
  ) مسيحي1997 (  ميالدية1426لسنة ) 5(القانون رقم 
  ةفي شأن تشجيع استثمار رؤوس األموال األجنبي

 ) مسيحي2003 (ر. و1371 لسنة )7(المعدل بالقانون رقم 
  

 مؤتمـــر الشعــــب العــــــام
 ميالدية والتي 1425تنفـيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في دور انعقادها العادي الثاني للعام 

صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية األساسية واللجان الشعبية والنقابات واإلتحادات والروابط 

 9 إلى 4 شوال الموافق من 30 إلى 25في دور إنعقاده العادي خالل الفترة من ) مؤتمر الشعب العام(المهنية

  . ميالدية 1426الربيع 

  .م سلطة الشعب وبعد اإلطالع على إعالن قيا

  .وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق اإلنسان في عصر الجماهير

  . إفرنجي بشأن تعزيز الحرية 1991لسنة ) 20(وعلى القانون رقم 

  .وعلى القانون التجاري وتعديالته

  . افرنجي بشأن استثمار رؤوس األموال األجنبية 1968لسنة ) 37(وعلى القانون رقم 

  . إفرنجي وتعديالته 1973لسنة )  64(ب الدخل رقم وعلى قانون ضرائ

  . إفرنجي وتعديالته 1973لسنة ) 67(وعلى قانون الجمارك رقم 

  . إفرنجي بشأن المصارف والنقد واالئتمان وتعديالته 1993لسنة ) 1(وعلى القانون رقم 

  .ية ر  بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعب. و1369لسنة ) 1(وعلى القانون رقم 
  

 صاغ القانون اآلتي
 

  المادة األولى

 هذا القانون الى تشجيع إستثمار رؤوس األموال األجنبية إلقامة مشروعات إستثمارية في إطار السياسة يهدف

  -:العامة للدولة وأهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية وعلى األخص 

  .نقل التقنية الحديثة  -

  .بناء العناصر الليبية الفنية  -

  .نويع مصادر الدخل ت -

  . لألسواق العالمية  المساهمة في تطوير المنتجات الوطنية بما يساعد على دخولها -

  .تحقيق التنمية المكانية  -
  

  المادة الثانية

هذا القانون على إستثمار رأس المال األجنبي المملوك للمواطنين العرب الليبيين ورعايا الدول يسري 

  .يع االستثمارية العربية واألجنبية في المشار

لرأس المال الوطني مشاركة رأس المال األجنبي في االستثمار وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا ويجوز 

   )1. (القانون أسس وضوابط هذه المشاركة 

  المادة الثالثة

لقرينة على  أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات اآلتية المعاني المقابلة لها ما لم تدل افي تطبيق  

  -:غير ذلك 
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  .الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى  = الجماهيرية العظمى  )1 (

  .قانون تشجيع إستثمار رؤوس األموال األجنبية  = القانـون ) 2 (

  .أمين اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة  =   األمـين  )3 (

  .الستثمار هيئة تشجيع ا = الهيئـة ) 4 (

  . الالئحة التي تصدر تنفيذاً ألحكام هذا القانون=  الالئحة التنفيذية)  5 (

القيمة المالية اإلجمالية التي تدخل إلى الجماهيرية العظمى سواء كانت مملوكة لليبيين = رأس المال األجنبي ) 6 (

  .أو ألجانب تنفيذاً لنشاط إستثمارى 

 النقدية أو العينية المقومة بالعملة المحلية الداخلة في تكوين رأس مال المشروع القيمة : رأس المال الوطني) 7 (

  )2. (االستثماري المملوكة لمواطنين ليبيين أو ألشخاص اعتبارية ليبية مملوك رأس مالها بالكامل لليبيين 

ا أنتاج سلعة أي منشأة اقتصادية تؤسس وفق القانون، ويكون من نتيجة عمله= المشروع االستثماري) 8 (

لالستهالك النهائي أو الوسيط أو سلع استثمارية أو لتصدير أو تقديم خدمة أو أي منشأة أخرى تعتمدها أمانة 

  اللجنة الشعبية العامة 

  . هذا القانون  كل شخص طبيعي أو اعتباري وطني أو أجنبي يستثمر وفقاً ألحكام = المستثمر) 9 (
  

  المادة الرابعة

  -:ون إستثمار رأس المال األجنبي الداخل للجماهيرية العظمى بأحد األشكال التالية هذا القانينظم  

  . مقامها والواردة بالطرق المصرفية الرسمية مالعمالت األجنبية القابلة للتحويل أو ما يقو    -

  .اآلالت والمعدات واألجهزة وقطع الغيار والمواد األولية الالزمة للمشروع االستثماري     -

  .وسائل النقل غير المتوفرة محلياً     -

براءات االختراع والتراخيص والعالمات واألسماء التجارية الالزمة إلقامة : الحقوق المعنوية مثل     -

  .المشروع االستثماري أو تشغليه

  .الجزء المعاد إستثماره من أرباح وعوائد المشروع     -

لحصص العينية الداخلة في تكوين رأس المال المراد إستثماره في الالئحة التنفيذية كيفية تقييم اوتنظم  

  .الجماهيرية 

  المادة الخامسة

تتمتع بالشخصية االعتبارية المستقلة تتبع اللجنة الشعبية ) هيئة تشجيع االستثمار ( هيئة تسمى تُنشأ 

ناء على عرض من األمين يحدد العامة لالقتصاد والتجارة ، ويصدر بإنشائها قرار من اللجنة الشعبية العامة ب

مقرها القانوني وأمين وأعضاء لجنة إدارتها ، وتنظم الالئحة التنفيذية كيفية عقد اجتماعات الهيئة واإلجراءات 

  .اإلدارية الالزمة إلقامة المشروع 
  

  المادة السادسة

ثمارية بمختلف الوسائل ولها الهيئة على تشجيع استثمار رؤوس األموال األجنبية والترويج للمشاريع االستتعمل 

  -:على األخص 

  .بالد الاالستثمارات األجنبية فى    دراسة وإقتراح الخطط المنظمة لالستثمار األجنبي واألشراف على -1

 للشروط القانونية ودراسة الجدوى  تلقى طلبات استثمار رؤوس األموال األجنبية وتحديد مدى استيفائها   -2

  . ورفع توصياتها بالخصوص إلى األمين الستثمارياالقتصادية للمشروع ا
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 االستثمار فى المشروعات التى   جمع ونشر المعلومات وإعداد الدراسات االقتصادية المتعلقة بامكانيات    -3

  .تساهم فى التنمية االقتصادية للبالد 

  .ستثمار بمختلف الوسائل  لفرص اال اتخاذ الوسائل الكفيلة باستقطاب رؤوس االموال االجنبية والترويج  -4

التوصية باعفاءات او تسهيالت او مزايا اخرى لمشاريع تعتبر مهمة بالنسبة لتطوير االقتصاد الوطنى او   -5

