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 يظشاتت انطبٛعت انمإََٛت نعمذ استثًاس انًُطمت انحشة
 

 عبذانًُعى يحًذ يحًذ اشتٕٛ٘
  فرع هصراتة -األكاديوية الليبية -شعبة القانوى العام  -قسن القانوى 

 

 الملخص
تعتبش عمٕد االستثًاس فٙ انًُطمت انحشة عمٕداً تًُٕٚت التظادٚت ، تٓذف إنٗ تُشٛظ التظاد انذٔنت ٔتطٕٚشِ؛ بفتح 

فشص االستثًاس فٙ جًٛع  انمطاعاث ٔفٙ شتٗ انًجاالث، سٕاء فٙ َمم انخبشاث ،أٔ فٙ تٕفٛش انسهع ٔانخذياث ، 

نّ يٍ أشخاطٓا االعتباسٚت انعايت  رٔ٘ انخبشة فٙ ْزا ٔرنك عٍ طشٚك عمٕد طٕٚهت األجم بٍٛ انذٔنت أٔ يٍ تخٕ

انشأٌ يع  انًستثًش، سٕاء كاٌ شخظاً طبٛعٛاً ، أٔ اعتباسٚاً ٔطُٛاً ، أٔ أجُبٛاً ؛ بٓذف دعى االلتظاد انٕطُٙ ، 

ظٛفٙ ٔدعى تجاسة انعبٕس، ٔإلايت انًشاسٚع االستثًاسٚت ،ٔاالستفادة يٍ انخبشاث األجُبٛت فٙ تطٕٚش انكادس انٕ

انهٛبٙ ، ْٔزِ انعمٕد االستثًاسٚت تشًم عمٕد انبُاء ٔإلايت انًشاسٚع االلتظادٚت ٔتطٕٚشْا ، ٔتشًم عمٕد انتبادل 

انتجاس٘ ، ٔعمٕد تٕفٛش انسهع ٔانخذياث ، ٔعمٕد َمم انتكُٕنٕجٛا ، ٔحٛث إٌ ْزِ انعمٕد االستثًاسٚت  تبشيٓا 

عايا ً ٚتبع ٔصاسة االلتظاد ٔانتجاسة ٔانظُاعت ، ٔتستٓذف يٍ إبشايٓا  انًُطمت انحشة ؛ باعتباسْا شخظاً اعتباسٚا ً 

خذيت االلتظاد انٕطُٙ ، ٔتُشٛظ انتبادل انتجاس٘ بٍٛ انذٔنت انًضٛفت ٔانًستثًش ، ٔحٛث إٌ انًُطمت انحشة 

ٔفٙ عمٕد تستخذو فٙ إبشاو ْزِ انعمٕد فكشة انششٔط االستثُائٛت غٛش انًأنٕفت فٙ انعمٕد انتجاسٚت خاطت،  

انمإٌَ انخاص عايت ؛ فإَُا َشٖ إطالق يظطهح انعمٕد اإلداسٚت عهٗ عمٕد استثًاس انًُطمت انحشة ٔيا ٚتشتب 

عهٗ ْزا انًظطهح يٍ َتائج لإََٛت ، يٍ حٛث انمإٌَ انًطبك،  ٔانمضاء انًختض ، كًا أَُا َذعٕ إداسة انًُطمت 

  ستثُائٛت ٔانغهٕ فٛٓا فٙ ْزِ انعمٕد . انحشة إنٗ انتخهٙ عٍ فكشة استخذاو انششٔط اال
 

 مقدمة:

الحمد هلل رب العالمٌَن حمداً كثٌراً طٌباً مباركاً فٌه ، والصبلة والسبلم على المبعوث رحمًة للعالمٌن ، 

 سٌد األولٌن واآلخرٌن، محمد وعلى آله وصحبه ، ومن تبع هداه إلى ٌوم الدٌن، وبعد:

بارزة فً مجاالت التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة ، من حٌث الوسٌلة أو تحتل عقود االستثمار مكانة 

األداء للتطوٌر فً هذه المجاالت ، وذلك بفتح فرص االستثمار والتطوٌر فٌها ، فالنمو االقتصادي 

واالجتماعً خاصة فً الدول النامٌة ٌحتاج إلى شرٌك ذي كفاءة وخبرة عالٌة، وإلى رأس مال كبٌر 

وهذا ما تفتقر إلٌه العناصر الوطنٌة فً هذه الدول ، مما اضطرها إلى اللجوء لفتح المجال  لبلستثمار ،

أمام المستثمر األجنبً الذي ٌملك رأس المال والخبرة ، وذلك عن طرٌق إبرام عقود مانحة لبلستثمار ، 

ضٌؾ ؛ ِبؽٌة تحقٌق حٌث ٌقوم المستثمر بإنشاء أو تموٌل المشارٌع االستثمارٌة فً البلد المانح أو الم

تنمٌة اقتصادٌة فٌها ، تحقق الرفاهٌة والحٌاة الكرٌمة لمواطنٌها ، كما تعمل على تحسٌن قدراتهم ورفع 

مستوى كفاءتهم وتوفٌر فرص عمل لهم ، وُتبرم هذه العقود مع الدولة عن طرٌق الجهات المختصة 

الحرة مصراتة( ، حٌث تقوم هذه الجهة بإبرام هذا النوع من العقود  ومن بٌن هذه الجهات )المنطقة 

بإبرام العدٌد من عقود االستثمار؛ وذلك وفقاً للصبلحٌات الممنوحة لها حسب قوانٌنها ولوابحها ، 

وبالتالً رأٌنا أن نتعرؾ على الطبٌعة القانونٌة لهذه العقود وعلى أطرافها ، والقانون الواجب التطبٌق 

 تهم.علٌهم، والقضاء المختص بنظر منازعا

 *أهمٌة الدراسة :

ة فً العصر الحدٌث ؛ لما له من فوابد  ٌُعدُّ عقد استثمار المنطقة الحرة مصراتة ٌعتبر ضرورة ُملحَّ

عظٌمة للمدٌنة وللدولة ككل فً نقل وتبادل الخبرات ، وفتح الباب أمام التقنٌات الحدٌثة ؛ لتعالج التؤخر 

مل على تحسٌن الوضع االقتصادي للدولة والمواطن، التقنً فً الدولة فً شتى المجاالت ، كما تع

وبالتالً اقتضت الحاجة إلى وضع أسٍس للنظام القانونً لهذا العقد ؛ حتى ٌتمكن أطرافه من معرفة 

 الحقوق الممنوحة لهم ، والواجبات المترتبة علٌهم.  
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 *الهدف من الدراسة :

لهذا العقد ، وعلى ضوء ذلك ٌمكن التعرؾ على النظام تهدؾ هذه الدراسة إلى معرفة الطبٌعة القانونٌة 

القانونً الذي ٌخضع له هذا العقد ، من حٌث القانون المطبق على أطرافه  ، وكذلك القضاء المختص 

 بنظر المنازعات الناشبة عن تنفٌذه.

 *إشكالٌات الدراسة :

 تبرز إشكالٌات الدراسة فً النقاط اآلتٌة :

التطبٌق على أطراؾ العقد وموضوعه ، هل هً قوانٌن ولوابح المنطقة الحرة ، أم القانون الواجب -4

 ( ، وهل تطبق البحة العقود اإلدارٌة على العقد؟9141( لسنة)2قانون االستثمار اللٌبً رقم )

 المنازعات الناشبة عن تنفٌذ العقد ، ما هو القضاء المختص بنظرها ؟ -9

بة عن هذه التساإالت ، نقوم بدراسة بحثٌة وفق منهجٌة وصفٌة تحلٌلٌة لدراسة هذه اإلشكالٌات ، ولئلجا

؛ للتعرؾ على النظام القانونً لهذا العقد وفق ما سردنا فً إشكالٌاته ؛ لمحاولة الوصول إلى عبلج 

لهذه االشكالٌات ، وستكون البداٌة بالتعرؾ على مفهوم عقد االستثمار وخصابصه بصفة عامة ، ثم 

أنواع االستثمار فً المنطقة الحرة )مبحث أول( ، ثم البحث فً الطبٌعة القانونٌة للعقد ، التطرق إلى 

والقانون المطبق على العقد ، والقضاء المختص بمنازعات العقد )مبحث ثانً( ، وذلك وفق الخطة 

 الشكلٌة اآلتٌة :

 المبحث األول: ماهٌة عقد االستثمار:

 مار وخصابصه. المطلب األول: فً مفهوم عقد االستث

 المطلب الثانً: نظام االستثمار فً المنطقة الحرة. 

 المبحث الثانً: النظام القانونً لعقد استثمار المنطقة الحرة :

 المطلب األول: القانون الواجب التطبٌق على العقد.

 المطلب الثانً: القضاء المختص بمنازعات العقد.
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 المبحث األول                                            

 ماهٌة عقد االستثمار

ٌمكن القول : إن عقد االستثمار هو مفتاح التنمٌة االقتصادٌة ، خاصة فً الدول النامٌة ، التً تعتمد 

اعتماداً كبٌراً فً تموٌل اقتصادها على رإوس األموال األجنبٌة ، كما هو الحال فً بعض الدول 

تلجؤ إلى التعاقد مع مستثمر  -مثبلً  -لكة العربٌة السعودٌة( فهاتان الدولتان العربٌة )اإلمارات ، والمم

عقداً طوٌل المدة ٌقوم عن طرٌقه بإنشاء مشروع استثماري سٌاحً أو خدمً ،  -عادة-أجنبً ، وتمنحه 

وٌقوم بتموٌله على حسابه الخاص وجنًِ أرباحه طوال مدة العقد ، فهذه العبلقات االستثمارٌة إذا 

ستمرت ونجحت تفتح آفاقاً واسعة للتطوٌر والتنمٌة االقتصادٌة فً الدولة ،  )كالعمران ، والبنٌة ا

 التحتٌة ، وتدرٌب الكوادر الوطنٌة( ، موصلة إلى االكتفاء الذاتً، كما هو الحال فً دولة )مالٌزٌا(.

باعتبار موقعها  وقد حاولت لٌبٌا استنساخ هذه التجربة بإنشاء منطقة حرة فً مدٌنة مصراتة ؛

( مٌبلدٌة. بتنظٌم تجارة العبور 4111( لسنة )2اإلستراتٌجً التجاري ، وذلك بموجب القانون رقم)

والمناطق الحرة ، والهدؾ من ذلك  تنظٌم تجارة العبور والعملٌات التصنٌعٌة المختلفة والتبادل 

ه المنطقة الحرة لهذا الؽرض ، علٌنا التجاري ،ولكن قبل أن نتكلم ُمفصبلً على عقد االستثمار الذي تبرم

أن نعرؾ أوالً مفهوم االستثمار، وما هو األساس اللؽوي لهذا المصطلح ، ثم نتطرق إلى المفهوم 

 القانونً لعقود االستثمار)مطلب أول(، كما علٌنا معرفة خصابص وممٌزات هذا العقد)مطلب ثانً(.

 لمطلب األولا                                            

 فً مفهوم عقد االستثمار وخصائصه

 أوالً: فً مفهوم عقد االستثمار:

 استثمار مصدر استثمر والجمع استثمارات. المفهوم اللغوي لكلمة استثمار: -5

ْرَؼبُ  ٌَ ا َعَملٍ  ِفً ِبَها االْنِتَفاعُ :  أَْمَوالِهِ  اْسِتْثَمارِ  ِفً ٌقال ُ :   ، الوظٌفة وٌقال :استثمارأي: ِاْسِتْؽبلَلَُها ،  ، مَّ

ؾ أي: بمعنى حصول ٌَّة( )منفعة على موظَّ   التً اإلدارة معامبلت إحدى من شخص

 بشراء مباشرة إما ، اإلنتاج فً األموال استخدام ، أي بمعنى (االقتصاد)إلٌها ، وتؤتً بمعنى  ٌنتمً

ٌَّة الموادّ   .والسندات  األسهم كشراء مباشر،  ؼٌر بطرٌق ، وإما األول

 أَْمَوالَه : اْسَتْثَمرَ  ُمستثَمر، ٌقال والمفعول ، ُمستثِمر فهو ، استثماًرا ، ٌستثمر : استثمرَ  (فعل: )اسَتثَمرَ 

هِ  َوَجَعلََها ،أي :اْسَتَؽلََّها ٌْ ْسَتْثِمرَ  أَنْ  ُتْثِمُر ، وٌقال :َعَل ْسَتِؽلََّها ،أي أَنْ  ُجُهوَدهُ  ٌَ َفَها  ٌَ ٌَُوظِّ  .(1)و

 القانونً لعقد االستثمار:المفهوم  -0

ٌذكر بعض الفقهاء أن تعبٌر اتفاقات االستثمار ٌشٌر إلى )العبلقات القانونٌة التً تدخل الدولة فٌها ، 

"والتً تكون عموماً من أقطار العالم الثالث  أو شركاتها" ، فً اتفاق مع مستثمر أجنبً ، والذي عادة 

 .  (2)خل تحت هذا التحدٌد ، من أجل إقامة مشروع استثماري(ما ٌكون شركة عبر الدولٌة أو أكثر مما ٌد

                                                           
  ،10/41/9142 الدخول تارٌخ ، االستثمار ومعنى تعرٌؾ ، الجامع المعانً معجم  ، معنى رسم لكل المعانً -(4)

                                                                                                                     م49:01

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar                                                                                              

(9)-      

 Peter(w): Arbitration and Renegotiation of International  Investment  Agreements 

Kluwer  law  international. The  Hague/Boston/London.1995.p211. 

