
  ر. و1374لسنة ) 32(قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

   مسيحي بإعادة تنظيم المنطقة الحرة بمصراتة2006 

  

  
 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية العظمى

  اللجنة الشعبية العامة
  

   مسيحي2006ر . و1374لسنة ) 32(قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

  ة الحرة بمصراتة بإعادة تنظيم المنطق
  

ة          2005ر  . و 1373 لسنة   )219(على قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم          شكيل مجلس إدارة المنطق  مسيحي بت
  .ةالحرة بمصرات

م        يط رق ة للتخط شعبية العام ة ال ين اللجن اب األخ أم ى آت ي )195(عل ؤرخ ف    الم
 . مسيحي23/1/2006 

م    ةة الحرة بمصرات     على مذآرة رئيس مجلس إدارة المنطق       وبناًء   2005ر . و27/8/1373 المؤرخ في    )994( رق
  .مسيحي

م     ة رق شعبية العام ة ال رار اللجن ى ق سنة )14(وعل ي ش  2006ر . و1374 ل ام ف ر بعض األحك سيحي بتقري ن أ م
  .الموانئ

  .ر. و1369وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة  
  .ر. و1374اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي السادس لسنة وعلى ما تقرر في  
  

  قــــــــــــــــــــررت
  

)1(
  

م                ةيعاد تنظيم المنطقة الحرة بمصرات      ة رق شعبية العام ة ال رار اللجن شاة بموجب ق سنة    )495( المن ة  1430 ل ,  ميالدي
  .على النحو الوارد بهذا القرار

  

)2(
  

  :ذلك على النحو التالي و آما هو موضح بالرسم المرفق بهذا القرار ةنطقة الحرة بمصراتتكون حدود الم
   .شاطئ البحر وميناء الصيد البحري وطريق الميناء المعبد: شماًال 
  .الطريق المعبد الموازي لسياج مجمع الحديد والصلب: جنوبًا 
  .شاطئ البحر: شرقًا 
اء وبعض          1ة رقم   الطريق المعبد المؤدي للبواب   : غربًا   سياج المين وازي ل  لمجمع الحديد والصلب والطريق المعبد الم

   .الملكيات الخاصة وميناء الصيد البحري
  

 

 



)3( 

صرات رة بم ة الح شاء المنطق شروع إن ر م ودة ضمن  ةيعتب ارات الموج ة العق زع ملكي ة وتن ة العام ال المنفع ن أعم  م
م          ادة رق ا تعويض                   من  2الحدود المبينة في الم ة لتعويض مالآه ى أن تتخذ اإلجراءات الالزم رار عل ذا الق ادًال وفق    ه ًا ع

  .التشريعات النافذة
  

)4(
  

ي من         ة والت ات التحويلي ة والعملي تهدف المنطقة الحرة بمصراته إلى تشجيع تجارة العبور وعمليات التصنيع المختلف
ض   ًا لمقت ا تبع ضائع أو تهيئته ة الب ر حال أنها تغيي صرفية   ش دمات الم ديم الخ سوق وتق ات ال اري ومتطلب ادل التج يات التب

ة حرة            ةوالتأمينية واالستثماري  ا في بيئ ة وتطويره ة والمعرف وطين التقني  والخدمات األخرى بكافة أنواعها وآذلك نقل وت
ة             ة وصناعية متقدم ادل التجاري و     , من القيود بما يؤدي إلى خلق قاعدة خدمي ساهم في تطوير التب سلعي والخدمي   وي ال

ى         , لدعم االقتصاد الوطني للجماهيرية العظمى   ام األول إل ة في المق رخيص للمستثمرين ولمستعملي المنطق آما يهدف الت
وطني وللمستثمر أو المستعمل و   لتحقيق المصلحة المشترآة    تح   إالقتصاد ال ى ف ة     اف آل دريب واستيعاب العمال ق العمل وت

  .ي المنطقة وتحقيق العائد االستثماري للمنشآت الواقعة ضمن هذه المنطقةالوطنية في المشاريع والخدمات ف
  

)5(
  

ق   أنها تحقي ي من ش ال الت صرفات واألعم ة الت راء آاف دافها إج ق أه بيل تحقي ي س رة بمصراته ف ة الح ون للمنطق يك
  :األهداف المناطة بها وعلى األخص

