نظام استثمار املناطق احلرة
يف
اجلمهوريّة العربيّة السوريّة



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
أحكام عامـــة

مادة  _1يقصد بالتعابري التالية مايلي :
_ املؤسسة  :املؤسسة العامة للمناطق احلرة.
_ اجمللس  :جملس إدارة املؤسسة.
_ املدير  :املدير العام للمؤسسة.
_ النظـــــام  :نظـــــام االســـــتثمار الناةـــــه يف املنـــــاطق احلـــــرة باجلمهوريـــــة العربيـــــة
السورية.
مادة _2

يســره اــها النظــام علــك فاةــة املنــاطق واألســواق احلــرة القائمــة والــ

ســتقام يف

اجلمهورية العربية السورية .
مادة _3

ختـــتمل املؤسســـة علـــك وجـــم احلصـــر باســـتثمار
وةق النشاطات التالية :
آ_ النشاط التجاره واألسواق احلرة.
ب_ النشاط الصناعي.
ج _ النشاط املصريف.
د_ النشاط الفندقي واملطاعم.
اـ املدن واملرافز اإلعالمية.
و_ نشاط التجارة اإللكرتونية واملعلوماتية.
ز_ املكاتب التجارية ومكاتب الشحن .

يـــع املنـــاطق واألســـواق احلـــرة

ح_ النشــــاط الصــــحي فتقامــــة منتجعــــات اــــحية ــــمنها أو مشــــايف ومصــــحات وةقــــا
لنظامها.
ط_ النشاط اخلدمي بكاةة أنواعم.
ه_ أه نشــــاط آ ـــر يســــهم بتنميــــة املبــــادالت التجاريــــة ويــــؤده خلدمــــة اإلقتصــــاد
الوطين وةقا لتقديرات اجمللس.
وميكـــن للمجلـــس بنـــاء علـــك اقـــرتاح املـــدير أن يعهـــد باســـتثمار بعـــ
النشاطات إىل جهات أ رى من الشروط ال
مادة _4

حيدداا هلها الغرض.

حيـــق للمؤسســـة وةقـــاًلضـــرورات العمـــل لـــديها أن متـــومل مشـــاريع إحـــدا
وأســـواق حـــرة جديـــدة وبعـــ

اـــه

املشـــاريع االســـتثمارية الـــ

منـــاطق

تقـــام ـــمن املنـــاطق

احلــرة بةيــة طريقــة يرااــا اجمللــس مناســبة ا ســواء أفــان التمويــل دا ليــا أم ارجيــا
أم مشرتفا.
مادة _5

يــــع األمــــوال املنقولــــة و ــــري املنقولــــة العائــــدة

للمؤسســــة حــــق االمتيــــاز علــــك

ملـــدينيها واملوجـــودة ـــمن املنـــاطق واألســـواق احلـــرة وتعتـ ـ اـــه األمـــوال مـــن
بضائع و رياا امنة جلميع حقوق املؤسسة .
مادة _6

تســــره علــــك املنــــاطق واألســــواق احلــــرة القــــوان

واألنظمــــة املتعلقــــة بــــاألمن

واآلداب والصحة العامة وقمع التهريب ةقط .
مادة _7

يســمب بتد ــال البضــائع األجنبيــة مــن أه نــو فانــك وأيــا فــان منشــؤاا أو مصــدراا
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

االســـــتهال احلـــــي إىل املنـــــاطق واألســـــواق احلـــــرة ا وتطبـــــق عليهـــــا األحكـــــام
الناةهة بهها الشةن.
يســــمب بتد ــــال البضــــائع املوجــــودة يف املنطقــــة احلــــرة إىل املنطقــــة اجلمرفيــــة
للو ع يف االستهال احلي وةقا للقوان
مادة _8

واألنظمة الناةهة.

حيظـــر إد ـــال البضـــائع التاليـــة إىل املنـــاطق واألســـواق احلـــرة و لـــا حتـــك طائلـــة
مصـــــــادرتها دون أه تعـــــــوي
املنصوص عليها يف القوان
أ.

باإل ـــــــاةة إىل اإلجـــــــراءات القانونيـــــــة األ ـــــــرى
الناةهة.

البضــــائع ات املنشــــة أو املصــــدر اإلســــرائيلي والبضــــائع املمنــــو اســــترياداا
تنفيــــها للقــــرارات املتعلقــــة يقاطعــــة إســــرائيل وبضــــائع الــــدول األ ــــرى الـــ
مينع التعامل معها اقتصاديا.

ب.

املخـــدرات علـــك أنواعهـــا ومشـــتقاتها باســـتثناء مـــا يتعلـــق منهـــا بصـــناعة األدويـــة
واملواد الصيدالنية.

ج.

األســــلحة والــــه ائر واملتفجــــرات أيــــا فــــان نوعهــــا باســـــتثناء أســــلحة الصــــيد
و

ائراا.
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املـــواد النتنـــة أو القابلـــة لاللتهـــاب باســـتثناء املـــواد الــ

د.

تتحقـــق شـــروط ختزينهـــا

ـــمن املنـــاطق احلـــرة وهيـــل تـــوةر اـــه الشـــروط ـــرورات األمـــن والصـــحة
والسالمة العامة.
إن و ـــع املنطقـــة احلـــرة ال يســـتلزم مبـــدئيا ـــمن احلـــدود املؤلفـــة هلـــه املنطقـــة

مادة _9

أه عمـــل مـــن قبـــل اجلمـــار

ـــري األعمـــال الـ ـ

عـــن البضـــائع

تتعلـــق بـــالتفتي

احظـــور إد اهلـــا يوجـــب أحكـــام املـــادة  )8مـــن اـــها النظـــام و لـــا باالتفـــاق
وباالشـــرتا مـــع املؤسســـة ا فمـــا يرتتـــب علـــك املؤسســـة إشـــعار اجلمـــار بكـــل مـــا
يطلع عليم موظفواا أو مستخدمواا من خمالفات ألحكام تلا املادة.
مـــادة  _11آ_ يســـمب بـــةن تقـــام واـــره يف املنـــاطق احلـــرة يطلـــق احلريـــة وبنـــاء علـــك تـــر يمل
مســب ق مــن املؤسســة خمتلــا الصــناعات واملعامــل و

يــع عمليــات التحويــل واــي

علـــــك ســـــبيل املثـــــال ال احلصـــــر عمليـــــات التقســـــيم والفـــــرز والتشـــــكيل والتصـــــنيع
والتغليــــا والتعباــــة واملــــزج والتنقيــــة والتنظيــــا والتشــــحيم والــــتقطري والتحمــــي
والدق والتكسري والسحق والرتقيم وو ع عالمات اارية وتبديلها.
ب_

اـــره العمليـــات الســـابقة مبـــدئيا يف أمـــافن االشـــغال اخلـــاص وميكـــن للمؤسســـة أن
تســـمب بـــتجراء بعـ ـ
األمافن ال

مادة  _11آ_

اـــه العمليـــات يف مســـتودعاتها العامـــة أو يف الســـاحات أو يف

تعداا هلها الغرض إ ا وجدت لا ممكنا

ال جيــوز اســـتهال البضـــائع األجنبيـــة يف املنــاطق احلــرة لالســـتعمال الشخصـــي قبـــل
تةدية ما يرتتب عليها من رسوم

ب_

رفية و رياا من الرسوم والضرائب األ رى.

جيــــوز اســــتهال البضــــائع األجنبيــــة يف املنــــاطق احلــــرة إلقامــــة واهيــــز املنشــ ـ ت
االســـــتثمارية ةيهـــــا وفـــــهلا اســـــتعمال اآلالت واملعـــــدات والتجهيـــــزات األجنبيـــــة
و

يـــــع متطلبـــــات وحاجـــــات النشـــــاط االســـــتثماره ةيهـــــا دون أن ترتتـــــب عليهـــــا

الرســـوم اجلمرفيـــة و رياـــا مـــن الرســـوم والضـــرائب فمـــا ال تســـره عليهـــا أحكـــام
التجـــارة اخلارجيـــة مـــن حيـــل املنـــع واحلصـــر والتقيـــد ةيمـــا إ ا اســـتعملك ـــمن
املناطق احلرة لأل راض املنو عنها يف اه املادة.
ج_

ال اــوز الســكنك ــمن املنــاطق احلــرة إال برت ــيمل ــاص مــن املؤسســة وةقــا ملــا
تقتضيم حاجة العمل ةيها.

مادة  _12آ_

جيـــوز جلميـــع الســـفن الوطنيـــة واألجنبيـــة أن تتجهـــز مـــن املنطقـــة احلـــرة
املعدات البحرية ال

ب_

ميـــع

حتتاج إليها.

جيــوز للســفن الوطنيــة واألجنبيــة الــ

تزيــد ئولتهــا عــن مائــة و

ســ

طنــا هريــا

اـــاةيا أن تتمـــون منهـــا بـــاملواد الغهائيـــة واألد نـــة واملشـــروبات والزيـــوت و

يـــع

املــــواد الالزمــــة ألجهزتهــــاا وحيــــق للمؤسســــة إيقــــاف عمليــــات التمــــوين يف حــــال
ثبوت التالعب وإساءة االستعمال.
مادة _13

علــك فــل مــن يــد ل املنطقــة احلــرة أو يتعامــل معهــا أو يســتعمل منشــ تها وتســهيالتها
أن يتقيد بةحكام اها النظام.
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مادة _14

حيظــر د ــول املنطقــة احلــرة علــك مــن ال حيمــل إجــازة ااــة مــن مــدير املنطقــة
هلـــها الغـــرض باســـتثناء رجـــال الضـــابطة ومـــوظفي اجلمـــار املختصـ ـ

و لـــا عنـــد

الضرورة وملقتضيات العمل.
مادة _15

حتــدد أوقــات العمــل وأاــول الــد ول واخلــروج مــن املنطقــة احلــرة مــن قبــل مــدير
املؤسسة.
الفصل الثاني
إجراءات ختزين وتصنيع البضائع وتصفيتها

مادة_16

يـــتم إد ـــال البضـــائع إىل املنطقـــة احلـــرة يوجـــب طلـــب يقدمـــم اـــاحب العالقـــة أو
ممثلـــم القـــانوني يـــب

ةيـــم منشـــة البضـــائع ومصـــدراا وجنســـها ونوعهـــا ووزنهـــا وقيمتهـــا

وأنـــوا الطـــرود وعالماتهـــا التجاريـــة وأرقامهـــا وعـــددااا وجيـــب أن يتضـــمن الطلـــب
تصـــرحيا مـــن مقدمـــم يفيـــد أنـــم اطلـــع علـــك أحكـــام اـــها النظـــام و

يـــع النصـــوص

املتعلقــة باســتثمار املنطقــة احلــرة وأن يتقيــد بهــا فمــا يتوجــب عليــم أن يثبــك عنوانــم
علك الطلب بشكل وا ب واريب.
جيره اإلد ال علك الشكل التالي :
آ_

اإلد ال عن طريق البــر :
مــن دا ــل القطــر أو ارجــم يرةــق بالطلــب املنــو بــم املعاملــة اجلمرفيــة
النظامية املراةقة للبضاعة.

