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" فسوریة بموقعھا على الشاطئ الشرقي للبحر األبیض 
ً للبضائع بین شرق آسیا  المتوسط ھي ممر لیس إجباریا
وغرب أوربا ، لكن میزة ھذا الممر أنھ رخیص ، وھذه 
المیزة متوفرة اآلن كما كانت متوفرة في السابق ، لكن ھذا 
 طبعاً ال یكفي ، لذا فنحن بصدد تطویر المرافئ السوریة أوالً 

ً ، وقد بدأنا فعالً بخطة واسعة  ، وتطویر سكك الحدید ثانیا
لتأھیل النقل بین سوریة ومنطقة الخلیج العربي ( دبي ) عن 
طریق إقامة خط نقل متطور إضافة إلى إقامة مناطق حرة ، 
ونحن الزلنا نجري دراسات مع إحدى الشركات األمریكیة 

 . " التي تقوم بدراسة ھذا الموضوع اآلن
عقد لنقل  –یضیف الرئیس األسد  –تكون سوریة أیضاً وس

توسط : إیران ، العراق ، سوریة باتجاه مالغاز بین آسیا وال
المتوسط عدا عن أن سوریة ستكون عقدة لتوزیع الكھرباء 
في تلك المنطقة، وأعتقد أن موضوع النقل البحري سیكون 

ً في تطویر التعاون بعد ان تكون سوریة قد انطل قت أساسیا
في موضوع المناطق الحرة والمدینة التكنولوجیة والكثیر 
من المشاریع المكملة لكي تكون سوریة بموقعھا الجغرافي 

 منطقة حرة بین الشرق والغرب.
 

 الحدیث الصحفي للسید الرئیس بشار األسد
 مع رجال األعمال اإلیطالیین

 ۲۰۰۲شباط 
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 لوالفصل األ
 عامة أحكام

 

 : يیل / یقصد بالتعابیر التالیة ما۱مادة /

 . اد والتجارة وزارة االقتص :وزارة ـــال
 . وزیر االقتصاد والتجارة   :رـــــالوزی

 . العامة للمناطق الحرة المؤسسة   :ةـالمؤسس
الجمھوری�ة العربی�ة  أراضىضمن  فيحیز جغرا :ة ــالمنطق

 األنش���طةومح���دد تم��ارس فیھ���ا ر الس��وریة مس���و

 ألحكام�ھض�ع المرخص بھا وفق ھ�ذا النظ�ام وتخ

ت���رخص  أو  المؤسس���ةاش���رة بمب إدارتھ���ات���رتبط 

تح�ت مس�مى  أخ�رىباس�تثمارھا لجھ�ة  المؤسسة 

خاص��ة بحی��ث تعم��ل النق��اط الح��رة ال أوالمن��اطق 

 المؤسس�ة و رقاب�ة  إشرافتحت الجھة المستثمرة 

 الجمارك إدارةمع  بالتعاون

  . المؤسسة إدارةمجلس  :لســالمج
 . المدیر العام للمؤسسة : رــــالمدی
 المن����اطق الح����رة  ف����يناف����ذ نظ����ام االس����تثمار ال  :ام ـ����ـالنظ

 . العربیة السوریة بالجمھوریة
۷ 

 



المناطق واألسواق الحرة القائمة یسرى ھذا النظام على كافة /۲مادة/

 . الجمھوریة العربیة السوریة فيم ستقا التيو
 وإدارةعلى وجھ الحصر باستثمار  المؤسسةتختص  /۳مادة/

ناطق الحرة والنقاط والم واألسواقالمناطق  وتطویر جمیع

 : التالیة الحرة الخاصة وفق النشاطات

 .الحرة  واألسواق التجاريأ/ النشاط 
 .الصناعيب/ النشاط 
 .المصرفيج/ النشاط 
 .والمطاعم الفندقيد/ النشاط 

 .اإلعالمیة/ المدن والمراكز ـھ
 .تجارة االلكترونیة والمعلوماتیةو / نشاط ال

 .ز/المكاتب التجاریة ومكاتب الشحن
 أومنتجعات صحیة ضمنھا  كإقامة الصحي ح/النشاط

 .لنظامھاومصحات وفقا  يمشاف
 .أنواعھبكافة  الخدميط/ النشاط 

 يدؤیسھم بتنمی�ة المب�ادالت التجاری�ة وی� أخرنشاط  أي/ ي

 .وفقا لتقدیرات المجلس الوطني لخدمة االقتصاد

۸ 
 



                   لم����دیر أن یعھ����د ویمك����ن للمجل����س بن����اء عل����ى اقت����راح ا

                    أخ����رىجھ����ات  إل����ىتثمار بع����ض ھ����ذه النش����اطات باس����

 .التي یحددھا لھذا الغرضضمن الشروط 
تم���ول  أنوفق���ا لض���رورات العم���ل ل���دیھا للمؤسس���ة یح���ق  /٤م���ادة /

ح���رة جدی���دة وبع���ض  وأس���واقمن���اطق إح���داث مش���اریع 

طریق��ة یراھ��ا الت��ي تق��ام فیھ��ا بأی��ة المش��اریع االس��تثماریة 

أم خارجی��ا  أمالتموی��ل داخلی��ا  أك��انء المجل��س مناس��بة س��وا

 .مشتركا
األم�وال المنقول�ة وغی�ر حق االمتی�از عل�ى جمی�ع للمؤسسة  /٥مادة /

المنقول����ة العائ����دة لم����دینیھا والموج����ودة ض����من المن����اطق 

م�ن بض�ائع وغیرھ�ا  األم�والوتعتب�ر ھ�ذه  الحرة واألسواق

 .المؤسسة ضامنة لجمیع حقوق 
 واألنظم�ةالح�رة الق�وانین  ألس�واقواتس�رى عل�ى المن�اطق  /٦م�ادة /

والص��حة العام��ة وقم��ع التھری��ب  واآلداب ب��األمنالمتعلق��ة 

 .فقط
یا ك�ان أنوع كانت و أيمن  األجنبیةالبضائع  بإدخالیسمح  /۷مادة /

الح����رة  واألس����واقالمن����اطق  إل����ىمص����درھا  أو منش����ؤھا 

۹ 
 



تخض�ع  أنالمنطقة الجمركیة دون غیر  إلىمنھا  وإخراجھا

 .ارة الخارجیة والرسوم الجمركیة والضرائبألحكام التج
التي اكتسبت ھذه الص�فة  أوالبضائع الوطنیة  بإدخالیسمح 

األحك���ام وتطب���ق علیھ���ا  االس���تھالك المحل���يلوض���عھا ف���ي 

 . النافذة بھذا الشأن
 إل��ىطق��ة الح��رة المن ف��يالبض��ائع الموج��ودة  بإدخ��الیس��مح            

وفق���ا  ك المحل���ياالس���تھال ف���يللوض���ع المنطق���ة الجمركی���ة 

 .النافذة واألنظمةللقوانین 
 

الح�رة  واألس�واقالمناطق  إلىالبضائع التالیة  إدخالیحظر  /۸مادة /

باإلض��افة تع��ویض  أيتح��ت طائل��ة مص��ادرتھا دون وذل��ك 

 ف��يالمنص��وص علیھ��ا  اإلج��راءات القانونی��ة األخ��رى إل��ى

 : القوانین النافذة
ائیلي والبض��ائع اإلس��رالمص��در  أوالبض��ائع ذات المنش��أ  / أ

تنفی��ذا للق��رارات المتعلق��ة بمقاطع��ة الممن��وع اس��تیرادھا 

یمنع التعامل معھا التي  األخرىوبضائع الدول  إسرائیل

 . اقتصادیا
 

۱۰ 
 



ا باس�تثناء م�ا یتعل�ق ومش�تقاتھ أنواعھ�االمخدرات على  ب /

 . والمواد الصیدالنیة منھا بصناعة األدویة
 

ك�ان نوعھ�ا باس�تثناء  ی�اأوالذخائر والمتفجرات  األسلحة ج/
 . وذخائرھاأسلحة الصید 

 
 الت��يالقابل��ة لاللتھ��اب باس��تثناء الم��واد  أوالم��واد النتن��ة  د/

تخزینھ��ا ض��من المن��اطق الح��رة وبحی��ث  تتحق��ق ش��روط
والس�المة رورات األمن والص�حة توفر ھذه الشروط ض

 . العامة
 

 دودیس��تلزم مب��دئیا ض��من الح�� وض��ع المنطق��ة الح��رة ال إن /۹م��ادة /
عم���ل م���ن قب���ل الجم���ارك غی���ر  أيلھ���ذه المنطق���ة المؤلف���ة 
 إدخالھاعن البضائع المحظور التي تتعلق بالتفتیش  األعمال

باالتف��اق وذل��ك / م��ن ھ��ذا النظ��ام ۸الم��ادة / أحك��امبموج��ب 
 المؤسس���ة كم���ا یترت���ب عل���ى  المؤسس���ة وباالش���تراك م���ع 

 أویطل�����ع علی�����ھ موظفوھ�����ا  بك�����ل م�����اإش�����عار الجم�����ارك 
 . تلك المادة ألحكامن مخالفات مستخدموھا م

 
ف��ي المن��اطق الح��رة بمطل��ق یس��مح ب��ان تق��ام وتج��رى  / أ /۱۰م��ادة /

مختل��ف  المؤسس��ةوبن��اء عل��ى ت��رخیص مس��بق م��ن الحری��ة 
عل�ى  عملی�ات التحوی�ل، وھ�يالصناعات والمعامل وجمیع 

۱۱ 
 



والتش�كیل ال الحص�ر عملی�ات التقس�یم والف�رز سبیل المث�ال 
 بئ��ة والم��زج والتنقی��ة والتنظی��فعوالتص��نیع والتغلی��ف والت

والتحم��یض وال��دق والتكس��یر والس��حق  والتش��حیم والتقطی��ر
 . عالمات تجاریة وتبدیلھاوالترقیم ووضع 

اإلش��غال  أم��اكن ف��يتج��رى العملی��ات الس��ابقة مب��دئیا  ب /
بع���ض ھ���ذه  ب���إجراءتس���مح  أنللمؤسس���ة الخ���اص ویمك���ن 

 ف��ي أوالس��احات ف��ي  أومس��تودعاتھا العام��ة  ف��يالعملی��ات 
 .وجدت ذلك ممكنا إذاتعدھا لھذا الغرض ي الت األماكن

 
في المناطق الح�رة  األجنبیةیجوز استھالك البضائع  ال / أ/۱۱مادة /

علیھا من رسوم قبل تأدیة ما یترتب  الشخصيلالستعمال 
 . األخرىالرسوم والضرائب جمركیة وغیرھا من 

 
الح�رة المن�اطق  ف�ي األجنبی�ةیجوز اس�تھالك البض�ائع  ب /

المنش�ات االس�تثماریة فیھ�ا وك�ذلك اس�تعمال إلقامة وتجھیز 
وجمی��ع متطلب��ات  اآلالت والمع��دات والتجھی��زات األجنبی��ة

علیھ��ا أن تترت��ب فیھ��ا دون  االس��تثماريوحاج��ات النش��اط 
رس�وم والض�رائب كم�ا ال الرسوم الجمركیة وغیرھ�ا م�ن ال

التج���ارة الخارجی��ة م��ن حی��ث المن���ع  تس��ري علیھ��ا أحك��ام
ض�من المن�اطق الح�رة إذا اس�تعملت لحصر والتقیی�د فیم�ا وا

 . ھذه المادة فيالمنوه عنھا  لألغراض

۱۲ 
 



بت��رخیص  إالالمن��اطق الح��رة تج��وز الس��كنى ض��من  ال ج/
 .لما تقتضیھ حاجة العمل فیھاوفقا  المؤسسةخاص من 

 
أن تتجھ�ز م�ن  واألجنبی�ةیجوز لجمی�ع الس�فن الوطنی�ة  / أ/۱۲مادة /

 .إلیھاتحتاج  التيجمیع المعدات البحریة الحرة بالمنطقة 
تزی��د حمولتھ��ا  الت��ي واألجنبی��ةیج��وز للس��فن الوطنی��ة  ب/  

تتمون منھا بالمواد  أنطنا بحریا صافیا  عن مئة وخمسین
والزی��وت وجمی��ع الم��واد  والمش��روبات واألدخن��ةالغذائی��ة 
للمؤسس���ة إیق���اف عملی���ات  ویح���ق،  ألجھزتھ���االالزم���ة 
 . االستعمال وإساءةت التالعب حال ثبو فيالتموین 

 
أو یتعام��ل معھ��ا  أوعل��ى ك��ل م��ن ی��دخل المنطق��ة الح��رة /۱۳م��ادة /

 .ھذا النظام بأحكامیتقید  أنمنشاتھا وتسھیالتھا یستعمل 
 

إج��ازة یحم��ل  یحظ��ر دخ��ول المنطق��ة الح��رة عل��ى م��ن ال /۱٤م��ادة /
المنطق�ة لھ�ذا الغ�رض باس�تثناء رج�ال خاصة من م�دیر 
وذل���ك عن���د الجم���ارك المختص���ین  فيالض���ابطة وم���وظ

