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" فسورية بموقعها على الشاطئ الشرقي للبحر األبيض 

ً للبضائع بين شرق آسيا  المتوسط هي ممر ليس إجباريا

وغرب أوربا , لكن ميزة هذا الممر أنه رخيص , وهذه 

الميزة متوفرة اآلن كما كانت متوفرة في السابق , لكن هذا 

 طبعاً ال يكفي ، لذا فنحن بصدد تطوير المرافئ السورية أوالً 

ً ، وقد بدأنا فعالً بخطة واسعة  , وتطوير سكك الحديد ثانيا

لتأهيل النقل بين سورية ومنطقة الخليج العربي ) دبي ( عن 

طريق إقامة خط نقل متطور إضافة إلى إقامة مناطق حرة , 

ونحن الزلنا نجري دراسات مع إحدى الشركات األمريكية 

 . " التي تقوم بدراسة هذا الموضوع اآلن

عقد لنقل  –يضيف الرئيس األسد  –تكون سورية أيضاً وس

توسط : إيران ، العراق ، سورية باتجاه مالغاز بين آسيا وال

المتوسط عدا عن أن سورية ستكون عقدة لتوزيع الكهرباء 

في تلك المنطقة، وأعتقد أن موضوع النقل البحري سيكون 

ً في تطوير التعاون بعد ان تكون سورية قد انطل قت أساسيا

في موضوع المناطق الحرة والمدينة التكنولوجية والكثير 

من المشاريع المكملة لكي تكون سورية بموقعها الجغرافي 

 منطقة حرة بين الشرق والغرب.

 

 الحديث الصحفي للسيد الرئيس بشار األسد

 مع رجال األعمال اإليطاليين

 2002شباط 
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 لوالفصل األ

 عامة أحكام

 

 : ييل / يقصد بالتعابير التالية ما1مادة /

 . اد والتجارة وزارة االقتص :وزارة ـــال

 . وزير االقتصاد والتجارة   :رـــــالوزي

 . العامة للمناطق الحرة المؤسسة   :ةـالمؤسس

الجمهوريةة العربيةة  أراضىضمن  فيحيز جغرا :ة ــالمنطق

 األنشةةةطةومحةةةدد تمةةارا فيهةةةا ر السةةورية مسةةةو

 ألحكامةهضة  المرخص بها وفق هةاا الناةام وتخ

تةةةرخص  أو  المؤسسةةةةاشةةةرة بمب إدارتهةةةاتةةةرتبط 

تحة  مسةمى  أخةر باسةتممارها لجهةة  المؤسسة 

خاصةةة بحيةةم تعمةة  النقةةاط الحةةرة ال أوالمنةةاطق 

 المؤسسةة و رقابةة  إشرافتح  الجهة المستممرة 

 الجمارك إدارةم   بالتعاون

  . المؤسسة إدارةمجلا  :لســالمج

 . المدير العام للمؤسسة : رــــالمدي

ـــــالنظ  المنةةةةاطق الحةةةةرة  فةةةةينافةةةةا ناةةةةام االسةةةةتممار ال  :ام ـ

 . العربية السورية بالجمهورية
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المناطق واألسواق الحرة القائمة يسر  هاا الناام على كافة /2مادة/

 . الجمهورية العربية السورية فيم ستقا التيو

 وإدارةعلى وجه الحصر باستممار  المؤسسةتختص  /3مادة/

ناطق الحرة والنقاط والم واألسواقالمناطق  وتطوير جمي 

 : التالية الحرة الخاصة وفق النشاطا 

 .الحرة  واألسواق التجاريأ/ النشاط 

 .الصناعيب/ النشاط 

 .المصرفيج/ النشاط 

 .والمطاعم الفندقيد/ النشاط 

 .اإلعالمية/ المدن والمراكز ـه

 .تجارة االلكترونية والمعلوماتيةو / نشاط ال

 .ز/المكاتب التجارية ومكاتب الشحن

 أومنتجعا  صحية ضمنها  كإقامة الصحي ح/النشاط

 .لناامهاومصحا  وفقا  يمشاف

 .أنواعهبكافة  الخدميط/ النشاط 

 يدؤيسهم بتنميةة المبةادال  التجاريةة وية أخرنشاط  أي/ ي

 .وفقا لتقديرا  المجلا الوطني لخدمة االقتصاد
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                   لمةةةةدير أن يعهةةةةد ويمكةةةةن للمجلةةةةا بنةةةةا  علةةةةى اقتةةةةراح ا

                    أخةةةةر جهةةةةا   إلةةةةىتممار بعةةةةه هةةةةاا النشةةةةاطا  باسةةةة

 .التي يحددها لهاا الغرهضمن الشروط 

تمةةةو   أنوفقةةةا لضةةةرورا  العمةةة  لةةةديها للمؤسسةةةة يحةةةق  /4مـــادة /

حةةةرة جديةةةدة وبعةةةه  وأسةةةواقمنةةةاطق إحةةةدام مشةةةاري  

طريقةةة يراهةةا التةةي تقةةام فيهةةا ب يةةة المشةةاري  االسةةتممارية 

أم خارجيةةا  أمالتمويةة  داخليةةا  أكةةان  المجلةةا مناسةةبة سةةوا

 .مشتركا

األمةوا  المنقولةة وريةر حق االمتيةاز علةى جمية  للمؤسسة  /5مادة /

المنقولةةةةة العائةةةةدة لمةةةةدينيها والموجةةةةودة ضةةةةمن المنةةةةاطق 

مةن بضةائ  وريرهةا  األمةوا وتعتبةر هةاا  الحرة واألسواق

 .المؤسسة ضامنة لجمي  حقوق 

 واألنامةةالحةرة القةوانين  ألسةواقواتسةر  علةى المنةاطق  /6مـادة /

والصةةحة العامةةة وقمةة  التهريةةب  واآلداب بةةاألمنالمتعلقةةة 

 .فقط

يا كةان أنوع كان  و أيمن  األجنبيةالبضائ   بإدخا يسمح  /7مادة /

الحةةةةرة  واألسةةةةواقالمنةةةةاطق  إلةةةةىمصةةةةدرها  أو منشةةةةؤها 
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تخضة   أنالمنطقة الجمركية دون رير  إلىمنها  وإخراجها

 .ارة الخارجية والرسوم الجمركية والضرائبألحكام التج

التي اكتسب  هاا الصةفة  أوالبضائ  الوطنية  بإدخا يسمح 

األحكةةةام وتطبةةةق عليهةةةا  االسةةةتهالك المحلةةةيلوضةةةعها فةةةي 

 . النافاة بهاا الش ن

 إلةةىطقةةة الحةةرة المن فةةيالبضةةائ  الموجةةودة  بإدخةةا يسةةمح            

وفقةةةا  ك المحلةةةياالسةةةتهال فةةةيللوضةةة  المنطقةةةة الجمركيةةةة 

 .النافاة واألنامةللقوانين 

 

الحةرة  واألسةواقالمناطق  إلىالبضائ  التالية  إدخا يحار  /8مادة /

باإلضةةافة تعةةويه  أيتحةة  طائلةةة مصةةادرتها دون والةةك 

 فةةيالمنصةةوص عليهةةا  اإلجةةرا ا  القانونيةةة األخةةر  إلةةى

 : القوانين النافاة

ائيلي والبضةةائ  اإلسةةرالمصةةدر  أوالبضةةائ  اا  المنشةة   / أ

تنفيةةاا للقةةرارا  المتعلقةةة بمقاطعةةة الممنةةوع اسةةتيرادها 

يمن  التعام  معها التي  األخر وبضائ  الدو   إسرائي 

 . اقتصاديا

 



11 
 

ا باسةتمنا  مةا يتعلةق ومشةتقاته أنواعهةاالمخدرا  على  ب /

 . والمواد الصيدالنية منها بصناعة األدوية

 

كةان نوعهةا باسةتمنا   يةاأوالاخائر والمتفجرا   األسلحة ج/

 . واخائرهاأسلحة الصيد 

 

 التةةيالقابلةةة لاللتهةةاب باسةةتمنا  المةةواد  أوالمةةواد النتنةةة  د/

تخزينهةةا ضةةمن المنةةاطق الحةةرة وبحيةةم  تتحقةةق شةةروط

والسةالمة رورا  األمن والصةحة توفر هاا الشروط ض

 . العامة

 

 دوديسةةتلزم مبةةدئيا ضةةمن الحةة وضةة  المنطقةةة الحةةرة ال إن /9مــادة /

عمةةة  مةةةن قبةةة  الجمةةةارك ريةةةر  أيلهةةةاا المنطقةةةة المؤلفةةةة 

 إدخالهاعن البضائ  المحاور التي تتعلق بالتفتيش  األعما 

باالتفةةاق والةةك / مةةن هةةاا الناةةام 8المةةادة / أحكةةامبموجةةب 

 المؤسسةةةة كمةةةا يترتةةةب علةةةى  المؤسسةةةة وباالشةةةتراك مةةة  

 أويطلةةةةة  عليةةةةةه موافوهةةةةةا  بكةةةةة  مةةةةةاإشةةةةةعار الجمةةةةةارك 

 . تلك المادة ألحكامن مخالفا  مستخدموها م

 

فةةي المنةةاطق الحةةرة بمطلةةق يسةةمح بةةان تقةةام وتجةةر   / أ /10مــادة /

مختلةةف  المؤسسةةةوبنةةا  علةةى تةةرخيص مسةةبق مةةن الحريةةة 

علةى  عمليةا  التحوية و وهةيالصناعا  والمعام  وجمي  
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والتشةكي  ال الحصةر عمليةا  التقسةيم والفةرز سبي  الممةا  

 بئةةة والمةةزج والتنقيةةة والتنايةةفعوالتصةةني  والتغليةةف والت

والتحمةةيه والةةدق والتكسةةير والسةةحق  والتشةةحيم والتقطيةةر

 . عالما  تجارية وتبديلهاوالترقيم ووض  

اإلشةةغا   أمةةاكن فةةيتجةةر  العمليةةا  السةةابقة مبةةدئيا  ب /

بعةةةه هةةةاا  بةةةإجرا تسةةةمح  أنللمؤسسةةةة الخةةةاص ويمكةةةن 

 فةةي أوالسةةاحا  فةةي  أومسةةتودعاتها العامةةة  فةةيالعمليةةا  

 .وجد  الك ممكنا إااتعدها لهاا الغره ي الت األماكن

 

في المناطق الحةرة  األجنبيةيجوز استهالك البضائ   ال / أ/11مادة /

عليها من رسوم قب  ت دية ما يترتب  الشخصيلالستعما  

 . األخر الرسوم والضرائب جمركية وريرها من 

 

