
 

 

 نظام استثمار املناطق احلرة

 يف

 ةة السورّية العربّياجلمهورّي 

 

 

 أحكام عامـــة 

  إجراءات ختزين وتصنيع البضائع وتصفيتها 

 أسس حتديد األجور و البدالت 

 اإلشغــال اخلـاص 

 األسواق احلرة واملصارف 

 مزايا االستثمار يف املناطق احلرة 

 أحكام املخالفـات 

 

 الفصل األول

 ـــةأحكام عام

 يقصد بالتعابري التالية مايلي :   _1مادة 

 .املؤسسة : املؤسسة العامة للمناطق احلرة _

 .اجمللس : جملس إدارة املؤسسة _

 .املدير : املدير العام للمؤسسة _

ــة     _ ــة العربيـــ ــرة باجلمهوريـــ ــاطق احلـــ ــه يف املنـــ ــتثمار الناةـــ ــام االســـ ــام : نظـــ النظـــ

 السورية. 

علــك فاةــة املنــاطق واألســواق احلــرة القائمــة والــ  ســتقام يف        يســره اــها النظــام     _2مادة 

  .اجلمهورية العربية السورية 

ــرة          _3مادة  ــواق احلـ ــاطق واألسـ ــع املنـ ــتثمار  يـ ــر باسـ ــم احلصـ ــك وجـ ــة علـ ــتمل املؤسسـ ختـ

 وةق النشاطات التالية : 

  .النشاط التجاره واألسواق احلرة _آ

   .النشاط الصناعي _ب

   .النشاط املصريف _ج 

  .النشاط الفندقي واملطاعم _د

  .اـ املدن واملرافز اإلعالمية

 .نشاط التجارة اإللكرتونية واملعلوماتية _و

 املكاتب التجارية ومكاتب الشحن  .  _ز
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ــا     _ح النشــــاط الصــــحي فتقامــــة منتجعــــات اــــحية  ــــمنها أو مشــــايف ومصــــحات وةقــ

 .لنظامها

 .النشاط اخلدمي بكاةة أنواعم _ط

ر يســــهم بتنميــــة املبــــادالت التجاريــــة ويــــؤده خلدمــــة اإلقتصــــاد أه نشــــاط آ ــــ _ه

 .الوطين وةقا  لتقديرات اجمللس

وميكـــن للمجلـــس بنـــاء علـــك اقـــرتاح املـــدير أن يعهـــد باســـتثمار بعـــ    اـــه                

  .النشاطات إىل جهات أ رى  من الشروط ال  حيدداا هلها الغرض

أن متـــومل مشـــاريع إحـــدا  منـــاطق     ًلضـــرورات العمـــل لـــديها   للمؤسســـة وةقـــا  حيـــق _4مادة 

ــاطق          ــمن املنـ ــام  ـ ــ  تقـ ــتثمارية الـ ــاريع االسـ ــ  املشـ ــدة وبعـ ــرة جديـ ــواق حـ وأسـ

ــا           ــا  أم  ارجي ــل دا لي ــان التموي ــواء أف ــبة ا س ــس مناس ــا اجملل ــة يراا ــة طريق احلــرة بةي

   .أم مشرتفا 

ــة العا    _5مادة  ــة و ــــري املنقولــ ــوال املنقولــ ــاز علــــك  يــــع األمــ ــة حــــق االمتيــ ــدة للمؤسســ ئــ

ــن     ــوال مـ ــه  األمـ ــرة وتعتـــ  اـ ــواق احلـ ــاطق واألسـ ــودة  ـــمن املنـ ــدينيها واملوجـ ملـ

 بضائع و رياا  امنة جلميع حقوق املؤسسة .

ــة املتعلقــــة بــــاألمن         _6مادة  ــرة القــــوان  واألنظمــ ــاطق واألســــواق احلــ ــره علــــك املنــ تســ

 واآلداب والصحة العامة وقمع التهريب ةقط .

ــمب بتد ــال البضــائع     _7مادة  ــؤاا أو مصــدراا        يس ــان منش ــا  ف ــك وأي ــو  فان ــن أه ن ــة م األجنبي

إىل املنـــاطق واألســــواق احلــــرة وإ راجهــــا منهــــا إىل  ــــري املنطقــــة اجلمرفيــــة دون  

 .أن ختضع ألحكام التجارة اخلارجية والرسوم اجلمرفية والضرائب

يســــمب بتد ــــال البضــــائع الوطنيــــة أو الــــ  افتســــبك اــــه  الصــــفة بو ــــعها يف         

وتطبـــــق عليهـــــا األحكـــــام ا لـــــي إىل املنـــــاطق واألســـــواق احلـــــرة االســـــتهال  اح

  .الناةهة بهها الشةن

املنطقــــة اجلمرفيــــة  إىليســــمب بتد ــــال البضــــائع املوجــــودة يف املنطقــــة احلــــرة  

  .للو ع يف االستهال  احلي وةقا  للقوان  واألنظمة الناةهة

ق احلـــرة و لـــا حتـــك طائلـــة املنـــاطق واألســـوا إىلحيظـــر إد ـــال البضـــائع التاليـــة  _8مادة 

ــادرتها دون أه تعـــــــوي   ــاةةمصـــــ ــرى   إىل باإل ـــــ ــة األ ـــــ ــراءات القانونيـــــ اإلجـــــ

  .املنصوص عليها يف القوان  الناةهة

ــترياداا      .أ ــو  اســ ــائع املمنــ ــرائيلي والبضــ ــدر اإلســ ــة أو املصــ ــائع  ات املنشــ البضــ

تنفيــــها  للقــــرارات املتعلقــــة يقاطعــــة إســــرائيل وبضــــائع الــــدول األ ــــرى الــــ  

 .نع التعامل معها اقتصاديا مي

ــة         .ب ــناعة األدويـ ــا بصـ ــق منهـ ــا يتعلـ ــتثناء مـ ــتقاتها باسـ ــا ومشـ ــك أنواعهـ ــدرات علـ املخـ

 .واملواد الصيدالنية

ــيد         .ج ــلحة الصــ ـــتثناء أســ ــا باســ ــان نوعهــ ــا فــ ــرات أيــ ــه ائر واملتفجــ ــلحة والــ األســ

 .و  ائراا
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ختزينهـــا  املـــواد النتنـــة أو القابلـــة لاللتهـــاب باســـتثناء املـــواد الـــ  تتحقـــق شـــروط .د

ــحة      ــن والصـ ــرورات األمـ ــروط  ـ ــه  الشـ ــوةر اـ ــل تـ ــرة وهيـ ــاطق احلـ ــمن املنـ  ـ

  .والسالمة العامة

إن و ـــع املنطقـــة احلـــرة ال يســـتلزم مبـــدئيا   ـــمن احلـــدود املؤلفـــة هلـــه  املنطقـــة   _9مادة 

ــائع        ــن البضـ ــالتفتي  عـ ــق بـ ــ  تتعلـ ــال الـ ــري األعمـ ــار   ـ ــل اجلمـ ــن قبـ ــل مـ أه عمـ

( مـــن اـــها النظـــام و لـــا باالتفـــاق 8حكـــام املـــادة  احظـــور  إد اهلـــا يوجـــب أ

ــا       ــل مـ ــار  بكـ ــعار اجلمـ ــة إشـ ــك املؤسسـ ــا يرتتـــب علـ ــة ا فمـ ــع املؤسسـ ــرتا  مـ وباالشـ

  .يطلع عليم موظفواا أو مستخدمواا من خمالفات ألحكام تلا املادة

ــادة  ــر يمل         _آ _11مـ ــك تـ ــاء علـ ــة وبنـ ــق احلريـ ــرة يطلـ ــاطق احلـ ــره يف املنـ ــام واـ ــةن تقـ ــمب بـ يسـ

ق مــن املؤسســة خمتلــا الصــناعات واملعامــل و يــع عمليــات التحويــل واــي         مســب

علـــــك ســـــبيل املثـــــال ال احلصـــــر عمليـــــات التقســـــيم والفـــــرز والتشـــــكيل والتصـــــنيع  

ــي       ــتقطري والتحمــ ــحيم والــ ــا والتشــ ــة والتنظيــ ــزج والتنقيــ ــة واملــ ــا والتعباــ والتغليــ

  .والدق والتكسري والسحق والرتقيم وو ع عالمات اارية وتبديلها

اـــره العمليـــات الســـابقة مبـــدئيا  يف أمـــافن االشـــغال اخلـــاص وميكـــن للمؤسســـة أن    _ب

ــاحات أو يف     ــة أو يف السـ ــتودعاتها العامـ ــات يف مسـ ــه  العمليـ ــتجراء بعـــ  اـ ــمب بـ تسـ

 األمافن ال  تعداا هلها الغرض إ ا وجدت  لا ممكنا  

رة لالســـتعمال الشخصـــي قبـــل ال جيــوز اســـتهال  البضـــائع األجنبيـــة يف املنــاطق احلـــ    _آ _11مادة 

 .تةدية ما يرتتب عليها من رسوم  رفية و رياا من الرسوم والضرائب األ رى

جيــــوز اســــتهال  البضــــائع األجنبيــــة يف املنــــاطق احلــــرة إلقامــــة واهيــــز املنشــــ ت     _ب

ــة     ــزات األجنبيـــ ــدات والتجهيـــ ــتعمال اآلالت واملعـــ ــهلا اســـ ــا وفـــ ــتثمارية ةيهـــ االســـ

النشـــــاط االســـــتثماره ةيهـــــا دون أن  ترتتـــــب عليهـــــا  و يـــــع متطلبـــــات وحاجـــــات 

الرســـوم اجلمرفيـــة و رياـــا مـــن الرســـوم والضـــرائب  فمـــا ال تســـره عليهـــا أحكـــام          

ــمن         ــتعملك  ـ ــا إ ا اسـ ــد ةيمـ ــر والتقيـ ــع واحلصـ ــل املنـ ــن حيـ ــة مـ ــارة اخلارجيـ التجـ

  .املناطق احلرة لأل راض املنو  عنها يف اه  املادة

ــاط    _ج ــكنك  ــمن املن ــا  ملــا      ال اــوز الس ــة وةق ــن املؤسس ق احلــرة إال برت ــيمل  ــاص م

  .تقتضيم حاجة العمل ةيها

ــع          _آ _12مادة  ــرة  ميـ ــة احلـ ــن املنطقـ ــز مـ ــة أن تتجهـ ــة واألجنبيـ ــفن الوطنيـ ــع السـ ــوز جلميـ جيـ

 .املعدات البحرية ال  حتتاج إليها

ــا          _ب    ــة و ســ  طن ــا عــن مائ ــد ئولته ــ  تزي ــة ال ــة واألجنبي ــا   جيــوز للســفن الوطني هري

ــع        ــوت و يـ ــروبات والزيـ ــة واملشـ ــة واألد نـ ــاملواد الغهائيـ ــا بـ ــون منهـ ــاةيا  أن تتمـ اـ

ــا  ــة ألجهزتهــ ــال   ا املــــواد الالزمــ ــة إيقــــاف عمليــــات التمــــوين يف حــ وحيــــق للمؤسســ

  .ثبوت التالعب وإساءة االستعمال

ــا أو يســتعمل منشــ تها وتســهيال         _13مادة  ــة احلــرة أو يتعامــل معه ــد ل املنطق ــن ي ــك فــل م تها عل

  .أن يتقيد بةحكام اها النظام
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ــة           _14مادة  ــدير املنطق ــن م ــن ال حيمــل إجــازة  ااــة م ــك م ــة احلــرة عل حيظــر د ــول املنطق

هلـــها الغـــرض باســـتثناء رجـــال الضـــابطة ومـــوظفي اجلمـــار  املختصـــ  و لـــا عنـــد   

 .الضرورة وملقتضيات العمل

طقــة احلــرة مــن قبــل مــدير   حتــدد أوقــات العمــل وأاــول الــد ول واخلــروج مــن املن     _15مادة 

  .املؤسسة

 الفصل الثاني

 إجراءات ختزين وتصنيع البضائع وتصفيتها 

املنطقـــة احلـــرة يوجـــب طلـــب يقدمـــم اـــاحب العالقـــة أو  إىليـــتم إد ـــال البضـــائع   _16مادة

