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الصالحيات داخل المنطقة الحرة امساعد

 محكمة المنطقة الحرة امساعد .
ـ وهي محكمة مستقلة تتبع المجلس األعلى للقضاء في ليبيا تم انشاءها لغرض سرعة الفصل في القضايا داخل المنطقة وهي اختصاص المنطقة فقط.
 مجلس ادارة المنطقة .
ـ وهو اعلي ادارة في المنطقة ولها جميع الصالحيات و يمثل المنطقة في الشركات المساهمة التي تمتلك المنطقة اسهم فيها .
 رئيس مجلس االدارة .
ـ وهو ممثل المنطقة امام القضاء ويمثل المنطقة في المحافل الدولية واالقليمية وفي االجتماعات الداخلية والخارجية واالتفاقيات مع الغير في داخل
وخارج ليبيا .
 نائب رئيس مجلس ادارة .
ـ وهو يمثل المنطقة في حالة غياب رئيس مجلس االدارة واي شيء يكلف به من مجلس االدارة او رئيس مجلس االدارة .
 مقرر مجلس االدارة .
ـ وهو مسؤول علي الدعوة الي اجتماعات مجلس االدارة واي اجتماعات اخرى يكلف بها من المجلس او الرئيس والنائب واالعداد لالجتماعات من
مستندات وغيرها والتوثيق المرئي والمسموع والمكتوب لالجتماعات .

7

 مدير مكتب الرئيس والنائب .
ـ وهو مسؤول عن اجتماعات الرئيس والنائب وتحديد موعد المقابالت وتنظيم العمل الداخلي للرئيس والنائب .
 مستشارين مجلس االدارة .
ـ هم مستشارين غير متفرغين لمجلس االدارة ومهمتهم تحسين وتطوير و معالجة مشاكل المنطقة الحرة امساعد .
 الشؤون االدارية والمالية والفنية والخدمات .
ـ هي الجهة المسؤولة عن الصادر والوارد والطباعة واعداد المرتبات والمراجعة الداخلية والخزينة واالرشيف والشؤون الفنية والمخازن والخدمات
والصيانة والعالقات العامة .
 المراقب المالي .
ـ وهو مكلف من وزارة المالية بالحكومة ويشرف علي عمليات صرف ميزانية المنطقة .
 الشؤون القانونية .
ـ اعداد القرارات والمذكرات القانونية واالستشارات القانونية للمنطقة واعداد مذكرات الدفع .
 هيئة التحكيم وفض النزاع .
ـ وهي الجهة المخولة بتسويت أي خالفات بين المستثمرين مع بعضهم او مع شركة امساعد إلدارة المنطقة الحرة بطريقة تحكيمية ودية غير ملزمة.
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 الجمارك .
ـ وهي تمثل مصلحة الجمارك في ليبيا بجميع الصالحيات الممنوحة الي مصلحة الجمارك بمؤجب القانون الليبي في ما يخص الخروج من المنطقة
والدخول اليها عن طريق البوابة الرئيسية للمنطقة .
 الجوازات .
ـ وهي تمثل مصلحة الجوازات والجنسية في ليبيا بجميع الصالحيات الممنوحة الي مصلحة الجوازات بمؤجب القانون الليبي .
 مركز الشرطة .
ـ وهو يمثل وزارة الداخلية في استقرار االمن وفي استقبال الشكاوي وبالغات المفقودات وغيرها .
 مكاتب التمثيل الداخلي والخارجي .
ـ وهي مكاتب تمثيل المنطقة الحرة امساعد داخل وخارج ليبيا لغرض الدعاية واالعالم واالستشارات وتقديم وتسجيل طلبات االستثمار في المنطقة
الحرة امساعد .
 الحجر الصحي والمختبرات .
ـ ويمثل وزارة الصحة والزراعة والرقابة علي األغذية في كل ما يدخل الي ليبيا من البوابة الرئيسية للمنطقة الحرة .
 شركة امساعد إلدارة المنطقة الحرة امساعد المساهمة .
ـ وهي شركة مساهمة نشاطها تملك وادارة وتشغيل وتطوير المنطقة الحرة امساعد .
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