التوصية بتجديد االعفاءات والمزايا الواردة فى هذا القانون لفترة زمنية اخرى ، وترفع توصياتها الى 

  .الجهة المختصة 

عليها المستثمرون من شكاوى أو تظلمات أو منازعات ناتجة عن تطبيق احكام هذا النظر فيما يعرضه   -6

  .القانون مع عدم االخالل بحق المستثمر فى التظلم والتقاضى 

 بتطويرها الى الجهة   مقترحاتها المتعلقة دراسة تشريعات االستثمار ومراجعتها من حين الى آخر ورفع  -7

    .المختصة

  . خرى تسند لها من اللجنة الشعبية العامةأية اختصاصات ا  -8
  

  المادة السابعة

  -:فى المشروع ان يحقق كل او بعض االتى يشترط       

انتاج سلع للتصدير او المساهمة فى زيادة الصادرات منها او يكون من نتيجته االستغناء عن استيراد سلع      -

  .جزئية  بصفة كلية أو

وتحدد . عاملة الليبية والعمل على تدريبها واكسابها المهارات والخبرات الفنية توفير مواطن عمل لليد ال    -

  .الالئحة التنفيذية شروط و اوضاع تشغيل العمالة الوطنية 

  .استخدام تقنية حديثة او عالمة تجارية او خبرة فنية      -

  .ويرها تط تقديم خدمة يحتاجها االقتصاد الوطنى أو المساهمة فى تحسينها أو     -

دعم الروابط والتكامل بين انشطة ومشروعات اقتصادية قائمة أو تخفيض تكاليف االنتاج أو المساهمة فى     -

  .توفير مواد ومستلزمات تشغيل لها 

  .القيام باستغالل او المساعدة على استغالل مواد خام محلية     -

  .لفة اقتصادياًالمساهمة فى تنمية وتطوير المناطق النائية أو المتخ    -

  

  المادة الثامنة

  - :باالستثمار فى المجاالت اآلتيةيسمح 

  .الصناعــة   -

 .ـة ـالصحـ  -

 .السياحــة   -

 .ـدمات ـالخ  -

  .ــة ـالزراع  -

  .  مجال آخر يحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من االميناى

  

  المادة التاسعة

ألجنبية من قبل الهيئة بعد صدور القرار بالموافقة على االستثمار ترخيص إستثمار رؤوس االموال ايمنح 

  .من االمين 
 



  المادة العاشرة

  -: المشاريع المقامة فى اطار هذا القانون بالمزايا التاليةتتمتع 

 والضرائب الجمركية  اعفاء اآلالت والمعدات واالجهزة الالزمة لتنفيذ المشروع من جميع الرسوم   ) أ

  .ات االثر المماثل والضرائب ذ

اعفاء التجهيزات وقطع الغيار والمواد االولية الالزمة لتشغيل المشروع من جميع الرسوم والضرائب  ) ب

  .الجمركية المفروضة على اإلستيراد والرسوم والضرائب االخرى ذات االثر المماثل لمدة خمس سنوات 

نوات من تاريخ البدء فى االنتاج أو العمل اعفاء المشروع من ضرائب الدخل عن نشاطه لمدة خمس س )ج

حسب طبيعة المشروع ويجوز تمديد هذه المدة الى فترة اضافية مدتها ثالث سنوات بقرار من اللجنة 

  .الشعبية العامة بناء على عرض من االمين 

لمستثمر ترحيل استثمارها ويحق ل تتمتع االرباح الناتجة عن نشاط المشروع بهذه االعفاءات اذا اعيدكما      

  .الخسائر التى تلحق بمشروعه خالل سنوات االعفاء الى السنوات الالحقة 

اعفاء السلع الموجهة للتصدير من ضريبة االنتاج، واعفاؤها من الرسوم والضرائب المفروضة على )  د

  .التصدير عند تصديرها
  . والمستندات التى يستخدمها اعفاء المشروع من ضريبة الدمغة المقررة على المحررات التجارية) هـ

من هذه المادة الرسوم المفروضة مقابل خدمات كرسوم ) أ ، ب ، د ( االعفاءات الواردة فى الفقرات تشمل  ال

  الميناء والتخزين والمناولة

  المادة الحادية عشرة

غراض التصرف فى اآلالت والمعدات واالجهزة وقطع الغيار والمواد االولية المستوردة الال يجوز 

المشروع بالبيع او التخلى عنها اال بموافقة من الهيئة وبعد آداء الرسوم والضرائب الجمركية المقررة على 

   . استيردها

  . استعمالها لغير الغرض الذى منح الترخيص من اجلهواليجوز 
  

  المادة الثانية عشرة

  -:للمستثمر الحق فيما يلى   

  -: فى الحاالت االتية اعادة تصدير رأسماله المستثمر    ) أ

  .انتهاء مدة المشروع    -

  .تصفية المشروع    -

  .بيع المشروع كلياً او جزئياً    -

   .مضي فترة زمنية التقل عن خمس سنوات من تاريخ اصدار الترخيص باالستثمار   -

تة اشهر من تاريخ اعادة تحويل رأس المال االجنبى الى الخارج بنفس الشكل الذى ورد به بعد انقضاء س   ) ب

  . وروده اذا حالت دون استثماره صعوبات او ظروف خارجة عن ارادة المستثمر

  .  يسمح سنويا بتحويل صافى االرباح الموزعة والفوائد التى يحققها المشروع الى الخارج  )ج

  .  للمستثمر الحق فى استخدام االجانب حين ال يتوفر البديل من الوطنيين   )د 

ستخدمين االجانب المستقدمين من الخارج حق تحويل نسبة من مرتباتهم واجورهم واية مزايا او مكافآت  وللم  -   

  .اخرى تمنح لهم فى اطار المشروع الى الخارج 

  . وتنظم الالئحة التنفيذية الشروط واالوضاع التى يتم بموجبها تنفيذ احكام هذه المادة   -
 

  المادة الثالثة عشرة



إلجراءات وع االستثماري باألشكال المنصوص عليها في التشريعات النافذة وال يخضع ال يتقيد المشر

  .القيد فى السجل التجارى والسجل الصناعي وسجلي المستوردين والمصدرين 

 الالئحة التنفيذية األشكال القانونية للمشاريع االستثمارية التي يجوز تأسيسها وفقاً ألحكام هذا وتحدد

  .التأسيس وإجراءات القيد في السجل االستثماري المعد لهذا الغرض القانون وضوابط 

 المشروع االستثماري بالشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة بمجرد قيده في السجل ويتمتع

  )3. (المذكور 

  المادة الرابعة عشرة

 تحقيق األمن الغذائي أو المشروع المقام فى مناطق التنمية المكانية أو المشروع الذي يسهم فىيتمتع 

المشروع الذي يستخدم تجهيزات من شأنها تحقيق وفر فى الطاقة أو في المياه أو تسهم فى حماية البيئة ، من 

من المادة العاشرة من هذا القانون لمدة إضافية بقرار من اللجنة الشعبية ) ب، ج( اإلعفاءات الواردة في الفقرتين 

