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 الطبيعة القانونية للمنطقة احلرة مبصراتة
 حممــــد أمحـــد كـــرواد

 قانون عام –ماجستري 
 مستشار قانوين ابدلنطقــة احلـــرة مبصراتة

 تقدمي
حركة االقتصاد الوطين من خالل دورىا تلعب ادلناطق االقتصادية احلرة دورًا ىامًا يف تنشيط 

يف جذب االستثمارات احمللية و األجنبية، وما ميكن أن يًتتب على ذلك من زايدة يف فرص التوظيف 
 واإلنتاج.

ويتطلب قيام ادلناطق االقتصادية احلرة وجناحها أساسًا موضوعياً، يتمثل يف توفري إطار 
مادية متكاملة، فضاًل عن حزمة من السياسات  تشريعي ومؤسسي لتنظيم عملها، وبنية أساسية

االقتصادية ادلتسقة، واليت من شأهنا مجيعًا ربقيق درجة االستقرار االقتصادي دبا يهيئ ادلناخ ادلالئم 
 لنجاح ادلنطقة احلرة،وضمان مساذنتها يف دعم عناصر النمو يف االقتصاد الوطين.

ام قانوين ُمنشأ لكياانت قانونية ذات طبيعة وأتسيسًا على ما سبق فإن ادلناطق احلرة ىي نظ
تعمل يف إطار احلرية االقتصادية، وتعّد أجنبية يف نظر القانون …( اقتصادية )ذبارية، صناعية، خدمية

اجلمركي والضرييب للدولة ادلضيفة على الرغم من خضوعها لسيادهتا، وسبتاز العمليات فيها ابلسرعة 
 والفعالية والسرية.

ىتمام ابدلناطق االقتصادية احلرة يف ليبيا قد جاء متأخرًا إىل حد كبري، غري أن ومع أن اال
ذلك ال مينع من ضرورة توجيو البحث العلمي يف ىذا االذباه، السيما يف ظروف متغرية على الصعيد 

أبعاد الدويل، أصبح معها مفهوم ادلناطق االقتصادية احلرة ودورىا يتجاوز اإلطار التقليدي ادلعروف إىل 
أخرى تتمثل يف التخزين وذبارة اخلدمات، وسبتد إىل رلال التصنيع والتكنولوجيا، واكتساب ادلزيد من 

 اخلربات وادلهارات وادلعرفة.
 أمهية الدراسة:

 تكمن أذنية الدراسة يف بيان وتوضيح الطبيعة القانونية للمنطقة احلرة دبصراتة.
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 مشكلة الدراسة:

تثور مشكلة الدراسة حول االختالف يف تفسري نصوص وأحكام قانون تنظيم ادلناطق احلرة 
م والئحتو التنفيذية والقرارات ادلنبثقة عنو من إنشاء ادلنطقة احلرة دبصراتة والتغيري 2000( لسنة 9رقم )

منطقة احلرة الذي حدث على تبعيتها يف أكثر من مرة، ومدى أتثري ذلك على الطبيعة  القانونية لل
 دبصراتة.

 منهج الدراسة:
تعتمد ىذه الدراسة على ادلنهج الوصفي وذلك من خالل وصف التشريعات ادلنظمة لعمل 
ادلناطق االقتصادية احلرة، مع األخذ ابدلنهج ادلقارن )كلما دعت احلاجة( وذلك دبقارنة التشريعات 

يعات ادلنظمة لعمل ادلناطق االقتصادية احلرة يف ادلنظمة لعمل ادلناطق االقتصادية احلرة يف ليبيا ابلتشر 
 بعض الدول.

 خطة الدراسة:
سنقوم بتقسيم الورقة إبذن هللا وفق خطة حبثية ثنائية من مطلبني وكل مطلب ينقسم إىل  

من واقع النصوص  فرعني حيث نتناول يف ادلطلب األول الطبيعة القانونية للمنطقة احلرة دبصراتة
 التشريعية واآلراء الفقهية، ويف ادلطلب الثاين سوف نتناول آليات العمل ابدلنطقة احلرة دبصراتة. 

  وهللا ادلوفق
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 مقدمة
لقد توسعت دائرة ادلناطق احلرة يف العامل وتطورت مفاىيمها كما تطورت وظائفها اليت كانت 

رة يف ادلوانئ البحرية واجلوية إىل ممارسة نشاط يف السابق مقصورة على ممارسة نشاط التجارة احل
اقتصادي ذباري وإنتاجي وخدمي شامل أو متخصص، ومن األذنية دبكان التفريق بني مفهوم /ادلدينة 

   احلرة/ منطقة التجارة احلرة /ادلنطقة احلرة/ ابعتبار أن لكل مفهوم داللتو وأثره القانوين واالقتصادي.
اقتصادية واسًتاتيجية   ن إقليم دولة ذات سيادة يتفق وألسباب خاصة: جزء مادلدينة احلرة 

على نزعها واقتطاعها من سيطرة القوانني االقتصادية ادلعمول هبا داخل البلد ويسبغ عليها قدر من 
 الشخصية القانونية ربدده االتفاقات الدولية.

بو إلغاء القيود على التجارة : اتفاق قائم بني دولتني أو أكثر يتم دبوجمنطقة التجارة احلرة
 من خالل زبفيضها تدررنياً وصوالً إىل اإلعفاء الكامل.   فيما بينها )أي الرسوم والقيود اجلمركية(

: ىي ّحيز جغرايف يقام على أراضي الدولة وربت سيادهتا دلمارسة أنشطة ادلنطقة احلرة
تصدر الدولة قوانني وأنظمة خاصة ذلذه اقتصادية زلددة يف رلال التجارة أو الصناعة أو اخلدمات، و 

ادلناطق تعطيها بعض االستثناء من القيود واإلجراءات ادلطبقة داخل البالد على األنشطة ادلشاهبة 
لنشاطها وينطبق عليها قانون األمن واآلداب والصحة العامة وفيما عدا ذلك فهي ال زبضع لألنظمة 

 الوضعية األخرى.
الدول إىل إنشاء مناطق زبضع لسيادهتا سياسيا وتشريعيا تسمى  عمدت ليبيا مثل ابقي ولقد

ابدلناطق احلرة، وتستخدمها كوسيلة جلذب االستثمارات احمللية واألجنبية، وكأداة من أدوات التنمية 
االقتصادية، حيث يساىم رأس ادلال األجنيب إىل جانب رأس ادلال احمللي يف إقامة ادلشروعات 

الت ادلختلفة )التجارية، الصناعية، اخلدمية( مما يؤدي إىل تشغيل األيدي العاملة االستثمارية يف اجملا
واكتساهبا اخلربة وادلهارة وتوفري التكنولوجيا احلديثة وتشجيع الصناعات التصديرية واستغالل ادلوارد 

لة من احمللية وتنشيط االقتصاد الداخلي يف رلاالت التصنيع والنقل والتأمني وزايدة حصيلة الدو 
 العمالت األجنبية وغريىا.  

