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  مــقدمــــة 
    
شريعات  دأب      ضى الت شائه بمقت ذ إن ام من يط الع س التخط  مجل

راح      ة واقت م ودراس ي رس ة ف ساهمة الفعال ى الم ه عل ة  لعمل المنظم
المجتمع            اعي للنهوض ب أهداف وسياسات التحول االقتصادي واالجتم

ات  ستراتيجيةووضع اإل م  مقوم ا يالئ ستقبلية بم ة الم ة للتنمي الالزم
  . وموارد المجتمـــع 

  

ـم            نكوليتم    ـة برسـ ـة المعنيـ ـات العامـ راء والجهـ  الباحثين والخب
سهيالً    إطالعهمالسياسات من حيث     ة ، وت شريعات ذات العالق ى الت   عل

القوانين ذات   نقدم هذا الجهد المتواضع  والمتمثل في تجميع            لإلطالع
د                 ل مجل دات، آ ى شكل مجل ا عل العالقة واللوائح التنفيذية الصادرة له
ة بمجال                 ة ذات العالق وائح التنفيذي وانين والل يحتوى على عدد من الق

  .معين 
  

 هذا الجهد المتواضع سائلين اهللا التوفيق لمن اعد واشرف            نقدم     
  .وراجـــع هــــذا العمــــل 

  
             

 المكتب القانونــي                                             
  
  
  
  
  
  
  

@ @
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   الصفحة                                      
  
 أنــــــــــــــبشف ، 1968لسنة ) 37(قانون رقم ال -1

                           1               ألجنبية   استثمار رؤوس األموال ا     
  
  
 قرار وزير االقتصاد الوطني بالالئحة التنفيذيـــــــة -2

  ةــــــــــــــلسن) 37(قانون رقم      للمرسوم الملكي لل
  4    استثمار رؤوس األموال األجنبية   بشأن ف ، 1968    
  
  
 ــــي ميالدية ، فــــــ1426لسنة ) 5(قانون رقم ال -3

   8      تشجيع استثمار رؤوس األموال األجنبية شأن     

  
 ميالدية 1426لسنة ) 5(قانون رقم الالئحة التنفيذية لل -4

  15      تشجيع استثمار رؤوس األموال األجنبية شأن      في 

  
 -ر.و1373قرار اللجنة الشعبية العامة لسنــــــــــة  -5

   لالئحةمسيحي بتعديل وإضافة بعض األحكام2005    
  ميالديـــــة ،1426لسنة ) 5(قانون رقم     التنفيذية لل

  25      تشجيع استثمار رؤوس األموال األجنبيــةشأن     في 
  
 مسيحـــي ،2003-ر.و1371لسنة ) 7(قانون رقم ال -6
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  م،1426لسنة) 5(قانون رقم      بتعديل بعض أحكام ال
  28       يـةتشجيع استثمار رؤوس األموال األجنبأن ـــش     ب

  
@ @

Šbàrna@‘ëúŠ@Þaìßþa@òîjäuþa@ @
ïØÜß@âì‹ß@ @

@áÓŠ@æìãbÔi37@òäÛ@1968@ @
@Þaìßþa@‘ëúŠ@Šbàrna@æd’@Àòîjäuþa@ @

@å®íŠ†g@ÞëþaòîjîÜÛa@òØÜà¾a@ÙÜß@@ @
  

  لدستور ا من64 على المادة اإلطالعبعد  -
  م1958 يناير 30 الصادر في األجنبية األموالوعلى قانون استثمار رؤوس  -
 م1960 من مايو 24 للعقارات الصادر في الليبيينوعلى قانون حظر تملك غير  -
 . علينا وزير االقتصاد والتجارة وموافقة رأي مجلس الوزراءما عرضهوبناء على  -
  

   آتبما هونا مرس
  -1-مادة

شأ      تثمار رؤوس       تن ة اس سمى لجن ة ت ارة لجن صاد والتج وزارة االقت والب ة األم  األجنبي
  -:منوتؤلف 

             رئيسًا               .وآيل وزارة االقتصاد والتجارة -1
                                                 

  .نائبًا للرئيس         .احد الوآالء المساعدين لوزارة االقتصاد والتجارة يختاره الوزير -2
ة      -3 يط والتنمي ة والتخط ن وزارات المالي ل م ن آ دوب ع صمن ةوال روة  ناعة والزراع والث

   يختاره الوزير المختصىعن األول تقل درجته الحيوانية ال
                                        . مندوب عن بنك ليبيا يختاره محافظ البنك -4
              .اإلدارةمندوب عن البنك العقاري الصناعي يختاره رئيس مجلس  -5
 أجنبية بأموال إقامتهي يقع في دائرتها المشروع المزمع مندوب عن الغرفة التجارية الت -6

  أعضاء                                          . هذه الغرفةإدارةيختاره رئيس مجلس 
 

د       غ      وتعق اد وتبل ان االنعق ان ومك ا الزم دد فيه سها يح ن رئي دعوة م ا ب ة اجتماعاته  اللجن
  .جتماع بأسبوع على األقل قبل موعد االاألعمال مع جدول لألعضاء

ون      ة صحيحًا  وال يك اع اللجن ى  إال اجتم ضائها عل ن أع تة م ل بحضور س ااألق يهم   بم ف
 تساوت رجح الجانب    وإذا الحاضرين   أصواتالرئيس أو نائبه وتصدر قراراتها بموافقة أغلبية        

  .الذي منه الرئيس
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رهم دون    تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى االستعانة      إن وللجنة      وظفين أو غي  به من الم
  .أن يكون لهم حق التصويت

  -2-مادة
  -:يلي تختص اللجنة بما

ذا         -  أ ي ه ا ف صوص عليه شروط المن تيفائها لل دى اس ي وم تثمار األجنب ات االس ة طلب دراس
ى                    وإبداء ،القانون صاديا وعل بالد اقت ة ال ساهمة المشروع المعروض في تنمي  الرأي في م

 .ة و الزراعة ورفع مستوى الخبرة الفنية في البالداألخص في مجاالت الصناع
 
  
صاد                      -  ب صالح االقت ة ل ى شروط معين ة عل ا معلق ات أو رفضها أو قبوله ول الطلب التوصية بقب

راح         اءات الوطني مع تحديد هذه الشروط واقت ذا             اإلعف ام ه ا ألحك نح للمشروع وفق  التي تم
 .القانون

صاد و           إبداء -ج ر االقت ا يعرضه وزي رأي فيم ى              ال ره من الجهات المختصة عل التجارة أو غي
  . في ليبيااألجنبية األموال رؤوس باستثماراللجنة من األمور المتعلقة 

ة     -د صادية المتعلق ات االقت ة  جمع ودراسة البيان وال   بإمكاني تثمار رؤوس األم ة  اس  في األجنبي
ا   صاديا وله بالد اقت ة ال ي تنمي ساهم ف ي ت شروعات الت رح إنالم را تقت ائل ءاتاإلج  والوس

  .األجنبية استثمار رؤوس األموال بتشجيعالكفيلة 
  

  -3-مادة
 قرارات اللجنة علي وزير االقتصاد والتجارة وإذا اعترض عليها الوزير فتعرض            تعرض     

ة ورأي         رارات اللجن على اللجنة ثانية إلعادة النظر فيها على ضوء مالحظات الوزير وتحال ق
  .لوزراء مجلس اإلىالوزير بشأنها 

  

  -4-مادة
ادة                    يجوز      ا في الم ة المنصوص عليه ى توصية اللجن اء عل  1 بقرار من مجلس الوزراء بن
  :. اآلتية آلها أو بعضها للمشروعات التي تستثمر رؤوس أموال أجنبيةاإلعفاءاتمنح 

ار    -أ دات وقطع الغي ى االآلت واألدوات والمع ة المفروضة عل وم الجمرآي ن الرس اء م اإلعف
 خمس سنوات وذلك في الحدود      زال تتجاولمواد األولية التي تستخدم في المشروع لمدة        وا

  .التي يصدر بها قرار مجلس الوزراء
  . خمس سنواتزال تتجاو اإلعفاء من ضرائب الدخل عن نشاط المشروع لمدة -ب
نح  -ج ة آم ى توصية اللجن اء عل صة بن سلطات المخت ا ال سهيالت أخرى تمنحه ا أو ت  أي مزاي

  . في البالد والخروج منها وذلك في حدود القانونواإلقامةتأشيرات الدخول 
  . من هذه المادة لمرة واحدة )ب -أ( عفاءات المبينة في الفقرتين إلويكون منح ا     

  

  -5-مادة
ة يجب         إذا      ا حصة عيني تثماره في ليبي وب اس ي المطل ال األجنب وين رأس الم  دخل في تك

ة      على المستثمر األجن   يس المحكم ة بي تقييمها بواسطة خبير يندبه رئ ع المرآز    االبتدائي ي يق  الت
  .الرئيسي للمشروع في دائرتها

  . أن يخضع تقييمه لمراجعة لجنة استثمار رؤوس األموال األجنبيةعلى
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  -6-مادة
هللمستثمر      اح الناتجة عن ا واألرب ي ليبي ستثمر ف ماله الم ادة رأس ي إع ي الحق ف   ، األجنب
بالد                  ول ى خارج ال اتهم وأجورهم إل ل مرتب  ،موظفيه األجانب المستقدمين من الخارج حق تحوي

  .وذلك آله وفق الشروط واألوضاع التي تتضمنها الالئحة التنفيذية
  
  
  
  

  

  -7-مادة
انون                          إذا      ذا الق ا في ه شروط المنصوص عليه أي شرط من ال ستثمر األجنبي ب  لم يف الم

ومي        أو أتى عمًال من       ،رة بمقتضاه واللوائح والقرارات الصاد   صاد الق ال المضرة باالقت ، األعم
  .جاز للجنة أن توصي بحرمانه من آل أو بعض اإلعفاءات والمزايا التي منحت له

  
  -8-مادة

ستثمر في                   يال تسر       ستثمرة والتي ت ة الم وال األجنبي ى رؤوس األم  أحكام هذا القانون عل
ة     1955 لسنة   25 قانون البترول رقم     يخضع ألحكام  مشروعات البترول مما   وانين المعدل م والق

   في شأن إنشاء المؤسسة الليبية العامة للبترول1968 لسنة 13له أو ألحكام القانون رقم 
  

  -9-مادة.                                           
ان   يقصد بالكلمات والعبا  ،   تطبيق أحكام هذا القانون    في      ا    رات اآلتية المع ة له ا ،        ي المقابل  م

  -:لم تدل القرينة على غير ذلك
ة     -1 وال أجنبي ستثمر رؤوس أم ذي ي دفوع عن     آل مشروع ال  -المشروع ال ماله الم ل رأس يق

  %.51تقل مساهمة رأس المال األجنبي فيه عن  مائتي ألف جنيه وال
ة  -2 وال األجنبي ة  -رؤوس األم ة المالي ة القيم صص أل  اإلجمالي ا مخ دخل ليبي ي ت د  الت ح

ام  التي تقرر اعتبارها مساهمة في تنمية البرد اقتصاديا وفق            تالمشروعا انون     أحك ذا الق  ه
 :وتشمل

   أو حواالت أو غير ذلكأجنبيةاألموال النقدية سواء آانت في شكل عملة   -  أ
ن      -  ب ا م ة وغيره واد األولي ا والم ة به ار الخاص ع الغي زة وقط دات واألجه اآلالت والمع

 .عالتوريدات الالزمة للمشرو
وم  االختراع الحقوق في براءات     -ج  والعالمات التجارية والتراخيص المتعلقة باألعمال التي يق

  .بها المشروع
  . أرباح رؤوس األموال المذآورة التي يثبت إعادة استثمارها في المشروع-د 
ين               - المستثمر األجنبي  -3  صاحب رأس المال األجنبي أو الشخص أو الهيئة التي لها سلطة تعي