ممثلـــم القـــانوني يـــب  ةيـــم منشـــة البضـــائع ومصـــدراا وجنســـها ونوعهـــا ووزنهـــا وقيمتهـــا   

ــرود وعالمات  ــوا  الطـ ــدداا  وأنـ ــا وعـ ــة وأرقامهـ ــا التجاريـ ــب  ا هـ ــمن الطلـ ــب أن يتضـ وجيـ

ــوص       ــع النصـ ــام و يـ ــها النظـ ــام اـ ــك أحكـ ــع علـ ــم اطلـ ــد أنـ ــم يفيـ ــن مقدمـ ــرحيا  مـ تصـ

ــم         ــك عنوان ــم أن يثب ــا يتوجــب علي ــا فم ــد به ــة احلــرة وأن يتقي ــة باســتثمار املنطق املتعلق

  .علك الطلب بشكل وا ب واريب

 جيره اإلد ال علك الشكل التالي :  

 إلد ال عن طريق البــر : ا  _آ

مــن دا ــل القطــر أو  ارجــم يرةــق بالطلــب املنــو  بــم املعاملــة اجلمرفيــة          

  .النظامية املراةقة للبضاعة

 اإلد ال عن طريق البحــر :   _ب

 املنطقة احلرة يف  ات املرةة :  إىلمن  ارج القطر مباشرة  _1

 ت والبوالمل.ترةق النسخة األالية ملانيفسك الشحن مع املستندا    

ــال      _2 ــب اإلد ـ ــق بطلـ ــة يرةـ ــرة دا ليـ ــة حـ ــاعة منطقـ ــد البضـ ــان مقصـ إ ا فـ

  .املعاملة اجلمرفية و رياا من املستندات إن وجدت

ــوره   _3 ــة ســ ــن مرةــ ــر أو يف      إىلمــ ــوره آ ــ ــة ســ ــرة يف مرةــ ــة احلــ املنطقــ

ــرة       ــا يف الفقــ ــو  عنهــ ــروط املنــ ــهات الشــ ــال لــ ــع اإلد ــ ــدا ل اضــ الــ

 السابقة 

ــة    علــــك املؤ  _17مادة  ــا يــــد ل إىل املنطقــ ــع مــ ــوائم  ميــ ــار  قــ ــدم إىل اجلمــ ــة أن تقــ سســ

  .ساعة 33احلرة أو ما ارج منها و لا  الل مدة 

ــا منهـــا جيـــره قيـــداا يف      _18مادة  عنـــد إد ـــال البضـــائع إىل املنطقـــة احلـــرة وعنـــد إ راجهـ

ســـجالت اإلد ـــال واإل ـــراج املنظمـــة مـــن قبـــل املؤسســـة وةـــق النمـــا ج املقـــررة    

والـــــ  جيـــــب أن تتضـــــمن فاةـــــة البيانـــــات العائـــــدة هلـــــه  البضـــــائع  واملعتمـــــدة 

ــادة    ــهفورة يف املـ ــة     13املـ ــة اويـ ــهيل معرةـ ــةنها تسـ ــن شـ ــ  مـ ــات الـ ــة البيانـ   وفاةـ

   .البضائع

 

تــــــود  البضــــــائع الدا لــــــة إىل املنطقــــــة احلــــــرة  ــــــمن املســــــتودعات العامــــــة   _19مادة 

ــقوةةاوعند عــدم تــوةر األمــافن ةيهــا تــود  حتــك الســقا        ئاا وإال ةفــي الســاحات  املس
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وتـــود  يف الســـاحات املكشـــوةة   . املكشـــوةة ا مـــع مراعـــاة طبيعتهـــا بقـــدر اإلمكـــان     

 بصورة  ااة : 

ــقوةة بســـب      _آ ــتودعات املسـ ــقائا أو املسـ ــعها يف السـ ــهر و ـ ــائع الـــ  يتعـ البضـ

  .شكلها أو حجمها أو وزنها وال  ال تتةثر بالعوامل اجلوية

هــــه  العوامــــل ةعلــــك أاــــحاب البضــــائع أو أمــــا إ ا فانــــك البضــــائع تتــــةثر ب

   .ممثليهم القانوني  تةم  االحتياطات الالزمة حلمايتها

جيـــوز للمؤسســــة ودون إلــــزام عليهـــا وعلــــك نفقــــة أاـــحاب البضــــاعة ووةــــق    

ــا وعلـــــك    ــا  االحتياطـــــات املنـــــو  عنهـــ ســـــلطتها التقديريـــــة املطلقـــــة اختـــ

ــة      ــحاب العالقـ ــالم أاـ ــق إعـ ــها احلـ ــتعمال اـ ــد اسـ ــة عنـ ــاإلجراءات املؤسسـ بـ

 .ساعة 48املتخهة ومقدار النفقات املتوجبة  الل 

ــد       _ب ــا  عنـ ــورة  صواـ ــه  الصـ ــعها علـــك اـ ــائع الـــ  يطلـــب أاـــحابها و ـ البضـ

ــائع     ــه  البضــ ــقائا علــــك أن يقــــدم أاــــحاب اــ ــتودعات والســ ــتالء املســ امــ

تصـــــرحيات  طيـــــة مســـــبقة بـــــةن يكـــــون اإليـــــدا  بهـــــه  الصـــــورة علـــــك   

  .مسؤوليتهم

ــود  يف  _21مادة  ــات      تــ ــا يف طلبــ ــا وأنواعهــ ــددة مفرداتهــ ــائع احــ ــرة البضــ ــاطق احلــ  املنــ

اإلد ـــال ويكـــون أاـــحابها مســـؤول  عـــن  اـــحة البيانـــات املقدمـــة وعـــن فـــل  طـــة 

  .أو    يظهر ةيها

ــغال         _21مادة  ــافن االشــ ــري أمــ ــا اىل  ــ ــد إد اهلــ ــة عنــ ــائع اىل املؤسســ ــليم البضــ ــره تســ جيــ

 اخلاص وةقا  لإلجراءات التالية : 

ــجل  ــب    تســ ــة هســ ــرود الدا لــ ــانوني الطــ ــم القــ ــاعة أو ممثلــ ــاحب البضــ ــور اــ هضــ

ــمل      ــوزن وتراـ ــبواة ةتـ ــة أو املشـ ــرود املعطوبـ ــرز الطـ ــا وتفـ ــا وأرقامهـ ــا وعالماتهـ أنواعهـ

ويــنظم رضــر  ـــبط بتوقيــع ممثـــل املؤسســة واــاحب العالقـــة ويــدون يف احضـــر       

لبضـــائع الفـــرط أه تبـــاين بـــ  البيانـــات واملســـتندات وبـــ  البضـــائع املســـتلمةا أمـــا ا

ــع           ــي مـ ــائم الفعلـ ــا القـ ــتنداتها ووزنهـ ــق مسـ ــة وةـ ــد ل  لـ ــداا ةتـ ــهر عـ ــ  يتعـ أو الـ

  .اإلشارة إىل  لا يف رضر الضبط

ــائع        _ ــك الوق ــع رضــر الضــبط أو و ــعا حتفظــا  عل ــن توقي ــة ع ــع اــاحب العالق إ ا امتن

ــر         ــك األفث ــام عل ــة أي ــتعجلة   ــالل ثالث ــور املس ــم وا يراجــع قضــاء األم ــة ةي ــن املثبت م

  .تاريخ احضر ا ُيعمل بهها احضر فما لوفان موقعا  منم بدون حتفظ 

 جيره االستالم والتسليم وةقا  ملا يلي :   _22مادة 

  .البضائع  ات الوحدات املتماثلة : بالعدد أو الوزن علك أساس العبو   _1

زنهـــا البضـــائع الفـــرط أو الـــ  يتعـــهر عـــداا : وةـــق املســـتندات العائـــدة هلـــا وو         _2

  .القائم الفعلي دون العد   أه  لة فما وردت ( 

 البضائع األ رى : بالعدد دون الوزن .  _3

وال تكــــون املؤسســــة مســــؤولة عنــــد االســــتالم والتســــليم ةيمــــا يتعلــــق بالبضــــائع  

ــق بالبضــــائع         ــا يتعلــ ــدد وفــــهلا ةيمــ ــن العــ ــرة الثانيــــة عــ ــهفورة يف الفقــ املــ
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ــة   ــرت  األوىل والثالثـ ــهفورة يف الفقـ ــو ورد  لـــا يف      املـ ــك ولـ ــن الـــوزن حتـ عـ

مســــتندات البضــــائع إال إ ا طلــــب اــــاحب البضــــاعة مــــن املؤسســــة إجــــراء         

ــون     ــة تكــ ــليم علــــك أســــاس الــــوزن الفعلــــي ا ويف اــــه  احلالــ االســــتالم والتســ

ــ        ــه بعــ ــم وتؤ ــ ــك عاتقــ ــراج علــ ــال واإل ــ ــوزن يف اإلد ــ ــة الــ ــات عمليــ نفقــ

احلـــاالت األ ـــرى  الـــ  االعتبـــار  صـــائمل البضـــائع وطبيعتهـــا وطريقـــة تغليفهـــا و

تـــؤثر علـــك وزنهـــا زيـــادة أو نقصـــانا  حيـــل التكـــون املؤسســـة مســـؤولة عـــن نقـــمل  

  .الوزن الناجم عن تلا احلاالت 

يعطــك اـــاحب البضـــاعة املودعـــة بنـــاء علـــك طلبـــم شـــهادة إيـــدا  ا يـــة مســـتخرجة    _23مادة 

  .من دةرت  ه أرومة يدرج ةيها 

  .املختار  اسم املود  ولقبم ومهنتم وموطنم _1

 .املستودعات العامة  إىلرقم وتاريخ د ول البضائع  _2

 اسم البا رة الناقلة وجنسيتها إ ا اقتضك األمر أو أية وسيلة نقل أ رى.  _3

  .نو  التةم  وقيمتم  _4

  . اإليدا عدد ومارفات الطرود وحالتها عند اإلد ال ومكان  _5

   .طرود ووزنها نو  البضاعة املصرح بها ورتويات ال _3

 يعت  مود  البضاعة مسؤوال  وحد  عن احة اه  البيانات. 

جيـــب أن تكـــون البضـــاعة الـــ  تعطـــك بهـــا شـــهادة إيـــدا  مودعـــة يف مكـــان واحـــد     _24مادة 

ــة    ــة املودعـ ــم الكميـ ــهادة أن يقسـ ــاحب الشـ ــتبدل    إىلولصـ ــم أن يسـ ــتقلة ولـ ــزاء مسـ أجـ

ن تتخـــه اإلجـــراءات الالزمـــة لتمييـــز  بالشـــهادة عـــددا  مســـاويا  ألجـــزاء البضـــاعة علـــك أ 

  .ومنع ا تالطها عند االقتضاء  األجزاءاه  

ــدة            ــيم ع ــد اللجــوء إىل تنظ ــاعة عن ــل البض ــك فام ــة عل ــدالت املرتتب ــتيفاء الب جيــب اس

 .شهادات إيدا  بها

شــهادات اإليـــدا  اال يـــة  ـــري قابلـــة للــتظهريا و جيـــره التنـــازل عـــن البضـــائع الـــ      _25مادة 

ــا  ــك به ــ  تصــدرااا ويشــرتط        أعطي ــات ال ــا  للتعليم ــة وةق ــام املؤسس ــة أم ــهادات ا ي ش

ــم     ــازل ل ــازل واملتن ــدا        أوحضــور املتن ــهادات اإلي ــادة ش ــا  وإع ــا قانون ــوب عنهم ــن ين م

للبضــــاعة املتنــــازل عنهــــا حيــــل جيــــره تبديلــــها بشــــهادات إيــــدا  جديــــدة باســــم   

 .املالا اجلديد 

ــ     _26مادة  ــدان شــهادة اإلي ــة ةق ــدال      ميكــن يف حال ــدا  أ ــرى ب ــة إعطــاء شــهادة إي دا  اال ي

ــم         ــك ا ــ ــجلة علــ ــخمل املســ ــهادة إىل الشــ ــو  الشــ ــاعة مو ــ ــليم البضــ ــا أو تســ عنهــ

  .يوجب إيصال استالم مرةقا  بتصريب  طي بفقدان الشهادة 

ــازل     _27مادة  ــجيل التنـ ــل تسـ ــب قبـ ــاءجيـ ــدة   وإعطـ ــدا  جديـ ــهادة إيـ ــم   إىلشـ ــازل لـ  أناملتنـ