الحةرة المنةاطق  فةي األجنبيةةيجوز اسةتهالك البضةائ   ب /

المنشةا  االسةتممارية فيهةا وكةالك اسةتعما  إلقامة وتجهيز 

وجميةة  متطلبةةا   اآلال  والمعةةدا  والتجهيةةزا  األجنبيةةة

عليهةةا أن تترتةةب فيهةةا دون  االسةةتمماريوحاجةةا  النشةةاط 

رسةوم والضةرائب كمةا ال الرسوم الجمركية وريرهةا مةن ال

التجةةةارة الخارجيةةة مةةن حيةةم المنةةة   تسةةري عليهةةا أحكةةام

ضةمن المنةاطق الحةرة إاا اسةتعمل  لحصر والتقييةد فيمةا وا

 . هاا المادة فيالمنوا عنها  لألرراه
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بتةةرخيص  إالالمنةةاطق الحةةرة تجةةوز السةةكنى ضةةمن  ال ج/

 .لما تقتضيه حاجة العم  فيهاوفقا  المؤسسةخاص من 

 

أن تتجهةز مةن  واألجنبيةةيجوز لجمية  السةفن الوطنيةة  / أ/12مادة /

 .إليهاتحتاج  التيجمي  المعدا  البحرية الحرة بالمنطقة 

تزيةةد حمولتهةةا  التةةي واألجنبيةةةيجةةوز للسةةفن الوطنيةةة  ب/  

تتمون منها بالمواد  أنطنا بحريا صافيا  عن مئة وخمسين

والزيةةو  وجميةة  المةةواد  والمشةةروبا  واألدخنةةةالغاائيةةة 

للمؤسسةةةة إيقةةةاف عمليةةةا   ويحةةةقو  ألجهزتهةةةاالالزمةةةة 

 . االستعما  وإسا ة  التالعب حا  مبو فيالتموين 

 

أو يتعامةة  معهةةا  أوعلةةى كةة  مةةن يةةدخ  المنطقةةة الحةةرة /13مــادة /

 .هاا الناام ب حكاميتقيد  أنمنشاتها وتسهيالتها يستعم  

 

إجةةازة يحمةة   يحاةةر دخةةو  المنطقةةة الحةةرة علةةى مةةن ال /14مــادة /

المنطقةة لهةاا الغةره باسةتمنا  رجةا  خاصة من مةدير 

والةةةك عنةةةد الجمةةةارك المختصةةةين  فيالضةةةابطة ومةةةوا

 . الضرورة ولمقتضيا  العم 

 

 و  والخروج من المنطقةالدخ وأصو قا  العم  أوتحدد  /15مادة /

  . الحرة من قب  المدير            
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 الفصل الثاني

 إجراءات تخزين وتصنيع البضائع وتصفيتها

 

 المنطقةةة الحةةرة بموجةةب طلةةب إلةةىالبضةةائ   إدخةةا يةةتم  /16مــادة /

 يبةةين فيةةه منشةة  القةةانونيممملةةه  أوالعالقةةة يقدمةةه صةةاحب 

ووزنهةةا وقيمتهةةةا البضةةائ  ومصةةدرها وجنسةةةها ونوعهةةا 

وأرقامهةةا وعةةددها الطةةرود وعالماتهةةا التجاريةةة وأنةةواع 

يتضةةمن الطلةةب تصةةريحا مةةن مقدمةةه يفيةةد انةةه  ويجةةب أن

وجمية  النصةوص المتعلقةةة أحكةام هةاا الناةام اطلة  علةى 

عليةه الحةرة وان يتقيةد بهةا كمةا يتوجةب  باستممار المنطقة

 .وانه على الطلب بشك  واضح وصريح يمب  عن أن

 

 : اليعلى الشكل الت اإلدخال يجري

 :عن طريق البر اإلدخا أ / 

لةب المنةوا يرفةق بالط خارجه أو من داخ  القطر    

 للبضةاعة المرافقةةالناامية به المعاملة الجمركية 

. 

 : رعن طريق البح اإلدخا ب / 

 فةيالمنطقةة الحةرة  إلةىمباشرة  من خارج القطر -1

سةة  لمانيف األصةةليةالنسةةخة ترفةةق  :اا  المرفةة  

 . الشحن م  المستندا  والبوالص
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لية يرفق كان مقصد البضاعة منطقة حرة داخ إاا -2

الجمركيةةة وريرهةةا مةةن بطلةةب اإلدخةةا  المعاملةةة 

 . وجد  إنالمستندا  
مرفةة   فةةيالحةةرة  المنطقةةة إلةةى سةةوريمةةن مرفةة   -3

لةاا   اإلدخةا يخضة  الداخ   في أو أخر سوري

 . الفقرة السابقة فيالشروط المنوا عنها 
 

يدخ   الجمارك قوائم بجمي  ما إلىتقدم  أن المؤسسةعلى  /17/ مادة

يخةةرج منهةةا والةةك خةةال  مةةدة  مةةا أوالمنطقةةة الحةةرة  إلةةى

 . / ساعة36/

 

إخراجهةةا ة الحةرة وعنةد المنطقة إلةةىالبضةائ   إدخةا عنةد  /18مـادة /

 واإلخةةةراج اإلدخةةةا سةةةجال   فةةةيقيةةةدها  منهةةةا يجةةةري

المقةةةررة  النمةةةااجالمؤسسةةةة  وفةةةق المنامةةةة مةةةن قبةةة  

تتضةمن كافةة البيانةا  العائةدة  أنيجب  والتيوالمعتمدة 

/ وكافةة البيانةا  16المةادة / فةيالبضائ  المةاكورة  لهاا

 . معرفة هوية البضائ  من ش نها تسهي  التي

 

المنطقةةةةة الحةةةةرة ضةةةةمن  إلةةةةىتةةةةودع البضةةةةائ  الداخلةةةةة  /19/مــــادة

 األمةاكنوعنةد عةدم تةوفر  و العامة المسقوفة المستودعا 

السةاحا  المكشةوفة  يفةف وإال و فيها تودع تحة  السةقائف

السةاحا   فةيوتةودع  واإلمكةانم  مراعةاة طبيعتهةا بقةدر 

 : المكشوفة بصورة خاصة
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 أوائف السةةةةةق فةةةةةييتعةةةةةار وضةةةةةعها  التةةةةةيأ/ البضةةةةةائ  

 وزنها أوحجمها  أوشكلها المستودعا  المسقوفة بسبب 

 .والتي ال تت مر بالعوام  الجوية

 أصةحابكان  البضائ  تت مر بهاا العوام  فعلةى  إاا أما -   

ين االحتياطةةةةا  ممملةةةةيهم القةةةةانونيين تةةةة م أوالبضةةةةائ  

 . الالزمة لحمايتها

ب نفقةة أصةحاعليها وعلةى  إلزامودون للمؤسسة يجوز  -

التقديريةةةةة المطلقةةةةة اتخةةةةاا البضةةةةاعة ووفةةةةق سةةةةلطتها 

اسةتعما  المؤسسةة  عنةد االحتياطا  المنوا عنها وعلى 

القةةة بةةاإلجرا ا  المتخةةاة الع أصةةحاب إعةةالمهةاا الحةةق 

 . / ساعة48لنفقا  المتوجبة خال  /اومقدار 

 

لى هاا الصةورة وضعها ع أصحابهايطلب  التي/ البضائ  ب

 أنتودعا  والسةةقائف علةةى المسةةخصوصةةا عنةةد امةةتال  

بة ن هاا البضائ  تصةريحا  خطيةة مسةبقة  أصحابيقدم 

 .0 وليتهمؤبهاا الصورة على مس اإليداعيكون 

 

المنةةةاطق الحةةرة البضةةائ  المحةةددة مفرداتهةةةا  فةةيتةةودع  /20مــادة /

 مسةؤولينها أصةحابويكةون  اإلدخةا طلبا   في وأنواعها

ش ياهةر رة أوخط  عن صحة البيانا  المقدمة وعن ك  

 . فيها تح  طائلة فسخ العقود معهم
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ريةر  إلى إدخالهاعند المؤسسة  إلىيجر  تسليم البضائ   /21مادة /

 : أماكن اإلشغا  الخاص وفقا لإلجرا ا  التالية

ه القةةةانوني ممملةةة أوتسةةةج  بحضةةةور صةةةاحب البضةةةاعة  -

 وأرقامهةةةاوعالماتهةةةا  الطةةةرود الداخلةةةة بحسةةةب أنواعهةةةا

وترصةص المشةبوهة فتةوزن  أوبة وتفرز الطرود المعطو

وصةةاحب المؤسسةةة ويةةنام محضةةر ضةةبط بتوقيةة  مممةة  

تبةةةاين بةةةين البيانةةةا   أي المحضةةةر فةةةيالعالقةةةة ويةةةدون 

 أوالبضائ  الفرط ندا  وبين البضائ  المستلمة أما والمست

زنهةةا يتعةةار عةةدها فتةةدخ  جملةةة وفةةق مسةةتنداتها وو التةةي

 .الضبط  محضر فيالك  إلى اإلشارةم   الفعليالقائم 

 

 أوامتن  صاحب العالقة عن توقية  محضةر الضةبط  إاا -

الوقائ  الممبتة فيه ولةم يراجة  قضةا  على  وض  تحفاا  

مةةن  األكمةةرعلةةى أيةةام المسةةتعجلة خةةال  مالمةةة  األمةةور

كةان موقعةا  عم  بهاا المحضر كما لوي   وتاريخ المحضر

 . تحفا منه بدون

 

 :ي لما يل قا  يجر  االستالم والتسليم وف /22/ مادة

الةةوزن  أوبالعةةدد  : البضةةائ  اا  الوحةةدا  المتماملةةة -1

 . ةالعبو أسااعلى 
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وفةةق المسةةتندا   :يتعةةار عةةدها  التةةي أوالبضةةائ  الفةةرط  -2

أي جملةة كمةا  )دون العةد  الفعلةيووزنهةا القةائم العائدة لها 

 .(  ورد 

 . العدد دون الوزنب : األخر البضائ   -3

م والتسةةليم فيمةةا ولة عنةةد االسةةتالؤمسةة المؤسسةةةتكةةون  وال

لعدد وكالك الفقرة المانية عن ا فيالماكورة يتعلق بالبضائ  

لةى والمالمةة والفقةرتين األ فيالماكورة فيما يتعلق بالبضائ  

 إاا إالمستندا  البضةائ   فيعن الوزن حتى ولو ورد الك 

االسةةةتالم إجةةةرا   المؤسسةةةة طلةةب صةةةاحب البضةةةاعة مةةن 

هاا الحالةة تكةون  فيو و الفعليالوزن  أسااى والتسليم عل

علةةى عاتقةةه  واإلخةةراج اإلدخةةا  فةةيعمليةةة الةةوزن نفقةةا  

البضائ  وطبيعتها وطريقة ؤخا بعين االعتبار خصائص وت

 أوزيةادة التةي تةؤمر علةى وزنهةا  األخر تغليفها والحاال  

المؤسسة مسةؤولة عةن نقةص الةوزن تكون  نقصانا حيم ال

 . حاال الناجم عن تلك ال

 