ويعود التوجو إىل إنشاء ادلناطق االقتصادية احلرة يف ليبيا منذ منتصف القرن العشرين من 
م بشأن ادلناطق احلرة، ولكن العمل الفعلي بدأ بعد 1959( لسنة 10خالل إصدار القانون رقم )
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بور وادلناطق احلرة، والئحتو التنفيذية م إبعادة تنظيم ذبارة الع2000( لسنة 9صدور القانون رقم )
م واليت عرفت ادلنطقة احلرة 2004لسنة  137الصادرة دبوجب قرار اللجنة الشعبية العامة )سابقا( رقم 

أبهنا ))ادلنطقة احملررة من القيود الضريبية واجلمركية والنقدية وغريىا وادلعلن عنها جلميع الراغبني يف 
 ق أغراض ادلنطقة احلرة((.االستثمار فيها أو يف ربقي

( 495ولقد أنشئت ادلنطقة احلرة دبصراتة دبوجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم )
م، 2006( لسنة 32م، وأعيد تنظيمها دبوجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم )2000لسنة 

ميناء مصراتة البحري بكافة م بنقل تبعية 2006( لسنة 33وصدر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم )
( لسنة 366مرافقو ومراحلو إىل ادلنطقة احلرة دبصراتة، مث صدر قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم )

ىكتار( لصاحل مشروع ادلنطقة احلرة دبصراتة كمنطقة  3000م بنزع ملكية أرض مساحتها )2007
م صدر قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 2009توسعية إلقامة ادلشاريع الصناعية الكربى، ويف سنة 

( بتقرير بعض األحكام يف شأن ادلنطقة احلرة دبصراتة حيث أسند القرار إىل صندوق اإلدناء 72)
االقتصادي واالجتماعي مهمة إدارة وتشغيل ادلنطقة احلرة دبصراتة عن طريق إحدى الشركات التابعة لو، 

اتة شركة مساذنة خاضعة إلحكام وقواعد القانون اخلاص إىل أن وبذلك أصبحت ادلنطقة احلرة دبصر 
( بتقرير بعض األحكام يف شأن ادلنطقة احلرة دبصراتة والذي آلت 611صدر قرار رللس الوزراء رقم )

 دبوجبو ادلنطقة احلرة دبصراتة من حيث التبعية إىل وزارة االقتصاد.
ونية للمنطقة احلرة دبصراتة يف وضعها احلايل خالل ىذه الورقة حناول ربديد الطبيعة القان ومن

من خالل ادلطلب األول ونوضح يف ادلطلب الثاين آليات العمل ابدلنطقة احلرة دبصراتة من حيث اإلدارة 
 واإلشراف والرقابة.
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 ادلطلب األول
 الطبيعة القانونية للمنطقة احلرة دبصراتة

ابستقراء نصوص التشريعات ادلنظمة لعمل ادلنطقة احلرة دبصراتة نرى التخبط اإلداري 
والتشريعي الذي عاىن منو ادلشرع يف وضع إطار واضح للمنطقة احلرة دبصراتة، األمر الذي أدى إىل 

على االختالف يف ربديد الطبيعة القانونية للمنطقة وما مدى انطباق قواعد القانون العام أو اخلاص 
الكثري من ادلواضيع احلساسة مثل العالقة بني ادلوظف والعامل والعقود اليت تربمها ادلنطقة احلرة والقرارات 
اليت تصدر عن اإلدارة واالختصاص القضائي يف نظر ادلنازعات، ويف حاالت قليلة يتضمن التشريع 

يف حاالت أخرى يسكت صراحة وبصفة قاطعة تكييف الشخص ادلعنوي وربديد طبيعتو يف حني أنو 
ادلشرع عن إيراد ىذا التكييف، حيث أنو يف حال السكوت والصمت من ادلشرع تثور مشكلة التكييف 
السليم لطبيعة ىذا الشخص وذلك لتحديد طبيعة العاملني فيو والنظام القانوين الذي خيضعون لو 

 واجلهة ادلختصة بنظر منازعاهتم.
ند التعرف على الطبيعة العامة أو اخلاصة للشخص ولقد خلص الفقو والقضاء ادلقارن ع

ادلعنوي أن يتم االستعانة بعدة معايري، حيث أنو رنب أن تتوافر يف الشخص ادلعنوي عدة خصائص 
 حىت ميكن إضفاء صفة العمومية عليو.

ومن خالل ىذا ادلطلب سوف نتحدث عن الطبيعة القانونية للمنطقة احلرة دبصراتة من 
نتناول يف الفرع األول الطبيعة القانونية من انحية ادلعيار الشكلي أو العضوي، ويف  خالل فرعني حيث

الفرع الثاين نتناول مسألة الطبيعة القانونية من انحية ادلعيار ادلادي أو ادلوضوعي مستندين يف ذلك على 
 نصوص التشريع ومبادئ القضاء.

 الفرع األول
 ادلعاير الشكلي

ء ادلقارن على أن معيار التفرقة بني الشخص ادلعنوي العام والشخص لقد استقر الفقو والقضا
ادلعنوي اخلاص يكمن يف أن األول يدير مرفقا عاما بقدر ما يتمتع بو من حقوق وامتيازات السلطة 
العامة سبكينا لو من ربقيق األغراض اليت أنشئ من أجلها، كما يكمن يف مدى إشراف الدولة ورقابتها 

القائمني على إدارتو  أو التعقيب على ما يتخذه من قرارات فمىت كان نصيب الشخص سواء ابختيار 
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ادلعنوي العام من تلك احلقوق واالمتيازات ومن رقابة الدولة وإشرافها نصيبا رجح وصف العمومية 
 وانتفى وصف اخلصوصية.

