
 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية العظمى
  اللجنة الشعبية العامة

  
  الئحــة تأسيس الشرآـات وفتح الفروع 

  بالمنطقة الحــرة بمصراته
  
  

  البــــــــــــاب األول
  التــــــأسيس وفتح الفروع

  
  )1(مـــــــــادة 

  : آل منها ما لم يدل السياق على غير ذلك     تعني التعبيرات التالية المعاني المبينة قرين
  .الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية العظمى  "      الدولة"

  .إدارة المنطقة الحرة مصراتة  "   اإلدارة " 
  .المنطقة الحرة بمصراتة  "   المنطقة" 
  .فرع ألي شرآة مرخص له بمزاولة النشاط بالمنطقة  "      الفرع"

  )".ش م ح ( شرآة " شرآة منطقة حرة    "  الشرآة" 
  .مالكو األسهم   " الشرآاء " 
  .مالك األسهم   "   المالك " 
  .سجل الشرآات بالمنطقة الحرة بمصراتة  "  السجل " 

  

  )2(مـــــــــادة 
  

  . تكون شرآات المنطقة الحرة خاصة، وال يجوز طرح أسهمها أو سنداتها في اآتتاب عام 
ى                        يجب على أي شخص       ى اإلدارة بطلب عل دم إل رع أو تأسيس شرآة أن يتق تح ف طبيعي أو اعتباري يرغب في ف

 .المرفق بهذه الالئحة وأن يقوم بتزويد اإلدارة بجميع البيانات والوثائق التي تطلبها) 1(النموذج رقم 
ا    تكون الموافقة على طلب فتح فرع أو تأسيس وإنشاء أية شرآة  بالمنطقة بقرار من اإلدارة،    ي تحتفظ بحقه  والت

القبول        ب ب دم الطل الغ مق تم إب ى أن ي ب، عل ض الطل ول أو رف ي قب   ف
 .أو الرفض خالل ثالثين يومًا من تقديمه، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببًا

م      وذج رق ق النم د تأسيس وف رام عق تم إب ة ي ى تأسيس شرآة بالمنطق ة عل ة الموافق ي حال ذه ) 2(ف ق به المرف
 .المرفق بالالئحة)  أ3(ئحة، وتقديم طلب إصدار ترخيص إنشاء شرآة وفق النموذج رقم  الال

شرآة األم مع                    شاء ال وفي حالة الموافقة على فتح فرع شرآة بالمنطقة ترفق صورة طبق األصل من مستندات إن
 .المرفق بهذه الالئحة)  ب3(طلب إصدار ترخيص فتح فرع شرآة وفق النموذج رقم 

 .المرفق بهذه الالئحة) 4(وفقًا للنموذج رقم ) بفتح الفرع أو إنشاء الشرآة(ارة ترخيص تصدر اإلد 
  )3(مـــــــــادة 

  

الحروف               ل اإلدارة،        ) ش م ح    ( يجب أن تتخذ شرآة المنطقة الحرة اسمًا مميزًا ينتهي ب ه من قب ة علي تم الموافق ت
شرآة أو مالكه   ن مجلس إدارة ال رار م م بق ر االس وز تغيي ر دون أن  ويج ذا التغيي ى ه ة اإلدارة عل د موافق ا بع

 .يترتب على هذه الموافقة بتغيير االسم أي إخالل بالتزامات الشرآة القائمة تجاه الغير
سجيل         تم ت يجوز تعديل إسم الشرآة بقرار المالك أو المّالك، وال يعتبر التعديل نافذًا إال بموافقة اإلدارة، ويجب أن ي

  .رآة في السجل ويسري مفعوله اعتبارًا من تاريخ التسجيلآل تعديل في اسم الش
  

  )4(مـــــــــادة 
  

ًال                       ر مح رع، ويعتب شرآة أو الف ع المراسالت الخاصة بال ه جمي ة توجه إلي يكون للشرآة أو الفرع مقرًا في المنطق
  .مختارًا فيما يتعلق باإلجراءات القانونية

ر وفي             على الشرآة أو الفرع تثبيت لوحة تحمل االسم          التجاري تكون ظاهرة للعيان وبحروف مقروءة خارج المق
  .األماآن التي يمارس فيها النشاط، وذلك وفقًا للشروط والمواصفات التي تحددها اإلدارة

