ق انون رقم ( )9لسنة 8731و.ر ( 0282مسيحي)
بشأن تشجيع االستثمار

مؤتمر الشعب العاـ،،،
 تنفيذاً لق اررات المؤتمرات الشعبية األساسية في دور انعقادىا العاـ السنوي لمعاـ 8733و.ر .
 بعد االطالع عمى اإلعالف عف قياـ سمطة الشعب .

 وعمى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوؽ اإلنساف في عصر الجماىير .
 وعمى القانوف رقـ ( )02لسنة  8998مسيحي بشأف تعزيز الحرية .

 وعمى القانوف رقـ ( )8لسنة  8731و.ر بشأف نظاـ عمؿ المؤتمرات الشعبية والمجاف الشعبية
 وعمى القانوف التجاري وتعديالتو .

 وعمى القانوف رقـ ( )73لسنة  8937مسيحي بشأف الجمارؾ وتعديالتو .
 وعمى القانوف رقـ ( )88لسنة  8990مسيحي بتقرير بعض األحكاـ الخاصة بالممكية العقارية وتعديالتو
.

 وعمى القانوف رقـ ( )89لسنة  8990مسيحي بشأف ضريبة اإلنتاج .

 وعمى القانوف رقـ ()1لسنة  8207ميالدية بشأف تشجيع استثمار رؤوس األمواؿ األجنبية وتعديالتو
 وعمى القانوف رقـ ( )87لسنة  8272ميالدية بشأف التخطيط .
 وعمى القانوف رقـ ( )7لسنة  8779و.ر بشأف التخطيط العمراني .
 وعمى القانوف رقـ ( )3لسنة  8730و.ر ،بشأف السياحة .

 وعمى القانوف رقـ ( )80لسنة 8730و.ر بشأف ضريبة الدمغة .

 وعمى القانوف رقـ ( )8لسنة 8737و.ر و.ر بشأف المصارؼ .
 وعمى القانوف رقـ ( )7لسنة  8731و.ر بشأف تشجيع استثمار رؤوس األمواؿ الوطنية .
 وعمى القانوف رقـ ( )3لسنة 8731و.ر بشأف ضريبة الدخؿ .
صاغ القانوف اآلتي
مادة ()1
تعريفات

في تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف يقصد بالمصطمحات والعبارات اآلتية المعاني المقابمة ليا مالـ تدؿ القرينة عمى
غير ذلؾ :
 .1الدولة  -:الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى .
 .2الجهة اإلدارية  -:الجية اإلدارية المختصة بتنفيذ أحكاـ ىذا القانوف .
 .3األميف  -:أميف القطاع الذي تتبعو الجية اإلدارية .
 .4الالئحة التنفيذية  -:الالئحة التي تصدر تنفيذاً ألحكاـ ىذا القانوف .

 .5رأس الماؿ األجنبي  -:ىو القيمة المالية النقدية منيا أو العينية أو المعنوية المقومة بإحدى
العمالت األجنبية التي تدخؿ إلى الدولة سواء كاف ممموكاً لميبييف أو أجانب تنفيذاً لنشاط استثماري
.

 .6رأس الماؿ الوطني  -:القيمة النقدية أو العينية أو المعنوية المقومة بالعممة المحمية الداخمة في
تكويف رأس ماؿ المشروع االستثماري لمواطنيف ليبييف أو ألشخاص اعتبارية ممموؾ رأس ماليا
بالكامؿ لألشخاص الميبييف طبيعييف أو اعتبارييف .
 .7المشروع االستثماري  -:أي نشاط استثماري تتوفر فيو الشروط المنصوص عمييا في ىذا القانوف
بغض النظر عف شكميا القانوني .

 .8الخصخصة  -:يقصد بيا نقؿ ممكية الشركات والوحدات اإلنتاجية والخدمية الممموكة كمياً أو جزئياً
لمدولة أو لألشخاص االعتبارية العامة إلى القطاع الخاص .

 .9المستثمر  -:كؿ شخص طبيعي أو اعتباري وطني أو أجنبي يستثمر وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف .
مادة ()2
نطاؽ سرياف القانوف
يسري ىذا القانوف عمى رأس الماؿ الوطني أو األجنبي أو المشترؾ بينيما المستثمر في المجاالت
المستيدفة بيذا القانوف .