روع شكل ويعتمد ىذا ادلعيار على أساس شكل ادلشروع أو مظهره اخلارجي فإذا ازبذ ادلش
ادلشروعات اخلاصة كما لو سبت إدارتو بواسطة شركة فيعترب مرفق خاص، وبعكس ذلك لو سبت إدارتو 

 بواسطة اإلدارة أو ربت رقابتها وإشرافها وابستخدام أساليب السلطة العامة فهو مرفق عام إداري.
 أوال: الفقه

امة على ادلفهوم العضوي ولقد ركز بعض الفقهاء اىتمامهم يف معرض التعريف ابدلرافق الع
)الشكلي( للمرفق العام، أي على ادلنظمة اليت تتوىل النشاط ال على النشاط ذاتو، وبذلك يعرفون ادلرفق 
العام أبنو )منظمة عامة تنشئها السلطة احلاكمة، وزبضع يف إدارهتا إلرادة ىذه السلطة بقصد ربقيق 

 مراعاة مبدأ ادلساواة بني ادلنتفعني(.حاجات اجلمهور العامة بطريقة منتظمة ومطردة مع 
، ROLLANDولقد أخذ هبذا االذباه بعض الفقو يف فرنسا مثل )

(، وكذلك الفقيو )ىوريو( والذي عرف ادلرفق العام أبنو )منظمة عامة سبلك من MORANGEو
 السلطات واالختصاصات ما يكفل  ذلا القيام خبدمة معينة تسديها للجمهور على حنو منتظم(.

يف مصر أخذ بعض الفقو كذلك ابدلعيار العضوي للمرفق العام فلقد عرف الدكتور وحيد و 
رأفت ادلرافق العامة أبهنا )اذليئات وادلشروعات اليت تعمل ابطراد وانتظام ربت إدارة الدولة أو أحد 

اء اخلدمات األشخاص اإلدارية األخرى ادلباشرة أو ربت إدارهتا العليا لسد حاجات اجلمهور والقيام أبد
 (1)العامة(.

ولقد قضت احملكمة العليا الليبية أبنو )للتعرف على الطبيعة القانونية ذليأة من اذليئات رنب 
الرجوع أوال إىل ما قرره الشارع، فإذا نص صراحة على أهنا ىيأة عامة أو ىيأة خاصة ذات نفع عام 

طبيعتها فإنو يلزم استجالء مقاصده تعني النزول على حكم النص الصريح وإذا مل يفصح الشارع عن 
 (2)من رلموعة القواعد اليت ربكمها(.

                                                 

منشورات رللس تنمية اإلبداع  -دراسة ربليلية مقارنة -بوليفة ، النظام القانوين للمرافق العامة يف ليبيا أ. دمحم عبدالقادر -1
 .26، ص  2004الطبعة األوىل  -ليبيا -الثقايف

 م.29/03/1970ق( الصادر يف  16-24طعن إداري رقم ) -2
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احلراري يف سبييزه بني مفهوم اذليئة العامة وادلؤسسة العامة أوضح  ويف رأي للدكتور دمحم عبدهللا
أبن اذليئة العامة ىي اليت تقوم بتسيري مرفق عام ذو طبيعة إدارية خدمية، أي أهنا سبارس نشاطا ذو 
صبغة علمية أو اجتماعية أو ثقافية، أما ادلؤسسة العامة فهي تتوىل تسيري مرفق عام ذو طبيعة 

 (1)تقوم بنشاط ذو صبغة زراعية أو مالية أو ذبارية أو صناعية. اقتصادية، أي
 اثنيا: التشريع

وابلرجوع إىل أحكام التشريعات ادلنظمة للمنطقة احلرة دبصراتة جند أن ادلشرع مل يفصح 
صراحة عن طبيعة ادلنطقة احلرة دبصراتة من حيث ىل ىي ىيئة أو مؤسسة أو شركة ومن مث فإنو يتعني 

صد ادلشرع من رلموعة القواعد واألحكام ادلنظمة للمنطقة وذلك من خالل النظر يف توافر استجالء مق
مجلة من ادلعايري ادلستقر عليها فقها وقضاء إبدارهتا دلرفق عام من عدمو، وكذلك مقدار احلقوق 

لقائمني على وامتيازات السلطة العامة اليت تتمتع هبا ومدى إشراف الدولة ورقابتها عليها سواء ابختيار ا
 إدارهتا أو ابلتعقيب على ما تتخذه من قرارات.

م بشأن تنظيم ذبارة العبور 2000( لسنة 9( من القانون رقم )2حيث نصت ادلادة )
وادلناطق احلرة على أن )تنشأ ادلناطق احلرة بقرار من اللجنة الشعبية العامة )سابقا( يف أي جزء من دولة 

وحدود ىذه ادلناطق، ويقصد ابدلنطقة احلرة ادلناطق احملررة من القيود  ليبيا وبني القرار بدقة مواقع
الضريبية واجلمركية والتجارية والنقدية وغريىا وادلعلن عنها جلميع الراغبني يف االستثمار فيها أو يف 

 استعماذلا يف ربقيق ادلنطقة احلرة .....(.
م بتنظيم ذبارة العبور 2000( لسنة 9( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )2ونصت ادلادة )

وادلناطق احلرة على أن )تنشأ ادلناطق احلرة بقرار من اللجنة الشعبية العامة )سابقا( يف أي جزء من دولة 
ليبيا بناء على عرض من األمني ادلختص يبني موقعها والغرض من إنشائها واجلهات اليت ستقوم 

 ا للمستثمرين وادلستعملني للمنطقة....(.ابستعمال ادلنطقة، وادلزااي ادلطلوب منحه
م على 2000( لسنة 9( من الالئحة التنفيذية لقانون ادلناطق احلرة رقم )5ونصت ادلادة )

أن )تتوىل أمانة اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة )سابقا( اإلشراف على ادلناطق احلرة ومتابعتها 

                                                 

األول، تنظيم اإلدارة الشعبية ووظائفها، منشورات اجلامعة د. دمحم عبدهللا احلراري، أصول القانون اإلداري اللييب، اجلزء  -1
 .78،ص 1995ادلفتوحة،  الطبعة الثانية 
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ألىدافها وفقا للقانون، وعلى إدارة ادلنطقة تزويد اللجنة الشعبية والتأكد من قيامها أبنشطتها وربقيقها 
 العامة لالقتصاد والتجارة )سابقا( بتقارير دورية عن سري نشاطها(.