ــع    ــب  ي ــة     يســدد اــاحب الطل ــا لغاي ــازل عنه ــك البضــاعة املتن ــة عل ــدالت املتوجب الب

 .تاريخ تسجيل التنازل 

ــنوات           _28مادة  ــس س ــاطق احلــرة  م ــة يف املن ــائع املودع ــاء البض حتــدد املــدة القصــوى لبق

ــر و لــا طاملــا        ــة حــرة واحــدة أو أفث ــة اــه  املــدة مودعــة يف منطق ســواء بقيــك طيل



 7 

ــا علي    ــديد مـ ــزم  بتسـ ــة ملتـ ــحاب العالقـ ــل أاـ ــ    ظـ ــد الـ ــدالت يف املواعيـ ــن بـ ــا مـ هـ

ــا       ــدة التخلـ ــد مـ ــب أال تزيـ ــوال جيـ ــل األحـ ــة ويف فـ ــه  الغايـ ــس هلـ ــدداا اجمللـ حيـ

وميكـــن للمجلـــس ا تصـــار  املـــدة بالنســـبة للبضـــائع   .عـــن التســـديد عـــن تســـعة أشـــهر 

الزايـــدة القيمـــة أو  الســـريعة التلـــا أو الضـــارة بالبضـــائع اجملـــاورة أو يســـتودعات        

ــة   ــرة نتيجـ ــة احلـ ــوى       املنطقـ ــدة القصـ ــائع واملـ ــه  البضـ ــدد اـ ــك أن حتـ ــا علـ لطبيعتهـ

إليــدا  فــل منهــا يوجــب لــوائب تعــد هلــه  الغايــة وعنــد ختلــا أاــحاب العالقــة عــن     

إ ــراج بضــائعهم  ــمن املــدة احــددة أعــال  أو ا يســددوا مــا عليهــا مــن بــدالت           

ــا      ــا أو إتالةه ــة اإلجــراءات لبيعه ــد عــن تســعة أشــهر  تتخــه املؤسســة فاة ووةــق  ملــدة تزي

 املراحل التالية : 

ــدا  احــددة يف اــه  املــادة ســواء بانقضــاء        _آ ــة اإلي ــاء مهل ــد انته ــةا بع  ملهل

ــا       ــديد مـ ــن تسـ ــا عـ ــا مودعيهـ ــرة أو بتخلـ ــاطق احلـ ــا يف املنـ ــوى لبقائهـ القصـ

ــرب      ــا أق ــدالت أيهم ــن ب ــا م ــا      .عليه ــة ةيه ــة احلــرة املودع ــم إدارة املنطق توج

إىل املـــــود  يف موطنـــــم املختـــــار  البضـــــاعة أو املرةفإباـــــة إ طـــــارا   طيـــــا 

ــم         ــدا  املســجلة ب ــك ســجل اإلي ــب إد ــال البضــاعة أو عل ــك طل املســجل عل

البضــاعةا وإ ا تعــهر  لـــا ةيــتم بواســطة إحـــدى الصــحا اليوميــة الواســـعة       

االنتشــــار وملــــرة واحــــدة ختطــــر  ةيــــم بضــــرورة تســــديد البــــدالت والــــهمم   

احلــــال و لــــا املرتتبـــة علــــك بضــــاعتم أو إ راجهـــا مــــن املنطقــــة حســـب    

  . الل مهلة  سة عشر يوما حتك طائلة بيعها باملزاد العلين 

ــتجراءات        _ب ــة بـ ــوم إدارة املنطقـ ــدوى تقـ ــار دون جـ ــة اإل طـ ــاء مهلـ ــد انقضـ بعـ

 البيع باملزاد العلين وةقا ملا يلي :  

ــك       _1 ــة هلــا عل ــا وو ــع قيمــة تقديري ــتم الكشــا عليه بالنســبة للبضــائع : ي

ــا     أســاس و ــعها اجلمرفــي  ــمن   ــن عــن بيعه ــم يعل ــة احلــرة ث املنطق

  .باملزاد العلين حسب األاول وحلساب املود  

ــات      _2 ــنيفها إىل مرفبــ ــا وتصــ ــا عليهــ ــتم الكشــ ــات : يــ ــبة للمرفبــ بالنســ

ــا         ــة هل ــة تقديري ــري وتو ــع قيم ــري اــاحلة للس ــري وأ ــرى   اــاحلة للس

ــم        ــا ثـ ــرة أيضـ ــة احلـ ــمن املنطقـ ــي  ـ ــعها اجلمرفـ ــاس و ـ ــك أسـ علـ

 للســـري منهـــا فمرفبـــات و ـــري الصـــاح للســـري  يعلـــن عـــن بيـــع الصـــاح

ــك        ــة وعل ــن اــه  العملي ــن القطــع النا ــة ع ــتفادة م ــا واالس للتفكي

 .أن يتم البيع باملزاد العلين حسب األاول

ــن       _3 ــات مـ ــة للمرفبـ ــة التقديريـ ــع القيمـ ــنيا وو ـ ــا والتصـ ــتم الكشـ يـ

ــة        ــر االقتصــاد والتجــارة اخلارجي ــيد وزي ــكلها الس ــة يش ــة دائم ــل جلن قب

. 

ــاعة أو     _4 ــا البضــ ــرض بهــ ــ  تعــ ــين الــ ــزاد العلــ ــة املــ ــك جلســ إ ا فانــ

ــد       ــزاود واحـ ــن مـ ــر مـ ــراا أفثـ ــة وحضـ ــة قانونيـ ــرة الثانيـ ــة للمـ املرفبـ
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ــع للمــزاود األ ــري بالقيمــة         ــة علــك البي ــة املــزاد املواةق ــن للجن ميك

 ال  رسا بها املزاد عليم .

عنــــد ةشــــل البيــــع بــــاملزاد العلــــين جللســــ  مــــزاد تــــؤول ملكيــــة   _5

ــا ــاطق      البضـ ــة للمنـ ــة العامـ ــا للمؤسسـ ــل بيعهـ ــ  ةشـ ــة الـ عة أو املرفبـ

ــة       ــي للمنطقـ ــع اجلمرفـ ــارج الو ـ ــوال  ـ ــا أاـ ــره بيعهـ ــرةا وجيـ احلـ

ــة مـــــن الرســـــوم       ــي  الصـــ ــتهال  احلـــ ــع باالســـ احلـــــرة وللو ـــ

ــد      ــدد يف البنـ ــنيا احـ ــق التصـ ــة ووةـ ــبة  2اجلمرفيـ ــال  بالنسـ   أعـ

 للمرفبات. 

ــديم     _3 ــس تقـ ــوز للمجلـ ــع جيـ ــل البيـ ــا إ ا ةشـ ــائع واملرفبـــات   أمـ البضـ

ــة     ــات اخلرييـ ــة أو للجمعيـ ــد العلميـ ــة للمعااـ ــاحلة للســـري فهبـ  ـــري الصـ

  .أو لسوااما أو إتالةها حسب األاول

ــديل      ــع تبـ ــع فقطـ ــها للبيـ ــاد عر ـ ــري ةيعـ ــاحلة للسـ ــات الصـ ــا املرفبـ أمـ

وجللســة مــزاد واحــدة وعنــد ةشــل البيــع جيــره التصــرف بهــا وةــق مــا    

  . فر أعال  وتسدد قيوداا أاوال 

 

ــات     _ج ــة عـــن عمليـ ــات النا ـ ــرة النفقـ ــاطق احلـ ــة للمنـ ــة العامـ ــتوةك املؤسسـ تسـ

البيـــع وفاةـــة البـــدالت املرتتبـــة علـــك البضـــائع واملرفبـــات وعـــن طيلـــة مـــدة 

ــن        ــا م ــع و ل ــاريخ البي ــك ت ــدالت أاــال وحت ــا الب ــدا  الــ  ا تســدد عنه اإلي

ــ     ــا وحيـ ــي هلـ ــع اجلمرفـ ــع يف الو ـ ــا إ ا و البيـ ــا ةيمـ ــة بهـ ــة املباعـ تفظ القيمـ

للمــود  بالراــيد البــاقي ملــدة ســنة مــن تــاريخ البيــع يف حســاب املنطقـــة          

ــم  ــالل اــه         ــب ب ــم يف اــها الراــيد إ ا ا يطال ــة ويســقط حق احلــرة املعني

املـــدة ويـــؤول الراـــيد إىل اخلزينـــة العامـــة للدولـــة أمـــا إ ا و البيـــع للو ـــع 

ــوز     ــرة ةتـ ــة احلـ ــارج الو ـــع اجلمرفـــي للمنطقـ  باالســـتهال  احلـــي أه  ـ

 حصيلتم وةقا ملا يلي :

تســـتويف املؤسســـة البـــدالت والنفقـــات املرتتبـــة هلـــا علـــك البضـــاعة أو         -1

  .املرفبة املباعة يا يف  لا نفقات عملية البيع 

 تستويف إدارة اجلمار  الرسوم اجلمرفية املتوجبة عليها أيضا . -2

يعتـــ  الراـــيد البـــاقي مـــن حصـــيلة البيـــع إيـــرادا للخزينـــة العامـــة للدولـــة  -3

ــ ــك      أم ــة هلــا عل ــات املرتتب ــدالت املؤسســة والنفق ــع ب ــط حصــيلة البي ا إ ا ا تغ

ــاز         ــون حــق االمتي ــداا يك ــا . عن ــة عليه ــة املتوجب ــوم اجلمرفي ــاعة و الرس البض

 يف االستيفاء للمؤسسة ثم للجمار .  

تسره أحكام اه  املادة علك البضائع واملرفبات املودعة يف املناطق  _د

املرسوم وال  انتهك مهلة حفظها القانونية احلرة قبل وبعد نفا  اها 

املنصوص عنها يف اه  املادة منم وتباشر املؤسسة بتنفيه اإلجراءات 

 .ج من اه  املادة ةور ادور  _ب_املنصوص عنها يف الفقرات آ
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ــاة أحكــام املــادة     _اـ  ــع مراع ــة اإلجــراءات    81م ــق فاة ــن اــها املرســوم تطب   م

ــرت   ب  ــا يف الفقــــ ــوص عليهــــ ــك    املنصــــ ــادة علــــ ــه  املــــ ــن اــــ و ج  مــــ

موجــــودات املســــتثمرين الــــهين ةســــخك عقــــودام أو ا اــــدد و لــــا       

لتحصـــــيل حقـــــوق املؤسســـــة ةيمـــــا إ ا و الفســـــخ لـــــتخلفهم عـــــن تســـــديد 

ــرار الفســخ         ــد اــدور ق ــة بع ــر  املؤسس ــيهم وتش ــة عل ــهمم املتوجب ــدالت وال الب

أو عـــدم التجديـــد مباشـــرة  بـــتجراءات بيـــع اـــه  املوجـــودات ســـواء فانـــك  

ــرة       ــة احلـ ــر يف املنطقـ ــان أ ـ ــد  أو يف أه مكـ ــو  عقـ ــان املفسـ ــمن املكـ  ـ

أو  رياـــا مـــن املنـــاطق وعنـــد عـــدم ففايـــة حصـــيلة البيـــع الســـتيفاء فاةـــة          

البــدالت والــهمم املتوجبــة علــك املســتثمر تتــابع املؤسســة حتصــيل البــاقي         

 .بالطرق القانونية أاوال 

ــه  ا     _و ــددة يف اـ ــس احـ ــس األسـ ــا  نفـ ــة اتبـ ــق للمؤسسـ ــالف  حيـ ــادة إلتـ ملـ

البضـــائع املخزنـــة يف منشـــ ت املســـتثمرين ةيمـــا إ ا ر بـــوا بـــهلا  طيـــا         

  .وعلك نفقتهم اخلااة 

   

حيق للمؤسسة بناء علك  رورات العمل وبعد مواةقـة أاـحاب العالقـة أن تنقـل البضـائع        _29مادة 

علـك نفقـة    من مكانها إىل مكان آ ر ترا  مناسبا  ا وللمؤسسة يف  يع األحوال أن تنقل

أاــحاب العالقــة البضــائع الــ  يتــب  أنهــا مضــرة  واراــا أو بالصــحة العامــة أو ينشــ ت 