 . الضرورة ولمقتضیات العمل
 

 ول والخروج من المنطقةالدخ وأصولقات العمل أوتحدد  /۱٥مادة /
  . الحرة من قبل المدیر            

۱۳ 
 



 الفصل الثاني
 إجراءات تخزین وتصنیع البضائع وتصفیتھا

 
 المنطق��ة الح��رة بموج��ب طل��ب إل��ىالبض��ائع  إدخ��الی��تم  /۱٦م��ادة /

 یب��ین فی��ھ منش��أ الق��انونيممثل��ھ  أوالعالق��ة یقدم��ھ ص��احب 
ووزنھ��ا وقیمتھ���ا البض��ائع ومص��درھا وجنس���ھا ونوعھ��ا 

وأرقامھ��ا وع��ددھا الط��رود وعالماتھ��ا التجاری��ة وأن��واع 
یتض��من الطل��ب تص��ریحا م��ن مقدم��ھ یفی��د ان��ھ  ویج��ب أن

وجمی�ع النص�وص المتعلق��ة أحك�ام ھ�ذا النظ�ام اطل�ع عل�ى 
علی�ھ الح�رة وان یتقی�د بھ�ا كم�ا یتوج�ب  باستثمار المنطقة

 .وانھ على الطلب بشكل واضح وصریح یثبت عن أن
 

 : اليعلى الشكل الت اإلدخال یجري
 :عن طریق البر اإلدخالأ / 

ل�ب المن�وه یرف�ق بالط خارجھ أو من داخل القطر    
 للبض�اعة المرافق�ةالنظامیة بھ المعاملة الجمركیة 

. 
 : رعن طریق البح اإلدخالب / 

 ف�يالمنطق�ة الح�رة  إل�ىمباشرة  من خارج القطر -۱
س��ت لمانیف األص��لیةالنس��خة ترف��ق  :ذات المرف��أ 

 . الشحن مع المستندات والبوالص
 

۱٤ 
 



لیة یرفق كان مقصد البضاعة منطقة حرة داخ إذا -۲
الجمركی��ة وغیرھ��ا م��ن بطل��ب اإلدخ��ال المعامل��ة 

 . وجدت إنالمستندات 
مرف��أ  ف��يالح��رة  المنطق��ة إل��ى س��وريم��ن مرف��أ  -۳

ل�ذات  اإلدخ�الیخض�ع الداخل  في أو أخر سوري
 . الفقرة السابقة فيالشروط المنوه عنھا 

 
یدخل  الجمارك قوائم بجمیع ما إلىتقدم  أن المؤسسةعلى  /۱۷/ مادة

یخ��رج منھ��ا وذل��ك خ��الل م��دة  م��ا أوالمنطق��ة الح��رة  إل��ى
 . / ساعة۳٦/

 
إخراجھ��ا ة الح�رة وعن�د المنطق� إل��ىالبض�ائع  إدخ�العن�د  /۱۸م�ادة /

 واإلخ���راج اإلدخ���الس���جالت  ف���يقی���دھا  منھ���ا یج���ري
المق���ررة  النم���اذجالمؤسس���ة  وف���ق المنظم���ة م���ن قب���ل 

تتض�من كاف�ة البیان�ات العائ�دة  أنیجب  والتيوالمعتمدة 
/ وكاف�ة البیان�ات ۱٦الم�ادة / ف�يالبضائع الم�ذكورة  لھذه
 . معرفة ھویة البضائع من شأنھا تسھیل التي

 
المنطق����ة الح����رة ض����من  إل����ىت����ودع البض����ائع الداخل����ة  /۱۹/م����ادة

 األم�اكنوعن�د ع�دم ت�وفر  ، العامة المسقوفة المستودعات
الس�احات المكش�وفة  يف�ف وإال ، فیھا تودع تح�ت الس�قائف

الس�احات  ف�يوت�ودع  ،اإلمك�انمع مراع�اة طبیعتھ�ا بق�در 
 : المكشوفة بصورة خاصة
۱٥ 

 



 
 أوائف الس�����ق ف�����يیتع�����ذر وض�����عھا  الت�����يأ/ البض�����ائع 

 وزنھا أوحجمھا  أوشكلھا المستودعات المسقوفة بسبب 
 .والتي ال تتأثر بالعوامل الجویة

 أص�حابكانت البضائع تتأثر بھذه العوامل فعل�ى  إذا أما -   
ین االحتیاط����ات ممثل����یھم الق����انونیین ت����أم أوالبض����ائع 

 . الالزمة لحمایتھا
ب نفق�ة أص�حاعلیھا وعل�ى  إلزامودون للمؤسسة یجوز  -

التقدیری����ة المطلق����ة اتخ����اذ البض����اعة ووف����ق س����لطتھا 
اس�تعمال المؤسس�ة  عن�د االحتیاطات المنوه عنھا وعلى 

الق��ة ب��اإلجراءات المتخ��ذة الع أص��حاب إع��المھ�ذا الح��ق 
 . / ساعة٤۸لنفقات المتوجبة خالل /اومقدار 

 
لى ھذه الص�ورة وضعھا ع أصحابھایطلب  التي/ البضائع ب

 أنتودعات والس��قائف عل��ى المس��خصوص��ا عن��د ام��تالء 
ب�أن ھذه البضائع تص�ریحات خطی�ة مس�بقة  أصحابیقدم 

 .۰ ولیتھمؤبھذه الصورة على مس اإلیداعیكون 
 

المن���اطق الح��رة البض��ائع المح��ددة مفرداتھ���ا  ف��يت��ودع  /۲۰م��ادة /
 مس�ؤولینھا أص�حابویك�ون  اإلدخ�الطلبات  في وأنواعھا

ش یظھ�ر غ� أوخطأ عن صحة البیانات المقدمة وعن كل 
 . فیھا تحت طائلة فسخ العقود معھم

۱٦ 
 



غی�ر  إلى إدخالھاعند المؤسسة  إلىیجرى تسلیم البضائع  /۲۱مادة /
 : أماكن اإلشغال الخاص وفقا لإلجراءات التالیة

ھ الق���انوني ممثل��� أوتس���جل بحض���ور ص���احب البض���اعة  -
 وأرقامھ���اوعالماتھ���ا  الط���رود الداخل���ة بحس���ب أنواعھ���ا

وترص�ص المش�بوھة فت�وزن  أوبة وتفرز الطرود المعطو
وص��احب المؤسس��ة وی��نظم محض��ر ض��بط بتوقی��ع ممث��ل 

تب���این ب���ین البیان���ات  أي المحض���ر ف���يالعالق���ة وی���دون 
 أوالبضائع الفرط ندات وبین البضائع المستلمة أما والمست

زنھ��ا یتع��ذر ع��دھا فت��دخل جمل��ة وف��ق مس��تنداتھا وو الت��ي
 .الضبط  محضر فيذلك  إلى اإلشارةمع  الفعليالقائم 

 
 أوامتنع صاحب العالقة عن توقی�ع محض�ر الض�بط  إذا -

 ً الوقائع المثبتة فیھ ول�م یراج�ع قض�اء على  وضع تحفظا
م��ن  األكث��رعل��ى أی��ام المس��تعجلة خ��الل ثالث��ة  األم��ور

ك�ان موقع�ا  عمل بھذا المحضر كما لویُ  ،تاریخ المحضر
 . تحفظ منھ بدون

 
ً یجرى االستالم والتسلیم وف /۲۲/ مادة  :ي لما یل قا

ال��وزن  أوبالع��دد  : البض��ائع ذات الوح��دات المتماثل��ة -۱
 . ةالعبو أساسعلى 

 

۱۷ 
 



وف��ق المس��تندات  :یتع��ذر ع��دھا  الت��ي أوالبض��ائع الف��رط  -۲
أي جمل�ة كم�ا  (دون الع�د  الفعل�يووزنھ�ا الق�ائم العائدة لھا 

 .)  وردت
 . العدد دون الوزنب : األخرىالبضائع  -۳

م والتس��لیم فیم��ا ولة عن��د االس��تالؤمس�� المؤسس��ةتك��ون  وال
لعدد وكذلك الفقرة الثانیة عن ا فيالمذكورة یتعلق بالبضائع 

ل�ى والثالث�ة والفق�رتین األ فيالمذكورة فیما یتعلق بالبضائع 
 إذا إالمستندات البض�ائع  فيعن الوزن حتى ولو ورد ذلك 
االس���تالم إج���راء  المؤسس���ة طل��ب ص���احب البض���اعة م��ن 

ھذه الحال�ة تك�ون  فيو ، الفعليالوزن  أساسى والتسلیم عل
عل��ى عاتق��ھ  واإلخ��راج اإلدخ��ال ف��يعملی��ة ال��وزن نفق��ات 

البضائع وطبیعتھا وطریقة ؤخذ بعین االعتبار خصائص وت
 أوزی�ادة الت�ي ت�ؤثر عل�ى وزنھ�ا  األخرىتغلیفھا والحاالت 

المؤسسة مس�ؤولة ع�ن نق�ص ال�وزن تكون  نقصانا حیث ال
 . حاالتالناجم عن تلك ال

 
یعطى صاحب البضاعة المودع�ة بن�اء عل�ى طلب�ھ ش�ھادة  /۲۳/ مادة

 : یدرج فیھا أرومة ذيمستخرجة من دفتر إیداع اسمیة 
 .دع ولقبھ ومھنتھ وموطنھ المختاراسم المو -۱
 .المستودعات العامة إلىرقم وتاریخ دخول البضائع  -۲

 

۱۸ 
 



أی��ة  أو األم�راقتض�ى  إذااس�م الب�اخرة الناقل�ة وجنس�یتھا  -۳
 .وسیلة نقل أخرى

 . نوع التأمین وقیمتھ -٤
اإلدخ��ال ومك��ان ع��دد ومارك��ات الط��رود وحالتھ��ا عن��د  -٥

 . اإلیداع
ص����رح بھ����ا ومحتوی����ات الط����رود ن����وع البض����اعة الم -٦

 .ووزنھا
 

وح��ده ع��ن ص��حة ھ��ذه  والً ؤیعتب��ر م��ودع البض��اعة مس��  -
 .البیانات

 
 إی��داعش��ھادة تعط��ى بھ��ا  الت��يتك��ون البض��اعة  أنیج��ب / ۲٤م��ادة/

یقس�م الكمی�ة  أنواحد ولصاحب الشھادة مكان  فيمودعة 
 یستبدل بالش�ھادة ع�دداً أن مستقلة ولھ  أجزاء إلىالمودعة 

ً وامس���� اإلج����راءات تتخ����ذ  أنالبض����اعة عل����ى  ألج����زاء یا
ومن����ع اختالطھ����ا عن����د  األج����زاءالالزم����ة لتمیی����ز ھ����ذه 

 .االقتضاء
ض�اعة عن�د یجب استیفاء الب�دالت المترتب�ة عل�ى كام�ل الب

 .بھا إیداععدة شھادات تنظیم  إلىاللجوء 
 

 يویج��ر ،قابل��ة للتظھی��راالس��میة غی��ر  اإلی��داعش��ھادات / ۲٥م��ادة /
 أمامبھا شھادات اسمیة  أعطیت التيالبضائع التنازل عن 

۱۹ 
 



ویشترط حضور  ، تصدرھا المؤسسة وفقاً للتعلیمات التي
 إع�ادةوقانون�ا م�ن ین�وب عنھم�ا  أوالمتنازل والمتنازل لھ 

 المتن��ازل عنھ��ا حی��ث یج��ريللبض��اعة  اإلی��داعش��ھادات 
 . جدیدة باسم المالك الجدید إیداعبشھادات تبدیلھا 

دة اإلیداع االسمیة إعطاء شھادة حالة فقدان شھا فيیمكن  /۲٦مادة /
تس���لیم البض���اعة موض���وع  أوعنھ���ا  ب���دالً  أخ���رى إی���داع

 إیص�الالمسجلة على اسمھ بموج�ب الشخص  إلىالشھادة 
 .بفقدان الشھادة  يرفقاً بتصریح خطاستالم م

 
 إل�ىجدیدة  إیداعشھادة  وإعطاءیجب قبل تسجیل التنازل / ۲۷مادة /

ع الب���دالت یس���دد ص���احب الطل���ب جمی��� أنالمتن���ازل ل���ھ 
عنھا لغایة تاریخ تسجیل  المتنازلالمتوجبة على البضاعة 

 .التنازل 
 

المن�اطق  ف�يحدد المدة القصوى لبقاء البض�ائع المودع�ة ت*/۲۸مادة /
بخمس سنوات سواء بقیت طیل�ة ھ�ذه الم�دة مودع�ة الحرة 

عالق��ة ال أص��حابم��ادام  أكث��ر أومنطق��ة ح��رة واح��دة  ف��ي
 الت��يالمواعی��د  ف��يب��دالت ملت��زمین بتس��دید م��ا علیھ��ا م��ن 