 –القانون الواجب التطبٌق علٌها  -عن د. بشار محمد األسعد  ، )عقود االستثمار فً العبلقات الدولٌة الخاصة ، ماهٌتها 
 .   49، ص 9112وسابل تسوٌة منازعاتها( ، منشورات الحلبً الحقوقٌة ، بدون مكان ، 
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وٌعرفها بعضهم  بؤنها ) كل العقود التً تبرمها الدولة مع شخص من أشخاص القانون الخاص األجنبً 

 . (1) ؛ بهدؾ إقامة مشروع من مشارٌع خطط التنمٌة االقتصادٌة للببلد(

ة نامٌة أو من ٌعمل باسمها ولحسابها ، ومشروع خاص وتعرؾ أٌضاً بؤنها ) العقود التً تبرم بٌن دول

أجنبً ، ٌكون موضوعه إما استؽبلل ثروة طبٌعٌة ، أو إقامة منشآت صناعٌة ، بهدؾ التنمٌة ألجل 

 . (2)طوٌل(

وهناك من عرفها بؤنها )عقود طوٌلة المدة ، تبرم بٌن الحكومة من جانب ، وبٌن شخص أجنبً ٌتمتع 

تتعلق باستؽبلل الموارد الطبٌعٌة ، وٌتمتع المستثمر األجنبً بحقوق ؼٌر مؤلوفة  بالشخصٌة القانونٌة ،

فً العقود الداخلٌة ، وٌخضع العقد فً بعض جوانبه للقانون العام ، وفً جوانَب أخرى للقانون الخاص 

 .(3)، وٌتضمن شرط التحكٌم(

منها: حق االستثمار،   -ٌؾ األخٌركما جاء فً التعر -هذه الحقوق التً ٌتمتع بها المستثمر األجنبً 

 وتحصٌل األرباح من المشروع الذي ٌعمل على تنفٌذه ، وذلك خبلل مدة العقد .

( منه التً تنص 1(  بمعنى االستثمار، وذلك كما  فً المادة )9141( لسنة)2ولقد جاء القانون رقم )

ستثمار رإوس األموال الوطنٌة :) ٌهدؾ هذا القانون إلى تشجٌع ا(4)على أهداؾ هذا القانون بقولها

واألجنبٌة إلقامة مشروعات استثمارٌة ضمن إطار السٌاسة العامة للدولة وأهداؾ التنمٌة االقتصادٌة 

 واالجتماعٌة بما ٌضمن على وجه الخصوص:

تؤهٌل وتنمٌة العناصر اللٌبٌة فنٌاً ، ورفع كفاءتها ، وإكسابها مهارات متقدمة ، وتوفٌر فرص العمل -أ

 .لها

 العمل على نقل المعرفة والتقنٌة وتوطٌنها فً االقتصاد اللٌبً.-ب

المساهمة فً إقامة أو تطوٌر أو إعادة تؤهٌل الوحدات االقتصادٌة الخدمٌة واإلنتاجٌة ، بما ٌساعد -ج

 على المنافسة ودخول األسواق العالمٌة.

 تحقٌق التنمٌة المكانٌة وتنوٌع مصادر الدخل.-د

 طاقة، واستؽبلل المواد الخام.ترشٌد مصادر ال-و

                                                                                                                                                                      
ار( ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ، د. عصام الدٌن القصبً ، )خصوصٌة التحكٌم فً مجال منازعات االستثم-(4)

  .49، نفس المرجع ، ص  األسعد محمد بشار، عن د.  4، ص 4221

د. عبدالحكٌم مصطفى عبدالرحمن ، )عقود التنمٌة االقتصادٌة فً القانون الدولً الخاص( ، القاهرة ، مكتبة النصر،  -(9)

د ، )عقد االستثمار( ، بحث منشور بمجلة تكرٌت للعلوم ، عن  د. عالٌة ٌونس الدباغ و د. وسن مقدا 99، ص 4224

 .120، ص 9112، شباط  42، المجلة  9اإلنسانٌة ، جامعة الموصل ، كلٌة القانون ، العدد 

 
 ،( لها الحاكم القانونً والنظام ماهٌتها لتحدٌد ، الخاصة األجنبٌة واألشخاص الدولة بٌن المبرمة العقود)  ، حداد السٌد حفٌظة.د-(1)

 . 120ص ، سابق مرجع ، مقداد وسن. د و الدباغ ٌونس عالٌة. د عن ، 92ص ، 4222 ، العربٌة النهضة دار

 ،( لها الحاكم القانونً والنظام ماهٌتها لتحدٌد ، الخاصة األجنبٌة واألشخاص الدولة بٌن المبرمة العقود)  ، حداد السٌد حفٌظة.د (1)

 نفس الصفحة. ، نفس المرجع  ، مقداد وسن. د و الدباغ ٌونس عالٌة. د عن ، 92ص ، 4222 ، العربٌة النهضة دار
 ، سرت ، 92/14/9141 بتارٌخ الصادر ،( االستثمار تشجٌع بشؤن 9141 لسنة 2 رقم قانون) ، التشرٌعٌة السلطة ، لٌبٌا دولة- (0)

 .   9ص
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مٌبلدٌة بتنظٌم تجارة  4111(لسنة 2( من القانون رقم )4وجاء تعرٌؾ االستثمار أٌضاً فً المادة )

فً الفقرة السادسة منه أن )االستثمار أو االستعمال(: )هو إقامة أي مشروع  (1)العبور والمناطق الحرة

( 1و نشاط داخل المنطقة الحرة( ، وجاء فً المادة )أو مزاولة أي مهنة أ تجاري أو خدمًصناعً أو 

منه أن )الهدؾ من إنشاء المناطق الحرة هو تشجٌع تجارة العبور والعملٌات التصنٌعٌة والتحوٌلٌة وفقاً 

لمقتضٌات التبادل التجاري ومتطلبات السوق ، ونقل وتوطٌن التقنٌة والمعرفة  وتطوٌرها بما ٌدعم 

 هم فً تطوٌر التبادل التجاري والسلعً والخدمً( االقتصاد الوطنً ، وٌسا

نبلحظ من كل هذه التعرٌفات أن االستثمار خاصة فً الدول النامٌة ٌتركز على المشارٌع الخدمٌة 

والتجارٌة بناًء أو تطوٌراً ؛ تحقٌقاً للمصلحة العامة للدولة المتمثلة فً زٌادة النمو االقتصادي  وما 

الوضع المعٌشً لؤلفراد ورفع كفاءتهم ، وبطبٌعة الحال فإن عقود التنمٌة ٌستتبع ذلك من تحسٌن 

ٌُعهد بها إلى  واالستثمار فً الدول النامٌة ؼالباً ما َتعهد بها الدولة إلى المستثمر األجنبً وقلَّ ما 

مارٌة المستثمر الوطنً لنقص الكفاءة والخبرة لدٌه ، خاصة عندما تحتاج الدولة إلى إقامة مشارٌع استث

كبٌرة بحاجة إلى رأس مال كبٌر وكفاءة عالٌة ال تتوفر فً الوطنٌٌن ؛ ولهذا نجد أن أؼلب التعرٌفات 

التً ذكرناها ربطت االستثمار بالشخص األجنبً مباشرة ، ولكن قد ٌتم اللجوء إلى المستثمر الوطنً 

ا فً العقود اإلدارٌة التً فً المشارٌع التً ال تحتاج إلى رأس مال كبٌر أو خبرة واسعة ، وذلك كم

ٌكون فٌها مركز اإلدارة أقوى من مركز المتعاقد معها خدمة للصالح العام ، هذه العقود التً تبرم مع 

الشخص الوطنً ؼالباً ما تكون )عقود تورٌد ، أو صٌانة( ،وهذه العقود اإلدارٌة لها نظامها القانونً 

 لتالً لن نتطرق إلٌها فً هذا البحث.المستقل عن عقد االستثمار موضوع دراستنا وبا

 خصائص عقد االستثمار ثانٌاً :

ٌتضح  لنا من خبلل ما ذكرناه فً تعرٌؾ عقد االستثمار أن عقد االستثمار ٌتمتع ببعض المزاٌا 

والخصابص ، تجعل منه فرصة ٌسعى أصحاب رإوس األموال لنٌلها ، وذلك لما ٌتوافر فً هذا  العقد 

 مار والربح ، كما أن لهذا العقد خصابص أخرى نجملها فٌما ٌلً:من إمكانٌة االستث

 :)الدولة ُمَمثلة فً رئٌس الحكومة أو أحد األشخاص االعتبارٌة المرفقٌة( طرف أول فً العقد .  5

وبالتالً تخرج العقود المبرمة بٌن األشخاص االعتبارٌة الخاصة ولو كان أحد أطرافها أجنبٌاُ، وذلك  

طرافها ٌسعون إلى تحقٌق الربح الخاص ، أما عقود االستثمار التً تبرمها الدولة فهً باعتبار أن أ

تسعى إلى تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة ، وهً جوهر المصلحة العامة التً تحرص الدولة دابما على 

ٌة ؛ تحقٌقها ، )والدولة عندما تدخل فً االستثمار مع الشخص األجنبً فإنها تدخل باعتبارها سلطة سٌاد

وٌتمثل ذلك فً ممارسة نفوذها على المستوٌات التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضابٌة وٌصبح من الضروري 

بالنسبة للطرؾ القابم باالستثمار داخل الدولة المضٌفة تؤمٌن نفسه بعدد من الضمانات القانونٌة التً 

 .(2)ت" (تهدؾ إلى حماٌة مركزه القانونً فً العقد المتمثل فً "الحقوق والواجبا

 والضمانات التً ٌمكن تخٌلها أو التنبإ بها فً هذا الصدد هً مثل :

 شرط اختٌار القانون :-أ

ٌهدؾ هذا الشرط إلى استبعاد النظام القانونً الداخلً للدولة المتبع فً العقود اإلدارٌة من التطبٌق على 

لة فً مركزها القانونً على مركز عقود االستثمار، وذلك لما فٌه من سلطات استثنابٌة تتمٌز بها الدو

المتعاقد معها ، وإخضاع العقد لئلرادة الذاتٌة ألطرافه ، أي أن تبرم الدولة عقد االستثمار باعتبارها 

                                                           
بتنظٌم تجارة العبور والمناطق الحرة( ، الصادر بتارٌخ  4111لسنة  2، )قانون رقم  التشرٌعٌة السلطة ، لٌبٌا دولة -(4)

مٌبلدٌة، سرت ، منشور لدى وزارة االقتصاد والتجارة واالستثمار ، المنطقة الحرة ،  4111الربٌع 4ذوالقعدة ، 90

 رٌخ . التشرٌعات واللوابح المنظمة لعمل المنطقة الحرة بمصراته ، بدون سنة ، بدون تا
 . 22، مرجع سابق ، ص  األسعد محمد بشار. د -(9)
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شخصاً عادٌاَّ ولٌست ذات سلطة أو سٌادة ، )أو إخضاع العقد لمعاٌٌر دولٌة ٌطبق علٌها القانون الدولً 

 . (1)(، أو قواعد قانون التجارة الدولٌة

 فً تسوٌة المنازعات:-ب

وٌقصد بهذه الضمانة  توفٌر وسابل محاٌدة وفعالة لتسوٌة المنازعات التً تنشؤ عن هذه العقود ، وفً 

أؼلب عقود االستثمار ٌتم تضمٌن العقد بشرط اللجوء إلى التحكٌم ، وهو ضمانة هامة فً هذه العقود ، 

، وإذا ُنص على شرط التحكٌم فً هذه  (2)اللجوء إلى التحكٌمفبل تكاد تخلو عقود االستثمار من شرط 

العقود فٌكون لزاماً على الدولة الخضوع لهذا الشرط ، بخبلؾ العقود اإلدارٌة التً ٌكون فٌها اللجوء 

 للتحكٌم من جانب اإلدارة "اختٌارٌا" .