  .ريقة استثمارهط
ساهمًا في                         - األرباح -4 اره م رر اعتب ة مشروع ق رة معين ا في فت صافية التي يربحه الغ ال  المب

  .تنمية البالد اقتصاديًا وذلك بعد خصم مستحقات الحكومة  والهيئات واألفراد
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  -10-مادة
لك دون م وذ 1958 من يناير    30 قانون استثمار رؤوس األموال األجنبية الصادر في         يلغى     

  .إخالل باإلعفاءات التي منحت في ظله
  
  
  
  
  
  

  -11-مادة
وزير      ارة ل صاد والتج انونإصدار االقت ذا الق ام ه ذ أحك ة لتنفي رارات الالزم وائح والق  ، الل

  .ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة  الرسمية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إدريس
  1388جماد األول  6صدر بالديوان الملكي العامر بالبيضاء في 

   1968 يوليه 31الموافق 
  بأمر الملك
   البكوشدعبد الحمي

  رئيس مجلس الوزراء
  أحمد نجم

  .وزير االقتصاد والتجارة
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ìÛa@†b—nÓüa@‹íŒë@Ša‹Ó@ @
@ïØÜ¾a@âì‹àÜÛ@òí‰îÐänÛa@òzöýÛbi@ @

@áÓŠ@æìãbÔiI37@H@òäÛ1968’@À@@æd@ @
òîjäuþa@Þaìßþa@‘ëúŠ@Šbàrna@ @

  
  وزير االقتصاد الوطني ،

 في شأن استثمار رؤوس 1968لسنة ) 37( اإلطالع على المرسوم الملكي بقانون رقم بعد -  
  .األموال األجنبية 

  قرر
  )1(مــــــــادة 

صوص  طلب استثمار رأس المال األجنبي في ليبيا لإلفادة من اإلعفاءات والمزايا المنيقدم
 المشار إليه من صاحب الشأن أو من 1968لسنة ) 37(عليها في المرسوم الملكي بقانون رقم 

ينوب عنه إلى قسم استثمار رؤوس األموال األجنبية بإدارة التجارة الخارجية من ثالث نسخ 
المرافق ويجوز تقديم الطلب عن طريق مراقبات االقتصـاد أو الملحقين ) 1(على النموذج رقم 

جاريين الليبيين في الخارج أو من يقوم مقامهم وعلى هذه الجهات أن تحيل الطلبات فور الت
تقديمها إليها إلى قسم استثمار رؤوس األموال األجنبية وإذا رغب الطالب في اإلفادة من أحكام 
القانون المذآور ألآثر من مشروع وجب عليه أن يقدم طلبا مستقال عن آل مشروع على حده 

.  
المرافق ) 2( تقديم الطلب مقابل إيصال مثبت لذلك يصدر وفقا للنموذج رقم يكونو     

  -: مشتمال على البيانات التالية 
  . رقم الطلب والجهة التي قدم إليها – 1
  . تاريخ تقديمه – 2
  . اسم الطالب ولقبه وجنسيته وصفته – 3
  . بيان موجز عن المشروع – 4
  .لم الطلب  اسم وتوقيع الموظف الذي است– 5

  

  )2(مــــــــادة 
 أن يرفق بكل طلب المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة به وعلى األخص ما يجب   

  -:يأتي 
  .شهادة صادرة من السلطة المختصة دالة على جنسية صاحب الشأن   -1
تي سيرد  بيان مفصل بقيمة رأس المال المراد استثماره في ليبيا بعملة الدولة األصلية ال-2

  .منها وما يعادلها بالعملة الليبية وقت تقديم الطلب 
بيان عن العناصر والمواد األولية الموجودة في ليبيا والتي سيعمل المشروع على   -3

  .استغاللها
مواصفات المشروع الفنية وتقديرات إنتاجه المتوقعة ومدى استفادة البالد من المشروع في  -4

  .تنمية االقتصاد الوطني 
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مستخرج رسمي من صحيفة قيد صاحب الشأن في السجل التجاري في بلده األصلي إذا  -5

  .آان له نشاط تجاري فيها 
آخر ميزانية للمشروع تبين مرآزه المالي في بلده األصلي إذا آان المشروع المزمع   -6

  .إقامته في ليبيا فرعا للمشروع في البلد األصلي 
جهة المختصة بالمكان الذي يوجد فيه المرآز الرئيسي شهادة رسمية صادرة عن ال  -7

  .لصاحب الشأن تدل على عدم إشهار إفالسه 
خر ترى ضرورة تقديمه للتحقق من أتقديم أي مستند أو بيان ب للجنة أن تطلب ويجوز    

شخصية صاحب الشأن أو صفته أو جنسيته أو للتأآد من حقيقة المشروع وجديته  أو أن تطلب 
  .ب الشأن الستيضاح أي أمر تراه متعلقا بالمشروع حضور صاح

 أن تكون جميع المستندات معتمدة ومصدقا عليها من السفارة الليبية التي يقع في ويجب     
دائرتها محل إقامة الطالب في الخارج فإن لم يكن به سفارة ليبية فمن إحدى السفارات العربية 

  .صحيحة ، آما يجب أن تكون مصحوبة بترجمة عربية 
  

  )3(مــــــــادة 
 الطلبات عند ورودها إلى قسم استثمار رؤوس األموال األجنبية في سجل خاص تقيد     

بأرقام متتابعة حسب تاريخ وصولها ويحفظ آل طلب في ملف خاص به توضع فيه آافة 
طلب األوراق والمستندات والمكاتبات المتعلقة به ويدون على غالف الملف من الخارج رقم ال

واسم صاحب الشأن وعنوانه ، آما يدون على الغالف من الداخل بيان باألوراق المودعة به 
  .وأرقامها المتتابعة بالملف وتواريخها وعدد صفحاتها وتاريخ إيداعها 

  )4(مــــــــادة 
 قسم استثمار رؤوس األموال األجنبية دراسة الطلبات وتقديم تقارير في شأنها يتولى     

 رأيه في المشروع المطلوب تنفيذه في ليبيا ومدى فائدته لالقتصاد الوطني ، وذلك متضمنة
خالل مدة ال تجاوز ستين يوما من تاريخ وروده إليه وتعرض نتيجة الدراسة على مدير إدارة 
التجارة الخارجية الذي يتولى أحالة الطلبات مرفقة بما أعد من تقارير في شأنها إلى لجنة 

  .األموال األجنبية استثمار رؤوس 
  )5(مــــــــادة 

 رئيس لجنة استثمار رؤوس األموال األجنبية أحد موظفي إدارة التجارة الخارجية يختار     
  -: ليتولى أعمال سكرتارية اللجنة ، ويتولى السكرتير 

ة استالم الطلبات المحالة إلى اللجنة من إدارة التجارة الخارجية وعرضها على رئيس اللجن  -1
  .خالل أسبوع من تاريخ استالمها 

  .إخطار أعضاء اللجنة بتحديد موعد ومكان انعقاد اللجنة   -2
  . حفظ الملفات  ومحاضر الجلسات والقرارات الخاصة باللجنة -  3
إثبات محاضر اجتماعات اللجنة والتوقيع عليها مع رئيس اللجنة وتسجيلها في سجل   -4

  .خاص يعد لهذا الغرض 
  .مال األخرى التي يكلفه بها رئيس اللجنةاألع  -5
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  )6(مــــــــادة 
 قسم استثمار رؤوس األموال األجنبية إبالغ أصحاب الشأن بالقرارات النهائية التي يتولى     

اتخذت في شأن طلباتهم سواء بالقبول أو الرفض أو القبول المعلق على شروط معينة لصالح 
 الشروط وذلك خالل عشرة أيام على األآثر من تاريخ االقتصاد الوطني ، مع تحديد هذه

  .استالمه للقرارات المذآورة 
  )7(مــــــــادة 

 بقسم استثمار رؤوس األموال األجنبية سجل خاص للمشروعات التي يقرر يخصص   
من المرسوم الملكي بقانون ) 4(مجلس الوزراء منحها اإلعفاءات المنصوص عليها في المادة 

 المشار إليه وتخصص في هذا السجل صحيفة خاصة لكل مشروع 1968سنة ل) 37(رقم 
  : تدون فيها البيانات اآلتية 

 اسم صاحب المشروع ولقبه وجنسيته وإذا آان شرآة فيذآر اسمها وعنوانها والغرض من -1
  .تأسيسها ومرآزها العام واسم ممثلها القانوني ولقبه وجنسيته 

من ) 3(طابقا لما قيد به في السجل المنصوص عليه في المادة رقم الطلب وتاريخ تقديمه م -2
  .هذه الالئحة 

من ) 4(تاريخ قرار مجلس الوزراء الصادر بمنح اإلعفاءات المنصوص عليها في المادة  -3
  .القانون

  .بيان باإلعفاءات التي منحت للمشروع ومدة سريانها وآذلك المزايا والتسهيالت اآلخري  -4
 الخبير الذي قدر الحصة العينية الداخلة في تكوين رأس المال األجنبي ملخص تقرير -5

وتاريخه مع بيان المحكمة التي ندبته وتاريخ قرارها بندبه وذلك في األحوال المشار إليها 
  .من القانون) 5(في المادة 

  )8(مــــــــادة 
قدمه صاحب الشأن إلى  رأس المال المستثمر في ليبيا إلى الخارج بناء على طلب ييحول     

وزير االقتصاد الوطني عن طريق استثمار رؤوس األموال األجنبية وذلك بعد القيام باإلعالن 
عن الرغبة في هذا التحويل في إحدى الصحف المحلية ثالث مرات متتالية بين آل مرة 

  .والتالية لها عشرة أيام 
رافق ويجب أن يشتمل على البيانات الم) 3(ويقدم هذا الطلب من ثالث نسخ على النموذج رقم 

  -: اآلتية 
  . اسم مقدم الطلب ولقبه وجنسيته وصفته -1
  .من هذه الالئحة ) 7(رقم المشروع في السجل المنصوص عليه في المادة  -2
  .تاريخ قرار مجلس الوزراء الصادر بمنح اإلعفاءات  -3
انية معتمدة للمشروع في ليبيا  مقدار رأس المال المطلوب تحويله للخارج طبقا ألخر ميز-4

  .مع تقديم صورة منها مع الطلب المذآور 
 مراجعة الطلب من قسم استثمار رؤوس األموال األجنبية والتحقق من انطباق المادة وبعد     

من القانون يؤشر عليه بما يفيد ذلك من رئيس القسم ومدير إدارة التجارة الخارجية ووآيل ) 6(
وطني ثم يقوم مدير اإلدارة المذآورة بعد ذلك بإبالغ بنك ليبيا بمضمون ما وزارة االقتصاد ال
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تقدم للسماح بتحويل المبلغ موضوع الطلب إلى الخارج طبقا لإلجراءات المعمول بها واللوائح 
  .السارية في هذا الشأن

  
  

  )9(مــــــــادة 
ى طلب يقدمه صاحب الشأن  أرباح المشروع المستثمر في ليبيا إلى الخارج بناء علتحول     

إلى وزير االقتصاد الوطني عن طريق قسم استثمار رؤوس األموال األجنبية بإدارة التجارة 
ب على لالمرافق ، ويجب أن يشتمل الط) 4(الخارجية من ثالث نسخ على النموذج رقم 

  -: البيانات اآلتية 
  .اسم مقدم الطلب ولقبه وجنسيته وصفته  -1
  .من هذه الالئحة ) 7(ي السجل المنصوص عليه في المادة  رقم المشروع ف-2
  .تاريخ قرار مجلس الوزراء الصادر بمنح اإلعفاءات  -3
 مقدار األرباح المطلوب تحويلها للخارج طبقا ألخر ميزانية معتمدة للمشروع في ليبيا مع -4