يعطى صاحب البضاعة المودعةة بنةا  علةى طلبةه شةهادة  /23/ مادة

 : يدرج فيها أرومة ايمستخرجة من دفتر إيداع اسمية 

 .دع ولقبه ومهنته وموطنه المختاراسم المو -1

 .المستودعا  العامة إلىرقم وتاريخ دخو  البضائ   -2
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أيةةة  أو األمةراقتضةى  إاااسةم البةاخرة الناقلةة وجنسةيتها  -3

 .وسيلة نق  أخر 

 . نوع الت مين وقيمته -4

اإلدخةةا  ومكةةان عةةدد وماركةةا  الطةةرود وحالتهةةا عنةةد  -5

 . اإليداع

صةةةةرح بهةةةةا ومحتويةةةةا  الطةةةةرود نةةةةوع البضةةةةاعة الم -6

 .ووزنها

 

وحةةدا عةةن صةةحة هةةاا  وال  ؤيعتبةةر مةةودع البضةةاعة مسةة  -

 .البيانا 

 

 إيةةداعشةةهادة تعطةةى بهةةا  التةةيتكةةون البضةةاعة  أنيجةةب / 24مــادة/

يقسةم الكميةة  أنواحد ولصاحب الشهادة مكان  فيمودعة 

 يستبد  بالشةهادة عةددا  أن مستقلة وله  أجزا  إلىالمودعة 

اإلجةةةةرا ا  تتخةةةةا  أنالبضةةةةاعة علةةةةى  ألجةةةةزا  يا  وامسةةةة

ومنةةةة  اختالطهةةةةا عنةةةةد  األجةةةةزا الالزمةةةةة لتمييةةةةز هةةةةاا 

 .االقتضا 

ضةاعة عنةد يجب استيفا  البةدال  المترتبةة علةى كامة  الب

 .بها إيداععدة شهادا  تنايم  إلىاللجو  

 

 يويجةةر وقابلةةة للتاهيةةراالسةةمية ريةةر  اإليةةداعشةةهادا  / 25مــادة /

 أمامبها شهادا  اسمية  أعطي  التيالبضائ  التناز  عن 
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ويشترط حضور  و تصدرها المؤسسة وفقا  للتعليما  التي

 إعةادةوقانونةا مةن ينةوب عنهمةا  أوالمتناز  والمتناز  له 

 المتنةةاز  عنهةةا حيةةم يجةةريللبضةةاعة  اإليةةداعشةةهادا  

 . جديدة باسم المالك الجديد إيداعبشهادا  تبديلها 

دة اإليداع االسمية إعطا  شهادة حالة فقدان شها فييمكن  /26مادة /

تسةةةليم البضةةةاعة موضةةةوع  أوعنهةةةا  بةةةدال   أخةةةر  إيةةةداع

 إيصةا المسجلة على اسمه بموجةب الشخص  إلىالشهادة 

 .بفقدان الشهادة  يرفقا  بتصريح خطاستالم م

 

 إلةىجديدة  إيداعشهادة  وإعطا يجب قب  تسجي  التناز  / 27مادة /

  البةةةدال  يسةةةدد صةةةاحب الطلةةةب جميةةة أنالمتنةةةاز  لةةةه 

عنها لغاية تاريخ تسجي   المتناز المتوجبة على البضاعة 

 .التناز  

 

المنةاطق  فةيحدد المدة القصو  لبقا  البضةائ  المودعةة ت*/28مادة /

بخما سنوا  سوا  بقي  طيلةة هةاا المةدة مودعةة الحرة 

عالقةةة ال أصةةحابمةةادام  أكمةةر أومنطقةةة حةةرة واحةةدة  فةةي

 التةةيالمواعيةةد  فةةيبةةدال  ملتةةزمين بتسةةديد مةةا عليهةةا مةةن 

األحةوا  يجةب أال كة   فةيو و حددها المجلا لهاا الغايةي

كةةن ويم وأشةةهرمةةدة التخلةةف عةن التسةةديد عةةن تسةعة تزيةد 

  أوة ـللبضائ  الزهيدة القيمللمجلا اختصار المدة بالنسبة 

 

 أعالهوفقاً لما ورد لتصبح  4/3/2010/ تاريخ106/ ( بموجب المرسوم رقم28عدلت مقدمة المادة ) *
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 السةةةةةريعة التلةةةةةف أو الضةةةةةارة بالبضةةةةةائ  المجةةةةةاورة أو

بيعتها علةى أن تحةدد بمستودعا  المنطقة الحرة نتيجة لط

كةة  منهةةا بموجةةب  إليةةداعوالمةةدة القصةةو  بضةةائ  هةةاا ال

العالقةة عةن  وعند تخلف أصةحاب و وائح تعد لهاا الغايةل

لةةةم  أو و أعةةةالابضةةةائعهم ضةةةمن المةةةدة المحةةةددة  إخةةةراج

 وأشةهرعليها مةن بةدال  لمةدة تزيةد عةن تسةعة  مايسددوا 

يقوم الفرع بترقين قيد هةاا البضةاعة ضةمن قيةود اإليةداع 

ب جةةداو  إلةةى عهةةدة أمةةين مسةةتودع وتنقةة  بموجةة و العةةام

وكةالك تسةج  ضةمن قيةود  و البضائ  واآلليةا  المتروكةة

هةةاا المسةةتودع البضةةائ  المتنةةاز  عنهةةا لصةةالح المؤسسةةة 

وعنةةد تسةةجي  هةةاا  و والبضةةائ  المتروكةةة لصةةالح الفةةرع

البضةةةائ  ضةةةمن قيةةةود مسةةةتودع المتروكةةةا  يوقةةةف بةةةد  

ترقين قيةدها  اإليداع ويحسب البد  م  الفوائد حتى تاريخ

والةك تمهيةدا  التخةاا اإلجةرا ا   و في قيةود اإليةداع العةام

 : ووفق المراح  التالية إتالفها أولبيعها القانونية 

مادة سوا  بانقضا  هاا ال فيالمحددة  اإليداعأ / بعد انتها  مهلة 

بتخلف مودعيها  أوالمناطق الحرة  فيالمهلة القصو  لبقائها 

إدارة توجةةه  و اقةةرب أيهمةةان بةةدال  عليهةةا مةة مةةاعةةن تسةةديد 

 إخطةارا  ة ب ةالمرك   أو و البضةاعةالمنطقة الحرة المودعةة فيهةا 

علةةى طلةةب موطنةةه المختةةار المسةةج   فةةيالمةةودع  إلةةىخطيةةا 

اإليةداع المسةجلة بةه البضةاعة على سةج   أوالبضاعة  إدخا 

الصةحف اليوميةة الواسةعة  إحد تعار الك فيتم بواسطة وإاا 
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تخطرا فيه بضرورة تسةديد البةدال   و ة واحدةاالنتشار ولمر

من المنطقة حسب إخراجها  أوالمترتبة على بضاعته  والامم

خمسة عشر يوما تح  طائلة بيعها  والك خال  مهلة و الحا 

 .العلني بالمزاد 

 

المنطقةة  إدارةدون جةدو  تقةوم  اإلخطةار/ بعد انقضا  مهلةة ب

 : يليما وفقا ل العلنيالبي  بالمزاد بإجرا ا  

ووض  قيمة تقديرية يتم الكشف عليها  : بالنسبة للبضائع -1

ضةمن المنطقةة الحةرة  الجمركةيوضةعها لها على أسةاا 

العلني حسب األصو  ولحساب لن عن بيعها بالمزاد مم يع

 .المودع 

ــات -2  إلةةىيةةتم الكشةةف عليهةةا وتصةةنيفها  : بالنســبة للمركب

 وسةةةيرريةةةر صةةةالحة لل وأخةةةر  للسةةةيرمركبةةةا  صةةةالحة 

 أسةاا وضةعها الجمركةيوتوض  قيمة تقديرية لهةا علةى 

يعلةةن عةةن بيةة  الصةةالح  مةةم و أيضةةا  ضةةمن المنطقةةة الحةةرة 

كمركبةةةا  وريةةةر الصةةةالح للسةةةير للتفكيةةةك للسةةةير منهةةةا 

 أنوعلةى  و العمليةةجمة عن هاا واالستفادة من القط  النا

 . األصو حسب  العلنييتم البي  بالمزاد 

 

التقديريةة للمركبةا  ف ووض  القيمة يتم الكشف والتصني -3

والتجارة زير االقتصاد دائمة يشكلها السيد ومن قب  لجنة 

 .الخارجية 
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تعةره بهةا البضةاعة  التةي العلنةيكان  جلسة المزاد  إاا -4

د وامن مز أكمرللمرة المانية قانونية وحضرها المركبة  أو

د واالموافقةةة علةةى البيةة  للمةةزواحةةد يمكةةن للجنةةة المةةزاد 

 .التي رسا بها المزاد عليه بالقيمة  ألخيرا

و  ملكيةة ؤمةزاد تة لجلسةتي العلنيعند فش  البي  بالمزاد  -5

العامةةة للمؤسسةةة فشةة  بيعهةةا  التةةيالمركبةةة  أوالبضةةاعة 

خةةارج الوضةة   صةةوال  هةةا أويجةةر  بيع و للمنةةاطق الحةةرة

 ويللمنطقةةة الحةةرة وللوضةة  باالسةةتهالك المحلةة يالجمركةة

 فةيلجمركية ووفق التصنيف المحدد خالصة من الرسوم ا

 . أعالا بالنسبة للمركبا / 2البند /

البضةةةةائ   فشةةةة  البيةةةة  يجةةةةوز للمجلةةةةا تقةةةةديم إاا أمةةةةا -6

 أوللسةير كهبةة للمعاهةد العلميةة والمركبا  رير الصالحة 

 واألصةو حسب إتالفها  أولسواهما  أوللجمعيا  الخيرية 

لبية  كقطة  المركبا  الصالحة للسةير فيعةاد عرضةها ل أما

وعنةةد فشةة  البيةة  يجةةر   و واحةةدة تبةةدي  ولجلسةةة مةةزاد

 .سدد قيودها أصوال  أعالا وتاكر  التصرف بها وفق ما

ناجمة عن لحرة النفقا  الالعامة للمناطق االمؤسسة  فيج/ تستو  

 البضةةائ  والمركبةةا البةةدال  المترتبةةة علةةى والبيةة  عمليةةا  

 أصال   لم تسدد عنها البدال  التي وعن طيلة مدة اإليداع كافة

    

 لتصبح وفقاً لما ورد أعاله4/3/2010/تاريخ106/من المرسوم/2/بموجب المادة/28*عدلت الفقرة )ج( من المادة/
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يداع العام ونقلها إلةى قيود اإل ضمنترقين قيدها وحتى تاريخ    