ومن خاللو ميكن القول أبنو ومن حيث أداة اإلنشاء فادلنطقة احلرة تنشأ بقرار من رللس 
االقتصاد وتدار على أسس ذبارية دبوجب قرار رللس  الوزراء وكذا احلال ابلنسبة للتبعية فهي تتبع وزارة

م، وأما من حيث الغرض فهي تسعى إىل خدمة ودعم االقتصاد الوطين 2013لسنة  611الوزراء رقم 
للدولة الليبية وادلساذنة يف تطوير التبادل التجاري والسلعي واخلدمي، وابلنسبة لتوفر ادلرفق العام فإن 

وي على ميناء حبري وىو منفذ حدودي يعد من ادلرافق العامة يف الدولة، ومن ادلنطقة احلرة دبصراتة ربت
حيث اإلشراف فإن ادلنطقة احلرة دبصراتة زبضع إلشراف ومتابعة وزارة االقتصاد، ومن حيث الرقابة 

ىا فهي زبضع لرقابة األجهزة الرقابية العامة يف الدولة،كذلك فإن جل األنظمة اإلدارية وادلالية اليت تعد
ادلنطقة احلرة رنب اعتمادىا من قبل رللس الوزراء حىت يتم العمل هبا داخل ادلنطقة احلرة، ابإلضافة إىل 
أن مسألة تعيني إدارة ادلنطقة ادلتمثلة يف رللس إدارهتا يكون بقرار رللس الوزراء وأن تسمية ادلدير العام 

 قتصاد.يكون بقرار من رللس الوزراء بناءا على تسمية من وزير اال
 

وبعد أن خلصنا إىل توضيح ماىية ادلعيار الشكلي من حيث مدى انطباقو على طبيعة 
ادلنطقة احلرة دبصراتة، سوف نقوم من خالل الفرع الثاين بتناول الطبيعة القانونية للمنطقة احلرة دبصراتة 

 من انحية ادلعيار ادلوضوعي.
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 الفرع الثاين
 ادلعيار ادلوضوعي
ات ادلنظمة لعمل ادلنطقة احلرة دبصراتة فقد نص ادلشرع على مجلة من من خالل التشريع

النصوص بني من خالذلا مزاولة ادلنطقة احلرة لنشاطها وقد راعى يف ذلك الطبيعة اخلاصة اليت تتمتع هبا 
ادلنطقة احلرة دبصراتة واليت جعلتها يف موقف موازي دلا للوحدات اإلدارية من حيث األنظمة والسلطات 

 منوحة.ادل
على أن )سبارس اإلدارة نشاطها  9( من ذات قانون ادلناطق احلرة رقم 4حيث نصت ادلادة )

وفقا للقواعد اليت تتفق مع طبيعتها وتضع اإلدارة أنظمة خاصة للعمل واحلوافز وادلرتبات والتسيري دون 
ظيفة العامة على أن تعتمد ىذه التقيد ابلقواعد ادلقررة لذلك يف الوحدات اإلدارية، وال تلك ادلتعلقة ابلو 

األنظمة من اللجنة الشعبية العامة، كما تتوىل اإلشراف الكامل والتوجيو على كافة اجلهات العاملة يف 
ادلنطقة احلرة كما تتوىل إصدار الًتاخيص إلقامة ادلشاريع للمستثمرين وادلستعملني، وكذلك التصرف 

ت وادلنشآت ادلوجودة فيها، وتبني الالئحة التنفيذية نظام واالستغالل واالستعمال واالنتفاع ابلعقارا
العمل ابدلناطق احلرة واختصاصات كل جهة(. وللمنطقة احلرة دبصراتة خصوصية يف النظام واستقاللية 

 يف ممارسة النشاط الذي أنشئت من أجلو.
 أوال: اخلصوصية

ارسة نشاطها وفق قواعد أن ادلشرع قد أعطى للمنطقة احلرة دبصراتة خصوصية يف مم      
مستقلة تتفق وطبيعة نشاطها دون أن تتقيد هبا ىو معمول بو يف الوحدات اإلدارية أو ادلتعلقة ابلوظيفة 
العامة، وابلرجوع إىل ىذا النص ميكننا القول أبن ادلشرع قد وضع ادلنطقة احلرة دبصراتة يف موضع قانوين 

ومكنات يف وضع األنظمة والقواعد اليت تتفق مع  موازي للوحدات اإلدارية حبيث أعطاىا سلطات
طبيعتها ابإلضافة إىل توليها اإلشراف الكامل والتوجيو على كافة اجلهات العاملة يف ادلنطقة احلرة ونذكر 
منها )اجلمارك واجلوازات وأمن ادلنفذ والتفتيش البحري( وىذه األخرية ىي جهات عامة وىذا األمر 

نطقة احلرة دبصراتة بكوهنا جهة عامة وليست جهة خاصة، فلو سلمنا أبهنا من رنعنا دنيل إىل وصف ادل
 القطاع اخلاص فال رنوز ذلا أن تبسط إشرافها ومتابعتها جلهات عامة يف الدولة.
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( من قرار اللجنة الشعبية 3ومن حيث السعي إىل ربقيق ادلصلحة العامة فلقد نصت ادلادة )
م بشأن إعادة تنظيم ادلنطقة احلرة دبصراتة على أن )يعترب 2006( لسنة 32العامة )سابقا( رقم )

مشروع إنشاء ادلنطقة احلرة دبصراتة من أعمال ادلنفعة العامة وتنزع ملكية العقارات ادلوجودة ضمن 
( من ىذا القرار على أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لتعويض مالكها تعويضا 2احلدود ادلبينة ابدلادة رقم )

 (1)للتشريعات النافذة(. عادال وفقا
ولقد استقر قضاء احملكمة العليا على أن )....األصل يف أشخاص القانون العام ىو السعي 
إىل ربقيق ادلصلحة العامة على خالف احلال ابلنسبة ألشخاص القانون اخلاص اليت هتدف إىل ربقيق 

واجلمعيات....وللتعرف على الطبيعة ادلصاحل اخلاصة كما ىو احلال ابلنسبة للشركات وادلؤسسات 
القانونية ذليأة من اذليئات رنب الرجوع أوال إىل ما قرره الشارع، فإذا نص صراحة على أهنا ىيأة عامة 
أو ىيأة خاصة ذات نفع عام تعني النزول على حكم النص الصريح وإذا مل يفصح الشارع عن طبيعتها 

 (2)اعد اليت ربكمها....(.فإنو يلزم استجالء مقاصده من رلموعة القو 
م والئحتو 2000( لسنة 9إن ادلشرع نظم ادلناطق احلرة وذبارة العبور يف القانون رقم )

م فبني أىدافها 2000لسنة  137التنفيذية الصادرة دبوجب قرار اللجنة الشعبية العامة )سابقا( رقم 
ء تلك ادلناطق ورسم حدودىا، وأوكلت وامتيازاهتا والضوابط اليت ربكمها، وفوض السلطة التنفيذية إنشا