  .تقديم صورة منها مع الطلب المذآور 
ثمار رؤوس األموال األجنبية بإدارة التجارة الخارجية  مراجعة الطلب من قسم استوبعد     

من القانون يؤشر عليه بما يفيد ذلك من رئيس القسم ومدير ) 6(والتحقق من انطباق المادة 
إدارة اإلدارة المذآورة ووآيل وزارة االقتصاد الوطني ، ثم يقوم مدير اإلدارة بعد ذلك بإبالغ 

ب إلى الخارج طبقا لإلجراءات لتحويل المبلغ موضوع الطبنك ليبيا بمضمون ما تقدم للسماح ب
  .المعمول بها واللوائح السارية في هذا الشأن 

  

  )10(مــــــــادة 
 للموظفين والعمال األجانب المستقدمين من الخارج للعمل بالمشروع بتحويل يسمح     

  .رية في هذا الشأن مرتباتهم وأجورهم للخارج طبقا لإلجراءات المعمول بها واللوائح السا
  

  )11(مــــــــادة 
 التجارة الخارجية أن تمنح صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة أو مستخرجا من إلدارة     

  .من هذه الالئحة ) 7(السجل المنصوص عليه في المادة 
  

  )12(مــــــــادة 
 التي منحت  إدارة التجارة الخارجية في حالة مخالفة صاحب المشروع للشروطتقوم     

بموجبها اإلعفاءات بإعداد تقرير تثبت فيه أوجه المخالفة بعد سماع أقواله ، ثم تحيله إلى 
اللجنة لرفع توصياتها بشأنه إلى وزير االقتصاد الوطني توطئة لعرض األمر على مجلس 
الوزراء إلصدار ما يلزم من قرارات في شأن حرمان صاحب المشروع من آل أو بعض 

  .والمزايا التي سبق منحها له اإلعفاءات 
 مدير إدارة التجارة الخارجية إخطار الجهات المختصة لوقف العمل بهذه ويتولى     

اإلعفاءات والمزايا وذلك خالل أسبوع على األآثر من تاريخ إبالغ وزارة االقتصاد الوطني 
  .بقرار مجلس الوزراء بالحرمان منها 
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  )13(مــــــــادة 
  .الالئحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية  بهذه يعمل

  
  
  
  
  
  

  
  

  أحمد يونس نجم
  وطنيالوزير االقتصاد                                                             

  ر.و1388 شوال 6: صدر بطرابلس 
   م 1968/ ديسمبر / 25الموافق 
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ÔÛaáÓŠ@æìãbI5HòäÛ@1426òí†ýîß@ @
bàrna@Éîv“m@æd’@Àòîjäuþa@Þaìßþa@‘ëúŠ@Š@ @

@ @
  مؤتمر الشعب العام

ذًا      ام   تنفي اني للع ادي الث ا الع ي دور انعقاده ية ف شعبية األساس ؤتمرات ال رارات الم  لق
شعبية         1425 ان ال ية واللج شعبية األساس ؤتمرات ال ام للم ى الع اغها الملتق ي ص ة والت ميالدي

ة روابط المهني ادات وال ات واالتح شع(والنقاب ؤتمر ال امم ادي خالل ) ب الع اده الع ي دور انعق ف
  .ميالدية1426 الربيع 9 إلى 4 شوال الموافق من 30 إلى 25الفترة من 

  
   على اإلعالن عن قيام سلطة الشعباإلطالعوبعد  -
 وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق اإلنسان في عصر الجماهير -
 ز الحرية بشأن تعزيإفرنجي 1991لسنة ) 20(وعلى القانون رقم -
 وعلى القانون التجاري وتعديالته -
 إفرنجي بشأن استثمار رؤوس األموال األجنبية1968لسنة ) 37(وعلى القانون رقم  -
 إفرنجي1973لسنة ) 64(وعلى قانون ضرائب الدخل رقم -
 .إفرنجي1973لسنة ) 67(وعلى قانون الجمارك -
 والئتمانارف والنقد إفرنجي بشأن المص1993لسنة ) 1(وعلى القانون رقم  -
شعبية واللجان              1425لسنة  ) 1(وعلى القانون رقم   - ؤتمرات ال ام عمل الم شأن نظ ة ب ميالدي

  .الشعبية
  صاغ القانون اآلتي
  المادة األولى

دف      ة يه وال األجنبي تثمار رؤوس األم شجيع اس ى ت انون إل ذا الق ة ه شروعات إلقام  م
ي  تثمارية ف اراس ة إط ة للدول سياسة العام ى    ال ة وعل صادية واالجتماعي ة االقت داف التنمي  وأه

  -:األخص
  .نقل التقنية الحديثة -
  . بناء العناصر الليبية الفنية-
  . تنويع مصادر الدخل-
  . المساهمة في تطوير المنتجات الوطنية بما يساعد على دخولها لألسواق العالمية -
  . تحقيق التنمية المكانية-

  المادة الثانية
واطنين العرب                 ه يسري      وك للم ي الممل ال األجنب ي ذا القانون على استثمار رأس الم  نالليبي

  .ورعايا الدول العربية واألجنبية في المشاريع االستثمارية
  

  المادة الثالثة
ا                    في      ا م ة له اني المقابل ة المع ارات اآلتي صد بالكلمات والعب م    تطبيق أحكام هذا القانون يق ل

  -:ذلكتدل القرينة على غير 
  .الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية العظمى = الجماهيرية -1
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 .قانون تشجيع استثمار رؤوس األموال األجنبية= القانون  -2
 .أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط واالقتصاد والتجارة= األمين  -3
 .هيئة تشجيع االستثمار =الهيئة -4
 .ر تنفيذًا ألحكام هذا القانونالالئحة التي تصد = الالئحة التنفيذية -5
ة العظمى      اإلجماليةالقيمة المالية    =(رأس المال األجنبي   -6 ى الجماهيري دخل إل سواء  )  التي ت

 . أو أجانب تنفيذًا لنشاط استثمارينلليبييآانت مملوآا 
ا                     = المشروع -7 انون ويكون من نتيجة عمله ذا الق ام ه أي منشأة اقتصادية تؤسس وفق أحك

ة أو               سلع لالس  إنتاج ديم خدم تثمارية أو لتصدير أو تق لعة اس تهالك النهائي أو الوسيط أو س
 .أي منشأة أخرى تعتمدها اللجنة الشعبية العامة

ستثمر -8 ذا     = الم ام ه ًا ألحك ستثمر وفق ي ي ي أو أجنب اري وطن ي أ واعتب ل شخص طبيع آ
 .القانون

  المادة الرابعة
  -:بي الداخل للجماهيرية بأحد األشكال التالية هذا القانون استثمار رأس المال األجنينظم     

  .يقوم مقامها والواردة بالطرق المصرفية الرسمية العمالت األجنبية القابلة للتحويل أو ما -
 . للمشروع االستثماريةالالزماآلالت والمعدات واألجهزة وقطع الغيار والمواد األولية  -
 .وسائل النقل غير المتوفرة محليًا -
ة           برئات: ق المعنوية مثل  الحقو - ة الالزم  االختراع والتراخيص والعالمات  واألسماء التجاري

 .إلقامة المشروع االستثماري أو تشغيله
 .الجزء المعاد استثماره من أرباح وعوائد المشروع -

راد                     ال الم وين رأس الم ة في تك ة الداخل وتنظم الالئحة التنفيذية آيفية تقييم الحصص العيني
  . في الجماهيريةاستثماره

  المادة الخامسة
تتمتع بالشخصية االعتبارية المستقلة تتبع اللجنة      ) هيئة تشجيع االستثمار  (  هيئة تسمى  تنشأ     

ة           ، الشعبية العامة للتخطيط واالقتصاد والتجارة     شعبية العام ة ال ويصدر بإنشائها قرار من اللجن
 وتنظم الالئحة ،اإداراتهن وأعضاء لجنة بناء على عرض من األمين يحدد مقرها القانوني وأمي     

   .التنفيذية آيفية عقد اجتماعات الهيئة واإلجراءات اإلدارية الالزمة إلقامة المشروع
  المادة السادسة

تثمارية        تعمل       الهيئة على تشجيع استثمار رؤوس األموال األجنبية والترويج للمشاريع االس
  -:بمختلف الوسائل ولها على األخص

ة            واقتراحسة  درا -1 تثمارات األجنبي ى االس  الخطط المنظمة لالستثمار األجنبي واإلشراف عل
  .في البالد

ة    -2 شروط القانوني يتفائها لل دى اس د م ة وتحدي وال األجنبي تثمار رؤوس األم ات اس ي طلب تلق
ى         صوص إل ايتها بالخ ع توص تثماري ورف شروع االس صادية للم دوى االقت ة الج ودراس

 .األمين
شر ال -3 ع ون ة   جم صادية المتعلق ات االقت داد الدراس ات وإع اتمعلوم ي بإمكاني تثمار ف  االس

 . تساهم في التنمية االقتصادية للبالدالتيالمشروعات 
تقطاب رؤوس    -4 ة باس ائل الكفيل اذ الوس والاتخ ة األم تثمار   األجنبي رص االس رويج لف  والت

 .بمختلف الوسائل
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اءاتالتوصيات  -5 ا أخري لبإعف سهيالت أو مزاي سبة لتطوير  أو ت ة بالن ر مهم شاريع تعتب م

د  وطني أو التوصية بتجدي صاد ال اءاتاالقت رة  اإلعف انون لفت ذا الق ي ه واردة ف ا ال  والمزاي
 . وترفع توصيتها إلى الجهة المختصةأخرى،زمنية 

ن   -6 ستثمرون م ا الم ا يعرضه عليه كاوىالنظر فيم ن  ش ة ع ات ناتج ات أو منازع  أو تظلم
 . مع عدم اإلخالل بحق المستثمر في  التظلم والتقاضيتطبيق أحكام هذا القانون

ة            -7 ا المتعلق ع مقترحاته ر ورف ى أخ ين إل ن ح ا م تثمار ومراجعته شريعات االس ة ت دارس
 .بتطويرها إلى الجهة المختصة

 . تسند لها من اللجنة الشعبية العامةأخرىأية اختصاصات  -8
  

  المادة السابعة
  -:بعض اآلتي يحقق آل أو إنيشترط في المشروع      

 سلع للتصدير أو المساهمة في زيادة الصادرات منها أو يكون من نتيجته االستغناء عن                إنتاج -
  .استيراد سلع بصفة آلية أو جزئية

دريبها            - ي ت ة والعمل عل ة الليبي سابه توفير مواطن عمل اليد العامل رات   اواآت ارات والخب  المه
 .ضاع تشغيل العمالة الوطنية وتحدد الالئحة التنفيذية شروط وأو،الفنية

 .استخدام تقنية حديثة أو عالمة تجارية أو خبرة فنية -
 .تقديم خدمة يحتاجها االقتصاد الوطني أو المساهمة في تحسينها أو تطويرها -
اج دعم الروابط والتكامل بين أنشطة ومشروعات اقتصادية قائمة أو تخفيض تكاليف             -  أو  اإلنت

 .د ومستلزمات تشغيل لهاالمساهمة في توفير موا
 . استغالل المواد الخام محليةىالقيام باستغالل أو المساعدة عل -
 .المساهمة في تنمية وتطوير المناطق النائية أو المتخلفة اقتصاديًا -

  

  المادة الثامنة
  -:يسمح باالستثمار في المجاالت اآلتية     

   الزراعة- الخدمات- السياحة- الصحة–الصناعة 
  .جال آخر يحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من األمينأي م

  

  المادة التاسعة
نح      رار          يم دور الق د ص ة بع ل الهيئ ن قب ة م وال األجنبي تثمار رؤوس األم رخيص اس  ت