 تم إااالقيمة المباعة بها فيما والك من  و* مستودع المتروكا

للمةةودع بالرصةةيد ويحةةتفا  و ضةة  الجمركةةي لهةةاالو فةةيالبية  

الحةرة  حسةاب المنطقةة فةيلمةدة سةنة مةن تةاريخ البية   يالباق

إاا لم يطالب بةه خةال  هاا الرصيد  فيويسقط حقه  و المعنية

للدولة أمةا إاا  الخزينة العامة إلىو  الرصيد ؤوي و هاا المدة

خةةةارج الوضةةة   أي يباالسةةةتهالك المحلةةةتةةةم البيةةة  للوضةةة  

 :لحرة فتوزع حصيلته وفقا  لما يلي ركي للمنطقة امالج

البةةدال  والنفقةةا  المترتبةةة لهةةا علةةى المؤسسةةة  فيتسةةتو -1

الةةك نفقةةا  عمليةةة  فةةيالمركبةةة المباعةةة بمةةا  أوالبضةةاعة 

 .البي 

الجمارك الرسوم الجمركية المتوجبة عليهةا  إدارة فيتستو -2

 .أيضا  

إيةةرادا  للخزينةةة   مةةن حصةةيلة البيةة ييعتبةةر الرصةةيد البةةاق -3

 .العامة للدولة 

 

بةة والنفقةا  المترتالمؤسسةة لم تغةط حصةيلة البية  بةدال   إااد/ 

البضاعة والرسوم الجمركية المتوجبة عليهةا عنةدها لها على 

 .االستيفا  للمؤسسة مم للجمارك  فييكون حق االمتياز 

 

هاا المادة علةى البضةائ  والمركبةا  المودعةة  أحكام ي/ تسرـه

التةي انتهة  الحرة قب  وبعد نفاا هةاا المرسةوم والمناطق  في

 لتصبح وفقاً لما ورد أعاله4/3/20102/ تاريخ 106م رقم /من المرسو /2بموجب المادة / /28من المادة/ عدلت الفقرة /ج/*
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 وهةاا المةادة منةه فةيالمنصةوص عنهةا مهلة حفاها القانونية 

 فةةيص عنهةةا المنصةةواإلجةةرا ا  بتنفيةةا المؤسسةةة وتباشةةر 

 .من هاا المادة فور صدورا ( ب / ج/ أ/  ) الفقرا 

 

تطبق كافةة  و / من هاا المرسوم83المادة / أحكامو/ م  مراعاة 

و ج/ من هةاا الفقرتين /ب  فيالمنصوص عليها اإلجرا ا  

 أوالمسةتممرين الةاين فسةخ  عقةودهم المادة على موجودا  

تةم الفسةخ  إاامةا فيالمؤسسةة والك لتحصي  حقةوق  و لم تجدد

وتشةرع  و لتخلفهم عن تسديد البدال  والامم المتوجبةة علةيهم

عةةدم التجديةةد مباشةةرة  أوبعةةد صةةدور قةةرار الفسةةخ المؤسسةةة 

سةوا  كانة  ضةمن المكةان  و بي  هاا الموجةودا بإجرا ا  

 أوالمنطقةةة الحةةرة  فةةي أي مكةةان أخةةر فةةي أوالمفسةةوع عقةةدا 

السةتيفا  حصيلة البي  وعند عدم كفاية  و اطقريرها من المن

المؤسسةة كافة البدال  والامم المتوجبة على المسةتممر تتةاب  

 . أصوال  بالطرق القانونية  يتحصي  الباق

 

هةةاا المةةادة  فةةيالمحةةددة  األسةةانفةةا  إتبةةاعللمؤسسةةة ز/ يحةةق 

 إاامنشةةا  المسةةتممرين فيمةةا  فةةيالمخزنةةة البضةةائ   إلتةةالف

 0 ةوعلى نفقتهم الخاص رربوا بالك خطيا  

 

بنةا  علةى ضةرورا  العمة  وبعةد موافقةة للمؤسسةة يحق  /29مادة /

مكةةان  إلةىتنقةة  البضةائ  مةن مكانهةةا  أنالعالقةة أصةحاب 
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تنقة   أن األحةوا جمية   فيؤسسة وللم و تراا مناسبا أخر

مضرة  التي يتبين أنهاالعالقة البضائ   أصحابعلى نفقة 

 .المؤسسة   بمنشآ أوبالصحة العامة  أوبجوارها 
 

 فةيالت مين على البضةائ  المودعةة  المؤسسة بإجرا تقوم / 30مادة /

ك لقا  أخطةار الحريةق المستودعا  والساحا  العامة وال

 . دنية ويكون هاا الت مين إلزاميا  الموالمسؤولية 

البضةةائ  المودعةةة ببةةدال   أصةةحابعلةةى المؤسسةةة تعةةود             

مودعةةةة ومةةةدة ة البضةةةاعة القيمةةةالمتناسةةةبة مةةة   التةةة مين

  .اإليداع
 

التي يقتضيها حسن حفا تتخا التدابير  أنللمؤسسة يجوز / 31مادة /

البضةةةائ  وان تعيةةةد تغليةةةف الطةةةرود المعطوبةةةة وتبةةةدي  

علةةى نفقةةة صةةاحب البضةةاعة كلمةةا إصةةالحها  أوالغالفةةا  

 باألعمةا القيةام كما يحق لها  ووما لالك وبموافقتهرأ  لز

أصةةحاب العالقةةة كلمةةا رأ   المةةاكورة تلقائيةةا وعلةةى نفقةةة

 . الك ضروريا  

 ليةةةا  السةةةةبرتسةةةلم فضةةةال  البضةةةائ  الناتجةةةة عةةةن عم -

والناتجةةةةة عةةةةن الطةةةةرود  و والجمةةةة /التشةةةةيش/ والتعبئةةةةة 

جمعهةةا أن يةةدفعوا نفقةةا  ها علةةى أصةةحاب إلةةىالمنفرطةةة 

عيةةة الموضةةوعة فيهةةا عنةةد وواأل األكيةةااوكنسةةها وممةةن 

 .تضا االق
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لتةةي لةةم اا كمةةا تشةةا  بالبقايةةا لمنفعتهةةالمؤسسةةة تتصةةرف  -

 .تعرف البضاعة العائدة لها 

التلةف  أوالخيةاا  أوولة عةن التعيةب ؤريةر مسةالمؤسسة  /32مادة /

وجودهةا  أوشةك  تغليفهةا  أوعن طبيعةة البضةاعة ئ الناش

والةك خةال   و ورطوبتةهعةن حةرارة الجةو  أورير مغلفة 

ولة عةةةن ؤكونهةةةا ريةةةر مسةةة إلةةةى إضةةةافة و اإليةةةداعمةةةدة 

والفةةةتن والعمليةةةا   اإلضةةةرابا الناتجةةةة عةةةن ضةةةرار األ

الةك فعة   فةيالقةاهرة بمةا ومختلف حةاال  القةوة الحربية 

 .مكافحتها المؤسسةيتوجب على  التيالحيوانا  الضارة 

الالحقةة بالبضةائ   األضرارولة عن ؤمس المؤسسة تعتبر  -

عمالهةا  أوهما  موافيها إ أوناجمة عن فع  أنها مب   إاا

مستودعاتها وعدم صالحيتها  ةسو  حال أوميها مستخد أو

المحكمةة حكةم صةادر عةن  إلةىوالك باالستناد  و للتخزين

يعقةةةةد تسةةةةوية علةةةةى  أنويجةةةةوز للمجلةةةةا  و المختصةةةةة

 .القضا   إلىاألضرار دون الرجوع 

 

بنةا   أوحد الطرود للمعاينةة الجمركيةة أفتح  عندما يجري/ 33مادة /

ود قبةة  المة الطةرطلةب صةاحبه يجةب الت كةةد مةن سةعلةى 

مشبوا نام به محضر ضبط فتحها حتى إاا ما اهر طرد 

تناةيم ويعتبةر فةتح الطةرد دون  و المؤسسةباالشتراك م  

هةةاا الحالةةة ال  فةةيو و محضةةر ضةةبط دلةةيال علةةى سةةالمته
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محتويا   فيتباين ياهر  أيولة عن ؤمسالمؤسسة تكون 

 . الطرد عند فتحه

 

نطقةة الحةرة بنةا  علةى طلةب المالبضةائ  مةن  إخةراجيةتم  /34مادة /

يجةب أن والمؤسسةة  إلةىصةاحب العالقةة يقةدم مةن  يخط

يتضةةمن الطلةةب نةةوع البضةةائ  ومنشةة ها وعةةدد الطةةرود 

 .وأنواعها 

عمليةةةا   إحةةةد عليهةةةا  أجريةةة كانةةة  البضةةةائ  قةةةد  إاا -

 فينبغةةيو هةةاا الناةةام  فةةيالمةةاكورة التصةةني   أوالتحويةة  

 فةي يكمةا ينبغة و يةةاإليضاحا  عن تلةك العملبيان جمي  

أنةةةةواع الطةةةةرود الجديةةةةد بيةةةةان  اإلنتةةةةاج أوحةةةةا  المةةةةزج 

رك الجمةةةا إلدارةبحيةةةم يتيسةةةر  وومصةةةادرهاالممزوجةةةة 

تترتةب  التةيالجمركيةة ممارسة رقابتهةا وحسةاب الرسةوم 

االسةةةتهالك  فةةةيتةةةم وضةةةعها  إااعلةةةى تلةةةك المةةةواد فيمةةةا 

  .يالمحل

 

 : التالية ورباألمالبضائ  التقيد  إلخراجيشترط  /35مادة /

 

يهةةةةا للمؤسسةةةةة واسةةةةتكما  تسةةةةديد البةةةةدال  المترتبةةةةة عل أ /

 .ها الجمركية المتعلقة بالمعامال  

 

 .هاا الناام في إليهااالسمية المشار  اإليداعشهادة  إعادة/ ب
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من المستندا  عند االقتضا  وريرها  مامر التسليأو إبرازج/ 

 .المؤسسة تصدرها  التيللتعليما  وفقا 

 

تخضةةة  للكشةةةف  كةةةيقاعةةةة المعاينةةةة  إلةةةىنقةةة  البضةةةائ  د/ 

وتقةةةام هةةةاا القاعةةةة علةةةى حسةةةاب والمعةةامال  الجمركيةةةة 

الجمةةارك حيةةم إدارة مكةةان يتفةةق عليةةه مةة   فةةيالمؤسسةةة 

 . والجماركالمؤسسة تكون تح  حراسة مشتركة من 

إجةرا  الكشةف الجمارك  إدارةويجوز بموافقة خاصة من 

وفقةةا لنوعيةةة وحجةةم  لقاعةةةاعلةةى بعةةه البضةةائ  خةةارج 

 .البضاعة 

 