األح�وال یج�ب أال ك�ل  ف�يو ، حددھا المجلس لھذه الغایةی
ك��ن ویم ،أش��ھرم��دة التخل��ف ع�ن التس��دید ع��ن تس�عة تزی�د 

  أوة ـللبضائع الزھیدة القیمللمجلس اختصار المدة بالنسبة 
 

 أعالهوفقاً لما ورد لتصبح  ٤/۳/۲۰۱۰/ تاریخ۱۰٦/ ) بموجب المرسوم رقم۲۸عدلت مقدمة المادة ( *

 

۲۰ 
 



 الس�����ریعة التل�����ف أو الض�����ارة بالبض�����ائع المج�����اورة أو
بیعتھا عل�ى أن تح�دد بمستودعات المنطقة الحرة نتیجة لط

ك��ل منھ��ا بموج��ب  إلی��داعوالم��دة القص��وى بض��ائع ھ��ذه ال
العالق�ة ع�ن  وعند تخلف أص�حاب ، وائح تعد لھذه الغایةل

ل���م  أو ، أع���الهبض���ائعھم ض���من الم���دة المح���ددة  إخ���راج
 ،أش�ھرعلیھا م�ن ب�دالت لم�دة تزی�د ع�ن تس�عة  مایسددوا 

یقوم الفرع بترقین قید ھ�ذه البض�اعة ض�من قی�ود اإلی�داع 
ب ج��داول إل��ى عھ��دة أم��ین مس��تودع وتنق��ل بموج�� ، الع��ام

وك�ذلك تس�جل ض�من قی�ود  ، البضائع واآللی�ات المتروك�ة
ھ��ذا المس��تودع البض��ائع المتن��ازل عنھ��ا لص��الح المؤسس��ة 

وعن��د تس��جیل ھ��ذه  ، والبض��ائع المتروك��ة لص��الح الف��رع
البض���ائع ض���من قی���ود مس���تودع المتروك���ات یوق���ف ب���دل 

ترقین قی�دھا  اإلیداع ویحسب البدل مع الفوائد حتى تاریخ
وذل�ك تمھی�داً التخ�اذ اإلج�راءات  ، في قی�ود اإلی�داع الع�ام

 : ووفق المراحل التالیة إتالفھا أولبیعھا القانونیة 
مادة سواء بانقضاء ھذه ال فيالمحددة  اإلیداعأ / بعد انتھاء مھلة 

بتخلف مودعیھا  أوالمناطق الحرة  فيالمھلة القصوى لبقائھا 
إدارة توج��ھ  ، اق��رب أیھم��ان ب��دالت علیھ��ا م�� م��اع��ن تس��دید 

 إخط�اراً ة بَ�المركَ  أو ، البض�اعةالمنطقة الحرة المودع�ة فیھ�ا 
عل��ى طل��ب موطن��ھ المخت��ار المس��جل  ف��يالم��ودع  إل��ىخطی��ا 
اإلی�داع المس�جلة ب�ھ البض�اعة على س�جل  أوالبضاعة  إدخال
الص�حف الیومی�ة الواس�عة  إحدىتعذر ذلك فیتم بواسطة وإذا 

۲۱ 
 



تخطره فیھ بضرورة تس�دید الب�دالت  ، ة واحدةاالنتشار ولمر
من المنطقة حسب إخراجھا  أوالمترتبة على بضاعتھ  والذمم
خمسة عشر یوما تحت طائلة بیعھا  وذلك خالل مھلة ، الحال

 .العلني بالمزاد 
 

المنطق�ة  إدارةدون ج�دوى تق�وم  اإلخط�ار/ بعد انقضاء مھل�ة ب
 : یليما وفقا ل العلنيالبیع بالمزاد بإجراءات 

ووضع قیمة تقدیریة یتم الكشف علیھا  : بالنسبة للبضائع -۱
ض�من المنطق�ة الح�رة  الجمرك�يوض�عھا لھا على أس�اس 

العلني حسب األصول ولحساب لن عن بیعھا بالمزاد ثم یع
 .المودع 

 إل��ىی��تم الكش��ف علیھ��ا وتص��نیفھا  : بالنس��بة للمركب��ات -۲
 ،س���یرغی���ر ص���الحة لل وأخ���رى للس���یرمركب���ات ص���الحة 

 أس�اس وض�عھا الجمرك�يوتوضع قیمة تقدیریة لھ�ا عل�ى 
ً ض��من المنطق��ة الح��رة  یعل��ن ع��ن بی��ع الص��الح  ث��م ، أیض��ا

كمركب���ات وغی���ر الص���الح للس���یر للتفكی���ك للس���یر منھ���ا 
 أنوعل�ى  ، العملی�ةجمة عن ھذه واالستفادة من القطع النا

 . األصولحسب  العلنيیتم البیع بالمزاد 
 
التقدیری�ة للمركب�ات ف ووضع القیمة یتم الكشف والتصنی -۳

والتجارة زیر االقتصاد دائمة یشكلھا السید ومن قبل لجنة 
 .الخارجیة 

۲۲ 
 



تع�رض بھ�ا البض�اعة  الت�ي العلن�يكانت جلسة المزاد  إذا -٤
د وامن مز أكثرللمرة الثانیة قانونیة وحضرھا المركبة  أو

د واالموافق��ة عل��ى البی��ع للم��زواح��د یمك��ن للجن��ة الم��زاد 
 .التي رسا بھا المزاد علیھ بالقیمة  ألخیرا

ول ملكی�ة ؤم�زاد ت� لجلس�تي العلنيعند فشل البیع بالمزاد  -٥
العام��ة للمؤسس��ة فش��ل بیعھ��ا  الت��يالمركب��ة  أوالبض��اعة 

خ��ارج الوض��ع  ص��والً ھ��ا أویج��رى بیع ، للمن��اطق الح��رة
 ،يللمنطق��ة الح��رة وللوض��ع باالس��تھالك المحل�� يالجمرك��

 ف�يلجمركیة ووفق التصنیف المحدد خالصة من الرسوم ا
 . أعاله بالنسبة للمركبات/ ۲البند /

البض����ائع  فش����ل البی����ع یج����وز للمجل����س تق����دیم إذا أم����ا -٦
 أوللس�یر كھب�ة للمعاھ�د العلمی�ة والمركبات غیر الصالحة 

 ،األص�ولحسب إتالفھا  أولسواھما  أوللجمعیات الخیریة 
لبی�ع كقط�ع المركبات الصالحة للس�یر فیع�اد عرض�ھا ل أما

وعن��د فش��ل البی��ع یج��رى  ، واح��دة تب��دیل ولجلس��ة م��زاد
 .سدد قیودھا أصوالً أعاله وتذكر  التصرف بھا وفق ما

ناجمة عن لحرة النفقات الالعامة للمناطق االمؤسسة  فيج/ تستو  
 البض��ائع والمركب��اتالب��دالت المترتب��ة عل��ى والبی��ع عملی��ات 

 أصالً  لم تسدد عنھا البدالت التي وعن طیلة مدة اإلیداع كافة
    

 لتصبح وفقاً لما ورد أعاله٤/۳/۲۰۱۰/تاریخ۱۰٦/من المرسوم/۲/بموجب المادة/۲۸*عدلت الفقرة (ج) من المادة/

۲۳ 
 



یداع العام ونقلھا إل�ى قیود اإل ضمنترقین قیدھا وحتى تاریخ    
 تم إذاالقیمة المباعة بھا فیما وذلك من  ،*تمستودع المتروكا

للم��ودع بالرص��ید ویح��تفظ  ، ض��ع الجمرك��ي لھ��االو ف��يالبی�ع 
الح�رة  حس�اب المنطق�ة ف�يلم�دة س�نة م�ن ت�اریخ البی�ع  يالباق

إذا لم یطالب ب�ھ خ�الل ھذا الرصید  فيویسقط حقھ  ، المعنیة
للدولة أم�ا إذا  الخزینة العامة إلىول الرصید ؤوی ، ھذه المدة

خ���ارج الوض���ع  أي يباالس���تھالك المحل���ت���م البی���ع للوض���ع 
 :لحرة فتوزع حصیلتھ وفقاً لما یلي ركي للمنطقة امالج
الب��دالت والنفق��ات المترتب��ة لھ��ا عل��ى المؤسس��ة  فيتس��تو -۱

ذل��ك نفق��ات عملی��ة  ف��يالمركب��ة المباع��ة بم��ا  أوالبض��اعة 
 .البیع

الجمارك الرسوم الجمركیة المتوجبة علیھ�ا  إدارة فيتستو -۲
 .أیضاً 

إی��راداً للخزین��ة ع م��ن حص��یلة البی�� يیعتب��ر الرص��ید الب��اق -۳
 .العامة للدولة 

 
ب�ة والنفق�ات المترتالمؤسس�ة لم تغ�ط حص�یلة البی�ع ب�دالت  إذاد/ 

البضاعة والرسوم الجمركیة المتوجبة علیھ�ا عن�دھا لھا على 
 .االستیفاء للمؤسسة ثم للجمارك  فيیكون حق االمتیاز 

 
ھذه المادة عل�ى البض�ائع والمركب�ات المودع�ة  أحكام ي/ تسرـھ

الت�ي انتھ�ت الحرة قبل وبعد نفاذ ھ�ذا المرس�وم والمناطق  في

 لتصبح وفقاً لما ورد أعاله٤/۳/۲۰۱۰۲/ تاریخ ۱۰٦م رقم /من المرسو /۲بموجب المادة / /۲۸من المادة/ عدلت الفقرة /ج/*

۲٤ 
 



 ،ھ�ذه الم�ادة من�ھ ف�يالمنص�وص عنھ�ا مھلة حفظھا القانونیة 
 ف��يص عنھ��ا المنص��واإلج��راءات بتنفی��ذ المؤسس��ة وتباش��ر 
 .من ھذه المادة فور صدوره ) ب / ج/ أ/  ( الفقرات

 
تطبق كاف�ة  ، / من ھذا المرسوم۸۳المادة / أحكامو/ مع مراعاة 
و ج/ من ھ�ذه الفقرتین /ب  فيالمنصوص علیھا اإلجراءات 

 أوالمس�تثمرین ال�ذین فس�خت عق�ودھم المادة على موجودات 
ت�م الفس�خ  إذام�ا فیالمؤسس�ة وذلك لتحصیل حق�وق  ، لم تجدد

وتش�رع  ، لتخلفھم عن تسدید البدالت والذمم المتوجب�ة عل�یھم
ع��دم التجدی��د مباش��رة  أوبع��د ص��دور ق��رار الفس��خ المؤسس��ة 
س�واء كان�ت ض�من المك�ان  ، بیع ھذه الموج�وداتبإجراءات 

 أوالمنطق��ة الح��رة  ف��ي أي مك��ان أخ��ر ف��ي أوالمفس��وخ عق��ده 
الس�تیفاء حصیلة البیع وعند عدم كفایة  ، اطقغیرھا من المن

المؤسس�ة كافة البدالت والذمم المتوجبة على المس�تثمر تت�ابع 
 . أصوالً بالطرق القانونیة  يتحصیل الباق

 
ھ��ذه الم��ادة  ف��يالمح��ددة  األس��سنف��س  إتب��اعللمؤسس��ة ز/ یح��ق 

 إذامنش��ات المس��تثمرین فیم��ا  ف��يالمخزن��ة البض��ائع  إلت��الف
 ً  ۰ ةوعلى نفقتھم الخاص رغبوا بذلك خطیا

 
بن�اء عل�ى ض�رورات العم�ل وبع�د موافق�ة للمؤسس�ة یحق  /۲۹مادة /

مك��ان  إل�ىتنق��ل البض�ائع م�ن مكانھ��ا  أنالعالق�ة أص�حاب 

۲٥ 
 



تنق�ل  أن األح�والجمی�ع  فيؤسسة وللم ، تراه مناسبا أخر
مضرة  التي یتبین أنھاالعالقة البضائع  أصحابعلى نفقة 
 .المؤسسة ت بمنشآ أوبالصحة العامة  أوبجوارھا 

 
 ف�يالتأمین على البض�ائع المودع�ة  المؤسسة بإجراءتقوم / ۳۰مادة /

ك لقاء أخط�ار الحری�ق المستودعات والساحات العامة وذل
ً الموالمسؤولیة   . دنیة ویكون ھذا التأمین إلزامیا

البض��ائع المودع��ة بب��دالت  أص��حابعل��ى المؤسس��ة تع��ود             
مودع���ة وم���دة ة البض���اعة القیم���المتناس���بة م���ع  الت���أمین
  .اإلیداع

 
التي یقتضیھا حسن حفظ تتخذ التدابیر  أنللمؤسسة یجوز / ۳۱مادة /

البض���ائع وان تعی���د تغلی���ف الط���رود المعطوب���ة وتب���دیل 
عل��ى نفق��ة ص��احب البض��اعة كلم��ا إص��الحھا  أوالغالف��ات 