  .بالموافقة علي االستثمار من األمين
  

  المادة العاشرة
  -:ون بالمزايا التاليةتتمتع المشاريع المقامة في إطار هذا القان     
ع الرسوم والضرائب                  إعفاء  )  أ ذ المشروع من جمي ة لتنفي  االآلت والمعدات واألجهزة الالزم

  .الجمرآية والضرائب ذات األثر المماثل
ع الرسوم      إعفاء )  ب  التجهيزات وقطع الغيار والمواد األولية الالزمة لتشغيل المشروع من جمي

تي      ر          والضرائب الجمرآية المفروضة على االس راد والرسوم والضرائب األخرى ذات األث
 .المماثل لمدة خمس سنوات
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دء في                      إعفاء) ج اريخ الب دة خمس سنوات من ت شاطه لم دخل عن ن  المشروع من ضرائب ال
دتها     اإلنتاج  أو في العمل حسب طبيعة المشروع ويجوز تمديد هذه المدة إلى فترة أضافية م

  .امة بناء على عرض من األمينثالث سنوات بقرار من اللجنة الشعبية الع
ذه           اإلرباحآما تتمتع    شاط المشروع به اءات  الناتجة عن ن د  إذا اإلعف تثمارها ويحق   أعي  اس

نوات         الل س شروعه خ ق بم ي تلح سائر الت ل الخ ستثمر ترحي اءللم سنوات  اإلعف ى ال  إل
  .الالحقة

اء) د ريبة    إعف ن ض صدير م ة للت سلع الموجه اج، ال ا اإلنت و وإعفاؤه ن الرس ضرائب  م م وال
  .المفروضة على التصدير عند تصديرها

ستندات التي                     إعفاء) هـ ة والم ى المحررات التجاري ررة عل ة المق  المشروع من ضريبة الدمغ
  .يستخدمها

ل         ) د،  ب،  أ( الواردة في الفقرات   اإلعفاءاتتشمل   ال من هذه المادة الرسوم المفروضة مقاب
  .خدمات آرسوم الميناء والتخزين والمناولة

  

  المادة الحادية عشر
 التصرف في االآلت والمعدات واألجهزة وقطع الغيار والمواد األولية المستوردة           يجوز ال     

د أداء الرسوم والضرائب           إلغراض ة وبع  المشروع بالبيع أو التخلي عنها إال بموافقة من الهيئ
  .الجمرآية المقررة على استيرادها

  .رض الذي منح الترخيص من أجله استعمالها لغير الغيجوز وال     
  

  المادة الثانية عشر
  -:يلي للمستثمر الحق فيما     
  -:إعادة تصدير رأسماله المستثمر في الحاالت اآلتية  )  أ

  .انتهاء مدة المشروع -
 .تصفية المشروع -
 .بيع المشروع آليًا أو جزئيًا -
 .يص باالستثمار التراخإصدارتقل عن خمس سنوات من تاريخ  مضي فترة زمنية ال -
د انقضاء ستة                إلى تحويل رأس المال األجنبي      إعادة )  ب ه بع ذي ورد ب شكل ال  الخارج بنفس ال

اريخ وروده       تثماره صعوبات أو ظروف خارجه عن إرادة          ح إذااشهر من ت الت دون  اس
  .المستثمر

  .ارج الخإلى الموزعة والفوائد التي يحققها المشروع اإلرباحيسمح سنويًا بتحويل صافي ) ج
  .يتوفر البديل من الوطنيين  حين الاألجانبللمستثمر الحق في استخدام ) د 

اتهم وأجورهم                   األجانب وللمستخدمين   - سبة من مرتب ل ن ستقدمين من الخارج حق تحوي  الم
  . الخارجإلىح لهم في أطار المشروع ن مزايا أو مكافآت أخرى تموأية

  . هذه المادةإحكام التي يتم بموجبها تنفيذ واألوضاع وتنظم الالئحة التنفيذية الشروط -
  

  المادة الثالثة عشر
ضع ال      شروع يخ راءات الم ستوردين  إلج جلي الم اري وس سجل التج ي ال د ف  القي

  . التسجيل لدى الهيئةإجراءاتوالمصدرين وتحدد الالئحة التنفيذية آيفية ضبط 
  

  المادة الرابعة عشر
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طق التنمية المكانية أو المشروع الذي يسهم في تحقيق األمن      المشروع المقام في منا    يتمتع     
اه أو                 ة أو في المي ر في الطاق ق وف أنها تحقي الغذائي أو المشروع الذي يستخدم تجهيزات من ش

رتين     اإلعفاءاتمن  ،  تسهم في حماية البيئة    ذا          ) ج.ب( الواردة في الفق ادة العاشرة من ه من الم
دة  انون لم افيةالق ن الإض رار م دد    بق ين وتح ن األم ى عرض م اء عل ة بن شعبية العام ة ال لجن

  . التنفيذية شروط اعتبار المشروع محققًا لهذه االعتباراتةالالئح
  المادة الخامسة عشر

ك                استثناء      ستثمر الحق في تمل  األراضي  من التشريعات النافذة المتعلقة بالتملك يكون للم
ستأجر             إقامةأو  على سبيل االنتفاع وله الحق في استئجارها         ك وي ه أن يمتل ا ل ا آم  المباني عليه

شروط            إلقامةالعقارات الالزمة    ا لل ه وفق  التي تحددها   واألوضاع  أو تشغيل المشروع وذلك آل
  .الالئحة التنفيذية

  

  المادة السادسة عشر
دى احد المصارف               إن للمستثمر   يحق ل ل  يفتح لصالح مشروعه حسابًا بالعمالت القابلة للتحوي
  . المصرف العربي الليبي الخارجيأورية التجا

  

  المادة السابعة عشر
 نقل ملكية المشروع آليا أو جزئيا إلى مستثمر آخر بموافقة من الهيئة ويحل المالك                 يجوز     

ام                   ه بموجب أحك ة علي ات وااللتزامات المترتب وق والواجب سابق في الحق الجديد محل المالك ال
شريعات األخرى      ا    هذا القانون والت شروط          ، المعمول به ة ال  واألوضاع  وتحدد الالئحة التنفيذي

  .التي يتم بها نقل الملكية
  

  المادة الثامنة عشر
انون أو             إذا      ذا الق ام ه ستثمر          ثبتت مخالفة المستثمر ألي من أحك ذر الم ة ين الالئحة التنفيذي

رة تحدد في                   ة خالل فت ة بتصحيح المخالف ذار المخالف من قبل الهيئ إذ  إلن م    ف ستوج ا ل ذا  بي  له
  -: جاز لآلمين بناء على توصية من الهيئةاإلنذار

  .حرمان المشروع من بعض المزايا المقررة في هذا القانون -
 . منهيما اعف المستثمر بتسديد مثلي  إلزام-

  

  المادة التاسعة عشر
  -:ية تصفية المشروع نهائيا في الحاالت اآلتأو سحب الترخيص الصادر للمشروع يجوز     

عدم البدء في تنفيذ المشروع أو عدم االنتهاء من التنفيذ وفقا للضوابط والشروط التي تحددها                -
  .الالئحة التنفيذية

 . العامة الواردة في هذا القانون أو الئحته التنفيذيةباإلحكام  اإلخالل-
 .تكرار المخالفات -
  .ة التي تحددها الالئحة التنفيذيلإلجراءات آله وفقا وذلك  

  

  المادة العشرون
ادة           إي التظلم آتابيًا من     للمستثمر      ه بموجب الم ادة    ) 18( قرار يصدر في حق ) 19(أو الم

ًا              ين يوم انون وذلك خالل ثالث ذا الق ام ه من هذا القانون أو أي منازعات ناتجة عن تطبيق أحك
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ة              إبالغهمن تاريخ    ة الجه م الوصول وتحدد الالئحة التنفيذي تظلم        بموجب آتاب بعل تم ال  التي ي
  . التظلموإجراءات إمامها

  
  
  

  

  الحادية والعشرون المادة
  -:يجب على صاحب المشروع    

  .مسك الدفاتر والحسابات النظامية للمشروع -
داد- ساب   إع نوية وح ة س اح ميزاني سب    اإلرب انوني ح ل محاسب ق ن قب صدقة م سائر م  وخ

 الشروط الواردة في القانون التجاري
  

  انية والعشرونالمادة الث
ون      ضبط     يك أموري ال فة م ين ص ن األم رار م دهم ق صدر بتحدي ذين ي ة ال وظفي الهيئ  لم

ا          ات وأحالته ات المخالف بط واثب انون وض ذا الق ام ه ذ أحك ة تنفي ضائي لمراقب ىالق ة إل  الجه
يش المختصة ولهم في سبيل ذلك          ى المشروعات      التفت ستندات       واإلطالع  عل دفاتر والم ي ال  عل

  .قة بنشاطهاالمتعل
  المادة الثالثة والعشرون

ه أو مصادرته                يجوز   ال      ري علي تيالء الجب أو        تأميم المشروع أو نزع ملكيته أو االس
د أو   تحفظ أو التجمي ة أو ال رض الحراس راءات إخضاعهف انون أو  إلج أثير إال بق س الت ا نف  له

ر   اإلجراءات  هذه بحكم قضائي وفي مقابل تعويض فوري وعادل ويشرط أن تتخذ   بصورة غي
ى  سب التعويض عل ة ويحت استميزي اذ أس د اتخ شروع عن ة للم سوقية العادل ة ال راء القيم  اإلج

رة    ي فت ل ف ة للتحوي العمالت القابل ويض ب ة التع ل قيم سمح بتحوي اووي عار زال تتج نة وبأس  س
  .الصرف السائدة عن التحويل

  

  المادة الرابعة والعشرون
رض      زاع ييع ستثمر  أي ن ين الم شأ ب ين ة األجنب ا والدول ة أم ستثمر أو نتيج ل الم  بفع

راءات اك      إلج ت هن ة إال إذا آان ي الجماهيري صة ف اآم المخت ى المح ة عل ده الدول ذتها ض  اتخ
ي ينتمي            ة الت ا اتفاقية ثنائية بين الجماهيرية والدول ددة        إليه ات متع ستثمر أو اتفاقي  اإلطراف  الم

ة ا ة والدول ون الجماهيري ي تك ي ينتم الت ة  إليه صوصًا متعلق ضمن ن ا تت رفين فيه ستثمر ط  الم
  .بالصلح أو التحكيم أو اتفاق خاص بين المستثمر والدولة ينص على شرط التحكيم

  

  المادة الخامسة والعشرون
ع      تثمارات تتمت ة االس انون  األجنبي ذا  الق د صدور ه ابقة عن شريعات س ة بموجب ت  القائم

  .الواردة بإحكامه واإلعفاءاتبالمزايا 
  

  المادة السادسة والعشرون
ستثمر في                    ي ال تسر      ستثمرة والتي ت ة الم وال األجنبي ى رؤوس األم انون عل أحكام هذا الق

  . إفرنجي والقوانين المعدلة له1955لسنة ) 25(مشروعات النفط وفقًا ألحكام القانون رقم
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  المادة السابعة والعشرون
ى عرض من                  تصدر      اء عل  الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بن

  .األمين
  

  المادة الثامنة والعشرون
تثمار رؤوس          1968 لسنة   37 القانون رقم  ىيلغ      وال إفرنجي في شأن اس ة  األم  في   األجنبي

  . آل حكم يخالف أحكام هذا القانونىليبيا آما يلغ
  
  

  

   والعشرونالمادة التاسعة
اريخ       اإلعالموفي وسائل   ،  هذا القانون في الجريدة الرسمية     ينشر       المختلفة ويعمل به من ت

  .نشره في الجريدة الرسمية
  
  
  