 . باالستالم إشعارا  مممله  أو/ توقي  مالك البضاعة ـه
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 الفصل الثالث 

 والبدالت األجورتحديد  أسس

 

وتحديةةد بةةدال  لقةةا  خةةدما  لةةم  إقةةراريحةةق للمجلةةا  / أ /36مــادة /

 . التعرفة فيتلحا 

 

ة تخفيه البدال  النافةاة بنسةب أويحق للمجلا زيادة  ب/    

يقة  عةن سةنة  ال زمنيمنها وبفاص   (%25)ز واتتج ال

المستفيدين اعتبةارا مةن وتطبق البدال  المعدلة على كافة 

 .تاريخ التعدي  

 

ريةةر  فةةييحةةق للةةوزير بنةةا  علةةى اقتةةراح المجلةةا و ج/

الفقةرتين / أ / ب / مةن هةاا المةادة  فةيالحاال  الماكورة 

ة بقةةةرارا  الحةةةر المنةةةاطق فةةةييعةةد  البةةةدال  النافةةةاة  أن

 .صادرة عنه

 

الجريةةدة  فةةيتعةةديلها  أوتنشةةر قةةرارا  تحديةةد البةةدال   د/

 . الرسمية
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 : البدال  التالية المؤسسة فيتستو /37مادة /

أمةاكن  فيلقا  تخزين البضائ   فىويستو : اإليداعأ/ بد  

 0عليها  اإليداع العام والت مين

 فةةةي أمةةةاكن إشةةةغا لقةةةا   فىويسةةةتو : اإلشةةةغا ب/ بةةةد  

 إشةةةغا عقةةةود المنطقةةةة الحةةةرة بموجةةةب 

 محددة المدة وحيمما يتوجب هةاا البةد  ال

 .اإليداع يتوجب بد  

لقةةةا  عمليةةةا  التنةةةاز  عةةةن  فىويسةةةتو :ج/ بةةةد  التنةةةاز 

 أمةةةةاكنعةةةةن  أوالمركبةةةةا   أوالبضةةةةائ  

 . اإلشغا  الخاص

لةةة والتبريةةز واسةةتعما  كالعتا : األخةةر د/ بةةد  الخةةدما  

آلليةا  والمعةدا  وا والروافة التجهيزا  

 .وريرها 

 . الومائق وتصديقها إعطا / بد  ـه

عةن حصةة المنطقةة مةن  بةدال   فىيسةتو : و/ بد  التصةدير

إدخةةةةا   أوالعتالةةةةة بةةةةد  التةةةة مين وبةةةةد  

الرافعةةةا  مةةةن خةةةارج المنطقةةةة لصةةةالح 

 المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتممرين والمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةودعين

يتمت  بها المستممر  التي األخر والمزايا 

 .الحرة  المناطق في

 . / قيمة الومائق والمطبوعا ز
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 فةيتسةتدعيه ضةرورا  العمة  ونوعةه  أخةر:بد   أيح/ 

داة ؤالخدمةة المةالمنطقة وبما يتناسب مة  

 ويحققه المستممر من جرائه الايالنف   أو

يتعلةةق بتخةةزين  ال يالةةانةةوع النشةةاط  أو

 . تصنيعها أوالمواد 

 

/ للمةةرة 37/ المةةادة فةةيتحةةدد معةةدال  البةةدال  المةةاكورة  /38مــادة/

الةوزير بنةا  علةى اقتةراح  بقرار يصدر عن السةيدلى واأل

 .المجلا 

مى المناطق الحرة الخاصةة فتخضة  لبةد  مقطةوع يسة أما -

الةوزير بنةا   يحدد بقرار من السيد بد  الرقابة واإلشراف

 . على اقتراح المجلا

 

 مابعمليا  العتالة والتبريز مستخدمة المؤسسة تقوم  / / أ 39 مادة /

ير الك من فا  ورالديها من يد عاملة ورواف  وستيتوفر 

لقةةا  البةةد  المحةةدد  األعمةةا هةةاا الوسةةائ  المسةةاعدة علةةى 

 .لك  عم  منها 

 

إاا تعهةةد ب عمةةا  العتالةةة والتبريةةز  أنيمكةةن للمؤسسةةة  ب/

 واألعمةةا متعهةةد للقيةةام بهةةاا  إلةةىالةةك اقتضةة  اروفهةةا 

لهةةاا المؤسسةةة تضةةعها  التةةييلتةةزم بالتعرفةةة  أنشةةريطة 

األنامةةةةة والقةةةةوانين ن يحتةةةةرم هةةةةو وعمالةةةةه أو و الغايةةةةة
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 أنوللمجلةةا  و المنةةاطق الحةةرة ويتقيةةد بهةةا فةةيالمرعيةةة 

 .األعما  على هاا عاقد يحدد طريقة الت

 

 أوالبضةةةةةائ   لمةةةةةودعيتسةةةةمح  أنيمكةةةةن للمؤسسةةةةةة  ج/

العتالةةةة والتبريةةةز بوسةةةائلهم ب عمةةةا  المسةةةتممرين بالقيةةةام 

ووفق تقدير  الك تستدعي التيالحاال   فيالخاصة والك 

 .المؤسسة مدير فرع 

 

عمليةة  إجةرا  المؤسسةة طلةب صةاحب البضةاعة مةن  إاا /40مادة /

 أنجزئيا بعد  أومم عد  عنها كليا  أخر خدمة  أوالعتالة 

      التةةةدابير الالزمةةةة يحةةةق لهةةةا  قةةةد اتخةةةا المؤسسةةةة تكةةةون 

النصةةف  اسةةتيفا  بةةد  عتالةةة بمعةةد  ) حسةةب الاةةروف (

 . يد العما  تناولتها التيعن كام  الكمية  األكمرعلى 

أمةاكن  فةيتةودع  التةيعةن البضةائ   اإليةداعبد   فىيستو /41مادة /

اإليداع العام في المناطق الحرة طيلة مدة بقائها فيهةا دون 

  .*أي مهلة إعفا 

 أوالةوزن القةائم للبضةاعة  أسااعلى  اإليداعيحسب بد  

قةةرار تحديةةد هةةاا  فةةيسةةبما هةةو محةةدد حالحجةةم  أوالعةةدد 

 . البدال 

 

 لتصبح وفقاً لما ورد أعاله4/2012/ تاريخ 106/ من المرسوم رقم /3بموجب المادة / /41عدلت المادة /* 
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فيهةا  ي  مةرة يجةربةد  التنةاز  عةن كة المؤسسة فيتستو /42مادة /

اآلليةةا  عةةن  أو اإلشةةغا عقةةود  أوالبضةةائ  التنةةاز  عةةن 

 . ائط النق ووس

 

القة بدال  عما تقدمةه عنةد من او  العالمؤسسة  فيتستو /43مادة /

 أوالشةةهادا   أوالخةةدما   أومةةن مختلةةف المةةواد الطلةةب 

 .أجور استعما  األدوا  والتجهيزا  وصور الومائق 

 

تستوجب البدال  عن كام  مدة بقةا  البضةائ  فةي أمةاكن  /44مادة /

ضمن قيود االيداع اإليداع العام وحتى تاريخ ترقين قيدها 

 . *العام

ير مواعيةةد تسةةديد يحةةدد المجلةةا بنةةا  علةةى اقتةةراح المةةد

العالقةةةة علةةةى  أصةةةحابالمتوجبةةةة مةةةن البةةةدال  والسةةةلف 

 .حساب البدال 

 

العالقةةة علةةةى  أصةةةحابوالمؤسسةةة وقةة  خةةةالف بةةين  إاا /45مــادة/

العالقةةة  أصةةحابيترتةةب علةةى  حسةةاب البةةدال  واألجةةور

االقتضةا   وعنةدالمؤسسةة  بة ق   ت دية المبلغ المطلةوب مةن

 .مراجعة القضا  المختص
 

 لتصبح وفقاً لما ورد أعاله 4/3/2010/ تاريخ 106/ من المرسوم رقم /4ب المادة //بموج44المادة/عدلت * 
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أن المستوفاة خط   واألجورفروق البدال   إلعادةيشترط  /46مادة /

األكمةةر مةةن الطلةةب خطيةةا خةةال  مةةالم سةةنوا  علةةى يقةةدم 

 .ريخ االستيفا تا
 

نجم فسخ عقد المستممر عةن تخلفةه عةن تسةديد بةدال   إاا /47مادة /

لةةا يحةق للمج و المتوجبةة عليةةه األخةةر والةامم األشةغا  

والمنشةةا   األبنيةةة قيمةةةتكلةةف بتقةةدير  و تشةةكي  لجنةةة فنيةةة

 و بعةةدمسةةتممر ولةةم تنتةةه مهلةةة اسةةتممارها ال أشةةادها التةةي

 و ؤو  ملكيتهةا للمؤسسةةلتةالك المدة المتبقيةة  فيمراعية 

للبنةةا  السةةتيفا  قبةةو  القيمةةة المقةةدرة  مةةم يناةةر بإمكانيةةة

والفوائةةد المترتبةةة علةةى صةةاحب العالقةةة البةةدال  والةةامم 

وفةةةق  يالبةةةاقأن يالحةةةق لتسةةةديد علةةةى و المفسةةةوع عقةةةدا 

 مبلةغ أييجوز رد  ال األحوا ك   فيوو الطرق القانونية 

حالةة مهمةا كانة  قيمةة هةاا ال فيللمستممر المفسوع عقدا 

 . للمؤسسة من جرا  فسخ العقدآل   التيالبنا  
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 الفصل الرابع

 الخاص اإلشغال

 

 

أن يتوجه المناطق الحرة يجب  في الصناعياالستممار  إن /48مادة/

خةةارج الجمهوريةةة العربيةةة  إلةةىللتصةةدير  بشةةك  رئيسةةي

نسبة مئوية التزيةد عةن إدخا  ويحق للمستممر  و السورية

السةةةورية  األسةةةواق إلةةةىمةةةن قيمةةةة صةةةادراته  ( 25%)

الخارجيةةةة والقيةةةود  التجةةةارة وأنامةةةة أحكةةةاماسةةةتمنا  مةةةن 

 اإلنتاجوتمنح لهاا الجز  من  و االستيرادالمفروضة على 

تحوية  القيمةة  إلةىة جةالحاإجازا  استيراد ناامية بةدون 

 . الخارج إلى

 

الشةةروط  تحقةةق معاةةم التةةيللصةةناعا   األفضةةليةتمةةنح  /49ة /دمــا

الةةةةك وعنةةةةدما تكةةةةون المسةةةةاحا   التاليةةةةة كلمةةةةا أمكةةةةن

 :  الصناعي محددة لألشغا المخصصة 

 . لية المحليةوصناعا  تتوفر لها المواد األ -

 . كام  م  الصناعا  القائمة محليا  صناعا  تت -

إنتةاج صناعا  جديةدة ريةر قائمةة محليةا وتعتمةد علةى  -

 .حديم  يتقن

 .  المزيد من اليد العاملة تشغيصناعا  تساعد على  -
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وتسةاعد  المحلةياحتياجةا  االسةتهالك  صناعا  تلبةي -