  .مين وتحدد الالئحة التنفيذية شروط اعتبار المشروع محققاً لهذه االعتبارات العامة بناء على عرض من األ
 

  المادة الخامسة عشرة

 من التشريعات النافذة المتعلقة بالتملك يكون للمستثمر الحق فى تملك األراضى على سبيل استثناء

يستأجر العقارات الالزمة إلقامة او االتنفاع وله الحق فى استئجارها أو اقامة المبانـى عليها كما له ان يمتلك و

  .تشغيـل المشروع وذلك كله وفقاً للشروط واألوضاع التى تحددها الالئحة التنفيذية 
  

  المادة السادسة عشرة

للمستثمر ان يفتح لصالح مشروعه حساباً بالعمالت القابلة للتحويل لدى أحد المصارف التجارية أو يحق 

  .المصرف العربي الليبي الخارجي 
  

  المادة السابعة عشرة

 نقل ملكية المشروع كلياً أو جزئياً الى مستثمر آخر بموافقة من الهيئة ويحل المالك الجديد محل يجوز

المالك السابق فى الحقوق والواجبات وااللتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات األخرى 

  . الشروط واألوضاع التى يتم بها نقل الملكية المعمول بها، وتحدد الالئحة التنفيذية
  

  المادة الثامنة عشرة

مخالفة المستثمر ألى من أحكام هذا القانون أو الالئحة التنفيذية ينذر المستثمر المخالف من قبل اذا ثبتت 

 على توصية من الهيئة بتصحيح المخالفة خالل فترة تحدد فى اإلنذار فاذا لم يستجب لهذا اإلنذار جاز لالمين بناء

  -:الهيئة 

  .حرمان المشروع من بعض المزايا المقررة فى هذا القانون     -

  . منه يإلزام المستثمر بتسديد مثلى ما أعف     -

  المادة التاسعة عشرة

  -:سحب الترخيص الصادر للمشروع أو تصفية المشروع نهائيا فى الحاالت االتية يجوز 

ع أو عدم االنتهاء من التنفيذ وفقا للضوابط والشروط التى تحددها الالئحة عدم البدء فى تنفيذ المشرو   -

  .التنفيذية 

  .اإلخالل باألحكام العامة الواردة فى هذا القانون أو الئحته التنفيذية    -
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  .تكرار المخالفات    -

  .وذلك كله وفقاً لإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية          
  

  ونالمادة العشر

من هذا القانون ) 19(أو المادة ) 18(التظلم كتابياً من أي قرار يصدر فى حقه بموجب المادة للمستثمر 

أو أي منازعات ناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون وذلك خالل ثالثين يوماً من تاريخ إبالغه بموجب كتاب بعلم 

  .مها وإجراءات التظلم الوصول وتحدد الالئحة التنفيذية الجهة التي يتم التظلم اما
  

  المادة الحادية والعشرون

  -:يجب على صاحب المشروع 

  .مسك الدفاتر والحسابات النظامية للمشروع   -

 اعداد ميزانية سنوية وحساب أرباح وخسائر مصدقة من قبل محاسب قانوني حسب الشروط الواردة في القانون   -

  . التجاري

  المادة الثانية والعشرون

ظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من األمين صفة مأموري الضبظ القضائى لمراقبة لمويكون 

تنفيذ احكام هذا القانون وضبط واثبات المخالفات واحالتها الى الجهة المختصة ولهم فى سبيل ذلك التفتيش على 

  .المشروعات واالطالع على الدفاتر والمستندات المتعلقة بنشاطها 
  

  ة والعشرونالمادة الثالث

تأميم المشروع أو نزع ملكيته أو االستيالء الجبري عليه أو مصادرته أو فرض الحراسة أو  زال يجو

التحفظ أو التجميد أو إخضاعه إلجراءات لها نفس التأثير اال بقانون أو بحكم قضائي وفى مقابل تعويض فوري 

سب التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة وعادل وبشرط ان تتخذ هذه اإلجراءات بصورة غير تمييزية ويحت

للمشروع عند اتخاذ االجراء ويسمح بتحويل قيمة التعويض بالعمالت القابلة للتحويل فى فترة ال تتجاوز سنة 

  .وبأسعار الصرف السائدة عند التحويل 
  

  المادة الرابعة والعشرون

عل المستثمر أو نتيجة إلجراءات اتخذتها ضده اى نزاع ينشأ بين المستثمر األجنبي والدولة أما بفيعرض 

الدولة على المحاكم المختصة فى الجماهيرية العظمى اال اذا كانت هناك اتفاقية ثنائية بين الجماهيرية العظمى 

والدولة التي ينتمي اليها المستثمر أو اتفاقيات متعددة األطراف تكون الجماهيرية  العظمى والدولة التي ينتمي اليها 

لمستثمر طرفين فيها تتضمن نصوصاً متعلقة بالصلح أو التحكيم أو اتفاق خاص بين المستثمر والدولة ينص على ا

  .شرط التحكيم 

  

  

  المادة الخامسة والعشرون

 االستثمارات األجنبية القائمة بموجب تشريعات سابقة عند صدور هذا القانون بالمزايا واإلعفاءات الواردة تتمتع

  .بأحكامه 

  ادة السادسة والعشرونالم



أحكام هذا القانون على رؤوس األموال األجنبية المستثمرة والتي تستثمر في مشروعات النفط التسري 

  . والقوانين المعدلة له ى افر نج1955لسنة ) 25(وفقاً ألحكام القانون رقم 
  

  المادة السابعة والعشرون

   . جنة الشعبية العامة بناء على عرض من األمين الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللتصدر
  

  المادة الثامنة والعشرون

 في شأن استثمار رؤوس األموال األجنبية في ليبيا كما يلغى ى افر نج1968 لسنة 37القانون رقم يلغى 

  .كل حكم يخالف أحكام هذا القانون 
  

  المادة التاسعة والعشرون

 ، وفى وسائل االعالم المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره فى هذا القانون فى الجريدة الرسميةينشر 

  .الجريدة الرسمية
  

  
 

  مؤتمر الشعب العام

  
  

  

  سرت: صدر فى 

  ميالدية 1426/الربيع /9الموافق 
 

  



 قرار اللجنة الشعبية العامة
  )  مسيحي2004(ر. و1372لسنة ) 138(رقم 

   )5( بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
  رؤوس األموال األجنبية  ميالدية فى شأن تشجيع استثمار1426 لسنة

  ...اللجنة الشعبية العامة 

 بعد اإلطالع على القانون التجاري  −

 ميالدية ، في شأن تشجيع إستثمار رؤوس االموال االجنبية ، 1426لسنة ) 5(وعلى القانون رقم  −

  .ر . و1371لسنة ) 7(المعدل بالقانون رقم 

  ر ،بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والئحته التنفيذية . و1369لسنة ) 1(قم وعلى القانون ر −

 ف، بتشكيل لجنة لوضع خطة تنمية 1991لسنة ) 1005(وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  −