مادة ()3
أهداؼ القانوف
يهدؼ ىذا القانوف إلى تشجيع استثمار رؤوس األمواؿ الوطنية واألجنبية إلقامة مشروعات

استثمارية ضمف إطار السياسة العامة لمدولة وأىداؼ التنمية االقتصادية واالجتماعية بما يضمف

عمى وجو الخصوص تحقيؽ األىداؼ التالية :

 .1تأىيؿ وتنمية العناصر الميبية فنياً ورفع كفاءتيا واكسابيا ميارات متقدمة  ،وتوفير فرص العمؿ
ليا .

 .2العمؿ عمى نقؿ المعرفة والتقنية وتوطينيا في االقتصاد الميبي .

 .3المساىمة في إقامة أو تطوير أو إعادة تأىيؿ الوحدات االقتصادية الخدمية واإلنتاجية بما
يساعدىا عمى المنافسة ودخوؿ األسواؽ العالمية .

 .4تحقيؽ التنمية المكانية .

 .5زيادة وتنويع مصادر الدخؿ .
 .6ترشيد استيالؾ الطاقة .

 .7استغالؿ المواد الخاـ المتوفرة محمياً .
مادة ()4
صور االستثمار

ينظـ ىذا القانوف استثمار رأس الماؿ الوطني واألجنبي الداخؿ في تكويف رأس ماؿ المشروع بإحدى األشكاؿ
التالية :

 .1العممة المحمية  ،والعمالت األجنبية القابمة لمتحويؿ أو ما يقوـ مقاميا الموردة بالطرؽ المصرفية
الرسمية .

 .2اآلالت والمعدات واألجيزة والتجييزات ووسائؿ النقؿ وقطع الغيار والمواد األولية مما يتطمبو تنفيذ
وتجييز المشروع االستثماري .

 .3الحقوؽ المعنوية مثؿ براءات االختراع والتراخيص والعالمات واألسماء التجارية الالزمة إلقامة المشروع
االستثماري أو تشغيمو .
 .4الجزء المعاد استثماره مف أرباح وعوائد المشروع سواء في ذات المشروع  ،أو في مشروع آخر .
وتنظـ الالئحة التنفيذية كيفية تقييـ األصوؿ العينية والمعنوية  ،واعادة استثمار األرباح .
مادة ()5
جهة تنفيذ القانوف
تنشأ جية إدارية مختصة تتولى تنفيذ أحكاـ ىذا القانوف  ،ويصدر بتسميتيا وتنظيميا قرار مف المجنة
بناء عمى عرض مف األميف .
الشعبية العامة ً ،

مادة ()6
مهاـ جهة تنفيذ القانوف
تعمؿ الجية اإلدارية عمى تشجيع استثمار رؤوس األمواؿ الوطنية واألجنبية والترويج لممشاريع
االستثمارية بمختمؼ الوسائؿ وليا عمى األخص:

 .1دراسة واقتراح الخطط المنظمة لالستثمار والخصخصة بما في ذلؾ إعداد الخارطة االستثمارية
الشاممة لكافة مجاالت االستثمار والفرص االستثمارية المتاحة والمسموح بيا وفقاً لمجاالت االستثمار
الواردة في ىذا القانوف .

 .2تمقي طمبات االستثمار وتحديد مدى تحقيقيا ألىداؼ ىذا القانوف واستيفائيا لمشروط والضوابط ودراسة
الجدوى االقتصادية لممشروع االستثماري  ،والتأكد مف استمرار توافر الشروط الالزمة في االستثمارات
الوطنية واألجنبية الخاضعة ألحكاـ القانوف .

 .3جمع ونشر المعمومات والمساىمة في إعداد الدراسات االقتصادية المتعمقة بإمكانيات االستثمار في
المشروعات التي تساىـ في التنمية االقتصادية لمدولة .

 .4اتخاذ الوسائؿ الكفيمة باستقطاب رؤوس األمواؿ الوطنية واألجنبية والترويج لفرص االستثمار بمختمؼ
الوسائؿ .
 .5توفير خدمة الشباؾ الموحد لتمكيف المستثمر مف الحصوؿ عمى التراخيص والموافقات والخدمات
الالزمة لممشروع االستثماري بسيولة ويسر .

 .6دراسة تشريعات االستثمار ومراجعتيا مف حيف إلى أخر ورفع مقترحاتيا المتعمقة بتطويرىا إلى األميف
.

 .7اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ السياسة العامة لتوسيع قاعدة الممكية وتمميؾ الشركات والوحدات
االقتصادية العامة .