 : المستثمر األجنبً فً عقد االستثمار:0

ثمار هو الشخص الخاص التابع لدولة أخرى ، وهو قد ٌكون شخصاً المستثمر األجنبً فً عقود االست

( وهً معنٌة بتسوٌة منازعات 4220طبٌعٌاً أو اعتبارٌاً ، وهذا ما اشترطته اتفاقٌة واشنطن لعام )

عقود الدولة ، النعقاد االختصاص للمركز أن ٌكون الطرؾ الثانً المتعاقد مع الدولة مستثمراً أجنبٌاُ 

ة أجنبٌة أخرى ، وال عبرة بكونه شخصاً طبٌعٌاً أو معنوٌاً طالما كان موضوع العقد متعلقاً منتمٌاُ لدول

، ونرى فً هذا الشؤن أن المستثمر األجنبً صاحب الخبرة  (3)بالتنمٌة االقتصادٌة فً الدولة الُمضٌفة

مجاالت التنمٌة  ُمستقطب دابما من قبل الدول النامٌة التً هً بحاجة إلى توفٌر خبرات ومساعدات فً

االقتصادٌة والبشرٌة ، كما أن المستثمر األجنبً بدوره ٌسعى للحصول على فرص االستثمار فً هذه 

الدول ، وذلك لما ٌتمٌز به االستثمار فً هذه الدول من مزاٌا وإعفاءات قل نظٌرها فً العقود الداخلٌة 

بً للمشارٌع االستثمارٌة الوطنٌة أو األجنبٌة ، ومن أمثلة هذه اإلعفاءات والمزاٌا ما ٌمنحه المشرع اللٌ

منه  (4)(41(، حٌث جاء فً المادة )9141( لسنة )2، نقؾ على أهمها وذلك كما جاء فً القانون رقم )

 أن ) ٌتمتع المشروع االستثماري الخاضع ألحكام هذا القانون بالمزاٌا اآلتٌة :

لمشروع من كافة الضرابب والرسوم الجمركٌة إعفاء اآلالت والمعدات واألجهزة البلزمة لتنفٌذ ا - أ

 ، ورسوم خدمات التورٌد وؼٌرها من الرسوم ، والضرابب ذات األثر المماثل.

إعفاء التجهٌزات وقطع الؽٌار ووسابل النقل واألثاث والمستلزمات والمواد األولٌة لمدة خمس  - ب

 سنوات من كل الرسوم والضرابب أٌاً كان نوعها أو مصدرها.

لمشروع االستثماري من ضرٌبة الدخل عن نشاطه لمدة خمس سنوات ، ٌبدأ احتسابها من إعفاء ا - ت

 تارٌخ اإلذن بمزاولة النشاط التجاري.

 إعفاء األرباح الناتجة عن نشاط المشروع إذا ما أعٌد استثمارها.   - ث

الترفٌه والسٌاحة )التنمٌة والتطوٌر ، وٌكون ذلك ؼالباً فً مجاالت " البنٌة التحتٌة ، : موضوع العقد 3

، نقل التكنولوجٌا والمعلوماتٌة ، التدرٌب على التنمٌة البشرٌة بكافة أنواعها ، ورفع مستوى األفراد 

 -وخاصة لٌبٌا -لٌكونوا مإهلٌن على الصعٌد المحلى والدولً فً هذه المجاالت " ( ، فالدول النامٌة 

طوٌر أو التنمٌة ، وحتى الدول النامٌة التً تقام تكاد تنعدم فٌها هذه المجاالت أصبلً ، ولٌس مجرد الت

فٌها مثل هذه المشارٌع ، وتوجد بها مثل هذه التقنٌات ، ال ترقى إلى مستوى الدول الصناعٌة المتقدمة ، 

وبالتالً كان حفٌاً على هذه الدول أن تلجؤ إلى إقامة مثل هذه المشارٌع؛ خدمة لمواطنٌها ، ورفعا 

                                                           
 .22، ص مرجعنفس ال ،  األسعد محمد بشار. د -(4)

 ، نفس الصفحة. المرجع نفس ،  األسعد محمد بشار. د -(9)
 . 92، ص 9141د. بشار محمد األسعد ، )عقود الدولة فً القانون الدولً( ، منشورات زٌن الحقوقٌة ،  -(1)

 .1، مرجع سابق ، ص االستثمار تشجٌع بشؤن(9141) لسنة( 2) رقم قانون -(1)
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وٌراً لكفاءتهم ؛ تقلٌصاً لنسبة البطالة ، وتوفٌراً للكفاءات الوطنٌة فً مإسسات لمستوى معٌشتهم ، وتط

 الدولة فً كافة المجاالت .

 : عقد االستثمار هو عقد طوٌل المدة :4

ؼالباً ما ٌكون االستثمار فً المجاالت التً سبق ذكرها محتاجاً إلى مدة طوٌلة من الوقت ، فهذه العقود 

الطوٌلة عموماً ، فهً تخلق نوعاً من التعاون الطوٌل األجل بٌن الدولة المتعاقدة تتمٌز بآجالها 

والمستثمر األجنبً ، وٌعتبر الوقت عامبلً مهماً فً هذه العقود ، سواٌء بالنسبة للمستثمر األجنبً أو 

احه الدولة المتعاقدة ، فبالنسبة للمستثمر األجنبً ٌري فً طول المدة ضمانة هامة لتحقٌق أرب

، ونرى أنه لوال طول مدة العقد وتوقعات الربح خبلل هذه المدة لما أقدم األجنبً على  (1)المنشودة

التعاقد ، كما أن أهداؾ التنمٌة االقتصادٌة التً تسعى إلٌها الدولة من مثل هذه العقود ال ٌمكن تحقٌقها 

 . ُتإتً ثمارها والهدؾ المنشود منهابعقود قصٌرة المدة ؛ ألن هذه البرامج تحتاج إلى آجال طوٌلة لكً 

ولكن على الرؼم من اعتبار مٌزة طول المدة فً هذه العقود ، إال أن إشكالٌات االستثمار تظل قابمة ، 

وٌحتاج الطرفان دابما إلى آلٌات أو ضمانات تإمنهم من هذه اإلشكالٌات ، فبالنسبة للمستثمر ٌحتاج 

دة( إلى استقرار بنود العقد ، وٌسعى دابما إلى إعمال  العقد شرٌعة دابماً فً مثل هذه العقود )طوٌلة الم

االستثنابٌة فً مثل  (2)المتعاقدٌن ، وبشكل أدق لكً ال ٌخضع لسلطان الدولة الكامل فً فرض الشروط

هذه العقود ، أما بالنسبة للدولة المضٌفة فإنها تسعى دابما إلى المصلحة العامة ، وطول مدة العقد 

المصاحبة للتنفٌذ قد تجعل من العقد مطٌة للتعدٌبلت ، سواء أكانت بسٌطة أم جوهرٌة ٌختل  والظروؾ

بها توازن إرادة الطرفٌن ومصالحهم ؛ ولذا أشار بعض الفقهاء إلى  )شروط إعادة التفاوض(، وتعنً 

لفقهاء إدراج بنود مراجعة تكون قادرة على تهٌبة تعدٌبلت مستقبلٌة قد تصبح ضرورٌة ، وٌعرفها ا

فً حال تؽٌرت الظروؾ التً  -بشكل أدق  بؤنها : ) تلك الشروط التً بمقتضاها ٌكون ألطراؾ العقد 

واكبت إبرامه تؽٌراً ٌخل بالتوازن الذي رسمه له أطرافه وٌجعل تنفٌذ أحدهما أو كلٌهما اللتزاماته 

 .     (3)مبلءمة العقد مع الظروؾ الجدٌدة( -مرهقاً 

 المطلب الثانً                                            

 نظام االستثمار فً المنطقة الحرة                                 

قبل أن نتكلم على صٌػ عقود استثمار المنطقة الحرة ، ٌنبؽً أن نشٌر بإٌجاز إلى  طرق االستثمار فً 

لٌبٌة والمستثمر هو فً حقٌقتِه طلٌب استثماري ، لٌبٌا ، فالعقد االستثماري فً لٌبٌا الُمبرم بٌن الدولة ال

ٌتم على النموذج الُمعد لذلك من قبل هٌبة تشجٌع االستثمار اللٌبٌة ، حٌث ٌتم تقدٌم طلب بالموافقة على 

إقامة مشروع استثماري ٌتضمن بٌانات عامة عن المشروع ، وٌقدم الطلب على النموذج الموحد لكافة 

هٌبة ، وصٌؽة هذا الطلب تكمن فً إٌجاب من قبل المستثمر متمثبل فً تقدٌم األنشطة االستثمارٌة بال

طلب االستثمار ، ٌقابله قبوٌل هو الموافقة على طلب االستثمار من قبل وزٌر االقتصاد والتجارة 

، وهو اتفاق بسٌط بالمعنى الحقٌقً  (4)واالستثمار ، وهو ما ٌمكن أن ٌطلق علٌه )اتفاق استثماري(

                                                           
 .21، )عقود االستثمار فً العبلقات الدولٌة الخاصة( ، مرجع سابق ، ص  األسعد محمدبشار. د -(4)

 االتفاقٌة من( 2) المادة مثل ، الظروؾ تؽٌر حال فٌها النظر إلعادة معٌنة مدة تحدد نصوصاً  االستثمار عقود بعض تضمنت-(9)

 ومجموعة أبوظبً بٌن المبرمة االتفاقٌة من( 12)المادة وكذلك ،( سنوات0( )4221) الكوٌت نفط وشركة الكوٌت دولة بٌن المبرمة

 فً دراسة(  العربٌة األقطار فً النفط الستؽبلل القانونً النظام) ، علوان ٌوسؾ محمد. د ،( 4221)عام األجنبٌة النفط شركات من

 الدولٌة العبلقات فً االستثمار عقود) ،  األسعد محمد بشار. د  عن ، 104ص ، 4229 ، نشر دار بدون ، الدولٌة االقتصادٌة العقود

 .24ص ، سابق سابق مرجع ،( الخاصة

، عن د. بشار محمد األسعد ، نفس  12، ص د.شرٌؾ محمد ؼنام ، )أثر تؽٌر الظروؾ فً عقود التجارة الدولٌة( -(1)

 . 29ص المرجع ،
، عن أ. عبدالمنعم محمد إبراهٌم عمران ، ) قانون االستثمار  491انظر صالح الزحاؾ ، وإبراهٌم شحاته ، ص-(1)

اللٌبً ومبادئ القانون الدولً "دراسة تحلٌلٌة لقانون االستثمار اللٌبً فً ضوء مبادئ القانون الدولً العام" ( ، رسالة 
 .44 -41، ص 9112الدراسات العلٌا ، قسم القانون ، شعبة القانون العام ، ماجستٌر مقدمة  إلى أكادٌمٌة 
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، وال ٌوفر معاملة وال حماٌة كافٌة للمستثمرٌن األجانب ، وعندما ٌؤتً هذا االتفاق لمرحلة للكلمة 

التنفٌذ قد تواجه المستثمر العدٌد من العراقٌل عند تعامله مع الجهات العامة ، ولكن هذه العراقٌل قد تمَّ 

ة تشجٌع االستثمار بإنشابه تجاوزها أو على األقل ُجلها ، وذلك بإقامة الشباك الموحد الذي ُكلفت هٌب

( ، وٌتم من خبلل هذا الشباك إنجاز كافة المعامبلت 9112(لسنة)22بقرار رباسة الوزراء رقم )

 .  (1) واإلجراءات المتعلقة بطلبات االستثمار

هً تطبٌق لما  -أي: )تقدٌم الطلب والموافقة علٌه من الجهات المختصة( -وهذه الطرٌقة فً االستثمار

( من 9عض قوانٌن االستثمار فً لٌبٌا ، نذكر منها على سبٌل المثال ما جاء فً الفقرة)جاء فً ب

(، عندما نصت على مهام جهة تنفٌذ هذا 4222( لسنة)0( من قانون تشجٌع االستثمار رقم)2المادة)

ابها القانون ومنها على األخص : ) َتلقًِّ طلبات استثمار رإوس األموال األجنبٌة  وتحدٌد مدى استٌف

االستثماري ، ورفع توصٌاتها بالخصوص  االقتصادٌة للمشروع الجدوى للشروط القانونٌة ، ودراسة

( بنفس المعنى  ،  وٌقابل 9141( لسنة )2، كما جاءت نظٌرة هذه المادة فً القانون رقم ) (2)لؤلمٌن(