  

  )5(مـــــــــادة 
  



ة، وعل                      ة العمل في المنطق ى اإلدارة هي الجهة المختصة قانونًا بتسجيل الشرآات أو الفروع المرخص لها بمزاول
ى      وفرة، وعل ات المت سجيل واإلثب ات الت ن تقني ك م ي ذل تفادة ف شكل مناسب واالس سجل ب اظ بال اإلدارة االحتف
يس   د التأس ي عق ديالت ف أي تع ار اإلدارة ب روع إخط شرآات أو الف   ال

  .أو النظام األساسي للشرآة أو الشرآة األم
سجيل ورسوم إصدار شهاد          رخيص والت د      تقوم اإلدارة بتحصيل رسوم الت اريخ قي ر ت سجيل، ويعتب ادة بالت ات اإلف

 .الشرآة في السجل هو تاريخ إنشائها
 .يجوز للشرآة فتح فروع أو مكاتب أو وآاالت داخل أو خارج المنطقة بموافقة اإلدارة 

  
  
  
  

  البـــــــــاب الثاني
  رأس المال واألسهم

  
  )6(مـــــــــادة 

  

ل إصدار      يجب أن يكون رأس مال الشرآة محددًا وال يقل           دفوعًا بالكامل قب عن ما يعادل مائة ألف دوالر أمريكي  وم
 .الترخيص

 .يتم تقسيم رأس مال الشرآة إلى أسهم ذات قيمة اسمية متساوية 
  . يجوز دفع حصص رأس المال نقدًا أو عينًا أو نقدًا وعينًا، وذلك بموافقة اإلدارة 
ّالك  ك أو الم رار المال شرآة بق ال ال ديل رأس م تم يجوز تع ة اإلدارة، ويجب أن ي ذًا إال بموافق ديل ناف ر التع ، وال يعتب

 .تسجيل آل تعديل في رأس مال الشرآة في السجل ويسري مفعوله اعتبارًا من تاريخ التسجيل
ادة         ه في الم الي المنصوص علي م      ) 11(تتولى اإلدارة تحديد قيمة الضمان الم انون رق ة للق ) 9(من الالئحة التنفيذي

سنة  ة  1430ل ة      2000/ميالدي رار اللجن ب ق صادرة بموج رة، ال اطق الح ور والمن ارة العب يم تج سيحي، بتنظ  م
  .    مسيحي2004 –ر .و1372لسنة ) 137(الشعبية العامة رقم 

  

  )7(مـــــــــادة 
  

  . ال يتم إصدار أي شهادات أسهم من قبل اإلدارة ألي شرآة ما لم يتم دفع رأس المال بالكامل 
 .جميع األسهم التي يتم إصدارها ألي شرآة ذات قيمة اسمية متساويةيجب أن تكون  
ة أو      ل المنطق رآة أخرى داخ ي أي ش همًا ف ك أس ا أن تتمل وز له ا ويج هم رأس ماله ك أس شرآة أن تتمل وز لل ال يج

 .خارجها بموافقة اإلدارة
ك حسب القواعد المنصوص      تلتزم الشرآة بإصدار شهادات ملكية للمّالك أو المالك بقيمة األسهم المكتتب ف      ا، وذل يه

الكي أسهمها، وال يجوز إصدار أسهم                         ات الخاصة بم عليها بهذه الالئحة، وتحتفظ الشرآة بسجل تدون فيه البيان
 .لحاملها

  .تقوم اإلدارة بإدراج التفاصيل المتعلقة بالمالك أو المالكين ونسبة ملكية آل منهم في سجل خاص يعد لهذا الغرض 
  

  )8(ة مـــــــــاد
  

  .يجوز نقل ملكيـة أسهـم الشرآـة أو رهنها آليًا أو جزئيًا بموافقــة اإلدارة، ووفقًا للشروط التي تضعها اإلدارة 
سجيل                           ى اإلدارة لت ديمها إل ة أصلية وتق ل ملكي تم إعداد شهادة نق م ي ا ل شرآة م ة أسهم ال ل ملكي ال يسري مفعول نق

  .التفاصيل في السجل المعد لذلك
  
  
  