الالئحة التنفيذية بنص ادلادة اخلامسة ألمانة اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة )سابقا( اإلشراف 
عليها ومتابعتها والتأكد من قيامها أبنشطتها وربقيق أىدافها وفقا للقانون.، وأوضحت ادلادة الالحقة 

 ا.ذلا آلية تعيني جلنة إداراهت
وابستقراء النصوص وادلبادئ سالفة الذكر يتبني لنا أن ادلشرع فرق بني ادلنطقة احلرة ككيان 
وجسم قانوين وبني اجلهة ادلختصة إبدارهتا، كما استبان أنو سكت ومل يفصح صراحة عن الطبيعة 

د واألحكام القانونية للمنطقة احلرة دبصراتة، والستجالء قصده يتعني االستعانة دبجموعة من القواع
ادلستقر عليها يف الفقو والقضاء ادلقارن ميكن إمجاذلا يف كيفية اإلنشاء والغرض وتوفر ادلرفق العام ويف 

                                                 

 م01/08/2016( ادلؤرخ يف 2/7/174رأي قانوين صادر عن إدارة القانون بليبيا دبوجب الكتاب رقم ) -1
 ق 16لسنة  24طعن إداري رقم  -2
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أساليب اإلدارة وامتيازات السلطة العامة ادلخولة ومدى إشراف الدولة ورقابتها سواء ابلنسبة لتشكيل 
 منحو الشخصية ادلعنوية ادلستقلة من عدمو.أجهزة الشخص ادلعنوي أو على قراراتو وتصرفاتو فضال عن 

 اثنيا: االستقاللية
بتطبيق ما ذكر على ادلنطقة احلرة زلل الدراسة نستطيع القول أبهنا كيان قانوين لو شخصيتو 
ادلعنوية والذمة ادلالية ادلستقلة اكتسب وجوده بقرار إنشائو، وال ينتقص ىذا الوجود وال يغري منو شيئا 

قة ادلتعلقة إبدارتو، كما أن ادلنطقة احلرة اكتسبت وجودىا القانوين بقرار من اللجنة القرارات الالح
الشعبية العامة )سابقا( لغرض خدمة ودعم االقتصاد الوطين وادلساذنة يف تطوير التبادل التجاري 

ت والسلعي واخلدمي مما يؤدي إىل خلق قاعدة صناعية وخدمية من خالل تشجيع ذبارة العبور وعمليا
التصنيع ادلختلفة والعمليات التحويلية وتقدًن اخلدمات ادلصرفية والتأمينية واالستثمارية واخلدمات 
األخرى دبختلف أنواعها، وكذلك نقل وتوطني ادلعرفة والتقنية وتطويرىا، وىي ربتوي على ميناء وزبضع 

طها ذلا، كما أن حساابهتا إلشراف ومتابعة وزارة االقتصاد وملزمة بتقدًن تقارير دورية عن سري نشا
زبضع للفحص وادلراجعة والتدقيق من قبل ديوان احملاسبة، ويضاف إىل ذلك أن العمل أبغلب األنظمة 
اإلدارية وادلالية اليت تعدىا ادلنطقة احلرة مرىون ابعتماده من قبل رللس الوزراء وذلذا األخري تعيني رللس 

انىيك على أن ربديد مقابل اخلدمات وشغل األرصفة إدارهتا بناء على عرض من وزير االقتصاد، 
والعقارات ومقابل التخزين يكون بقرار من وزير االقتصاد فضال على سبتعها ابلشخصية االعتبارية 
والذمة ادلالية ادلستقلة، وىي بذلك تعد شخصا اعتباراي عاما أيخذ شكل مؤسسة عامة  وىو الرأي 

 (1)فتوى سابقة ذلا.الذي انتهت إليو إدارة القانون يف 
ويف هناية ىذا ادلطلب فإنين أميل إىل اعتبار ادلنطقة احلرة دبصراتة شخصا اعتباراي عاما أيخذ 

 شكل ادلؤسسة العامة ذات الطابع االقتصادي مع مراعاة الطبيعة اخلاصة للمنطقة.
األول سوف وبعد أن خلصنا إىل ربديد الطبيعة القانونية للمنطقة احلرة دبصراتة يف ادلطلب 

نعرج يف ادلطلب الثاين لبيان آليات العمل ابدلنطقة احلرة دبصراتة وحناول إسقاط الطبيعة القانونية ذلا على 
  واقع احلال من خالل اإلجراءات اإلدارية والفنية ادلتبعة للعمل داخل ادلنطقة احلرة دبصراتة.

                                                 

 م1/8/2016ادلؤرخ يف  2/7/174رقم مرجع سابق ،فتوى إدارة القانون الكتاب  -1
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 ادلطلب الثاين
 آليات العمل ابدلنطقة احلرة دبصراتة

م، 2000عام كما سبق اإلشارة إليو يف ادلطلب األول   ادلنطقة احلرة دبصراتة إنشاء لقد مت
تتمتع ىذه ادلنطقة دبميزات عديدة ذبعلها نقطة جذب استثماري م و 2006وأعيد تنظيمها يف العام 

ارة واعد منها على سبيل ادلثال ال احلصر ادلوقع االسًتاتيجي كنقطة عبور وتبادل ذبارى بينالشمال )الق
األوربية( و اجلنوب )القارة األفريقية( و قرهبا من أسواق البلدان األفريقية ادلستهلكة، ابإلضافة إىل توفر 
مصادر الطاقة أبسعار مناسبة ابدلنطقة و منحها حزمة من اإلعفاءات و ادلزااي والضماانت اجلاذبة و 

 ولقدطقة يقدم خدماتو حاليا لعمالئو، ادلشجعة لالستثمار هبا، ىذا فضال عن وجود ميناء حبري يف ادلن
 لالستثمار ابدلنطقة احلرة دبصراتة. تقدم العديد من ادلستثمرين

ولقد اعتمد يف أسلوب ربديد اإلطار اإلداري واخلدمي ابدلنطقة احلرة دبصراتة على أسلوب 
األداء ادلؤسسي  ادلقارنة ادلرجعية وىو أحد تطبيقات وأساليب إدارة اجلودة الشاملة، حيث تركز تطوير

ابدلنطقة احلرة دبصراتة على ربليل بعض اللوائح والتشريعات ادلعمول هبا يف بعض ادلناطق األخرى 
 (1)ادلنافسة ومقارنتها ابللوائح والتشريعات ادلعمول هبا ابدلنطقة احلرة دبصراتة.