  
  مؤتمر الشعب العام

  
  
  
  
  

  
  صدر في سرت

  ميالدية1426/الربيع/9:الموافق
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òí‰îÐänÛa@òzöýÛa@ @
@áÓŠ@æìãbÔÜÛI5@H@òäÛ1426@òí†ýîß@@ @
Éîv“m@æd’@À@òîjäuþa@Þaìßþa@‘ëúŠ@Šbàrna@@ @

@Þëþa@lbjÛa@ @
@émbjÜ @À@‹ÄäÛaë@Šbàrnüa@pübª@ @

  )1(مادة 
  تحديد مجاالت االستثمار وشروطه 

سمح       دول ُي ا ال ين ورعاي واطنين العرب الليبي وك للم ي الممل ال األجنب تثمار رأس الم باس
صناعة  االت ال ي مج ك ف ة ، وذل ة واألجنبي ة-العربي صحة –  الزراع سياحة - ال دمات - ال  الخ

  .بأنواعها ، وغيرها من المجاالت األخرى التي تقرر اللجنة الشعبية العامة إضافتها 
وز      شارك   ويج اريين أن ي ين أو االعتب وك لألشخاص الطبيعي وطني الممل ال ال رأس الم  ل

  -: رأس المال األجنبي في االستثمار وفقا لألسس والضوابط التالية 
  .اهمة النقدية  المس  -
  .المساهمة العينية    -
  .الجزء المعاد استثماره من أرباح وعوائد المشروع   -

ون      تثماري  ويك شروع االس ال الم ة رأس م ى لقيم د األدن ون .د) 1,000,000( الح ل ملي
  .دينار ليبي على أن تكون مساهمة رأس المال األجنبي النقدي بإحدى العمالت القابلة للتحويل 

  )2(ة ماد
  تقدير الحصة العينية

اق أطراف  إذا      ة باتف ا النقدي دير قيمته تم تق ة ، ي ى حصة عيني ستثمر عل ال الم وى الم  احت
  .المشروع االستثماري 

  )3(مادة 
  تقديم الطلبات 

ة                 تقدم      شعبية لهيئ  طلبات االستثمار من صاحب الشأن أو من ينوب عنه إلى أمين اللجنة ال
  -: على نموذج يتضمن الطلب البيانات التالية تشجيع االستثمار 

  .اسم مقدم الطلب وجنسيته وشكله القانوني ومقره الرئيسي   -
رة                - وصف عام للمشروع يتضمن على وجه الخصوص ، المجال المراد االستثمار فيه ، والفت

دار   ستثمر ومق ال الم ة الم ان بطبيع شروع ، وبي ذ الم ن تنفي اء م ة لالنته ة الالزم ه الزمني
  .ووحداته 

شعبية                ويجوز      ـب ال وة والمكاتـ  تقديم الطلبات عن طريق الملحقين التجاريين بمكاتب اُألُخ
  .بالخارج أو من يقوم مقامهم وعلى هذه الجهات إحالة الطلبات فور تقديمها إلى الهيئة 

  )4(مادة 
  المستندات المطلوبة لالستثمار 

  -:  المستندات التالية  على مقدم الطلب أن يرفق بطلبهيجب     
  -: مذآرة عن المشروع تتضمن ما يلي  -1
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دى          )أ   ا بإح ه ، مقوم ى وطبيعت ة العظم ي الجماهيري تثماره ف راد اس ال الم ة رأس الم قيم
  .العمالت القابلة للتحويل أو ما يعادلها بالعملة الليبية وقت تقديم الطلب 

  . سيستخدمها في المشروع المواد المستوردة والمحلية إن وجدت ، التي ) ب 
  .مواصفات المشروع الفنية  ) ج  

  .برنامج زمني يحدد مدة تنفيذ المشروع  ) د   
  .تقديرات القوى العاملة الوطنية واألجنبية لتشغيل المشروع   ) هـ 
سبة للشخص                          -2 ده بالن ة المختصة في بل ستثمر صادرة عن الجه سية الم ى جن شهادة تدل عل

  .الطبيعي 
ستخ  -3 شخص     م د األصلي لل ي البل اري ف سجل التج د بال ن صحيفة القي ديث م مي ح رج رس

  . االعتباري 
رتين ويجب      ي الفق ذآورة ف ة عن المشروع الم ستندات المقدم أصلية ) 3-2( أن تكون الم

  .ومرفقة بترجمة إلى العربية 
  )5(مادة 

  البيانات التي يجب أن يتضمنها اإليصال
  -: مثبتا لتقديم الطلب ، ويكون مشتمال على البيانات التالية  مقدم الطلب إيصاًال يمنح

  .رقم وتاريخ تقديم الطلب  -1
  .اسم مقدم الطلب ولقبه وجنسيته وصفته  -2
  .اسم وتوقيع الموظف الذي استلم الطلب  -3
  .بيانات بالمستندات المرفقة بالطلب  -4
  .المجال المرغوب االستثمار فيه  -5

  

  )6(مادة 
  لباتقيد الط

تالمها         واريخ اس سب ت ة ح ام متتابع اص بأرق جل خ ي س ة ف ا للهيئ د وروده ات عن د الطلب تقي
  .ويحفظ آل طلب في ملف خاص ، تودع به آافة المستندات واألوراق والمكاتبات المتعلقة به 

سيته                     ويدون على غالف الملف من الخارج ، رقم الطلب واسم صاحب الشأن وعنوانه وجن
ان واسم المشر داخل بي ى الغالف من ال دون عل ا ي ه ، آم تثمار في وب لالس وع والقطاع المطل

باألوراق والمستندات المودعة به ، وأرقامها المتتابعة بالملف ، وتواريخها ، وعدد صفحاتها ،              
  .وتاريخ إيداعها 

  

  )7(مادة 
  البت في الطلبات 

د التوصيات الالزمة والتقارير اإلدارية     تتولى اللجنة الشعبية للهيئة دراسة الطلبات ، وإعدا            
ا في المشروع ،  ضمنة رأيه شأنها ، مت ة ب وطنيوالفني صاد ال ه لالقت ان مدى خدمت ك وبي ، وذل

ة            ة إحال خالل مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة  وعلى الهيئ
  لالقتصاد والتجارة إلصدار القرار الالزم مقترحاتها وتوصياتها إلى أمين اللجنة الشعبية العامة 
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 )8(مادة 

  إبالغ صاحب الشأن 
 أمين اللجنة الشعبية للهيئة إبالغ مقدم الطلب آتابيا بالتسليم المباشر أو بخطاب مع       يتولى     

اريخ                  علم الوصول بموافقة أو رفض األمين على طلب المستثمر ، وذلك خالل عشرة أيام من ت
  . لقرار الموافقة أو الرفض أو الموافقة المعلقة استالم الهيئة

ان ذلك                         فإذا      ة بي شعبية للهيئ ة ال ين اللجن ي أم ر فعل ى شرط أو أآث  آانت الموافقة معلقة عل
ا في                ديم الطلب ، أم اريخ تق ا من ت ين يوم وب خالل ثالث وإبالغ صاحب الشأن الستيفاء المطل

سيق مع الجهات            حالة الموافقة فتقوم الهيئة بإصدار التراخ      يص الالزمة لالستثمار ، وذلك بالتن
ة             ن أي ة ع صدرها الهيئ ي ت راخيص الت ي الت ث تغن ى بحي ة العظم ي الجماهيري صة ف المخت

  .تراخيص أخرى مقررة بموجب التشريعات النافذة 
  

  )9(مادة 
 شكل المشروع 

  -:  المشروع االستثماري أحد األشكال اآلتية يأخذ     
  .همة لشرآات المسا ا-1
  .الشرآات ذات المسئولية المحدودة  -2
  .فروع الشرآات األجنبية  -3

  . لدى الهيئة وفقا لإلجراءات والقواعد المبينة بهذه الالئحة ويسجل     
  

 )10(مادة 
  إنشاء السجل االستثماري 

د      سمى    يع ة ي اص بالهيئ جل خ تثماري ( س سجل االس شروعات    ) ال ة الم ه آاف سجل في ت
سجل صحيفة خاصة    المتحصلة ع  لى تراخيص االستثمار من قبل الهيئة ، وتخصص في هذا ال

  -: لكل مشروع تدون فيها  البيانات التالية 
  .موقعه ومرآزه الرئيسي واسم المشروع ، ومجاله االستثماري ، ونشاطه ،   -1
  .قيمة رأس مال المشروع والمدفوع منه   -2
سياته      -3 ال                 أسماء المستثمرين بالمشروع وجن نهم في رأس م ساهمة آل م سبة م ة ون م ، وقيم

  .المشروع
  .اسم ولقب الممثل القانوني ، وصفته ، وجنسيته   -4
  .رقم  وتاريخ قرار اإلذن باالستثمار   -5
  .رقم وتاريخ ترخيص التنفيذ ، وترخيص مزاولة نشاط المشروع   -6
  .التكاليف االستثمارية للمشروع ومصادر تمويلها   -7
سهيالت                 بيان ب   -8 دة سريانها ، والت اءات التي منحت للمشروع  وم ا األخرى    ،  اإلعف والمزاي

  .وآذلك بيان بالمخالفات ، ونوع العقوبات الصادرة ضد المشروع 
  .بيان بالحصص العينية والنقدية الداخلة في تكوين رأس المال   -9
  .أية بيانات أخرى تتعلق بالمشروع االستثماري   -10
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 )11(مادة 
  يد في السجل االستثماري الق

د                  يتقدم      تثماري بطلب وفق النموذج المع سجل االس  الحاصل على الترخيص إلى مكتب ال
  -:  بالمستندات اآلتية من الهيئة للقيد في السجل مرفقًا

عقد التأسيس والنظام األساسي للمشروع الذي يأخذ أحد األشكال المحددة في المادة التاسعة               -1
ان المشروع يأخذ                      من هذه الالئ   شرآة األم إذا آ د التأسيس والنظام األساسي لل حة ، أو عق

ام ،                  ديره الع ه  وشكل فرع لتلك الشرآة مع قرار مجلس اإلدارة بإنشاء الفرع وتعيين م ممثل
  .القانوني في الجماهيرية العظمى 

تقديم طلب الحصول    أما إذا آان المستثمر شخصًا طبيعيًا فيكتفي بالبيانات المقدمة منه عند                 
  .على الترخيص باالستثمار 

ه                   -2 دير المشروع وممثل صادرة لم اإلدارة ال ل ب وثيقة التفويض في االختصاصات ، أو التوآي
اً  ضمن بيان ى أن تت انوني عل حًاالق ويض أو   واض الحية التف دة وص صاصاته ، وم  باخت

  .التوآيل
  .ني في الجماهيرية العظمي نموذج يحمل توقيع مدير المشروع ، أو ممثله القانو -3
ى                    -4 ه إل ال المشروع أو جزء من شهادة من الجهات المختصة ذات العالقة تفيد بإدخال رأس م

  .الجماهيرية العظمى 
د في                         ويترتب      ى القي ة عل ة المترتب ار القانوني ة اآلث تثماري آاف سجل االس د في ال ى القي  عل

ستندات     السجل التجاري بما فيها ثبوت الشخصية االعتبا      ات والم ة البيان تيفاء آاف رية ، وعند اس
ده             شأن شهادة تثبت قي تثماري لصاحب ال سجل االس ادة ، يصدر مكتب ال ذه الم المحددة في ه

  .بالسجل االستثماري وفق النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض 
 )12(مادة                                         

   منح الشهائد والمستخرجات
تثماري       الهيئة منح صاحب الشأن بناء على طلبه ، شهادة أو مستخرجاً           تتولى سجل االس  من ال