  .متكاملة لبعض المناطق 

شركات العامة اإلنتاجية ر ، بنقل تبعية ال. و1370لسنة ) 94(وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  −

  .لصندوق دعم الصناعات المحلية 

  .ر ، بإعادة تنظيم هيئة تشجيع اإلستثمار . و1370لسنة ) 20(وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  −

) 5(ر ، بشأن الالئحة التنفيذية للقانون رقم . و1372لسنة ) 9(وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  −

  .ية في شأن تشجيع إستثمار رؤوس األموال األجنبية  ميالد1426لسنة 

المؤرخ ) 5/1/1387(وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة لإلقتصاد والتجارة بكتابه رقم  −

  .ر . و13/05/1372في 

  .ر . و1369وعلى محضر إجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لعام  −

 .ر . و1372لشعبية العامة في إجتماعها العادي الثاني والعشرين لسنة وعلى ماقررته أمانة اللجنة ا −

  قــــررت
  )1(مادة 

لسنة ) 7( ميالدية المعدل بالقانون رقم 1426لسنة ) 5(بأحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم يعمل 

  .ارر ، فى شأن تشجيع إستثمار رؤوس األموال األجنبية ، المرفقة نصوصها بهذا القر. و1371

  )2(مادة 
ر المشار اليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام . و1372لسنة ) 9(يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

  .هذا القرار 
  )3(مادة 

  . بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر فى مدونة التشريعات يعمل
  

   جمادي اآلخر 15: التاريخ 
  ) سيحي  م2004(ر . و1372 / 08 / 01: الموافق  



  ) مسيحي 1997( ميالدية 1426لسنة ) 5(الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
  )  مسيحي 2003(ر  . و1371لسنة ) 7(المعدل بالقانون رقم 

  في شأن تشجيع إستثمار رؤوس األموال االجنبية 
  

  اب األولــبــال
  هـي طلباتـر فــار والنظـاالت االستثمــمج

 )1(المادة 
  هـار وشروطـ االستثماالتـد مجـتحدي

باستثمار رأس المال األجنبي المملوك للمواطنين العرب الليبيين ورعايا الدول العربية واألجنبية ،  حــسمُي

 الخدمات بأنواعها، وغيرها من المجاالت األخرى - الزراعة - السياحة – الصحة –وذلك في مجاالت الصناعة 

  .ا التي تقرر اللجنة الشعبية العامة إضافته

 لرأس المال الوطني المملوك لألشخاص الطبيعيين أو االعتباريين أن يشارك رأس المال األجنبي ويجوز

  -:في االستثمار بإحدى الصور التالية 

  .المساهمة النقدية  -1

 .المساهمة العينية  -2

 .الجزء المعاد استثماره من أرباح وعوائد المشروع  -3

خمسة ماليين دينار ليبي ، على ) 5.000.000(ع االستثماري  الحد األدنى لقيمة رأس مال المشروويكون

  . ان تكون مساهمة راس المال االجنبي النقدى بإحدى العمالت القابلة للتحويل 

خمسين في المائة أو أكثر %) 50(وفي حالة مشاركة رأس المال الوطني في المشروع االستثماري بنسبة 

مليوني دينار ) 2,000,000(نى لقيمة رأس مال المشروع االستثماري من قيمة رأس مال المشروع يكون الحد األد

  .ليبي 

   )4. (من شرط الحد األدنى المشار إليه رأس المال الوطني واألجنبي المملوك لليبيين ويستثنى 
  
   )2( مادة 

  ةــة العينيـر الحصـتقدي
ة باتفاق اطراف المشروع  النقدي أحتوى المال المستثمر على حصة عينية ، يتم تقدير قيمتهاإذا

  . االستثمارى
   )3( مادة 

  اتـم الطلبـديـتق
 تشجيع  طلبات االستثمار من صاحب الشأن أو من ينوب عنه إلى أمين اللجنة الشعبية لهيئةتقدم

  :تضمن الطلب البيانات التالية ي   على نموذجاالستثمار

  .ي اسم مقدم الطلب وجنسيته وشكله القانوني ومقره الرئيس  -

  وصف عام للمشروع يتضمن على وجه الخصوص، المجال المراد االستثمار فيه ، والفترة الزمنية الالزمة   -

  .لالنتهاء من تنفيذ المشروع ، وبيان بطبيعة المال المستثمر ومقداره ووحداته

خارج أو من يقوم  تقديم الطلبات عن طريق الملحقين التجاريين بمكاتب األخوة والمكاتب الشعبية بالويجوز

  .مقامهم وعلى هذه الجهات إحالة الطلبات فور تقديمها إلى الهيئة 
 
   )4( مادة 

  ارـة لالستثمـدات المطلوبـالمستن
  

                                                 
  ) مسيحي 2006(ر. و1374لسنة ) 86(معدل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم  ) 4(
  



  :المستندات التالية  على مقدم الطلب أن يرفق بطلبه يجب

 :مذكرة عن المشروع تضمن ما يلي  :1

للتحويل  لعظمى وطبيعته ، مقوماً بإحدى العمالت القابلة  الجماهيرية افيقيمة رأس المال المراد استثماره . أ

  .أو ما يعادلها بالعملة الليبية وقت تقديم الطلب

  . ، التى سيستخدمها في المشروع  والمحلية ان وجدت-  المستوردةالمواد .ب  

   .مواصفات المشروع الفنية  .ج            

   . المشروع برنامج زمني يحدد مدة تنفيذ . د             

  . القوى العاملة الوطنية واألجنبية لتشغيل المشروعتقديرات .هـ

 .شهادة تدل على جنسية المستثمر صادرة من الجهة المختصة في بلده بالنسبة للشخص الطبيعى  :2

  .للشخص االعتبارىبلد األصلي الالسجل التجاري في بقيد المستخرج رسمي حديث من صحيفة  :3

اصلية ) 3-2(ات المقدمة عن المشروع والمذكورة في الفقرتين  ان تكون المستندويجب

 .ومرفقة بترجمة الى العربية 
   )5( مادة 

  الـا اإليصـب أن يتضمنهـتي يجـات الـالبيان
  

  -:مشتمالً على البيانات التالية مقدم الطلب إيصاالً مثبتاً لتقديم الطلب، ويكون يمنح

   .ــــــهو تاريخ تقديمالطلب رقم  .1

  .اسم مقدم الطلب ولقبه وجنسيته وصفته  .2

  .اسم وتوقيع الموظف الذي استلم الطلب  .3

  .ب ـــبيان بالمستندات المرفقة بالطل .4

  .ه ــــالمجال المرغوب االستثمار في .5
 

   )6( مادة 
  قيـــد الطلبـــات

 عند ورودها للهيئة في سجل خاص بأرقام متتابعة حسب تواريخ استالمها ، ويحفظ كل  الطلباتتقيد

  .تودع به كافة المستندات واألوراق والمكاتبات المتعلقة به  طلب في ملف خاص
  

 وإسم  على غالف الملف من الخارج ، رقم الطلب واسم صاحب الشأن وعنوانه وجنسيتهوُيدون

 باألوراق والمستندات بيان  كما يدون على الغالف من الداخل ، ستثمار فيهالمشروع والقطاع المطلوب لال