 . على االستغنا  عن االستيراد من الخارج

 

يبين فيه الغاية من  المؤسسة إلىطلبا  اإلشغا يقدم طالب  /50مادة /

المنشةةا   أو واألبنيةةة شةةغالهااالمةةراد  واألمةةاكن اإلشةةغا 

 األشةغا وعندما يكون طلةب  وعليها  يررب بإقامتها التي

دراسةةةةة جةةةةدو  أن يتضةةةةمن الطلةةةةب يجةةةةب  ً  صةةةةناعيا

وع الصةةناعة المررةةوب التةةرخيص اقتصةةادية يبةةين فيهةةا نةة

 ً  تجاريةةا كةةان الطلةةب إاا أمةةاو والتجهيةةزا  الالزمةةة لهةةا 

مةةن تحديةةد  تجةةارة عامةةة بةةدال  فيجةةوز أن يةةاكر بةةه عبةةارة 

 أنيجةب هاا الحالة  فيو و البضائ  المراد تخزينها أنواع

أي مةادة مةن المةواد  إدخةا بعةدم  ً  يتضمن الطلةب تعهةدا

 .المناطق الحرة  إلى المحاور إدخالها

مقيمةا  اإلشةغا يكةون طالةب  أنيشةترط  األحوا ك   فيو

لةه فيهةا مةوطن  أوفيةه المنطقةة الحةرة  ةالبلةد الموجةود في

 .ممم  عنه  أومختار 

من رير والعرب  األجانبيقدمها  التي اإلشغا طلبا   أما

طبيعيةةةين  أشةةةخاصحكمهةةةم مةةةن  فةةةيمةةةن  أوالسةةةوريين 

  : الشروط التالية حدأباريين فيشترط لقبولها توفر اعتأو

فرعةا لهةا  أو ً  رئيسيا ً  تتخا هاا الجها  مركزا أن -1

ويةةتم التحقةةق مةةن الةةك و  سةةوريال القطةةر العربةةي فةةي
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 مصةدقة مةن الجهةة التجةارينسخة عن السج   بإرفاق

 . اإلشغا م  طلب  رالقطالمعنية داخ  
حةد أأصةوال توك  هاا الجها  بموجب عقد مومةق  أن -2

       إقامةةة القطةةر فةةيالسةةوريين المقيمةةين الرعايةةا العةةرب 

المؤسسةةة تجةةاا يمملةةه  و بلةةد المنطقةةة الحةةرة فةةيمحةةددة 

وترفق نسخة عن العقد المنةوا و امة للمناطق الحرة الع

 . اإلشغا طلب عنه م  

سةنة عقديةة واحةدة كتة مين يةودع  ا إشةغيسدد بد   أن -3

الحةرة المعنيةة حتةى انتهةا  التعاقةد حساب المنطقةة  في

 إنعلةى المسةتممر ه حيم تقتط  منه الامم المترتبة مع

 .ويعاد الرصيد الباقي إليه أصوال  وجد  

إشةةغالها مةةن المةةراد  األرهز مسةةاحة واتتجةة أنيجةةوز  ال   

حة المعةةدة مةن المسةا(  %10) طالةب اإلشةغا  أكمةر مةةن 

 .الخاص ضمن المنطقة الحرة لإلشغا 

 

اإلشةةغا  وتحةةدد شةةروطه نمةةااج عقةةود المؤسسةةة تضةة  / 51مــادة /

 وال و قتةةةةؤالم اإلشةةةغا العقةةةود مةةةن عقةةةود وتعتبةةةر هةةةاا 

 : التالية   ألحكام قانون اإليجار ب  تخض  لألحكامتخض

        قةةةة ؤالم اإلشةةةةغا لمةةةةدة عقةةةةد  األقصةةةةىيحةةةةدد الحةةةةد  /آ

 : يكما يل

 إشةغالهامةاكن المكشةوفة المطلةوب سنة واحةدة لأل -1

تجهيةةةةزا   أوبنيةةةةة أقامةةةةة إ تجاريةةةةا دون إشةةةةغاال  

 . عليها صناعية
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المعةدة للبنةا  بقصةد  يراضةألخما عشرة سةنة ل -2

النشةاطا   في أبنية ومنشآ  عليها إلشغالها إقامة

 : التالية

 . الحرة واألسواق التجاريالنشاط  -أ

 . اإلعالميةكز المدن والمرا -ب

 . تجارة االلكترونية والمعلوماتيةنشاط ال  -ج

 . المكاتب التجارية ومكاتب الشحن   -د

 . نواعهأبكافة  يالنشاط الخدمهـ   

يسهم بتنميةة المبةادال  التجاريةة  أخرنشاط  أي   -و

 . لخدمة االقتصاد الوطني يؤدالدولية وي

 إقامةةالمعةدة للبنةا  بقصةد  يراضةألعشرين سةنة ل -3

النشةةةاطا   فةةةيشةةةغالها آ  عليهةةةا إلومنشةةة أبنيةةةة

 :التالية

 . يالنشاط الصناع  -أ

 . فيالنشاط المصر -ب

 . والمطاعم يالنشاط الفندق -ج 

منتجعا  صحية ضمنها  كإقامة يالنشاط الصح  -د 

 .لناامهافي ومصحا  وفقا مشا أو

 

متمماتها مضمون و األبنيةملكية  المؤسسة إلىو  ؤوت

من هاا المادة بعد انتها   ( من البند أ3و  2)  نالفقرتي

 . المتعلقة بهاعقود اإلشغا   فيالمدة المحددة 
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تملكهةةةةا  التةةةةيالجةةةةاهزة  لألبنيةةةةةخمةةةةا سةةةةنوا   -4

     فةةةيالها غشةةةإليهةةةا بقصةةةد آلةةة  إ التةةةي أوالمؤسسةةةة 

الفقةةةرتين  فةةةينشةةةاط مةةةن النشةةةاطا  المحةةةددة  أي

 . من هاا المادة (أ  / من البند /3و2)

 

تقةوم بتنفيةا  التةيتحدد المدة العقديةة مة  الشةركا   -5

 B.O.T ـمشاري  فيهةا وفةق مبةدأ الة أومناطق حرة 

يفوز بها  التيللمدة أخر يتفق عليه وفقا مبدأ  أي أو

 . العره المناسب

النقةةةةاط الحةةةةرة  أوتحةةةةدد المةةةةدة العقديةةةةة للمنةةةةاطق  -6

المجلةا المنعقةد برئاسةة السةةيد الخاصةة بقةرار مةن 

 .ضمنهار وفقا لطبيعة النشاط المرخص به يالوز

بعةةد انتهةةا   تجةةدد العقةةود مضةةمون الفقةةرا  السةةابقة /ب

تزيةد الفتةرة الواحةدة منهةا عةن  المدتها لفترا  جديةدة 

المتعلقةةة  ( أ) ا مةةن البنةةد  سةةبة لعقةةود الفقةةرةسةةنة بالن

زيد عن خما سنوا  بالنسبة ت المكشوفة وال باألماكن

ويةةتم التجديةةد  (/ مةةن البنةةد أ 3/4/ 2 )الفقةةرا  لعقةةود 

حةةد ألةةم يبةةد  حينةةه مةةا فةةيالنافةةا األبنيةةة الجةةاهزة ببةةد  

مةدة  م التجديد قبة  انتهةا بعد العقد رربته خطيا   فيطر

 . األخيرةفترة التجديد  أوالعقد 
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لةى وبانتهةا  السةنة العقديةة األ يعتبر العقد منتهيا حكمةا   /ج

البنا  خال  سنة مةن  أعما يباشر المستممر منه إاا لم 

               الفقةةةةةةةرتين مكةةةةةةةان مضةةةةةةةمون ال اسةةةةةةةتالمهتةةةةةةةاريخ 

اا المةادة مةا لةم يتقةدم بعةار مةن هة ( أ من البنةد 3و2 )

يترتب على  هاا الحالة ال فيوو يقب  به المجلا قاهر 

نتيجةة عةدم المباشةرة  أي بد  إشغا  إضةافيالمستممر 

لةةةم  مةةامةةدة وإنهةةا  التعاقةةد معةةه خةةةال  هةةاا البالبنةةا  

اسةتممارية قبة  انجةاز  ألرةراه األرهيستعم  هةاا 

 . البنا  عليها

ألرةةراه المعةةدة للبنةةا   األرهاسةةتعم  المسةةتممر  إاا /د

البنا  يتوجةب عليةه تسةديد  فيالمباشرة استممارية قب  

 التةةةيالمسةةةاحة األمةةةاكن المكشةةةوفة عةةةن  إشةةةغا بةةةد  

حةوا  األكة   فةيوو استعملها وطيلة مدة استعماله لهةا 

بهةاا الوضةة  عةةن سةةنة  اإلشةةغا تزيةةد مةةدة  اليجةب أن 

 . واحدة

 

ريقة ومواعيةد تسةديد تحدد العقود الجارية بين الطرفين ط /52مادة /

 اإلشةغا بةد   اإلشةغا مةن طالةب  فىويسةتوبد  اإلشغا  

تقةة   التةةيالعقةةود مةةا أاألقةة  مقةةدما عةةن سةةنة واحةةدة علةةى 

عن كام  مةدة  البد  مقدما   فىمدتها عن سنة واحدة فيستو

 . العقد
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          المناطق الحرة  في إقامتهايتم الترخيص للنشاطا  المراد  /53مادة /

 : يليوفقا لما 

 فةةةيالسةةةاحا  المكشةةةوفة  إشةةةغا يبةةة  المةةةدير بطلبةةةا    أ/

لتخةةةزين  تجاريةةا   إشةةغاال   المنةةاطق الحةةرة بقصةةد إشةةةغالها

يةةة التنفياأن تصةةدر التعليمةةا  البضةةائ  والسةةيارا  علةةى 

 .تخزين السيارا  بقرار من الوزيرل

واألراضةي الجةاهزة  األبنيةة إشغا يب  المجلا بطلبا   ب/

 إشةةغاال   إلشةةغالهاعليهةةا  أبنيةةة إقامةةةبهةةدف المعةةدة للبنةةا  

السةيارا  علةى  أوالبضةائ  لتخةزين  - تجاريةا   أو صناعيا  

بقرار مةن يما  التنفياية لتخزين السيارا  تصدر التعل أن

 أسواق حرة. أوالستعمالها مكاتب تجارية  أوالوزير 

لةةةوزير بالطلبةةةا  يبةةة  المجلةةةا المنعقةةةد برئاسةةةة السةةةيد ا ج/

 مصرفيا   إشغاال  المناطق الحرة  في المتعلقة بإشغا  أماكن

لنشةةةاط  أو إلقامةةةة مةةةدن ومراكةةةز إعالميةةةة أو خةةةدميا   أو

شحن مكاتب  أوفندقيا  أوالتجارة االلكترونية والمعلوماتية 

إقامة أسواق  أوومصحا  ومطاعم  يفعا  ومشامنتج أو

مناطق حةرة خاصةة  أوالمناطق الحرة حرة خارج أسوار 

تنميةةة  فةةييسةةهم لةةة أي نشةةاط أخةةر وامز أونقةةاط حةةرة  أو

الدوليةةةة ويةةةؤد  لخدمةةةة االقتصةةةاد  المبةةةادال  التجاريةةةة

 . الوطني
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المتعاقةد عليهةا  األراضةيوالمنشةا  علةى  األبنية إقامةتتم  /54مادة/