  .مقابل أداء الرسوم المقررة لذلك ، 
  

  الباب الثاني  
  المزايا واإلعفاءات 

 )13(مادة 
  حق االستيراد واإلعفاء من الرسوم والضرائب الجمرآية 

  -: الستثمار استيراد اآلتي  للمشروع االستثماري المرخص له بايحق     
اث                 آ)  أ   اء أو أث واد بن افة احتياجات ومستلزمات المشروع من الخارج سواء آانت في شكل م

اة          ذ المشروع معف ة لتنفي زة الزم ال أو أجه ل وانتق أو آالت أو معدات أو آليات أو وسائل نق
  .ل من الرسوم والضرائب الجمرآية ومن الرسوم والضرائب ذات األثر المماث

زات أو قطع       )ب   آافة احتياجات ومستلزمات المشروع من الخارج سواء آانت في شكل تجهي
اء   تثماري بإعف شروع االس ع الم شروع ، ويتمت شغيل الم ة لت ة الزم واد أولي ار أو م غي
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ة والرسوم والضرائب                 الواردات المذآورة في هذه الفقرة من الرسوم والضرائب الجمرآي
دة      ل لم دتها                      ذات األثر المماث رة إضافية م ى فت دة إل ذه الم د ه  خمس سنوات ، ويجوز تمدي

شعبية                          ة ال ين اللجن ى عرض من أم اء عل ة بن شعبية العام ة ال ثالث سنوات بقرار من اللجن
  .العامة لالقتصاد والتجارة 

ادة      ) أ ، ب    (  المشروع االستثماري باإلعفاءات المذآورة في الفقرتين        ويتمتع     ذه الم من ه
  -: روط التالية وفقا للش

  .أن يتم استيراد هذه المواد باسم المشروع أو لصالحه  -1
مع مجال االستثمار المرخص    ) من حيث الكميات والنوعية     ( أن تتناسب المواد المستوردة      -2

 .به
 .أن يكون الترخيص باالستثمار ساري المفعول وقت االستيراد  -3
دم التص   -4 شروع وع ي الم واد ف ذه الم تخدام ه زم باس كال  أن يلت ن أش كل م أي ش ا ب رف فيه

 .التصرف للجهات األخرى ما لم يتحصل على إذن آتابي من الهيئة 
زة لشخص آخر                 وفي      دات أو األجه ذه اآلالت أو المع ع ه ى بي ستثمر عل ة للم  حالة الموافق

ا                  ستحقة عليه ة الم من غير المشمولين بإعفاء جمرآي مماثل ، يجب عليه دفع الرسوم الجمرآي
  .ق وان أعفي منها والتي سب

 )14(مادة                                        
  حق التصدير

  واإلعفاء من الرسوم والضرائب الجمرآية 
ك  يجوز       ا رغب في ذل ة العظمى آلم ى خارج الجماهيري ه إل صدير منتجات ستثمر ، ت  للم

  .سواء آانت سلعا أولية أو وسيطة أو معدات لالستهالك المباشر 
يوتع      ع   ف ن جمي اج ، وم ريبة اإلنت ن ض صديرها م اء ت صدير أثن ة للت سلع الموجه  ال

ى      ة عل ل المفروض ر المماث وم ذات األث ضرائب والرس ة وال وم الجمرآي ضرائب والرس ال
  .التصدير 

 )15(مادة 
شمل     ل بعض الخدمات ال ت ذه الالئحة الرسوم المفروضة مقاب ي ه واردة ف اءات ال  اإلعف

  .ء والتخزين وعوائد المناولة آرسوم المينا
  

 )16(مادة 
  اإلعفاء من ضريبة الدخل 

اريخ               فييع  ) أ   المشروع االستثماري من ضريبة الدخل على نشاطه لمدة خمس سنوات من ت
اج أو    البدء في اإلنتاج أو العمل حسب طبيعة المشروع ، ويعتبر المشروع قد بدأ في اإلنت

ة   رخيص مزاول ه ت اريخ منح ن ت ل م رة    العم ى فت دة إل ذه الم د ه وز تمدي شاطه ، ويج  ن
ين                       ى عرض من أم اء عل ة بن شعبية العام ة ال إضافية مدتها ثالث سنوات بقرار من اللجن

  .اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة 
د     هذه  آما تتمتع األرباح الناتجة عن نشاط المشروع باإلعفاءات المقررة في           ) ب   ادة إذا أعي الم

  .وعلى المستثمر تزويد الهيئة بقرار إعادة استثمار األرباح وقيمتها في حينه  .استثمارها
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سنوات         ) ج   ى ال اء إل يحق للمستثمر ترحيل الخسائر التي تلحق بمشروعه خالل سنوات اإلعف
  .الالحقة

  
  

 )17(مادة 
   المشاريع التي يشملها التمتع باإلعفاء لمدة إضافية تحديد

اطق التي تحددها              ف يعتبر المشروع مقاماً   -1 ي مناطق التنمية المكانية إذا وطن في إحدى المن
  .اللجنة الشعبية العامة 

ساهماً    -2 اج                 يعتبر المشروع م ى إنت ز عل أنه الترآي ان من ش ذائي ، إذا آ ق األمن الغ  في تحقي
ي  ل أو ف ساحات المزروعة االستغالل األمث تغالل الم وب ، واس در ممكن من الحب ر ق أآب

روة الحي ام       الث واد الخ ى الم د عل ي تعتم ة الت صناعات الغذائي شاء ال ا أو إن ة ومنتجاته واني
  .المحلية 

ة        يعتبر المشروع من المشاريع التي تحقق وفراً        -3 ة البيئ  في الطاقة أو المياه أو تسهم في حماي
وع من               أو جزئياً   آلياً ، متى آان يعتمد اعتماداً     ى أي ن سية أو عل  على استغالل الطاقة الشم

ل من استهالك واستنزاف               ري يقل أنواع الطاقات الجديدة والمتجددة أو يستخدم نظاما في ال
ود ، أو     راق الوق ة وإح تهالك الطاق ن اس ل م ة تقل زة وآالت متقدم ستخدم أجه اه ، أو ي المي

  . نسبة أقل من الكربون ، مما يساعد على حماية البيئة تنبعث من عادماتهًا
ام                 الهيئة ، بناء   وتتولى      د التحقق من أن المشروع مق  على طلب يقدمه صاحب الشأن وبع

أنها            زات من ش في مناطق التنمية المكانية أو يساهم في تحقيق األمن الغذائي ، أو يستخدم تجهي
ة                     شعبية للهيئ تحقيق وفر في الطاقة أو في المياه أو تسهم في حماية البيئة ، رفع توصية للجنة ال

من  ) أ(، وآذلك الفقرة    ) 12(من المادة   ) ب(لمنصوص عليها في الفقرة     لتمديد مدة اإلعفاءات ا   
ل                ) 15(المادة   من هذه الالئحة لفترة إضافية أخري ، وفي حال الموافقة يحال الموضوع من قب

  .األمين المختص ، إلى اللجنة الشعبية العامة إلصدار قرارها الالزم في الخصوص 
 )18(مادة 

   اإلعفاء من ضريبة الدمغة
ييع      م      ف انون رق ار الق ي إط ام ف تثماري المق شروع االس سنة ) 05( الم ة 1426ل  ميالدي

ستخدمها                ي ي المشار إليه ، من ضريبة الدمغة المقررة على المحررات التجارية والمستندات الت
.  

 )19(مادة 
  استخدام العمالة 

زم      ة واليلت ة الليبي د العامل واطن عمل للي وفير م ستثمر بت سابها  الم دريبها وإآ ى ت ل عل عم
  .المهارات والخبرات الفنية 

ة                ويحق ة إلقام ة الالزم ة األجنبي رات الفني  للمستثمر استجالب واستخدام األيدي العاملة والخب
  .وتشغيل المشروع ، حين ال يتوفر البديل من الوطنيين 

  .لك  طلبات  استجالب واستخدام العمالة األجنبية على النموذج المعد لذوتقدم
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ولى                 وينشأ شغيل يت دريب والت ة والت وى العامل ة للق شعبية العام ة ال ع اللجن  في الهيئة مكتب يتب
ة                 ين اللجن سيق في ذلك مع أم ذة بالتن شريعات الناف منح أذونات االستجالب واالستخدام وفقا للت

  .الشعبية لهيئة تشجيع االستثمار 
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 )20(مادة 
  تحويالت العمالة األجنبية بالمشروع 

سمح      شروعات     ُي ي م ة ف ود آتابي ب عق ل بموج ستخدمين للعم ب الم املين األجان  للع
م          االستثمار المرخص بإقامتها بتحويل مرتباتهم وأجورهم أو أية مزايا أو مكافآت مالية تمنح له

  .، بعد استيفاء ما يستحق عليها من رسوم أو ضرائب ، وفقا للتشريعات النافذة 
  

 )21(مادة 
  مشروع أو تطويره حق توسيع ال

ذه الالئحة الحق في توسيع          للمستثمر       المتحصل على ترخيص باالستثمار وفقا ألحكام ه
  .المشروع أو تطويره أو إجراء إضافة أو تعديل على بعض األنشطة المتعلقة به 

ة التوسع أو التطوير أو               وعلى      وع وقيم ذآرة توضح ن ة بم  المستثمر في حينه تزويد الهيئ
  .عديل ، مرفقة بقراره بالخصوص الت

 )22(مادة 
  فتح الحسابات المصرفية للمستثمر 

 للمستثمر بمجرد صدور قرار الموافقة له باالستثمار أن يفتح حسابات مصرفية باسم     يحق    
ة العظمى أو المصرف العربي الليبي                  المشروع ، لدى المصارف التجارية العاملة بالجماهيري

  .حلية أو بغيرها من العمالت القابلة للتحويل الخارجي بالعملة الم
  

 )23(مادة 
  تحويل األرباح

ي يحق      د الت اح الموزعة والفوائ ل صافي األرب ي تحوي ساهم برأسمال أجنب ستثمر الم  للم
ه حساب                ذي ب ى الخارج عن طريق المصرف ال ة العظمى إل يحققها المشروع في الجماهيري

  .لهيئة بذلك في حينه المشروع ويقوم المستثمر بإخطار ا
  

  

 )24(مادة 
  تملك العقارات واستئجارها 

ا                ي للمستثمر تملك األرض   يحق      اني عليه ة المب تئجارها أو إقام اع أو اس ،  على سبيل االنتف
  -: وفقا للضوابط التالية 

  . إلقامة أو تشغيل المشروع ، أو إلسكان العاملين به أن يكون ذلك الزمًا -1
  . للغرض من تملكه أو استئجاره قار مناسبًاأن يكون الع -2
  .الحصول على موافقة الهيئة على الشراء أو االستئجار  -3
           أن تكون المباني أو األراضي مهيئة للغرض من إقامة المشروع أو تشغيله  -4

ى   استخدامها مع المخططات العمرانية المعتمدة ، وأال يؤدي الموقع المختار    ال يتعارض      إل
  .اإلضرار بالبيئة ، أو المصادر الطبيعية ، أو السياحة أو الزراعة 
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 )25(مادة 
  ترجيع رأس المال غير المستثمر 

  -: للمستثمر الحق فيما يلي 
  : إعادة تصدير رأسماله المستثمر في الحاالت اآلتية ) أ 
  .انتهاء مدة المشروع  -
  .تصفية المشروع  -  
  . جزئيًا بيع المشروع آليًا أو -  
  .مضي فترة زمنية ال تقل عن خمس سنوات ، من تاريخ إصدار الترخيص باالستثمار -  

إعادة تحويل رأس المال األجنبي إلى الخارج بنفس الشكل الذي ورد به بعد انقضاء ستة ) ب 
أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة 

  .المستثمر 
ي    بتحويل صافي األرباح الموزعة والفوائد التي يحققها المشروع           سمح سنوياً ي) ج    الخارج   إل