  .المودعة به، وأرقامها المتتابعة بالملف وتواريخها، وعدد صفحاتها، وتاريخ إيداعها 
   )7( مادة 

  اتـبـ الطلفيت ـالب
الفنية اإلدارية وير  اللجنة الشعبية للهيئة دراسة الطلبات ، وإعداد التوصيات الالزمة والتقارىـتتول

 ستون يوما أقصاهابشأنها ، متضمنة رأيها في المشروع ، وبيان مدى خدمته لالقتصاد الوطني ، وذلك خالل مدة 

 اللجنة الشعبية من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وعلى الهيئة إحالة مقترحاتها وتوصياتها إلى أمين

  . القرار الالزم  إلصدارالعامة لالقتصاد والتجارة 
   )8( مادة 

  أنـب الشـاحـالغ صـإب



أو بخطاب مع علم الوصول ر  أمين اللجنة الشعبية للهيئة إبالغ مقدم الطلب كتابياً بالتسليم المباشيتولى

بموافقة أو رفض األمين على طلب المستثمر، وذلك خالل عشرة أيام من تاريخ استالم الهيئة لقرار الموافقة أو 

  . الموافقة المعلقة الرفض أو

ان ذلك وإبالغ ـيـكانت الموافقة معلقه على شرط أو أكثر فعلى أمين اللجنة الشعبية للهيئة بفإذا 

تقوم الهيئة ف في حالة الموافقة أما ، من تاريخ تقديم الطلب ثالثين يوماًستيفاء المطلوب خالل  باصاحب الشأن

تنسيق مع الجهات المختصة في الجماهيرية العظمى بحيث تغني  وذلك بالبإصدار التراخيص الالزمة لالستثمار

  . التراخيص التى تصدرها الهيئة عن أية تراخيص أخرى مقررة بموجب التشريعات النافذة
  

   )9( مادة 
  شكل المشروع

  - :اآلتية األشكال أحد المشروع االستثماري يأخذ    

  .الشركات المساهمة  .1

 .ة الشركات ذات المسئولية المحدود .2

  .األجنبيةفروع الشركات  .3

 .المشروع الفردي  .4

  )5(. والقواعد المبينة بهذه الالئحة لإلجراءاتويسجل لدى الهيئة وفقاً   
 

   )10( مادة 
  إنشاء السجل االستثماري

، تسجل فيه كافة المشروعات المتحصلة على تراخيص ) السجل االستثماري(سجل خاص بالهيئة يسمى د ـيع

  -:بل الهيئة ،  وتخصص في هذا السجل صحيفة خاصة لكل مشروع تدون فيها البيانات التالية االستثمار من ق

  .وموقعه ومركزه الرئيسي   ه،ونشاط،  ي االستثمارهمجالاسم المشروع ، و .1

  .قيمة رأس مال المشروع والمدفوع منه. 2

  .هم فى رأس مال المشروعأسماء المستثمرين بالمشروع وجنسياتهم ، وقيمة ونسبة مساهمة كل من .3

  .اسم الممثل القانوني ولقبه ، وصفته ، وجنسيته .4

   .اإلذن باالستثمار رقم وتاريخ قرار .5

  .رقم وتاريخ ترخيص التنفيذ  وترخيص مزاولة نشاط المشروع . 6

 . التكاليف االستثمارية للمشروع ومصادر تمويلها  .7

 وكذلك بيان  األخرىوالمزايا ،دة سريانها ، والتسهيالت  بيان باإلعفاءات التى منحت للمشروع وم.8

  .بالمخالفات ، ونوع العقوبات الصادرة ضد المشروع 

  .بيان بالحصص العينية والنقدية الداخلة فى تكوين رأس المال     .9

  .أية بيانات أخرى تتعلق بالمشروع اإلستثماري . 10
 
  )11( مادة

  القيد فى السجل االستثمارى
  

 الحاصل على الترخيص إلى مكتب السجل االستثماري بطلب وفق النموذج المعد من الهيئة للقيد في يتقدم

  -:السجل مرفقاً بالمستندات اآلتية

                                                 
  ر. و1373لسنة ) 29(معدل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم  )  5(
  



عقد التأسيس والنظام األساسي للمشروع الذى يأخذ أحد األشكال المحددة في المادة التاسعة من هذه الالئحة  :1

ركة األم إذا كان المشروع يأخذ شكل فرع لتلك الشركة مع  قرار ، أو عقد التأسيس والنظام األساسي للش

  .مجلس اإلدارة بإنشاء الفرع  وتعيين مديره العام ، وممثله القانوني في الجماهيرية العظمى

 إذا كان المستثمر شخصاً طبيعياً فيكتفي بالبيانات المقدمة منه عند تقديم طلب الحصول على الترخيص أما     

 .رباالستثما

وثيقة التفويض في االختصاصات ، أو التوكيل باإلدارة الصادرة لمدير المشروع وممثله القانوني ، على   :2

 .أن تتضمن بياناً واضحاً باختصاصاته، ومدة صالحية التفويض أو التوكيل

 .نموذج يحمل توقيع مدير المشروع ، أو ممثله القانوني في الجماهيرية العظمى  :3

لمختصة ذات العالقة تفيد بإدخال رأس مال المشروع أو جزء منه إلى الجماهيرية شهادة من الجهات ا  :4

 .العظمى

 على القيد في السجل االستثماري كافة اآلثار القانونية المترتبة على القيد في السجل ويترتب       

المحددة في هذه التجاري بما فيها ثبوت الشخصية االعتبارية ، وبعد استيفاء كافة البيانات والمستندات 

المادة ، يصدر مكتب السجل االستثماري لصاحب الشأن شهادة تثبت قيده بالسجل االستثماري وفق 

  .النموذج الذى تعده الهيئة لهذا لغرض 
  )12(مادة 

  منح الشهائد والمستخرجات
قابل اداء الهيئة منح صاحب الشأن بناء على طلبه ، شهادة او مستخرجاً من السجل االستثمارى، م تتولى

  .الرسوم المقررة لذلك 
  يـانـثـاب الـبـال
  اءاتـفـا واإلعـزايـالم

  )13( مادة 
   واالعفاء من الرسوم والضرائب الجمرآيةحـق االستيراد

  -:للمشروع االستثماري المرخص له باالستثمار استيراد االتى يحق

آالت أو معدات أو اد بناء او أثاث أو كافة احتياجات ومستلزمات المشروع من الخارج سواء كانت في شكل مو  .أ 

 معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية ومن المشروعآليات او وسائل نقل وإنتقال أو اجهزة الزمة لتنفيذ 

  .الرسوم والضرائب ذات األثر المماثل 

لية كافة احتياجات ومستلزمات المشروع من الخارج سواء كانت في شكل تجهيزات او قطع غيار او مواد او  .ب 