ارة        جوة من إقامة المنطق   رالعمل على تحقيق األهداف الم      شجيع تج ة الحرة وخاصة استقطاب االستثمار األجنبي وت
  .العبور وعمليات التصنيع المختلفة وتنمية وتطوير التبادل التجاري وتقديم الخدمات بكافة أنواعها

  .تنفيذ واستكمال آافة مشروعات البنية األساسية بالمنطقة والتي تمول من ميزانية التحول أو من خالل االستثمار 
   .لشرآات داخل المنطقة ذات العالقة بنشاطهاإنشاء ا 
ة           شغيل الالزم ستلزمات الت ة م ة وآاف ال والمناول ل واالنتق ائل النق دات ووس زة واآلالت والمع ك األجه راء وتمل ش

  .لنشاطها أو تأجيرها
  .إنشاء وتأجير المكاتب اإلدارية والمخازن والساحات داخل المنطقة 
  .اء وتوسعاته ومرافقه داخل المنطقةإدارة وتشغيل وصيانة وتطوير المين 
اء      اد واإلرس دمات اإلرش ك خ ي ذل ا ف اء بم ي المين دة ف ادرة والمتواج ة والمغ سفن القادم ة لل دمات البحري ديم الخ تق

  .والمغادرة واألعمال المكملة لذلك وفقًا للتشريعات النافذة
ي         اريين والطبيعي ديم بعض الخدمات ال       نالتعاقد مع األشخاص االعتب ا             لتق ا بم د المناسب عليه ة وتحصيل العائ مختلف

  .يخدم مصلحة المنطقة
اء و           دمات اإلطف ديم خ ن وتق ام واألم ى النظ ة عل صة للحافظ ات المخت ع الجه سيق م اذ التن دني  اإلنق دفاع الم  وال

    .واإلسعاف وغيرها من الخدمات األخرى
رة وآ     ة الح ل المنطق ي تؤسس داخ شرآات الت وال ال ي رؤوس أم ساهمة ف ف  الم تثمارية بمختل شاريع االس ذلك الم

  .أنواعها
رة             ة الح ي المنطق دمج ف ؤول أو ت ي ت سات الت شرآات والمؤس دات وال ل بالوح سيير العم ى ت ل عل راف الكام اإلش

  .بمصراته
ال                 ة واألعم غ والتخزين والمناول تقديم آافة الخدمات للبضائع الواردة والصادرة والعابرة بما في ذلك الشحن والتفري

  .لة لذلكالمكم
  .وذلك آله وفقًا للتشريعات النافدة, تشغيل اليد العاملة على أن تكون األولوية في ذلك للمواطنين الليبيين 

  

)6(
  

صاد            الحرة  تتمتع المنطقة    ة لالقت شعبية العام ة ال ع اللجن بمصراته بالشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتب
  .والتجارة

  



)7(
  

م       تتمت انون رق ب الق ررة بموج ا المق ة المزاي ا بكاف ستثمرون به صراته والم رة بم ة الح سنة )9(ع المنطق  1430 ل
ة ه التنفيذي    , ميالدي رة والئحت اطق الح ور والمن ارة العب يم تج ة ةبتنظ رارات المكمل    والق
  . والمنفذة له

  )8(مادة 
  

نفط ومشتقا          از وال اء والغ سائدة للكهرب اه واالتصاالت والمحاجر ورسوم الخدمات      تسري األسعار المحلية ال ته والمي
ل  وازات(مث وم الج ة, رس دمات الطبي وم الخ ة ,رس ات العام ى الطرق رور عل وم الم خ ......., رس رة ) ال ة الح ى المنطق عل

د                      , بمصراته وجميع الجهات العاملة بها     ة في تحدي ة ذات العالق اوض مع الجهات المحلي ة أن تتف آما يجوز إلدارة المنطق
   .سعار خاصة وفقًا القتصاديات المشروعات بالمنطقةأ

  

)9(
  

تدار المنطقة الحرة بمصراته بمجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من                   
  .أمين اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة

 ميالدية 1430 لسنة )9(للقواعد واألسس المبينة في القانون رقم ويتولى المجلس تسيير وإدارة المنطقة الحرة وفقا        
   .المشار إليه والئحته التنفيذية