 .8أي اختصاصات أخرى تسند إلييا مف المجنة الشعبية العامة .
مادة ()7
الشروط الالزـ توفرها في المشروعات االستثمارية
يشترط في المشروع أف يحقؽ كؿ أو بعض اآلتي -:

 .1نقؿ وتوطيف المعرفة والتقنية الحديثة أو الخبرة الفنية أو حؽ الممكية الفكرية .
 .2دعـ الروابط أو التكامؿ بيف أنشطة ومشروعات اقتصادية قائمة أو تخفيض تكاليؼ اإلنتاج أو
المساىمة في توفير مواد ومستمزمات تشغيؿ ليا .

 .3القياـ باستغالؿ أو المساعدة عمى استغالؿ مواد خاـ محمية .
 .4المساىمة في تنمية وتطوير المناطؽ النائية .

 .5إنتاج سمع لمتصدير أو المساىمة في زيادة الصادرات منيا أو يكوف نتيجتو االستغناء عف استيراد سمع
بصفة كمية أو جزئية .

 .6تقديـ خدمة يحتاجيا االقتصاد الوطني أو المساىمة في تحسينيا أو تطويرىا أو إعادة تأىيميا .
 .7توفير مواطف عمؿ لميد العاممة الميبية بما اليقؿ عف  %72والعمؿ عمى تدريبيا واكسابيا الميارات
والخبرات الفنية  ،وتحدد الالئحة شروط وأوضاع تشغيؿ العمالة الوطنية واألجنبية .
مادة ()8
مجاالت االستثمار
يكوف االستثمار في كافة المجاالت اإلنتاجية والخدمية  ،وتحدد الالئحة التنفيذية المجاالت اإلنتاجية
والخدمية التي اليشمميا انطباؽ ىذا القانوف أو التي تقتصر عمى الميبييف فقط أو بالمشاركة بيف الميبييف
واألجانب ونسبة مساىمة كؿ جانب في المشروع والشكؿ القانوني لممشروع والحد األدنى لرأس الماؿ بما

يتفؽ مع طبيعة النشاط .
مادة ()9
اإلذف باالستثمار
يصدر اإلذف بإقامة أو تطوير أو إعادة تأىيؿ أو إدارة وتشغيؿ المشروع االستثماري بقرار مف األميف
بناء عمى عرض مف الجية اإلدارية  ،وتختص ىذه الجية دوف غيرىا بإصدار كافة التراخيص ،
ً
والموافقات الالزمة لممشروع االستثماري ،بحيث تغنى ىذه التراخيص واألذونات عف أي تراخيص أو
أذونات أخرى مقررة بموجب التشريعات النافذة وتحدد الالئحة التنفيذية شروط وضوابط منح األذونات

والتراخيص .

مادة ()11
المزايا واإلعفاءات

يتمتع المشروع االستثماري الخاضع ألحكاـ هذا القانوف بالمزايا اآلتية -:

 .1إعفاء اآلالت والمعدات واألجيزة الالزمة لتنفيذ المشروع مف كافة الضرائب والرسوـ الجمركية
ورسوـ خدمات التوريد وغيرىا مف الرسوـ والضرائب ذات األثر المماثؿ  ،وال تشمؿ اإلعفاءات

الواردة في ىذه الفقرة الرسوـ المفروضة مقابؿ خدمات كرسوـ الميناء والتخزيف والمناولة .

 .2إعفاء التجييزات وقطع الغيار ووسائؿ النقؿ واألثاث والمستمزمات والمواد األولية ومواد الدعاية

واإلعالف ذات العالقة بتشغيؿ وادارة المشروع لمدة خمس سنوات مف كافة الرسوـ والضرائب أياً

كاف نوعيا أو مصدرىا .

 .3إعفاء السمع المنتجة لغرض التصدير مف ضريبة اإلنتاج ومف الرسوـ والضرائب الجمركية
المفروضة عمى التصدير .

 .4إعفاء المشروع االستثماري مف ضريبة الدخؿ عف نشاطو لمدة خمس سنوات يبدأ احتسابيا مف
تاريخ اإلذف بمزاولة النشاط .

 .5إعفاء عوائد الحصص واألسيـ الناتجة عف توزيع أرباح المشروع االستثماري أثناء فترة اإلعفاء
وكذلؾ األربا ح الناتجة عف دمج المشروع أو بيعو أو تقسيمو أو تغيير شكمو القانوني مف كافة
الضرائب والرسوـ المستحقة وذلؾ كمو خالؿ فترة اإلعفاء .