ب_

اإلد ال عن طريق البحــر :
 _1من ارج القطر مباشرة إىل املنطقة احلرة يف ات املرةة :
ترةق النسخة األالية ملانيفسك الشحن مع املستندات والبوالمل.
 _2إ ا فـــان مقصـــد البضـــاعة منطقـــة حـــرة دا ليـــة يرةـــق بطلـــب اإلد ـــال
املعاملة اجلمرفية و رياا من املستندات إن وجدت.
_3مــــن مرةــــة ســــوره إىل املنطقــــة احلــــرة يف مرةــــة ســــوره آ ــــر أو يف
الــــدا ل اضــــع اإلد ــــال لــــهات الشــــروط املنــــو عنهــــا يف الفقــــرة
السابقة

مادة _17

علــــك املؤسســــة أن تقــــدم إىل اجلمــــار قــــوائم

ميــــع مــــا يــــد ل إىل املنطقــــة

احلرة أو ما ارج منها و لا الل مدة  33ساعة.
مادة _18

عنـــد إد ـــال البضـــائع إىل املنطقـــة احلـــرة وعنـــد إ راجهـــا منهـــا جيـــره قيـــداا يف
ســـجالت اإلد ـــال واإل ـــراج املنظمـــة مـــن قبـــل املؤسســـة وةـــق النمـــا ج املقـــررة
واملعتمـــــدة والـــ ـ

جيـــــب أن تتضـــــمن فاةـــــة البيانـــــات العائـــــدة هلـــــه البضـــــائع

املـــهفورة يف املـــادة  13وفاةـــة البيانـــات الـ ـ

مـــن شـــةنها تســـهيل معرةـــة اويـــة

البضائع.
مادة _19

تــــــود البضــــــائع الدا لــــــة إىل املنطقــــــة احلــــــرة ــــــمن املســــــتودعات العامــــــة
املســقوةةاوعند عــدم تــوةر األمــافن ةيهــا تــود حتــك الســقائاا وإال ةفــي الســاحات

4

املكشـــوةة ا مـــع مراعـــاة طبيعتهـــا بقـــدر اإلمكـــان .وتـــود يف الســـاحات املكشـــوةة
بصورة ااة :
البضـــائع الـ ـ

آ_

يتعـــهر و ـــعها يف الســـقائا أو املســـتودعات املســـقوةة بســـب
ال تتةثر بالعوامل اجلوية.

شكلها أو حجمها أو وزنها وال

أمــــا إ ا فانــــك البضــــائع تتــــةثر بهــــه العوامــــل ةعلــــك أاــــحاب البضــــائع أو
ممثليهم القانوني

االحتياطات الالزمة حلمايتها.

تةم

جيـــوز للمؤسســــة ودون إلــــزام عليهـــا وعلــــك نفقــــة أاـــحاب البضــــاعة ووةــــق
ســـــلطتها التقديريـــــة املطلقـــــة اختـــــا االحتياطـــــات املنـــــو عنهـــــا وعلـــــك
املؤسســـة عنـــد اســـتعمال اـــها احلـــق إعـــالم أاـــحاب العالقـــة بـــاإلجراءات
املتخهة ومقدار النفقات املتوجبة الل  48ساعة.
البضـــائع الـ ـ

ب_

يطلـــب أاـــحابها و ـــعها علـــك اـــه الصـــورة صواـــا عنـــد

امــــتالء املســــتودعات والســــقائا علــــك أن يقــــدم أاــــحاب اــــه البضــــائع
تصـــــرحيات طيـــــة مســـــبقة بـــــةن يكـــــون اإليـــــدا بهـــــه الصـــــورة علـــــك
مسؤوليتهم.
مادة _21

تــــود يف املنــــاطق احلــــرة البضــــائع احــــددة مفرداتهــــا وأنواعهــــا يف طلبــــات
اإلد ـــال ويكـــون أاـــحابها مســـؤول
أو

مادة _21

عـــن اـــحة البيانـــات املقدمـــة وعـــن فـــل طـــة

يظهر ةيها.

جيــــره تســــليم البضــــائع اىل املؤسســــة عنــــد إد اهلــــا اىل ــــري أمــــافن االشــــغال
اخلاص وةقا لإلجراءات التالية :
تســــجل هضــــور اــــاحب البضــــاعة أو ممثلــــم القــــانوني الطــــرود الدا لــــة هســــب
أنواعهـــا وعالماتهـــا وأرقامهـــا وتفـــرز الطـــرود املعطوبـــة أو املشـــبواة ةتـــوزن وتراـــمل
ويــنظم رضــر ـــبط بتوقيــع ممثـــل املؤسســة واــاحب العالقـــة ويــدون يف احضـــر
أه تبـــاين بــ
أو الـــ

البيانـــات واملســـتندات وبــ

يتعـــهر عـــداا ةتـــد ل

البضـــائع املســـتلمةا أمـــا البضـــائع الفـــرط

لـــة وةـــق مســـتنداتها ووزنهـــا القـــائم الفعلـــي مـــع

اإلشارة إىل لا يف رضر الضبط.
_ إ ا امتنــع اــاحب العالقــة عــن توقيــع رضــر الضــبط أو و ــعا حتفظــا علــك الوقــائع
املثبتــة ةيــم وا يراجــع قضــاء األمــور املســتعجلة

ــالل ثالثــة أيــام علــك األفثــر مــن

تاريخ احضر ا يُعمل بهها احضر فما لوفان موقعا منم بدون حتفظ .
مادة _22

جيره االستالم والتسليم وةقا ملا يلي :
 _1البضائع ات الوحدات املتماثلة  :بالعدد أو الوزن علك أساس العبو .
 _2البضـــائع الفـــرط أو الـــ

يتعـــهر عـــداا  :وةـــق املســـتندات العائـــدة هلـــا ووزنهـــا
لة فما وردت ) .

القائم الفعلي دون العد أه

 _3البضائع األ رى  :بالعدد دون الوزن .
وال تكــــون املؤسســــة مســــؤولة عنــــد االســــتالم والتســــليم ةيمــــا يتعلــــق بالبضــــائع
املــــهفورة يف الفقــــرة الثانيــــة عــــن العــــدد وفــــهلا ةيمــــا يتعلــــق بالبضــــائع
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املـــهفورة يف الفقـــرت

األوىل والثالثـــة عـــن الـــوزن حتـــك ولـــو ورد لـــا يف

مســــتندات البضــــائع إال إ ا طلــــب اــــاحب البضــــاعة مــــن املؤسســــة إجــــراء
االســــتالم والتســــليم علــــك أســــاس الــــوزن الفعلــــي ا ويف اــــه احلالــــة تكــــون
نفقــــات عمليــــة الــــوزن يف اإلد ــــال واإل ــــراج علــــك عاتقــــم وتؤ ــــه بعــــ
االعتبـــار صـــائمل البضـــائع وطبيعتهـــا وطريقـــة تغليفهـــا واحلـــاالت األ ـــرى الــ
تـــؤثر علـــك وزنهـــا زيـــادة أو نقصـــانا حيـــل التكـــون املؤسســـة مســـؤولة عـــن نقـــمل
الوزن الناجم عن تلا احلاالت .
مادة _23

يعطــك اـــاحب البضـــاعة املودعـــة بنـــاء علـــك طلبـــم شـــهادة إيـــدا ا

يـــة مســـتخرجة

من دةرت ه أرومة يدرج ةيها .
 _1اسم املود ولقبم ومهنتم وموطنم املختار .
 _2رقم وتاريخ د ول البضائع إىل املستودعات العامة .
 _3اسم البا رة الناقلة وجنسيتها إ ا اقتضك األمر أو أية وسيلة نقل أ رى.
 _4نو التةم

وقيمتم .

 _5عدد ومارفات الطرود وحالتها عند اإلد ال ومكان اإليدا .
 _3نو البضاعة املصرح بها ورتويات الطرود ووزنها .
يعت مود البضاعة مسؤوال وحد عن احة اه البيانات.
مادة _24

جيـــب أن تكـــون البضـــاعة الـ ـ

تعطـــك بهـــا شـــهادة إيـــدا مودعـــة يف مكـــان واحـــد

ولصـــاحب الشـــهادة أن يقســـم الكميـــة املودعـــة إىل أجـــزاء مســـتقلة ولـــم أن يســـتبدل
بالشـــهادة عـــددا مســـاويا ألجـــزاء البضـــاعة علـــك أن تتخـــه اإلجـــراءات الالزمـــة لتمييـــز
اه األجزاء ومنع ا تالطها عند االقتضاء .
جيــب اســتيفاء البــدالت املرتتبــة علــك فامــل البضــاعة عنــد اللجــوء إىل تنظــيم عــدة
شهادات إيدا بها.
مادة _25

شــهادات اإليـــدا اال
أعطيــك بهــا شــهادات ا

يـــة ـــري قابلـــة للــتظهريا و جيـــره التنـــازل عـــن البضـــائع الــ
يــة أمــام املؤسســة وةقــا للتعليمــات الــ

تصــدرااا ويشــرتط

حضــور املتنــازل واملتنــازل لــم أو مــن ينــوب عنهمــا قانونــا وإعــادة شــهادات اإليــدا
للبضــــاعة املتنــــازل عنهــــا حيــــل جيــــره تبديلــــها بشــــهادات إيــــدا جديــــدة باســــم
املالا اجلديد .
مادة _26

ميكــن يف حالــة ةقــدان شــهادة اإليــدا اال

يــة إعطــاء شــهادة إيــدا أ ــرى بــدال

عنهــــا أو تســــليم البضــــاعة مو ــــو الشــــهادة إىل الشــــخمل املســــجلة علــــك ا