  .املؤسسة 

ــك البضـــــائع املودعـــــة يف املســـــتودعات         _31مادة  ــةم  علـــ ــة بـــــتجراء التـــ تقـــــوم املؤسســـ

ــها         ــون اـ ــة ويكـ ــؤولية املدنيـ ــق واملسـ ــار احلريـ ــاء أ طـ ــا لقـ ــة و لـ ــاحات العامـ والسـ

   .التةم  إلزاميا 

ــع         ــبة مـ ــةم  املتناسـ ــدالت التـ ــة ببـ ــائع املودعـ ــحاب البضـ ــك أاـ ــة علـ ــود املؤسسـ تعـ

 . اإليدا قيمة البضاعة املودعة ومدة 

ــن حفــظ البضــائع وأن تعيــد          _31مادة  ــدابري الــ  يقتضــيها حس جيــوز للمؤسســة أن تتخــه الت

تغليــــا الطــــرود املعطوبــــة وتبــــديل الغالةــــات أو إاــــالحها علــــك نفقــــة اــــاحب 

ا رأت لزومــــا  لــــهلا ويواةقتــــما فمــــا حيــــق هلــــا القيــــام باألعمــــال البضــــاعة فلمــــ

 .املهفورة تلقائيا  وعلك نفقة أاحاب العالقة فلما رأت  لا  روريا  

تســـلم ةضـــالت البضـــائع النااـــة عـــن عمليـــات الســـ   التشـــي ( والتعباـــة واجلمـــع   

ــا        ــات  عهـ ــدةعوا نفقـ ــك أن يـ ــحابها علـ ــة إىل أاـ ــرود املنفرطـ ــن الطـ ــة عـ والنااـ

 .وفنسها ومثن األفياس واألوعية املو وعة ةيها عند االقتضاء

 تتصرف املؤسسة ملنفعتها فما تشاء بالبقايا ال  ا تعرف البضاعة العائدة هلا 

ــة       _32مادة  ــاس أو التلــــا الناشــــ  عــــن طبيعــ ــؤولة عــــن التعيــــب أو اخليــ ــري مســ ــة  ــ املؤسســ

رارة اجلــــو ورطوبتــــم البضــــاعة أو شــــكل تغليفهــــا أو وجوداــــا  ــــري مغلفــــة أو عــــن حــــ 

و لـــا  ـــالل مـــدة اإليـــدا  ا إ ـــاةة إىل فونهـــا  ـــري مســـؤولة عـــن األ ـــرار النااـــة   
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عــن اإل ــرابات والفــم والعمليــات احلربيــة وخمتلــا حــاالت القــوة القــاارة يــا يف          

 . لا ةعل احليوانات الضارة ال  يتوجب علك املؤسسة مكاةحتها 

ــرار الالح  ــة مســـؤولة عـــن األ ـ ــة عـــن   تعتـــ  املؤسسـ ــا نا ـ ــائع إ ا ثبـــك أنهـ ــة بالبضـ قـ

ــدم      ــتودعاتها وعـ ــة مسـ ــوء حالـ ــتخدميها أو سـ ــا أو مسـ ــا أو عماهلـ ــال موظفيهـ ــل او إامـ ةعـ

اــــالحيتها للتخــــزين و لــــا باالســــتناد إىل حكــــم اــــادر عــــن احكمــــة املختصــــة 

   .وجيوز للمجلس أن يعقد تسوية علك األ رار دون الرجو  اىل القضـاء 

ــره    _33مادة  ــدما جيـ ــاحبم      عنـ ــب اـ ــك طلـ ــاء علـ ــة أو بنـ ــة اجلمرفيـ ــرود للمعاينـ ــد الطـ ــتب أحـ ةـ

ــم         ــا ظهــر طــرد مشــبو  نظــم ب جيــب التةفــد مــن ســالمة الطــرود قبــل ةتحهــا حتــك إ ا م

رضـــر  ـــبط باالشـــرتا  مـــع املؤسســـة ويعتـــ  ةـــتب الطـــرد دون تنظـــيم رضـــر  ـــبط 

ــ      ــن أه تبـ ــؤولة عـ ــة مسـ ــون املؤسسـ ــة ال تكـ ــه  احلالـ ــالمتم ا ويف اـ ــك سـ ــيال  علـ اين دلـ

  .يظهر يف رتويات الطرد عند ةتحم 

ــاحب          _34مادة  ــن اـ ــي مـ ــب  طـ ــك طلـ ــاء علـ ــرة بنـ ــة احلـ ــن املنطقـ ــائع مـ ــراج البضـ ــتم إ ـ يـ

العالقــــة يقــــدم إىل املؤسســــة وجيــــب أن يتضــــمن الطلــــب نــــو  البضــــائع ومنشــــةاا   

 .وعدد الطرود وأنواعها

ــني        ــل أو التصــ ــات التحويــ ــدى عمليــ ــا إحــ ــك عليهــ ــد أجريــ ــائع قــ ــك البضــ ع إ ا فانــ

املــهفورة يف اــها النظــام ةينبغــي بيــان  يــع اإليضــاحات عــن تلــا العمليــة فمــا           

ينبغــــي يف حـــــال املـــــزج أو اإلنتـــــاج اجلديــــد بيـــــان أنـــــوا  الطـــــرود املمزوجـــــة   

ــوم     ــاب الرســـ ــا وحســـ ــة رقابتهـــ ــار  ممارســـ ــر إلدارة  اجلمـــ ــادراا هيـــــل يتيســـ ومصـــ

 .اجلمرفية ال  ترتتب علك تلا املواد 

 

 اج البضائع التقيد باألمور التالية : يشرتط إل ر _35مادة 

ــة       _آ ــامالت اجلمرفيــ ــتكمال املعــ ــة واســ ــا للمؤسســ ــة عليهــ ــدالت املرتتبــ ــديد البــ تســ

  .املتعلقة بها 

  .إعادة شهادة اإليدا  اال ية املشار إليها يف اها النظام  _ب

ــ        _ج ــا  للتعليمــات ال ــد االقتضــاء وةق ــن املســتندات عن ــليم و رياــا م ــر التس ــراز أوام   إب

 .تصدراا املؤسسة

نقل البضائع إىل قاعة املعاينة في ختضع للكشا واملعامالت اجلمرفية وتقام اه   _د

القاعة علك حساب املؤسسة يف مكان يتفق عليم مع إدارة اجلمار  حيل تكون 

 .حتك حراسة مشرتفة من املؤسسة واجلمار  

ع  البضائع  ارج القاعة وجيوز يواةقة  ااة من إدارة اجلمار  إجراء الكشا علك ب

 وةقا  لنوعية وحجم البضاعة .  

 .توقيع مالا البضاعة أو ممثلم إشعارا باالستالم  _اـ 

 الفصل الثالل

 أسس حتديد األجور و البدالت

 .حيق للمجلس إقرار وحتديد بدالت لقاء  دمات ا تلحظ يف التعرةة    _آ _36مادة 
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منهــا وبفااــل   %25الت الناةــهة بنســبة ال تتجــاوز   حيــق للمجلــس زيــادة أو ختفــي  البــد     _ب  

زمــين اليقــل عــن ســنة وتطبــق البــدالت املعدلــة علــك فاةــة املســتفيدين اعتبــارا  مــن            

  .تاريخ التعديل 

ــري        _ج  ــس ويف  ــ ــرتاح اجمللــ ــك اقــ ــاء علــ ــة بنــ ــارة اخلارجيــ ــاد والتجــ ــوزير االقتصــ ــق لــ حيــ

ــرت  آ   ــهفورة يف الفقـ ــاالت املـ ــادة أن ي  _احلـ ــه  املـ ــن اـ ــهة   ب مـ ــدالت الناةـ ــدل البـ عـ

 .يف املناطق احلرة بقرارات اادرة عنم 

 .تنشر قرارات حتديد البدالت أو تعديلها يف اجلريدة الر ية  _د  

 تستويف املؤسسة البدالت التالية :   _37مادة 

ــافن     .أ ــائع يف أمــ ــزين البضــ ــاء ختــ ــتوةك لقــ ــدا  و يســ ــدل اإليــ ــدا بــ ــام  اإليــ العــ

  .والتةم  عليها 

ــدل االشــغال  .ب ــاء   ب ــتوةك لق ــود     اشــغالويس ــة احلــرة يوجــب عق ــافن يف املنطق أم

  اإليدا .اشغال رددة املدة وحيثما يتوجب اها البدل ال يتوجب بدل 

ــائع        .ج ــن البض ــازل ع ــات التن ــاء عملي ــتوةك لق ــازل ويس ــدل التن ــن   أوب ــات أو ع املرفب

  .أمافن االشغال اخلاص 

التجهيــــزات والرواةــــع بــــدل اخلــــدمات األ ــــرى فالعتالــــة والت يــــز واســــتعمال   .د

  .واآلليات واملعدات و رياا 

  .بدل إعطاء الوثائق وتصديقها  . 

ــدل          .و ــةم  وبـ ــدل التـ ــن بـ ــة مـ ــة املنطقـ ــن حصـ ــدال  عـ ــتوةك بـ ــدير يسـ ــدل التصـ بـ

العتالـــــة أو إد ـــــال الراةعـــــات مـــــن  ـــــارج املنطقـــــة لصـــــاح املســـــتثمرين        

  .احلرة  واملودع  واملزايا األ رى ال  يتمتع بها املستثمر يف املناطق

  .قيمة الوثائق واملطبوعات  .ز

ــة       .ح ــع اخلدمـ ــب مـ ــة ويتناسـ ــل  يف املنطقـ ــرورات العمـ ــتدعيم  ـ ــر تسـ ــدل آ ـ أه بـ

  .املؤداة أو النفع الهه حيققم املستثمر من جرائم 

  للمــــرة األوىل بقــــرار يصــــدر 37حتــــدد معــــدالت البــــدالت املــــهفورة يف املــــادة    _38مادة 

 .رة اخلارجية بناء علك اقرتاح اجمللس عن السيد وزير االقتصاد والتجا

تقــوم املؤسســة بعمليــات العتالــة والت يــز مســتخدمة مــا يتــوةر لــديها مــن يــد عاملــة ورواةــع        _آ _39مــادة 

وســــتاةات و ــــري  لــــا مــــن الوســــائل املســــاعدة علــــك اــــه  األعمــــال لقــــاء البــــدل  

  .احدد لكل عمل منها

ــة   _ب  ــال العتالــ ــد بةعمــ ــة أن تعهــ ــا  لــــا   ميكــــن للمؤسســ ــز إ ا اقتضــــك ظروةهــ  إىلوالت يــ

متعهـــد للقيـــام بهـــه  األعمـــال  شـــريطة أن يلتـــزم بالتعرةـــة الـــ  تضـــعها املؤسســـة هلـــه    

ــرة       ــاطق احلــ ــة يف املنــ ــوان  املرعيــ ــة والقــ ــم األنظمــ ــو وعمالــ ــرتم اــ ــة وأن حيــ الغايــ

 .ويتقيد بها وللمجلس أن حيدد طريقة التعاقد علك اه  األعمال 

ــة   _ج  ــن للمؤسسـ ــة      ميكـ ــال العتالـ ــام بةعمـ ــتثمرين بالقيـ ــائع أو املسـ ــودعي البضـ ــمب ملـ أن تسـ

ــدير        ــق تقـ ــا ووةـ ــتدعي  لـ ــ  تسـ ــاالت الـ ــا يف احلـ ــة و لـ ــائلهم اخلااـ ــز بوسـ والت يـ

 .مدير ةر  املؤسسة
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ــم            _41مادة  ــة أ ــرى ث ــة أو  دم ــة العتال ــة إجــراء عملي ــن املؤسس ــاعة م ــب اــاحب البض إ ا طل

ــد أن    ــا بع ــا  أو جزئي ــا فلي ــدابري الالزمــة حيــق    عــدل عنه ــد اختــهت الت تكــون املؤسســة ق

ــل          ــن فام ــر ع ــك األفث ــدل النصــا عل ــم يع ــدل عتال ــتيفاء ب ـــا   حســب الظــروف( اس هلــ

  .الكمية ال  تناولتها يد العمال 

يســــتوةك بــــدل اإليــــدا  عــــن البضــــائع الــــ  تــــود  يف مســــتودعات وســــاحات           _41مادة 

