
  

  قرار المدير العام 

  م 2019) لسنة 41رقم (

  بشأن الجزاءات المترتبة على مخالفات المصدرين 

  

   المدير العام بعد االطالع : 

 م وتعديالته .  03/08/2011 اإلعالن الدستوري الصادر  في -

ــه  - ــابات والمخــازن وتعديالت ــات والحس ــة والئحــة الميزاني ــالي للدول ــانون النظــام الم ق
. 
 والئحته التنفيذية .ر قانون العمل ام بإصد2010) لسنة 12القانون رقم ( -

ــم ( - ــانون رقـ ــنة 23القـ ــة  2010) لسـ ــوائح التنفيذيـ ــاري واللـ ــاط التجـ ــأن النشـ م بشـ
 والقرارات الصادرة بمقتضاه .

ــم ( - ــابقاً) رقـ ــة (سـ ــعبية العامـ ــة الشـ ــرار اللجنـ ــنة 128قـ ــاء 2006) لسـ ــأن إنشـ م بشـ
 مركز تنمية الصادرات .

ــة - ــرار اللجنـ ــ قـ ــارة واالسـ ــاد والتجـ ــة لالقتصـ ــعبية العامـ ــم الشـ ــابقا ) رقـ تثمار (سـ
ــر بعــض 2007) لســنة 757( ــامم بتقري ــة وتشــجيع الصــادرات  األحك ــي شــأن تنمي ف
. 
م  بشـــأن 2016) لســـنة 4قـــرار مجلـــس الـــوزراء لحكومـــة الوفـــاق الـــوطني رقـــم ( -

 تشكيل حكومة .

ــم ( - ــاق رقـ ــة الوفـ ــنة 1064قـــرار المجلـــس الرئاســـي بحكومـ ــاد 2018) لسـ م باعتمـ
رة االقتصـــاد والصـــناعة وتنظـــيم جهازهـــا الهيكـــل التنظيمـــي اختصاصـــات وزا

 .اإلداري
ــم ( - ــاق الـــوطني رقـ ــة الوفـ ــنة 1370قـــرار المجلـــس الرئاســـي لحكومـ م 2018) لسـ

 بشأن منح تفويض بمهام وزير االقتصاد والصناعة .

ــم ( - ــر االقتصــاد والصــناعة رق ــرار وزي ــنة 298ق ــا 2019) لس ــاد مزاي ــأن اعتم م بش
 وحوافز فئات المصدرين المميزة.

ــاب و - ــم (كتــ ــناعة رقــ ــاد والصــ ــاريخ 2695-1-5زيــــر االقتصــ م 20/6/2019)بتــ
 بشأن تكليف مدير عام مركز تنمية الصادرات.

ــم ( - ــادرات رق ــة الص ــز تنمي ــام مرك ــدير ع ــرار م ــنة 6ق ــكيل 2019) لس ــأن تش م بش
 لجنة وتحديد مهامها.

ــم ( - ــة الصــادرات رق ــز تنمي ــام مرك ــدير ع ــرار م ــنة 22ق ــاد 2019) لس م بشــأن اعتم
 تقييم وتصنيف المصدرين على فئات مميزة .أسس وضوابط 



) لســـنة 6فـــي محاضـــر اجتماعـــات اللجنـــة المشـــكلة بقـــرار رقـــم ( وعلـــى ماجـــاء  -

 م . 2019

  ررــق                                                                          
  )1مادة (        

  اإليقاف                                             

  :يقع جزاء إيقاف تقديم الدعم والمزايا الالزمة للمصدرين في األحوال اآلتية 

 لفة لشروط الدولة المصدر إليها . و مخا تصدير شحنات مخالفة لشروط التعاقد أ -1

 تصدير شحنة أو شحنات يتم رفضها ألسباب صحية .  -2

 مخالفة القواعد و اإلجراءات المنظمة للتصدير و الرقابة على السلع المصدرة.  -3

 تقديم بيانات غير صحيحة عن كميات أو أسعار السلع المصدرة .   -4

المقدم عنها طلب للحصول على وضع بيانات غير صحيحة عن السلع المصدرة  -5
 شهادة المنشأ.

تصدير سلعة غير مطابقة للمواصفات و ترتب عليها اإلساءة إلى سمعة الصادرات  -6
 الليبية في الخارج .

 التالعب في شهادة المنشأ أو أية شهادات اخرى مصاحبة للصادرات . -7

  

 

  

  )2مادة (

  ترجيع قيم الدعم و المزايا الممنوحة للمصدرين

جزاء ترجيع القيم المالية مقابل أوجه الدعم والمزايا الممنوحة للمصدرين في األحوال  يقع 
  اآلتية : 

 مهنة التصدير . عدم اإللتزام بأدبيات  -1

 مخالفة شروط المشاركات الداخلية و الخارجية التي ينظمها المركز.  -2

  

  )3مادة (

  لمصدرين الشطب من سجل ا

يشطب قيد المصدر من سجل المصدرين في حالة تكرار إرتكاب المخالفات المنصوص عليها  
  في  المواد السابقة .



  )4مادة (

  القرار الصادر بالجزاء  

يصدر قرار بإحدى الجزاءات المذكورة بالمواد السابقة من قبل السيد مدير عام المركز وبناًء 
فئات مميزة و تحديد المزايا و الحوافز المقررة و على عرض من لجنة تقييم الُمصدرين على 

الحرمان منها "" ، و إخطار المصدر بخطاب موصي به و مصحوب بعلم الوصول إليه على 
عنوانه المثبت في سجل الُمصدرين لتقديم أوجه دفاعه كتابة خالل خمسة عشر يوًما من 

  تاريخ وصل اإلعالن إليه .

  

  

  

  

  )5مادة (

  خالفة  مصادر معلومات الم 

يقوم المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بنشاط المصدر للحصول على المعلومات  
  المتعلقة بالمخالفات المذكورة في المواد السابقة. 

  

  )6مادة (

  يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و على المعنين به وضعه موضع التنفيذ . 

  

    محمد علي الذئب     

  مدير عام مركز تنمبة الصادرات الليبي

  

  

  

  

  م 2019/ 22/08صدر بتاريخ 