ــــم

يوجب إيصال استالم مرةقا بتصريب طي بفقدان الشهادة .
مادة _27

جيـــب قبـــل تســـجيل التنـــازل وإعطـــاء شـــهادة إيـــدا جديـــدة إىل املتنـــازل لـــم أن
يســدد اــاحب الطلــب

يــع البــدالت املتوجبــة علــك البضــاعة املتنــازل عنهــا لغايــة

تاريخ تسجيل التنازل .
مادة _28

حتــدد املــدة القصــوى لبقــاء البضــائع املودعــة يف املنــاطق احلــرة

مــس ســنوات

ســواء بقيــك طيلــة اــه املــدة مودعــة يف منطقــة حــرة واحــدة أو أفثــر و لــا طاملــا
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ظـــل أاـــحاب العالقـــة ملتـــزم

بتســـديد مـــا عليهـــا مـــن بـــدالت يف املواعيـــد الـ ـ

حيـــدداا اجمللـــس هلـــه الغايـــة ويف فـــل األحـــوال جيـــب أال تزيـــد مـــدة التخلـــا
عـــن التســـديد عـــن تســـعة أشـــهر  .وميكـــن للمجلـــس ا تصـــار املـــدة بالنســـبة للبضـــائع
الزايـــدة القيمـــة أو الســـريعة التلـــا أو الضـــارة بالبضـــائع اجملـــاورة أو يســـتودعات
املنطقـــة احلـــرة نتيجـــة لطبيعتهـــا علـــك أن حتـــدد اـــه البضـــائع واملـــدة القصـــوى
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
ملــدة تزيــد عــن تســعة أشــهر تتخــه املؤسســة فاةــة اإلجــراءات لبيعهــا أو إتالةهــا ووةــق
املراحل التالية :
آ_

بعــد انتهــاء مهلــة اإليــدا احــددة يف اــه املــادة ســواء بانقضــاء املهلــة
القصـــوى لبقائهـــا يف املنـــاطق احلـــرة أو بتخلـــا مودعيهـــا عـــن تســـديد مـــا
عليهــا مــن بــدالت أيهمــا أقــرب  .توجــم إدارة املنطقــة احلــرة املودعــة ةيهــا
البضـــــاعة أو املرة إفباـــــة إ طـــــارا طيـــــا إىل املـــــود يف موطنـــــم املختـــــار
املســجل علــك طلــب إد ــال البضــاعة أو علــك ســجل اإليــدا املســجلة بــم
البضــاعةا وإ ا تعــهر لـــا ةيــتم بواســطة إحـــدى الصــحا اليوميــة الواســـعة
االنتشــــار وملــــرة واحــــدة ختطــــر ةيــــم بضــــرورة تســــديد البــــدالت والــــهمم
املرتتبـــة علــــك بضــــاعتم أو إ راجهـــا مــــن املنطقــــة حســـب احلــــال و لــــا
الل مهلة

ب_

سة عشر يوما حتك طائلة بيعها باملزاد العلين .

بعـــد انقضـــاء مهلـــة اإل طـــار دون جـــدوى تقـــوم إدارة املنطقـــة بـــتجراءات
البيع باملزاد العلين وةقا ملا يلي :
_1

بالنســبة للبضــائع  :يــتم الكشــا عليهــا وو ــع قيمــة تقديريــة هلــا علــك
أســاس و ــعها اجلمرفــي ــمن املنطقــة احلــرة ثــم يعلــن عــن بيعهــا
باملزاد العلين حسب األاول وحلساب املود .

_2

بالنســــبة للمرفبــــات  :يــــتم الكشــــا عليهــــا وتصــــنيفها إىل مرفبــــات
اــاحلة للســري وأ ــرى ــري اــاحلة للســري وتو ــع قيمــة تقديريــة هلــا
علـــك أســـاس و ـــعها اجلمرفـــي ـــمن املنطقـــة احلـــرة أيضـــا ثـــم
يعلـــن عـــن بيـــع الصـــاح للســـري منهـــا فمرفبـــات و ـــري الصـــاح للســـري
للتفكيــا واالســتفادة مــن القطــع النا

ــة عــن اــه العمليــة وعلــك

أن يتم البيع باملزاد العلين حسب األاول.
_3

يـــتم الكشـــا والتصـــنيا وو ـــع القيمـــة التقديريـــة للمرفبـــات مـــن
قبــل جلنــة دائمــة يشــكلها الســيد وزيــر االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة
.

_4

إ ا فانــــك جلســــة املــــزاد العلــــين الــ ـ

تعــــرض بهــــا البضــــاعة أو

املرفبـــة للمـــرة الثانيـــة قانونيـــة وحضـــراا أفثـــر مـــن مـــزاود واحـــد
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ميكــن للجنــة املــزاد املواةقــة علــك البيــع للمــزاود األ ــري بالقيمــة
ال
_5

رسا بها املزاد عليم .

عنــــد ةشــــل البيــــع بــــاملزاد العلــــين جللســ ـ
البضـــاعة أو املرفبـــة الـــ

مــــزاد تــــؤول ملكيــــة

ةشـــل بيعهـــا للمؤسســـة العامـــة للمنـــاطق

احلـــرةا وجيـــره بيعهـــا أاـــوال ـــارج الو ـــع اجلمرفـــي للمنطقـــة
احلـــــرة وللو ـــــع باالســـــتهال احلـــــي الصـــــة مـــــن الرســـــوم
اجلمرفيـــة ووةـــق التصـــنيا احـــدد يف البنـــد  2أعـــال بالنســـبة
للمرفبات.
_3

أمـــا إ ا ةشـــل البيـــع جيـــوز للمجلـــس تقـــديم البضـــائع واملرفبـــات
ـــري الصـــاحلة للســـري فهبـــة للمعااـــد العلميـــة أو للجمعيـــات اخلرييـــة
أو لسوااما أو إتالةها حسب األاول.
أمـــا املرفبـــات الصـــاحلة للســـري ةيعـــاد عر ـــها للبيـــع فقطـــع تبـــديل
وجللســة مــزاد واحــدة وعنــد ةشــل البيــع جيــره التصــرف بهــا وةــق مــا
فر أعال وتسدد قيوداا أاوال.

ج_

تســـتوةك املؤسســـة العامـــة للمنـــاطق احلـــرة النفقـــات النا

ـــة عـــن عمليـــات

البيـــع وفاةـــة البـــدالت املرتتبـــة علـــك البضـــائع واملرفبـــات وعـــن طيلـــة مـــدة
اإليــدا ال ـ

ا تســدد عنهــا البــدالت أاــال وحتــك تــاريخ البيــع و لــا مــن

القيمـــة املباعـــة بهـــا ةيمـــا إ ا و البيـــع يف الو ـــع اجلمرفـــي هلـــا وحيـ ـتفظ
للمــود بالراــيد البــاقي ملــدة ســنة مــن تــاريخ البيــع يف حســاب املنطقـــة
احلــرة املعنيــة ويســقط حقــم يف اــها الراــيد إ ا ا يطالــب بــم ــالل اــه
املـــدة ويـــؤول الراـــيد إىل اخلزينـــة العامـــة للدولـــة أمـــا إ ا و البيـــع للو ـــع
باالســـتهال احلـــي أه ـــارج الو ـــع اجلمرفـــي للمنطقـــة احلـــرة ةتـــوز
حصيلتم وةقا ملا يلي :
-1

تســـتويف املؤسســـة البـــدالت والنفقـــات املرتتبـــة هلـــا علـــك البضـــاعة أو

املرفبة املباعة يا يف لا نفقات عملية البيع .
 -2تستويف إدارة اجلمار الرسوم اجلمرفية املتوجبة عليها أيضا .
 -3يعتــ الراـــيد البـــاقي مـــن حصـــيلة البيـــع إيـــرادا للخزينـــة العامـــة للدولـــة
أمــا إ ا ا تغــط حصــيلة البيــع بــدالت املؤسســة والنفقــات املرتتبــة هلــا علــك
البضــاعة و الرســوم اجلمرفيــة املتوجبــة عليهــا  .عنــداا يكــون حــق االمتيــاز
يف االستيفاء للمؤسسة ثم للجمار .
د_

تسره أحكام اه املادة علك البضائع واملرفبات املودعة يف املناطق
احلرة قبل وبعد نفا اها املرسوم وال

انتهك مهلة حفظها القانونية

املنصوص عنها يف اه املادة منم وتباشر املؤسسة بتنفيه اإلجراءات
املنصوص عنها يف الفقرات آ_ب_ج من اه املادة ةور ادور .
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اـ _

مــع مراعــاة أحكــام املــادة  81مــن اــها املرســوم تطبــق فاةــة اإلجــراءات
املنصــــــوص عليهــــــا يف الفقــــــرت

ب و ج مــــــن اــــــه املــــــادة علــــــك

موجــــودات املســــتثمرين الــــهين ةســــخك عقــــودام أو ا اــــدد و لــــا
لتحصـــــيل حقـــــوق املؤسســـــة ةيمـــــا إ ا و الفســـــخ لـــــتخلفهم عـــــن تســـــديد
البــدالت والــهمم املتوجبــة علــيهم وتشــر املؤسســة بعــد اــدور قــرار الفســخ
أو عـــدم التجديـــد مباشـــرة بـــتجراءات بيـــع اـــه املوجـــودات ســـواء فانـــك
ـــمن املكـــان املفســـو عقـــد أو يف أه مكـــان أ ـــر يف املنطقـــة احلـــرة
أو رياـــا مـــن املنـــاطق وعنـــد عـــدم ففايـــة حصـــيلة البيـــع الســـتيفاء فاةـــة
البــدالت والــهمم املتوجبــة علــك املســتثمر تتــابع املؤسســة حتصــيل البــاقي
بالطرق القانونية أاوال .
حيـــق للمؤسســـة اتبـــا نفـــس األســـس احـــددة يف اـــه املـــادة إلتـــالف

و_

البضـــائع املخزنـــة يف منشـــ ت املســـتثمرين ةيمـــا إ ا ر بـــوا بـــهلا طيـــا
وعلك نفقتهم اخلااة .
مادة _29

حيق للمؤسسة بناء علك رورات العمل وبعد مواةقـة أاـحاب العالقـة أن تنقـل البضـائع
من مكانها إىل مكان آ ر ترا مناسبا ا وللمؤسسة يف
أاــحاب العالقــة البضــائع الـ

أنهــا مضــرة

يتــب

يع األحوال أن تنقل علـك نفقـة
واراــا أو بالصــحة العامــة أو ينشـ ت

املؤسسة .
مادة _31

تقـــــوم املؤسســـــة بـــــتجراء التـــــةم

علـــــك البضـــــائع املودعـــــة يف املســـــتودعات

والســـاحات العامـــة و لـــا لقـــاء أ طـــار احلريـــق واملســـؤولية املدنيـــة ويكـــون اـــها
التةم

إلزاميا.