ــتثم     ــدة للمس ــري العائ ــة احلــرة   ــقائا املنطق ــا يف     وس ــدة بقائه ــة م ــا طيل ــا و ل رين ةيه

  .اه  األمافن ودون أية مهلة إعفاء

حيســــب بــــدل االيــــدا  علــــك أســــاس الــــوزن القــــائم للبضــــاعة أو العــــدد او احلجــــم 

  .حسبما او ردد يف قرار حتديد اه  البدالت 

تســتويف املؤسســة بــدل التنــازل عــن فــل مــرة جيــره ةيهــا التنــازل عــن البضــائع أو              _42مادة 

  .عقود االشغال أو عن اآلليات ووسائط النقل 

تســـتويف املؤسســـة مـــن  وه العالقـــة بـــدالت عمـــا تقدمـــم عنـــد الطلـــب مـــن خمتلـــا     _43مادة 

اـــــور الوثـــــائق وأجـــــور اســـــتعمال األدوات   أوالشـــــهادات  أواملـــــواد أو اخلـــــدمات 

 .والتجهيزات 

ــاريخ         _  _44مادة  ــك ت ــة احلــرة وحت ــاء البضــائع يف املنطق ــدة بق ــدالت عــن فامــل م تتوجــب الب

 إ راجها الفعلي 

حيـــدد اجمللـــس بنـــاء علـــك اقـــرتاح املـــدير مواعيـــد تســـديد البـــدالت والســـلا           _

 .املتوجبة من أاحاب العالقة علك حساب البدالت 

 

ــ   _45مادة  ــة وأاـ ــ  املؤسسـ ــالف بـ ــع  ـ ــور   إ ا وقـ ــدالت واألجـ ــاب البـ ــك حسـ ــة علـ حاب العالقـ

ــاء          ــد االقتض ــة وعن ــن املؤسس ــوب م ــا املطل ــة املبل ــة تةدي ــك أاــحاب العالق ــب عل يرتت

 .مراجعة القضاء املختمل

ــة       _46مادة  ــتوةاة  طـ ــور املسـ ــدالت واألجـ ــروق البـ ــادة ةـ ــرتط إلعـ ــا    أنيشـ ــب  طيـ ــدم الطلـ يقـ

  . الل ثال  سنوات  علك األفثر من تاريخ االستيفاء

ــهمم          _47مادة  ــغال والـ ــدالت االشـ ــديد بـ ــن تسـ ــم عـ ــن ختلفـ ــتثمر عـ ــد املسـ ــخ عقـ ــم ةسـ إ ا جنـ

ــة        ــدير قيمـ ــا بتقـ ــة تكلـ ــة ةنيـ ــكيل جلنـ ــس تشـ ــق للمجلـ ــم حيـ ــة عليـ ــرى املتوجبـ األ ـ

األبنيـــة واملنشـــ ت الـــ  أشـــاداا املســـتثمر وا تنتـــم مهلـــة اســـتثماراا بعـــد مراعيـــة يف 

ــة      ــا للمؤسسـ ــؤول ملكيتهـ ــة لتـ ــدة املتبقيـ ــا املـ ــة     لـ ــول القيمـ ــة قبـ ــر بتمكانيـ ــم ينظـ ثـ

املقـــدرة للبنـــاء الســـتيفاء البـــدالت والـــهمم والفوائـــد املرتتبـــة علـــك اـــاحب العالقـــة   

ويف فـــل  .املفســـو  عقـــد  علـــك أن يالحـــق لتســـديد البـــاقي وةـــق الطـــرق القانونيـــة  

األحـــوال ال جيـــوز رد أه مبلـــا للمســـتثمر املفســـو  عقـــد  يف اـــه  احلالـــة مهمـــا         

 .ال  آلك للمؤسسة من جراء ةسخ العقد  فانك قيمة البناء

 الفصل الرابع

 اإلشغــال اخلـاص
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إن االســــتثمار الصــــناعي يف املنــــاطق احلــــرة جيــــب أن يتوجــــم بشــــكل رئيســـــي          _48مادة 

للتصــــدير إىل  ــــارج اجلمهوريــــة العربيــــة الســــورية وحيــــق للمســــتثمر إد ــــال نســــبة 

ــن    ــد عـ ــة ال تزيـ ــو %25ماويـ ــادراتم إىل األسـ ــة اـ ــن قيمـ ــن  ( مـ ــتثناءا  مـ ــورية اسـ اق السـ

أحكـــام وأنظمـــة التجـــارة اخلارجيـــة والقيـــود املفرو ـــة علـــك االســـترياد ومتـــنب هلـــها  

ــة        ــل القيمـ ــة إىل حتويـ ــدون احلاجـ ــة  بـ ــترياد نظاميـ ــازات اسـ ــاج إجـ ــن اإلنتـ ــزء مـ اجلـ

 1إىل اخلـارج 

متـــنب األةضـــلية للصـــناعات الـــ  حتقـــق معظـــم الشـــروط التاليـــة فلمـــا أمكـــن  لـــا            _49مادة 

 وعندما تكون املساحات املخصصة لالشغال الصناعي رددة : 

  .اناعات تتوةر هلا املواد األولية احلية  _

  .اناعات تتكامل مع الصناعات القائمة رليا   _

  .اناعات جديدة  ري قائمة رليا  وتعتمد علك إنتاج تقين حديل  _

  .اناعات تساعد علك تشغيل املزيد من اليد العاملة  _

ــن      _ ــتغناء عــ ــك االســ ــاعد علــ ــي وتســ ــتهال  احلــ ــات االســ ــناعات تلــــا احتياجــ اــ

 .االسترياد من اخلارج  

ــافن          _51مادة  ــن االشــغال واألم ــة م ــم الغاي ــب  ةي ــة ي ــا  إىل املؤسس ــب االشــغال طلب ــدم طال يق

ــون         ــدما يكـ ــا وعنـ ــا عليهـ ــب بتقامتهـ ــ  ير ـ ــ ت الـ ــة أو املنشـ ــغاهلا واألبنيـ ــراد إشـ املـ

ــ   ــغال اــ ــب االشــ ــوب      طلــ ــناعة املر ــ ــو  الصــ ــمن الطلــــب نــ ــب أن يتضــ ناعيا  جيــ

ــوز أن يـــهفر     ــا  ةيجـ ــان الطلـــب ااريـ ــا إ ا فـ ــة أمـ ــزات الالزمـ ــا والتجهيـ الرت ـــيمل هلـ

ــه            ــا ويف ا ــوا  البضــائع املــراد ختزينه ــد أن ــن حتدي ــدال  م ــة ب ــارة اــارة عام ــم عب ب

احلالــــة جيــــب أن يتضــــمن الطلــــب تعهــــدا  بعــــدم إد ــــال أه مــــادة مــــن املــــواد 

  .ور إد اهلا إىل املناطق احلرة احظ

ــودة      ــد املوجـ ــا  يف البلـ ــغال مقيمـ ــب االشـ ــون طالـ ــرتط أن يكـ ــوال يشـ ــل األحـ ويف فـ

 .ةيم املنطقة احلرة أو لم ةيها موطن خمتار أو ممثل عنم 

أمـــا طلبـــات االشـــغال الـــ  يقـــدمها األجانـــب والعـــرب مـــن  ـــري الســـوري  أو مـــن يف 

  ةيشـــرتط لقبوهلـــا تـــوةر أحـــد الشـــروط حكمهـــم مـــن أشـــخاص طبيعـــي  أو اعتبـــاري

 التالية : 

ــي       _1 ــر العربــ ــا يف القطــ ــا هلــ ــيا  أو ةرعــ ــزا  رئيســ ــات مرفــ ــه  اجلهــ ــه اــ أن تتخــ

ــاره         ــجل التجـ ــن السـ ــخة عـ ــاق نسـ ــا بترةـ ــن  لـ ــق مـ ــتم التحقـ ــوره ويـ السـ

  .مصدقة من اجلهة املعنية دا ل القطر مع طلب االشغال 

وال أحـــد الرعايـــا العـــرب أن توفـــل اـــه  اجلهـــات يوجـــب عقـــد موثـــق أاـــ  _2

ــرة    الســــوري  املقــــيم  يف القطــــر إقامــــة رــــددة يف بلــــد املنطقــــة احلــ

ــد          ــن العقـ ــخة عـ ــق نسـ ــرة وترةـ ــاطق احلـ ــة للمنـ ــة العامـ ــا  املؤسسـ ــم اـ ميثلـ

 .املنو  عنم مع طلب األشغال 
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أن يســــدد بــــدل إشــــغال ســــنة عقديــــة واحــــدة فتــــةم  يــــود  يف حســــاب  _3

ــك انت    ــة حت ــة احلــرة املعني ــهمم      املنطق ــم ال ــل تقتطــع من ــم حي ــد مع ــاء التعاق ه

   .املرتتبة علك املستثمر إن وجدت ويعاد الرايد الباقي إليم أاوال 

ال جيـــوز أن تتجـــاوز مســـاحة األرض املـــراد  إشـــغاهلا مـــن طالـــب اإلشـــغال        

ــن   ــر مـ ــة    %11أفثـ ــمن املنطقـ ــاص  ـ ــغال اخلـ ــدة لالشـ ــاحة املعـ ــن املسـ   مـ

  .احلـرة 

 ج عقــود االشــغال وحتــدد شــروطم وتعتــ  اــه  العقــود مــن عقــود     تضــع املؤسســة  ــا   _51مادة 

 االشغال املؤقتة وال ختضع الحكام قانون اإلجيار بل ختضع لألحكام التالية : 

 حيدد احلد األقصك ملدة عقد االشغال املؤقك فما يلي :  _آ

أبنية او سنة واحدة لألمافن املكشوةة املطلوب أشغاهلا أشغاال ااريا  دون اقامة  _1   

 .اهيزات اناعية عليها 

عشرون سنة لألرا ي املعدة للبناء بقصد إقامة أبنية ومنش ت عليها الشغاهلا يف  _ 2

 النشاطات التالية : 

  .النشاط التجاره واألسواق احلرة  _أ

 .املدن واملرافز اإلعالمية  -ب

  .نشاط التجارة اإللكرتونية واملعلوماتية  _ج

 رية ومكاتب الشحناملكاتب التجا _د

 .النشاط اخلدمي بكاةة أنواعم  _ 

أه نشاط آ ر يسهم بتنمية املبادالت التجارية الدولية ويؤده خلدمة   _و

 .االقتصاد الوطين

ــا                       _3 ــ ت عليهــ ــة ومنشــ ــة أبنيــ ــد اقامــ ــاء بقصــ ــدة للبنــ ــي املعــ ــنة لألرا ــ ــون ســ ثالثــ

 إلشغاهلا يف النشاطات التالية : 

   .الصناعي  النشاط _أ

   .النشاط املصريف  _ب

  . النشاط الفندقي واملطاعم _ج

ــحات      _د ــايف ومصـ ــمنها او مشـ ــحية  ـ ــات اـ ــة منتجعـ ــحي فتقامـ ــاط الصـ النشـ

 .وةقا لنظامها 

وتــــؤول اىل املؤسســــة ملكيــــة االبنيــــة ومتمماتهــــا مضــــمون الفقرتـــــ              

ــاء املـــدة احـــددة يف   3و2  ــد انتهـ ــادة بعـ  مـــن البنـــد آ( مـــن اـــه  املـ

  .عقود االشغال املتعلقة بها

ــا          _  4           ــك إليه ــ  آل ــا املؤسســة أو ال ــ  متلكه ــة اجلــاازة ال  ــس ســنوات لألبني

ــرت        ــددة يف الفقــ ــاطات احــ ــن النشــ ــاط مــ ــعاهلا يف  أه نشــ ــد إشــ بقصــ

 .من البند آ( من اه  املادة3و2 

رتات جديـدة التزيـد الفـرتة    ادد العقود مضـمون الفقـرات السـابقة بعـد انتهـاء مـدتها لفـ         _ب

مـن البنـدآ( املتعلقـة باألمـافن املكشـوةة      1الواحـدة منها عن سنة بالنسـبة لعقـود الفقـرة     
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مــن البنــدآ( ويــتم التجديــد 4_3_2والتزيــد عــن  ــس ســنوات بالنســبة لعقــود الفقــرات  

م ببدل االبنيـة اجلـاازة الناةـه يف حينـم مـاا يبـد  أحـد طـريف العقـد ر بتـم  طيـا  بعـد            

  . األ ريةالتجديد قبل انتهاء مدة العقد أو ةرتة التجديد 

ــا بانتهـــاء الســـنة العقديـــة االوىل منـــم إ ا ا يباشـــر املســـتثمر      _ج يعتـــ  العقـــد منتهيـــا  حكمـ

مـــن 3و2أعمـــال البنـــاء  ـــالل ســـنة مـــن تـــاريخ اســـتالمم املكـــان مضـــمون الفقـــرت    

ــاار يق     ــهر قـ ــدم بعـ ــاا يتقـ ــادة مـ ــه  املـ ــن اـ ــدآ( مـ ــه    البنـ ــس و يف اـ ــم اجمللـ ــل بـ بـ

ــرة         ــدم املباشـ ــة عـ ــايف نتيجـ ــغال إ ـ ــدل إشـ ــتثمر أه بـ ــك املسـ ــب علـ ــة ال يرتتـ احلالـ

ــراض         ــا ا يســتعمل اــه  األرض أل  ــم  ــالل اــه  املــدة م ــد مع ــاء التعاق ــاء و إنه بالبن

 استثمارية قبل إجناز البناء عليها . 