بعة ذلا لتسيري وسبارس ادلنطقة نشاطها من خالل اإلدارة الرئيسية والتقسيمات التنظيمية التا
نشاطها وتوفري ادلناخ االستثماري ادلالئم من تقدًن التسهيالت اإلدارية، ومنح الًتاخيص، وتسجيل 
الشركات ادلستثمرة يف السجالت التجارية اليت تصدرىا إدارة ادلنطقة، واإلشراف والرقابة على 

ارية عامة يف الدولة ويتصل عملها االستثمار، والتوجيو للجهات العاملة ابدلنطقة واليت تتبع جلهات إد
 بعمل ادلنطقة احلرة.

وقياسا على وضع ادلنطقة احلرة دبصراتة توجد ىيئة معنية ابالستثمار يف ليبيا تسمى هبيئة 
تشجيع االستثمار تتمتو ابلشخصية االعتبارية العامة، ومن ضمن مهامها الرئيسية تشجيع وتنمية 

ات وادلشاريع ادلتعلقة ابالستثمار وتستمد شرعيتها من القانون رقم االستثمارات اخلارجية ودراسة الطلب

                                                 

مقارنة مرجعية للوائح وتشريعات ادلنطقة احلرة دبصراتة مع بعض ادلناطق احلرة العادلية وىي )اإلسكندرية دبصر، طنجة ابدلغرب،  -1
ة العامة لالستثمار الزرقاء ابألردن، األوروبية بًتكيا، جبل علي ابإلمارات(. دراسة معدة من قبل إدارة التسويق والتعاون ابإلدار 

 .4م، ص 2016ابدلنطقة احلرة دبصراتة، سنة 
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،وكذا احلال ابلنسبة للهيئة العامة للمناطق الصناعية فهي (1)م بشأن تشجيع االستثمار2010لسنة  9
 األخرى تتمتع ابلشخصية االعتبارية العامة وهتدف إىل تشجيع االستثمار يف اجملال الصناعي.

ىذا ادلطلب بتوضيح آليات العمل ابدلنطقة احلرة دبصراتة، زلاولني  وسوف نقوم من خالل
إجراء إسقاطات واقعية لعمل اإلدارة، حيث خنصص الفرع األول لإلطار اإلداري، ونتناول يف الفرع 

 الثاين اإلطار اإلشرايف من خالل الرقابة والتوجيو اليت سبارسها إدارة ادلنطقة احلرة.
  

                                                 

م، ادلكتب الوطين 1998القضااي القانونية ادلتعلقة إبقامة ادلناطق احلدودية، دراسة ادلناطق احلدودية بطربق وزوارة،  -1
 93االستشاري، ص 
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 الفرع األول
 اإلدارياإلطار 

نظم ادلشرع مسألة إدارة ادلنطقة احلرة دبصراتة من خالل قرار اللجنة الشعبية العامة )سابقا(    
م والذي أعاد تنظيم ادلنطقة 2006( لسنة 32م وادلعدل دبوجب قرارىا رقم )2000لسنة  495رقم 

رة دبصراتة دبجلس ( على )تدار ادلنطقة احل32( من القرار رقم )9احلرة دبصراتة حيث نصت ادلادة )
إدارة يصدر بتشكيلو قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمني اللجنة الشعبية 
العامة لالقتصاد والتجارة )سابقا(، ويتوىل اجمللس تسيري وإدارة ادلنطقة احلرة وفقاً للقواعد واألسس ادلبينة 

 م. 2000( لسنة 9يف القانون رقم )
دلشرع جمللس اإلدارة صالحيات واسعة يف إدارة ادلنطقة احلرة من خالل مجلة من ولقد منح ا 

( على  )يتوىل رللس اإلدارة إدارة 32( من القرار رقم )10االختصاصات اإلدارية حيث نصت ادلادة )
 شؤون ادلنطقة احلرة واإلشراف الكامل والتوجيو على كافة اجلهات العاملة يف ادلنطقة.....(.

ى ادلشرع جمللس إدارة ادلنطقة احلرة صالحية وضع  النظم واللوائح ادلنظمة للشؤون كما أعط
ادلالية واإلدارية والفنية ابدلنطقة دبا يف ذلك اللوائح ادلنظمة للعقود اإلدارية وشؤون ادليزانية واحلساابت 

دات اإلدارية على أال وادلخازن وادلشًتايت وذلك كلو دون التقيد ابلقواعد والنظم ادلعمول هبا يف الوح
 (.32من القرار 11تكون انفذة إال بعد اعتمادىا من رللس الوزراء )مادة 

( من ذات القرار على  )هتدف ادلنطقة احلرة دبصراتة إىل تشجيع ذبارة 4ولقد نصت ادلادة )
أو هتيئتها  العبور وعمليات التصنيع ادلختلفة والعمليات التحويلية واليت من شأهنا تغيري حالة البضائع

تبعًا دلقتضيات التبادل التجاري ومتطلبات السوق وتقدًن اخلدمات ادلصرفية والتأمينية واالستثمارية 
واخلدمات األخرى بكافة أنواعها وكذلك نقل وتوطني التقنية وادلعرفة وتطويرىا يف بيئة حرة من القيود 

تطوير التبادل التجاري والسلعي دبا يؤدي إىل خلق قاعدة خدمية وصناعية متقدمة، ويساىم يف 
واخلدمي لدعم االقتصاد الوطين لليبيا، كما يهدف الًتخيص للمستثمرين ودلستعملي ادلنطقة يف ادلقام 
األول إىل ربقيق ادلصلحة ادلشًتكة لالقتصاد الوطين وللمستثمر أو ادلستعمل وإىل فتح آفاق العمل 

ع واخلدمات يف ادلنطقة وربقيق العائد االستثماري وتدريب واستيعاب العمالة الوطنية يف ادلشاري
 للمنشآت الواقعة ضمن ىذه ادلنطقة (.
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على )يكون للمنطقة احلرة دبصراتة مدير  2006لسنة  32من القرار رقم  16ونصت ادلادة 
عام يصدر بشغلو للوظيفة قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمني اللجنة الشعبية 

 العامة لالقتصاد والتجارة(.
ومن خالل ما سبق ذكره ميكننا استخالص رلموعة من اإلجراءات اإلدارية اليت منحها 
ادلشرع للمنطقة احلرة توازي مجلة من اإلجراءات ادلعمول هبا يف الوحدات اإلدارية ذات الطابع 

 :االقتصادي، وسنقوم ببيان موجز ذلذه اإلجراءات وذلك على النحو التايل
 أوال: أتسيس الشركات وفتح الفروع