تعـــود املؤسســـة علـــك أاـــحاب البضـــائع املودعـــة ببـــدالت التـــةم

املتناســـبة مـــع

قيمة البضاعة املودعة ومدة اإليدا .
مادة _31

جيــوز للمؤسســة أن تتخــه التــدابري الــ

يقتضــيها حســن حفــظ البضــائع وأن تعيــد

تغليــــا الطــــرود املعطوبــــة وتبــــديل الغالةــــات أو إاــــالحها علــــك نفقــــة اــــاحب
البضــــاعة فلمـــا رأت لزومــــا لــــهلا ويواةقتــــما فمــــا حيــــق هلــــا القيــــام باألعمــــال
املهفورة تلقائيا وعلك نفقة أاحاب العالقة فلما رأت لا روريا .
تســـلم ةضـــالت البضـــائع النااـــة عـــن عمليـــات السـ ـ

التشـــي

) والتعباـــة واجلمـــع

والنااـــة عـــن الطـــرود املنفرطـــة إىل أاـــحابها علـــك أن يـــدةعوا نفقـــات

عهـــا

وفنسها ومثن األفياس واألوعية املو وعة ةيها عند االقتضاء.
تتصرف املؤسسة ملنفعتها فما تشاء بالبقايا ال
مادة _32

ا تعرف البضاعة العائدة هلا

املؤسســــة ــــري مســــؤولة عــــن التعيــــب أو اخليــــاس أو التلــــا الناشــ ـ عــــن طبيعــــة
البضــــاعة أو شــــكل تغليفهــــا أو وجوداــــا ــــري مغلفــــة أو عــــن حـــرارة اجلــــو ورطوبتــــم
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 .

تعتـ ـ املؤسســـة مســـؤولة عـــن األ ـــرار الالحقـــة بالبضـــائع إ ا ثبـــك أنهـــا نا

ـــة عـــن

ةعـــل او إامـــال موظفيهـــا أو عماهلـــا أو مســـتخدميها أو ســـوء حالـــة مســـتودعاتها وعـــدم
اــــالحيتها للتخــــزين و لــــا باالســــتناد إىل حكــــم اــــادر عــــن احكمــــة املختصــــة
وجيوز للمجلس أن يعقد تسوية علك األ رار دون الرجو اىل القضـاء .
مادة _33

عنـــدما جيـــره ةـــتب أحـــد الطـــرود للمعاينـــة اجلمرفيـــة أو بنـــاء علـــك طلـــب اـــاحبم
جيــب التةفــد مــن ســالمة الطــرود قبــل ةتحهــا حتــك إ ا مــا ظهــر طــرد مشــبو نظــم بــم
رضـــر ـــبط باالشـــرتا مـــع املؤسســـة ويعتــ ةـــتب الطـــرد دون تنظـــيم رضـــر ـــبط
دلـــيال علـــك ســـالمتم ا ويف اـــه احلالـــة ال تكـــون املؤسســـة مســـؤولة عـــن أه تبـ ـاين
يظهر يف رتويات الطرد عند ةتحم .

مادة _34

يـــتم إ ـــراج البضـــائع مـــن املنطقـــة احلـــرة بنـــاء علـــك طلـــب طـــي مـــن اـــاحب
العالقــــة يقــــدم إىل املؤسســــة وجيــــب أن يتضــــمن الطلــــب نــــو البضــــائع ومنشــــةاا
وعدد الطرود وأنواعها.
إ ا فانــــك البضــــائع قــــد أجريــــك عليهــــا إحــــدى عمليــــات التحويــــل أو التصــــنيع
املــهفورة يف اــها النظــام ةينبغــي بيــان

يــع اإليضــاحات عــن تلــا العمليــة فمــا

ينبغــــي يف حـــــال املـــــزج أو اإلنتـــــاج اجلديــــد بيـــــان أنـــــوا الطـــــرود املمزوجـــــة
ومصـــــادراا هيـــــل يتيســـــر إلدارة اجلمـــــار ممارســـــة رقابتهـــــا وحســـــاب الرســـــوم
اجلمرفية ال
مادة _35

ترتتب علك تلا املواد .

يشرتط إل راج البضائع التقيد باألمور التالية :
آ_ تســــديد البــــدالت املرتتبــــة عليهــــا للمؤسســــة واســــتكمال املعــــامالت اجلمرفيــــة
املتعلقة بها .
ب_ إعادة شهادة اإليدا اال

ية املشار إليها يف اها النظام .

ج_ إبــراز أوامــر التســليم و رياــا مــن املســتندات عنــد االقتضــاء وةقــا للتعليمــات الــ
تصدراا املؤسسة.
د_ نقل البضائع إىل قاعة املعاينة في ختضع للكشا واملعامالت اجلمرفية وتقام اه
القاعة علك حساب املؤسسة يف مكان يتفق عليم مع إدارة اجلمار حيل تكون
حتك حراسة مشرتفة من املؤسسة واجلمار .
وجيوز يواةقة ااة من إدارة اجلمار إجراء الكشا علك بع

البضائع ارج القاعة

وةقا لنوعية وحجم البضاعة .
اـ _ توقيع مالا البضاعة أو ممثلم إشعارا باالستالم .
الفصل الثالل
أسس حتديد األجور و البدالت
مادة  _36آ_ حيق للمجلس إقرار وحتديد بدالت لقاء دمات ا تلحظ يف التعرةة .
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البــدالت الناةــهة بنســبة ال تتجــاوز  %25منهــا وبفااــل

ب_ حيــق للمجلــس زيــادة أو ختفــي

زمــين اليقــل عــن ســنة وتطبــق البــدالت املعدلــة علــك فاةــة املســتفيدين اعتبــارا مــن
تاريخ التعديل .
ج_ حيــــق لــــوزير االقتصــــاد والتجــــارة اخلارجيــــة بنــــاء علــــك اقــــرتاح اجمللــــس ويف ــــري
احلـــاالت املـــهفورة يف الفقـــرت

آ_ب مـــن اـــه املـــادة أن يعـــدل البـــدالت الناةـــهة

يف املناطق احلرة بقرارات اادرة عنم .
د_ تنشر قرارات حتديد البدالت أو تعديلها يف اجلريدة الر
مادة _37

ية .

تستويف املؤسسة البدالت التالية :
أ.

بــــدل اإليــــدا و يســــتوةك لقــــاء ختــــزين البضــــائع يف أمــــافن اإليــــدا العــــام
والتةم

عليها .

ب .بــدل االشــغال ويســتوةك لقــاء اشــغال أمــافن يف املنطقــة احلــرة يوجــب عقــود
اشغال رددة املدة وحيثما يتوجب اها البدل ال يتوجب بدل اإليدا .
ج .بــدل التنــازل ويســتوةك لقــاء عمليــات التنــازل عــن البضــائع أو املرفبــات أو عــن
أمافن االشغال اخلاص .
د.

بــــدل اخلــــدمات األ ــــرى فالعتالــــة والت يــــز واســــتعمال التجهيــــزات والرواةــــع
واآلليات واملعدات و رياا .

.
و.

بدل إعطاء الوثائق وتصديقها .
بـــدل التصـــدير يســـتوةك بـــدال عـــن حصـــة املنطقـــة مـــن بـــدل التـــةم

وبـــدل

العتالـــــة أو إد ـــــال الراةعـــــات مـــــن ـــــارج املنطقـــــة لصـــــاح املســـــتثمرين
واملودع

واملزايا األ رى ال

يتمتع بها املستثمر يف املناطق احلرة .

ز.

قيمة الوثائق واملطبوعات .

ح.

أه بـــدل آ ـــر تســـتدعيم ـــرورات العمـــل يف املنطقـــة ويتناســـب مـــع اخلدمـــة
املؤداة أو النفع الهه حيققم املستثمر من جرائم .

مادة _38

حتــــدد معــــدالت البــــدالت املــــهفورة يف املــــادة  37للمــــرة األوىل بقــــرار يصــــدر
عن السيد وزير االقتصاد والتجارة اخلارجية بناء علك اقرتاح اجمللس .

مــادة  _39آ_ تقــوم املؤسســة بعمليــات العتالــة والت يــز مســتخدمة مــا يتــوةر لــديها مــن يــد عاملــة ورواةــع
وســــتاةات و ــــري لــــا مــــن الوســــائل املســــاعدة علــــك اــــه األعمــــال لقــــاء البــــدل
احدد لكل عمل منها.
ب_ ميكــــن للمؤسســــة أن تعهــــد بةعمــــال العتالــــة والت يــــز إ ا اقتضــــك ظروةهــــا لــــا إىل
متعهـــد للقيـــام بهـــه األعمـــال شـــريطة أن يلتـــزم بالتعرةـــة الـ ـ
الغايــــة وأن حيــــرتم اــــو وعمالــــم األنظمــــة والقــــوان

تضـــعها املؤسســـة هلـــه

املرعيــــة يف املنــــاطق احلــــرة

ويتقيد بها وللمجلس أن حيدد طريقة التعاقد علك اه األعمال .
ج_ ميكـــن للمؤسســـة أن تســـمب ملـــودعي البضـــائع أو املســـتثمرين بالقيـــام بةعمـــال العتالـــة
والت يـــز بوســـائلهم اخلااـــة و لـــا يف احلـــاالت الـــ
مدير ةر املؤسسة.
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تســـتدعي لـــا ووةـــق تقـــدير

مادة _41

إ ا طلــب اــاحب البضــاعة مــن املؤسســة إجــراء عمليــة العتالــة أو دمــة أ ــرى ثــم
عــدل عنهــا فليــا أو جزئيــا بعــد أن تكــون املؤسســة قــد اختــهت التــدابري الالزمــة حيــق
هلـــــا حســب الظــروف) اســتيفاء بــدل عتالــم يعــدل النصــا علــك األفثــر عــن فامــل
الكمية ال

مادة _41

تناولتها يد العمال .