ية قبـــل املباشـــرة يف إ ا اســـتعمل املســـتثمر األرض املعـــدة للبنـــاء أل ـــراض اســـتثمار   _د

البنـــاء يتوجـــب عليـــم تســـديد بـــدل اشـــغال األمـــافن املكشـــوةة عـــن املســـاحة الـــ     

اســــتعملها وطيلــــة مــــدة اســــتعمالم هلــــا ويف فــــل االحــــوال جيــــب أن التزيــــد مــــدة   

  .االشغال بهها الو ع عن سنة واحدة

ــار  ةي         -5 ــاطق حــرة أو مش ــه من ــوم بتنفي ــ  تق ــرفات ال ــع الش ــة م ــق  حتــدد املــدة العقدي ــا وة ه

أو أه مبــدأ أ ــر يتفــق عليــم وةقــا  للمــدة الــ  يقــوم بهــا العــرض            B.O.Tمبــدأ الـــ  

 املناسب 

ــغال       _52مادة  ــدل االشــ ــديد بــ ــد تســ ــة ومواعيــ ــرة  طريقــ ــة بــــ  الطــ ــود اجلاريــ ــدد العقــ حتــ

ــتوةك مــن طالــب االشــغال بــدل االشــغال عــن ســنة واحــدة علــك األقــل مقــدما ا            ويس

عــن ســنة واحــدة ةيســتوةك البــدل مقــدما  عــن فامــل مــدة   أمــا العقــود الــ  تقــل مــدتها  

 .العقد

 يتم الرت يمل للنشاطات املراد إقامتها يف املناطق احلرة وةقا  ملا يلي :   _53مادة 

يبــــك املــــدير بطلبــــات اشــــغال الســــاحات املكشــــوةة يف املنــــاطق احلــــرة    _آ

  .بقصد اشغاهلا اشغاال  ااريا 

بنيـــة اجلـــاازة واألرا ـــي املعـــدة للبنـــاء يبـــك اجمللـــس بطلبـــات اشـــغال األ  _ب

بهـــدف إقامـــة أبنيـــة عليهـــا ألشـــغاهلا اشـــغاال  ااريـــا  أو اـــناعياً  أو زراعيـــا  أو         

 .الستعماهلا مكاتب اارية أو أسواق حرة 

ــة      _ج ــارة اخلارجيـ ــاد والتجـ ــر االقتصـ ــيد وزيـ ــة السـ ــد برئاسـ يبـــك اجمللـــس املنعقـ

ــ    ــافن يف املنـ ــغال أمـ ــة بتشـ ــات املتعلقـ ــرةيا  أو   بالطلبـ ــغاال  مصـ ــرة اشـ اطق احلـ

 ـــــدميا  أو املـــــدن واملرافـــــز اإلعالميـــــة  أو ةنـــــدقيا  أو مكاتـــــب شـــــحن أو  

ــارج      ــرة  ــ ــواق حــ ــة أســ ــاعم أو اقامــ ــحات و مطــ ــايف  ومصــ ــات و مشــ منتجعــ

ــة      ــهم يف تنميـــ ــر يســـ ــاط آ ـــ ــة أه نشـــ ــرة  أو مزاولـــ ــاطق احلـــ ــوار املنـــ أســـ

 .وطين  املبادالت التجارية الدولية ويؤده خلدمة االقتصاد ال

تـــتم إقامـــة األبنيـــة واملنشـــ ت علـــك األرا ـــي املتعاقـــد عليهـــا يوجـــب إ ـــبارة ةنيـــة     _54مادة 

ــة    ــحية وفهربائيـ ــة واـ ــائية ومعماريـ ــات إنشـ ــوه علـــك خمططـ ــة ...حتتـ ــمن فاةـ اخل تتضـ

ــار          ــن أ ط ــزالزل وم ــن ال ــة م ــة والوقاي ــائل احلماي ــان وطــرق ووس ــالمة واألم شــروط الس
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ــ      بب ناةــهة بعــد مواةقــة املؤسســة عليهــا وتراعـــك      احلريــق يعــداا مهنــدس مــدني وتص

ةيهــا األاــول الفنيــة املتعلقــة بالنشــاط املشــادة ألجلــم واحــدد  يواةقــة املؤسســة          

  .املسبقة عليم 

ــق واالنفجــار وجيــب         _55مادة  ــن احلري ــة م ــد الوقاي ــاة قواع ــافن اخلااــة مراع ــك شــا لي األم عل

ــدود   ــة يف احلـ ــؤولية املدنيـ ــةم  املسـ ــمل التـ ــا   أن يشـ ــة و لـ ــدراا املؤسسـ الـــ  تقـ

  .ويكون اها التةم  إلزاميا علك عاتقهم .لدى شرفات التةم  املقبولة 

شـــا لو األمـــافن  اخلااـــة مســـؤولون عـــن  يـــع األ ـــرار املســـببة مـــن قبلـــهم أو مـــن    _56مادة 

قبــل ممثلــيهم أو تــابعيهم أو بســبب منشــ تهم أو بضــائعهم لألبنيــة أو املنشــ ت األ ــرى          

ــ ــا وال يعفـــيهم    أو البضـ ــا و لـــا دا ـــل املنطقـــة احلـــرة أو  ارجهـ ائع الـــ  توجـــد ةيهـ

  .تقيدام بقواعد الوقاية املفرو ة عليهم من اه  املسؤولية 

يشـــــرتط إلد ـــــال البضـــــائع إىل أمـــــافن االشـــــغال اخلـــــاص التجـــــاره والصـــــناعي   _57مادة 

 واألسواق احلرة توةر الشروط التالية : 

ر شــــا ل املنشــــةة أو متنــــازال  لــــم عنهــــا وميكــــن  أن تكــــون  ااــــة باملســــتثم  _آ

للمجلـــس أن يســـمب بتخـــزين بضـــائع عائـــدة لغـــري املســـتثمر اســـتجابة لطلبـــم   

ــه  املــادة           ــن ا ــرة  ب  م ــمل الفق ــهلا ن ــا   ب ــدل حيــدد أاــوال  مراعي ــاء ب لق

ــتثمر          ــةة املس ــن منش ــة إل ــراج البضــاعة م ــرتة زمني ــم أن حيــدد ة ــن ل ــا ميك فم

ــوا   ــري  سـ ــا لغـ ــازل عنهـ ــد التنـ ــاتورة   عنـ ــازل أو ةـ ــا تنـ ــب اـ ء و  لـــا يوجـ

   .نظامية

ــا مكـــان االشـــغال واحـــددة     _ب أن تكـــون  ات اـــلة بـــاأل راض الـــ  أعـــد هلـ

ــيطة       ــة والوسـ ــواد األوليـ ــ  املـ ــتثمر وتعتـ ــع املسـ ــ م مـ ــغال املـ ــد االشـ يف عقـ

ومــواد التعباــة والتغليــا والوقــود الالزمــة للعمــل الصــناعي مــواد  ات اــلة         

  . العمل الصناعي أو ساعدت عليمباملنتج إ ا د لك يف

 .أن تسجل يف السجالت املخصصة ألمافن االشغال  اخلاص أاوال   _ج

ــة أو        _58مادة  ــائع الدا لـ ــدوين البضـ ــجالت لتـ ــكوا سـ ــة أن ميسـ ــافن اخلااـ ــا لي األمـ ــك شـ علـ

  .اخلارجة ا تنظم اه  السجالت وةقا  للنما ج املقررة من قبل املؤسسة

ــتث  _59مادة  ــكوا   علـــك املسـ ــرة أن ميسـ ــة احلـ ــناعي يف املنطقـ ــاط اـ مرين الـــهين يقومـــون بنشـ

ســــجالت  ااــــة بقيــــد اآلالت الصــــناعية املســــتعملة ةيهــــا عنــــد اإلد ــــال وعنــــد          

ــا      ــة تســــجل ةيهــ ــوق الدا ليــ ــن الســ ــواردة مــ ــلالت الــ ــها لــ ــراج اصــــمل بعضــ اإل ــ

البيانــــات الالزمــــة لتحديــــد األواــــاف والــــرقم واملارفــــة واملنشــــة والقيمــــة واملقصــــد 

  .النو  و رياا من البيانات املفيدة و

تســجل البضــائع الــ  أد لــك إىل األمــافن اخلااــة والــ  أجريــك عليهــا عمليــات           _61مادة 

ــات      ــن عمليــ ــة عــ ــاحات الالزمــ ــع اإليضــ ــمن  يــ ــة تتضــ ــجالت  ااــ ــل يف ســ حتويــ

ــاج     ــنيع وتــــب  أنــــوا  املــــواد الــــ  اســــتعملك يف اإلنتــ التحويــــل واملــــزج والتصــ

ومصـــدراا و يـــع البيانـــات األ ـــرى املتعلقـــة بهـــا وتســـديداا يف  اجلديـــد وفمياتهـــا 

القيـــــود والســـــجالت األ ـــــرى املنـــــو  بهـــــا يف اـــــها النظـــــام وجيـــــب أن حتمـــــل   
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ــة احلــرة          ــارة  املنطق ــة احلــرة عب ــل أو تصــنيع يف املنطق ــا حتوي ــ  حلقه املنتجــات ال

اجمللـــس ( بصـــورة ظـــاارة و ـــري قابلـــة للمحـــو باســـتثناء املنتجـــات الـــ  يقـــرر ....يف 

 .إعفاءاا من تلا العبارة 

ــتخدميهم      _61مادة  ــدد مســ ــاء وعــ ــا أ ــ ــدون ةيهــ ــكوا ســــجالت تــ ــتثمرين أن ميســ علــــك املســ

وعمــاهلم وتــاريخ اســتخدامهم للعمــل يف املنطقــة احلــرة ترســل لــوائب منهــا مباشــرة          

ــادة أو      ــات الســـجل مـــن زيـ ــد فـــل تعـــديل يف بيانـ ــيهم عنـ ــة ويتوجـــب علـ إىل املؤسسـ

يتوجــــب علــــك املســــتثمرين تســــليم مســــتخدميهم  .ؤسســــة بــــهلا نقصــــان أشــــعار امل

وعمــاهلم إشــارات مــن  ــو ج موحــد لكــل مــنهم حيــدد مــن قبــل املؤسســة حتمــل           

اســــم اــــاحب العمــــل ورقــــم املســــتود  أو املنشــــةة الصــــناعية تو ــــع علــــك األ ر  

 .أثناء عملهم  من املنطقة احلرة 

دميهم وعماهلم وللمؤسسة أن متنع د ول  أه من املستثمرون مسؤولون عن تصرةات مستخ     - 62مادة 

 .اؤالء إىل املنطقة احلرة عند إ اللم بنظام العمل ةيها 

ميكـــن للمؤسســـة أن تســـمب للمســـتثمرين بالتنـــازل عـــن حـــق االشـــغال لألمـــافن الـــ     _63مادة 

 يشغلونها ملن ير بون  من الشروط التالية :  