اد والتجارة والصناعة( تقدٌم الطلب ، الموافقة على االستثمار من قبل الوزٌر المختص ) وزٌر االقتص

، بناء على عرض من الجهة اإلدارٌة المختصة فٌها أن )ٌمنح ترخٌص استثمار رإوس األموال 

كما  -األجنبٌة من قبل الهٌبة بعد صدور القرار بالموافقة على االستثمار من األمٌن( ، وٌقصد بالهٌبة

( لسنة 2، ثم جاء القانون رقم ) هً )هٌبة تشجٌع االستثمار( -( منه 1جاء فً تعرٌفات المادة )

( بشؤن تشجٌع االستثمار ولم ٌشر إلى هٌبة تشجٌع االستثمار ، وإنما نص على إنشاء هٌبة 9141)

( منه: ) تنشؤ جهة إدارٌة مختصة تتولى تنفٌذ 0جدٌدة تختص بتنفٌذ أحكامه ، حٌث جاء فً المادة )

من اللجنة الشعبٌة العامة  بناًء على عرض من  أحكام هذا القانون ، وٌصدر بتسمٌتها وتنظٌمها قرار

 . (3)األمٌن(

( 22وعلى الصعٌد التنفٌذي فقد صدر قرار من رباسة الوزراء )اللجنة الشعبٌة العامة سابقاً(  رقم ) 

( منه  أن ) تتولى هذه 9/ؾ1( بإنشاء الهٌبة العامة للتملٌك واالستثمار ، وجاء فً المادة )9112لسنة )

لسنة  0ٌذ التشرٌعات المتعلقة بمجاالت االستثمار ، وفقاً لؤلحكام الواردة بالقوانٌن أرقام الهٌبة تنف

، واللوابح الصادرة بمقتضاه ( ،  4120/9110لسنة  2، و 4129/9119لسنة  2، و 4192/4222

بح ( ، أص4222( لسنة )0(  القانون رقم )9141( لسنة )2( من القانون رقم )11وبعدما ألؽت المادة )

( هو القانون الواجب التطبٌق على حاالت االستثمار، باستثناء ما تم منها فً ظل 2القانون رقم )

القوانٌن السابقة ، ومنها اإلعفاءات والمزاٌا الممنوحة قبل صدوره ، كما استمر العمل بالقرارات 

ن ، ومن بٌنها القرار رقم الصادرة تطبٌقاً ألحكام القوانٌن السابقة بما ال ٌتعارض مع أحكام هذا القانو

( بشؤن إعادة تسمٌة الهٌبة العامة 9149( لسنة )121( الذي أشرنا إلٌه ، والمعدل بالقرار رقم)22)

( منه )تنشؤ هٌبة عامة تسمى "الهٌبة العامة لتشجٌع 4للتملٌك واالستثمار ، حٌث جاء فً المادة )

 . (4)االستثمار وشإون الخصخصة" (

( ووفقاً للقرار رقم 9141( لسنة )2ة تشجٌع االستثمار تعمل وفقاً للقانون رقم )وبالتالً أصبحت هٌب

ل .22)  ( المعدَّ

وبعد هذا العرض البسٌط آللٌة االستثمار فً لٌبٌا بوجه عام ، نؤتً إلى نموذج آخر مماثل لآللٌة السابقة 

، إال أنه ٌختلؾ عن اآللٌة السابقة من حٌث تنظٌمه والقوانٌن واللوابح التً َتحكمه ، فطرٌقة االستثمار 

                                                           
 . 44، المرجع السابق ، ص عمران إبراهٌم محمد عبدالمنعم. أراجع  -(4)

 تارٌخ ، األجنبٌة األموال رإوس استثمار بشؤن( 4222/ 4192لسنة 0 رقم قانون) ، التشرٌعٌة السلطة ، لٌبٌا دولة-(9)

   http://www.afswj.com/.pdf                                                            ، 90/49/9142 الدخول

 ، مرجع سابق . 9141لسنة  2قانون رقم  -(1)

 9112لسنة 22بتعدٌل القرار رقم  9149لسنة 121دولة لٌبٌا ، دٌوان رباسة الوزراء ، )قرار مجلس الوزراء رقم -(1)

 ، طرابلس ، لٌبٌا . 11/12/9149هٌبة العامة للتملٌك واالستثمار( الصادر بتارٌخ بإنشاء ال
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عقود استثمار المنطقة الحرة عن  فً المنطقة الحرة تخضع لقوانٌن ولوابح خاصة بها ، وهذا ما ٌمٌز

( لسنة 2( من القانون رقم )1ؼٌرها من العقود التً تبرمها الدولة ، فقد جاء فً المادة )

ؾ( بتنظٌم تجارة العبور والمناطق الحرة : )تمارس اإلدارة نشاطها وفقاً للقواعد التً 9111م/4111)

لحوافز والمرتبات والتسٌٌر، دون التقٌد تتفق مع طبٌعتها ، وتضع اإلدارة أنظمة خاصة للعمل وا

، ومن بٌن هذه األنظمة: النظام القانونً ، الذي ٌحكم  (1)بالقواعد المقررة لذلك فً الوحدات اإلدارٌة(

إبرام العقود فٌها ، وسوؾ نؤتً على القانون الواجب التطبٌق علٌها فً المبحث القادم ، ونكتفً هنا 

الستثمار داخل المنطقة الحرة مصراتة والنماذج المختلفة التً ٌتم بها تقدٌم بتوضٌح اآللٌة التً ٌتم بها ا

طلب االستثمار ، ولكن قبل أن نخوض فً توضٌح الطرٌقة التً ٌتم بها االستثمار فً المنطقة الحرة ، 

ٌجب أن نوضح أن المنطقة الحرة تبرم نوعٌن من العقود ، األول ٌتعلق بعقود الخدمات والتورٌدات 

تعلقة بتسٌٌر هذا المرفق وتنظٌمه وتطوٌره ، وهذه العقود ال تصنؾ من ضمن عقود االستثمار التً الم

تبرمها المنطقة الحرة ، والتً ُتفتح فٌها فرص االستثمار داخل المنطقة ، وإنما تعتبر عقوداً إدارٌة 

منطقة الحرة ، الصادرة نمطٌة تسري علٌها أحكام البحة تقدٌم الخدمات والمشترٌات وتنفٌذ األعمال بال

( من 1م(، وهذه البلبحة هً تطبٌق لنص المادة )9111( لسنة)9بقرار اللجنة الشعبٌة العامة رقم )

 التً للقواعد وفقاً  نشاطها اإلدارة ( بشؤن المنطقة الحرة ، التً نصت على أن تمارس2القانون رقم )

 فً لذلك المقررة بالقواعد التقٌد دون سٌٌروالت للعمل خاصة أنظمة اإلدارة وتضع طبٌعتها ، مع تتفق

اإلدارٌة  ، وبالتالً فإن هذا الصنؾ من العقود ٌخضع للوابح الخاصة التً تتفق مع طبٌعة  الوحدات

المنطقة الحرة ، ولكن هذه العقود لٌست محل دراستنا ، وإنما تعنً دراستنا بالنوع الثانً وهً عقود 

تثمرون الذٌن ٌرؼبون فً االستثمار عن طرٌق المنطقة الحرة فٌما تتٌحه االستثمار التً ٌتقدم إلٌها المس

للمستثمرٌن من عقارات ، بطلب الترخٌص لهم فً االنتفاع بها  إلى إدارة المنطقة الحرة ؛ لتصدر 

( من قانون المنطقة الحرة )كما تتولى اإلدارة إصدار 1موافقتها على هذا الطلب ، حٌث جاء فً المادة )

ٌص إلقامة المشارٌع للمستثمرٌن والمستعملٌن وكذلك التصرؾ واالستؽبلل واالستعمال التراخ

بشؤن الترخٌص بالمنطقة  (2)(41واالنتفاع بالعقارات والمنشآت الموجودة فٌها (، وجاء فً المادة )

ها الحرة  ما نصه: )تقدم طلبات الترخٌص لؽرض االستفادة من المنطقة الحرة إلى اإلدارة ، ٌوضح فٌ

 نوع االستعمال المطلوب:

 . ترخٌص بمشروع استثماري 

 . طلب انتفاع بالعقارات 

  .أي استعمال أو استؽبلل ألي من المنشآت الموجودة فً المنطقة 

ٌستفاد من ظاهر النص أن االستثمار فً المنطقة الحرة ٌكون وفق ثبلث آلٌات ، األولى: هً  

ال ٌمنح إال بناء على تقدٌم طلب  -كما سبق وأسلفنا - الترخٌص بإنشاء مشروع استثماري ، والترخٌص

، والثانٌة : طلب االنتفاع بالعقارات وظاهر ذلك الطلب أنه ُمقدم لمنح الترخٌص لبلنتفاع بعقارات 

المنطقة ، والثالثة : أي استعمال أو استؽبلل آخر لمنشآت المنطقة ، إال أنه بمراجعة المكتب القانونً 

حرة تبٌن أن هذه اآللٌات الثبلثة  )شكلٌة( وهً تعمل وفق آلٌة واحدة نتولى توضٌحها إلدارة المنطقة ال

 فً اآلتً :     

)عندما ترؼب أي شخصٌة معنوٌة أو طبٌعٌة فً االستثمار داخل المنطقة ، فعلٌها إذا كانت ترؼب فً 

داخل المنطقة، وإذا رؼب  االستفادة من المزاٌا واإلعفاءات بالمنطقة ، أن  تفتح فرعاً لها لبلستثمار

مجموعة من األفراد فً االستثمار فعلٌهم أن ٌإسسوا شركة جدٌدة  ، وإذا كان شخصاً واحداُ فٌمكنه أن 

                                                           
 بشؤن تنظٌم تجارة العبور ، مرجع سابق . 4111لسنة  2قانون رقم -(4)

 4111لسنة  2بإصدار البلبحة التنفٌذٌة للقانون رقم  9111لسنة  412دولة لٌبٌا ، رباسة الوزراء ، ) قرار رقم -(9)

 ، واالستثمار والتجارة االقتصاد وزارة لدى منشور،   14/12/9111بتنظٌم تجارة العبور والمناطق الحرة ( ، بتارٌخ 

 ، مرجع سابق. الحرة المنطقة
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، وبالتالً فإن آلٌة االستثمار الوحٌدة فً المنطقة  (1)ٌستثمر فً المنطقة بتؤسٌس شركة الشخص الواحد

، وطرٌقة تكوٌنه تكون وفق )البحة تؤسٌس (2)هً عن طرٌق تكوٌن هذا الجسم القانونً "الشركة"(

 من البلبحة ما نصه : (3)(9الشركة والفروع بالمنطقة الحرة( ، وقد جاء فً المادة )

تح فرع أو تؤسٌس شركة أن ٌتقدم إلى اإلدارة )ٌجب على أي شخص طبٌعً أو اعتباري ٌرؼب فً ف

( المرفق بهذه البلبحة ، وأن ٌقوم بتزوٌد اإلدارة بجمٌع البٌانات والوثابق 4بطلب على النموذج رقم )

التً تطلبها  ، وتكون الموافقة على طلب فتح فرع أو تؤسٌس وإنشاء أٌة شركة بالمنطقة بقرار من 

قبول أو رفض الطلب ، وفً حالة الموافقة على تؤسٌس شركة  اإلدارة ، والتً تحتفظ بحقها فً

( المرفق بهذه البلبحة ، وٌقدم طلب إصدار 9بالمنطقة ٌتم إبرام عقد تؤسٌس وفق النموذج رقم )

المرفق بالبلبحة وإذا تمت الموافقة على فتح فرع شركة  أ(1ترخٌص إنشاء شركة وفق النموذج رقم )

صل من مستندات إنشاء الشركة األم مع طلب إصدار ترخٌص فتح فرع بالمنطقة ترفق صورة طبق األ

ب( المرفق بهذه البلبحة وتصدر اإلدارة ترخٌصاً )بفتح الفرع أو إنشاء 1شركة وفق النموذج رقم )

 .    (4)( من هذه البلبحة1الشركة(وفقاً للنموذج رقم)

التقدم لبلستثمار فً المنطقة الحرة وأولها من خبلل متابعة فقرات هذه المادة نجد التراتبٌة فً إجراءات 

تقدٌم طلب لبلستثمار "فتح فرع أو تؤسٌس شركة" على النموذج الُمعد لذلك ، سواٌء كان مقدم الطلب 

ُ أو اعتبارٌاً ، فاألشخاص الطبٌعٌون ٌمكنهم تؤسٌس شركة لبلستثمار بالمنطقة ، أما  ُ طبٌعٌا شخصا

ا شركات عامة أو خاصة فٌمكنهم فتح فرع لهم فٌها ، وبعد تقدٌم سواٌء كانو -االعتبارٌون القابمون 