.  
  .للمستثمر الحق في استخدام األجانب حين ال يتوفر البديل من الوطنيين )  د 

اتهم وأجورهم              وللمستخدمين       األجانب المستقدمين من الخارج حق تحويل نسبة من مرتب
  .خرى تمنح لهم في إطار المشروع إلى الخارج وأية مزايا أو مكافآت أ

  

  )26(المادة 
  نقل ملكية المشروع االستثماري 

ازل          يجوز      ع أو التن  نقل ملكية المشروع من مستثمر إلى آخر آليًا أو جزئيًا عن طريق البي
ات   ضمنًا بيان ة مت شعبية للهيئ ة ال ين اللجن ًا ألم شروع طلب ي الم دم طالب التصرف ف ، ويق

ات               وافي ه وبيان ة عن المشروع ، وتاريخ ورقم قرار الترخيص واسم وجنسية المتصرف إلي
ق      د تحق ذًا إال بع صرف ناف صبح الت صرف ، وال ي باب الت ة وأس ة والمالي ه الفني ن قدرات ع

  -: الشروط التالية 
  .موافقة اللجنة الشعبية للهيئة   -1
ر من مالك للم                   -2 ة وجود أآث ا         موافقة جميع المالك في حال ان المشروع ملك شروع ، وإذا آ

  .لجهة اعتبارية ، فتتم الموافقة من الجهة المحددة في النظام األساسي لتلك الجهة
هادة من           ه إحضار ش وب عن د أو من ين ى المالك الجدي اإلرث ، عل ة ب ل الملكي سبة لنق وبالن

ا من   الجهات المختصة في بلده األصلي تثبت أنه أو موآله الوارث الشرعي ، مصد          قا عليه
صالح     ى م ي ترع سفارة الت ن ال د أو م ك البل ي ذل شعبي ف ب ال وة أو المكت ب األخ مكت

  .الجماهيرية العظمى إذا لم يكن لديها تمثيل سياسي أو قنصلي بها 
  .تعهد مكتوب بأن يستمر المشروع في نفس المجال الذي أنشيء من أجله  -3
ك ا     -4 ل المال د مح ك الجدي ل المال أن يح د ب ات   تعه ات وااللتزام وق والواجب ي الحق سابق ف ل

ره       1426لسنة  ) 05(رتبة عليه ، بموجب أحكام القانون رقم        تالم  ميالدية المشار إليه ، وغي
  .من التشريعات النافذة 

 الفنية واإلدارية وغيرها من الشروط المنصوص        الخبرةويجب أن تتوفر في المالك الجديد            
  .عليها في هذه الالئحة 
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  باب الثالث ال
  أحكام عامة 

 )27(مادة 
  التزامات المستثمر 

  -:  باالستثمار بما يلي لهيلتزم المرخص 
ذه                      لتنفيذ المشروع خال   -1 ام ه ا ألحك ه وفق ى إقامت ة عل اريخ إبالغه بالموافق  ستة أشهر من ت

ذا                      د ه د الضرورة م أذن عن الالئحة ، ويجوز للجنة الشعبية للهيئة ألسباب موضوعية أن ت
  .لميعاد مدة مناسبة أخرىا

  .تنفيذ المشروع وفقا للطلب المقدم والذي على أساسه صدر الترخيص  -2
ديم               -3 انون التجاري الليبي ، وتق ا في الق مسك السجالت والدفاتر المحاسبية المنصوص عليه

الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمشروع مصدقة من مراجع قانوني سنويا إلى آل             
  .مصلحة الضرائب والهيئة من 

  .تزويد الهيئة بتقارير سنوية عن نشاط المشروع وأية توسيعات أو تطويرات أجريت عليه  -4
شغل الوظائف                     -5 ة ل ساوت المؤهالت المطلوب ة متى ت ة الوطني دي العامل إعطاء األولوية لألي

  .واألعمال التي يتطلبها المشروع 
ارة           للجنة الشعبية للهيئة رفع    ويجوز      صاد والتج ة لالقت شعبية العام ة ال ين اللجن  توصية ألم

  -: بسحب قرار الموافقة أو إلغائه أو تصفية المشروع نهائيا في إحدى الحاالت اآلتية 
رة          ) أ   رخيص ، وانقضاء الفت عدم استكمال تنفيذ المشروع خالل الفترة الزمنية المحددة في الت

  .الزمنية اإلضافية الممنوحة للمستثمر 
ة        )ب   واحي المالي ادر من الن ر ق إذا تبين للهيئة أن المستثمر غير جاد في تنفيذ المشروع أو غي

  .أو الفنية  على المضي في تنفيذه 
ن        )ج  الف أي م ادة أو خ ذه الم ي ه ا ف صوص عليه ات المن د االلتزام ستثمر بأح ل الم إذا أخ

  .ار إليه ، وهذه الالئحة  ميالدية المش1426لسنة ) 05(األحكام الواردة بالقانون رقم 
ذ المشروع ، وفق                وعلى       اللجنة الشعبية للهيئة إخطار المستثمر بضرورة االنتهاء من تنفي

ب        ين بطل وان المب ي العن ه ف غ ب مي يبل ار رس ب إخط ذلك ، بموج دد ل ي المح امج الزمن البرن
  .الموافقة على المشروع االستثماري 

د           حالة سحب القرار ، يجب عل      وفي      ى المستثمر بيع العقارات واألراضي التي يكون فيها ق
ى األراضي                    شاءات أو إضافات عل ة إن ابتاعها لغرض المشروع ، آما يجوز مطالبته بإزالة أي
ذي                        شكل ال ه بالوضع وال ى نفقت ا عل ا ألغراض المشروع وإرجاعه التي أذن له في االنتفاع به

  خطاب مسجل بعلم الوصول آانت عليه ، ويتم إبالغ المستثمر بذلك بموجب 
د      وم   وعن سديد الرس ستثمر ت ى الم ب عل باب ، يتوج ذه األس ن ه رار ألي م حب الق  س

والضرائب الجمرآية أو أية رسوم أخرى على اآلالت والمعدات ووسائل النقل المستوردة التي          
م         انون رق ام الق ا  بموجب أحك سنة  ) 05(يكون قد أعفي منه شار إلي   1426ل ة الم ه  في   ميالدي

ه مقتضى          ان ل حالة التصرف فيها بالبيع أو التنازل ، وذلك مع عدم اإلخالل بأي تعويض إن آ
  .في القانون 
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  )28(مادة 
  متابعة المشاريع 

ولى      ا ،  تت تثمار المرخص بإقامته شروعات االس ذ م ة تنفي ة متابع صة بالهيئ  اإلدارة المخت
  .ية للهيئة وإعداد تقارير دورية عنها إلى اللجنة الشعب

ولى     ا  ويت الهم وفق ة أعم ضائي ممارس ضبط الق أموري ال م صفة م ذين له ة ال و الهيئ  موظف
ة                     ة في حال سيق مع الهيئ ة التن ضبطية األخرى ذات العالق للقانون ، وعلى الجهات الرقابية وال

  .قيامها بأي عمل من أعمال التفتيش أو الرقابة على المشاريع االستثمارية  المرخص لها 
  
  
  

  )29(مادة 
  تصفية المشروع االستثماري 

ة      ارة      للجن صاد والتج ة لالقت شعبية العام ة ال ين اللجن ية ألم دم توص ة أن تق شعبية للهيئ  ال
  -: بتصفية  المشروع االستثماري ، في أي من الحاالت اآلتية 

ة غي                  -1 ة العمومي ة الجمعي ا بموافق ة   تقديم طلب من صاحب الشأن على أن يكون مرفق ر العادي
  .على تصفية المشروع بالنسبة للشرآات 

  .خسارة المشروع ألآثر من نصف رأس المال  -2
ة                     -3 دة ، أو عدم الموافق د الم ستثمر لطلب تمدي ديم الم انتهاء المدة المحددة للمشروع وعدم تق

  .ديد معلى طلب الت
  .استحالة استمرار المشروع في ممارسة نشاطه  -4
  .ء الترخيص صدور قرار بإلغا -5

ي      ة      وف ية اللجن ى توص ارة عل صاد والتج ة لالقت شعبية العام ة ال ين اللجن ة أم ة موافق  حال
صفية        ام بت صفين للقي ين الم ستثمر تعي ولى الم صفية ، ويت رارًا بالت صدر ق ة ي شعبية للهيئ ال

ة           دة ثالث ستثمر المصفين خالل م ين الم م يع إذا ل  أشهر  المشروع ، وإعداد ميزانية التصفية ، ف
من تاريخ صدور قرار التصفية ، يتولى أمين اللجنة الشعبية للهيئة تعيين المصفين بقرار منه ،               

  .ويتحمل المستثمر أتعاب المصفين ، وتكلفة إجراءات التصفية 
  

 )30(مادة 
  في التظلم 

  -:  التظلم من اإلجراءات والقرارات اإلدارية الصادرة ضده في الحاالت اآلتية للمستثمر
  .رفض قيد المشروع في السجل االستثمار بالهيئة  -
وال        - تثمار رؤوس األم شجيع اس انون ت ي ق ررة ف ا المق ن بعض المزاي شروع م ان الم حرم

  .األجنبية 
  .إلزام المستثمر بتسديد مثلى ما أعفي منه  -
  .صدور قرار بسحب المشروع أو تصفيته نهائيا  -
  .سحب الترخيص  -
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تظلم            التظلم آتا  ويقدم      الغ الم اريخ إب بيا إلى اللجنة الشعبية للهيئة ، خالل ثالثين يوما من ت
  .بالقرار الصادر في حقه 

ي         ة  وف ة إحال شعبية للهيئ ة ال ين اللجن ى أم تظلم عل ع الم ى حل م دم التوصل إل ة ع  حال
ارة خال               صاد والتج ل أسبوعين   التظلم مشفوعا برأي الهيئة إلى أمين اللجنة الشعبية العامة لالقت

  .، للنظر فيه وإصدار قراره بالخصوص خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة التظلم إليه 
  . التظلم لدى الهيئة بحق المستثمر في اللجوء إلى القضاء وال يخل       

  
  
  
  

  اللجنة الشعبية العامة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   جمادى األخر15:  صدر في
  )سيحي م2005(ر . و01/08/1372: الموافق 



 32

Ó‹òßbÈÛa@òîjÈ“Ûa@òävÜÛa@Ša@ @
@òäÛ1373ë@N@ŠI2005ïzîß@H@ @

òí‰îÐänÛa@òzöýÛ@@âbØyþ@a@Èi@òÏbšgë@Ýí‡Èni@ @
@áÓŠ@æìãbÔÜÛ@I5@H@òäÛ1426@L@òí†ýîß@@ @

À@òîjäuþa@Þaìßþa@‘ëúŠ@Šbàrna@Éîv“m@æd’@@ @
  

  اللجنة الشعبية العامة ،،،،
 .بعد اإلطالع على القانون التجاري   -
دل             1426لسنة  ) 5(على القانون رقم    و - ة ، المع وال األجنبي  ميالدية ، بشأن تشجيع رؤوس األم

 .    ر   . و1371لسنة ) 7(بالقانون رقم 
ه              . و 1369لسنة) 1(وعلى القانون رقم     - شعبية ، والئحت شعبية واللجان ال ؤتمرات ال ر ، بشأن الم

 .التنفيذية 
م      - ة رق شعبية العام ة ال رار اللجن ى ق سنة ) 158(وعل دار  2004ر ، . و1373ل سيحي بإص  م

م     انون رق ة للق ة التنفيذي سنة ) 5(الالئح ة 1426ل ي ميالدي تثمار رؤوس   ف شجيع اس أن ت  ش
 .األموال األجنبية 