 .تتوةر يف طالب االشغال أن تتوةر يف املتنازل لم الشروط ال   _أ

  .أن جيره التنازل أمام موظا املؤسسة املختمل _ب

ــد          _ج ــع شــروط العق ــم واملؤسســة اضــع جلمي ــازل ل ــ  املتن ــد ب ــد جدي ــنظم عق أن ي

األول املتوجبـــة علـــك املتنـــازل مـــا ا يضـــع اجمللـــس شـــروطا  أ ـــرى يتضـــمنها   

 .قرار البك بطلب التنازل الهه يقدمم املستثمر 

ــ  _د ــم املــــدة    ال جيــ ــازل لــ ــاوز مــــدة العقــــد اجلديــــد املــــ م  مــــع  املتنــ وز أن تتجــ

املتبقيــــة مــــن العقــــد املــــ م مــــع املتنــــازل إال يف احلــــاالت املقرتنــــة  بتغــــيري   

طبيعـــة النشـــاط حيـــل تـــتم زيـــادة أو إنقـــاص املـــدة املتبقيـــة مـــن العقـــد بشـــكل   

  .يتناسب مع املدة األالية لنشاط املتنازل واملتنازل لم 

 اخلامسالفصل 

 األسواق احلرة واملصارف

جيــــوز للمؤسســــة إقامــــة أســــواق حــــرة  ــــمن املنــــاطق احلــــرة ودا ــــل املــــدن    _64مادة 

 .الرئيسية يف القطر ويف املطارات املدنية ويف املراة  

تتــةلا الســوق احلــرة مــن رــالت ااريــة تبــا  ةيهــا باجلملــة أو بــاملفرق البضــائع             

العـــــابرين بطريـــــق الرتانزيـــــك واملســـــاةرين   األجنبيـــــة والوطنيـــــة إىل املســـــاةرين

الــدولي  بقصــد إعــادة التصــديرا واهلياــات الدبلوماســية والقنصــلية ومــا يف حكمهــا         

ــق       ــا يتفـ ــل مـ ــرة يف فـ ــاطق احلـ ــة للمنـ ــد العامـ ــواق القواعـ ــه  األسـ ــك اـ ــق علـ وتطبـ

ــها       ــن أجل ــاك م ــ  أنش ــة ال ــا والغاي ــة تكوينه ــائع     .وطبيع ــوا  البض ــة أن حتــدد املؤسس

يـــع فمـــا حتـــدد وســـائل املراقبـــة باالتفـــاق مـــع إدارة اجلمـــار  واإلدارة   وشـــروط الب

  .املعنية حسب احلال علك أن يتم البيع حتما  بالعمالت األجنبية املقبولة 
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ــا وتقســيمها          ــائع وتغليفه ــرز البض ــا يف الســوق احلــرة بف ــموح به ــات املس ــر العملي وتنحص

  .وتصنيفها والعمليات الالزمة حلفظها 

ــ  _65مادة  ــة     تكـ ــؤولة دون املؤسسـ ــوق مسـ ــتثمار السـ ــة باسـ ــا املؤسسـ ــد إليهـ ــة الـــ  تعهـ ون اجلهـ

ــا أو        ــها مباشــرة أو مــن قبــل وفالئه ــع املخالفــات واأل طــاء الــ  تقــع مــن قبل عــن  ي

 .تابعيها 

ــك         _66مادة  ــمن أرا ــ ــرةية  ــ ــ ت مصــ ــة منشــ ــيمل بتقامــ ــس الرت ــ ــن اجمللــ ــرار مــ ــوز بقــ جيــ

ل خمتلـــــا النشـــــاطات والفعاليـــــات املنـــــاطق احلـــــرة لتمـــــارس ةعاليتهـــــا يف متويـــــ 

ــا       ــ  تتطلبهــ ــرةية الــ ــدمات املصــ ــائر اخلــ ــديم ســ ــا  وتقــ ــناعية و رياــ ــة والصــ التجاريــ

  .أعمال املستثمرين واملودع  يف اه  املناطق و ري املقيم  

  .حيدد بقرار من اجمللس بدل اإلشغال ومدتم   _67مادة 

 تثمار املصريف و ااة ما يلي:  يضع اجمللس األحكام املتعلقة باالس    _آ _68مادة 

  .قواعد منب الرت يمل  _1

 .حتديد رأ ال املصرف واحتياطاتم  _2

  .حتديد األعمال املصرةية املسموح بها  _3

ــة      _4 ــدميها للمؤسســ ــرف تقــ ــك املصــ ــب علــ ــات املتوجــ ــات واملعلومــ ــد البيانــ حتديــ

  .لغرض التثبك من سالمة و ع املصرف وةعاليتم 

 .سة يف ممارسة الرقابة واإلشراف علك أعمال املصرف حتديد دور املؤس _5

 .قواعد تصفية املصرف  _3

حتديــد الضــمانات الــ  تكفــل ئايــة حقــوق املتعــامل  مــع املصــرف و يــع           _7

 .األحكام الكفيلة بتنظيم االستثمار املصريف 

 .املخالفات والغرامات والعقوبات اإلدارية  _8

ــه       _ب         ــد و ــع ا ــك عن ــاطق احلــرة        يراع ــن إحــدا  املن ــة م ــع الغاي ــة م ــون متفق ــام أن تك األحك

وطبيعـــة االســـتثمار ةيهـــا دون التقيـــد بةحكـــام القـــوان  الناظمـــة للعمـــل املصـــريف يف  

 .القطر 

 الفصل السادس

 مزايا االستثمار يف املناطق احلرة

ــ        _69مادة  ا  أو يســــمب بتصــــدير مــــواد البنــــاء األساســــية واآلالت واملعــــدات املصــــنوعة رليــ

ــة      ــوم اجلمرفيـ ــدةع الرسـ ــة بـ ــفة الوطنيـ ــبة الصـ ــورية    إىلاملكتسـ ــرة السـ ــاطق احلـ املنـ

ــع       ــاة مــن إجــازة التصــدير والتعهــد بةحكــام القطــع ومســتثناة مــن أحكــام من ــد  أومعف تقي

ــ ت      ــة واملنشـــ ــة األبنيـــ ــرة إلقامـــ ــاطق احلـــ ــتعماهلا يف املنـــ ــال اســـ ــدير يف حـــ التصـــ

ــادة تصـــــ   ــال إعـــ ــا يف حـــ ــا أمـــ ــتثمارية واهيزاـــ ــع  إىلديراا االســـ ــارج ةتخضـــ اخلـــ

ــد        ــع أو التقيي ــل املن ــن حي ــواء م ــة للتصــدير س ــام العام ــع    أولألحك ــادة القط ــد بتع التعه

.  

ــة     _71مادة  ــة احليــ ــواد األوليــ ــدير املــ ــمب بتصــ ــات   إىليســ ــرة يوجــــب بيانــ ــاطق احلــ املنــ

تصــدير نظاميــة ووةــق مــا تســمب بــم أحكــام التجــارة اخلارجيــة ووةــق أنظمــة القطــع            
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اســـتثناء بعـــ  الكميـــات مـــن اـــه  املـــواد أو مـــن مـــواد التعباـــة والتغليـــا   الناةـــهة  ب

املشــــمولة باملخصصــــات الســــنوية الــــ  حيــــدداا الســــيد وزيــــر االقتصــــاد والتجــــارة  

اخلارجيــة لكــل مســتثمر والــ  ال ختضــع الحكــام التجــارة اخلارجيــة وأنظمــة القطــع          

  .الناةهة

ــ      _71مادة  ــد التصـ ــك بقصـ ــال املؤقـ ــام اإلد ـ ــق أحكـ ــك    تطبـ ــهة علـ ــدير الناةـ ــادة التصـ نيع وإعـ

ــادة التصــــدير     ــال الصــــنع وإعــ ــنيع أو إفمــ عمليــــات اإلد ــــال املؤقــــك بقصــــد التصــ

فمــا تطبــق أحكـــام التصــدير املؤقــك مـــن     .القطــر   إىلاجلاريــة مــن املنــاطق احلـــرة    

ــك        ــر علــ ــهة يف القطــ ــنع الناةــ ــال الصــ ــنيع أو إفمــ ــد التصــ ــارج بقصــ ــر اىل اخلــ القطــ

  .ماثلة اجلارية من القطر اىل املناطق احلرةعمليات التصدير املؤقك امل

يـــتم مـــنب شـــهادة املنشـــة الســـوره للمنتجـــات املصـــنعة يف املنـــاطق احلـــرة الســـورية    _آ _72مادة 

ــا  للقــــوان     مــــن  ــــرف الصــــناعة يف القطــــر  وتصــــادق عليهــــا اجلهــــة املختصــــة وةقــ

 .واألنظمة الناةهة 

ات املصــــنعة أو احولــــة يف يــــتم مــــنب شــــهادة منشــــة منطقــــة حــــرة ســــورية للمنتجــــ  _ب

ــك       ــرة وعلـ ــاطق احلـ ــة للمنـ ــة العامـ ــل ادارة املؤسسـ ــن قبـ ــورية مـ ــرة السـ ــاطق احلـ املنـ

مســؤوليتها بغــ  النظــر عــن نســبة التكلفــة احليــة هلــه  املنتجــات وعلــك أن تزيــل           

الشـــهادة بعبـــارة تفيـــد أن رتوااـــا ال يعتـــ  بضـــاعة ســـورية املنشـــة وإ ـــا و تصـــنيعم أو 

 .نطقة احلرة حصرا حتويلم يف امل

يســـمب بتد ـــال بقايـــا عمليـــات التصـــنيع  والفـــوارع النااـــة عـــن اـــه  العمليـــات  يف    _73مادة 

ــدرة       ــات املقـ ــدود الكميـ ــا حلـ ــاوز فمياتهـ ــريطة أال تتجـ ــر شـ ــرة اىل القطـ ــاطق احلـ املنـ

ــن      ــتثنك مــ ــة وتســ ــوم اجلمرفيــ ــا الرســ ــتوةك عنهــ ــك أن تســ ــنيع وعلــ ــارب التصــ يف اــ

ــة  ــارة اخلارجيـ ــام التجـ ــتعمال    أحكـ ــاحلة لالسـ ــري اـ ــوارع  ـ ــا والفـ ــا إ ا فانـــك البقايـ أمـ

  .ةيجره إتالةها أاوال  يف املنطقة احلرة أو دا ل القطر وةقا  لطبيعتها وفمياتها

ــا        _74مادة  ــا  لنظامهـ ــرة وةقـ ــواق احلـ ــاطق واألسـ ــل املنـ ــة دا ـ ــاطات القائمـ ــع النشـ ــك  يـ تعفـ

ــ      ــة الضـ ــن فاةـ ــاطات مـ ــه  النشـ ــة بهـ ــائق املتعلقـ ــهلا الوثـ ــيما  وفـ ــوم السـ رائب والرسـ

ــرى       ــرائب األ ــ ــة الضــ ــور وفاةــ ــب واألجــ ــاح والرواتــ ــك األربــ ــد ل علــ ــرائب الــ  ــ

ــا إال       ــة و رياـ ــوم اجلمرفيـ ــابع والرسـ ــم الطـ ــوم فرسـ ــهلا الرسـ ــر وفـ ــهة يف القطـ الناةـ

ــلطات     ــام السـ ــرة لتـــ ز أمـ ــاطق احلـ ــاط  ـــمن املنـ ــة بالنشـ ــائق املتعلقـ إ ا أعـــدت الوثـ

ختضــــع لرســــم الطــــابع املتوجــــب علــــك  احليــــة الر يــــة دا ــــل القطــــر عندئــــه  

 .مثيالتها من الوثائق احلية 

ال تســـره قـــرارات احلجـــز االحتياطيـــة أو التنفيهيـــة علـــك املنشـــ ت املقامـــة  ـــمن           _75مادة 

ــمنها إال إ ا        ــودة  ـ ــياء املوجـ ــائع واألشـ ــتثماراا والبضـ ــوق اسـ ــرة وحقـ ــاطق احلـ املنـ

ــاطق     ــاط يف املنـــ ــق بنشـــ ــزا  يتعلـــ ــن نـــ ــا  عـــ ــز نا ـــ ــان احلجـــ ــد   فـــ ــرة ألحـــ احلـــ

املتخااـــم  أو نـــمل قـــرار احلجـــز اـــراحة علـــك حجـــز موجـــودات املســـتثمر يف         