 إنشةةائيةعلةةى مخططةةا   فنيةةة تحتةةويإضةةبارة بموجةةب 

  لخ..........................اومعمارية وصحية وكهربائية

وطةةرق ووسةةائ   واألمةةانتتضةةمن كافةةة شةةروط السةةالمة 

و الحريةةق  أخطةةارالةةزالز  ومةةن  الحمايةةة والوقايةةة مةةن

المؤسسةة  وتصةبح نافةاة بعةد موافقةةمةدني يعةدها مهنةدا 

لفنيةةةة المتعلقةةةة بالنشةةةاط ا ألصةةةو اعليهةةةا وتراعةةةى فيهةةةا 

 .المسبقة عليه المؤسسة والمحدد بموافقة  المشادة ألجله

 

عةد الوقايةة مةن الخاصةة مراعةاة قوا األماكن شارليعلى / 55مادة /

ولية ؤيشةةم  التةة مين المسةة أنويجةةب الحريةةق واالنفجةةار 

والةةةك لةةةد   المؤسسةةةتقةةةدرها  التةةةيالحةةدود  فةةةيالمدنيةةة 

علةى  إلزاميا  ويكون هاا الت مين و بولةشركا  الت مين المق

 . عاتقهم

 

 األضةرارولون عةن جمية  ؤالخاصةة مسة األماكن شارلوا /56مادة /

بسةبب  أوتةابعيهم  أوقب  مممليهم من  أوالمسببة من قبلهم 

         المنشةةةةةا  األخةةةةةر  أو لألبنيةةةةةةبضةةةةةائعهم  أومنشةةةةةاتهم 

   حةةرة توجةةد فيهةةا والةةك داخةة  المنطقةةة ال التةةيالبضةةائ   أو

لمفروضةة يعفةيهم تقيةدهم بقواعةد الوقايةة ا والخارجها  أو

 . عليهم من هاا المسؤولية
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ــادة / الخةةاص  اإلشةةغا  أمةةاكن إلةةىالبضةةائ   إلدخةةا يشةةترط  /57م

الحةةةرة تةةةوفر الشةةةروط  واألسةةةواقي والصةةةناع يالتجةةةار

 : التالية

متنةازال لةه  أوتكون خاصةة بالمسةتممر شةار  المنشة ة  أن أ/ 

ير يسمح بتخزين بضائ  عائدة لغ أنللمجلا كن عنها ويم

مراعيةةا  أصةةوال  بةةد  يحةةدد المسةةتممر اسةةتجابة لطلبةةه لقةةا  

أن كمةةا يمكةةن لةةه و  بةةالك نةةص الفقةةرة/ب/من هةةاا المةةادة

نشة ة المسةتممر البضةاعة مةن م إلخةراجيحدد فتةرة زمنيةة 

لغيرا سوا  تم الك بموجب صك تناز  عند التناز  عنها 

 . فاتورة ناامية أو

عةةةد لهةةةا مكةةةان أ التةةةي بةةةاألرراهتكةةةون اا  صةةةلة  أن ب/

المبةرم مة  المسةتممر  اإلشةغا عقةد  فيوالمحددة  اإلشغا 

التعبئةة والتغليةف ليةة والوسةيطة ومةواد ووتعتبر المواد األ

ي مةواد اا  صةلة بةالمنت  والوقود الالزمة للعم  الصناع

 . ساعد  عليه أو يالعم  الصناع فيدخل   إاا

 اإلشةةةغا السةةةجال  المخصصةةةة المةةةاكن  فةةةي  تسةةةج نأ ج/

 . أصوال  الخاص 

يمسكوا سجال  لتةدوين  أنالخاصة  األماكن يعلى شارل /58مادة /

 . الخارجة أوالبضائ  الداخلة 

تةةةنام هةةةاا السةةةجال  وفقةةةا للنمةةةااج المقةةةررة مةةةن قبةةة   -

 المؤسسة.
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المنطقة  في صناعيعلى المستممرين الاين يقومون بنشاط /59مادة /

الصةناعية  اآلال سةجال  خاصةة بقيةد أن يمسةكوا لحرة ا

يخصةةص  وعنةةد اإلخةةراج اإلدخةةا المسةةتعملة فيهةةا عنةةد 

فيهةةا دة مةةن السةةوق الداخليةةة تسةةج  الةةوار لةةتال بعضةةها 

الةةةةرقم والماركةةةةة صةةةةاف ووالبيانةةةةا  الالزمةةةةة لتحديةةةةد األ

يانةةا  والمقصةةد والنةةوع وريرهةةا مةةن البوالمنشةة  والقيمةةة 

 . المفيدة

 

 التةيالخاصةة و األمةاكن إلةى أدخلة  التةيتسج  البضائ   /60/ مادة

سجال  خاصة تتضةمن  فيتحوي  أجري  عليها عمليا  

والمةزج اإليضاحا  الالزمة عن عمليةا  التحوية  جمي  

اإلنتةاج  فةياسةتعمل   التةيالمةواد  أنةواعوالتصني  وتبين 

 األخةةةر وكمياتهةةةا ومصةةةدرها وجميةةة  البيانةةةا  الجديةةةد 

 األخةةةر القيةةود والسةةةجال   فةةةيهةةةا وتسةةديدها المتعلقةةة ب

 التةيالمنتجةا   تحمة  أنهاا الناام ويجب  فيالمنوا بها 

           المنطقةةةةة الحةةةةرة عبةةةةارة فةةةةيتصةةةةني   أولحقهةةةةا تحويةةةة  

بصةورة اةاهرة وريةر قابلةة  ......(:فةيالحةرة ) المنطقة 

 مةن إعفا هةايقرر المجلةا  التيللمحو باستمنا  المنتجا  

 . ةتلك العبار

 

 



46 
 

أسةةما  يمسةةكوا سةةجال  تةةدون فيهةةا  أنعلةةى المسةةتممرين /61مــادة /

 فةيوعمالهم وتاريخ اسةتخدامهم للعمة  وعدد مستخدميهم 

المؤسسةة  إلةىمباشةرة ترس  لوائح منهةا  و المنطقة الحرة

بيانةةا  السةةج  مةةن  فةةيويتوجةةب علةةيهم عنةةد كةة  تعةةدي  

 . بالك المؤسسة إشعارنقصان  أوزيادة 

مسةةتخدميهم وعمةةالهم مسةةتممرين تسةةليم جةةب علةةى اليتو 

مةةةن نمةةةواج موحةةةد لكةةة  مةةةنهم يحةةةدد مةةةن قبةةة   إشةةةارا 

 أوتحمةة  اسةةم صةةاحب العمةة  ورقةةم المسةةتودع المؤسسةةة 

أمنا  عملهةم ضةمن  المنش ة الصناعية توض  على األارع

 . المنطقة الحرة

 

ولون عةةةةن تصةةةةرفا  مسةةةةتخدميهم ؤالمسةةةةتممرون مسةةةة /62مــــادة /

 إلةىال  ؤمةن هة أيدخةو  تمنة   أنو للمؤسسة وعمالهم و

 . إخالله بناام العم  فيهاالمنطقة الحرة عند 

 

 أو يتسةمح للمسةتممرين بالتنةاز  الكلة أنللمؤسسةة يمكةن  /63مادة /

ا  يشغلونها باسةتمن التيلالماكن  ي عن حق اإلشغا الجزئ

 : التاليةالساحا  المكشوفة ضمن الشروط 

 

طالةب  فةيتتةوفر  التةيط المتناز  له الشةرو فيتتوفر  أن  أ/

 .اإلشغا 

 .المختصالمؤسسة مواف  أماميجر  التناز   أن ب/
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يخضة   المؤسسةةينام عقةد جديةد بةين المتنةاز  لةه و أن  ج/

لةم    المتوجبة على المتناز  مةاواأللجمي  شروط العقد 

الب  بطلب أخر  يتضمنها قرار  يض  المجلا شروطا  

 .مريقدمه المستم الايالتناز  

يد المبرم م  المتناز  ز مدة العقد الجدواتتج أنيجوز  ال   د/

 فةةي إالالمتبقيةةة مةةن العقةةد المبةةرم مةة  المتنةةاز  لةةه المةةدة 

طبيعةة النشةاط حيةم تةتم زيةادة الحاال  المقترنة بتغيير 

يتناسةةب مةة  إنقةةاص المةةدة المتبقيةةة مةةن العقةةد بشةةك   أو

 .األصلية لنشاط المتناز  والمتناز  له المدة 

 

الفعلةةي وفةةق النشةةاط االسةةتممار  فةةييوضةة  المكةةان  أن /ـهةة

 .المرخص من اجله

 

يةةةة أل يكةةةون المكةةةان موضةةةوع التنةةةاز  مطرحةةةا   ال أن  / و

 .المؤسسةمخالفة تجاا 
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 الفصل الخامس

 والمناطق الحرة الخاصة واألسواقالمصارف 

 

حةرة ضةمن المنةاطق الحةرة  أسواق إقامةيجوز للمؤسسة  /64مادة /

 فةةةيو القطةةةر فةةةيوداخةةة  المةةةدن الرئيسةةةية ا خارجهةةة أو

 .المرافئ  فيالمطارا  المدنية و

السوق الحرة من محال  تجارية تباع فيها بالجملةة  تت لف

افرين المسةة إلةةىوالوطنيةةة  األجنبيةةةالبضةةائ  بةةالمفرق  أو

والمسةةافرين الةةدوليين بقصةةد العةةابرين بطريةةق الترانزيةة  

 فةي والقنصلية وما والهيئا  الدبلوماسيةو إعادة التصدير 

القواعد العامةة للمنةاطق  األسواقحكمها وتطبق على هاا 

 أنشئ  التييتفق وطبيعة تكوينها والغاية  ك  ما فيالحرة 

 . من اجلها

البيةة  كمةةا تحةةدد  البضةةائ  وشةةروط أنةةواعالمؤسسةةة  تحةةدد

 واإلدارةالجمةةةارك  إدارةباالتفةةةاق مةةة  وسةةةائ  المراقبةةةة 

البيةة  حتمةةا بةةالعمال  تم يةة أنالمعنيةةة حسةةب الحةةا  علةةى 

 .األجنبية المقبولة 

وق الحةرة بفةرز السة فةيوتنحصر العمليا  المسموح بهةا 

نيفها والعمليةا  الالزمةة وتقسيمها وتصةالبضائ  وتغليفها 

 .لحفاها

 