 .6إعفاء األرباح الناتجة عف نشاط المشروع إذا ما أعيد استثمارىا .

 .7إعفاء كافة المحررات والتصرفات والمعامالت والوقائع التي ينشئيا أو يبرميا أو يستعمميا المشروع
االستثماري مف ضريبة الدمغة المقررة بموجب أحكاـ التشريعات النافذة .
ولممستثمر ترحيؿ الخسائر التي تمحؽ بمشروعو خالؿ سنوات اإلعفاء إلى السنوات الالحقة .
وتحدد الالئحة التنفيذية ليذا القانوف الشروط والضوابط الالزمة لتنفيذ ىذه المادة.
مادة ()11
التصرؼ في اآلالت والمعدات
ال يجوز التصرؼ في اآلالت والمعدات واألثاث ووسائؿ النقؿ واألجيزة وقطع الغيار والمواد األولية
ومستمزمات التشغيؿ المستوردة ألغراض المشروع بالبيع أو التخمي عنيا إال بموافقة مف الجية اإلدارية وبعد

أداء كافة الرسوـ والضرائب الجمركية المقررة عمى استيرادىا .
مادة ()12
حقوؽ المستثمر
لممستثمر الحؽ فيما يمي:

 .1فتح حسابات لصالح مشروعو بالعممة المحمية والعمالت األجنبية لدى أحد المصارؼ العاممة بالدولة
.
 .2االقتراض مف المصارؼ ومؤسسات التمويؿ المحمية واألجنبية وفقاً لمتشريعات النافذة .

 .3إعادة تصدير رأس الماؿ األجنبي المستثمر في حالة انتياء مدة المشروع أو تصفيتو أو بيعو كمياً
أو جزئياً .

 .4إعادة تحويؿ رأس الماؿ األجنبي إلى الخارج بنفس الشكؿ الذي ورد بو انقضاء مدة ستة أشير مف
تاريخ وروده  ،إذا حالت دوف استثماره صعوبات أو ظروؼ خارجة عف إرادة المستثمر .

 .5تحويؿ صافي األرباح السنوية الموزعة والعوائد التي يحققيا رأس الماؿ األجنبي المستثمر في
المشروع .

 .6استخداـ العمالة األجنبية حيف ال يتوفر البديؿ مف الوطنييف .
 .7منح اإلقامة لمدة خمس سنوات قابمة لمتجديد مدة بقاء المشروع ومنح تأشيرة خروج وعودة متعددة
الرحالت .
مادة ()13
المستخدموف األجانب
يتمتع المستخدموف األجانب المستقدموف مف الخارج بالحؽ في تحويؿ مرتباتيـ وأجورىـ وأي مزايا أخرى
تمنح ليـ في إطار المشروع االستثماري إلى الخارج  ،كما يتمتعوف باإلعفاء مف الرسوـ الجمركية فيما

يتعمؽ بأغراضيـ الشخصية وذلؾ كمو وفقاً لما تحدده الالئحة التنفيذية .
مادة ()14
السجؿ االستثماري
مػع عدـ اإلخالؿ باألحكاـ المنظمة لمسجؿ التجاري  ،ينػشأ بالجية اإلدارية سجػؿ خػاص يسمى (السجؿ

االستثماري) تقيد فيو كؿ المشروعات االستثمارية مبيناً فيو الشكؿ القانوني ليذه المشروعات وحجـ
االستثمارات ونوع النشاط وأسماء مالكيا والمساىميف فييا وجنسياتيـ  ،ونسبة وجود األجانب بيا .

وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط واجراءات القيد في السجؿ االستثماري .
مادة ()15
مزايا واعفاءات إضافية
بناء عمى اقتراح األميف منح مزايا واعفاءات ضريبية لمدة
يجوز بقرار مف المجنة الشعبية العامة ً
التتجاوز ثالث سنوات أو مزايا إضافية أخرى لممشروعات االستثمارية التي يثبت أنيا :
 .1تساىـ في تحقيؽ األمف الغذائي .
 .2تستخدـ تجييزات مف شأنيا تحقيؽ وفر في الطاقة أو في المياه أو تسيـ في حماية البيئة .
 .3تساىـ في تحقيؽ التنمية المكانية .