الطلب تكون الموافقة على ما جاء فٌه من قبل إدارة المنطقة التً تملك كامل الحرٌة فً قبوله أو رفضه 

؛ وذلك حسب ما ٌتبٌن لها من تحقٌقه للمصلحة المطلوبة من عدمه ، وفً حال تمت الموافقة على 

( ، ثم تقوم الشركة التً تم 9طقة ٌتم إبرام عقد التؤسٌس لها وفق النموذج رقم )تؤسٌس شركة بالمن

أ(، ونفس اإلجراء بالنسبة لفتح 1تؤسٌسها بتقدٌم طلب إلصدار ترخٌص إنشاء شركة وفق النموذج )

فرع للشركة األم داخل المنطقة ، فبعد الموافقة من قبل اإلدارة على فتح فرع للشركة ٌجب على الفرع 

قدٌم طلب إصدار ترخٌص فتح فرع شركة بالمنطقة ، ولكننا نجد عدم الدقة فً فهم وظٌفة هذه ت

اإلجراءات واضحاً فً نص الفقرتٌن الثانٌة والثالثة والرابعة ومفاد ذلك أن الفقرة الثانٌة ٌنص على 

ثم ٌنص كذلك  إبرام عقد التؤسٌس ، وهو الذي تنشؤ به الشركة فً إطارها القانونً ، داخل المنطقة ،

على إصدار ترخٌص إنشاء شركة وهذا تعارض وتناقض ، فعقد التؤسٌس تنشؤ به الشركة ، وهو 

اإلطار القانونً العام لها ، بٌنما الترخٌص الصادر من إدارة المنطقة هو قرار كاشؾ ولٌس منشا ، 

عندما تطلب إصدار  فهو ٌصرح للشركة أو لفرعها بمزاولة نشاطها االستثماري بالمنطقة ،  والشركة

ترخٌص لها باالستثمار تكون قد أنشبت وتم تؤسٌسها أو فتح فرع لها بالمنطقة ، وبالتالً فإننا نرى أن 

وظٌفة الترخٌص هً السماح بمزاولة النشاط داخل المنطقة ، ولٌس تؤسٌساً أو إعادة تؤسٌس كما 

 ( من البحة تؤسٌس الشركات سالفة الذكر .9أوهمت به الفقرة الثانٌة والثالثة والرابعة من نص المادة )

                                                           
اللٌبً إلى تعرٌؾ هذا النوع من الشركات ولم ٌنظمها ، وبالتالً فإننا سنشٌر إلى ما جاء فً  لم ٌتطرق المشرع-(4)

 ش.  ش) الواحد الشخص بشركة حتى نمكن القارئ من التعرؾ علٌها ) حٌث ٌقصد؛ تعرٌفات الفقه المقارن بخصوصها 
 إال التزاماتها عن الشركة مالك ٌسؤل وال اعتباري أو طبٌعً واحد شخص بالكامل ماله رأس ٌمتلك مشروع كل( و. 

 فً أساسً مبدأ ٌعد والذي المشاركة مبدأ على خروجاً  تمثل الشكل بهذا والشركة ، للشركة المخصص المال رأس بمقدار
 آخرٌن مشاركة دون واحد شخص قبل من المتبلكها الفردٌة المإسسة من تقترب بذلك فهً ، سابقاً  الشركات مفهوم

 مسإولٌة بٌنما ، الشركة مال رأس بمقدار محددة مسإولٌة الواحد الشخص شركة مالك مسإولٌة بؤن عنها وتختلؾ
، لمزٌد من التفصٌل أنظر : )شركات الشخص الواحد( ،  الشخصٌة( أمواله بكافة محدودة ؼٌر الفردٌة المإسسة صاحب

 . https://almousalawfirm.com.  11/14/9142مكتب المحامٌة موضً الموسى ، بدون تارٌخ إصدار ، 

، مصراته ، لٌبٌا ، بدون  المنطقة الحرة بمصراتة مقابلة شخصٌة مع أ.محمد كرواد ، عضو المكتب القانونً ٌإدارة-(9)

  تارٌخ .
 منشور ( ، بدون سنة ،تح الفروع بالمنطقة الحرة بمصراتةدولة لٌبٌا ، رباسة الوزراء ، ) البحة تؤسٌس الشركات وف-(1)

  . سابق مرجع ، الحرة المنطقة ، واالستثمار والتجارة االقتصاد وزارة لدى
 ( المرجع السابق.1،0ب،1ا،4،9،1انظر البحة تؤسٌس الشركات وفتح الفروع بالمنطقة الحرة  مصراتة، نموذج رقم -(1)
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وٌصدر الترخٌص لبلستفادة من المنطقة الحرة ، وٌجب أن ٌتضمن الترخٌص لشؽل المناطق الحرة أو 

أي جزء منها بٌاناً باألؼراض التً منح من أجلها ، ومدة سرٌانه ،  وال ٌتمتع المرخص له باإلعفاءات 

( 44طقة إال فً حدود األؼراض المبٌنة فً الترخٌص ، المادة)والمزاٌا المنصوص علٌها فً قانون المن

 ( بتنظٌم تجارة العبور والمناطق الحرة .2من البلبحة التنفٌذٌة للقانون رقم )

وبعد إصدار الترخٌص الذي ذكرناه ، ٌتم إبرام عقد إٌجار عقار ) أرض فضاء( لتنفٌذ ما جاء فً 

نطقة الحرة )طرؾ أول( ممثلة فً ربٌس مجلس إدارتها ، الترخٌص ، وٌبرم هذا العقد بٌن إدارة الم

( مادة ، تبٌن حقوق وواجبات الطرفٌن ، وهذا 91وبٌن الشركة الُمستثمرة )طرؾ ثاٍن( ، وٌتكون من )

العقد ساٍر على كل المستثمرٌن بالمنطقة ، وبما أن هذا العقد ٌبرم بٌن الدولة وبٌن المستثمرٌن الخواص 

، فإن إشكالٌات هذا العقد والقانون الذي ٌحكمه والقضاء المختص بمنازعاته هً ، وطنٌٌن أو أجانب 

 التً سٌقوم علٌها مدار المبحث القادم من هذا البحث .
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 المبحث الثانً                                             

 النظام القانونً لعقد استثمار المنطقة الحرة

رفنا على مفهوم االستثمار من الناحٌة اللؽوٌة والقانونٌة ، وتعرفنا على عقود االستثمار بعد أن تع

وأهمٌتها فً تطوٌر وتنمٌة الدولة ، وما ٌعود على الدولة حكومة وشعباً من منافعها ، وعرفنا خصابص 

دراسة النظام هذه العقود ، وعرفنا كٌفٌة االستثمار فً المنطقة الحرة ، فإننا سنخصص هذا المبحث ل

 العقد هذا على التطبٌق الواجب القانونً لعقد استثمار المنطقة الحرة ، حٌث سندرس بداٌة القانون

على القضاء المختص بنظر المنازعات التً  خبلله من نتعرؾ آخر بمطلب نْعقبه )مطلب أول( ، ثم

 تنشؤ بٌن طرفً العقد)مطلب ثاٍن(. 

 المطلب األول

 القانون الواجب التطبٌق على عقد استثمار المنطقة الحرة                  

من خبلل النظر فً أطراؾ العقد وبنوده ، نجد أن المنطقة الحرة باعتبارها جهة عامة تتبع وزارة 

االقتصاد والتجارة ، وتخضع إلشرافها ومتابعتها فً ممارسة أوجه نشاطها ، وتمٌل إلى األخذ بؤسلوب 

نون العام تجاه المتعاقد معها عند تنفٌذ العقد ، حٌث إنها جعلت لنفسها مركزاً قوٌاً ٌفوق مركزه من القا

حٌث السلطات والصبلحٌات الواسعة الموجودة فً العقد ، كما أنها تستند فً ذلك إلى أولوٌات الصالح 

وبالتالً ٌؽلب على هذا العام وتحقٌق المصلحة العامة ؛ خدمة لبلقتصاد الوطنً اللٌبً وتطوٌره  ، 

العقد صفة العقود اإلدارٌة ومزاٌاها ، وفً ضوء هذه النتٌجة هل تكون البحة العقود اإلدارٌة هً الَحكم 

فً تؤوٌل وتفسٌر نصوص العقد )عند التنازع بٌن أطرافه( ، أم تطبق التشرٌعات واللوابح المنظمة 

 لعمل المنطقة الحرة على العقد؟

( من العقد موضوع دراستنا ، والتً تنص على 40وضوع من خبلل نص المادة )سوؾ نتناول هذا الم

أن )ٌخضع هذا العقد فً كل ما ٌتعلق  بتفسٌره وتنفٌذه  ألحكام القوانٌن واللوابح المعمول بها فً 

ٌُرجع إلى نصوص موادها  المنطقة الحرة( ، فؤؼلب بنود العقد التنظٌمٌة  مستمدة من لوابح المنطقة ، و

االختبلؾ فً تنفٌذها ، باستثناء حق الفسخ باإلرادة المنفردة من قبل اإلدارة من ؼٌر تعوٌض  عند

للمتعاقد معها ، إذا أخل بؤحد التزاماته الجوهرٌة ،كعدم البدء فً التنفٌذ ، أو التؤخر فٌه ، أو عدم 

المنطقة إمكانٌة اللجوء  مراعاة معاٌٌر وضوابط التنفٌذ كما جاء مفصبلً فً بنود العقد ، فقد رأت إدارة

إلى التحكٌم لحل النزاع الناشا عن استعمال المنطقة لهذا الحق ، ولكن قبل اللجوء إلى التحكٌم فقد أثبت 

الواقع المعمول به فً المنطقة إمكانٌة اللجوء إلى التسوٌة الودٌة بٌن إدارة المنطقة والمستثمر، ومن 

ره إدارة االستثمار عن طرٌق لجان مشكلة لهذا الؽرض ، سبل التسوٌة )فتح باب التفاوض( الذي تدٌ

وذلك لحلحلة االشكالٌات المتعلقة بالتنفٌذ وأؼلبها تدور حول حق اإلدارة بالفسخ وما ٌترتب علٌه ، ولم 

( من البحة العقود اإلدارٌة  12ٌتناول العقد طرٌق التفاوض ، وإنما جاء النص علٌه فً المادة )

التً جاء فٌها: )ٌجوز تسوٌة الخبلفات التً قد تنشؤ بٌن المنطقة والؽٌر بمناسبة الخاصة بالمنطقة ، و

؛ فإذا ما آتت هذه المفاوضات أكلها ٌتم االتفاق  (1)تنفٌذ العقود المبرمة بٌن الطرفٌن بالطرق الودٌة(

، أما إذا على برنامج معدل ٌحرر به محضر بما اتفق علٌه ، وٌعتبر جزءاً ال ٌتجزأ من العقد األصلً 

باءت المفاوضات بٌن الطرفٌن بالفشل ، ولم ٌتوصلوا إلى تسوٌة للنزاع فٌما بٌنهم ، ففً هذه الحالة ٌتم  

                                                           
ٌة والبحة تقدٌم الخدمات باعتماد البلبحة المال 9111لسنة  9دولة لٌبٌا ، رباسة الوزراء ، )قرار رقم  دولة لٌبٌا ، -(4)

 والتجارة االقتصاد وزارة لدى منشور،   41/14/9111والمشترٌات وتنفٌذ األعمال بالمنطقة الحرة مصراتة( بتارٌخ 

 مرجع سابق . ، الحرة المنطقة ، واالستثمار
 ، الحرة بالمنطقة المستثمرٌن شإون بإدارة والترخٌص التسجٌل قسم ربٌس ، العجٌلً فٌصل األستاذ مع مقابلة-(9)

 .  0/9/9142تارٌخ

 21ص ، سابق مرجع ، اإلدارٌة العقود البحة-(1)
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( من العقد سالفة 40، ولكن حسب ما جاء فً المادة ) (1)اللجوء إلى الطرق القضابٌة وشبه القضابٌة

ن المرافعات اللٌبً ، وتدٌره ؼرفة التجارة الذكر ٌحال الطرفان مباشرة إلى التحكٌم  المنظم وفقاً لقانو

والصناعة بمصراته ، ولكن إجراءات التحكٌم وكٌفٌته سوؾ نتناولها بشًء من التفصٌل فً المطلب 

 الثانً من هذا المبحث .

