيان ب )13 
  

  البيــــان

     Description   

  

  السنة  األولى

     Year 1

   

  السنة  الثانية

      Year 2  

  

  السنة  الثالثة

        Year 3  

  

  لسنه  الرابعة

       Year 4  

  

  السنة الخامسة

        Year 5   

  نـوع العمـــالة
 

      Kind of Manpower 
  وطنيه

 

  Local 

  أجنبية
 

 Foreign  

  وطنيه
 

   Local 

  أجنبية
 

   Foreign 

  وطنيه
 

     Local 

  أجنبية
 

   Foreign 

  وطنيه
 

    Local 

  أجنبية
 

    Foreign 

  وطنيه
 

     Local 

     أجنبية
  

Foreign  

  خبراء واستشاريين
Experts and Consultants 

                    

  اله فنيةعم
Technical Manpower  

      
  

              

  عماله أداريه
Adm. and Fincial 

Manpower  

                    

  عماله عاديه
OrdinaryY Manpower  

                    

                       Total    المجمـــوع

      

 -: Training Programs                                                           - :البرامج التدريبية •
 - : Training Abroad ...................................................................................... -:تدريب في الخارج  .1

                                            ..................................................................................... 

     : Local Training    ...................................................................................... -:ل ــتدريب بالداخ .2

                                    .......................................................................                             
  



  

 

  
 

       Project's capital costs" :             حجم االستثمار المتوقع "    التكاليف االستثمارية للمشروع ) 14
       Foreign  أجنبـــــــــــــــــــــــــــــي  

 البيـــــان
عملــــــة أجنبيــــــة 

Foreign 
currncy 

نوعهــــا 
Type  

ما يعادل بالعملة الوطنية  
equ. In local 

currency 

   
وطنـــــي  

Local 
  ي الـمــجاإل

Total 

Description 

 A- Fixed costs            تكاليف ثابتة  -أ

 Land            . أرض -

 Buildings and structures            .  مباني و إنشاءات -

 Machinary and equipment            ات آالت ومعد -

 Various means of transportation            وسائل نقل مختلفة -

 Furniture and appliances           أثاث وتجهيزات  -

 Other fixed costs relevant to activity           تكاليف ثابتة أخرى حسب النشاط   -

 Knowhow (recognition worth )           ) ن وجدت إ ( حق المعرفة  -

 Establishnent expenses           مصروفات تأسيس  -
 Total investment fixed costs (A)          )  أ(أجمـالي قيمـة التكـاليف االستثمـارية الثابتة

 B- Working capital            رأس المال العامل ) ب

 Raw materials and production requirements            مواد خام ومستلزمات إنتاج 

 Cash for current financing            نقدية للتمويل الجاري 
 Total amount of working capital (B)          )    ب(إجمـالي قيمــة راس المـال العـــامل 

 Total investment costs (A + B)           )ب) +(أ(إجمالي قيمــة التكـاليف االستثمارية
  

   Rate of exchange implemented in the fisability study           .........................................................: .............  سعر صرف الدينار اللييب يساوي 
                                   ……………………………………………  : Shows the Libyan dinar equals   /       /    : حسب نشرة مصرف ليبيا املركزي بتاريخ 

  



  

 

       :Owned Capital and Details of Partners ( Founders )                              )أو المؤسسين ( رأس المال المملوك وبيان الشركاء )  15

  Value of partnership   ــةقيمـــــة المشاركــــ

   foreign       أجنبـــــــــــي

  

  م.ر
SN  

  
  

  ثالثي االســــم

Full name  
  

  
  

  الجنسيــة
Nationality  

  
  

  الصفــة

Title    

 عملة اجنبية
ForeignCurrency  

  

  نوعها
type  

  

  

  ما يعادل بالعملة الوطنية
equ. In local 

currency  

  

  وطنــي

Local  

  

  ـةاجمالي  المشارك

Total  

من اجمالى % 
  رأس المال

Of%   
total capital 

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

              Total value of capital owned إجمالي قيمة رأس المال المملوك
 

   Sources of funding                                                                                              :ف االستثمارية مصادر تمويل التكالي)  16

  Value of partnership   ـةقيمـــــة المشاركـــ

      foreign   أجنبـي

 

  Description        البيان
  
  

  

 عملة اجنبية
ForeignCurrency  

  

  نوعها
type  

  

  

  ما يعادل بالعملة الوطنية
equ. In local currency  

  
  وطنـــي

Local  

  
  أالجمالـى بالدينار

Total  

   
 مالحظات  

NOTES  

              Capitalرأس المال               

  - Partnersشركاء      تمويل 
funding                             

            

             Foreign loansقروض أجنبية 

              Local loans    محلية قروض

             Other sources مصادر أخري

              Total             االجمالــى

                                       