  .تحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بقرار من اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة
  

)10(
  

ة         ة في المنطق , يتولى مجلس اإلدارة إدارة شؤون المنطقة الحرة واإلشراف الكامل والتوجيه على آافة الجهات العامل
  :وله أوسع الصالحيات واالختصاصات الالزمة لذلك وعلى األخص

   .وضع السياسة العامة والخطط واللوائح المنظمة للعمل االستثماري في المنطقة الحرة 
   .اللوائح والقرارات المتعلقة باالستثمار في المنطقة الحرة وتقديم ما يراه من مقترحات بشأنهادراسة القوانين و 
ا             ة الحرة وتحريره ا يضمن تحقيق أهداف المنطق وائح بم وانين والل التنسيق مع الجهات المختصة بشأن تطبيق الق

   .من القيود
  شطة االقتصادية في المنطقةوضع قواعد تأجير واستثمار األراضي والعقارات لممارسة األن 
  .وضع قواعد وأسس منح تراخيص االستثمار وإقامة المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية في المنطقة الحرة 
  .اعتماد مقابل الخدمات وشغل الساحات والعقارات والتخزين 
   .لحاجة ومقتضيات العملاعتماد النظم الخاصة بمنح تراخيص الدخول والخروج واإلقامة بالمنطقة الحرة وفقًا  
  .اعتماد الميزانية التقديرية السنوية للمنطقة الحرة 
  .اعتماد القوائم المالية السنوية للمنطقة الحرة 
  .وعلى المشارآة في االستثمار مع أطراف أخرى, الموافقة على عقد القروض 
صحية    دمات ال اعي والخ ضمان االجتم أمين وال ام الت ة لنظ ات الالزم املين وضع الترتيب ة والع ستثمرين بالمنطق للم

  .معهم 
  .قة مع األطراف المحلية واألجنبيةالمصادقة على العقود واالتفاقيات التي تبرمها إدارة المنط 
  .اعتماد خطط التدريب وتأهيل العاملين بالمنطقة الحرة 
  .اتخاذ آل ما من شأنه حماية أصول وممتلكات المنطقة الحرة وضمان تحقيق أهدافها 
  . قرارات اإليفاد للمهام المتعلقة بنشاط المنطقة الحرة وفق األسس والضوابط التي يضعها المجلسإصدار 
تها      ة لممارس نظم الالزم رار ال شاطها وإق ة بن ة ذات العالق ل المنطق شرآات داخ شاء ال ة إلن رارات الالزم إصدار الق

  .المهامه
مج أو تؤول إلى المنطقة وفقًا للتشريعات المعمول بها         اعتماد اللوائح والنظم الخاصة بالشرآات والمؤسسات التي تد        

   .في المنطقة
ن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أآثر يعهد أويجوز لمجلس اإلدارة أن يعهد إلى رئيس المجلس ببعض اختصاصاته و

  .إليها ببعض اختصاصاته
  



)11(
  

ة           يضع مجلس اإلدارة النظم واللوائح المنظمة للشؤون المالية و         وائح المنظم ك الل اإلدارية والفنية بالمنطقة بما في ذل
ا        نظم المعمول به د بالقواعد وال للعقود اإلدارية وشؤون الميزانية والحسابات والمخازن والمشتريات وذلك آله دون التقي

  .في الوحدات اإلدارية على أال تكون نافذة إال بعد اعتمادها من أمانة اللجنة الشعبية العامة
   

 
 
)12(
  

وازات و   ارك والج ل الجم ات الخاصة بعم صة الترتيب ات المخت ع الجه سيق م ضع مجلس اإلدارة بالتن ة أي ن المنطق م
  .ومكتب التفتيش البحري وفقًا ألحكام التشريعات النافذة

  

)13(
  

قة ويعتبر العاملون بكافة تخضع مكاتب الجهات العاملة داخل المنطقة لإلشراف المباشر والتوجيه من قبل إدارة المنط          
اتهم                    اه جه اتهم ومسؤولياتهم تج دب مع عدم اإلخالل بواجب الجهات مكلفين بالعمل في المنطقة على سبيل اإلعارة أو الن