 باألعم�الالقی�ام كما یحق لھا  ،وما لذلك وبموافقتھرأت لز
أص��حاب العالق��ة كلم��ا رأت  الم��ذكورة تلقائی��ا وعل��ى نفق��ة

 ً  . ذلك ضروریا
 لی���ات الس����برتس���لم فض���الت البض���ائع الناتج���ة ع���ن عم -

والناتج����ة ع����ن الط����رود  ، والجم����ع/التش����یش/ والتعبئ����ة 
جمعھ��ا أن ی��دفعوا نفق��ات ھا عل��ى أص��حاب إل��ىالمنفرط��ة 

عی��ة الموض��وعة فیھ��ا عن��د وواأل األكی��اسوكنس��ھا وثم��ن 
 .تضاءاالق

۲٦ 
 



لت��ي ل��م اا كم��ا تش��اء بالبقای��ا لمنفعتھ��المؤسس��ة تتص��رف  -
 .تعرف البضاعة العائدة لھا 

التل�ف  أوالخی�اس  أوولة ع�ن التعی�ب ؤغی�ر مس�المؤسسة  /۳۲مادة /
وجودھ�ا  أوش�كل تغلیفھ�ا  أوعن طبیع�ة البض�اعة ئ الناش

وذل�ك خ�الل  ، ورطوبت�ھع�ن ح�رارة الج�و  أوغیر مغلفة 
ولة ع���ن ؤكونھ���ا غی���ر مس��� إل���ى إض���افة ، اإلی���داعم���دة 

والف���تن والعملی���ات  اإلض���راباتالناتج���ة ع���ن ض���رار األ
ذل�ك فع�ل  ف�يالق�اھرة بم�ا ومختلف ح�االت الق�وة الحربیة 

 .مكافحتھا المؤسسةیتوجب على  التيالحیوانات الضارة 
الالحق�ة بالبض�ائع  األضرارولة عن ؤمس المؤسسة تعتبر  -

عمالھ�ا  أوھمال موظفیھا إ أوناجمة عن فعل أنھا ثبت  إذا
مستودعاتھا وعدم صالحیتھا  ةسوء حال أومیھا مستخد أو

المحكم�ة حك�م ص�ادر ع�ن  إل�ىوذلك باالستناد  ، للتخزین
یعق����د تس����ویة عل����ى  أنویج����وز للمجل����س  ، المختص����ة

 .القضاء  إلىاألضرار دون الرجوع 
 

بن�اء  أوحد الطرود للمعاین�ة الجمركی�ة أفتح  عندما یجري/ ۳۳مادة /
ود قب��ل المة الط�رطل�ب ص�احبھ یج�ب التأك��د م�ن س�عل�ى 

مشبوه نظم بھ محضر ضبط فتحھا حتى إذا ما ظھر طرد 
تنظ�یم ویعتب�ر ف�تح الط�رد دون  ، المؤسسةباالشتراك مع 

ھ��ذه الحال��ة ال  ف��يو ، محض��ر ض��بط دل��یال عل��ى س��المتھ

۲۷ 
 



محتویات  فيتباین یظھر  أيولة عن ؤمسالمؤسسة تكون 
 . الطرد عند فتحھ

 
نطق�ة الح�رة بن�اء عل�ى طل�ب المالبض�ائع م�ن  إخ�راجی�تم  /۳٤مادة /

یج�ب أن والمؤسس�ة  إل�ىص�احب العالق�ة یق�دم م�ن  يخط
یتض��من الطل��ب ن��وع البض��ائع ومنش��أھا وع��دد الط��رود 

 .وأنواعھا 
عملی���ات  إح���دىعلیھ���ا  أجری���تكان���ت البض���ائع ق���د  إذا -

 فینبغ��ي، ھ��ذا النظ��ام  ف��يالم��ذكورة التص��نیع  أوالتحوی��ل 
 ف�ي يكم�ا ینبغ� ، ی�ةاإلیضاحات عن تل�ك العملبیان جمیع 

أن����واع الط����رود الجدی����د بی����ان  اإلنت����اج أوح����ال الم����زج 
رك الجم���ا إلدارةبحی���ث یتیس���ر  ،ومص���ادرھاالممزوج���ة 

تترت�ب  الت�يالجمركی�ة ممارسة رقابتھ�ا وحس�اب الرس�وم 
االس���تھالك  ف���يت���م وض���عھا  إذاعل���ى تل���ك الم���واد فیم���ا 

  .يالمحل
 

 : التالیة ورباألمالبضائع التقید  إلخراجیشترط  /۳٥مادة /
 

یھ����ا للمؤسس����ة واس����تكمال تس����دید الب����دالت المترتب����ة عل أ /
 .ھا الجمركیة المتعلقة بالمعامالت 

 
 .ھذا النظام في إلیھااالسمیة المشار  اإلیداعشھادة  إعادة/ ب

۲۸ 
 



 
من المستندات عند االقتضاء وغیرھا  مامر التسلیأو إبرازج/ 

 .المؤسسة تصدرھا  التيللتعلیمات وفقا 
 

تخض���ع للكش���ف  ك���يقاع���ة المعاین���ة  إل���ىنق���ل البض���ائع د/ 
وتق���ام ھ���ذه القاع���ة عل���ى حس���اب والمع��امالت الجمركی���ة 

الجم��ارك حی��ث إدارة مك��ان یتف��ق علی��ھ م��ع  ف��يالمؤسس��ة 
 . والجماركالمؤسسة تكون تحت حراسة مشتركة من 

إج�راء الكش�ف الجمارك  إدارةویجوز بموافقة خاصة من 
وفق��ا لنوعی��ة وحج��م  لقاع��ةاعل��ى بع��ض البض��ائع خ��ارج 

 .البضاعة 
 

 . باالستالم إشعاراً ممثلھ  أو/ توقیع مالك البضاعة ـھ
 

 
 

۲۹ 
 



 الفصل الثالث 
 والبدالت األجورتحدید  أسس

 
وتحدی��د ب��دالت لق��اء خ��دمات ل��م  إق��راریح��ق للمجل��س  / أ /۳٦م��ادة /

 . التعرفة فيتلحظ 
 

ة تخفیض البدالت الناف�ذة بنس�ب أویحق للمجلس زیادة  ب/    
یق�ل ع�ن س�نة  ال زمنيمنھا وبفاصل  )%۲٥(ز واتتج ال

المستفیدین اعتب�ارا م�ن وتطبق البدالت المعدلة على كافة 
 .تاریخ التعدیل 

 
غی��ر  ف��يیح��ق لل��وزیر بن��اء عل��ى اقت��راح المجل��س و ج/

الفق�رتین / أ / ب / م�ن ھ�ذه الم�ادة  ف�يالحاالت المذكورة 
ة بق���رارات الح���ر المن���اطق ف���يیع��دل الب���دالت الناف���ذة  أن

 .صادرة عنھ
 

الجری��دة  ف��يتع��دیلھا  أوتنش��ر ق��رارات تحدی��د الب��دالت  د/
 . الرسمیة

 
 
 
 

۳۰ 
 



 : البدالت التالیة المؤسسة فيتستو /۳۷مادة /
أم�اكن  فيلقاء تخزین البضائع  فىویستو : اإلیداعأ/ بدل 

 ۰علیھا  اإلیداع العام والتأمین
 ف���ي أم���اكن إش���غاللق���اء  فىویس���تو : اإلش���غالب/ ب���دل 

 إش���غالعق���ود المنطق���ة الح���رة بموج���ب 
 محددة المدة وحیثما یتوجب ھ�ذا الب�دل ال

 .اإلیداع یتوجب بدل 
لق���اء عملی���ات التن���ازل ع���ن  فىویس���تو :ج/ ب���دل التن���ازل

 أم����اكنع����ن  أوالمركب����ات  أوالبض����ائع 
 . اإلشغال الخاص

ل��ة والتبری��ز واس��تعمال كالعتا : األخ��رىد/ ب��دل الخ��دمات 
آللی�ات والمع�دات وا والرواف�عالتجھیزات 

 .وغیرھا 
 . الوثائق وتصدیقھا إعطاء/ بدل ـھ

ع�ن حص�ة المنطق�ة م�ن  ب�دالً  فىیس�تو : و/ بدل التص�دیر
إدخ����ال  أوالعتال����ة ب����دل الت����أمین وب����دل 

الرافع���ات م���ن خ���ارج المنطق���ة لص���الح 
 المس����������������������تثمرین والم����������������������ودعین

یتمتع بھا المستثمر  التي األخرىوالمزایا 
 .الحرة  المناطق في

 . / قیمة الوثائق والمطبوعاتز

۳۱ 
 



 ف�يتس�تدعیھ ض�رورات العم�ل ونوع�ھ  أخ�ر:بدل  أيح/ 
داة ؤالخدم�ة الم�المنطقة وبما یتناسب م�ع 

 ،یحققھ المستثمر من جرائھ الذيالنفع  أو
یتعل��ق بتخ��زین  ال يال��ذن��وع النش��اط  أو

 . تصنیعھا أوالمواد 
 

/ للم��رة ۳۷/ الم��ادة ف��يتح��دد مع��دالت الب��دالت الم��ذكورة  /۳۸م��ادة/
ال�وزیر بن�اء عل�ى اقت�راح  بقرار یصدر عن الس�یدلى واأل

 .المجلس 
مى المناطق الحرة الخاص�ة فتخض�ع لب�دل مقط�وع یس� أما -

ال�وزیر بن�اء  یحدد بقرار من السید بدل الرقابة واإلشراف
 . على اقتراح المجلس

 
 مابعملیات العتالة والتبریز مستخدمة المؤسسة تقوم  / / أ ۳۹ مادة /

یر ذلك من فات وغالدیھا من ید عاملة وروافع وستیتوفر 
لق��اء الب��دل المح��دد  األعم��الھ��ذه الوس��ائل المس��اعدة عل��ى 

 .لكل عمل منھا 
 

إذا تعھ��د بأعم��ال العتال��ة والتبری��ز  أنیمك��ن للمؤسس��ة  ب/
 ،األعم��المتعھ��د للقی��ام بھ��ذه  إل��ىذل��ك اقتض��ت ظروفھ��ا 

لھ��ذه المؤسس��ة تض��عھا  الت��يیلت��زم بالتعرف��ة  أنش��ریطة 
األنظم����ة والق����وانین ن یحت����رم ھ����و وعمال����ھ أو ، الغای����ة

۳۲ 
 



 أنوللمجل��س  ، المن��اطق الح��رة ویتقی��د بھ��ا ف��يالمرعی��ة 
 .األعمال على ھذه عاقد یحدد طریقة الت

 
 أوالبض�����ائع  لم�����ودعيتس����مح  أنیمك����ن للمؤسس�����ة  ج/

العتال���ة والتبری���ز بوس���ائلھم بأعم���ال المس���تثمرین بالقی���ام 
ووفق تقدیر  ذلك تستدعي التيالحاالت  فيالخاصة وذلك 

 .المؤسسة مدیر فرع 
 

عملی�ة  إج�راء المؤسس�ة طل�ب ص�احب البض�اعة م�ن  إذا /٤۰مادة /
 أنجزئیا بعد  أوثم عدل عنھا كلیا  أخرىخدمة  أوالعتالة 
      الت���دابیر الالزم���ة یح���ق لھ���ا  ق���د اتخ���ذتالمؤسس���ة تك���ون 

النص��ف  اس��تیفاء ب��دل عتال��ة بمع��دل ( حس��ب الظ��روف )
 . ید العمال تناولتھا التيعن كامل الكمیة  األكثرعلى 

أم�اكن  ف�يت�ودع  الت�يع�ن البض�ائع  اإلی�داعبدل  فىیستو /٤۱مادة /
اإلیداع العام في المناطق الحرة طیلة مدة بقائھا فیھ�ا دون 

  .*أي مھلة إعفاء
 أوال�وزن الق�ائم للبض�اعة  أساسعلى  اإلیداعیحسب بدل 

ق��رار تحدی��د ھ��ذه  ف��يس��بما ھ��و مح��دد حالحج��م  أوالع��دد 
 . البدالت

 

 لتصبح وفقاً لما ورد أعاله٤/۲۰۱۲/ تاریخ ۱۰٦/ من المرسوم رقم /۳بموجب المادة / /٤۱عدلت المادة /* 
۳۳ 

 



فیھ�ا  يل م�رة یج�رب�دل التن�ازل ع�ن ك� المؤسسة فيتستو /٤۲مادة /
اآللی��ات ع��ن  أو اإلش��غالعق��ود  أوالبض��ائع التن��ازل ع��ن 

 . ائط النقلووس
 

القة بدالت عما تقدم�ھ عن�د من ذوى العالمؤسسة  فيتستو /٤۳مادة /
 أوالش��ھادات  أوالخ��دمات  أوم��ن مختل��ف الم��واد الطل��ب 