  )9(ــــادة مـــــ
  

  : يجوز إعادة تصدير رأس المال في الحاالت التالية-أ
 .انتهاء مدة المشروع 
  .تصفية المشروع 
 .بيع المشروع آليًا أو جزئيًا 
 .مضي فترة زمنية ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ إصدار التراخيص باالستثمار 



ذي و                -ب شكل ال نفس ال ى الخارج ب اريخ وروده إذا                  يجوز إعادة تحويل رأس المال إل د انقضاء سنة من   ت ه بع رد ب
  .حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر

  . يسمح سنويًا بتحويل صافي األرباح الموزعة والفوائد التي يحققها المشروع إلى الخارج-ج
  
 

  البـــــــــــاب الثالث
  

  إدارة الشرآة أو الفرع
  
  )10(مـــــــــادة 

  

ع           يج ى جمي ر عل م والمق ة باالس ات المتعلق روءة البيان حة ومق روف واض ضع بح رع أن ي رآة أو ف ل ش ى آ ب عل
ضائع         رود وب مية أو أوراق أو ط ستندات رس ة م ذلك أي شاط، وآ ة بالن الت المتعلق   المراس

  .أو سندات مالية ترتب حقًا للشرآة أو الفرع  أو التزامًا عليهما
  

  )11(مـــــــــادة 
  

ر من شخص،             تدار ال  شرآة ألآث ال ال شرآة عن طريق مجلس إدارة ال يقل عن ثالثة أشخاص، في حالة ملكية رأس م
ك أو               شرآة سواء المال يكون من بينهم المدير العام للشرآة، وفي حالة ملكية الشرآة لشخص واحد يتم تعيين مدير عام لل

ديرًا عام       ه م م تعين ًا فيجب أن يكون حاصًال        من يعّينه، وفي جميع األحوال إذا آان من ت رع شخصًا أجنبي شرآة أو الف ًا لل
  .على إقامة عمل سارية المفعول

رات   ة تغيي نهم، وأي ل م ات الشخصية لك ى البيان وي عل شرآة يحت سئولين بال سجل للم ا ب ي مقره ل شرآة ف تفظ آ تح
رات خالل سبعة                  تم            تحصل عليهم مستقبًال ، ويجب أن يتم إبالغ اإلدارة بأي من تلك التغيي اريخ حصولها وأن ي ام من ت  أي

 .إدراج البيانات الجديدة في السجل
ة أو إخالل           شاف مخالف ة اآت شرآة في حال تكون تصرفات المسئولين بالشرآة منتجة ألثارها القانونية في مواجهة ال

  .في تعيينهم فيما بعد
  
  
  
  

  )12(مـــــــــادة 
  

ام      ًا ألحك ة وفق اق المنطق ل نط ا داخ رخص بمزاولته ال الم ع األعم ة جمي رع بممارس رآة أو ف ل ش دد أغراض آ تتح
  .التشريعات والنظم النافدة بالمنطقة

  

  )13(مـــــــــادة 
  

  .يكون للشرآة أو الفرع ختم خاص يحمل االسم بحروف مقرؤه يتم اعتماده من قبل اإلدارة

  
  البـــــــــاب الرابع

  

  الحسابات الختامية وتوزيع األرباح
  
  )14(مـــــــــادة 

  

ار                         ي تمكن من إظه ة الت ات والمعلومات المالي اظ بالبيان ة واالحتف امالت المالي تلتزم الشرآة أو الفرع بإثبات المع
 .هااألصول وااللتزامات المترتبة عليها ونتائج األعمال متى طلب ذلك وفقًا للمبادئ المحاسبية المتعارف علي

ًا     ك وفق ة،  وذل نة مالي ل س ة آ ي نهاي الي ف ز الم سنوية والمرآ ال ال ائج األعم ار نت رع بإظه شرآة أو الف زم ال تلت
ى أن تضم                للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وتبدأ السنة المالية للشرآة أو الفرع وفقًا لما تحدده إدارتها، عل

بداية السنة المالية األولى إلى تلك السنة إذا آانت أقل من ستة              الفترة من تاريخ التسجيل أو بداية النشاط وحتى         
  .أشهر، وإذا ما زادت على ستة أشهر تعد لها حسابات مستقلة

ة                          وم بمراجع ك ليق دى اإلدارة، وذل راجعين المسجلين ل ين الم تقـوم الشرآة أو الفرع بتعيين مراجع خارجي من ب
  .اية آل سنة ماليةالحسابات الختامية والميزانية المعدة في نه