 .املنطقة احلرة دون املنشةة وحق استثماراا 
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إ ا نشـــة نـــزا  بـــ  املؤسســـة مـــن جهـــة واملســـتثمرين أو املـــودع  لـــديها مـــن جهـــة   _76مادة 

 أ رى ميكن حل اها النزا  بتحدى الطرق التالية : 

 .يقراا جملس اإلدارة  إجراء تسوية _آ 

 .التحكيم  _ب 

 .اللجوء إىل القضاء السوره املختمل  _ج 

ميكــن أن يســتمر العمــل  ــمن املنــاطق احلــرة  ــارج أوقــات الــدوام الر ــي  _آ _77مادة 

  .واألعياد علك أال يتجاوز حدود منشةة املستثمر ااحب العالقة   العطـل وأيام

ــود  الق  _ب ــتثمر أو املـ ــراج أو نقـــل  إ ا ر ـــب املسـ ــال أو إ ـ ــات إد ـ ــام بعمليـ يـ

أو أه عمــــل يســــتوجب تكليــــا بعــــ  العــــامل  لإلشــــراف عليــــم مــــن  ــــري 

العـــامل  القـــائم  علـــك احلراســـة أاـــال تتقا ـــك املؤسســـة أجـــور اإلشـــراف  

  .وةقا للمعدالت ال  حيدداا اجمللس هله  الغاية 

 

ســـواء فانـــك اـــه  الوســـائط  حيـــق للمســـتثمر إد ـــال وســـائط النقـــل الالزمـــة لنشـــاطم _78مادة 

ســــيارات  ات اســــتعمال  _ســــيارات نقــــل بضــــائع  _ســــيارات نقــــل رفــــاب  اعيــــة 

إد ـــاال مؤقتـــا إىل القطـــر شـــريطة أال تســـتخدم   _.(…بـــراد  -إطفـــاء - ـــاص  إســـعاف

  .إال لأل راض ال  أد لك من اجلها 

ــدير      _79مادة  ــة  املـ ــة برئاسـ ــة  جلنـ ــارة اخلارجيـ ــاد والتجـ ــر االقتصـ ــكل وزيـ ــار    يشـ ــام للجمـ العـ

وعضــوية مــدير عــام املنــاطق احلــرة وممثــل عــن فــل مــن وزارة االقتصــاد والتجــارة           

اخلارجيـــة ووزارة النقـــل لو ـــع األســـس والضـــوابط والشـــروط الالزمـــة لو ـــع املـــادة   

 .  مو ع التنفيه 78 

 الفصل السابع

 أحكام املخالفـات 

نشــــاطم االســــتثماره  ملــــدة إ ا تــــب  للمؤسســــة أن اــــاحب العالقــــة قــــد أوقــــا   _81مادة 

ــدون عــهر           ــة و لــا ب ــرتات متقطع ــنوات علــك ة ــنت  بصــورة مســتمرة أو  ــس س س

مشـــرو  حيـــق هلـــا بنـــاء علـــك مواةقـــة اجمللـــس إنهـــاء العقـــد أو رةـــ  التجديـــد           

ــدة      ــاء مـ ــة علـــك انتهـ ــائج املرتتبـ ــع النتـ ــة  يـ ــه  احلالـ ويرتتـــب علـــك  لـــا يف اـ

 .العقد األالية 

مرون بةحكـــام اـــها النظـــام أو بشـــروط عقـــود االشـــغال املعقـــودة       إ ا أ ـــل املســـتث   _81مادة 

معهـــم أو بنظـــام االســـتثمار واآلداب العامـــة والســـالمة املهنيـــة توجـــم املؤسســـة إ طـــارا  

ــا        ــن  لـ ــم عـ ــد ختلفهـ ــار وعنـ ــدد يف اإل طـ ــدة حتـ ــمن مـ ــة  ـ ــة املخالفـ ــيهم إلزالـ إلـ

ــة اجمل    ــاء علـــك مواةقـ ــة بنـ ــق للمؤسسـ ــار حيـ لـــس  ـــالل املـــدة احـــددة يف اإل طـ

ــن          ــة عـ ــحاب العالقـ ــا أاـ ــد ختلـ ــالء وعنـ ــة لإل ـ ــدة معقولـ ــد مـ ــود وحتديـ ــخ العقـ ةسـ

ــة أن       ــق للمؤسسـ ــددة حيـ ــدة احـ ــالل املـ ــزاتهم  ـ ــم واهيـ ــائعهم وآالتهـ ــالء بضـ إ ـ

ــتهم وتو ــــع البضــــائع واآلالت والتجهيــــزات يف        ــوم بهــــه  العمليــــات علــــك نفقــ تقــ

  .أمافن اإليدا  العام وختضع لبدل اإليدا  املقرر أاوال  



 21 

مــن جممــل   %11إ ا قــام املســتثمر بعمليــة تهريــب تفــرض هقــم  رامــة ماليــة تعــادل           _82مادة 

ــة إىل         ــدد الغرامـ ــرار تشـ ــال التكـ ــم ويف حـ ــار  عليـ ــا ادارة اجلمـ ــ  حتققهـ ــة الـ الغرامـ

 .الضعا  وينظر  عنداا اجمللس بفسخ العقد امل م معم 

إ راجهـــا دون معاملـــة نظاميـــة يف حـــال  ـــبط بضـــاعة دا ـــل املنطقـــة احلـــرة بقصـــد   _83مادة 

مـــن قيمتهـــا بعـــد تنظـــيم     %15قبـــل ااوزاـــا بـــاب اخلـــروج تفـــرض  رامـــة قـــدراا       

  .الضبط الالزم من قبل العامل  يف املنطقة احلرة وإعادة البضاعة 

إ ا عثـــر موظفـــو املنطقـــة احلـــرة أو اجلمـــار  علـــك أشـــياء ا يصـــرح عنهـــا يف بيانـــات   _84مادة 

اةهم علــــك تفريــــا البضــــائع يف املســــتودعات العامــــة أو اإلد ـــال و لــــا عنــــد إشــــر 

ــا تعـــادل     ــاةة  %5املنشـــ ت اخلااـــة ا تســـتويف املؤسســـة  رامـــة عنهـ ــا إ ـ   مـــن قيمتهـ

 .إىل اإلجراءات ال  تتخهاا إدارة اجلمار  لقمع اه  املخالفة أو تسويتها 

ــرت         _85مادة  ــمون الفقـ ــة مضـ ــدة العقديـ ــ  املـ ــادة   3و2ختفـ ــن املـ ــ51 آ( مـ ــها   مـ ن اـ

ــا      ــك عليهـــ ــ  واةقـــ ــة الـــ ــفات الفنيـــ ــاء دون املوااـــ ــه البنـــ ــوم إ ا و تنفيـــ املرســـ

ــم  بعـــ  العيـــوب والتشـــققات   اخل حيـــل حيـــدد اجمللـــس ...املؤسســـة أو ظهـــرت ةيـ

 .مدة التخفي  باالستناد إىل تقرير ةين يعد هله  الغاية 

  %1يـــة قدراــــــا  إ ا اـــاوز نشـــاط املســـتثمر حـــدود منشـــ تم تفـــرض هقـــم  رامـــة يوم   _86مادة 

ــالا         ــكل خمـ ــغولة بشـ ــاحة املشـ ــك املسـ ــب علـ ــنوه املتوجـ ــغال السـ ــدل االشـ ــن بـ مـ

وطيلــة مــدة اشــغالم هلــا إ ــاةة إىل توجــب بــدل االيــدا  عليهــا واختــا  اإلجــراءات           

ــة أو      ــلحة العامــ ــرا  باملصــ ــا مضــ ــان بقاعاــ ــة إ ا فــ ــة املخالفــ ــرى إلزالــ ــة األ ــ اإلداريــ

 .يصاح املستثمرين اآل رين 

إ ا ختلـــا املســـتثمر عـــن تســـديد بـــدالت االشـــغال والـــهمم األ ـــرى يف مواعيـــداا     _87مادة 

ــدراا       ــة ري قـ ــة تـ ــديداا لغرامـ ــة ر تسـ ــ  تـ ــالا الـ ــدالت واملبـ ــع البـ ــررة ختضـ  %9املقـ

ــة ري يف       ــاوز التـ ــد إ ا اـ ــخ العقـ ــة لفسـ ــراءات القانونيـ ــا  اإلجـ ــاةة اىل اختـ ــنويا  ا ـ سـ

  .التسديد مدة تزيد عن العام 

 ا أد ـــل املســـتثمر بضـــاعة اىل منشـــةتم ا يـــر مل لـــم بتخزينهـــا يف منشـــةتم أو ا        إ  _88مادة 

تكــن مــن مســتلزمات نشــاطم الصــناعي مــن مــواد أوليــة و رياــا أو ا تكــن عائــدة لــم           

ــال         ــات اإلد ـ ــا يف طلبـ ــرح عنهـ ــوال  أو ا يصـ ــم أاـ ــا اليـ ــل ملكيتهـ ــتم نقـ ــال  أو ا يـ ااـ

  مـــن %21علـــك أال تزيـــد عـــن    يوميـــا  مـــن قيمتهـــا %1تفـــرض هقـــم  رامـــة قـــدراا   

ــا           ــ  ينظــر به ــدا احلــاالت ال ــا ع ــةة ةيم ــك يف املنش ــا بقي ــة  مهم ــة البضــاعة املخالف قيم

  .اجمللس واألسباب احيطة بها حيل تعفك من الغرامة بقرار معلل يصدر عنم 

ــؤولية         _89مادة  ــق واملسـ ــار احلريـ ــد أ طـ ــةتم  ـ ــك منشـ ــةم  علـ ــن التـ ــتثمر عـ ــا املسـ إ ا ختلـ

 أو فان عقد التةم  ال يشمل  لا فليا  أو جزئيــــــــا  املدنية

  واحــــد %11  بنــــاء املنشــــةة وموجــــودات اجلــــوار ( تفــــرض هقــــم  رامــــة قــــدراا    

بــاأللا يوميــا  مــن املبلــا املتوجــب التــةم  عليــم وطيلــة مــدة التخلــا ا ــاةة اىل           

فــرتة الـــ  ا  مالحقتــم قضــائيا  باأل ــرار النا ـــم إ ا حصــل حريــق أو  ـــري   ــالل ال      

  .يتم التةم  علك املنشةة  منها 
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ــا           _91مادة  ــة أو يمتلكاته ــ ت املنطق ــل يضــر ينش ــم بعم ــامل  لدي ــتثمر أو أحــد الع ــام املس إ ا ق

ــدار       ــم يقـ ــة عليـ ــود املؤسسـ ــرين تعـ ــتمثرين اآل ـ ــ ت املسـ ــة او ينشـ ــا العامـ أو يراةقهـ

 .لصاحلها منم  %25الضرر الناجم  مضاةا  إليم  رامة مقداراا   

ــة            _91مادة  ــرض   رام ــة ة ــةتم  حتــك طائل ــام منش ــة أم ــتين بالنظاة ــتثمر أن يع ــك املس يتوجــب عل

 .  دوالر يوميا  إ ا ا يتقيد بهلا 2هقم مقداراا  

ــها          _92مادة  ــان اـ ــة وفـ ــة املؤسسـ ــك مواةقـ ــول علـ ــل احلصـ ــا قبـ ــل مـ ــتثمر بعمـ ــر  املسـ إ ا شـ

ــة حيــدداا اجمل       ــم  رام ــا تفــرض هق ــتوجب  ل ــل يس ــم إ ــاةة إىل   العم ــس يف حين ل

ــل         ــا مــن جــراء مباشــرة العمــل قب ــدالت واأل ــرار النا ــة عــن  ل ــم بالب الرجــو  علي

 .احلصول علك املواةقة 

ــام مــــن املخالفــــات          _93مادة  ــات الحكــــام اــــها النظــ ــب املســــتثمر ثــــال  خمالفــ إ ا ارتكــ

ــس        ــك اجمللـ ــعم علـ ــرض و ـ ــد ا يعـ ــام واحـ ــالل عـ ــا  ـ ــواد  أو  رياـ ــوةة يف مـ املواـ

  .ا  اإلجراءات القانونية هقم ولو أدى  لا اىل ةسخ العقد امل م معم الخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