( على أنو 9( من الالئحة التنفيذية لقانون ادلناطق احلرة رقم )39نصت ادلادة )
)...............ورنوز أن يكون للمناطق احلرة أو دلنطقة حرة معينة نظام خاص لتأسيس الشركات 

 نظام من اللجنة الشعبية العامة(.وفروع الشركات األجنبية وبشروط ميسرة على أن يتم اعتماد ىذا ال
ولقد صدرت الئحة أتسيس الشركات وفتح الفروع ابدلنطقة احلرة دبصراتة دبوجب قرار اللجنة 

م، وقد نصت على مجلة من اإلجراءات الالزمة 2005( لسنة 252الشعبية العامة سابقا رقم )
ة احلرة دبصراتة، وتكون إجراءات لتأسيس شركات االستثمار أو فتح فرع استثماري لشركة داخل ادلنطق

التأسيس ربت إدارة وإشراف ادلنطقة احلرة دبصراتة، وذلك على غرار اإلجراءات ادلتبعة لدى اذليئة العامة 
( لسنة 09لتشجيع االستثمار وشؤون اخلصخصة ادلستندة على قانون تشجيع االستثمار رقم )

 م(.2010
ة يف رللس إدارهتا ومديرىا العام واإلدارات ادلختصة وتتوىل إدارة ادلنطقة احلرة دبصراتة ممثل

ابالستثمار كل حسب االختصاص إبعطاء اإلذن للمستثمر لتأسيس الشركة أو فتح الفرع إبتباعو 
 جلملة من اخلطوات واإلجراءات.

 اثنيا: تسجيل الشركات ومنح الرتاخيص
( على أنو )ال زبضع 9رقم )( من الالئحة التنفيذية لقانون ادلناطق احلرة 39نصت ادلادة )

ادلشاريع وال ادلستثمرين وادلستعملون للمنطقة احلرة دلتطلبات التسجيل يف سجالت ادلوردين وادلصدرين 
والسجل التجاري، وتضع اإلدارة القواعد واإلجراءات اخلاصة بتسجيل ادلشروعات وادلستثمرون 

سوم اخلاصة ابلتسجيل وطريقة دفعها وجهة وادلستعملني لديها والسجالت اليت تتطلب لذلك وقيمة الر 
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اعتمادىا، ورنوز أن يكون ادلناطق احلرة أو دلنطقة حرة معينة نظام خاص لتأسيس الشركات وفروع 
 الشركات األجنبية وبشروط ميسرة على أن يتم اعتماد ىذا النظام من اللجنة الشعبية العامة(.

ة زبضع إلجراءات وقواعد خاصة ابدلنطقة إن عملية تسجيل الشركات ابدلنطقة احلرة دبصرات
احلرة تضمن خصوصيتها دبنأى عن القواعد ادلتبعة يف السجل التجاري العام ابلدولة، وىي بذلك تكون 
يف مستوى موازي دلا ىو متبع يف الدولة وىذا ما يدعم رأينا ابعتبار ادلنطقة احلرة جهة إدارية وزبضع يف 

 العام.أحكامها لقواعد وأحكام القانون 
وبعد تسجيل الشركة يف سجالت ادلنطقة احلرة يتم إصدار ترخيص مزاولة النشاط للشركة أو 
الفرع، ويتم توقيع عقد االنتفاع والبدء يف ممارسة النشاط االستثماري حسب نوع النشاط )ذباري أو 

اعد القانون اخلاص صناعي أو خدمي(، وزبضع عقود االنتفاع بني ادلنطقة احلرة دبصراتة وادلستثمرين لقو 
نظرا خلصوصية االستثمار وما يتضمنو من مزااي وحوافز لغرض تشجيع ادلستثمر، وىي ال ربتوي على 
الشروط االستثنائية غري ادلألوفة وادلنصوص عليها يف العقود اإلدارية، وبذلك ميكننا القول أبن عقد 

إدنا خيضع يف تنفيذه وتفسريه وفض منازعاتو االنتفاع يف ادلنطقة احلرة ال خيضع ألحكام القانون العام و 
 ألحكام وقواعد القانون اخلاص.

ومنح الًتاخيص يف ادلنطقة احلرة جببل علي )ديب( فإن  الشركاتوابلقياس على أتسيس 
 :الرخص اآلتية اليت مت ادلوافقة علي أتسيسها يف جبل علي ربصل علي واحدة من الشركات

ومن ادلمكن ذبديد ىذه الرخص ما استمرت  قومية صناعة –صناعة  –خدمات  –ذبارة 
 .الشركة قائمة ولديها عقد إرنار ساري ادلفعول

 الفرع الثاين
 اإلطار اإلشرايف 

 أوال: من حيث اإلشراف
لقد منح ادلشرع جمللس إدارة ادلنطقة احلرة صالحيات واسعة يف متابعة عمل اجلهات اإلدارية 

بعمل ادلنطقة احلرة كاجلمارك واجلوازات وأمن ادلنفذ والتفتيش البحري التابعة للدولة واليت ذلا عالقة 
وذلك من خالل وضع الًتتيبات اخلاصة بعمل ىذه اجلهات داخل ادلنطقة احلرة وإخضاعها لإلشراف 

 ادلباشر والتوجيو من قبل إدارة ادلنطقة احلرة.
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قة بعمل ادلناطق احلرة وكذلك فأن مسألة اإلشراف والتوجيو للجهات العامة اليت ذلا عال
أسلوب معمول بو لدى ادلناطق احلرة العادلية وعلى سبيل ادلثال ال احلصر سلطة ادلنطقة احلرة جببل علي 

 ابإلمارات العربية ادلتحدة، وادلنطقة احلرة بطنجة ابدلغرب، وادلنطقة احلرة بًتكيا.
ك واجلوازات وأمن ادلنفذ وابإلضافة إىل ذلك فإن  ادلكاتب التابعة لتلك اجلهات كاجلمار 

والتفتيش البحري مت اعتمادىا ضمن اذليكل التنظيمي للمنطقة احلرة دبصراتة وادلعتمد دبوجب قرار رللس 
م، وتتبع يف خضوعها لإلشراف والتوجيو إلدارة 2006( لسنة 11إدارة ادلنطقة احلرة دبصراتة رقم )

 (1)ادلنطقة احلرة.
( لسنة 32قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم )( من 12ولقد نصت ادلادة رقم ) 

على )يضع رللس اإلدارة ابلتنسيق مع اجلهات ادلختصة الًتتيبات اخلاصة بعمل اجلمارك  2006
 واجلوازات وأمن ادلنطقة ومكتب التفتيش البحري وفقاً ألحكام التشريعات النافذة(.