يســــتوةك بــــدل اإليــــدا عــــن البضــــائع الــــ

تــــود يف مســــتودعات وســــاحات

وســقائا املنطقــة احلــرة ــري العائــدة للمســتثمرين ةيهــا و لــا طيلــة مــدة بقائهــا يف
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 .
مادة _42

تســتويف املؤسســة بــدل التنــازل عــن فــل مــرة جيــره ةيهــا التنــازل عــن البضــائع أو
عقود االشغال أو عن اآلليات ووسائط النقل .

مادة _43

تســـتويف املؤسســـة مـــن وه العالقـــة بـــدالت عمـــا تقدمـــم عنـــد الطلـــب مـــن خمتلـــا
املـــــواد أو اخلـــــدمات أو الشـــــهادات أو اـــــور الوثـــــائق وأجـــــور اســـــتعمال األدوات
والتجهيزات .

مادة _44

_ تتوجــب البــدالت عــن فامــل مــدة بقــاء البضــائع يف املنطقــة احلــرة وحتــك تــاريخ
إ راجها الفعلي
_ حيـــدد اجمللـــس بنـــاء علـــك اقـــرتاح املـــدير مواعيـــد تســـديد البـــدالت والســـلا
املتوجبة من أاحاب العالقة علك حساب البدالت .

مادة _45

إ ا وقـــع ـــالف بـ ـ

املؤسســـة وأاـ ـحاب العالقـــة علـــك حســـاب البـــدالت واألجـــور

يرتتــب علــك أاــحاب العالقــة تةديــة املبلــا املطلــوب مــن املؤسســة وعنــد االقتضــاء
مراجعة القضاء املختمل.
مادة _46

يشـــرتط إلعـــادة ةـــروق البـــدالت واألجـــور املســـتوةاة طـــة أن يقـــدم الطلـــب طيـــا
الل ثال

مادة _47

سنوات علك األفثر من تاريخ االستيفاء.

إ ا جنـــم ةســـخ عقـــد املســـتثمر عـــن ختلفـــم عـــن تســـديد بـــدالت االشـــغال والـــهمم
األ ـــرى املتوجبـــة عليـــم حيـــق للمجلـــس تشـــكيل جلنـــة ةنيـــة تكلـــا بتقـــدير قيمـــة
األبنيـــة واملنشــ ت الــ

أشـــاداا املســـتثمر وا تنتـــم مهلـــة اســـتثماراا بعـــد مراعيـــة يف

لـــا املـــدة املتبقيـــة لتـــؤول ملكيتهـــا للمؤسســـة ثـــم ينظـــر بتمكانيـــة قبـــول القيمـــة
املقـــدرة للبنـــاء الســـتيفاء البـــدالت والـــهمم والفوائـــد املرتتبـــة علـــك اـــاحب العالقـــة
املفســـو عقـــد علـــك أن يالحـــق لتســـديد البـــاقي وةـــق الطـــرق القانونيـــة  .ويف فـــل
األحـــوال ال جيـــوز رد أه مبلـــا للمســـتثمر املفســـو عقـــد يف اـــه احلالـــة مهمـــا
فانك قيمة البناء ال

آلك للمؤسسة من جراء ةسخ العقد .
الفصل الرابع
اإلشغــال اخلـاص
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مادة _48

إن االســــتثمار الصــــناعي يف املنــــاطق احلــــرة جيــــب أن يتوجــــم بشــــكل رئيســـــي
للتصــــدير إىل ــــارج اجلمهوريــــة العربيــــة الســــورية وحيــــق للمســــتثمر إد ــــال نســــبة
ماويـــة ال تزيـــد عـــن  )%25مـــن قيمـــة اـــادراتم إىل األســـواق الســـورية اســـتثناءا مـــن
أحكـــام وأنظمـــة التجـــارة اخلارجيـــة والقيـــود املفرو ـــة علـــك االســـترياد ومتـــنب هلـــها
اجلـــزء مـــن اإلنتـــاج إجـــازات اســـترياد نظاميـــة بـــدون احلاجـــة إىل حتويـــل القيمـــة
إىل اخلـارج 1

مادة _49

حتقـــق معظـــم الشـــروط التاليـــة فلمـــا أمكـــن لـــا

متـــنب األةضـــلية للصـــناعات الـــ

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 .
_ اــــناعات تلــــا احتياجــــات االســــتهال احلــــي وتســــاعد علــــك االســــتغناء عــــن
االسترياد من اخلارج .
مادة _51

يقــدم طالــب االشــغال طلبــا إىل املؤسســة يــب
املـــراد إشـــغاهلا واألبنيـــة أو املنشـــ ت الـــ

ةيــم الغايــة مــن االشــغال واألمــافن

ير ـــب بتقامتهـــا عليهـــا وعنـــدما يكـــون

طلــــب االشــــغال اــــناعيا جيــــب أن يتضــــمن الطلــــب نــــو الصــــناعة املر ــــوب
الرت ـــيمل هلـــا والتجهيـــزات الالزمـــة أمـــا إ ا فـــان الطلـــب ااريـــا ةيجـــوز أن يـــهفر
بــم عبــارة اــارة عامــة بــدال مــن حتديــد أنــوا البضــائع املــراد ختزينهــا ويف اــه
احلالــــة جيــــب أن يتضــــمن الطلــــب تعهــــدا بعــــدم إد ــــال أه مــــادة مــــن املــــواد
احظور إد اهلا إىل املناطق احلرة .
ويف فـــل األحـــوال يشـــرتط أن يكـــون طالـــب االشـــغال مقيمـــا يف البلـــد املوجـــودة
ةيم املنطقة احلرة أو لم ةيها موطن خمتار أو ممثل عنم .
أمـــا طلبـــات االشـــغال الــ

يقـــدمها األجانـــب والعـــرب مـــن ـــري الســـوري

حكمهـــم مـــن أشـــخاص طبيعـــي

أو اعتبـــاري

أو مـــن يف

ةيشـــرتط لقبوهلـــا تـــوةر أحـــد الشـــروط

التالية :
_1

أن تتخــــه اــــه اجلهــــات مرفــــزا رئيســــيا أو ةرعــــا هلــــا يف القطــــر العربــــي
الســـوره ويـــتم التحقـــق مـــن لـــا بترةـــاق نســـخة عـــن الســـجل التجـــاره
مصدقة من اجلهة املعنية دا ل القطر مع طلب االشغال .

_2

أن توفـــل اـــه اجلهـــات يوجـــب عقـــد موثـــق أاـ ـوال أحـــد الرعايـــا العـــرب
الســــوري

املقــــيم

يف القطــــر إقامــــة رــــددة يف بلــــد املنطقــــة احلــــرة

ميثلـــم اـــا املؤسســـة العامـــة للمنـــاطق احلـــرة وترةـــق نســـخة عـــن العقـــد
املنو عنم مع طلب األشغال .
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_3

أن يســــدد بــــدل إشــــغال ســــنة عقديــــة واحــــدة فتــــةم

يــــود يف حســــاب

املنطقــة احلــرة املعنيــة حتــك انتهــاء التعاقــد معــم حيــل تقتطــع منــم الــهمم
املرتتبة علك املستثمر إن وجدت ويعاد الرايد الباقي إليم أاوال .
ال جيـــوز أن تتجـــاوز مســـاحة األرض املـــراد إشـــغاهلا مـــن طالـــب اإلشـــغال
أفثـــر مـــن  %11مـــن املســـاحة املعـــدة لالشـــغال اخلـــاص ـــمن املنطقـــة
احلـرة .
مادة _51

تضــع املؤسســة ــا ج عقــود االشــغال وحتــدد شــروطم وتعت ـ اــه العقــود مــن عقــود
االشغال املؤقتة وال ختضع الحكام قانون اإلجيار بل ختضع لألحكام التالية :
آ_ حيدد احلد األقصك ملدة عقد االشغال املؤقك فما يلي :
 _1سنة واحدة لألمافن املكشوةة املطلوب أشغاهلا أشغاال ااريا دون اقامة أبنية او
اهيزات اناعية عليها .
 _ 2عشرون سنة لألرا ي املعدة للبناء بقصد إقامة أبنية ومنش ت عليها الشغاهلا يف
النشاطات التالية :
أ_ النشاط التجاره واألسواق احلرة .
ب -املدن واملرافز اإلعالمية .
ج_ نشاط التجارة اإللكرتونية واملعلوماتية .
د_ املكاتب التجارية ومكاتب الشحن
_ النشاط اخلدمي بكاةة أنواعم .
و_ أه نشاط آ ر يسهم بتنمية املبادالت التجارية الدولية ويؤده خلدمة
االقتصاد الوطين.
 _3ثالثــــون ســــنة لألرا ــــي املعــــدة للبنــــاء بقصــــد اقامــــة أبنيــــة ومنشــ ـ ت عليهــــا
إلشغاهلا يف النشاطات التالية :
أ_ النشاط الصناعي .
ب_ النشاط املصريف .
ج_ النشاط الفندقي واملطاعم.
د_ النشـــاط الصـــحي فتقامـــة منتجعـــات اـــحية ـــمنها او مشـــايف ومصـــحات
وةقا لنظامها .
وتــــؤول اىل املؤسســــة ملكيــــة االبنيــــة ومتمماتهــــا مضــــمون الفقرتـــــ
2و3مـــن البنـــد آ) مـــن اـــه املـــادة بعـــد انتهـــاء املـــدة احـــددة يف
عقود االشغال املتعلقة بها.
_ 4

ــس ســنوات لألبنيــة اجلــاازة ال ـ

متلكهــا املؤسســة أو ال ـ

آلــك إليهــا

بقصــــد إشــــعاهلا يف أه نشــــاط مــــن النشــــاطات احــــددة يف الفقــــرت
2و3من البند آ) من اه املادة.
ب_

ادد العقود مضـمون الفقـرات السـابقة بعـد انتهـاء مـدتها لفـرتات جديـدة التزيـد الفـرتة
الواحـدة منها عن سنة بالنسـبة لعقـود الفقـرة 1مـن البنـدآ) املتعلقـة باألمـافن املكشـوةة
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والتزيــد عــن

ــس ســنوات بالنســبة لعقــود الفقــرات 4_3_2مــن البنــدآ) ويــتم التجديــد

ببدل االبنيـة اجلـاازة الناةـه يف حينـم مـاا يبـد أحـد طـريف العقـد ر بتـم طيـا بعـدم
التجديد قبل انتهاء مدة العقد أو ةرتة التجديد األ رية .
ج_

يعتـ ـ العقـــد منتهيـــا حكمـــا بانتهـــاء الســـنة العقديـــة االوىل منـــم إ ا ا يباشـــر املســـتثمر
أعمـــال البنـــاء ـــالل ســـنة مـــن تـــاريخ اســـتالمم املكـــان مضـــمون الفقـــرت

2و3مـــن

البنـــدآ) مـــن اـــه املـــادة مـــاا يتقـــدم بعـــهر قـــاار يقبـــل بـــم اجمللـــس و يف اـــه
احلالـــة ال يرتتـــب علـــك املســـتثمر أه بـــدل إشـــغال إ ـــايف نتيجـــة عـــدم املباشـــرة
بالبنــاء و إنهــاء التعاقــد معــم ــالل اــه املــدة مــا ا يســتعمل اــه األرض أل ــراض
استثمارية قبل إجناز البناء عليها .
د_

إ ا اســـتعمل املســـتثمر األرض املعـــدة للبنـــاء أل ـــراض اســـتثمارية قبـــل املباشـــرة يف
البنـــاء يتوجـــب عليـــم تســـديد بـــدل اشـــغال األمـــافن املكشـــوةة عـــن املســـاحة الـ ـ
اســــتعملها وطيلــــة مــــدة اســــتعمالم هلــــا ويف فــــل االحــــوال جيــــب أن التزيــــد مــــدة
االشغال بهها الو ع عن سنة واحدة.

