
  

  

  

  

  

  

  

  

   ميالدية 1430لسنة ) 9(الالئحة التنفيذية للقانون رقم 

  بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة



 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية العظمى
  اللجنة الشعبية العامة

  
  قرار اللجنة الشعبية العامة

  )مسيحي 2004(ر .و1372لسنة ) 137(رقم 
   ميالدية1430لسنة ) 9(يذية للقانون رقم بإصدار الالئحة التنف

  بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة
  

   ؛؛؛؛ ةاللجنة الشعبية العام
  

  .للجان الشعبية والئحته التنفيذيةر، بشأن المؤتمرات الشعبية وا.و 1369لسنة  ) 01( على القانون رقم االطالعبعد 
 .م تجارة العبور والمناطق الحرة ميالدية، بتنظي1430لسنة ) 09(وعلى القانون رقم 

م        1430لسنة  ) 276(وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم        سنة  ) 09(ميالدية، بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رق ل
 .ميالدية، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة1430

ارة بك صاد والتج ة لالقت شعبية العام ة ال ين اللجن ـه أم ا عرضـ ى م اًء عل م وبن ه رق ي )5/1/1945(تاب ؤرخ ف الم
 ر .و 21/06/1372

  .ر. و1372في اجتماعها العادي الثاني والعشرين لسنة ة  وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العام
 

  قــــــــــررت
  
)1(

م          سنة  ) 09(يعمل بأحكام الالئحة التنفيذية للقانون رق ور وال    1430ل ارة العب يم تج ة، بتنظ اطق الحرة    ميالدي من
  .المرفقة بهذا القرار

  

)2(
م          ميالدية1430لسنة  ) 276(عامة رقم   يلغى قرار اللجنة الشعبية ال       انون رق ة للق ) 09(، بإصدار الالئحة التنفيذي

  . حكم آخر يخالف أحكام هذا القرارميالدية، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة، آما يلغى أي1430لسنة 
  

)3(
  .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات 

  
  اآلخرجمادي / 15صدر في 

   مسيحي2004ر . و01/08/1372الموافق 



 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية العظمى
  اللجنة الشعبية العامة

  
   ميالدية1430لسنة ) 9(الالئحة التنفيذية للقانون رقم  

   تجارة العبور و المناطق الحرةبتنظيم
  

  الفصل األول 
   ,,, عامـةفتعار ي

)1(
ر   الفي تطبيق أحكام هذه الالئحة تعني الكلمات المذآورة  أدناه المعاني المبينة قرين آل منها ما لم يدل            ى غي سياق عل

  .  ذلك
   :القـــانون

  .ر والمناطق الحرة ميالدية، بتنظيم تجارة العبو1430لسنة  ) 9(القانون رقم 
   :المنطقة الحــرة

ي             راغبين ف ع ال ا لجمي ن عنه ا والمعل ة وغيره ة والنقدي ضريبية والجمرآي ود ال ن القي ررة م ة المح المنطق
  .االستثمار فيها أو في استعمالها في تحقيق أغراض المنطقة الحرة

   :األمين المختص
  .  أمين اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة

  :ضائع العـابرةالب
ة                               ا من الجماهيري ة بغرض إخراجه ز الجمرآي ة العظمى من خالل المراآ ى الجماهيري ة إل ضائع المدخل هي الب

  . آخر مرآز جمرآي نالعظمى م
  :متعهد العبـــور

  . أي شخص طبيعي أو اعتباري يتولى أو يعهد إليه بمسئولية نقل بضائع عابرة
    :اإلدارة

  . إدارة المنطقة الحرة
  :المستثمر أو المستعمل

ا أو     ة يرخص له باالستثمار في المنطق   يأي شخص طبيعي أو اعتبار         الحرة أو باستعمال أي مرفق من مرافقه
  . أو نشاط فيهاةتقديم أي خدمة أو ممارسة أي مهن