الزمة لتشغيل المشروع، ويتمتع المشروع االستثماري باعفاء الواردات المذكورة في هذه الفقرة من الرسوم 

ويجوز تمديد هذه المدة . والضرائب الجمركية والرسوم والضرائب ذات االثر المماثل لمدة خمس سنوات 

 بناء على عرض من امين اللجنة الشعبية الى فترة اضافية مدتها ثالث سنوات بقرار من اللجنة الشعبية العامة

  .العامة لالقتصاد والتجارة 

من هذه المادة وفقاً للشروط ) ب(و ) أ( المشروع االستثماري باالعفاءات المذكورة في الفقرتين ويتمتع

  -:التالية 

  .لصالحه  و أ أن يتم استيراد هذه المواد بإسم المشروع-1

 .مع مجال االستثمار المرخص به) من حيـث الكميات والنوعيــة (  أن تتناسب المواد المستوردة -2

 . أن يكون الترخيص باالستثمار ساري المفعول وقت االستيراد -3

وعدم التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف للجهات  م باستخدام هذه المواد فى المشروع زت ان يل-4

 .األخرى ما لم يتحصل على إذن كتابي من الهيئة 



 حالة الموافقة للمستثمر على بيع هذه اآلالت أو المعدات أو األجهزة لشخص آخر من غير المشمولين ىوف

  . منها ي مماثل ، يجب عليه دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها والتى سبق وإن أعفجمركي بإعفاء
  

   )14( مادة 
  حـــق التصديــر

  واالعفاء من ا لرسوم والضرائب الجمرآية
  

تصدير منتجاته إلى خارج الجماهيرية العظمى كلما رغب فى ذلك سواء كانت سلعاً ، للمستثمر  يجوز

 .أولية أو وسيطة أو معدة لإلستهالك المباشر 

جميع الضرائب والرسوم  ، ومن اإلنتاج ضريبة السلع الموجهة للتصدير أثناء تصديرها من وتعفى

   . على التصديرالمفروضة الجمركية والضرائب والرسوم ذات األثر المماثل
  

   )15( مادة 
مقابل بعض الخدمات كرسوم الميناء فروضة الرسوم الم  اإلعفاءات الواردة في هذه الالئحةال تشمل

  .والتخزين وعوائد المناولة 
  )16(مادة 

  الدخلاإلعفاء من ضريبة 
  

ريخ البدء في نشاطه لمدة خمس سنوات من تا على الدخليعفى المشروع االستثماري من ضريبة   - أ

االنتاج او العمل حسب طبيعة المشروع، ويعتبر المشروع قد بدأ في االنتاج او العمل من تاريخ منحه 

ترخيص مزاولة نشاطه، ويجوز تمديد هذه المدة الى فترة اضافية مدتها ثالث سنوات بقرار من اللجنة 

  .قتصاد والتجارة الشعبية العامة بناء على عرض من امين اللجنة الشعبية العامة لال

. كما تتمتع االرباح الناتجة عن نشاط المشروع باالعفاءات المقررة في هذه المادة إذا اعيد استثمارها   - ب

 .وعلى المستثمر تزويد الهيئة بقرار اعادة استثمار االرباح وقيمتها في حينه 

  .ى السنوات الالحقة  يحق للمستثمر ترحيل الخسائر التى تلحق بمشروعه خالل سنوات االعفاء ال-ج
   )17( مادة 

  تحديد المشروعات التى يشملها التمتع  باالعفاء لمدة اضافية
  

يعتبر المشروع مقاماً في مناطق التنمية المكانية اذا وطن في احدى المناطق التى تحددها اللجنة الشعبية  -1

  .العامة 

ه التركيز على انتاج اكبر قدر ممكن يعتبر المشروع مسهماً في تحقيق االمن الغدائى، إذا كان من شأن -2

من الحبوب، واستغالل المساحات المزروعة االستغالل االمثل او تنمية الثروة الحيوانية ومنتجاتها او 

 .انشاء الصناعات الغذائية التى تعتمد على المواد الخام المحلية 

تسهم في حماية البيئة ، متى يعتبر المشروع من المشروعات التى تحقق وفراً في الطاقة او المياه او  -3

كان يعتمد اعتماداً كلياً او جزئياً علىاستغالل الطاقة الشمسية او على أي نوع من انواع الطاقات 

الجديدة والمتجددة او يستخدم نظاماً في الري يقلل من استهالك المياه وإستنزافها ، او يستخدم اجهزة 

 الوقود، او تنبعث من عوادمها نسبة اقل من الكربون، وآالت متقدمة تقلل من استهالك الطاقة واحراق

 .مما يساعد على حماية البيئة 
  

الهيئة ، بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن وبعد التحقق من أن المشروع مقام في مناطق وتتولى 

الطاقة او التنمية المكانية او يسهم في تحقيق االمن الغذائي، او يستخدم تجهيزات من شانها تحقيق وفر في 

في المياه أو تسهم في حماية البيئة ، رفع توصية للجنة الشعبية للهيئة لتمديد مدة االعفاءات المنصوص 



من هذه الالئحة ، لفترة اضافية ) 16(من المادة " أ"وكذلك الفقرة ) 13(من المادة " ب"عليها في الفقرة 

مختص ، الى اللجنة الشعبية العامة الصدار اخرى، وفي حالة الموافقة يحال المشروع من قبل االمين ال

  )6. ( قرارها الالزم في الخصوص 
  )18( مادة 

  االعفاء من ضريبة الدمغة
  

 ميالدية المشار اليه ، من 1426لسنة ) 5(المشروع اإلستثماري المقام في اطار القانون رقم  يعفى

  . يستخدمها ضريبة الدمغة المقررة على المحررات التجارية والمستندات التى
  

   )19( مادة 
  استخدام العمالة

بتوفير مواطن عمل لليد العاملة الليبية والعمل على تدريبها واكسابها المهارات  المستثمر يلتزم

  .والخبرات الفنية 

للمستثمر استجالب واستخدام االيدى العاملة والخبرات الفنية االجنبية الالزمة القامة وتشغيل  ويحق

  . يتوفر البديل من الوطنيين المشروع، حين ال

  .وتقدم طلبات استجالب واستخدام العمالة االجنبية على النموذج المعد لذلك 

وينشأ في الهيئة مكتب يتبع اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل يتولى منح اذونات االستجالب 

  .ك مع امين اللجنة الشعبية لهيئة تشجيع االستثمار واالستخدام وفقاً للتشريعات النافذة بالتنسيق في ذل
   )20( مادة 

  تحويالت العمالة االجنبية بالمشروع
  

للعاملين االجانب المستخدمين للعمل بموجب عقود كتابية في مشروعات اإلستثمار المرخص ُيسمح 

بعد استيفاء ما يستحق عليها من بإقامتها بتحويل مرتباتهم وأجورهم أو أيةَ مزايا أو مكافآت مالية تمنح لهم ، 