وتحدد الالئحة التنفيذية الضوابط واألحكاـ المنظمة العتبار المشروع محقق ًا ليذه االعتبارات .
مادة ()16
تمميؾ الوحدات االقتصادية

تتمتع الوحدات االقتصادية المستيدفة بالتمميؾ والتي تحقؽ األىداؼ والشروط الواردة بيذا القانوف بكافة

المزايا واإلعفاءات الواردة فيو في حالة تطويرىا أو إعادة تأىيميا أو إدارتيا وتشغيميا عمى أف يصدر بشأنيا

قرار مف المجنة الشعبية العامة .
مادة ()17
االنتفاع بالعقا ارت
استثناء مف التشريعات النافذة المتعمقة بالتمم ؾ  ،يكوف لممستثمر الحؽ في أف ينتفع بالعقارات الالزمة إلقامة
أو تشغيؿ المشروع سواء كانت عامة أو خاصة  ،وذلؾ كمو وفقاً لمشروط واألوضاع التي تحددىا الالئحة

التنفيذية .

مادة ()18
التصرؼ في المشروع
يجوز نقؿ ممكية المشروع كمياً أو جزئياً إلى مستثمر آخر بموافقة مف الجية اإلدارية  ،ويحؿ المالؾ الجديد
محؿ المالؾ السابؽ في الحقوؽ والواجبات وااللتزامات المترتبة عميو بموجب أحكاـ ىذا القانوف والتشريعات

األخرى المعموؿ بيا وتحدد الالئحة التنفيذية الشروط واألوضاع التي يتـ بيا نقؿ الممكية .
مادة ()19
مخػالفػػات
إذا ثبت مخالفة المستثمر ألي مف أحكاـ ىذا القانوف  ،ينذر المخالؼ مف قبؿ الجية اإلدارية بتصحيح
المخالفة خالؿ فترة مناسبة تحدد في اإلنذار  ،فإذا لـ يقـ بذلؾ جاز لمجية اإلدارية حرماف المشروع مف

بعض المزايا واإلعفاءات المقررة في ىذا القانوف أو سحب الترخيص الممنوح لو أو إحالة األمر إلى الجيات

القضائية المختصة إللزاـ المستثمر بتسديد مثمي ما أعفى منو .

مادة ()21
سحب الترخيص
يجوز سحب الموافقات والتراخيص الصادرة لممشروع أو تصفيتو نيائياً في الحاالت التالية :

 .8عدـ البدء في تنفيذ المشروع أو عدـ االنتياء مف التنفيذ في الوقت المحدد لو دوف مبرر .
 .0اإلخالؿ باألحكاـ الواردة في ىذا القانوف .

وذلؾ كمو وفقاً لمضوابط والشروط واإلجراءات التي تحددىا الالئحة التنفيذية ليذا القانوف .

مادة ()21
التظمػػػـ

لممستثمر التظمـ كتابياً مف أي قرار يصدر في حقو بالمخالفة ألحكاـ ىذا القانوف وذلؾ خالؿ ثالثيف يوماً
مف تاريخ إبالغو بموجب كتاب مصحوب بعمـ الوصوؿ  ،وتحدد الالئحة التنفيذية الجية التي يتـ التظمـ

أماميا واجراءات التظمـ ومدة الفصؿ فيو .
مادة ()22
المستندات المحاسبية لممشروع
يجب عمى صاحب المشروع مسؾ الدفاتر القانونية والحسابات الختامية الالزمة لممشروع حسب التشريعات
النافذة  ،واعداد الميزانية السنوية والحسابات الختامية مصدقة مف قبؿ محاسب قانوني حسب الشروط الواردة
في قانوف النشاط التجاري ووفقاً لممعايير المينية .

مادة ()23
ضمانات المشروع
ال يجوز تأميـ المشروع أو نزع ممكيتو أو االستيالء الجبري عميو أو مصادرتو أو فرض الحراسة أو التحفظ
أو التجميد أو إخضاعو إلجراءات ليا نفس التأثير  ،إال بموجب قانوف أو بحكـ قضائي وفي مقابؿ تعويض
عادؿ  ،وبشرط أف تتخذ ىذه اإلجراءات بصورة غير تمييزية  ،ويحتسب التعويض عمى أساس القيمة السوقية
العادلة لممشروع عند اتخاذ اإلجراء  ،ويسمح بتحويؿ قيمة التعويض بالعمالت القابمة لمتحويؿ في فترة ال