   .األصلية وفقًا للتشريعات النافذة
  

)14(
  

املين ب              ع الع ى جمي ة الحرة بمصراته عل ة     تسرى آافة المزايا المقررة للعاملين بالمنطق ة بالمنطق ة الجهات العامل كاف
  .ونهم الوظيفية قوانين خاصةؤعدا الذين تنظم ش, الحرة بمصراته

  

)15(
  

  .يضع مجلس اإلدارة الئحة داخلية تبين أسلوب عمله وآيفية عقد اجتماعاته
  

)16(
  

ة الشعبية العامة بناء على عرض     يكون للمنطقة الحرة بمصراته مدير عام يصدر بشغله للوظيفة قرار من أمانة اللجن            
  .من أمين اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة

  :ير عام المنطقة المهام التاليةويتولى مد
  .تنفيذ الخطط والبرامج العامة إلدارة المنطقة الحرة على النحو المقرر من مجلس اإلدارة 
  .تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة 
نظم                  إدارة شؤون المنطقة وتصريف أ      ًا لل ام العمل طبق ا وتطوير نظ املين به ى سير العمل والع مورها واإلشراف عل

  .واللوائح المعمول بها في المنطقة
ة                              ود اإلداري ة للعق وائح المنظم ك الل ا في ذل ة بم ة بالمنطق ة والفني ة واإلداري شؤون المالي ة لل اقتراح اللوائح المنظم

شتر ازن والم سابات والمخ ة والح ي  وشؤون الميزاني ا ف ول به نظم المعم د وال د بالقواع ه دون التقي ك آل يات وذل
  .الوحدات اإلدارية وعرضها على مجلس اإلدارة

  .اقتراح الخطط والسياسات واللوائح المنظمة للعمل االستثماري بالمنطقة الحرة وعرضها على مجلس اإلدارة 
  .رضها على مجلس اإلدارةدراسة واقتراح مقابل الخدمات وشغل الساحات والعقارات والتخزين وع 
   .إعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية للمنطقة وعرضه على مجلس اإلدارة 
  .إعداد القوائم المالية السنوية للمنطقة وعرضها على مجلس اإلدارة 
   .اإلشراف والرقابة على تنفيذ المشروعات بالمنطقة الحرة 
س       ى مجل رض عل ي تع سائل الت وعات والم داد الموض ا إع ديم الدراس ات ت اإلدارة وتق    والبيان

   .الالزمة لذلك
  .إعداد التقارير الدورية عن نشاط المنطقة وعرضها على مجلس اإلدارة للنظر فيها 
  .تمثيل المنطقة الحرة أمام القضاء وفي عالقاتها بالغير والتوقيع على العقود واالتفاقيات 
  . في المنطقة الحرةإصدار الموافقات والتراخيص المتعلقة باالستثمار 



)17(
  

ة            ا في المشروعات التجاري ا  , تكون للمنطقة الحرة ميزانية مستقلة يتبع في وضعها وتنفيذها القواعد المعمول به آم
  .تكون لها حسابات مصرفية بالمصارف التجارية العاملة في الجماهيرية العظمى تودع فيها أموالها

18
  

  :لمنطقة الحرة من تتكون الموارد المالية ل
  .اإليرادات الناتجة عن نشاطه 
  .عوائد استثمارات أموالها وأصولها 
  .ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة 
  .القروض والتسهيالت التي تحصل عليها 
  .أية إيرادات أخرى يرخص لها في الحصول عليها 

  

)19(
  

  .من نفس السنة/ 31/12نة وتنتهي في من آل س/01/01 السنة المالية الحرة في أتبد
  

)20(
  

ديها                     راجعين المسجلين ل بًا من الم راه مناس ة تكليف من ت ة والفني ة المالي از الرقاب ة لجه تتولى اللجنة الشعبية العام
  .لفحص ومراجعة حسابات المنطقة وفقًا ألحكام القانون

   

)21(
   

  .مصراته قرار من مجلس اإلدارة بناء على اقتراح من المدير العام للمنطقةيصدر بالتنظيم الداخلي للمنطقة الحرة ب

)22(
  

  .يلغي آل حكم يخالف أحكام هذا القرار

)21(
  

  .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة اإلجراءات
  
  

   محرم30: صدر في 
  ) مسيحي2006(ر . و28/2/1374: الموافق 



 