 .ر. و1369 اجتماعها العادي الثاني لعام فيوعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة  -
شعبية العامة لالق        - ة ال م     وعلى ما عرضه أمين اللجن ه رق ارة بكتاب صاد والتج  في المؤرخ  ) 3815(ت

 . ر  . و31/10/1372
 16/01/1372 في المؤرخ ) 288(وعلى آتاب اللجنة القانونية باللجنة الشعبية العامة للعدل رقم         -

 ر .و
           ر  . و1373 اجتماعها العادي الخامس لسنة فيوعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة  -

  ـــررتقــــــــ
  )1(          مـادة 

سنة   ) 5(من الالئحة التنفيذية للقانون رقم       ) 25 ،   17 ،   9 (  المواد   تعدل ة    1426ل  في  ميالدي
ر ، المشار   . و 1372لسنة  ) 138(شأن استثمار رؤوس األموال األجنبية الصادرة بالقرار رقم         

   -:إليه بحيث يجري نصوصها على النحو اآلتي 
  

  -) :9(مادة " 
  -:خذ المشروع االستثماري أحد األشكال اآلتية يأ
  .الشرآات المساهمة  -1
 .الشرآات ذات المسئولية المحدودة  -2
 .فروع الشرآات األجنبية  -3
 . المشروع الفردي  -4

  " .  ويسجل لدى الهيئة وفقًا لإلجراءات والقواعد المبينة بهذه الالئحة         
  

  -) :17(المادة " 
  لها التمتع باإلعفاء لمدة إضافية تحديد المشاريع التى يشم
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اطق التى تحددها         في مناطق التنمية المكانية إذا وطن       فييعتبر المشروع مقامًا     -1  إحدى المن
  .اللجنة الشعبية العامة 

اج                     فييعتبر المشروع مساهمًا     -2 ى إنت ز عل أنه الترآي ان من ش ذائي ، إذا آ  تحقيق األمن الغ
ة           أآبر قدر ممكن من الحبوب ، واستغالل         ل أو تنمي المساحات المزروعة االستغالل األمث

ام        واد الخ ى الم د عل ى تعتم ة الت صناعات الغذائي شاء ال ا أو إن ة ومنتجاته روة الحيواني الث
 .المحلية 

ة    في الطاقة أو المياه أو تسهم       في تحقق وفرًا    التييعتبر المشروع من المشاريع      -3  حماية البيئ
وع من     ، متى آان يعتمد اعتمادًا آليًا أو    ى أي ن سية أو عل جزئيًا على استغالل الطاقة الشم

ًا     ستخدم نظام ل من استهالك استنزاف      في أنواع الطاقات الجديدة والمتجددة أو ي ري يقل  ال
المياه أو يستخدم أجهزة وآالت متقدمة تقلل من استهالك الطاقة وإحراق الوقود ، أو تنبعث               

 .اعد على حماية البيئة من عادماتها نسبة أقل من الكربون ، مما يس
ام              وتتولى     في  الهيئة ، بناًء على طلب يقدمه صاحب الشأن وبعد التحقق من أن المشروع مق

ساهم          ة أو ي ة المكاني أنها                 في مناطق التنمي زات من ش ستخدم تجهي ذائي ، أو ي ق األمن الغ  تحقي
سهم         فيتحقيق وفر    اه أو ت ع توصية         في  الطاقة أو المي ة ، رف ة البيئ ة        حماي شعبية للهيئ ة ال  للجن

ادة    ) ب( الفقرة   فيلتمديد مدة اإلعفاءات المنصوص عليها       رة   ) 13(من الم ذلك الفق من  ) أ(وآ
رة إضافية أخرى ، و    ) 16(المادة   ة يحال المشروع من      في من هذه الالئحة ، لفت ة الموافق  حال

  .   الخصوص يفقبل األمين المختص إلى اللجنة الشعبية العامة إلصدار قراراها الالزم 
  

  -) :25(مادة " 
  ترجيع رأس المال غير المستثمر 

شكل                   يسمح نفس ال ى الخارج ب ستثمر إل ر الم ي غي  للمستثمر بإعادة تحويل رأس ماله األجنب
شروط                        الذي ًا للحاالت وال ك وفق ه ، وذل ع رأس مال وطني ترجي ستثمر ال سمح للم  ورد به آما ُي

   -:التالية 
م              مضى ستة أشهر من تاريخ     -1 ة العظمى ، ول ى الجماهيري تثماره إل راد اس ال الم ل الم  تحوي

  . تنفيذه فييتحصل على التراخيص والموافقات الالزمة للمشروع أو البدء 
رخيص                  -2 ى الت عدم تمكن المستثمر من استثمار هذه األموال إما لعدم تمكنه من الحصول عل

ع   تثمار ص ه باالس ت دون قيام تثمار ، أو إذا حال الزم لالس ل ال روف ال دخ وبات أو ظ
 .للمستثمر فيها 

ذي  تقديم طلب إلى الهيئة على النموذج المقرر لذلك ، مرفقًا به شهادة من المصرف                    ويتم    ال
ين صا         غ ، تب غ    فيأودع به المبل ذي  المبل ان األسباب والظروف             ال م إيداعه ، وبي  حالت   التي  ت

  .وجدتدون قيامه باالستثمار ، والمستندات  المؤيدة لذلك إن 
 في الموافقة على الطلب ، تقوم الهيئة بمخاطبة المصرف إلعادة ترجيع المبلغ المذآور           وبعد

  "  . هذا الشأن  فيالطلب ، وفقًا لإلجراءات المتبعة 
  

  -:مكرر ) 25(مادة " 
  إعادة تحويل رأس المال المستثمر 

ه       الجماهيرية العظمى إلى     في إعادة تحويل رأسماله          للمستثمر الخارج بناًء على طلب يقدم
   -: إحدى الحاالت اآلتية فيإلى أمين اللجنة الشعبية للهيئة وذلك 

  .انتهاء مدة المشروع  -1
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 .تصفية المشروع  -2
 .بيع المشروع جزئيًا أو آليًا  -3
 
دم الطلب                 -4 فترة زمنية ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ إصدار الترخيص باالستثمار ويق

 . قبل الهيئة ، مرفق بالمستندات الدالة على النموذج المعد من 
ة           وخالل  في  مدة أقصاها شهرين من قبول الهيئة للطلب يتعين على أمين اللجنة الشعبية للهيئ

غ                الذيحالة الموافقة ، مخاطبة المصرف       ل المبل ام إجراءات تحوي ستثمر ، إلتم ه حساب الم  ب
  " .محل الطلب إلى الخارج 

  
  )2(مـادة 

شر                 يعمـل ب  اريخ صـدوره ، وين ـن ت ى الجهات          في هذا القرار م ة اإلجراءات ، وعل  مدون
  .المختصة تنفيذه   

  
  
  

  اللجنة الشعبية العامـة
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Ûa@áÓŠ@æìãbÔI7H@òäÛ@1371ëNŠ@ @
@áÓŠ@æìãbÔÛa@âbØyc@Èi@Ýí‡ÈniI5H@òäÛ@1426òí†ýîß@@ @

òîjäuþa@Þaìßþa@‘ëúŠ@Šbàrna@Éîv“m@æd“i@ @
@ @

  .مؤتمر الشعب العام
  .ر.و1370 للعام السنوي دور انعقادها العام فيتنفيذًا لقرارات المؤتمرات الشعبية األساسية  -
 .وبعد اإلطالع على إعالن قيام سلطة الشعب -
 . عصر الجماهيرفيوعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق اإلنسان  -
 .إفرنجى بشأن تعزيز الحرية1991لسنة ) 20(وعلى القانون رقم  -
 .ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.و1369لسنة ) 1( ى القانون رقم وعل -
 . وتعديالتهالتجاريوعلى القانون  -
 .إفرنجى وتعديالته1973لسنة ) 64(وعلى قانون ضرائب الدخل رقم  -
 .إفرنجى وتعديالته1973لسنة ) 67( وعلى قانون الجمارك رقم  -
 .إفرنجى بشأن المصارف والنقد االئتمان وتعديالته1993لسنة ) 1(وعلى القانون رقم  -
  . ميالدية بشأن تشجيع استثمار رؤوس األموال األجنبية1426لسنة ) 5(وعلى القانون رقم  -
 

  صاغ القانون اآلتي
  المادة األولى

ة  1426لسنة  ) 5( من القانون رقم     ،)  والثالثة عشرة  ، والثالثة ،الثانية  (  المواد   تعدل        ميالدي
  -:يليبشأن تشجيع استثمار رؤوس األموال األجنبية بحيث يجرى نصها آما 

  
  :المادة الثانية

واطنين العرب                 يسرى      وك للم ي الممل ي  هذا  القانون على استثمار رأس المال األجنب  نالليبي
  . المشاريع االستثماريةفيورعايا الدول العربية واألجنبية 

ال     ويجوز      وطني  لرأس الم ال    م  ال تثمار في  األجنبي شارآة رأس الم  وتحدد الالئحة   ، االس
  .التنفيذية لهذا القانون أسس وضوابط هذه المشارآة

  
  :المادة الثالثة

ا       المعاني تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات اآلتية               في ا م ة له  المقابل
  -:لم تدل القرينة على غير ذلك

  .جماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية العظمىال: الجماهيرية العظمى -1
 .قانون تشجيع استثمار رؤوس األموال األجنبية: القانون -2
 .أمين اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة: األمين -3
 . هيئة تشجيع االستثمار:الهيئة -4
 . تصدر تنفيذًا ألحكام هذا القانونالتيالالئحة : الالئحة التنفيذية -5
ال رأس -6 ي الم ة : األجنب ة اإلجمالي ة المالي يالقيم واء الت ة العظمى س ى الجماهيري دخل إل  ت

 .استثماري أو ألجانب تنفيذًا لنشاط نلليبييآانت مملوآة 
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ال  -7 وطنيرأس الم ة   :ال ة الداخل ة المحلي ة بالعمل ة المقوم ة أو العيني ة النقدي يالقيم وين ف  تك

شروع  ال الم تثماريرأس م ةاالس ة   المملوآ ة ليبي ين أو ألشخاص اعتباري واطنين ليبي  لم
 .مملوك رأس مالها بالكامل لليبيين

انون     أي: االستثماريالمشروع   -8 ا     ،  منشأة اقتصادية تؤسس وفق الق ويكون من نتيجة عمله
ة أو             النهائيإنتاج سلعة لالستهالك     ديم خدم تثمارية أو لتصدير أو تق  أو الوسيط أو سلع اس

 . أمانة اللجنة الشعبية العامة أخرى تعتمدهامنشأة أي
ستثمر -9 خص  : الم ل ش يآ اري أو طبيع ي اعتب ي أو وطن ذا   أجنب ام ه ًا ألحك ستثمر وفق  ي

 .القانون
 

  :المادة الثالثة عشرة
د ال      ا    يتقي صوص عليه كال المن شروع باألش ي الم ذة ف شريعات الناف ض ، الت  عوال يخ

  . المستوردين والمصدرينوسجلي الصناعي والسجل التجاري السجل فيإلجراءات القيد 
تثمارية          وتحدد      ًا       التي  الالئحة التنفيذية األشكال القانونية للمشاريع االس سها وفق  يجوز تأسي

د     راءات القي يس وإج انون وضوابط التأس ذا الق ام ه يألحك سجل ف تثماري ال ذا االس د له  المع
  .الغرض

ده         بالشخصية االعتبارية  االستثماريويتمع المشروع          في  والذمة المالية المستقلة بمجرد قي
  .السجل المذآور

  
  المادة الثانية

  . مدونة التشريعاتفيوُينشر ، ُيعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره     
  
  
  
  
  
  
  
  

  مؤتمر الشعب العام                                                               
  
  
  

  سرت :فيصدر 
  ر.و1371/فالصي/13:الموافق
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