  :االستثمـار أو االستعمال
شاط      ه أو ن ة أي مهن دمي أو مزاول اري أو خ ناعي أو تج شروع ص ة أي م لإقام   داخ

  . المنطقة الحرة
  
  
  

  :الـمـشــروع
دات            ع و المع ات البي افع و قاع ستودعات و المن ازن و الم ب و المخ صانع و المكات   الم

تثمار            رض االس رة  لغ ة الح ي المنطق ة ف شآت الالزم ائر المن صال وس ل واالت واد النق زات و م   و التجهي
  . أو االستعمال

  الفصل الثاني 
  

   تنظيم المناطق الحرة
  



)2(
ى عرض من                        اًء عل ة العظمى بن ة  في أي جزء  من الجماهيري شعبية العام ة ال رار من اللجن تنشأ المناطق الحرة بق

  :األمين المختص يبين
  .موقع المنطقة وإحداثياتها بدقة 
 .، بحيث يوضح ما إذا آانت منطقة صناعية أو تجارية ألغراض تجارة العبورالغرض من إنشاء المنطقة 
 .لجهات التي ستقوم باستعمال المنطقةا 
  . المزايا المطلوب منحها للمستثمرين والمستعملين للمنطقة 

ى القطاعات                      و يجوز للجان الشعبية للشعبيات اقتراح إقامة مناطق حرة في نطاقها وآذلك يجوز للجهات المشرفة عل
ة      االقتصادية اقتراح إقامة وإدارة منطقة حرة تخص مشروعًا معينًا وتقد          شعبية العام ة ال ة اللجن م هذه المقترحات إلى أمان

ولى           صادية للمشروع وتت ة واالقت لالقتصاد والتجارة متضمنة آافة المجاالت المذآورة أعاله مرفقة بدراسة الجدوى الفني
  .أمانة اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة دراسة المقترحات المقدمة واالسترشاد بها

  

)3(
ر                       ي ي من شأنها تغيي ة والت ة المختلف صنيع التحويلي جب أن يستهدف إنشاء المناطق الحرة تجارة العبور وعمليات الت

ضيات ال ًا لمقت ا تبع ضائع أو تهيئته ة الب ات األسواقحال اري  ومتطلب ادل التج ة تب ة والمعرف وطين التقني ل وت ذلك نق ، وآ
ى تق     دف إل ا ته ود آم ن القي رة م ة ح ي بيئ ا ف أمين   وتطويره دمات الت صرفية وخ دمات الم ساعدة آالخ دمات الم ديم الخ

  . واالستثمار والخدمات األخرى بكافة أنواعها
  

)4(
ستثمر أو       وطني والم صاد ال شترآة لالقت صلحة الم ق الم رة بتحقي اطق الح ستعملو المن ستثمرون وم زم الم يلت

ة الو       آالمستعمل وفتح    اطق الحرة و            فاق العمل  واستيعاب وتدريب العمال ة  في المن ة في المشاريع والخدمات المقام طني
  . تحقيق العوائد االستثمارية للمنشآت الواقعة ضمن نطاق هذه المناطق آلما أمكن ذلك



)5(
ا                       د من قيامه ا والتأآ اطق الحرة ومتابعته ى المن ارة اإلشراف عل صاد والتج ة لالقت شعبية العام ة ال ة اللجن تتولى أمان

ارير             بأنش ارة بتق صاد والتج ة لالقت شعبية العام ة ال طتها وتحقيقها ألهدافها وفقًا للقانون، وعلى إدارة المنطقة تزويد اللجن
  .دورية عن سير نشاطها

  

)6(
ين المختص وتمارس                 ى عرض من األم اًء عل يتم تعيين لجنة إدارة المنطقة بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بن

ة الحرة     اإلدارة  نشاطها وفقًا للقواعد التي تتفق مع طبيعتها، ويجوز للشرآات المساهمة إدارة أو إنشاء واستثمار المنطق
  .بموافقة اللجنة الشعبية العامة بناًء على عرض من األمين المختص