 رسوم أو ضرائب ، وفقاً للتشريعات النافذة 
 

   )21( مادة 
  حق توسيع المشروع أو تطويره

 المتحصل على ترخيص باإلستثمار وفقاً ألحكام هذه الالئحة الحق في توسيع المشروع أو تطويره أو للمستثمر

  .ه إجراء إضافة أو تعديل على بعض األنشطة المتعلقة ب

 المستثمر في حينه تزويد الهيئة بمذكرة توضح نوع وقيمة التوسع أو التطوير أو التعديل ، مرفقة بقراره وعلى

  بالخصوص 
  )22( مادة 

  فتح الحسابات المصرفية للمستثمر
  

بمجرد صدور قرار الموافقة له باالستثمار ان يفتح حسابات مصرفية باسم المشروع ، لدى  للمستثمر يحق

ف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى او المصرف العربي الليبي الخارجي بالعملة المحلية او بغيرها المصار

  .من العمالت القابلة للتحويل 
   )23(مادة 

  تحويل االرباح
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للمستثمر المساهم برأسمال اجنبي تحويل صافى االرباح الموزعة والفوائد التى يحققها المشروع في  يحق

العظمى الى الخارج عن طريق المصرف الذى به حساب المشروع ويقوم المستثمر باخطار الهيئة الجماهيرية 

 .بذلك في حينه 
  )24(مادة 

 تملك العقارات واستئجارها
  

تملك االراضي على سبيل االنتفاع او استئجارها او اقامة المبانى عليها، وفقاً للضوابط  للمستثمريحق 

 :التالية 

  ..اً القامة او تشغيل المشروع او السكان العاملين به ان يكون ذلك الزم :1

 .أن يكون العقار مناسباً للغرض من تملكه أو إستئجاره  :2

 .الحصول على موافقة الهيئة على الشراء أو اإلستئجار  :3

أن تكون المباني أو األراضي مهيأة للغرض من إقامة المشروع أو تشغيله واليتعارض استخدامها مع  :4

عمرانية المعتمدة ، واال يؤدي الموقع المختار إلى األضرار بالبيئة ، أو المصادر المخططات ال

  الطبيعية ، أو السياحة أو الزراعة 
  

  )25( مادة 
  ترجيع رأس المال غير المستثمر

للمستثمر بإعادة تحويل رأس ماله األجنبي غير المستثمر إلى الخارج بنفس الشكل الذي ورد به كما يسمح 

  -:ستثمر الوطني ترجيع رأس ماله ، وذلك وفقاً للحاالت والشروط التالية يسمح للم

مضي ستة أشهر من تاريخ تحويل المال المراد إستثماره إلى الجماهيرية العظمى ، ولم يتحصل على  -1

  .التراخيص والموافقات الالزمة للمشروع أو البدء في تنفيذه 

ا لعدم تمكنه من الحصول على الترخيص الالزم عدم تمكن المستثمر من إستثمار هذه األموال إم -2

 .لإلستثمار ، أو إذا حالت دون قيامه باالستثمار صعوبات أو ظروف ال دخل للمستثمر فيها 

تقديم طلب إلى الهيئة على النموذج المقرر لذلك ، مرفقاً به شهادة من المصرف الذي أودع به المبلغ ، تبين ويتم 

 ، وبيان األسباب والظروف التي حالت دون قيامه باإلستثمار ، والمستندات المؤيدة صافي المبلغ الذي تم إيداعه

  .لذلك إن وجدت 

وبعد الموافقة على الطلب ، تقوم الهيئة بمخاطبة المصرف إلعادة ترجيع المبلغ المذكور في الطلب ، وفقاً 

   )7 ( .لإلجراءات المتبعة في هذا الشأن 
   مكرر )25( مادة 
 ل رأس المال المستثمرإعادة تحوي

 إعادة تحويل رأسماله في الجماهيرية العظمى إلى الخارج بناء على طلب يقدمه إلي أمين اللجنة للمستثمر

  -:الشعبية للهيئة وذلك في إحدى الحاالت اآلتية 

  .إنتهاء مدة المشروع  -

 .تصفية المشروع  -

 .بيع المشروع جزئياً  أو كلياً  -

 خمس سنوات من تاريخ إصدار الترخيص باإلستثمار ويقدم الطلب على مضئ فترة زمنية ال تقل عن -

  .النموذج المعد من قبل الهيئة ، مرفقاً بالمستندات الدالة 

                                                 
  ر. و1373لسنة ) 29(معدل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم  )  7(



وخالل مدة أقصاها شهرين من قبول الهيئة للطلب يتعين على أمين اللجنة الشعبية للهيئة في حالة الموافقة ،     

 )8. (ر ، إلتمام إجراءات تحويل المبلغ محل الطلب إلى الخارج مخاطبة المصرف الذي به حساب المستثم
  )26( مادة 

  نقل ملكية المشروع اإلستثماري
 نقل ملكية المشروع من مستثمر إلى آخر كليا أو جزئياً عن طريق البيع أو التنازل ، ويقدم طالب    يجوز

 بيانات وافية عن المشروع وتاريخ ورقم قرار التصرف في المشروع طلباً ألمين اللجنة الشعبية للهيئة متضمناً

الترخيص وإسم وجنسية المتصرف إليه وبيانات عن قدراته الفنية والمالية وأسباب التصرف وال يصبح التصرف 

  -:نافذاً إال بعد تحقق الشروط التالي

  .موافقة اللجنة الشعبية للهيئة  .1

وع ، وإذا كان المشروع ملكاً لجهه إعتبارية ، فتتم موافقة جميع المالك في حالة وجود أكثر من مالك للمشر .2

 .الموافقة من الجهه المحددة في النظام األساسي لتلك الجهة 

لنقل الملكية باإلرث ، على المالك الجديد أو من ينوب عنه إحضار شهادة من الجهات وبالنسبة 

عليها من مكتب االخوة أو المختصة في بلده األصلي تثبت أنه أو موكله الوارث الشرعي ، مصدقاً 

المكتب الشعبي في ذلك البلد أو من السفارة التي ترعى مصالح الجماهيرية العظمى إذا لم يكن لديها 

  .تمثيل سياسي أو قنصلي بها 

 .تعهد مكتوب بأن يستمر المشروع في نفس المجال الذي أنشئ من أجله  .3

حقوق والواجبات واإللتزامات المترتبة عليه ، تعهد بأن يحل المالك الجديد محل المالك السابق في ال .4

 . ميالدية ، المشار إليه ، وغيره من التشريعات النافذة 1426لسنة ) 5(بموجب أحكام القانون رقم 

 . أن تتوفر في المالك الجديد الخبرة الفنية واإلدارية وغيرها من الشروط المنصوص عليها في هذه الالئحة ويجب
  

  الباب الثالث
   عامةأحكام
  )27( مادة 

  إلتزامات المستثمر
  -:المرخص له باإلستثمار بما يلي يلتزم 

تنفيذ المشروع خالل ستة أشهر من تاريخ إبالغه بالموافقة على إقامته وفقاً ألحكام هذه الالئحة ، ويجوز  )1