 -5حتــدد املــدة العقديــة مــع الشــرفات الــ

تقــوم بتنفيــه منــاطق حــرة أو مشــار ةيهــا وةــق

مبــدأ الـــ  B.O.Tأو أه مبــدأ أ ــر يتفــق عليــم وةقــا للمــدة الــ

يقــوم بهــا العــرض

املناسب
مادة _52

حتــــدد العقــــود اجلاريــــة بــ ـ

الطــــرة

طريقــــة ومواعيــــد تســــديد بــــدل االشــــغال

ويســتوةك مــن طالــب االشــغال بــدل االشــغال عــن ســنة واحــدة علــك األقــل مقــدماا
أمــا العقــود ال ـ

تقــل مــدتها عــن ســنة واحــدة ةيســتوةك البــدل مقــدما عــن فامــل مــدة

العقد.
مادة _53

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

يبــــك املــــدير بطلبــــات اشــــغال الســــاحات املكشــــوةة يف املنــــاطق احلــــرة
بقصد اشغاهلا اشغاال ااريا .

ب_

يبـــك اجمللـــس بطلبـــات اشـــغال األبنيـــة اجلـــاازة واألرا ـــي املعـــدة للبنـــاء
بهـــدف إقامـــة أبنيـــة عليهـــا ألشـــغاهلا اشـــغاال ااريـــا أو اـــناعياً أو زراعيـــا أو
الستعماهلا مكاتب اارية أو أسواق حرة .

ج_

يبـــك اجمللـــس املنعقـــد برئاســـة الســـيد وزيـــر االقتصـــاد والتجـــارة اخلارجيـــة
بالطلبـــات املتعلقـــة بتشـــغال أمـــافن يف املنـــاطق احلـــرة اشـــغاال مصـــرةيا أو
ـــــدميا أو املـــــدن واملرافـــــز اإلعالميـــــة أو ةنـــــدقيا أو مكاتـــــب شـــــحن أو
منتجعــــات و مشــــايف ومصــــحات و مطــــاعم أو اقامــــة أســــواق حــــرة ــــارج
أســـــوار املنـــــاطق احلـــــرة أو مزاولـــــة أه نشـــــاط آ ـــــر يســـــهم يف تنميـــــة
املبادالت التجارية الدولية ويؤده خلدمة االقتصاد الوطين .

مادة _54

تـــتم إقامـــة األبنيـــة واملنشـ ـ ت علـــك األرا ـــي املتعاقـــد عليهـــا يوجـــب إ ـــبارة ةنيـــة
حتتـــوه علـــك خمططـــات إنشـــائية ومعماريـــة واـــحية وفهربائيـــة ...اخل تتضـــمن فاةـــة
شــروط الســالمة واألمــان وطــرق ووســائل احلمايــة والوقايــة مــن الــزالزل ومــن أ طــار
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احلريــق يعــداا مهنــدس مــدني وتصــبب ناةــهة بعــد مواةقــة املؤسســة عليهــا وتراعـــك
ةيهــا األاــول الفنيــة املتعلقــة بالنشــاط املشــادة ألجلــم واحــدد يواةقــة املؤسســة
املسبقة عليم .
مادة _55

علــك شــا لي األمــافن اخلااــة مراعــاة قواعــد الوقايــة مــن احلريــق واالنفجــار وجيــب
أن يشـــمل التـــةم

املســـؤولية املدنيـــة يف احلـــدود الـ ـ

لدى شرفات التةم
مادة _56

املقبولة  .ويكون اها التةم

شـــا لو األمـــافن اخلااـــة مســـؤولون عـــن

تقـــدراا املؤسســـة و لـــا

إلزاميا علك عاتقهم.

يـــع األ ـــرار املســـببة مـــن قبلـــهم أو مـــن

قبــل ممثلــيهم أو تــابعيهم أو بســبب منشــ تهم أو بضــائعهم لألبنيــة أو املنشــ ت األ ــرى
أو البضـ ـائع الـ ـ

توجـــد ةيهـــا و لـــا دا ـــل املنطقـــة احلـــرة أو ارجهـــا وال يعفـــيهم

تقيدام بقواعد الوقاية املفرو ة عليهم من اه املسؤولية .
مادة _57

يشـــــرتط إلد ـــــال البضـــــائع إىل أمـــــافن االشـــــغال اخلـــــاص التجـــــاره والصـــــناعي
واألسواق احلرة توةر الشروط التالية :
آ_

أن تكــــون ااــــة باملســــتثمر شــــا ل املنشــــةة أو متنــــازال لــــم عنهــــا وميكــــن
للمجلـــس أن يســـمب بتخـــزين بضـــائع عائـــدة لغـــري املســـتثمر اســـتجابة لطلبـــم
لقــاء بــدل حيــدد أاــوال مراعيــا بــهلا نــمل الفقــرة ب مــن اــه املــادة
فمــا ميكــن لــم أن حيــدد ةــرتة زمنيــة إل ــراج البضــاعة مــن منشــةة املســتثمر
عنـــد التنـــازل عنهـــا لغـــري ســـواء و لـــا يوجـــب اـــا تنـــازل أو ةـــاتورة
نظامية.

ب_

أن تكـــون ات اـــلة بـــاأل راض الـ ـ

أعـــد هلـــا مكـــان االشـــغال واحـــددة

يف عقـــد االشـــغال املـ ـ م مـــع املســـتثمر وتعتـ ـ املـــواد األوليـــة والوســـيطة
ومــواد التعباــة والتغليــا والوقــود الالزمــة للعمــل الصــناعي مــواد ات اــلة
باملنتج إ ا د لك يف العمل الصناعي أو ساعدت عليم.
ج_
مادة _58

أن تسجل يف السجالت املخصصة ألمافن االشغال اخلاص أاوال.

علـــك شـــا لي األمـــافن اخلااـــة أن ميســـكوا ســـجالت لتـــدوين البضـــائع الدا لـــة أو
اخلارجة ا تنظم اه السجالت وةقا للنما ج املقررة من قبل املؤسسة.

مادة _59

علـــك املســـتثمرين الـــهين يقومـــون بنشـــاط اـــناعي يف املنطقـــة احلـــرة أن ميســـكوا
ســــجالت ااــــة بقيــــد اآلالت الصــــناعية املســــتعملة ةيهــــا عنــــد اإلد ــــال وعنــــد
اإل ــــراج اصــــمل بعضــــها لــــلالت الــــواردة مــــن الســــوق الدا ليــــة تســــجل ةيهــــا
البيانــــات الالزمــــة لتحديــــد األواــــاف والــــرقم واملارفــــة واملنشــــة والقيمــــة واملقصــــد
والنو و رياا من البيانات املفيدة .

مادة _61

تســجل البضــائع الــ

أد لــك إىل األمــافن اخلااــة والــ

حتويــــل يف ســــجالت ااــــة تتضــــمن
التحويــــل واملــــزج والتصــــنيع وتــــب
اجلديـــد وفمياتهـــا ومصـــدراا و

أجريــك عليهــا عمليــات

يــــع اإليضــــاحات الالزمــــة عــــن عمليــــات

أنــــوا املــــواد الــ ـ

اســــتعملك يف اإلنتــــاج

يـــع البيانـــات األ ـــرى املتعلقـــة بهـــا وتســـديداا يف

القيـــــود والســـــجالت األ ـــــرى املنـــــو بهـــــا يف اـــــها النظـــــام وجيـــــب أن حتمـــــل
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املنتجــات الــ

حلقهــا حتويــل أو تصــنيع يف املنطقــة احلــرة عبــارة املنطقــة احلــرة

يف  )....بصـــورة ظـــاارة و ـــري قابلـــة للمحـــو باســـتثناء املنتجـــات الــ

يقـــرر اجمللـــس

إعفاءاا من تلا العبارة .
مادة _61

علــــك املســــتثمرين أن ميســــكوا ســــجالت تــــدون ةيهــــا أ

ــــاء وعــــدد مســــتخدميهم

وعمــاهلم وتــاريخ اســتخدامهم للعمــل يف املنطقــة احلــرة ترســل لــوائب منهــا مباشــرة
إىل املؤسســـة ويتوجـــب علـــيهم عنـــد فـــل تعـــديل يف بيانـــات الســـجل مـــن زيـــادة أو
نقصــــان أشــــعار املؤسســــة بــــهلا  .يتوجــــب علــــك املســــتثمرين تســــليم مســــتخدميهم
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 .
مادة - 62

املستثمرون مسؤولون عن تصرةات مستخدميهم وعماهلم وللمؤسسة أن متنع د ول أه من
اؤالء إىل املنطقة احلرة عند إ اللم بنظام العمل ةيها .

مادة _63

ميكـــن للمؤسســـة أن تســـمب للمســـتثمرين بالتنـــازل عـــن حـــق االشـــغال لألمـــافن الــ
يشغلونها ملن ير بون من الشروط التالية :
أ_ أن تتوةر يف املتنازل لم الشروط ال

تتوةر يف طالب االشغال .