 .أجور استعمال األدوات والتجھیزات وصور الوثائق 
 

تستوجب البدالت عن كامل مدة بق�اء البض�ائع ف�ي أم�اكن  /٤٤مادة /
ضمن قیود االیداع اإلیداع العام وحتى تاریخ ترقین قیدھا 

 . *العام
یر مواعی��د تس��دید یح��دد المجل��س بن��اء عل��ى اقت��راح الم��د

العالق���ة عل���ى  أص���حابالمتوجب���ة م���ن الب���دالت والس���لف 
 .حساب البدالت

 
العالق��ة عل���ى  أص���حابوالمؤسس��ة وق��ع خ���الف ب��ین  إذا /٤٥م��ادة/

العالق��ة  أص��حابیترت��ب عل��ى  حس��اب الب��دالت واألج��ور
االقتض�اء  وعن�دالمؤسس�ة  ب�لقِ  تأدیة المبلغ المطل�وب م�ن
 .مراجعة القضاء المختص

 

 لتصبح وفقاً لما ورد أعاله ٤/۳/۲۰۱۰/ تاریخ ۱۰٦/ من المرسوم رقم /٤ب المادة //بموج٤٤المادة/عدلت * 
۳٤ 

 



أن المستوفاة خطأ  واألجورفروق البدالت  إلعادةیشترط  /٤٦مادة /
األكث��ر م��ن الطل��ب خطی��ا خ��الل ث��الث س��نوات عل��ى یق��دم 

 .ریخ االستیفاءتا
 

نجم فسخ عقد المستثمر ع�ن تخلف�ھ ع�ن تس�دید ب�دالت  إذا /٤۷مادة /
ل��س یح�ق للمج ، المتوجب�ة علی��ھ األخ��رىوال�ذمم األش�غال 

والمنش��ات  األبنی��ة قیم��ةتكل��ف بتق��دیر  ، تش��كیل لجن��ة فنی��ة
 ، بع��دمس��تثمر ول��م تنت��ھ مھل��ة اس��تثمارھا ال أش��ادھا الت��ي

 ، ؤول ملكیتھ�ا للمؤسس�ةلت�ذلك المدة المتبقی�ة  فيمراعیة 
للبن��اء الس��تیفاء قب��ول القیم��ة المق��درة  ث��م ینظ��ر بإمكانی��ة

والفوائ��د المترتب��ة عل��ى ص��احب العالق��ة الب��دالت وال��ذمم 
وف���ق  يالب���اقأن یالح���ق لتس���دید عل���ى ، المفس���وخ عق���ده 
 مبل�غ أيیجوز رد  ال األحوالكل  فيو، الطرق القانونیة 

حال�ة مھم�ا كان�ت قیم�ة ھ�ذه ال فيللمستثمر المفسوخ عقده 
 . للمؤسسة من جراء فسخ العقدآلت  التيالبناء 

 
 

۳٥ 
 



 الفصل الرابع
 الخاص اإلشغال

 
 

أن یتوجھ المناطق الحرة یجب  في الصناعياالستثمار  إن /٤۸مادة/
خ��ارج الجمھوری��ة العربی��ة  إل��ىللتص��دیر  بش��كل رئیس��ي

نسبة مئویة التزی�د ع�ن إدخال ویحق للمستثمر  ، السوریة
الس���وریة  األس���واق إل���ىم���ن قیم���ة ص���ادراتھ  ) %۲٥(

الخارجی���ة والقی���ود  التج���ارة وأنظم���ة أحك���اماس���تثناء م���ن 
 اإلنتاجوتمنح لھذا الجزء من  ، االستیرادالمفروضة على 

تحوی�ل القیم�ة  إل�ىة ج�الحاإجازات استیراد نظامیة ب�دون 
 . الخارج إلى

 
الش��روط  تحق��ق معظ��م الت��يللص��ناعات  األفض��لیةتم��نح  /٤۹ة /دم��ا

ذل����ك وعن����دما تك����ون المس����احات  التالی����ة كلم����ا أمك����ن
 :  الصناعي محددة لألشغالالمخصصة 

 . لیة المحلیةوصناعات تتوفر لھا المواد األ -
ً صناعات تت -  . كامل مع الصناعات القائمة محلیا
إنت�اج صناعات جدی�دة غی�ر قائم�ة محلی�ا وتعتم�د عل�ى  -

 .حدیث  يتقن
 .ل المزید من الید العاملة تشغیصناعات تساعد على  -

۳٦ 
 



وتس�اعد  المحل�ياحتیاج�ات االس�تھالك  صناعات تلب�ي -
 . على االستغناء عن االستیراد من الخارج

 
یبین فیھ الغایة من  المؤسسة إلىطلبا  اإلشغالیقدم طالب  /٥۰مادة /

المنش��ات  أو واألبنی��ة ش��غالھااالم��راد  واألم��اكن اإلش��غال
 األش�غالوعندما یكون طل�ب  ،علیھا  یرغب بإقامتھا التي

دراس����ة ج����دوى أن یتض����من الطل����ب یج����ب  ◌ً ص����ناعیا
وع الص��ناعة المرغ��وب الت��رخیص اقتص��ادیة یب��ین فیھ��ا ن��

 ◌ً تجاری��ا ك��ان الطل��ب إذا أم��ا، والتجھی��زات الالزم��ة لھ��ا 
م��ن تحدی��د  تج��ارة عام��ة ب��دالً فیج��وز أن ی��ذكر ب��ھ عب��ارة 

 أنیج�ب ھذه الحالة  فيو ، البضائع المراد تخزینھا أنواع
أي م�ادة م�ن الم�واد  إدخ�البع�دم  ◌ً یتضمن الطل�ب تعھ�دا

 .المناطق الحرة  إلى المحظور إدخالھا
مقیم�ا  اإلش�غالیك�ون طال�ب  أنیش�ترط  األحوالكل  فيو

ل�ھ فیھ�ا م�وطن  أوفی�ھ المنطق�ة الح�رة  ةالبل�د الموج�ود في
 .ممثل عنھ  أومختار 

من غیر والعرب  األجانبیقدمھا  التي اإلشغالطلبات  أما
طبیعی���ین  أش���خاصحكمھ���م م���ن  ف���يم���ن  أوالس���وریین 

  : الشروط التالیة حدأباریین فیشترط لقبولھا توفر اعتأو
فرع�ا لھ�ا  أو ◌ً رئیسیا ◌ً تتخذ ھذه الجھات مركزا أن -۱

وی��تم التحق��ق م��ن ذل��ك ،  س��وريال القط��ر العرب��ي ف��ي

۳۷ 
 



 مص�دقة م�ن الجھ�ة التج�ارينسخة عن السجل  بإرفاق
 . اإلشغالمع طلب  رالقطالمعنیة داخل 

ح�د أأص�وال توكل ھذه الجھات بموجب عقد موث�ق  أن -۲
       إقام��ة القط��ر ف��يالس��وریین المقیم��ین الرعای��ا الع��رب 

المؤسس��ة تج��اه یمثل��ھ  ، بل��د المنطق��ة الح��رة ف��يمح��ددة 
وترفق نسخة عن العقد المن�وه ، امة للمناطق الحرة الع

 . اإلشغالطلب عنھ مع 
س�نة عقدی�ة واح�دة كت�أمین ی�ودع  الإش�غیسدد بدل  أن -۳

الح�رة المعنی�ة حت�ى انتھ�اء التعاق�د حساب المنطق�ة  في
 إنعل�ى المس�تثمر ھ حیث تقتطع منھ الذمم المترتبة مع

 .ویعاد الرصید الباقي إلیھ أصوالً وجدت 
إش��غالھا م��ن الم��راد  األرضز مس��احة واتتج�� أنیج��وز  ال   

حة المع��دة م�ن المس�ا)  %۱۰( طال�ب اإلش�غال أكث�ر م��ن 
 .الخاص ضمن المنطقة الحرة لإلشغال

 
اإلش��غال وتح��دد ش��روطھ نم��اذج عق��ود المؤسس��ة تض��ع / ٥۱م��ادة /

 وال ، قت���ةؤالم اإلش���غالالعق���ود م���ن عق���ود وتعتب���ر ھ���ذه 
 : التالیة ع ألحكام قانون اإلیجار بل تخضع لألحكامتخض

        ق����تؤالم اإلش����غاللم����دة عق����د  األقص����ىیح����دد الح����د  /آ
 : يكما یل

 إش�غالھام�اكن المكش�وفة المطل�وب سنة واح�دة لأل -۱
تجھی����زات  أوبنی����ة أقام����ة إ تجاری����ا دون إش����غاالً 
 . علیھا صناعیة

۳۸ 
 



المع�دة للبن�اء بقص�د  يراض�ألخمس عشرة س�نة ل -۲
النش�اطات  في أبنیة ومنشآت علیھا إلشغالھا إقامة
 : التالیة

 . الحرة واألسواق التجاريالنشاط  - أ
 . اإلعالمیةكز المدن والمرا - ب
 . تجارة االلكترونیة والمعلوماتیةنشاط ال  -ج
 . المكاتب التجاریة ومكاتب الشحن   -د

 . نواعھأبكافة  يالنشاط الخدمھـ   
یسھم بتنمی�ة المب�ادالت التجاری�ة  أخرنشاط  أي   -و

 . لخدمة االقتصاد الوطني يؤدالدولیة وی
 إقام�ةالمع�دة للبن�اء بقص�د  يراض�ألعشرین س�نة ل -۳

النش���اطات  ف���يش���غالھا آت علیھ���ا إلومنش��� أبنی���ة
 :التالیة

 . يالنشاط الصناع  -أ
 . فيالنشاط المصر -ب

 . والمطاعم يالنشاط الفندق -ج 
منتجعات صحیة ضمنھا  كإقامة يالنشاط الصح  -د 

 .لنظامھافي ومصحات وفقا مشا أو
 

متمماتھا مضمون و األبنیةملكیة  المؤسسة إلىول ؤوت
من ھذه المادة بعد انتھاء  ) من البند أ۳و  ۲(  نالفقرتی

 . المتعلقة بھاعقود اإلشغال  فيالمدة المحددة 

۳۹ 
 



 
تملكھ����ا  الت����يالج����اھزة  لألبنی����ةخم����س س����نوات  -٤

     ف���يالھا غش���إلیھ���ا بقص���د آل���ت إ الت���ي أوالمؤسس���ة 
الفق���رتین  ف���ينش���اط م���ن النش���اطات المح���ددة  أي
 . من ھذه المادة )أ  / من البند /۳و۲(

 
تق�وم بتنفی�ذ  الت�يتحدد المدة العقدی�ة م�ع الش�ركات  -٥

 B.O.T ـمشاریع فیھ�ا وف�ق مب�دأ ال� أومناطق حرة 

یفوز بھا  التيللمدة أخر یتفق علیھ وفقا مبدأ  أي أو
 . العرض المناسب

النق����اط الح����رة  أوتح����دد الم����دة العقدی����ة للمن����اطق  -٦
المجل�س المنعق�د برئاس�ة الس��ید الخاص�ة بق�رار م�ن 

 .ضمنھار وفقا لطبیعة النشاط المرخص بھ یالوز
بع��د انتھ��اء  تج��دد العق��ود مض��مون الفق��رات الس��ابقة /ب

تزی�د الفت�رة الواح�دة منھ�ا ع�ن  المدتھا لفترات جدی�دة 
المتعلق��ة  ) أ( ا م��ن البن��د  س��بة لعق��ود الفق��رةس��نة بالن
زید عن خمس سنوات بالنسبة ت المكشوفة وال باألماكن
وی��تم التجدی��د  )/ م��ن البن��د أ ۳/٤/ ۲ (الفق��رات لعق��ود 
ح��د أل��م یب��د  حین��ھ م��ا ف��يالناف��ذ األبنی��ة الج��اھزة بب��دل 

ً  فيطر م�دة  م التجدید قب�ل انتھ�اءبعد العقد رغبتھ خطیا
 . األخیرةفترة التجدید  أوالعقد 

٤۰ 
 



ً  /ج ل�ى وبانتھ�اء الس�نة العقدی�ة األ یعتبر العقد منتھیا حكم�ا
البناء خالل سنة م�ن  أعمالیباشر المستثمر منھ إذا لم 
               الفق�������رتین مك�������ان مض�������مون ال اس�������تالمھت�������اریخ 

ذه الم�ادة م�ا ل�م یتق�دم بع�ذر م�ن ھ� ) أ من البن�د ۳و۲ (
یترتب على  ھذه الحالة ال فيو، یقبل بھ المجلس قاھر 

نتیج�ة ع�دم المباش�رة  أي بدل إشغال إض�افيالمستثمر 
ل���م  م��ام��دة وإنھ��اء التعاق��د مع��ھ خ���الل ھ��ذه البالبن��اء 

اس�تثماریة قب�ل انج�از  ألغ�راض األرضیستعمل ھ�ذه 
 . البناء علیھا

ألغ��راض المع��دة للبن��اء  األرضاس��تعمل المس��تثمر  إذا /د
البناء یتوج�ب علی�ھ تس�دید  فيالمباشرة استثماریة قبل 