تتجاوز سنة مف تاريخ صدور القانوف أو الحكـ وبأسعار الصرؼ السائدة عند التحويؿ .
مادة ()24
تسوية المنازعات
يعرض أي نزاع ينشأ بيف المستثمر األجنبي والدولة إما بفعؿ المستثمر أو نتيجة إلجراءات اتخذتيا ضده
الدولة عمى المحاكـ المختصة في الدولة إال إذا كانت ىناؾ اتفاقية ثنائية بيف الدولة والدولة التي ينتمي إلييا

المستثمر أو اتفاقيات متعددة األطراؼ تكوف الدولة التي ينتمي إلييا المستثمر طرفيف فييا تتضمف نصوصاً
متعمقة بالصمح أو التحكيـ أو اتفاؽ خاص بيف المستثمر والدولة ينص عمى شرط التحكيـ .
مادة ()25
الرسوـ مقابؿ الخدمات
يصدر مف األميف بناء عمى عرض مف الجية اإلدارية قرار يحدد الرسوـ التي تستحؽ عمى المستثمر مقابؿ
تقديـ الخدمات .

مادة ()26
مأمور الضبط القضائي

يكوف لموظفي الجية اإلدارية الذيف يصدر بتحديدىـ قرار مف األميف المختص صفة مأموري الضبط
القضائي لمراقبة تنفيذ أحكاـ ىذا القانوف وضبط واثبات المخالفات واحالتيا إلى الجية المختصة  ،وليـ في

سبيؿ ذلؾ التفتيش عمى المشروعات االستثمارية واإلطالع عمى الدفاتر والمستندات المتعمقة بنشاطيا ،
وعمى الجيات الرقابية والضبطية األخرى ذات العالقة إبالغ الجية اإلدارية والتنسيؽ معيا قبؿ قياميا بأي

عمؿ مف أعماؿ التفتيش والرقابة عمى المشاريع االستثمارية المرخص ليا باالستثمار وفؽ أحكاـ ىذا القانوف

.

مادة ()27
المستثنى مف نطاؽ هذا القانوف
ال تسري أحكاـ ىذا القانوف عمى رؤوس األمواؿ الوطنية واألجنبية المستثمرة أو التي تستثمر في مشروعات

النفط والغاز .

مادة ()28
سرياف التشريعات المنظمة لمنشاط االقتصادي
تسري أحكاـ التشريعات المنظمة لمنشاط االقتصادي عمى الخاضعيف ألحكاـ ىذا القانوف  ،وذلؾ فيما لـ يرد
بشأنو نص خاص فيو .

مادة ()29
الالئحة التنفيذية
بناء عمى عرض مػف األميف .
تصدر الالئحة التنفػيذية ليذا القانػوف بقرار مف المجنة الشعبية العامػة ً
مادة ()31
إلغاء القوانيف السابقة
يمغى القانوف رقـ ( )1لسنة  8207ميالدية  ،بشأف تشجيع استثمار رؤوس األمواؿ األجنبية وتعديالتو
والقانوف رقـ ( )7لسنة  8731و.ر في شأف استثمار رؤوس األمواؿ الوطنية  ،والمادة العاشرة مف القانوف

رقـ ( )3لسنة  8730و.ر بشأف السياحة  ،كما يمغى كؿ حكـ آخر يخالؼ أحكاـ ىذا القانوف .
وتسري أحكاـ ىذا القانوف عمى كافة المشروعات االستثمارية والوقائع والتصرفات المتعمقة بيا القائمة بموجب
القوانيف السالفة الذكر في ىذه المادة وقت صدور ىذا القانوف ،وذلؾ دوف مساس بالمزايا واإلعفاءات

الممنوحة قبؿ صدوره .
ويستمر العمؿ بالموائح والق اررات التنفيذية الصادرة طبقاً ألحكاـ القوانيف المذكورة بما ال يتعارض مع أحكامو

 ،وذلؾ إلى حيف صدور الالئحة التنفيذية ليذا القانوف .

مادة ()31
نشر القانوف

يعػػمؿ بػيذا القانػوف مػف تػاريػخ نػشره فػي مػدونػة التشػريػعات .

مؤتمر الشعب العاـ

صدر في  :سرت .

بتاريخ /13صفر 1378/و.ر .

الموافؽ / 28 :أي النار  2111 /مسيحي .

تـ نشر هذا القانوف بالعدد الرابع بمدونة التشريعات

الصادرة بتاريخ 8732 /40/ 82و.ر ( 8484مسيحي)