)7(
لقواعد المقررة والمعمول بها في  تضع اإلدارة أنظمة خاصة للعمل والحوافز والمرتبات وبرامج التسيير دون التقيد با   

  .الوحدات اإلدارية أو تلك المتعلقة بالوظيفة العامة، وتعتمد هذه األنظمة من اللجنة الشعبية العامة
  

)8(
شحن  ات ال ة بعملي ساحات المتعلق ستودعات والم شاء وإدارة واستغالل المخازن والم ة الحرة إن يجوز إلدارة المنطق

  .ن وتوفير األجهزة والمعدات الالزمة لتسهيل أعمال المشروعات التي تقام في المنطقة الحرةوالتفريغ والتخزي
  

)9(
اًء                   ين المختص بن رارات من األم ة الحرة بق ل التخزين بالمنطق يحدد مقابل الخدمات وشغل المناطق والعقارات ومقاب

  . على عرض من اإلدارة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  

  المنطقة الحرةالترخيص ب
  
)10(

  :تقدم طلبات الترخيص لغرض االستفادة من المنطقة الحرة إلى اإلدارة يوضح فيها نوع االستعمال المطلوب
  .ترخيص بمشروع استثماري 
 .طلب انتفاع بالعقارات 
  .أي استعمال أو استغالل ألي من المنشآت الموجودة في المنطقة 

  



)11(
ى تحقيق أي من                           تصدر اإلدارة تر   ؤدي إل ا ت د من أنه ات والتأآ د دراسة الطلب اخيص االستفادة من المنطقة الحرة بع

ًا              ا بيان زء منه رة أو أي ج ة الح شغل المنطق رخيص ل ضمن الت ب أن يت انون و يج ي الق ا ف صوص عليه داف المن األه
ع ا     الي وال يتمت ضمان الم دار ال ريانه و مق دة س ا وم ن أجله نح م ي م األغراض الت ا  ب اءات و المزاي ه باإلعف رخص ل لم

  .المنصوص عليها في القانون إال في حدود األغراض المبينة في الترخيص
  .ك الغير فيه إال بموافقة اإلدارةو يكون الترخيص شخصيًا وال يجوز التنازل عنه آليًا أو جزئيًا  أو إشرا

  

)12(    
ة المختص    ال المرخص        تصدر اإلدارة بالتنسيق مع الجهة الجمرآي ة الخاصة ألصحاب األعم صاريح دخول المنطق ة ت

  .لهم  آما تصدر التصاريح للعاملين في المنشآت المرخص لها
  

)13(
  

صة             ة المخت ة الجمرآي ع الجه سيق م ة بالتن ن إدارة المنطق رة م ة  الح ة بالمنطق صاريح اإلقام صدر ت    ت
 بالمنطقة الحرة بشرط أن تستوجب طبيعة عملهم بقاءهم بالمنطقة   لينو يكون استعمال هذه التصاريح مقصورًا على العام       

  .الحرة في غير أوقات العمل
  

)14(
الل           ا خ رج منه ا يخ ة أو م ى المنطق دخل إل ا ي ع م وائم بجمي ارك ق ى الجم دم إل ى اإلدارة أن تق   عل

  .ساعة من عملية اإلدخال أو اإلخراج) 36(
  
  

)15(
  : التاليةعمل أو الدخول  أو اإلقامة في الحاالت يلغى تصريح ال

  . الحكم علي المصرح له في جناية  أو جنحة تهريب أو جريمة مخلة بالشرف أو األمانة .1
ه  في                            .2 ه بمزاولت شاط المرخص ل ا أو انتهى أو أوقف الن إذا انتهت خدمة المصرح له لدى المنشأة التي يعمل به

  .  المنطقة الحرة
  .  المصرح له ألحكام القانون أو اللوائح أو التعليماتإذا تكررت مخالفة .3

  

  عــل الرابـالفص
  

  بالبضائع العابرة وخروجها  قةـمتعلـ ال راءاتـاإلج
  

)16(
ر الجماهيري      ابرة عب ضائع الع ل الب وز نق ة        ةيج ة والجوي ة والبحري ل البري ائل النق ع وس ى بجمي    العظم