 الت���يالمس���احة األم���اكن المكش���وفة ع���ن  إش���غالب���دل 
ح�وال األك�ل  ف�يو، استعملھا وطیلة مدة استعمالھ لھ�ا 

بھ�ذا الوض��ع ع��ن س��نة  اإلش��غالتزی��د م��دة  الیج�ب أن 
 . واحدة

 
ریقة ومواعی�د تس�دید تحدد العقود الجاریة بین الطرفین ط /٥۲مادة /

 اإلش�غالب�دل  اإلش�غالم�ن طال�ب  فىویس�توبدل اإلشغال 
تق��ل  الت��يالعق��ود م��ا أاألق��ل مق��دما ع��ن س��نة واح��دة عل��ى 

ً  فىمدتھا عن سنة واحدة فیستو عن كامل م�دة  البدل مقدما
 . العقد

 

٤۱ 
 



          المناطق الحرة  في إقامتھایتم الترخیص للنشاطات المراد  /٥۳مادة /
 : یليوفقا لما 

 ف���يالس���احات المكش���وفة  إش���غالیب���ت الم���دیر بطلب���ات   أ/
ً  إش��غاالً  المن��اطق الح��رة بقص��د إش���غالھا لتخ���زین  تجاری��ا

ی��ة التنفیذأن تص��در التعلیم��ات البض��ائع والس��یارات عل��ى 
 .تخزین السیارات بقرار من الوزیرل
واألراض�ي الج�اھزة  األبنی�ة إشغالیبت المجلس بطلبات  ب/

 إش��غاالً  إلش��غالھاعلیھ��ا  أبنی��ة إقام��ةبھ��دف المع��دة للبن��اء 
 ً ً  أو صناعیا الس�یارات عل�ى  أوالبض�ائع لتخ�زین  - تجاری�ا

بقرار م�ن یمات التنفیذیة لتخزین السیارات تصدر التعل أن
 أسواق حرة. أوالستعمالھا مكاتب تجاریة  أوالوزیر 

ل���وزیر بالطلب���ات یب���ت المجل���س المنعق���د برئاس���ة الس���ید ا ج/
ً  إشغاالً المناطق الحرة  في المتعلقة بإشغال أماكن  مصرفیا

ً  أو لنش���اط  أو إلقام���ة م���دن ومراك���ز إعالمی���ة أو خ���دمیا
شحن مكاتب  أوفندقیا  أوالتجارة االلكترونیة والمعلوماتیة 

إقامة أسواق  أوومصحات ومطاعم  يفعات ومشامنتج أو
مناطق ح�رة خاص�ة  أوالمناطق الحرة حرة خارج أسوار 

تنمی��ة  ف��يیس��ھم ل��ة أي نش��اط أخ��ر وامز أونق��اط ح��رة  أو
الدولی���ة وی���ؤدى لخدم���ة االقتص���اد  المب���ادالت التجاری���ة

 . الوطني
 

٤۲ 
 



المتعاق�د علیھ�ا  األراض�يوالمنش�ات عل�ى  األبنیة إقامةتتم  /٥٤مادة/
 إنش��ائیةعل��ى مخطط��ات  فنی��ة تحت��ويإض��بارة بموج��ب 

  لخ..........................اومعماریة وصحیة وكھربائیة
وط��رق ووس��ائل  واألم��انتتض��من كاف��ة ش��روط الس��المة 

، الحری��ق  أخط��ارال��زالزل وم��ن  الحمای��ة والوقای��ة م��ن
المؤسس�ة  وتص�بح ناف�ذة بع�د موافق�ةم�دني یع�دھا مھن�دس 

لفنی���ة المتعلق���ة بالنش���اط ا ألص���ولاعلیھ���ا وتراع���ى فیھ���ا 
 .المسبقة علیھ المؤسسة والمحدد بموافقة  المشادة ألجلھ

 
ع�د الوقای�ة م�ن الخاص�ة مراع�اة قوا األماكن شاغليعلى / ٥٥مادة /

ولیة ؤیش��مل الت��أمین المس�� أنویج��ب الحری��ق واالنفج��ار 
وذل���ك ل���دى  المؤسس��ةتق���درھا  الت���يالح��دود  ف���يالمدنی��ة 

ً ویكون ھذا التأمین ، بولةشركات التأمین المق عل�ى  إلزامیا
 . عاتقھم

 
 األض�رارولون ع�ن جمی�ع ؤالخاص�ة مس� األماكن شاغلوا /٥٦مادة /

بس�بب  أوت�ابعیھم  أوقبل ممثلیھم من  أوالمسببة من قبلھم 
         المنش�����ات األخ�����رى أو لألبنی�����ةبض�����ائعھم  أومنش�����اتھم 

   ح��رة توج��د فیھ��ا وذل��ك داخ��ل المنطق��ة ال الت��يالبض��ائع  أو
لمفروض�ة یعف�یھم تقی�دھم بقواع�د الوقای�ة ا والخارجھا  أو

 . علیھم من ھذه المسؤولیة
 

٤۳ 
 



الخ��اص  اإلش��غال أم��اكن إل��ىالبض��ائع  إلدخ��الیش��ترط  /٥۷م��ادة /
الح���رة ت���وفر الش���روط  واألس���واقي والص���ناع يالتج���ار
 : التالیة

متن�ازال ل�ھ  أوتكون خاص�ة بالمس�تثمر ش�اغل المنش�أة  أن أ/ 
یر یسمح بتخزین بضائع عائدة لغ أنللمجلس كن عنھا ویم

مراعی��ا  أص��والً ب��دل یح��دد المس��تثمر اس��تجابة لطلب��ھ لق��اء 
أن كم��ا یمك��ن ل��ھ ،  ب��ذلك ن��ص الفق��رة/ب/من ھ��ذه الم��ادة

نش�أة المس�تثمر البض�اعة م�ن م إلخ�راجیحدد فت�رة زمنی�ة 
لغیره سواء تم ذلك بموجب صك تنازل عند التنازل عنھا 

 . فاتورة نظامیة أو
ع���د لھ���ا مك���ان أ الت���ي ب���األغراضتك���ون ذات ص���لة  أن ب/

المب�رم م�ع المس�تثمر  اإلش�غالعق�د  فيوالمحددة  اإلشغال
التعبئ�ة والتغلی�ف لی�ة والوس�یطة وم�واد ووتعتبر المواد األ

ي م�واد ذات ص�لة ب�المنتج والوقود الالزمة للعمل الصناع
 . ساعدت علیھ أو يالعمل الصناع فيدخلت  إذا

 اإلش���غالالس���جالت المخصص���ة الم���اكن  ف���يل تس���ج نأ ج/
 . أصوالً الخاص 

یمسكوا سجالت لت�دوین  أنالخاصة  األماكن يعلى شاغل /٥۸مادة /
 . الخارجة أوالبضائع الداخلة 

ت���نظم ھ���ذه الس���جالت وفق���ا للنم���اذج المق���ررة م���ن قب���ل  -
 المؤسسة.

 

٤٤ 
 



المنطقة  في صناعيعلى المستثمرین الذین یقومون بنشاط /٥۹مادة /
الص�ناعیة  اآلالتس�جالت خاص�ة بقی�د أن یمس�كوا لحرة ا

یخص��ص  وعن��د اإلخ��راج اإلدخ��الالمس��تعملة فیھ��ا عن��د 
فیھ��ا دة م��ن الس��وق الداخلی��ة تس��جل ال��وار ل��آلالتبعض��ھا 

ال����رقم والمارك����ة ص����اف ووالبیان����ات الالزم����ة لتحدی����د األ
یان��ات والمقص��د والن��وع وغیرھ��ا م��ن البوالمنش��أ والقیم��ة 

 . المفیدة
 

 الت�يالخاص�ة و األم�اكن إل�ى أدخل�ت الت�يتسجل البضائع  /٦۰/ مادة
سجالت خاصة تتض�من  فيتحویل أجریت علیھا عملیات 

والم�زج اإلیضاحات الالزمة عن عملی�ات التحوی�ل جمیع 
اإلنت�اج  ف�ياس�تعملت  الت�يالم�واد  أن�واعوالتصنیع وتبین 

 األخ���رىوكمیاتھ���ا ومص���درھا وجمی���ع البیان���ات الجدی���د 
 األخ���رىالقی��ود والس���جالت  ف���يھ���ا وتس��دیدھا المتعلق��ة ب
 الت�يالمنتج�ات  تحم�ل أنھذا النظام ویجب  فيالمنوه بھا 

           المنطق����ة الح����رة عب����ارة ف����يتص����نیع  أولحقھ����ا تحوی����ل 
بص�ورة ظ�اھرة وغی�ر قابل�ة  ......):ف�يالح�رة ( المنطقة 

 م�ن إعفاءھ�ایقرر المجل�س  التيللمحو باستثناء المنتجات 
 . ةتلك العبار

 
 

٤٥ 
 



أس��ماء یمس��كوا س��جالت ت��دون فیھ��ا  أنعل��ى المس��تثمرین /٦۱م��ادة /
 ف�يوعمالھم وتاریخ اس�تخدامھم للعم�ل وعدد مستخدمیھم 

المؤسس�ة  إل�ىمباش�رة ترسل لوائح منھ�ا  ، المنطقة الحرة
بیان��ات الس��جل م��ن  ف��يویتوج��ب عل��یھم عن��د ك��ل تع��دیل 

 . بذلك المؤسسة إشعارنقصان  أوزیادة 
مس��تخدمیھم وعم��الھم مس��تثمرین تس��لیم ج��ب عل��ى الیتو 

م���ن نم���وذج موح���د لك���ل م���نھم یح���دد م���ن قب���ل  إش���ارات
 أوتحم��ل اس��م ص��احب العم��ل ورق��م المس��تودع المؤسس��ة 

أثناء عملھ�م ض�من  المنشأة الصناعیة توضع على األذرع
 . المنطقة الحرة

 
ولون ع����ن تص����رفات مس����تخدمیھم ؤالمس����تثمرون مس���� /٦۲م����ادة /

 إل�ىالء ؤم�ن ھ� أيدخ�ول تمن�ع  أن، للمؤسسة وعمالھم و
 . إخاللھ بنظام العمل فیھاالمنطقة الحرة عند 

 
 أو يتس�مح للمس�تثمرین بالتن�ازل الكل� أنللمؤسس�ة یمك�ن  /٦۳مادة /

اء یشغلونھا باس�تثن التيلالماكن  ي عن حق اإلشغالالجزئ
 : التالیةالساحات المكشوفة ضمن الشروط 

 
طال�ب  ف�يتت�وفر  الت�يط المتنازل لھ الش�رو فيتتوفر  أن  أ/

 .اإلشغال
 .المختصالمؤسسة موظف  أمامیجرى التنازل  أن ب/

٤٦ 
 



یخض�ع  المؤسس�ةینظم عق�د جدی�د ب�ین المتن�ازل ل�ھ و أن  ج/
ل�م  ل المتوجبة على المتنازل م�اواأللجمیع شروط العقد 

 ً البت بطلب أخرى یتضمنھا قرار  یضع المجلس شروطا
 .مریقدمھ المستث الذيالتنازل 

ید المبرم مع المتنازل ز مدة العقد الجدواتتج أنیجوز  ال   د/
 ف��ي إالالمتبقی��ة م��ن العق��د المب��رم م��ع المتن��ازل ل��ھ الم��دة 

طبیع�ة النش�اط حی�ث ت�تم زی�ادة الحاالت المقترنة بتغییر 
یتناس��ب م��ع إنق��اص الم��دة المتبقی��ة م��ن العق��د بش��كل  أو

 .األصلیة لنشاط المتنازل والمتنازل لھ المدة 
 

الفعل��ي وف��ق النش��اط االس��تثمار  ف��يیوض��ع المك��ان  أن /ـھ��
 .المرخص من اجلھ

 
ً  ال أن  / و ی���ة أل یك���ون المك���ان موض���وع التن���ازل مطرح���ا

 .المؤسسةمخالفة تجاه 
 

 
 

٤۷ 
 



 الفصل الخامس
 والمناطق الحرة الخاصة واألسواقالمصارف 

 
ح�رة ض�من المن�اطق الح�رة  أسواق إقامةیجوز للمؤسسة  /٦٤مادة /

 ف���يو القط���ر ف���يوداخ���ل الم���دن الرئیس���یة ا خارجھ��� أو
 .المرافئ  فيالمطارات المدنیة و

السوق الحرة من محالت تجاریة تباع فیھا بالجمل�ة  تتألف
افرین المس�� إل��ىوالوطنی��ة  األجنبی��ةالبض��ائع ب��المفرق  أو

والمس��افرین ال��دولیین بقص��د الع��ابرین بطری��ق الترانزی��ت 
 ف�ي والقنصلیة وما والھیئات الدبلوماسیة، إعادة التصدیر 

القواعد العام�ة للمن�اطق  األسواقحكمھا وتطبق على ھذه 
 أنشئت التيیتفق وطبیعة تكوینھا والغایة  كل ما فيالحرة 