مكاتب اجلهات العاملة  ( من ذات القرار على )زبضع13كما نصت ادلادة رقم ) 
داخل ادلنطقة لإلشراف ادلباشر والتوجيو من قبل إدارة ادلنطقة ويعترب العاملني بكافة اجلهات مكلفني 
ابلعمل يف ادلنطقة على سبيل اإلعارة أو الندب، مع عدم اإلخالل بواجباهتم ومسؤولياهتم اذباه جهاهتم 

 األصلية وفقاً للتشريعات النافذة (.
 حيث الرقابة اثنيا: من

وابلنسبة للجانب الرقايب فإن ادلنطقة احلرة دبصراتة زبضع لرقابة الدولة من خالل األجهزة 
( من قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 20ادلختصة ابلرقابة والتفتيش، فلقد نصت ادلادة رقم )

ادلالية والفنية تكليف من تراه م على أن )تتوىل اللجنة الشعبية العامة جلهاز الرقابة 2006( لسنة 32)
 مناسبا من ادلراجعني ادلسجلني لديها لفحص ومراجعة حساابت ادلنطقة وفقا ألحكام القانون(.

أما ابلنسبة للمشاريع االستثمارية ادلقامة يف ادلنطقة احلرة فهي تتميز جبانب من احلرية 
دولة مع مراعاة كافة ادلسائل ادلتعلقة ابلعقيدة واالستقاللية يف ما يتعلق ابجلانب الرقايب ادلعمول بو يف ال

                                                 

م 2006( لسنة 11ادلعتمد دبوجب قرار رللس إدارة ادلنطقة احلرة دبصراتة رقم ) راجع اذليكل التنظيمي للمنطقة احلرة دبصراتة -1
 وتعديالتو.
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( من 5أو األخالق أو األمن الوطين والقومي أو الصحة أو محاية البيئة وفق ما نصت عليو ادلادة رقم )
  ( من الالئحة التنفيذية لذات القانون.40( وادلادة رقم )9قانون تنظيم ادلناطق احلرة وذبارة العبور رقم )
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 اخلامتة
 ىذه الورقة البحثية نصل إىل مجلة من النتائج والتوصيات على النحو التايل: يف ختام

 أواًل: النتائج
ىذا وبعد أن استعرضنا الطبيعة القانونية للمنطقة احلرة دبصراتة من خالل ادلعيارين الشكلي 

خالل العمل  وادلوضوعي، وحاولنا إسقاط الطبيعة القانونية على واقع العمل ابدلنطقة احلرة دبصراتة من
اإلداري واإلشرايف ربقيقا للمصلحة العامة، فإننا نصل إىل نتيجة مفادىا خضوع ادلنطقة احلرة دبصراتة 
لقواعد وأحكام القانون العام مع سبتعها بطبيعة خاصة، وبذلك يعترب العاملون هبا موظفون عامون 

ا من األموال العامة، وتعترب العقود اليت وتعرض منازعاهتم مع اإلدارة أمام القضاء اإلداري، وتعترب أمواذل
تربمها لتجهيز البنية التحتية الالزمة دلزاولة نشاط االستثمار عقودا إدارية مع مراعاة خضوع عقود 

 االنتفاع اليت تربمها مع ادلستثمرين ألحكام القانون اخلاص.
 اثنياً: التوصيات

 روافد االقتصاد الوطين يف البالد. االىتمام بنظام ادلناطق االقتصادية احلرة كرافد من 
  تعريف اجلهات وادلسؤولني وادلواطنني دبفهوم ادلناطق االقتصادية احلرة ودرىا يف دعم االقتصاد

 الوطين من خالل عقد الندوات وادلؤسبرات العلمية وورش العمل. 
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 ادلراجع
 أوال: الكتب واآلراء الفقهية والدراسات

  أصول القانون اإلداري اللييب، اجلزء األول، تنظيم اإلدارة الشعبية ووظائفها، د. دمحم عبدهللا
 1995احلراري، منشورات اجلامعة ادلفتوحة، الطبعة الثانية 

  النظام القانوين للمرافق العامة يف ليبيا، دراسة ربليلية مقارنة، دمحم عبد القادر بوليفة، منشورات
 .2004اع الثقايف ليبيا، الطبعة األوىل رللس تنمية اإلبد

 ( ادلؤرخ يف 2/7/174رأي قانوين إدارة القانون بليبيا الصادر دبوجب الكتاب رقم )
 م.01/08/2016

  مقارنة مرجعية للوائح وتشريعات ادلنطقة احلرة دبصراتة مع بعض ادلناطق احلرة العادلية وىي
ابدلغرب، الزرقاء ابألردن، األوروبية بًتكيا، جبل علي ابإلمارات(،  )اإلسكندرية دبصر، طنجة

دراسة معدة من قبل إدارة التسويق والتعاون ابإلدارة العامة لالستثمار ابدلنطقة احلرة دبصراتة، سنة 
 م.2016

  ،م، 1998القضااي القانونية ادلتعلقة إبقامة ادلناطق احلدودية، دراسة ادلناطق احلدودية بطربق وزوارة
 ادلكتب الوطين االستشاري.

 اثنيا: التشريعات
  م بشأن تنظيم ذبارة العبور وادلناطق احلرة بليبيا.2000لسنة  9القانون رقم 
  بشأن تشجيع االستثمار يف ليبيا. 2010لسنة  9القانون رقم 
  رة الصادرة م بشأن تنظيم ذبارة العبور وادلناطق احل 2000لسنة  9الالئحة التنفيذية للقانون رقم

 م.2000دبوجب قرار اللجنة الشعبية العامة )سابقا( رقم   لسنة 
  م )سابقا( بشأن إعادة تنظيم ادلنطقة احلرة 2006لسنة  32قرار اللجنة الشعبية العامة رقم

 دبصراتة.
 ( لسنة 11قرار رللس إدارة ادلنطقة احلرة دبصراتة رقم )م بشأن اعتماد اذليكل التنظيمي 2006

 احلرة دبصراتة وتعديالتو. للمنطقة
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  الئحة أتسيس الشركات وفتح الفروع ابدلنطقة احلرة دبصراتة ادلعتمدة دبوجب قرار اللجنة الشعبية
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 الصفحة احملتوايت 

خطأ! اإلشارة  تقدًن
ادلرجعية غري 
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