 .رى للجنة الشعبية للهيئة ألسباب موضوعية أن تأذن عند الضرورة مد هذا الميعاد مدة مناسبة أخ

  وفقاً للطلب المقدم والذي على أساسه صدر الترخيص تنفيذ المشروع ) 2

مسك السجالت والدفاتر المحاسبية المنصوص عليها فى القانون التجاري الليبي ، وتقديم الحـسابات الختاميـة                ) 3

 .يئة كل من مصلحة الضرائب والهإلى مصدقة من مراجع قانوني  سنويا والميزانية العمومية للمشروع 

 . وأية توسيعات أو تطويرات أجريت عليه تقارير سنوية عن نشاط المشروعتزويد الهيئة ب) 4

 العاملة الوطنية  متى تساوت المؤهالت المطلوبة لشغل الوظائف واألعمال التى يتطلبها             لأليدي األولوية إعطاء) 5

  .المشروع 

بسحب قرار الموافقة    لشعبية العامة لإلقتصاد والتجارة     ألمين اللجنة ا  للجنة الشعبية للهيئة رفع توصية      يجوز  و 

   :اآلتية الحاالت إحدى تصفية المشروع نهائيا في أو أو إلغائه

 اإلضـافية عدم استكمال تنفيذ المشروع خالل الفترة الزمنية المحددة فى الترخيص، وانقضاء الفترة الزمنية                .أ 

   .الممنوحة للمستثمر
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ـ  الماليـة  النواحيغير قادر من   غير جاد فى تنفيذ المشروع  أو إذا تبين للهيئة أن المستثمر      .ب   علـى  ةأو الفني

 . المضي فى تنفيذه

إذا أخل المستثمر بأحد اإللتزامات المنصوص عليها في هذه المادة أو خالف أي من األحكام الواردة بالقانون                   . ج 

 . ميالدية ، المشار إليه ، وهذه الالئحة 1426لسنة ) 5(رقم 

اللجنة الشعبية للهيئة إخطار المستثمر بضرورة االنتهاء من تنفيذ المشروع ، وفق  البرنـامج الزمنـي                 وعلى      

  . المحدد لذلك ، بموجب إخطار رسمي يبلغ به فى العنوان المبين بطلب الموافقة على المشروع االستثماري
  

 يكون قد ابتاعها لغرض المشروع       التى واألراضيحالة سحب القرار، يجب على المستثمر بيع العقارات         وفى    

  ا ألغراض المشروعـله فى االنتفاع بهإذن  التى األراضي على إضافات أو إنشاءاتكما يجوز مطالبته بإزالة أية     

 المستثمر بذلك بموجب خطاب مسجل بعلـم        إبالغيتم  إرجاعها على نفقته بالوضع والشكل اللذين كانت عليهما و          و

 . الوصول

أو أيـة    ي من هذه األسباب ، يتوجب على المستثمر تسديد الرسوم والضرائب الجمركية           ألقرار  سحب ال وعند      

 رقـم  يكون قد أعفى منها بموجب أحكام القانون    التي  رسوم أخرى على اآلالت والمعدات ووسائل النقل المستوردة         

زل ، وذلك مع عدم اإلخـالل بـأي          ميالدية ، المشار إليه ، في حالة التصرف فيها بالبيع أو التنا            1426لسنة  ) 5(

  .تعويض إن كان له مقتضى في القانون 
 )28(مادة 

  متابعة المشاريع
  وإعداد تقارير دورية بإقامتهامشروعات االستثمار المرخص تنفيذ بالهيئة متابعة المختصة  اإلدارة تتولى

   .اللجنة الشعبية للهيئةعنها إلى 

  .ممارسة أعمالهم وفقاً للقانون  القضائيأموري الضبط  موظفو الهيئة الذين لهم صفة مويتولى

الجهات الرقابية والضبطية األخرى ذات العالقة التنسيق مع الهيئة في حالة قيامها بأي عمل من أعمال وعلى 

 .التفتيش أو الرقابة على المشاريع االستثمارية المرخص لها 
  
 )29(مادة 

  اريـمـثـتـروع االسـشـمـة الــتصفي
 ، االستثماريبتصفية المشروع اللجنة الشعبية العامة لإلقتصاد والتجارة مين أل الشعبية للهيئة أن تقدم توصية ةللجن

 - :اآلتية من الحاالت أيفى 

 بموافقة الجمعية العمومية غير العادية على تصفية اً مرفق على أن يكونتقديم طلب من صاحب الشان .1

 . بالنسبة للشركاتالمشروع

 .شروع ألكثر من نصف رأس المال خسارة الم .2

 . عدم الموافقة على طلب التمديدأو المدة المحددة للمشروع وعدم تقديم المستثمر لطلب تمديد المدة، انتهاء .3

 .استحالة استمرار المشروع فى ممارسة نشاطه .4

 .صدور قرار بإلغاء الترخيص  .5

على توصية اللجنة الشعبية للهيئة ، رة اللجنة الشعبية العامة لإلقتصاد والتجا أمينحالة موافقة وفى 

وإعداد ميزانية التصفية ، فإذا لم  ن للقيام بتصفية المشروعييصدر قراراً بالتصفية ، ويتولى المستثمر تعيين المصف

 اللجنة الشعبية للهيئة أمينيعين المستثمر المصفين خالل مدة ثالثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية ، يتولى 

 . التصفيةإجراءاتن وتكلفة ي المصفأتعابن بقرار منه ويتحمل المستثمر يلمصفتعيين ا
  
 )30(مـادة 

  في التظلم



  -:ضده في الحاالت اآلتية  الصادرة والقرارات اإلدارية التظلم من اإلجراءات للمستثمر

  .رفض قيد المشروع فى السجل االستثماري بالهيئة  -

 . قانون تشجيع استثمار رؤوس األموال األجنبية في حرمان المشروع من بعض المزايا المقررة -

 .ى منه ـــإلزام المستثمر بتسديد مثلي ما أعف -

 .صدور قرار بسحب المشروع أو تصفيته نهائياً  -

 .ــص  ـــــــسحــــب الترخيـ -

م بالقرار الصادر فى  اللجنة الشعبية للهيئة ، خالل ثالثين يوماً من تاريخ إبالغ المتظلى أمين التظلم كتابيا إلويقدم

  .حقه 

 إلى  برأي الهيئة التظلم مشفوعاً إحالةللجنة الشعبية للهيئةحالة عدم التوصل إلى حل مع المتظلم على أمين ا فيو

 ، للنظر فيه وإصدار قراره بالخصوص خالل خمسة أسبوعينخالل اللجنة الشعبية العامة لإلقتصاد والتجارة أمين 

   .إليه التظلم إحالةعشر يوما من تاريخ 

  . التظلم لدى الهيئة بحق المستثمر فى اللجوء إلى القضاء وال يخل
  
 

  إنتــهـــــــــــــــــــت
 
  

   جمادي اآلخر 15 :صدر في 
 ) مسيحي2004(ر . و1372  / 08  /    01:    الموافق 