ب_ أن جيره التنازل أمام موظا املؤسسة املختمل.
ج_ أن يــنظم عقــد جديــد بــ

املتنــازل لــم واملؤسســة اضــع جلميــع شــروط العقــد

األول املتوجبـــة علـــك املتنـــازل مـــا ا يضـــع اجمللـــس شـــروطا أ ـــرى يتضـــمنها
قرار البك بطلب التنازل الهه يقدمم املستثمر .
د_ ال جيــ ـوز أن تتجــــاوز مــــدة العقــــد اجلديــــد املــ ـ م مــــع املتنــــازل لــــم املــــدة
املتبقيــــة مــــن العقــــد املــ ـ 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 .
الفصل اخلامس
األسواق احلرة واملصارف
مادة _64

جيــــوز للمؤسســــة إقامــــة أســــواق حــــرة ــــمن املنــــاطق احلــــرة ودا ــــل املــــدن
الرئيسية يف القطر ويف املطارات املدنية ويف املراة .
تتــةلا الســوق احلــرة مــن رــالت ااريــة تبــا ةيهــا باجلملــة أو بــاملفرق البضــائع
األجنبيـــــة والوطنيـــــة إىل املســـــاةرين العـــــابرين بطريـــــق الرتانزيـــــك واملســـــاةرين
الــدولي

بقصــد إعــادة التصــديرا واهلياــات الدبلوماســية والقنصــلية ومــا يف حكمهــا

وتطبـــق علـــك اـــه األســـواق القواعـــد العامـــة للمنـــاطق احلـــرة يف فـــل مـــا يتفـــق
وطبيعــة تكوينهــا والغايــة الــ

أنشــاك مــن أجلــها  .حتــدد املؤسســة أنــوا البضــائع

وشـــروط البيـــع فمـــا حتـــدد وســـائل املراقبـــة باالتفـــاق مـــع إدارة اجلمـــار واإلدارة
املعنية حسب احلال علك أن يتم البيع حتما بالعمالت األجنبية املقبولة .
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وتنحصــر العمليــات املســموح بهــا يف الســوق احلــرة بفــرز البضــائع وتغليفهــا وتقســيمها
وتصنيفها والعمليات الالزمة حلفظها .
مادة _65

تكـ ـون اجلهـــة الـ ـ
عــن

تعهـــد إليهـــا املؤسســـة باســـتثمار الســـوق مســـؤولة دون املؤسســـة

يــع املخالفــات واأل طــاء ال ـ

تقــع مــن قبلــها مباشــرة أو مــن قبــل وفالئهــا أو

تابعيها .
مادة _66

جيــــوز بقــــرار مــــن اجمللــــس الرت ــــيمل بتقامــــة منشــــ ت مصــــرةية ــــمن أرا ــــك
املنـــــاطق احلـــــرة لتمـــــارس ةعاليتهـــــا يف متويـــ ـل خمتلـــــا النشـــــاطات والفعاليـــــات
التجاريــــة والصــــناعية و رياــــا وتقــــديم ســــائر اخلــــدمات املصــــرةية الــ ـ
أعمال املستثمرين واملودع

مادة _67

يف اه املناطق و ري املقيم

تتطلبهــــا

.

حيدد بقرار من اجمللس بدل اإلشغال ومدتم .

مادة  _68آ_ يضع اجمللس األحكام املتعلقة باالستثمار املصريف و ااة ما يلي:
 _1قواعد منب الرت يمل .
 _2حتديد رأ

ال املصرف واحتياطاتم .

 _3حتديد األعمال املصرةية املسموح بها .
 _4حتديــــد البيانــــات واملعلومــــات املتوجــــب علــــك املصــــرف تقــــدميها للمؤسســــة
لغرض التثبك من سالمة و ع املصرف وةعاليتم .
 _5حتديد دور املؤسسة يف ممارسة الرقابة واإلشراف علك أعمال املصرف .
 _3قواعد تصفية املصرف .
 _7حتديــد الضــمانات الــ

تكفــل ئايــة حقــوق املتعــامل

مــع املصــرف و

يــع

األحكام الكفيلة بتنظيم االستثمار املصريف .
 _8املخالفات والغرامات والعقوبات اإلدارية .
ب_ يراعــك عنــد و ــع اــه األحكــام أن تكــون متفقــة مــع الغايــة مــن إحــدا
وطبيعـــة االســـتثمار ةيهـــا دون التقيـــد بةحكـــام القـــوان

املنــاطق احلــرة

الناظمـــة للعمـــل املصـــريف يف

القطر .
الفصل السادس
مزايا االستثمار يف املناطق احلرة
مادة _69

يســــمب بتصــــدير مــــواد البنــــاء األساســــية واآلالت واملعــــدات املصــــنوعة رليــــا أو
املكتســـبة الصـــفة الوطنيـــة بـــدةع الرســـوم اجلمرفيـــة إىل املنـــاطق احلـــرة الســـورية
معفــاة مــن إجــازة التصــدير والتعهــد بةحكــام القطــع ومســتثناة مــن أحكــام منــع أو تقيــد
التصـــــدير يف حـــــال اســـــتعماهلا يف املنـــــاطق احلـــــرة إلقامـــــة األبنيـــــة واملنشـــ ـ ت
االســـــتثمارية واهيزاـــــا أمـــــا يف حـــــال إعـــــادة تصـــ ـديراا إىل اخلـــــارج ةتخضـــــع
لألحكــام العامــة للتصــدير ســواء مــن حيــل املنــع أو التقييــد أو التعهــد بتعــادة القطــع
.

مادة _71

يســــمب بتصــــدير املــــواد األوليــــة احليــــة إىل املنــــاطق احلــــرة يوجــــب بيانــــات
تصــدير نظاميــة ووةــق مــا تســمب بــم أحكــام التجــارة اخلارجيــة ووةــق أنظمــة القطــع
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الناةـــهة باســـتثناء بعـ ـ

الكميـــات مـــن اـــه املـــواد أو مـــن مـــواد التعباـــة والتغليـــا

املشــــمولة باملخصصــــات الســــنوية الـــ
اخلارجيــة لكــل مســتثمر والــ

حيــــدداا الســــيد وزيــــر االقتصــــاد والتجــــارة

ال ختضــع الحكــام التجــارة اخلارجيــة وأنظمــة القطــع

الناةهة.
مادة _71

تطبـــق أحكـــام اإلد ـــال املؤقـــك بقصـــد التصـــنيع وإعـــادة التصـــدير الناةـــهة علـــك
عمليــــات اإلد ــــال املؤقــــك بقصــــد التصــــنيع أو إفمــــال الصــــنع وإعــــادة التصــــدير
اجلاريــة مــن املنــاطق احلـــرة إىل القطــر .فمــا تطبــق أحكـــام التصــدير املؤقــك مـــن
القطــــر اىل اخلــــارج بقصــــد التصــــنيع أو إفمــــال الصــــنع الناةــــهة يف القطــــر علــــك
عمليات التصدير املؤقك املماثلة اجلارية من القطر اىل املناطق احلرة.

مادة  _72آ_

يـــتم مـــنب شـــهادة املنشـــة الســـوره للمنتجـــات املصـــنعة يف املنـــاطق احلـــرة الســـورية
مــــن ــــرف الصــــناعة يف القطــــر وتصــــادق عليهــــا اجلهــــة املختصــــة وةقــــا للقــــوان
واألنظمة الناةهة .

ب_

يــــتم مــــنب شــــهادة منشــــة منطقــــة حــــرة ســــورية للمنتجـــات املصــــنعة أو احولــــة يف
املنـــاطق احلـــرة الســـورية مـــن قبـــل ادارة املؤسســـة العامـــة للمنـــاطق احلـــرة وعلـــك
مســؤوليتها بغــ

النظــر عــن نســبة التكلفــة احليــة هلــه املنتجــات وعلــك أن تزيــل

الشـــهادة بعبـــارة تفيـــد أن رتوااـــا ال يعتــ بضـــاعة ســـورية املنشـــة وإ ـــا و تصـــنيعم أو
حتويلم يف املنطقة احلرة حصرا.
مادة _73

يســـمب بتد ـــال بقايـــا عمليـــات التصـــنيع والفـــوارع النااـــة عـــن اـــه العمليـــات يف
املنـــاطق احلـــرة اىل القطـــر شـــريطة أال تتجـــاوز فمياتهـــا حلـــدود الكميـــات املقـــدرة
يف اــــارب التصــــنيع وعلــــك أن تســــتوةك عنهــــا الرســــوم اجلمرفيــــة وتســــتثنك مــــن
أحكـــام التجـــارة اخلارجيـــة أمـــا إ ا فانـــك البقايـــا والفـــوارع ـــري اـــاحلة لالســـتعمال
ةيجره إتالةها أاوال يف املنطقة احلرة أو دا ل القطر وةقا لطبيعتها وفمياتها.

مادة _74

تعفـــك

يـــع النشـــاطات القائمـــة دا ـــل املنـــاطق واألســـواق احلـــرة وةقـــا لنظامهـــا

وفـــهلا الوثـــائق املتعلقـــة بهـــه النشـــاطات مـــن فاةـــة الضـــرائب والرســـوم الســـيما
ــــرائب الــــد ل علــــك األربــــاح والرواتــــب واألجــــور وفاةــــة الضــــرائب األ ــــرى
الناةـــهة يف القطـــر وفـــهلا الرســـوم فرســـم الطـــابع والرســـوم اجلمرفيـــة و رياـــا إال
إ ا أعـــدت الوثـــائق املتعلقـــة بالنشـــاط ـــمن املنـــاطق احلـــرة لتـ ـ ز أمـــام الســـلطات
احليــــة الر

يــــة دا ــــل القطــــر عندئــــه ختضــــع لرســــم الطــــابع املتوجــــب علــــك

مثيالتها من الوثائق احلية .
مادة _75

ال تســـره قـــرارات احلجـــز االحتياطيـــة أو التنفيهيـــة علـــك املنشـــ ت املقامـــة ـــمن
املنـــاطق احلـــرة وحقـــوق اســـتثماراا والبضـــائع واألشـــياء املوجـــودة ـــمنها إال إ ا
فـــــان احلجـــــز نا
املتخااـــم

ـــــا عـــــن نـــــزا يتعلـــــق بنشـــــاط يف املنـــــاطق احلـــــرة ألحـــــد

أو نـــمل قـــرار احلجـــز اـــراحة علـــك حجـــز موجـــودات املســـتثمر يف

املنطقة احلرة دون املنشةة وحق استثماراا .
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مادة _76

املؤسســـة مـــن جهـــة واملســـتثمرين أو املـــودع

إ ا نشـــة نـــزا بـ ـ

لـــديها مـــن جهـــة

أ رى ميكن حل اها النزا بتحدى الطرق التالية :

مادة _77

آ_

إجراء تسوية يقراا جملس اإلدارة .

