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  بعد التحية ،،،

والمساھمة في خدمة بالدنا فقد اتفقنا على تأسیس  رغبة منا في ممارسة حقنا السیاسي
   ......................................................................../ سم احزب سیاسي تحت 

  . بممارسة العمل السیاسي لحزب المذكورللذا نتقدم إلیكم بطلبنا ھذا آملین التصریح 

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،،،
 

  التوقیع  اإلقامةمكان   المھنة  الرقم الوطني  االســــــــــــــــــم  ت
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  ......................................./ الموافق ........................... ........ /إنھ في یوم 

/ ........................................................ وبمكتبي لتحریر العقود الكائن بمدینة  
  / .........................................................................................شارع 

بدائرة محكمة / .......................................................  نا محرر العقودأأمامي 
  -:حضر كل من السادة المذكورین سالفًا / ..................................... استئناف 

 بتأسیسمني توثیق طلب التصریح  ابوطلبعد التأكد من شخصیاتھم وأھلیتھم القانونیة و
المرفق بھذا المحرر ووقعوا ............/ ............................حزب سیاسي باسم 

  / ................................أمامي على ذلك وفوضوا السید 

  -:الستكمال إجراءات تأسیس الحزب وأرفقوا بطلبھم المستندات اآلتیة 

 .من القانون  )12(علیھا في المادة النظام األساسي للحزب متضمنًا البیانات المنصوص  .1
 .تعھد بعدم إقامة تشكیالت عسكریة أو شبھ عسكریة أو المساعدة علیھا  .2
ف ـى العنـرض علـھ ما یحــھ ومطبوعاتـزب ونشراتــج الحــدم تضمین برامــد بعــتعھ .3

 .أو الكراھیة أو الفتنة 
 .فكر مخالف للشریعة اإلسالمیة  تعھد بعدم تداول أو نشر أي .4
 .أو تداول أي فكر یدعو إلى االستبداد السیاسي  تعھد بعدم نشر .5
اسم الحزب وشعاره ورمزه مع غیره بعدم تطابق  األحزابشھادة سلبیة من لجنة شؤون  .6

 . من أحزاب قائمة أو أحزاب لم یمض على حلھا ثالث سنوات 
 .شھادة من أحد المصارف العاملة في لیبیا بفتح حساب مصرفي باسم الحزب  .7
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