ن الجما ا م ا و إخراجه وز إدخاله سير   ويج ن خالل خطوط ال ر م ى أن تعب دة عل ذ المعتم ع المناف ن جمي ى م ة العظم هيري
  . المحددة وفقًا للتشريعات

)17(
  .  البضائع العابرة ألية رسوم أو ضرائب جمرآية عدا رسوم الخدماتعال تخض

  

)18(
  . في المناطق الحرة تعلقة بها  إال تخزين البضائع العابرة أو تجميعها أو اتخاذ اإلجراءات المزال يجو



)19(
يتم نقل البضائع العابرة تحت مسؤولية متعهد العبور  وال يجوز تقييد أو منع أو وقف البضائع العابرة إال في الحاالت                 

  .التي يصدر بها قرار من مصلحة الجمارك
  

)20(
ه            ور مسئوالً                تختم البضائع العابرة وفقًا للنظام الذي يصدر ب د العب ارك و يكون متعه رار من مصلحة الجم  عن أي    ق

ضاعة                        زم صاحب الب ائق ويلت ا  بالوث ضائع  ومطابقته ة الب تم معاين ذا العبث ي عبث بتلك األختام   و في حالة ثبوت مثل ه
انون ال        بدفع آافة الرسوم  الجمرآية المقدرة عن أي نقص في البضائع مع            رم     دفع الغرامة المقررة وفق ق ا يغ ارك آم جم

  . متعهد العبور بغرامة مماثلة
  
  

)21(
د                            ضاعة تفي ذ خروج الب ارك في منف ز الجم ديم شهادة من مرآ يثبت خروج البضائع العابرة إلى وجهتها من خالل تق
ى                            ي عل ام الت د سالمة األخت ا يفي ات يكتفي بم ة في حاوي ضائع منقول سالمة األختام ومطابقة عدد الطرود، وإذا آانت الب

  .الحاوية
  

)22(
سلع    ي خاص بال رار جمرآ د إق ًا     يع ضرورية وفق ات ال ات والمعلوم ضمن البيان ذ يت ى المنف ولها إل د وص ابرة عن الع

ضائع أو  وم أصحاب الب ارك، ويق رار من مصلحة الجم ه ق صدر ب ذي ي وذج ال ون  للنم صون الجمرآي دوبوهم أو المخل من
ى مص                  رارات إل ذه اإلق ديم ه اطق الحرة بتق د   المعتمدون من الجمارك ومن المرخص لهم بالعمل في المن ارك عن لحة الجم

  . البضائعوصول
  

)23(
ة                      ا بالمستندات المتعلق دخول ومطابقته ذ ال ى منف      تتولى مصلحة الجمارك معاينة البضاعة العابرة عند وصولها إل

د  ًا للقواع ضها وفق رود أو بع ع الط ة جمي ا ومعاين تم    به وال يجب أن ت ع األح ي جمي ارك وف صلحة الجم صدرها م ي ت الت
  .أربعة وعشرين ساعة من تاريخ تقديم المستندات) 24(نة  في منافذ الدخول ومنافذ الخروج خالل المعاي

  
  

  الفصل اخلامس
  

  أحكـام عامـة
  
)24(

ى ال                ة إل ك باستثناء      يسمح بإدخال البضائع بجميع األنواع ومن جميع المصادر أجنبية آانت أم وطني ة الحرة وذل منطق
  :اآلتي
  .ة أو الضارة بالصحة أو بالبيئةالبضائع الفاسد .1
ي                    .2 شروط الت ًا لل ة وفق ا إدارة المنطق سمح به ي ت البضائع القابلة لاللتهاب عدا المواد الالزمة ألعمال االستثمار والت

 .تحددها
رار من                          .3 ا ق صادر به ة وال ة والفني صناعية واألدبي ة وال ة التجاري ة الملكي ة بحماي البضائع المخالفة للقوانين المتعلق