( من هذا العقد ما نصه: )تإول ملكٌة المبانً واإلنشاءات المقامة على العٌن محل 42جاء فً المادة )

انتهاء العقد أو فسخه ألي سبب كان لصالح الطرؾ األول تلقابٌاُ ودون الحاجة التخاذ إجراء التعاقد عند 

 المرجع وهً     9112آخر( ، وهذا النص ٌشبه ما جاء فً نصوص البحة العقود اإلدارٌة لسنة 

لٌم النهابً ، ، وكذلك البلبحة اإلدارٌة لعقود المنطقة الحرة فٌما ٌتعلق بالتس اإلدارٌة العقود فً األساس

رفة ، التً تبرم بالطرق اإلدارٌة  وما جاء فً هذه اللوابح هو خاص بنظام العقود اإلدارٌة الصِّ

المعروفة ، كعقود التورٌد أو األشؽال العامة ، أما العقود التً تبرم وفق أنظمة خاصة متعلقة بذلك 

للعقود ؼٌر الممولة من  - ً بحثناكما أسلفنا ف -قد أفردت الباب السابع  9112المرفق ، فإن البحة 

/ؾ أ( من هذا الباب فً البلبحة بنصها  ) عند انتهاء العقد تسلم 419المٌزانٌة العامة ، فجاءت المادة )

من هذه البلبحة وفق اإلجراءات وبالحالة الفنٌة  412منشآت المشروعات المحددة فً الفقرة أ من المادة 

( التً نحن بصدد 42ذا النص ٌشبه كثٌراً ما جاء فً المادة )، وه  (2)المنصوص علٌها فً العقد(

تقرٌب النص المستنبطة منه ، ذلك أن ملكٌة ما أقٌم على العٌن محل عقد االستثمار تإول عند انتهاء 

من هذا العقد بالمادة  42العقد أو فسخه لصالح الطرؾ األول ، ولزٌادة التؤكٌد على تؤثر المادة 

( من عقد االستثمار موضوعنا ، التً 0/ؾ 2ذكر ، نذكر ما جاء فً المادة )/ؾ أ( سالفة ال419)

عهدت إلى الطرؾ الثانً ) بتسلٌم العقار عند انقضاء مدة العقد ، أو عند إنهابه بتارٌخ سابق مع كافة 

 اإلضافات والتحسٌنات التً تمت بالعقار والمستلزمات المتصلة بالعقار خبلل مدة العقد( ، ونفس الحكم

( ، حٌث اشترطت أن تسلم منشآت المشروعات بالحالة الفنٌة المنصوص 419ورد فً ثناٌا المادة )

 علٌها فً العقد .

( ، فبل أطن أن له وجوداً عملٌاً فً 42أما بخصوص النزاع بٌن طرفً العقد حول تطبٌق نص المادة )

ءات قانونٌة ، وإنما ٌكون التفاوض نتٌجة حتمٌة لما سبقه من إجرا -حسب رأٌنا  -الواقع ؛ وذلك لكونه 

فً اإلجراءات القانونٌة التعسفٌة ، كحق الفسخ ، وحق اإلنهاء ، فإذا لم ٌنجح التفاوض وال التحكٌم 

بشؤنها فبل أظنه مجدٌاً فً مصٌر ملكٌة العقارات المقامة على العقار ، ذلك أن ملكٌة هذه العقارات 

( ، وإن كان باب التفاوض مفتوحاً دابما بشؤن أي 42ة )مآلها إلى الطرؾ األول محسوم بنص الماد

نزاع ٌحصل بٌن الطرفٌن ، كما أفاد بذلك مدٌر قسم التسجٌل والترخٌص بالمنطقة الحرة فً مقابلتنا 

 .  معه

( أٌضاً من العقد على  حق الطرؾ األول بإرادته المنفردة ، ودون الحاجة الستصدار 42وتنص المادة )

إلنهاء العقد واستبلم العٌن محل التعاقد بما علٌها من مباٍن وإنشاءات ثابتة وملحقاتها حكم قضابً بذلك 

المخصصة لخدمتها ، على أن ٌلتزم بتعوٌض الطرؾ الثانً عما لحقه من ضرر جراء استخدامه لهذا 

 الحق .

القٌود على وهذه أخطر مادة فً العقد على اإلطبلق فً رأٌنا ؛ ألن المنطقة لم تحدد فٌها صراحة 

سلطتها فً استعمال هذا الحق ، فٌظل الطرؾ الثانً )المستثمر(فً مركز تعاقدي مترنح،  وبالتالً فقد 

ٌترتب على هذه السلطة عدم جدٌة الطرؾ الثانً فً االستثمار على المدى الطوٌل، أو عدم الدخول فً 

 االستثمار أصبلً .

                                                           
 

 .السابقة الصحفة من 9 رقم هامش انظر-(4)
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ٌة  على جواز إنهاء العقد من قبل اإلدارة وقت ما تشاء ( من البحة العقود اإلدار412وجاء فً المادة )

دون وقوع خطؤ من جانب المتعاقد إذا اقتضى ذلك الصالح العام ، بشرط موافقة الجهة المختصة 

/ح( من 414باعتماد إجراءات التعاقد ، مع التعوٌض عن ذلك إن كان له مقتضى ، وجاء فً المادة )

عاقدة فً أن تحل محل المقاول فً القٌام بإدارة المشروع ألسباب نفس البلبحة : على حق الجهة المت

قوٌة تتعلق بالمصلحة العامة ، وذلك بقرار مسبب من الجهة المصدرة لئلذن بالتعاقد ، دون اإلخبلل 

 بحق المقاول فً التعوٌض إن كان له مقتضى .

قد للمصلحة العامة ومقتضٌاتها نبلحظ أوجه الشبه فً هاتٌن المادتٌن ، حٌث اشتركتا فً حق إنهاء الع

دون وقوع خلل أو خطؤ من المتعاقد ، كذلك نصتا على حق المتعاقد فً التعوٌض إن كان له أساس ، 

فً حق اإلدارة فً استعمالها ، وأكدت علٌها محكمتنا العلٌا فً  الفقهاء وهذه الصبلحٌات ال خبلؾ بٌن

ا واضحة ، ولكن اإلشكالٌة فً عقدنا الذي أؼلب أحكامها ببل تعارض ؛ ألن صراحة النصوص فٌه

ندرسه هً  خلو نصه من تؽلٌب المصلحة العامة عند استعمال هذا الحق ، ففً حالة ما إذا ثار النزاع 

بٌن طرفً العقد حول ؼلو اإلدارة فً تطبٌقه، إساءة الستعمال السلطة ، وابتعاداً عن مقتضٌات الصالح 

( من البحته التنفٌذٌة ، 1-1( من قانون المنطقة الحرة ، والمادة )1العام ؛ ٌمكن الرجوع إلى المادة)

بإعادة تنظٌم المنطقة الحرة ، وهذه النصوص  9112لسنة  19( من القرار رقم 1وكذلك المادة )

واضحة ، بل صرٌحة بؤن هدؾ االستثمار فً المنطقة الحرة هو خدمة الصالح العام ، المتمثلة فً 

كة لبلقتصاد الوطنً ، وفتح آفاق العمل ، وتدرٌب واستٌعاب العمالة الوطنٌة تحقٌق المصلحة المشتر

من خبلل نقل التقنٌة والتكنولوجٌا التً تفتقر إلٌها ببلدنا على المستوى اإلداري والمالً ، وكذلك ما 

جاء فً فتوى إدارة القانون بخصوص اعتبار المنطقة الحرة ماالً عاماً مخصصاً للمنفعة العامة 

 م.14/12/9142مإرخة فً ال

أما بخصوص التحكٌم فً النزاع حول هذا الحق ؛ فلم ٌرد النص علٌه فً العقد ، وإنما اقتصر  التحكٌم 

على حق الفسخ المفرط فً هذا العقد ، والمترتب على خطؤ أو إهمال فً التنفٌذ من جانب المتعاقد ، 

 هذا العقد . وإن كان باب التفاوض مفتوحاً دابماً ألي نزاع بخصوص 

 المطلب الثانً

 القضاء المختص بنظر منازعات العقد

ٌمثل  االختصاص القضابً جانباً مهماً من جوانب دراسة النظام القانونً لعقد استثمار المنطقة الحرة ، 

فمعرفة القاضً المختص بنظر النزاع الناشا بٌن أطراؾ هذا العقد له دور أساسً فً فً التؤكد من 

انونٌة ، وبالتالً ٌثار التساإل عن ماهٌة القضاء المختص بنظر منازعات عقد استثمار طبٌعته  الق

 المنطقة الحرة ،هل هو القضاء اإلداري ، أما القضاء الكامل؟

 أوالً :االختصاص القضائً بنظر منازعات العقود اإلدارٌة:

ق( بتارٌخ 42/42قم)بادئ ذي بدٍء ٌجب أن نعرج على حكم المحكمة العلٌا فً الطعن اإلداري ر

ؾ( ، الذي جاء فٌه  ) قضاء العقود اإلدارٌة ٌنتمً أساساً إلى القضاء الكامل، وتتسع 92/12/4221)

فٌه سلطة القضاء إلى فحص النزاع من الناحٌة الموضوعٌة والقانونٌة ، وٌتناول القرارات الصادرة 

ها فً العقد اإلداري ، فكل ذلك ٌدخل عن اإلدارة ، وٌراقب أحقٌتها فً ممارسة اإلجراءات المقررة ل

فً منطقة العقد ؛ ألنه مستمد من نصوصه ال من نصوص القوانٌن واللوابح ، فهً منازعات حقوقٌة 

تكون محبلً على أساس والٌة القضاء الكامل ، وتفصل فٌها المحكمة اإلدارٌة على نحو ال ٌختلؾ عن 

 .(1)والٌة المحكمة المدنٌة(

                                                           
، )الوجٌز فً  ، عن أ.د.عمر محمد السٌوي 11، ص المحكمة العلٌا ، دابرة القضاء اإلداري ، السنة السابعة ، العدد األول-((1

 .401-409، ص 9141القضاء اإلداري( ، دار الفضٌل للطباعة والنشر والتوزٌع ، 
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ؽاء ال توجه إال ضد القرارات اإلدارٌة ؛ ألنها تقررت أساساً لضمان احترام مبدأ ذلك ألن دعوى اإلل

المشروعٌة وجزاًء لمخالفة اإلدارة للقانون ، بٌنما االلتزامات الناشبة عن العقد اإلداري هً التزامات 

القضاء  شخصٌة حقوقٌة ؛ ومن ثم فإن الطعن على التصرفات اإلدارٌة المتعلقة بها ٌكون وفقاً لدعوى

 . (1)الكامل 

 91وفً هذا المعنى تقول دابرة القضاء اإلداري بمحكمة استبناؾ طرابلس فً الدعوى رقم )

ق( : ) متى توافرت فً المنازعة حقٌقة العقد اإلداري ، سواٌء كانت 91/12/4229ق( بجلسة )29لسنة

تدخل فً والٌة القضاء الكامل دون المنازعة خاصة بانعقاده أو صحته أو تنفٌذه أو انقضابه ، فإنها كلها 

والٌة اإللؽاء ( ، ومن صور هذه الدعاوى التً تدخل فً والٌة القضاء الكامل : دعوى بطبلن العقد ، 

ودعوى فسخ العقد ، ودعوى المطالبة بحقوق مالٌة تنفٌذاً للعقد ، ودعوى إبطال القرارات والتصرفات 

 . (2)الصادرة استناداً للعقد ، ودعوى التعوٌض

ا رجحنا عقد استثمار المنطقة الحرة بٌن العقود اإلدارٌة كما أسلفنا فً بداٌة المطلب األول ، من هذا  ولمَّ

المبحث وقضاء العقود اإلدارٌة كما أشرنا فً الحكمٌن السابقٌن فهو من القضاء الكامل الذي تتسع فٌه 

فالسلطة الكاملة للقاضً تتطرق إلى  سلطة القاضً لبحث النزاع من الناحٌة الموضوعٌة والقانونٌة ،

بحث مشروعٌة القرار وما إذا كان مخالفاً للقانون من عدمه ، وكذلك التعوٌض فً حالة وجود ضرر 

من هذه المخالفة ، وهذا كؤصل عام فً القضاء الكامل الذي تتوسع فٌه الصبلحٌات القضابٌة لنظر 

ر فً هذا الصدد : من هو القاضً الذي سٌنظر فً منازعات العقود اإلدارٌة ، ولكن السإال الذي ٌثا

 منازعات هذا العقد ، هل هو القاضً اإلداري، أم القاضً المدنً؟

) إن األصل العام فً منازعات العقود اإلدارٌة التً تبرمها جهة اإلدارة مع الؽٌر، أفراداً كانوا أو 

، وهذه المحاكم تطبق بشؤنها شركات خاصة ، أن تدخل ضمن االختصاص المانع للمحاكم العادٌة 

