دليل تسجيل الشركات
تعريفات
شركات مقاوالت
املو د

هيييي كيييييل شيييييركة تقيييييات اامييييية م يييييل شيييييركات االمةشيييييا ات و ال يييييا و ا يييييامات العامييييية وميييييا يف
حكمها .
هى الشركة اليت توفر املعاات و املواد جبميع أنواعها و امةعماالتها .
هييييييو الشييييييال او الشييييييركة الةييييييى ييييييا ا يييي ي القييييييانون

الوكيل

و املييييييال حصييييييريا يف تو يييييييا م ةجييييييات

شييييركة أج ييييية مصيييي عة ملعييييياات أو مييييواد مييييل أجيييييل تسييييويقها مييييا م اشييييير أو عييييل رييييي ميييييو ع
معةمايل يف لي يا .

املو ع املعةما

هيي ي كييييل شييييركة تعىييييى ا يي ي فييييى تسييييوي م ةجييييات الشييييركة املصيي ي عة و هيييياا ا يي ي يعىييييى مييييل
ق ل الوكيل اىل املو ع املعةمايل او مل ق ل الشركة املص عة نفسها.

املكةب الةم يل أو فرع

هيييييو مكةيييييب

لشركة أج ية

مكةب الةم يل .

يييييل شييييييركة أج يييييية فيييييى

يييييييع امل عيييييامجت الةجا يييييية فييييييى ال ليييييا املوجيييييود فيييييي

ضوابط عامة
.1
.2

.3
.4

.5
.6

يلتزم المورد  /الشركة بضمان الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالشركة ولن يفصح عن أية معلومات يتحصل عليها من طرفها
ألي طرف آخر غير مفوض إال بعد الحصول على موافقة شركة االتصاالت الدولية الليبية الخطية .
يكون المورد  /الشركة مسئول عن متابعة تواريخ صالحية كل مستندات التسجيل من تراخيص و غيرها ،و هو المسئول عن موافاة
الشركة االتصاالت بنسخ سارية لكل مستندات التسجيل بمجرد حلول موعد انتهاء صالحية أي منها .و إن عدم القيام بذلك في الوقت
المالئم قد يؤدي إلى إلغاء تفعيل تسجيله في قائمة الموردين الحاليين فى شركة االتصاالت الدولية الليبية .
يكون المورد  /الشركة مسئول عن تحديث جميع بيانات االتصال من أرقام هواتف و بريد الكتروني اوتغير مقر الشركة و غيرها وأن
تغيرات تتعلق بمعلومات االتصال قد تؤدي الى عدم تلقي أية دعوة للمشاركة في المناقصات والممارسات.
يجب أن يعي المورد  /الشركة أن تقديم مستندات تسجيل الموردين ال يعني ضمان أنه سيتلقى دعوة للمشاركة في كل المناقصات أو
أنه قد أصبح مورد "معتمد" وتحتفظ شركة االتصاالت الدولية الليبية بالحق في قبول أو رفض طلبات التسجيل وفقاً الحتياجاتها أو
لدواعي المصلحة العامة.
يلتزم المورد  /الشركة بأن يتبع التعليمات الواردة في وثيقة  /وثائق المناقصة أو الممارسة او الدعوة لطلب العرض عند إعداد
وإرسال العروض للرد عليها.
يلتزم المورد  /الشركة بمراجعة وإتباع جميع القوانين واللوائح و التشريعات الليبية النافدة و ضمان عدم تعارضها مع ما يقدمه من
أعمال لصالح الشركة

األو اق املىلوبة لكل نوع مل الشركات
تع ئة منوذج الةسجيل و يرف ب املسة اات اآلتية
تع ئة و عةماد اإلقرا املعا مل أجل عملية الةسجيل.
عقا تأميس أو قرا اإلنشا

-ال ظات االمامى .

صو مل السجل الةجا ي مع برا األصل للمىابقة.
شهاد حاي ة تفيا السااد الضرييب.
شركات وطنية

صو مل عضوية الغرفة الةجا ية و الص اعة ما ية املفعول مع برا األصل للمىابقة.
شهاد مصرفية برقم ا ساب و حسل الةعامل .
ترايل املازاولة.
شهاد العضوية يف ال قابة ذات االاةصاص ن وجات.
مراملة توضح توقيع املم ل القانون للشركة و كذلك املاول بالةوقيع و للاةم الرمس .
تع ئة منوذج الةسجيل و الةوقيع على اإلقرا املرف ب .
صو مل امليازانية الس وية للشركة .

شركات وطنية
وكيل أو موزع
معتمد لشركة
أجنبية
املكةب
الةم يل أو فرع
لشركة أج ية

تىلب املسة اات السابقة باإلضافة ىل املسة اات ال وتية للوكاالت الةجا ية للشركة األج يب .
تىلب املسة اات السابقة باإلضافة ىل املسة اات ال وتية بالةم يل للشركة األج ية .
امم ماير الفرع و نائ فى لي يا .
املقر الرئيسى فى لي يا .
مايفيا با رب فى جمال الةاصل .
مل منودج الةسجيل .
السييييييجل الةجييييييا ي يف ال لييييييا الييييييامل يوجييييييا فييييي ي املكةييييييب الرئيسيييي ي للشييييييركة مصيييييياق مييييييل ا ا جييييييية يف ال لييييييا
األصل و كذلك مل مفا دولة الشركة فى لي يا.
صو مل عضوية الغرفة الةجا ية و الص اعة ما ية املفعول

شركات ليس
لها تواجد فى
ليبيا .

قيييييييرا ميييييييل ال يييييييك الييييي يذ مل يوجيييييييا فيييييي ي حسييييييياب الشيييييييركة
حجو ات على أموا ا .
االلةازات بافع الضرائب فى لي يا فى حالة املىال ة بها .
مالة بامسا املاول بالةعامل .
امسا املا ا الة فاي للمو د/الشركة .
ع وان املو د /الشركة

سيييييييل معيييييييامجت الشيييييييركة و انييييي ي ال يوجيييييييا امل

.  م وات مابقة3 صو مل ميازانية الشركة لعاد
. الشركة/كل املسة اات السابقة تكون مصاقة مل السفا اللي ية فى بلا املو د
1- Filling the registration application.
2- A copy of valid business license with (or authentication stamp by Libyan Embassy in the country
of supplier).
3- A copy of the chamber of commerce.
4- A letter from the bank with account number and status.
5- Obligation of paying the Libyan tax if it's required.
6- Power of Attorney
7- Authoritative evidence of the names of the directors/officer who are operating the company.
8- Authoritative evidence of the registered address of the company.
9- All the above to be stamped by the embassy in LIBYA, from the origin of the company.

أنواع الشركات و تص يفها

Vendors
with no
presences
in LIBYA

مم توضيح ي

تصنيف الشركات

مصـنع
أجنبي
ليس له وجود
في ليبيا

موردين
وطني

له وجود في
ليبيا

موزع

مقاوالت
وكيل

أجنبية

ليس له وجود
في ليبيا

له وجود في
ليبيا

وطنية