 .هات المختصةالج
 .البضائع المقاطعة أو التي يتقرر مقاطعتها .4
 .البضائع التي تحمل رسومًا وأشكاًال وشعارات مخالفة لألديان السماوية .5



 .المخدرات والمؤثرات العقلية على اختالف أنواعها ومشتقاتها .6
 .خائر والمتفجرات إال بموافقة الجهات المختصةلذاألسلحة وا .7

ا      ويعتبر أصحاب هذه البضا    ئع وممثلوهم مسئولين عن البضائع المحظور دخولها إلى المنطقة الحرة إذا ما دخلت إليه
  .مع عدم اإلخالل بتوقيع العقوبات المقررة

  

)25(
ضائع أّي ال الب دير   ًايجب إلدخ ى م ه إل ن يمثل شأن أو م ن صاحب ال ب م ديم طل رة تق ة الح ى المنطق ان مصدرها إل  آ

د   ها وعدد الطرود ووزنها وعالماتها در البضاعة ومنشأها ونوع   المنطقة، ويذآر فيه مص    ه ق ع  ا، آما يتضمن إقرارًا بأن طل
  .على أحكام هذه الالئحة وعلى جميع القرارات والقواعد المتعلقة في الخصوص

ره             شحن أو غي سند ال سخة األصلية ل دم الن ه أن يق ة الحرة فعلي ى المنطق  من  وإذا آانت البضائع واردة من الخارج إل
  .التصاريح واألوراق الجمرآية المتعلقة بالشحن

  

)26(
ة المختصة ويرفق                           ى الجهة الجمرآي رار جمرآي إل ة الحرة إق يقدم عن البضائع المستوردة أو المصدرة من المنطق

  .باإلقرار المستندات الالزمة معتمدة من إدارة المنطقة الحرة
  

)27(
ى الخارج وتطبق في شأنها        تعامل البضائع المصدرة م    ضائع المصدرة إل ن داخل البالد إلى المنطقة الحرة معاملة الب

  .القواعد واإلجراءات المنظمة للتصدير
ويجوز بعد موافقة إدارة المنطقة الحرة السماح بإدخال البضائع المحلية واألجنبية من داخل البالد إلى المنطقة الحرة                 

راء ة إلصالحها أو إلج صفة مؤقت تيراد  ب د االس بالد دون خضوعها لقواع ل ال ى داخ ا إل ا وإعادته ة عليه ات تكميلي  عملي
  .المقررة وتحصل الضرائب الجمرآية على قيمة اإلصالح أو تكملة الصنع وفقًا ألحكام قانون الجمارك

  

)28(
ة ل           ًا للقواعد العام بالد طبق ى داخل ال ا      يكون استيراد البضائع من المنطقة الحرة إل ؤدي عنه الستيراد من الخارج وت
  .الضرائب الجمرآية وغيرها من الضرائب والرسوم آما لو آانت مستوردة من الخارج 

ة   ات محلي ى مكون شتمل عل ي ت رة والت ة الح ستوردة من المنطق ة عن المنتجات الم ضريبة الجمرآي اء ال ون وع ويك
  .ن المنقطة الحرة إلى داخل البالدت خروجها موأخرى أجنبية هو قيمة المكونات األجنبية بالسعر السائد وق

  

)29(
  .يجوز تداول البضائع والمنتجات من منشأة إلى أخرى داخل المنطقة وفقًا لإلجراءات التي تحددها اإلدارة

  .آما يجوز تداول البضائع والمنتجات من منطقة حرة إلى أخرى وفقًا لنظام العبور
  
  

)30(
ا من                   استه زال يجو  ة وغيره ضرائب الجمرآي الك البضائع األجنبية لالستعمال الشخصي في المنطقة الحرة قبل أداء ال

  .الضرائب والرسوم المستحقة
  

)31(
  .للتزود بالمواد التي تحتاج إليهايجوز للسفن الدخول إلى المناطق الحرة 

  