قواعد القانون المدنً ، شؤنها فً ذلك شؤن العقود المدنٌة المبرمة بٌن األفراد فٌما بٌنهم ، فالجمٌع على 

قدم المساواة ٌحاكمون أمام نفس القاضً ، وهو القاضً المدنً ، وٌخضعون لقواعد القانون المدنً 

شرع اللٌبً قد أورد استثناًء على هذا األصل العام ، وذلك فٌما ٌتعلق بقواعد المسإولٌة ، ؼٌر أن الم

(بشؤن 4224( لسنة)22( ، ثم فً القانون رقم )4201من خبلل ما جاء فً قانون المحكمة العلٌا لسنة )

( ما نصه :) تفصل 4201( من قانون المحكمة العلٌا لسنة )91القضاء اإلداري ، حٌث جاء فً المادة )

ي فً المنازعات الخاصة بعقود االمتٌازات ، وعقود االلتزام ، وعقود األشؽال محكمة القضاء اإلدار

العامة ، وعقود التورٌد التً تنشا بٌن الحكومة والطرؾ اآلخر من العقد ، إال إذا نص العقد أو القانون 

على خبلؾ ذلك( ، ومن ثم جعل المشرع اختصاص محكمة القضاء اإلداري بالمحكمة العلٌا بالفصل 

المنازعات الناشبة عن العقود اإلدارٌة مقصوراً على العقود األربعة ، بل إن اختصاصها بالفصل  فً

فً هذه المنازعات لم ٌكن اختصاصاً مانعاً ، وإنما كان اختصاصاً مشتركاً بٌنها وبٌن المحاكم المدنٌة،  

العقد بٌن اختٌار القضاء (، والمتعلق بإرادة طرفً 91وٌستفاد ذلك من االستثناء الوارد فً المادة )

اإلداري أو القضاء المدنً فٌما ٌنشؤ بٌنهم من منازعات ، أو باختٌار المشرع المتمثل فً قانون جهة 

( ، التً 4224( لسنة )22( من القانون رقم )1اإلدارة ، أحد أطراؾ العقد  ، كذلك ما جاء فً المادة )

نازعات الخاصة بعقود االلتزام واألشؽال العامة نصت على أن ) تفصل دابرة القضاء اإلداري فً الم

والتورٌد(، ٌستفاد من هذا النص ألول وهلة أن المشرع فً هذه المادة قد جعل االختصاص مانعاً 

،  (3)لدوابر القضاء اإلداري فً العقود الثبلثة )االلتزام واألشؽال والتورٌد( ، ال ٌشاركها فٌه قضاٌء آخر

( من نفس 9( المذكورة ، حٌث قارنتها بالمادة )1وردت تفسٌراً آخر للمادة )إال أن المحكمة العلٌا أ

ؾ( : " إن القانون 2/4/4222ق( ، الصادر بجلسة )19/91القانون ، وقالت فً طعنها المدنً رقم )

                                                           
 .401نفس المرجع ، ص ،( اإلداري القضاء فً الوجٌز) ، السٌوي محمد عمر.د.أ -((1

 نفس المرجع ، نفس الصفحة . ، السٌوي محمد عمر.د.أ -((2

على أعمال اإلدارة فً القانون اللٌبً ، رقابة دوابر القضاء اإلداري( ، المكتبة الجامعة أ.د. محمد عبدهللا الحراري ، )الرقابة -((3

 وما بعدها. 22، ص9142للطباعة والنشر والتوزٌع ، الزاوٌة ، الطبعة السابعة ، 
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فً شؤن القضاء اإلداري إذ نص فً المادة الثانٌة منه على أن تختص دابرة  4224لسنة 22رقم 

دون ؼٌرها بالفصل فً المسابل الواردة فٌها ، وتنص المادة الرابعة  منه على أن القضاء اإلداري 

تفصل دابرة القضاء اإلداري فً المنازعات الخاصة بعقود االلتزام واألشؽال العامة والتورٌد ؛ ٌدل 

فً المادة  على أن المشرع أراد التفرقة بٌن المسابل المبٌنة فً المادة الثانٌة وبٌن العقود المشار إلٌها

الرابعة، فجعل االختصاص فً تلك المسابل مقصوراً على القضاء اإلداري ، ولم ٌجعل االختصاص 

فً العقود المبٌنة بالمادة الرابعة مقصوراً على هذا القضاء دون ؼٌره ، وإنما جعله مشتركاً بٌن القضاء 

العلٌا فً مسؤلة االختصاص ، وتؤكد هذا التوجه من قبل المحكمة  (1)اإلداري والقضاء العادي "

المشترك بٌن المحاكم اإلدارٌة والمحاكم المدنٌة فً منازعات عقود االلتزام واألشؽال والتورٌد فً 

( ، الذي جاء فٌه ما ٌلً :) إن الحكم المطعون 2/0/9111ق( بجلسة )411/11الطعن اإلداري رقم )

ولٌس بوصفها دابرة القضاء اإلداري بها ،  فٌه أصدرته  الدابرة التجارٌة بمحكمة استبناؾ طرابلس ،

بحٌث إنه ولبن كان تشكٌل الدابرة اإلدارٌة ٌتم بقرار الجمعٌة العمومٌة إال أن إنشاءها ٌتم بموجب 

القانون ، وبالتالً فإن توزٌع االختصاص بٌنها وبٌن بقٌة الدوابر بالمحكمة ٌتعلق باالختصاص النوعً 

لً للمحكمة أو توزٌع العمل بٌن دوابرها ، وال ٌنال من ذلك اشتراك ، وٌخرج عن نطاق التنظٌم الداخ

القضاء المدنً واإلداري  بالفصل فً المنازعات الخاصة بعقود األشؽال العامة ؛ ألن االختصاص 

المشترك بٌن دوابر القضاء اإلداري والمحاكم االبتدابٌة المدنٌة ، ولٌس بٌنها وبٌن دوابر محاكم 

صة بالحكم فً قضاٌا استبناؾ أحكام المحاكم االبتدابٌة ، وصاحب الشؤن هو الذي االستبناؾ المخت

ٌختار الجهة التً ٌرفع دعواه أمامها وباألوضاع المقررة لذلك ، ولٌس عن طرٌق اإلحالة من ربٌس 

المحكمة، مما ٌجعل الحكم المطعون فٌه قد صدر من جهة ؼٌر مختصة ، وهو ما ٌجوز للمحكمة أن 

 .(2)تلقاء نفسها( تثٌره من

بناًء على ما سبق فإن اختصاص القضاء اإلداري بالعقود اإلدارٌة الثبلثة ٌكون مشتركاً بٌنه وبٌن 

القضاء المدنً ، وٌفسر الدكتور الحراري هذا االختصاص المشترك على أساس إؼفال المتعاقدٌن فً 

الشرط فً العقد جاز لهم رفع نزاعهم  العقد  طرح نزاعهم على القضاء اإلداري ، فإذا ما تم إؼفال هذا

 . (3)إلى القضاء المدنً

وطالما األمر كذلك ، فإذا قلنا : أن عقد استثمار المنطقة الحرة هو من العقود اإلدارٌة الثبلثة التً تدخل 

فً اختصاص القضاء اإلداري ؛ فٌكون القضاء اإلداري ، هو المختص  -كما نص المشرع  -صراحة 

المنطقة الحرة أٌضاً إذا اتفق أطرافه على عرض نزاعهم على القضاء اإلداري فإذا أؼفل هذا بنظر عقد 

النص ٌكون من حق األطراؾ أن ٌلجإوا إلى القضاء المدنً ، وٌكون األخٌر هو المختص بنظر هذا 

ن النزاع ؛ باعتباره صاحب الوالٌة العامة فً نظر جمٌع المنازعات التً تحصل فً المجتمع ، ونح

 نمٌل لهذا التفسٌر لهذا االختصاص المشترك.

إال أن عقد االستثمار الذي ندرسه آثر طرٌقاً آخر ؼٌر طرٌق القضاء اإلداري والمدنً، حٌث فضل 

( من 40سلوك طرٌق التحكٌم لحل المنازعات التً تنشؤ بٌن أطرافه ، فقد اتفق الطرفان فً المادة )

ة لفض المنازعات التً تنشؤ بٌنهما وذلك فٌما ٌتعلق بحق الفسخ العقد على وجوب اللجوء للتحكٌم كوسٌل

باإلرادة المنفردة للطرؾ األول دون ؼٌره من الحقوق التعسفٌة ، مثل حق اإلنهاء ، فإذا فشل التحكٌم 

فً الوصول إلى تسوٌة للنزاع بٌن الطرفٌن ُحق لمن لم ٌرض بحكم التحكٌم استبنافه أمام القضاء 

فقاً لقانون المرافعات المدنٌة فً باب التحكٌم، وانفراد حق الفسخ وحده بعرضه على المدنً ، وذلك و

                                                           
 محمد. د.أ -، عن  22صق م .م.ع السنة الخامسة عشر ، العدد الرابع ، 19/91المحكمة العلٌا ، دابرة النقض المدنً ، طعن رقم (4)

 .411-411، المرجع السابق ، ص الحراري عبدهللا

، 222، ص 911المحكمة العلٌا ، دابرة القضاء اإلداري ، مجموعة أحكام المحكمة العلٌا ، القضاء اإلداري ، الجزء الثانً / -(9)

  .411ص، المرجعنفس  ، الحراري عبدهللا محمد. د.أ -بتصرؾ عن 
 .412نفس المرجع ، ص ، الحراري عبدهللا محمد. د.أ( 1)
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التحكٌم نظراً لوطؤة آثاره على الطرؾ الثانً ، ومن بٌنها عدم التعوٌض ، أما حق اإلنهاء فقد نص فٌه 

 على التعوٌض فً حالة استخدامه من قبل الطرؾ األول .  

 د استثمار المنطقة الحرة:ثانٌاً : إجراءات التحكٌم فً عقو

( منه ، التً تنص على وجوب التحكٌم 40اللجوء إلى التحكٌم فً منازعات هذا العقد هو المادة)أساس 

بٌن الطرفٌن فٌما ٌنشؤ بٌنهما من نزاع حول تطبٌق حق فسخ العقد باإلرادة المنفردة من الطرؾ األول 

 جاء ام ؼرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة كما، وٌتم التحكٌم وفقاً لقانون المرافعات اللٌبً أم

 المادة . هذه نص فً

هذا هو األصل العام فً القواعد المتبعة فً إجراءات التحكٌم والمختص بمباشرتها ، )إال أن ؼرفة 

التجارة والصناعة لها  مركز خاص للتحكٌم ، ٌسمً : "المركز اللٌبً للتوفٌق والتحكٌم"، هذا المركز 

االتحاد العام لؽرؾ التجارة والصناعة ، وٌتمتع بالشخصٌة االعتبارٌة ، والذمة المالٌة المستقلة ،  ٌنشبه

وٌكون مقره الربٌسً بمدٌنة طرابلس ، وٌعتبر جزءاً من االتحاد العام لؽرؾ التجارة والصناعة 

، وأخرى خاصة ، وهذا المركز له نظامه األساسً ، والبحة خاصة بإجراءات التحكٌم  (1)والزراعة(

بنفقات التحكٌم ، وهو مختص بإجراء التحكٌم فً جمٌع المنازعات ذات الطبٌعة التجارٌة ، سواٌء التً 

ٌكون أحد أطرافها من المنتسبٌن لؽرفة التجارة أو ؼٌرهم من األشخاص الوطنٌٌن أو الدولٌٌن عندما 

اصة بإجراءات التحكٌم هً التً تطبق فً ٌتفق طرفا النزاع على أن ٌتم التحكٌم فً لٌبٌا ، والبلبحة الخ

هذا الشؤن ما لم ٌتفق طرفا النزاع على ؼٌر ذلك ، ولقد جاء فً النظام األساسً لهذا المركز فً المادة 

( منه )على أن تراعى أحكام قانون المرافعات اللٌبً وتعدٌبلته ، وأحكام القانون التجاري اللٌبً 49)

ة بؤحكام النظام العام وقواعد العرؾ التجاري المرعٌة( ، وبالتالً ٌكون وتعدٌبلته ، وخاصة تلك المتعلق

لدٌنا نص خاص وهو  المتمثل فً النظام األساسً ،  والبلبحة الخاصة بإجراءات التحكٌم الصادرة 

، ونص عام وهو المتمثل فً قانون  (2)( بشؤن البحة إجراءات التحكٌم9142( لسنة)4بالقرار رقم )

حٌث تراعى فٌه القواعد العامة للتحكٌم ،  وبالتالً ٌكون النص الخاص هو األولى المرافعات ، 

 بالتطبٌق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 9142دولة لٌبٌا ، االتحاد العام لؽرؾ التجارة والصناعة والزراعة ، المركز اللٌبً للتوفٌق والتحكٌم ، النظام األساسً ، طبعة-(4)

  . 1، 9المادة 4ص
قرار مجلس إدارة المركز  ، والتحكٌم للتوفٌق اللٌبً المركز ، والزراعة والصناعة التجارة لؽرؾ العام االتحاد دولة لٌبٌا ، -(9)

 .4، ص9142طبعةالبحة إجراءات التحكٌم ،  ( بشؤن9142( لسنة )4اللٌبً للتوفٌق والتحكٌم رقم )
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 الخاتمة                                                

بعد هذه الدراسة البسٌطة لموضوع االستثمار فً المنطقة الحرة والنظام القانونً لهذه العبلقة 

 ٌمكننا أن نخرج  ببعض النتابج والتً تكمن فً النقاط اآلتٌة:االقتصادٌة ، 

* عقد استثمار المنطقة الحرة هو عقد اقتصادي ٌهدؾ إلى تدعٌم االقتصاد الوطنً وجذب رإوس 

 األموال الوطنٌة واألجنبٌة ورفع كفاءة الكادر الوطنً إدارٌاً وتقنٌاً.