 . من اجلھا
البی��ع كم��ا تح��دد  البض��ائع وش��روط أن��واعالمؤسس��ة  تح��دد

 واإلدارةالجم���ارك  إدارةباالتف���اق م���ع وس���ائل المراقب���ة 
البی��ع حتم��ا ب��العمالت تم ی�� أنالمعنی��ة حس��ب الح��ال عل��ى 

 .األجنبیة المقبولة 
وق الح�رة بف�رز الس� ف�يوتنحصر العملیات المسموح بھ�ا 

نیفھا والعملی�ات الالزم�ة وتقسیمھا وتص�البضائع وتغلیفھا 
 .لحفظھا

 

٤۸ 
 



باس�تثمار الس��وق المؤسس�ة  إلیھ�اتعھ��د  الت�يتك�ون الجھ�ة  /٦٥م�ادة /
 خط��اءواألع��ن جمی��ع المخالف��ات المؤسس��ة ؤولة دون مس��
 .تابعیھا أوقبل وكالئھا من  أوتقع من قبلھا مباشرة  التي

 
منش���ات  بإقام���ةیج���وز بق���رار م���ن المجل���س الت���رخیص  /٦٦م���ادة /

الح�رة لتم�ارس فعالیتھ�ا أراضي المناطق مصرفیة ضمن 
ف النش����اطات والفعالی����ات التجاری����ة تموی����ل مختل���� ف����ي

 التيوالصناعیة وغیرھا وتقدیم سائر الخدمات المصرفیة 
ھ�ذه المن�اطق  ف�يالمس�تثمرین والم�ودعین أعم�ال تطلبھا ت

 .وغیر المقیمین
 

 .اإلشغال ومدتھیحدد بقرار من المجلس بدل  /٦۷مادة /
 

 فيالمتعلق�ة باالس�تثمار المص�ر األحك�امأ/ یض�ع المجل�س  /٦۸مادة /
 : يیل ما وخاصة

 .قواعد منح الترخیص -۱
 .حدید رأسمال المصرف واحتیاطاتھت -۲
 .األعمال المصرفیة المسموح بھا تحدید -۳
ومات المتوجب عل�ى المص�رف تحدید البیانات والمعل -٤

ت م��ن س��المة وض��ع لغ��رض التثب��تق��دیمھا للمؤسس��ة 
 .المصرف وفعالیتھ

٤۹ 
 



 واإلش�رافممارس�ة الرقاب�ة  ف�يالمؤسسة تحدید دور  -٥
 .أعمال المصرفعلى 

 .قواعد تصفیة المصرف -٦
وق المتع�املین ای�ة حق�تكف�ل حم التيتحدید الضمانات  -۷

الكفیلة بتنظیم االستثمار  مع المصرف وجمیع األحكام
 .فيالمصر

 .اإلداریةالمخالفات والغرامات والعقوبات  -۸
 

ة م��ع ق��تك��ون متف أن األحك��امیراع��ى عن��د وض��ع ھ��ذه  ب/
 المن�اطق الح�رة وطبیع�ة االس�تثمار فیھ�اإحداث الغایة من 
  ف�ي فيلعم�ل المص�رالناظم�ة لالق�وانین  بأحك�امدون التقید 

 .القطر
 

نق��اط ح��رة  أومن��اطق  بإقام��ةالت��رخیص للمؤسس��ة یج��وز  /٦۹م��ادة /
الجمھوری���ة العربی���ة الس���وریة أراض���ي خاص���ة ض���من 

 ف�يالمح�ددة نش�طة ألأكث�ر م�ن ا أویمارس ض�منھا نش�اط 
 : ذا النظام ووفق الضوابط التالیةمن ھ /۳المادة /

 
      ل��ھ اإلس��تراتیجیة ةاألھمی��تحدی��د الموق��ع والمس��احة وبی��ان  أ/ 

 أو )ال�نفط والغ�از أب�ار  -المعادن أشباه -المعادن مناجم  (
اح���د  إنت���اجق���رب  أومواص���الت ق���رب عق���دة  أوقربھ���ا 

٥۰ 
 



 ما أوالسمكیة  أوالثروة الحیوانیة  أوالمحاصیل الزراعیة 
 . الخ....شابھ ذلك

 
ً  أن إماالمكان  ب/ لق�اء  بإش�غالھوی�رخص للمؤسسة  یكون ملكا

عن السید الوزیر بناء على  یحدد بقرار یصدرشغال إبدل 
س�واء  اإلش�غالبتأمین�ھ طال�ب أن یق�وم  أواقتراح المجلس 

 .بموجب سند تملیك أومن المالك  إیجاربعقد 
 

 عل��ى المش���روع ع���دداً  واإلش���رافتح��دد عناص���ر الرقاب��ة  ج/
 ً  .الجمارك وإدارةالمناطق الحرة  فيمن العاملین  ونوعا

وص���الحیاتھم بأعم���الھم الئح���ة داخلی���ة  المؤسس���ةوتص���در    
 .الخ...والسجالت المتوجب علیھم مسكھا

 
س��نوي یترت��ب عل��ى مس��تثمر المنطق��ة الح��رة الخاص��ة ب��دل  د/

وذل��ك لق��اء المزای��ا  واإلش��رافالرقاب��ة مقط��وع یس��مى ب��دل 
 ألحك��امالم��رخص ل��ھ وفق��ا تتمت��ع بھ��ا المن��اطق الح��رة  الت��ي

 . نظامھا
 

ش��روع یس وتنفی��ذ البنی��ة التحتی��ة للمتق��ع كاف��ة نفق��ات التأس�� /ـھ��
  .المستثمرعلى عاتق 

 

٥۱ 
 



لتعمی��ر والبن��اء والص��یانة وا لإلنش��اءتس��تفید الم��واد الالزم��ة  و/
البنی��ة التحتی��ة وغیرھ��ا م��ن الم��واد والخ��دمات م��ن وتنفی��ذ 

منھا المشاریع الص�ناعیة والتجاری�ة تستفید  التي اإلعفاءات
المؤسس�ة ت�دیرھا  يالت�المناطق الحرة  فيوالخدمیة المقامة 

 ك�ل م�ا ف�يكما تطبق علیھا القواعد العام�ة للمن�اطق الح�رة 
 . أنشئت من اجلھا التيیتفق وطبیعة تكوینھا والغایة 

 
قة حرة خاصة على یضع المجلس تعلیمات تنفیذیة لكل منط ز/

م��ن الس��ید ال��وزیر تراع��ى فیھ��ا مس��احة ح��دة تص��در بق��رار 
ثاب��ت فیھ��ا وع��دد اللمنطق��ة ون��وع المش��روع ورأس الم��ال ا

 .الخ...العمال المشتغلین
 

دون  والً ؤیك���ون المس���تثمر للمنطق���ة الح���رة الخاص���ة مس��� /۷۰/م���ادة
تق�ع م�ن قبل�ھ  التي واألخطاءالمخالفات عن جمیع المؤسسة 
 . تابعیھ أومن قبل وكالئھ  أومباشرة 

 
 
 

٥۲ 
 



 الفصل السادس
 المناطق الحرة فيمزایا االستثمار 

 
والمع�دات  واآلالت األساس�یةم�واد البن�اء  یس�مح بتص�دیر /۷۱م�ادة /

المكتسبة الصفة الوطنیة بدفع الرسوم  أوالمصنوعة محلیا 
 إج�ازةالس�وریة معف�اة م�ن المن�اطق الح�رة  إل�ىالجمركیة 

 أومنع  من أحكام ةالقطع ومستثنا بإعادةالتصدیر والتعھد 
المن��اطق الح��رة  ف��يح��ال اس��تعمالھا  ف��يتقیی��د التص��دیر 

 ف��ي أم��اوالمنش��ات االس��تثماریة وتجھیزھ��ا  ی��ةإلقام��ة األبن
العام�ة  لألحك�امالخارج فتخضع  إلىتصدیرھا  إعادةحال 

بإع�ادة التعھ�د  أوالتقیی�د  أوللتصدیر سواء من حیث المنع 
 . القطع

 
المن�اطق الح�رة  إل�ىلیة المحلیة ویسمح بتصدیر المواد األ /۷۲مادة /

 أحك�امھ تس�مح ب� تصدیر نظامیة ووفق م�ابموجب بیانات 
الناف��ذة باس��تثناء أنظم��ة القط��ع التج��ارة الخارجی��ة ووف��ق 

م���ن م���واد التعبئ���ة  أوبع���ض الكمی���ات م���ن ھ���ذه الم���واد 
یح��ددھا  الت��يوالتغلی��ف المش��مولة بالمخصص��ات الس��نویة 

 ألحك���امتخض���ع  ال الت���يمس���تثمر والس���ید ال���وزیر لك���ل 
 .وأنظمة القطع النافذةالتجارة الخارجیة 

 

٥۳ 
 



إع��ادة ق��ت بقص��د التص��نیع وؤالم اإلدخ��ال مأحك��اتطب��ق  /۷۳/ م��ادة
ق��ت بقص��د ؤالم اإلدخ��العملی��ات التص��دیر الناف��ذة عل��ى 

الجاری��ة م��ن إع��ادة التص��دیر كم��ال الص��نع وإ أوالتص��نیع 
التص��دیر أحك��ام كم��ا تطب��ق  القط��ر إل��ىالمن��اطق الح��رة 

 إكم�ال أوالخ�ارج بقص�د التص�نیع  إل�ى القط�رؤقت من الم
ملی��ات التص��دیر المؤق��ت ععل��ى القطر ف��يالص��نع الناف��ذة 

 .المناطق الحرة إلى القطرالمماثلة الجاریة من 
 

 ف�يللمنتج�ات المص�نعة  سوريیتم منح شھادة المنشأ ال أ/ /۷٤مادة /
 القط��ر ف��يالس��وریة م��ن غ��رف الص��ناعة المن�اطق الح��رة 

 واألنظم�ةللق�وانین تصادق علیھ�ا الجھ�ة المختص�ة وفق�ا و
 . النافذة

 
منطق��ة ح��رة س��وریة للمنتج��ات  ی��تم م��نح ش��ھادة منش��أ ب/

المناطق الحرة السوریة م�ن قب�ل  فيالمحولة  أوالمصنعة 
النظ�ر ع�ن نس�بة  ولیتھا بغ�ضؤوعلى مس�المؤسسة  إدارة

 ت���ذیل الش���ھادة أنالكلف���ة المحلی���ة لھ���ذه المنتج���ات وعل���ى 
یعتب�ر بض�اعة س�وریة المنش��أ  محتواھ�ا ال أنبعب�ارة تفی�د 

 .منطقة الحرة حصراً ال فيتحویلھ  أوتم تصنیعھ  وإنما
بقایا عملیات التصنیع والفوارغ الناتجة عن  بإدخالیسمح  /۷٥مادة /

 أالش�ریطة  القط�ر إل�ىالمن�اطق الح�رة  ف�يھ�ذه العملی�ات 
تج���ارب  ف���يالمق���درة ز كمیاتھ���ا لح���دود الكمی���ات واتتج���

٥٤ 
 



عنھ���ا الرس���وم الجمركی���ة  فيتس���تو أنالتص���نیع وعل���ى 
 كان��ت إذا أم��ا، التج��ارة الخارجی��ة  أحك��امم��ن وتس��تثنى 

 إتالفھ�افیج�رى  لالس�تعمالالبقایا والف�وارغ غی�ر ص�الحة 
داخل س�وریة وفق�اً لطبیعتھ�ا  أوالمنطقة الحرة  في أصوالً 

 . وكمیاتھا
 

 واألس�واقجمی�ع النش�اطات القائم�ة داخ�ل المن�اطق  ف�يتع /۷٦مادة /
وك����ذلك الوث����ائق المتعلق����ة بھ����ذه الح����رة وفق����ا لنظامھ����ا 

ض�رائب والس�یما  ضرائب والرس�ومالنشاطات من كافة ال
وكاف�ة الض�رائب  واألج�وروالرواتب  األرباحالدخل على 

الط�ابع س�وریة وك�ذلك الرس�وم كرس�م  فيالنافذة األخرى 
الوثائق المتعلقة  أعدت إذا والرسوم الجمركیة وغیرھا إال

الس���لطات أم���ام بالنش���اط ض���من المن���اطق الح���رة لتب���رز 
س�م الط�ابع ذ تخض�ع لرعندئ القطرالمحلیة الرسمیة داخل 

 .لى مثیالتھا من الوثائق المحلیةعالمتوجب 
 

التنفیذی��ة عل��ى  أوتس��رى ق��رارات الحج��ز االحتیاطی��ة  ال /۷۷م��ادة/
المقامة ضمن المناطق الحرة وحقوق اس�تثمارھا المنشات 

ك�ان الحج�ز  إذا إالض�منھا واألش�یاء الموج�ودة والبضائع 
 ً  ق الح��رة ألح��دالمن��اط ف��يع��ن ن��زاع یتعل��ق بنش��اط  ناجم��ا