)32(
ام   ق نظ شأ وف ة المن ضائع األجنبي ل الب وز نق ى  يج ضائع إل صال الب ضمونة بإي دات م ديم تعه د تق ابرة بع ضائع الع الب

  .وجهتها
  



)33(
  

ي وردت               ا الت صديرها بحالته اد ت ة الحرة ويع ة في المنطق تخضع البضائع العابرة التي تخزن في المستودعات المقام
  . المنصوص عليها في قانون الجماركبها لإلجراءات والقواعد

  

)34(
  

تظمة ومرقمة ومعتمدة من  البضائع بالمنطقة الحرة وفقًا ألسس وقواعد التخزين ويشترط أن تكون السجالت من          تودع
  .اإلدارة

قة الحرة بصورة من الجرد     وعلى المرخص له جرد السلع المخزنة مرة واحدة سنويًا على األقل وموافاة إدارة المنط    
  .ئي أو آلي آلما اقتضى األمر ذلكجز، ويجوز إلدارة المنطقة إجراء جرد مفاجئ ونتيجته

)35(
  

إلدارة عال تخض ك يجوز ل ة ومع ذل ي المنطق ا ف ي من حيث بقاؤه د زمن ة الحرة ألي قي دخل المنطق ي ت ضائع الت  الب
ضرائب والرسوم   صة ال ا خال ة أو بيعه ا من المنطق ضاعة وإخراجه إتالف الب أمر ب رك المختص أن ت ع الجم سيق م بالتن

  -: اآلتي األحوالغيرها من الضرائب والرسوم، وذلك في الجمرآية و
  .ة على النحو الذي تحدده اإلدارةتسمح ببقاء البضائع في المنطق إيقاف نشاط المرخص له لمدة ال .1
 .إذا ثبت عدم صالحية البضاعة صحيًا أو أن بقاءها في المنطقة يعرض الصحة العامة للخطر .2
  .ألضرار بالبضائع األخرىإذا تبين أن وجود البضائع من شأنه ا .3

 

)36(
  

د                                ا وعددها وصنفها عن ى أساس وزنه ضائع عل ر في الب ل نقص أو ضياع أو تغيي يكون المرخص له مسئوًال عن آ
ة الصنف أو           التخزين، وترفع عنه هذه المسؤولية إذا آان       ى طبيع  النقص أو الضياع أو التغيير ناتجًا عن أسباب ترجع إل

  . الحادث الجبريالقوة القاهرة أو
ددة         سبة المح وق الن ي تف ادة الت ز أو الزي ى العج وم عل ضرائب والرس ن ال ا م ة وغيره ضرائب الجمرآي صل ال وتح

  .للتسامح المقررة طبقًا ألحكام قانون الجمارك
  

)37(
  

  .قانون الجماركتسري على المنطقة الحرة األحكام الخاصة بالتهريب ومخالفة النظم الجمرآية المنصوص عليها في 
  

)38(
شأن مع اإلدارة                        ذا ال تتولى مصلحة الجمارك متابعة البضائع العابرة عند مرورها بالجماهيرية العظمى وتنسق في ه

  .أثناء تواجد البضاعة في المناطق الحرة
  

)39(
ض ستثمرعال تخ شاريع وال الم سجي  و الم ات الت رة لمتطلب ة الح ستعملون للمنطق وردين  ن والم جالت الم ي س ل ف

ستثمرين         شروعات والم سجيل الم ة بت راءات الخاص د واإلج ضع اإلدارة القواع اري، وت سجل التج صدرين وال والم
  . والمستعملين لديها والسجالت التي تتطلب لذلك وقيمة الرسوم الخاصة بالتسجيل وطريقة دفعها وجهة اعتمادها

رة  ة ح رة أو لمنطق اطق الح ون للمن وز أن يك ة   ويج شرآات األجنبي روع ال شرآات وف ام خاص لتأسيس ال ة نظ  معين
  .لنظام من اللجنة الشعبية العامةوبشروط ميسرة على أن يتم اعتماد هذا ا

  

