
  
  

   ميالدية 1430لسنة ) 495(قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

  بإنشاء منطقة حرة بشعبية مصراتة
  
  
  
  

 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية العظمى
  اللجنة الشعبية العامة

  
  قرار اللجنة الشعبية العامة

   ميالدية1430لسنة  ) 495( رقم 
  بإنشاء منطقة حرة بشعبية مصراته

  
  اللجنة الشعبية العام ؛؛؛؛ 

  

شعبية واللجان          1430لسنة   ) 1(  بعد االطالع على القانون رقم       -         ؤتمرات ال شعبية  ميالدية بشأن نظام عمل الم ، ال
  .والئحته العامة

م -        انون رق ى الق سنة  ) 21(   وعل ة والتص1984ل ة العام ر المنفع ام الخاصة بتقري شأن األحك ي  إفرنجي، ب رف ف
  .األراضي

  . ميالدية، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة1430لسنة  ) 9(   وعلى القانون رقم -      
م    1430لسنة   ) 276(   وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم         -       انون رق  ) 9(  ميالدية، بإصدار الالئحة التنفيذية للق

  .والمناطق الحرة ميالدية، بتنظيم تجارة العبور 1430لسنة 
م      -       صراته رق شعبية م ة ل شعبية العام ة ال ين اللجن اب أم ى آت ؤرخ ) 1595 – 6(  وعل     الم

  . ميالدية1430 / 8 / 6المؤرخ في  ) 2960 – 79(  ميالدية، وآتابه رقم 1430 / 6 / 4في 
م         -       ه رق دمات بكتاب شئون الخ ساعد ل ين الم ه األم ا عرض ى م اء عل ؤرخ)  3534(  وبن     الم

  . إفرنجي2000 / 9 / 11في 

  
  قــــــــــــــــــــررت

  
)1(

  

ة مصرات            " ةالمنطقة الحرة بمصرات  " تنشأ منطقة حرة تسمى      ين مدين ة ب  ومجمع   ةيكون موقعها في المنطقة الواقع
دين وضم     وهو عل ) المرحلة األولى   (  التجاري   ة إليها جزء من ميناء مصرات     الحديد والصلب مضافاً   ى شكل ضلعين متعام

  .وضح في الرسم المرفق بهذا القراروالساحات والمخازن الخلفية آما هو م ) 6( إلى  ) 2(  من رقم األرصفة
  

)2(
  : من هذا القرار آاآلتي ) 1( تكون حدود المنطقة الحرة المشار إليها في المادة 

شرقي     ه التجاري واستمراريتةاء مصراتالطريق المعبد المار بمدخل مين   :      شماًال       - شمال ال ة الرصيف ال (  حتى نهاي
  ).المرحلة األولى للميناء 

  .شاطئ البحر:      شرًقا -



  .لمصنع الحديد والصلب ) 5( ة رقم الطريق المعبد المؤدي إلى مدخل البواب:      غرًبا -
  .              لب الطريق المعبد الموازي لسياج مصنع الحديد والص:    جنوًبا -

  

)3(
رة    ة الح ع المنطق شعبية        تتمت شعبية ل ة ال راف اللجن ضع إلش ستقلة وتخ ة الم ة المالي ة والذم صية االعتباري بالشخ

  .مصراتة
  

)4(
  

ة ال           شعبية  تدار المنطقة الحرة بلجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجن
م                   ةلشعبية مصرات  انون رق ة في الق ا للقواعد واألسس المبين سنة   ) 9( ، تتولى تسيير وإدارة المنطقة الحرة وفًق  1430ل

  . ميالدية ، والئحته التنفيذية المشار إليهما
  

)5(
  

ة،              ة في المنطق ة الجهات العامل ى آاف ه عل تتولى لجنة اإلدارة إدارة شئون المنطقة الحرة واإلشراف الكامل والتوجي
   : اصات الالزمة لذلك وعلى األخصولها أوسع الصالحيات واالختص

  .  لالعتماداقتراح األنظمة الخاصة بالعمل والحوافز والمرتبات بالمنطقة الحرة وإحالتها للجنة الشعبية العامة .1
  .وضع الخطط والسياسات واللوائح المنظمة للعمل االستثماري في المنطقة الحرة .2
وضع قواعد وأسس منح تراخيص االستثمار وإقامة المشروعات الصناعية والتجارية في المنطقة الحرة ومباشرة      .3

  .اإلجراءات الخاصة بتسجيلها
شعبية        دراسة واقتراح مقابل الخدمات وشغل الساحات والعقار       .4 شعبية لل ة ال ى اللجن ات ومقابل التخزين وعرضها عل

  . لالعتماد
ضيات                       .5 ا لحاجة ومقت ة الحرة وفًق ة بالمنطق دخول والخروج واإلقام وضع النظم والقواعد الخاصة بمنح تراخيص ال

  . العمل
  .اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للمنطقة .6
  . في االستثمار مع أطراف أخرىالموافقة على عقد القروض وعلى المشارآة .7
  .وضع الترتيبات الالزمة لنظام التأمين والضمان االجتماعي والخدمات الصحية .8
  . اعتماد خطط التدريب وتأهيل العاملين بالمنطقة الحرة .9

  

)6(
  

دا                  ي من شأنها تحقيق األه ال الت دافها إجراء التصرفات واألعم  ة ف المناط يكون للمنطقة الحرة في سبيل تحقيق أه
ع                       ام بجمي ارات والمخازن والقي اء العق دات واآلالت وبن بها، آما يكون لها صالحية الشراء والتعاقد وتملك الوسائل والمع

  . أشكال االستثمارات ولها تشغيل اليد العاملة على أن تكون األولوية في ذلك للمواطنين الليبيين

)7(
  

ارات الموجودة ضمن الحدود              يعتبر مشروع إنشاء المنطقة ال     ع العق ة جمي زع ملكي حرة من أعمال المنفعة العامة وتن
  . على أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لتعويض مالآها تعويًضا عادًال وفًقا للقانون ) 2( المبينة في المادة رقم  

  

)8(
  

ا            يكون للمنطقة الحرة ميزانية مستقلة يتبع في وضعها وتنفيذها القواعد            ة، آم ا في المشروعات التجاري المعمول به
  . مصارف الليبية تودع فيها أموالهايكون لها حسابات مصرفية بال

  



)9(
  

  : تتكون الموارد المالية للمنطقة من
  . اإليرادات الناتجة عن نشاطها 
  .  أموالها وأصولهااتعوائد استثمار 
  .ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة 
 . القروض والتسهيالت التي تحصل عليها 

 

)10( 
  

  .يتولى جهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المنطقة وذلك وفًقا ألحكام القانون
  

)11(
  

شعبية مصرات                    شعبية ل ة ال رار من اللجن ة الحرة ق داخلي للمنطق ة إدارة        ةيصدر بالتنظيم ال راح من لجن ى اقت اء عل  بن
  .ة وبما ال يخالف أحكام هذا القرارالمنطق

  

)12(
  

  . تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسميةنيعمل بهذا القرار م

  
 
  

  صدر في 
   ميالدية1430 الحرث 7 شعبان الموافق 11

  



  
 