ب_

التحكيم .

ج_

اللجوء إىل القضاء السوره املختمل .

آ_

ميكــن أن يســتمر العمــل ــمن املنــاطق احلــرة ــارج أوقــات الــدوام الر

وأيام

العطـل واألعياد علك أال يتجاوز حدود منشةة املستثمر ااحب العالقة .

ب_

إ ا ر ـــب املســـتثمر أو املـــود القيـــام بعمليـــات إد ـــال أو إ ـــراج أو نقـــل
أو أه عمــــل يســــتوجب تكليــــا بعـــ
العـــامل

القـــائم

لإلشــــراف عليــــم مــــن ــــري

علـــك احلراســـة أاـــال تتقا ـــك املؤسســـة أجـــور اإلشـــراف

وةقا للمعدالت ال
مادة _78

العــــامل

ــي

حيدداا اجمللس هله الغاية .

حيـــق للمســـتثمر إد ـــال وســـائط النقـــل الالزمـــة لنشـــاطم ســـواء فانـــك اـــه الوســـائط
ســــيارات نقــــل رفــــاب

اعيــــة _ ســــيارات نقــــل بضــــائع _ ســــيارات ات اســــتعمال

ـــاص إســـعاف -إطفـــاء -بـــراد … _).إد ـــاال مؤقتـــا إىل القطـــر شـــريطة أال تســـتخدم
إال لأل راض ال
مادة _79

أد لك من اجلها .

يشـــكل وزيـــر االقتصـــاد والتجـــارة اخلارجيـــة جلنـــة برئاســـة املـــدير العـــام للجمـــار
وعضــوية مــدير عــام املنــاطق احلــرة وممثــل عــن فــل مــن وزارة االقتصــاد والتجــارة
اخلارجيـــة ووزارة النقـــل لو ـــع األســـس والضـــوابط والشـــروط الالزمـــة لو ـــع املـــادة
 78مو ع التنفيه .
الفصل السابع
أحكام املخالفـات

مادة _81

إ ا تــــب
ســنت

للمؤسســــة أن اــــاحب العالقــــة قــــد أوقــــا نشــــاطم االســــتثماره ملــــدة
بصــورة مســتمرة أو

ــس ســنوات علــك ةــرتات متقطعــة و لــا بــدون عــهر

مشـــرو حيـــق هلـــا بنـــاء علـــك مواةقـــة اجمللـــس إنهـــاء العقـــد أو رةـــ
ويرتتـــب علـــك لـــا يف اـــه احلالـــة

التجديـــد

يـــع النتـــائج املرتتبـــة علـــك انتهـــاء مـــدة

العقد األالية .
مادة _81

إ ا أ ـــل املســـتثمرون بةحكـــام اـــها النظـــام أو بشـــروط عقـــود االشـــغال املعقـــودة
معهـــم أو بنظـــام االســـتثمار واآلداب العامـــة والســـالمة املهنيـــة توجـــم املؤسســـة إ طـــارا
إلـــيهم إلزالـــة املخالفـــة ـــمن مـــدة حتـــدد يف اإل طـــار وعنـــد ختلفهـــم عـــن لـــا
ـــالل املـــدة احـــددة يف اإل طـــار حيـــق للمؤسســـة بنـــاء علـــك مواةقـــة اجمللـــس
ةســـخ العقـــود وحتديـــد مـــدة معقولـــة لإل ـــالء وعنـــد ختلـــا أاـــحاب العالقـــة عـــن
إ ـــالء بضـــائعهم وآالتهـــم واهيـــزاتهم ـــالل املـــدة احـــددة حيـــق للمؤسســـة أن
تقــــوم بهــــه العمليــــات علــــك نفقــــتهم وتو ــــع البضــــائع واآلالت والتجهيــــزات يف
أمافن اإليدا العام وختضع لبدل اإليدا املقرر أاوال .
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مادة _82

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

حتققهـــا ادارة اجلمـــار عليـــم ويف حـــال التكـــرار تشـــدد الغرامـــة إىل

الضعا وينظر عنداا اجمللس بفسخ العقد امل م معم .
مادة _83

يف حـــال ـــبط بضـــاعة دا ـــل املنطقـــة احلـــرة بقصـــد إ راجهـــا دون معاملـــة نظاميـــة
قبـــل ااوزاـــا بـــاب اخلـــروج تفـــرض رامـــة قـــدراا  %15مـــن قيمتهـــا بعـــد تنظـــيم
الضبط الالزم من قبل العامل

مادة _84

يف املنطقة احلرة وإعادة البضاعة .

إ ا عثـــر موظفـــو املنطقـــة احلـــرة أو اجلمـــار علـــك أشـــياء ا يصـــرح عنهـــا يف بيانـــات
اإلد ـــال و لــــا عنــــد إشــــراةهم علــــك تفريــــا البضــــائع يف املســــتودعات العامــــة أو
املنشـ ـ ت اخلااـــة ا تســـتويف املؤسســـة رامـــة عنهـــا تعـــادل  %5مـــن قيمتهـــا إ ـــاةة
إىل اإلجراءات ال

مادة _85

ختفـــ

تتخهاا إدارة اجلمار لقمع اه املخالفة أو تسويتها .

املـــدة العقديـــة مضـــمون الفقـــرت

2و 3آ) مـــن املـــادة  51مـــن اـــها

املرســـــوم إ ا و تنفيـــــه البنـــــاء دون املوااـــــفات الفنيـــــة الـــ ـ
املؤسســـة أو ظهـــرت ةيـــم بعـ ـ
مدة التخفي
مادة _86

واةقـــــك عليهـــــا

العيـــوب والتشـــققات ...اخل حيـــل حيـــدد اجمللـــس

باالستناد إىل تقرير ةين يعد هله الغاية .

إ ا اـــاوز نشـــاط املســـتثمر حـــدود منشــ تم تفـــرض هقـــم رامـــة يوميـــة قدراــــــا %1
مـــن بـــدل االشـــغال الســـنوه املتوجـــب علـــك املســـاحة املشـــغولة بشـــكل خمـــالا
وطيلــة مــدة اشــغالم هلــا إ ــاةة إىل توجــب بــدل االيــدا عليهــا واختــا اإلجــراءات
اإلداريــــة األ ــــرى إلزالــــة املخالفــــة إ ا فــــان بقاعاــــا مضــــرا باملصــــلحة العامــــة أو
يصاح املستثمرين اآل رين .

مادة _87

إ ا ختلـــا املســـتثمر عـــن تســـديد بـــدالت االشـــغال والـــهمم األ ـــرى يف مواعيـــداا
املقـــررة ختضـــع البـــدالت واملبـــالا الـ ـ

تـــة ر تســـديداا لغرامـــة تـــة ري قـــدراا %9

ســـنويا ا ـــاةة اىل اختـــا اإلجـــراءات القانونيـــة لفســـخ العقـــد إ ا اـــاوز التـــة ري يف
التسديد مدة تزيد عن العام .
مادة _88

إ ا أد ـــل املســـتثمر بضـــاعة اىل منشـــةتم ا يـــر مل لـــم بتخزينهـــا يف منشـــةتم أو ا
تكــن مــن مســتلزمات نشــاطم الصــناعي مــن مــواد أوليــة و رياــا أو ا تكــن عائــدة لــم
ااـــال أو ا يـــتم نقـــل ملكيتهـــا اليـــم أاـــوال أو ا يصـــرح عنهـــا يف طلبـــات اإلد ـــال
تفـــرض هقـــم رامـــة قـــدراا  %1يوميـــا مـــن قيمتهـــا علـــك أال تزيـــد عـــن  %21مـــن
قيمــة البضــاعة املخالفــة مهمــا بقيــك يف املنشــةة ةيمــا عــدا احلــاالت الــ

ينظــر بهــا

اجمللس واألسباب احيطة بها حيل تعفك من الغرامة بقرار معلل يصدر عنم .
مادة _89

إ ا ختلـــا املســـتثمر عـــن التـــةم
املدنية أو فان عقد التةم

علـــك منشـــةتم ـــد أ طـــار احلريـــق واملســـؤولية

ال يشمل لا فليا أو جزئيــــــــا

بنــــاء املنشــــةة وموجــــودات اجلــــوار ) تفــــرض هقــــم رامــــة قــــدراا  %11واحــــد
بــاأللا يوميــا مــن املبلــا املتوجــب التــةم
مالحقتــم قضــائيا باأل ــرار النا
يتم التةم

عليــم وطيلــة مــدة التخلــا ا ــاةة اىل

ـــم إ ا حصــل حريــق أو ـــري

علك املنشةة منها .
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مادة _91

لديــم بعمــل يضــر ينشــ ت املنطقــة أو يمتلكاتهــا

إ ا قــام املســتثمر أو أحــد العــامل

أو يراةقهـــا العامـــة او ينشـــ ت املســـتمثرين اآل ـــرين تعـــود املؤسســـة عليـــم يقـــدار
الضرر الناجم مضاةا إليم رامة مقداراا  %25منم لصاحلها.
مادة _91

يتوجــب علــك املســتثمر أن يعــتين بالنظاةــة أمــام منشــةتم حتــك طائلــة ةــرض رامــة
هقم مقداراا  2دوالر يوميا إ ا ا يتقيد بهلا .

مادة _92

إ ا شـــر املســـتثمر بعمـــل مـــا قبـــل احلصـــول علـــك مواةقـــة املؤسســـة وفـــان اـــها
العمــل يســتوجب لــا تفــرض هقــم رامــة حيــدداا اجمللــس يف حينــم إ ــاةة إىل
الرجــو عليــم بالبــدالت واأل ــرار النا

ــة عــن لــا مــن جــراء مباشــرة العمــل قبــل

احلصول علك املواةقة .
مادة _93

إ ا ارتكــــب املســــتثمر ثــــال

خمالفــــات الحكــــام اــــها النظــــام مــــن املخالفــــات

املواـــوةة يف مـــواد أو رياـــا ـــالل عـــام واحـــد ا يعـــرض و ـــعم علـــك اجمللـــس
الختا اإلجراءات القانونية هقم ولو أدى لا اىل ةسخ العقد امل م معم .
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