)40(
  

صادرة        واردة أو ال ادالت ال وال والمب دمات واألم سلع والخ ضائع وال شاريع والب ضع الم   ال تخ
و  ة قي رة ألي اطق الح ي المن ة ف ا   أو المتداول ة، آم ضرائب المماثل وم أو ال ن الرس ا م ة أو غيره   د جمرآي

ومي أو      ال تخضع ألية قيود أو أنظمة رقابية معمول بها باستثناء ما     وطني والق تعلق منها بالعقيدة أو األخالق أو األمن ال
  .الصحة أو حماية البيئة



  . وباقي مناطق الجماهيرية العظمىوال تسري أحكام هذه المادة على المبادالت التي تتم بين المناطق الحرة
  

)41(
وال                ابرة من األم ضائع الع ذلك الب اطق الحرة وآ وال المستثمرين والمستعملين في المن ة المشروعات وأم ر آاف تعتب

و       ا، وال يج ي تملكه ة الت ت الجه ا آان ة أي د      زالخاص ع الي وال وال وض ك األم ى تل ز عل    الحج
  . نص قانوني أو بمقتضى إجراء قضائي واجب النفاد في الجماهيرية العظمىأو فرض الحراسة عليها إال بموجب

  

)42(
و رة  أو زال يج اطق الح ي المن ة ف شروعات المقام أميم الم ا    ت تيالء عليه ا أو االس زع ملكيته   ن

  .أو مصادرتها أو تجميدها أو إخضاعها إلجراءات لها نفس التأثير إال بقانون وفي مقابل تعويض عادل
  

)43(
ة          ب المالي تعانة بالمكات ه االس ا علي ك، آم ن ذل ا أمك ة آلم ر الوطني تخدام العناص ستعمل باس ستثمر أو م ل م وم آ يق
صاد                     ا يخدم االقت ذه الخدمات بم ا أمكن وتضع اإلدارة قواعد وحدود االستعانة به ل م والقانونية واالستشارية الوطنية آ

  .الوطني والمستثمر والمستعمل
  

)44(
ى  ب عل ذي يج ى ال د األدن ى الح ة العظم ي الجماهيري ا  ف ول به اعي المعم ضمان االجتم ل وال ة العم ر أنظم تعتب

شروط أفضل للعمل                    ، وال لمستعملين توفيره للعاملين لديهم   المستثمرين وا  ع العامل ب ادة بجواز أن يتمت ذه الم يخل حكم ه
  .دوليًاوالضمان االجتماعي وفق المعايير المعترف بها 

  

)45(
ي                 ًا للقواعد الت ك وفق ستعملها في المشروع، وذل يلتزم المستثمر أو المستعمل بالتأمين على المباني والمعدات التي ي

  .تضعها اإلدارة

)46(
م طلب   يجوز للمستثمر أو المستعمل التظلم لدى األمين المختص من اإلجراءات اإلدارية الصادرة في حقه على أن يقد                

ه        ) 30(التظلم إلى لجنة اإلدارة خالل       صادر في حق القرار ال تظلم ب الغ الم ى اإلدارة البث في طلب      .يومًا من تاريخ إب وعل
ذا  التظلم خالل أسبوعين من تاريخ تقديمه أو إحالته إلى األمين المختص مشفوعًا برأيها للنظر ف          يه وإصدار قراره حيال ه

تظلم وال ال .ال ع األح ي جمي يم أو   وف ى التحك ي اللجوء إل ستعمل ف ستثمر أو الم ة بحق الم دى إدارة المنطق تظلم ل ل ال يخ
  .القضاء

  

)47(
  .قد ينشأ بينهم من منازعات بطريقة التحكيم التجاري يجوز لإلدارة أن تتفق مع المستثمرين أو الغير على فض ما

  

)48(
ًا            تخل األحكام الواردة في هذه الالئحة        ال باألحكام المنصوص عليها في االتفاقيات التي تكون الجماهيرية العظمى طرف

  .فيها، وآذلك األحكام الواردة في قانون مقاطعة العدو الصهيوني

  
  ..انتهـــــــت

 