ر المراجع الخارجي خالل               اإلدارةتلتزم الشرآة أو الفرع بتسليم        ة وتقري  صورة من الميزانية والحسابات الختامي
  .مدة ال تتجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة المالية



  

  )15(مـــــــــادة 
  

وال ال ي      ل األح ي آ اح، وف ع األرب ة توزي شرآة طريق ي لل ام األساس دد النظ ة   يح اح نقدي ع أرب وز توزي   ج
المرآز               ا ال يضر ب ع، وبم ستخدم في التوزي ي ت ة أو األصول الت وفرت النقدي ًال وت اح فع ك األرب ة إال إذا تحققت تل أو عيني

  . المالي للشرآة أو الفرع
  

  
  )16(مـــــــــادة 

  
  

د     من رأس مالها فإنه على إدا     % ) 50( إذا انخفضت موجودات الشرآة إلى نسبة أقل من          دة ال تزي رة الشرآة خالل م
م إخطار                           ام من إعالمه يهم خالل سبعة أي ذين عل الك ال ك أو الُم عن خمسة عشر يومًا من تاريخ علمهما بذلك إعالم المال

من رأس مالها،  %) 50(اإلدارة واتخاذ الخطوات الالزمة إلعادة موجودات الشرآة إلى حالتها القانونية، وبما ال يقل عن               
  .جراءات القانونية لحل الشرآة وتصفيتها وتسوية التزاماتهاأو اتخاذ اإل

  
  

  البـــــــــــاب الخامس
  

  التفتيش على الشرآة وحلها وتصفيتها
  
  )17(مـــــــــادة 

  

ضعها       ي ت شروط الت ًا لل ر وفق ين آلخ ن ح ام م يش الع رع للتفت شرآة أو الف ى  سجالت ال إلدارة اإلطالع عل وز ل يج
  .اإلدارة

إلدارة   ق ل تش          يح ف مف وم بتكلي شأن أن تق ب ذوي ال ى طل اء عل ة أو بن باب جّدي ديها أس وافرت ل    إذا ت
ي تحددها              دة الت أو أآثر من ذوي الخبرة والكفاءة للتحقق من أوضاع الشرآة أو الفرع  وإعداد تقرير بذلك خالل الم

  .اإلدارة
د التأ  ات جسيمة لعق ات ومخالف ود اختراق يش عن وج ائج التفت وانين إذا أسفرت نت ام األساسي أو للق سيس أو النظ

ات       اذ الترتيب واللوائح والنظم المعمول بها بالمنطقة، فلإلدارة الحق في شطب الشرآة أو الفرع وإلغاء التسجيل واتخ
ذة         نظم الناف شريعات وال ام الت ًا ألحك رع وفق اء الف صفية أو إلغ صيلة الت ع ح شرآة وتوزي صفية ال ل وت ة لح الالزم

  .بالمنطقة
ة                    في آل   التفتيش والمصروفات المترتب ة ب شين والمصروفات المتعلق آت المفت  األحوال تتحمل الشرآة أو الفرع مكاف

  .على إلغاء الفرع أو حل الشرآة وتعيين مصفى لها
  

  )18(مـــــــــادة 
  

ا أو ا                        شرآة أو مالكه ه مجلس إدارة ال دم ب ى طلب يتق شرآة األم  يجوز حل الشرآة وتصفيتها أو إلغاء الفرع بناء عل ل
  .للفرع وفق النموذج المعد من اإلدارة

  

  )19(مـــــــــادة 
  

  

  .يتم شطب وإلغاء تسجيل الشرآة أو الفرع إذا صدر حكم قضائي نافذ من المحاآم المختصة في الدولة يقضي بذلك
ين مص  ك تعي ى ذل ه يترتب عل ضائي فإن م ق ى حك اًء عل رع بن شرآة أو الف سجيل ال اء ت م شطب وإلغ ل إذا ت في من قب

  .المحكمة المختصة يكون مسئوًال عن حل وتصفية الشرآة أو الفرع وفقًا ألحكام التشريعات والنظم النافذة بالمنطقة
  
  

  البــــــــــــاب السادس
  

  أحكام ختامية
  
  )20(مـــــــــادة 

  