دٌة ناجحة لجذب رإوس األموال خاصة األجنبٌة * ٌعتبر االستثمار فً المنطقة الحرة وسٌلة اقتصا

ومنحها عقوداً استثمارٌة طوٌلة األمد ، تفتح الباب أمام التبادل التجاري بٌن الدول وتبادل الخبرات 

 ونقلها بٌن الدولة المانحة لبلستثمار والدول المستثمرة صاحبة رأس المال والخبرة.

عقود البوت التً تنفذ وتمول على حساب المستثمر فترة * ٌعتبر عقد استثمار المنطقة الحرة من ضمن 

العقد ثم ترجع ملكٌة ما تم إنشاإه واستثماره من عقارات وبضابع وأموال لصالح الجهة مانحة 

 االستثمار وهً الدولة ممثلة فً المنطقة الحرة .

اعتبارٌاً عاماً وٌمٌل إلى  * ٌعتبر عقد استثمار المنطقة الحرة عقداً إدارٌاً باعتبار أن أحد أطرافه شخصاً 

األخذ بؤسلوب القانون العام فً إبرامه وٌضمن هذا العقد شروطاً استثنابٌة تجعله فً مركز متمٌز وٌعلو 

عن مركز المتعاقد معها وٌهدؾ من إبرامه إلى تحقٌق المصلحة العامة المتمثلة فً دعم االقتصاد 

 الوطنً .

د أشؽال عامة ؼٌر ممول من المٌزانٌة العامة باعتبار أن * ٌعتبر عقد استثمار المنطقة الحرة عق

المستثمر فً المنطقة الحرة ٌقوم باستؽبلل عقارات المنطقة الحرة عن طرٌق إقامة مشروعات صناعٌة 

وتجارٌة بما لها من ملحقات ومبانً استثمارٌة ومن تم تعد هذا المبانً فٌما بعد من ضمن أجزاء العقد 

 إلى المنطقة عند انتهاء العقد .التً ستإول ملكٌتها 

* تخضع عقود استثمار المنطقة الحرة فٌما ٌتعلق بالقانون الذي ٌحكمها عند التنازع بٌن أطرافها 

للنصوص الواردة فً العقد نفسه ، وهذا العقد استمدت أحكامه من القانون واللوابح المنظمة لعمل 

( وخاصة الباب السابع 9112( لسنة )021ارٌة رقم )المنطقة الحرة ، باإلضافة إلى البحة العقود اإلد

 المتعلق بالعقود ؼٌر الممولة من المٌزانٌة العامة .

* ٌخضع عقد استثمار المنطقة الحرة فٌما ٌتعلق بالقضاء المختص بنظر منازعاته لؤلصل الوارد فً 

تحدث فً المجتمع ، قانون نظام القضاء وهو اختصاص المحاكم العادٌة بنظر مختلؾ المنازعات التً 

إال ما استثنً من هذا االختصاص بنص خاص وهذا ما حدث بالفعل فً قانون القضاء اإلداري رقم 

( فً المادة الرابعة منه التً نصت على اختصاص القضاء اإلداري بالعقود اإلدارٌة 4224( لسنة )22)

لمتعاقدٌن فً عقد المنطقة الحرة الثبلث ، وبالتالً نرى أنه إذا تم إؼفال القضاء المختص من جانب ا

 فإن األولى باالختصاص بنظر النزاع فٌما بٌنهم هو القضاء العادي.

 التوصٌات

من خبلل دراستنا لعقد استثمار المنطقة الحرة وما احتواه من بنود وشروط فإننا نوصً إدارة المنطقة 

والمتمثلة فً حق الفسخ باإلرادة  الحرة بؤن تخفؾ من وطؤة الجزاءات التعسفٌة الوارد فً بنود العقد

المنفردة لصالح اإلدارة وحق إنهاء العقد للصالح العام عند مخالفة المستثمر ألحد شروط العقد ، 

وباألحرى نوصً إدارة المنطقة الحرة بؤن تتخلى عن فكرة ما ٌسمى بالشروط االستثنابٌة فً عقودها 

ا لهذه العقود لكً تحقق الجانب األكبر من أهدافها  وهً االستثمارٌة وأن تنزل منزلة األفراد فً إبرامه

التنمٌة والتطوٌر ، وذلك لما لعقود االستثمار من أهمٌة تجعلها تستقل بنظام خاص مختلؾ عن نظام 

 العقود اإلدارٌة .
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 قائمة المراجع                                          

 أوالً : الكتب :

 الواجب القانون - ماهٌتها ، الخاصة الدولٌة العبلقات فً االستثمار عقود) ،  األسعد محمد بشار. * د

 . 9112 ، مكان بدون ، الحقوقٌة الحلبً منشورات ،( منازعاتها تسوٌة وسابل – علٌها التطبٌق

 ، القاهرة ،  العربٌة النهضة دار ،( االلتزام لعقد الحدٌث والتطور البوت عقود) ، نصار جاد جابر. د *

 . تارٌخ بدون

 ، والتوزٌع والنشر للطباعة الفضٌل دار ،( اإلداري القضاء فً الوجٌز) ، السٌوي محمد عمر .د.أ* 

9141. 

 القضاء دوابر رقابة ، اللٌبً القانون فً اإلدارة أعمال على الرقابة) ، الحراري عبدهللا محمد. د.أ* 

 .9142 ، السابعة الطبعة ، الزاوٌة ، والتوزٌع والنشر للطباعة الجامعة المكتبة ،( اإلداري

 دار ،( ٌماثلها وما البوت عقود تثٌرها التً القانونٌة المشكبلت) ، إسماعٌل السٌد محمد وابل. د*

 . 9112 القاهرة، ، العربٌة النهضة

 ثانٌاً: رسائل الماجستٌر:

 تحلٌلٌة دراسة" الدولً القانون ومبادئ اللٌبً االستثمار قانون)  ، عمران إبراهٌم محمد عبدالمنعم. أ* 

 أكادٌمٌة إلى  مقدمة ماجستٌر رسالة ،" ( العام الدولً القانون مبادئ ضوء فً اللٌبً االستثمار لقانون

 . 9112 ، العام القانون شعبة ، القانون قسم ، العلٌا الدراسات

 ثالثاً: الدراسات المنشورة:

 الشرعٌة العلوم مجلة ،( الدولٌة االستثمار لعقود القانونٌة الطبٌعة) ، القعود محمد إبراهٌم. د* 

 . 9140 ، السابع العدد ، الزاوٌة جامعة القانون كلٌة ، والقانونٌة

الشرٌعة  قسم السعودٌة، العربٌة المملكة  ،(البوت عقد عن بحث) ، المحٌسنً محمد بن عبدهللا. أ* 

.  2/49/9142 الدخول تارٌخ ، المكرمة مكة القري، أم ،جامعة اإلسبلمٌة والدراسات

WWW.MOHISNI.COM 

 للعلوم تكرٌت بمجلة منشور بحث ،( االستثمار عقد) ، مقداد وسن. د و الدباغ ٌونس عالٌة .* د

 . 9112 شباط ، 42 المجلة ، 9 العدد ، القانون كلٌة ، الموصل جامعة ، االنسانٌة

 رابعاً :المقاالت المنشورة فً اإلنترنت:

  الدخول تارٌخ ، إصدار تارٌخ بدون ،( الواحد الشخص شركات) ، الموسى موضً المحامٌة مكتب*

11/14/9142                                 .https://almousalawfirm.com 

 خامساً :المقابالت الشخصٌة :

 المستثمرٌن شإون بإدارة والترخٌص التسجٌل قسم ربٌس ، العجٌلً فٌصل أ. شخصٌة مع مقابلة*

 .  0/9/9142تارٌخ ، الحرة بالمنطقة

 مصراته ، بمصراته الحرة المنطقة ٌإدارة القانونً المكتب عضو ، كرواد محمد .أ مع شخصٌة مقابلة*

 . تارٌخ بدون ، لٌبٌا ،
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 سادساً : القوانٌن واللوائح :

 األموال رإوس استثمار بشؤن( 4222/ 4192لسنة 0 رقم قانون) ، التشرٌعٌة السلطة ، لٌبٌا دولة *

 http://www.afswj.com/.pdf.     90/49/9142 الدخول تارٌخ ، األجنبٌة

 ،( الحرة والمناطق العبور تجارة بتنظٌم 4111 لسنة 2 رقم قانون) ، التشرٌعٌة السلطة ، لٌبٌا دولة *

 والتجارة االقتصاد وزارة لدى منشور ، سرت مٌبلدٌة، 4111الربٌع 4 ، ذوالقعدة90 بتارٌخ الصادر

 ، سنة بدون ، بمصراته الحرة المنطقة لعمل المنظمة واللوابح التشرٌعات ، الحرة المنطقة ، واالستثمار

 . تارٌخ بدون

 بتارٌخ الصادر ،( االستثمار تشجٌع بشؤن 9141 لسنة 2 رقم قانون) ، التشرٌعٌة السلطة ، لٌبٌا دولة* 

 . سرت ، 92/14/9141

 الخدمات تقدٌم والبحة المالٌة البلبحة باعتماد 9111 لسنة 9 رقم قرار) ، الوزراء رباسة ، لٌبٌا دولة *

 وزارة لدى منشور  ، 41/14/9111 بتارٌخ( مصراته الحرة بالمنطقة األعمال وتنفٌذ والمشترٌات

 .مصراته ، الحرة المنطقة ، واالستثمار والتجارة االقتصاد

 2 رقم للقانون التنفٌذٌة البلبحة بإصدار 9111 لسنة 412 رقم قرار)  ، الوزراء رباسة ، لٌبٌا دولة* 

 وزارة لدى منشور  ، 14/12/9111 بتارٌخ ،(  الحرة والمناطق العبور تجارة بتنظٌم 4111 لسنة

 .مصراته ، الحرة المنطقة ، واالستثمار والتجارة االقتصاد

( 292) رقم بالقرار البلبحة وتعدٌل( م9112)لسنة( 021) رقم اإلدارٌة العقود دولة لٌبٌا ، البحة* 

 ، 2 السنة ، 2 العدد ،  اإلجراءات مدونة ، لٌبٌا دولة ، العدل وزارة ،( م9112)لسنة

 . 9140 ، خاص عدد ، 92/41/9112تارٌخ

 رقم القرار بتعدٌل 9149لسنة 121 رقم الوزراء مجلس قرار) ، الوزراء رباسة دٌوان ، لٌبٌا *دولة

 ، طرابلس ، 11/12/9149 بتارٌخ الصادر( واالستثمار للتملٌك العامة الهٌبة بإنشاء 9112لسنة 22

 . لٌبٌا

 ،( بمصراته الحرة بالمنطقة الفروع وفتح الشركات تؤسٌس البحة)  ، الوزراء رباسة ، لٌبٌا *دولة

 الحرة. المنطقة ، واالستثمار والتجارة االقتصاد وزارة لدى منشور ، سنة بدون

 ، والتحكٌم للتوفٌق اللٌبً المركز ، والزراعة والصناعة التجارة لؽرؾ العام االتحاد ، لٌبٌا دولة* 

 .9142طبعة ، األساسً النظام

 ، والتحكٌم للتوفٌق اللٌبً المركز ، والزراعة والصناعة التجارة لؽرؾ العام االتحاد ، لٌبٌا دولة* 

 إجراءات البحة بشؤن( 9142) لسنة( 4) رقم والتحكٌم للتوفٌق اللٌبً المركز إدارة مجلس قرار

 .9142طبعة ، التحكٌم