ن��ص ق��رار الحج��ز ص��راحة عل��ى حج��ز  أوالمتخاص��مین 

٥٥ 
 



لحرة دون المنشأة وح�ق المنطقة ا فيموجودات المستثمر 
 .استثمارھا

 
 أوم��ن جھ��ة والمس��تثمرین المؤسس��ة نش��أ ن��زاع ب��ین  إذا /۷۸م��ادة /

یمك��ن ح��ل ھ��ذا الن��زاع  أخ��رىجھ��ة الم��ودعین ل��دیھا م��ن 
 : الطرق التالیة بإحدى

 .یقرھا المجلس إجراء تسویة أ/
 .التحكیم ب/

 .المختص سوريالقضاء ال إلىج/اللجوء 
 

یس��تمر العم��ل ض��من المن��اطق الح��رة خ��ارج  أنیمك��ن  أ/ /۷۹م��ادة /
 أالعل��ى  واألعی��ادالعط��ل  وأی��امالرس��مي ق��ات ال��دوام أو

 ود منشأة المستثمر صاحب العالقة.ز حدوایتج
 خ�الإدالم�ودع القی�ام بعملی�ات  أورغب المس�تثمر  إذا ب/
وجب تكلی���ف بع���ض تعم���ل یس��� أي أو نق���ل أو إخ���راج أو

الق�ائمین عل�ى م�ن غی�ر الع�املین  علی�ھ لإلشرافالعاملین 
اإلش��راف  أج��ورالمؤسس��ة تتقاض��ى  ،  أص��الً◌ً الحراس��ة 

 .یحددھا المجلس لھذه الغایة التيوفقا للمعدالت 
 

   ة لنش���اطھ وس���ائط النق���ل الالزم��� إدخ���الیح���ق للمس���تثمر  /۸۰م���ادة /
     س��یارات نق��ل رك��اب جماعی��ةان��ت ھ��ذه الوس��ائط س��واء ك

      بض��ائع / س��یارات ذات اس��تعمال خ��اصس��یارات نق��ل  /

٥٦ 
 



ً ؤم إدخ��االً  ... )ب��راد - إطف��اء - إس��عاف(  س��وریة  إل��ى قت��ا
 . من اجلھا أدخلت التي إال لألغراضتستخدم  أالشریطة 

  
رك الع�ام للجم�ا یشكل الس�ید ال�وزیر لجن�ة برئاس�ة الم�دیر /۸۱مادة /

المن�اطق الح�رة وممث�ل ع�ن ك�ل م�ن وعضویة مدیر ع�ام 
النق�ل لوض�ع قتصاد والتجارة الخارجیة ووزارة وزارة اال

 /۸۰والضوابط والشروط الالزمة لوض�ع الم�ادة / األسس
 .التنفیذ موضع

 
 
 

٥۷ 
 



 الفصل السابع
 المخالفات أحكام

 
ق��ف نش��اطھ أوص��احب العالق��ة ق��د  أنللمؤسس��ة تب��ین  إذا /۸۲م��ادة /

س��نتین عل��ى  أوبص��ورة مس��تمرة  لم��دة س��نة تثمارياالس��
بن�اء  یح�ق لھ�ا ، فترات متقطعة وذلك بدون عذر مشروع

، رف���ض التجدی���د  أوالعق���د  إنھ���اءعل���ى موافق���ة المجل���س 
ھ�ذه الحال�ة جمی�ع النت�ائج المترتب�ة  ف�يویترتب على ذل�ك 

  .األصلیةعلى انتھاء مدة العقد 
 

بش�روط عق�ود  أوھذا النظ�ام  بأحكامخل المستثمرون أ إذا /۸۳مادة /
العام��ة  واآلداب األم��نبنظ��ام  أومعھ��م  المعق��ودة اإلش��غال

 إلزال�ة إل�یھم إخط�اراً المؤسس�ة توج�ھ  ، والسالمة المھنی�ة
 وعن�د تخلفھ�م ع�ن اإلخط�ار ف�يالمخالفة ضمن مدة تحدد 
یحق للمؤسسة بناء ، اإلخطار فيذلك خالل المدة المحددة 

ود وتحدی��د م��دة معقول��ة فس��خ العق�� عل��ى موافق��ة المجل��س
إخ���الء العالق���ة ع���ن  أص���حابوعن���د تخل���ف  ، لإلخ���الء

یح�ق ،  وتجھیزاتھم خالل المدة المح�ددة وآالتھمبضائعھم 
بھ��ذه العملی��ات عل��ى نفق��تھم وتوض��ع  تق��وم أنللمؤسس��ة 
،  الع�ام أم�اكن اإلی�داع ف�يوالتجھی�زات  واآلالتالبضائع 

 .أصوالً المقرر  اإلیداعوتخضع لبدل 
 

٥۸ 
 



قام المستثمر بعملیة تھریب تفرض بحقھ غرامة مالی�ة  إذا /۸٤/ مادة
 إدارةتحققھ��ا  الت��يم��ن مجم��ل الغرام��ة ) % ۱۰( تع��ادل

 إل��ىالغرام��ة  ح��ال التك��رار تش��دد ف��يو، الجم��ارك علی��ھ 
 .عندھا المجلس بفسخ العقد المبرم معھ الضعف وینظر

 
ح���ال ض��بط بض���اعة داخ���ل المنطق��ة الح���رة بقص���د  ف���ي /۸٥م��ادة /

زھ�ا ب�اب الخ�روج واقبل تج دون معاملة نظامیة اجھاإخر
تنظ��یم  م��ن قیمتھ��ا بع��د)  %۱٥(تف��رض غرام��ة ق��درھا 

 وإع�ادةالمنطقة الح�رة  فيالضبط الالزم من قبل العاملین 
 .البضاعة

 
ل�م  أشیاءالجمارك على  أوعثر موظفو المنطقة الحرة  إذا /۸٦مادة /

عل�ى  فھمإش�راوذلك عند  اإلدخالبیانات  فيیصرح عنھا 
ت آالمنش��� أوالعام���ة المس���تودعات  ف���يتفری���غ البض���ائع 

 )% ٥(غرام�ة عنھ��ا تع��ادلالمؤسس��ة  فيتس��تو ، الخاص�ة
 إدارةتتخ���ذھا  الت���ي اإلج���راءات إل���ى إض���افةم���ن قیمتھ���ا 

 .تسویتھا أوالمخالفة  الجمارك لقمع ھذه
 

م��ن ) /أ/ ۳و۲(ف��ض الم��دة العقدی��ة مض��مون الفق��رتینتخ /۸۷م��ادة /
ت���م تنفی��ذ البن���اء دون  إذاھ���ذا المرس��وم  نم�� /٥۱/ الم��ادة

ظھ�رت  أوالمؤسس�ة علیھ�ا وافقت  التيالمواصفات الفنیة 

٥۹ 
 



المجل�س  الخ حی�ث یح�دد ...فیھا بعض العیوب والتشققات
 .یعد لھذه الغایة يتقریر فن إلىمدة التخفیض باالستناد 

 
ز نش��اط المس��تثمر ح��دود منش��أتھ تف��رض بحق��ھ واتج�� إذا /۸۸م��ادة /

 الس��نوي اإلش��غالم��ن ب��دل  )%۱( ق��درھا ی��ةغرام��ة یوم
بش��كل مخ��الف وطیل��ة  المتوج��ب عل��ى المس��احة المش��غولة

 علیھ��ا اإلی��داعتوج��ب ب��دل  إل��ى إض��افة ، لھ��ا إش��غالھم��دة 
 إذاالمخالف��ة  إلزال��ة األخ��رى اإلداری��ة اإلج��راءاتواتخ��اذ 
بمص�����الح  أوبالمص����لحة العام����ة  مض�����راً  بقاؤھ����اك����ان 

 اآلخرین.المستثمرین 
 

وال��ذمم  اإلش��غالتخل��ف المس��تثمر ع��ن تس��دید ب��دالت  إذا /۸۹/ م��ادة
المق�ررة تخض�ع الب�دالت والمب�الغ  مواعی�دھا ف�ي األخرى

ً  )%۹( ق�درھا تأخر تسدیدھا لغرام�ة ت�أخیر التي  ، س�نویا
ذا إ القانونی��ة لفس��خ العق��د اإلج��راءاتاتخ��اذ  إل��ى إض��افة

 . التسدید مدة تزید عن العام فيز التأخیر واتج
 

منش��أتھ ل��م ی��رخص ل��ھ  إل��ىبض��اعة  المس��تثمرادخ��ل  إذا /۹۰/ م��ادة
ل��م تك��ن م��ن مس��تلزمات نش��اطھ  أومنش��أتھ  ف��يبتخزینھ��ا 
عائ�دة ل�ھ  ل�م تك�ن أو، لی�ة وغیرھ�ا أومن م�واد  الصناعي

ل�م یص�رح  أو أص�والً  إلی�ھل�م ی�تم نق�ل ملكیتھ�ا  أو،  أصالً 
 تف��رض بحق��ھ غرام��ة ق��درھا،  اإلدخ��الطلب��ات  ف��يعنھ��ا 

٦۰ 
 



ً یوم) ۱%( م�ن  )%۲۰(تزی�د ع�ن أال م�ن قیمتھ�ا عل�ى  یا
ع�دا فیم�ا  ، المنش�أة فيقیمة البضاعة المخالفة مھما بقیت 

 ، المحیط�ة بھ�ا واألسبابینظر بھا المجلس  التيالحاالت 
 .الغرامة بقرار معلل یصدر عنھ من ىفحیث تع

 أخط�ارعن التأمین على منش�أتھ ض�د  المستثمرتخلف  إذا /۹۱مادة /
یش�مل  كان عق�د الت�أمین ال أوالمدنیة  ولیةؤسالحریق والم

 )وموج��ودات الج��وار بن��اء المنش��أة ( جزئی��ا أوذل��ك كلی��ا 
یومی�ا واح�د ب�األلف  )%۰۱(تفرض بحقھ غرام�ة ق�درھا 

عل�ى  وطیلة م�دة التخل�ف ،جب التأمین علیھاوبلغ المال من
م��ن القیم��ة اإلجمالی��ة   %)۲۰(أال یتج��اوز مبل��غ الغرام��ة 

فعھ للجھة التأمینیة التي یبرم عقد الت�أمین للمبلغ الواجب د
 مالحقت����ھ قض����ائیابینھ����ا وب����ین المس����تثمر إض����افة إل����ى 

غیره خالل الفت�رة  أوحصل حریق  إذاالناجمة  باألضرار
 .*الم یتم التأمین على المنشأة ضمنھ التي

 
ت آاحد العاملین لدیھ بعمل یض�ر بمنش� أوقام المستثمر  إذا /۹۲مادة/

ت آبمنش��� أوبمرافقھ���ا العام���ة  أولكاتھ���ا بممت أوالمنطق���ة 
علیھ بمق�دار الض�رر المؤسسة عود ت اآلخرینالمستثمرین 

من���ھ  )%  ۲٥ ( إلی���ھ غرام���ة مق���دارھا الن���اجم مض���افاً◌َ 
 . لصالحھا

 

 لتصبح وفقاً لما ورد أعاله ۱۳/٤/۲۰۰۹/ تاریخ ۱٥٤/ بموجب المرسوم رقم /۹۱عدلت المادة/* 

٦۱ 
 



أم��ام منش��أتھ بالنظاف��ة  یعتن��ي أنر یتوج��ب عل��ى المس��تثم/ ۹۳م��ادة /
ً  /۲/ بحقھ مقدارھاتحت طائلة فرض غرامة   دوالر یومی�ا

 . یتقید بذلكلم  إذا
 

قب�ل الحص�ول عل�ى موافق��ة  ش�رع المس�تثمر بعم�ل م�ا إذا /۹٤م�ادة /
تفرض بحق�ھ  ، العمل یستوجب ذلكوكان ھذا ، المؤسسة 

ھ الرجوع علی إلى حینھ إضافة فيغرامة یحددھا المجلس 
الناجم�ة ع�ن ذل�ك م�ن ج�راء مباش�رة  واألضراربالبدالت 

 . قبل الحصول على الموافقة العمل
 

ھذا النظام من  ألحكامارتكب المستثمر ثالث مخالفات  إذا /۹٥مادة /
غیرھا خالل عام واحد  أومواده  فيالموصوفة  المخالفات

القانونی�ة  اإلج�راءات یعرض وضعھ على المجلس التخاذ
 .فسخ العقد المبرم معھ إلىذلك  ىأدبحقھ ولو 

 
والص�حة والس�المة المھنی�ة بق�رار  األم�نتصدر تعلیم�ات  /۹٦مادة /

ھ��ذا النظ��ام ویعتب��ر  أحك��امص��فة  م��ن المجل��س وتكتس��ب
 ف�يعنھ�ا  المخالفات المنصوص أحكامبھا ضمن  اإلخالل

 . ھذا النظام
 
 

٦۲ 
 