ور             د تأسيس          في حالة إخالل الشرآة أو الفرع بالتشريعات المتعلقة بالمناطق الحرة وتجارة العب  أو أي من شروط عق
ك                   ى تل ة عل ة مالي إلدارة أن تفرض غرام الشرآة أو نظامها األساسي أو بنود وشروط الترخيص الخاص بها فإنه يجوز ل

  .الشرآة أو الفرع ال تقل عن ما يعادل  ألف دينار وال تزيد عن ما يعادل خمسة آالف دينار يوميًا طوال فترة المخالفة
  

  )21(مـــــــــادة 
  

  

شريعات                    ام الت رخيص وأحك تلتزم الشرآة أو الفرع بممارسة النشاط وفقًا لعقد التأسيس والنظام األساسي وشروط الت
  .والنظم النافذة بالمنطقة

  

  )22(مـــــــــادة 
  

ود العمل                         دها بصورة من عق دى اإلدارة مع تزوي  تلتزم الشرآة أو الفرع بتسجيل جميع العاملين فيها داخل المنطقة ل
 .الموقعة معهم

تكون شروط العمل والمزايا التي حددتها التشريعات النافذة في الدولة الحد األدنى الذي يتمتع به العاملين والموظفين                  
  .لدى الشرآة أو الفرع داخل المنطقة

ا                             اعي المعمول به ضمان االجتم ة ال ديها في أنظم املين ل ة الموظفين والع سجيل آاف رع بت شرآة أو الف داخل  تلتزم ال
ا وحقوق                   الدولة طبقًا لما تنص عليه التشريعات النافذة بالخصوص و ال يخل ذلك بجواز أن يتمتع الموظف والعامل بمزاي

 . ضمانية إضافية إذا ما وفرتها لهم الشرآة أو الفرع وفق المعايير المعترف بها دوليًا
ة وا              ضمان والدمغ ضرائب وال املين          تلتزم الشرآة أو الفرع بإجراءات خصم ال ة األخرى من الع الستقطاعات القانوني

 .والموظفين لديها وفقًا للتشريعات المنظمة للعمل بالمنطقة
ة،    راض المعدي ن األم وهم م ا وخل املين معه ة للع ة الطبي ت اللياق ي تثب شهادات الت ديم ال رع بتق شرآة أو الف زم ال تلت

 .لطبية الدورية لهم ومصاريف عالجهم وتتحمل المسئولية عن جميع المصروفات الناتجة عن الفحوصات ا
  

  )23(مـــــــــادة 
  

  .يجوز لإلدارة تحصيل رسوم مقابل المعلومات التي تقدمها للشرآة أو الفرع من خالل مرآز المعلومات التابع لها
  )24(مـــــــــادة 

  

ة                  ة بالمنطق روع العامل شرآات أو الف واردة لل شحنات ال ل ال ا           يجوز بموافقة اإلدارة تحوي اء عبوره ان آخر أثن ى مك  إل
د دخلت         وتواجدها في البحر وقبل دخولها للمنطقة بشرط أن تؤدى للمنطقة الرسوم والعوائد المقررة عليها آما لو آانت ق

  .المنطقة فعًال 
  

  )25(مـــــــــادة 
  

  

  .سنة قابلة للتمديد بموافقة اإلدارة) 30(تكون مدة اإليجار للمستثمرين 
  

  )26 (مـــــــــادة
  

  .تسري على السلع المنتجة داخل المنطقة أحكام االتفاقيات والتشريعات الخاصة بالبضائع ذات المنشأ العربي 
  

  )27(مـــــــــادة 
  

وانين                          ات والق اة االتفاقي ة الحرة بمراع اء المنطق دخل مين ي ت سفن الت تلتزم الشرآات أو الفروع  العاملة بالمنطقة وال
 .لنافذة في الدولة المتعلقة بحماية البيئة والبحار والمياه اإلقليمية من التلوثالدولية والتشريعات ا

  . يجوز إلدارة المنطقة فرض غرامات مالية بما يتناسب واألضرار الناجمة عن المخالفات المتعلقة بحماية البيئة
  

  )28(مـــــــــادة 
  

 

شأنها نص خاص          يختص مجلس اإلدارة بوضع اإلجراءات التنفيذية لالئحة والب        رد ب م ي ث في األمور والمسائل التي ل
  .فيها وبما ال يتعارض مع أحكامها

 