49 
 

باسةتممار السةةوق المؤسسةة  إليهةاتعهةةد  التةيتكةون الجهةة  /65مـادة /

 خطةةا واألعةةن جميةة  المخالفةةا  المؤسسةةة ؤولة دون مسةة

 .تابعيها أوقب  وكالئها من  أوتق  من قبلها مباشرة  التي

 

منشةةةا   بإقامةةةةيجةةةوز بقةةةرار مةةةن المجلةةةا التةةةرخيص  /66مـــادة /

الحةرة لتمةارا فعاليتهةا أراضي المناطق مصرفية ضمن 

ف النشةةةةاطا  والفعاليةةةةا  التجاريةةةةة تمويةةةة  مختلةةةة فةةةةي

 التيوالصناعية وريرها وتقديم سائر الخدما  المصرفية 

هةاا المنةاطق  فةيالمسةتممرين والمةودعين أعمةا  تطلبها ت

 .ورير المقيمين

 

 .اإلشغا  ومدتهيحدد بقرار من المجلا بد   /67مادة /

 

 فيالمتعلقةة باالسةتممار المصةر األحكةامأ/ يضة  المجلةا  /68مادة /

 : ييل ما وخاصة

 .قواعد منح الترخيص -1

 .حديد رأسما  المصرف واحتياطاتهت -2

 .األعما  المصرفية المسموح بها تحديد -3

وما  المتوجب علةى المصةرف تحديد البيانا  والمعل -4

  مةةن سةةالمة وضةة  لغةةره التمبةةتقةةديمها للمؤسسةةة 

 .المصرف وفعاليته
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 واإلشةرافممارسةة الرقابةة  فةيالمؤسسة تحديد دور  -5

 .أعما  المصرفعلى 

 .قواعد تصفية المصرف -6

وق المتعةاملين ايةة حقةتكفة  حم التيتحديد الضمانا   -7

الكفيلة بتنايم االستممار  م  المصرف وجمي  األحكام

 .فيالمصر

 .اإلداريةالمخالفا  والغراما  والعقوبا   -8

 

ة مةة  قةةتكةةون متف أن األحكةةاميراعةةى عنةةد وضةة  هةةاا  ب/

 المنةاطق الحةرة وطبيعةة االسةتممار فيهةاإحدام الغاية من 

  فةي فيلعمة  المصةرالناامةة لالقةوانين  ب حكةامدون التقيد 

 .القطر

 

نقةةاط حةةرة  أومنةةاطق  بإقامةةةالتةةرخيص للمؤسسةةة يجةةوز  /69مــادة /

الجمهوريةةةة العربيةةةة السةةةورية أراضةةةي خاصةةةة ضةةةمن 

 فةيالمحةددة نشةطة ألأكمةر مةن ا أويمارا ضةمنها نشةاط 

 : اا الناام ووفق الضوابط التاليةمن ه /3المادة /

 

      لةةه اإلسةةتراتيجية ةاألهميةةتحديةةد الموقةة  والمسةةاحة وبيةةان  أ/ 

 أو (الةنفط والغةاز أبةار  -المعادن أشباا -المعادن مناجم  )

احةةةد  إنتةةةاجقةةةرب  أومواصةةةال  قةةةرب عقةةةدة  أوقربهةةةا 
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 ما أوالسمكية  أوالمروة الحيوانية  أوالمحاصي  الزراعية 

 . الخ....شابه الك

 

لقةا   بإشةغالهويةرخص للمؤسسة  يكون ملكا   أن إماالمكان  ب/

عن السيد الوزير بنا  على  يحدد بقرار يصدرشغا  إبد  

سةوا   اإلشةغا بت مينةه طالةب أن يقةوم  أواقتراح المجلا 

 .بموجب سند تمليك أومن المالك  إيجاربعقد 

 

 علةةى المشةةةروع عةةةددا   واإلشةةةرافتحةةدد عناصةةةر الرقابةةة  ج/

 .الجمارك وإدارةالمناطق الحرة  فيمن العاملين  ونوعا  

وصةةةالحياتهم ب عمةةةالهم الئحةةةة داخليةةةة  المؤسسةةةةوتصةةةدر    

 .الخ...والسجال  المتوجب عليهم مسكها

 

سةةنوي يترتةةب علةةى مسةةتممر المنطقةةة الحةةرة الخاصةةة بةةد   د/

والةةك لقةةا  المزايةةا  واإلشةةرافالرقابةةة مقطةةوع يسةةمى بةةد  

 ألحكةةامالمةةرخص لةةه وفقةةا تتمتةة  بهةةا المنةةاطق الحةةرة  التةةي

 . ناامها

 

شةةروع يا وتنفيةةا البنيةةة التحتيةةة للمتقةة  كافةةة نفقةةا  الت سةة /ـهةة

  .المستممرعلى عاتق 
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لتعميةةر والبنةةا  والصةةيانة وا لإلنشةةا تسةةتفيد المةةواد الالزمةةة  و/

البنيةةة التحتيةةة وريرهةةا مةةن المةةواد والخةةدما  مةةن وتنفيةةا 

منها المشاري  الصةناعية والتجاريةة تستفيد  التي اإلعفا ا 

المؤسسةة تةديرها  يالتةالمناطق الحرة  فيوالخدمية المقامة 

 كة  مةا فةيكما تطبق عليها القواعد العامةة للمنةاطق الحةرة 

 . أنشئ  من اجلها التييتفق وطبيعة تكوينها والغاية 

 

قة حرة خاصة على يض  المجلا تعليما  تنفياية لك  منط ز/

مةةن السةةيد الةةوزير تراعةةى فيهةةا مسةةاحة حةةدة تصةةدر بقةةرار 

مابةة  فيهةةا وعةةدد اللمنطقةةة ونةةوع المشةةروع ورأا المةةا  ا

 .الخ...العما  المشتغلين

 

دون  وال  ؤيكةةةون المسةةةتممر للمنطقةةةة الحةةةرة الخاصةةةة مسةةة /70/مـــادة

تقة  مةن قبلةه  التي واألخطا المخالفا  عن جمي  المؤسسة 

 . تابعيه أومن قب  وكالئه  أومباشرة 
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 الفصل السادس

 المناطق الحرة فيمزايا االستثمار 

 

والمعةدا   واآلال  األساسةيةمةواد البنةا   يسةمح بتصةدير /71مـادة /

المكتسبة الصفة الوطنية بدف  الرسوم  أوالمصنوعة محليا 

 إجةازةالسةورية معفةاة مةن المنةاطق الحةرة  إلةىالجمركية 

 أومن   من أحكام ةالقط  ومستمنا بإعادةالتصدير والتعهد 

المنةةاطق الحةةرة  فةةيحةةا  اسةةتعمالها  فةةيتقييةةد التصةةدير 

 فةةي أمةةاوالمنشةةا  االسةةتممارية وتجهيزهةةا  يةةةإلقامةةة األبن

العامةة  لألحكةامالخارج فتخض   إلىتصديرها  إعادةحا  

بإعةادة التعهةد  أوالتقييةد  أوللتصدير سوا  من حيم المن  

 . القط 

 

المنةاطق الحةرة  إلةىلية المحلية ويسمح بتصدير المواد األ /72مادة /

 أحكةامه تسةمح بة تصدير ناامية ووفق مةابموجب بيانا  

النافةةاة باسةةتمنا  أنامةةة القطةة  التجةةارة الخارجيةةة ووفةةق 

مةةةن مةةةواد التعبئةةةة  أوبعةةةه الكميةةةا  مةةةن هةةةاا المةةةواد 

يحةةددها  التةةيوالتغليةةف المشةةمولة بالمخصصةةا  السةةنوية 

 ألحكةةةامتخضةةة   ال التةةةيمسةةةتممر والسةةةيد الةةةوزير لكةةة  

 .وأنامة القط  النافاةالتجارة الخارجية 
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ــادة إعةةادة قةة  بقصةةد التصةةني  وؤالم اإلدخةةا  مأحكةةاتطبةةق  /73/ م

قةة  بقصةةد ؤالم اإلدخةةا عمليةةا  التصةةدير النافةةاة علةةى 

الجاريةةة مةةن إعةةادة التصةةدير كمةةا  الصةةن  وإ أوالتصةةني  

التصةةدير أحكةةام كمةةا تطبةةق  القطةةر إلةةىالمنةةاطق الحةةرة 

 إكمةا  أوالخةارج بقصةد التصةني   إلةى القطةرؤق  من الم

مليةةا  التصةةدير المؤقةة  ععلةةى القطر فةةيالصةةن  النافةةاة 

 .المناطق الحرة إلى القطرالمماملة الجارية من 

 

 فةيللمنتجةا  المصةنعة  سورييتم منح شهادة المنش  ال أ/ /74مادة /

 القطةةر فةةيالسةةورية مةةن رةةرف الصةةناعة المنةاطق الحةةرة 

 واألنامةةللقةوانين تصادق عليهةا الجهةة المختصةة وفقةا و

 . النافاة

 

منطقةةة حةةرة سةةورية للمنتجةةا   يةةتم مةةنح شةةهادة منشةة  ب/

المناطق الحرة السورية مةن قبة   فيالمحولة  أوالمصنعة 

الناةر عةن نسةبة  وليتها بغةهؤوعلى مسةالمؤسسة  إدارة

 تةةةاي  الشةةةهادة أنالكلفةةةة المحليةةةة لهةةةاا المنتجةةةا  وعلةةةى 

يعتبةر بضةاعة سةورية المنشةة   محتواهةا ال أنبعبةارة تفيةد 

 .منطقة الحرة حصرا  ال فيتحويله  أوتم تصنيعه  وإنما

بقايا عمليا  التصني  والفوارغ الناتجة عن  بإدخا يسمح  /75مادة /

 أالشةريطة  القطةر إلةىالمنةاطق الحةرة  فةيهةاا العمليةا  

تجةةةارب  فةةةيالمقةةةدرة ز كمياتهةةةا لحةةةدود الكميةةةا  واتتجةةة
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عنهةةةا الرسةةةوم الجمركيةةةة  فيتسةةةتو أنالتصةةةني  وعلةةةى 

 كانةة  إاا أمةةاو التجةةارة الخارجيةةة  أحكةةاممةةن وتسةةتمنى 

 إتالفهةافيجةر   لالسةتعما البقايا والفةوارغ ريةر صةالحة 

داخ  سةورية وفقةا  لطبيعتهةا  أوالمنطقة الحرة  في أصوال  

 . وكمياتها

 

 واألسةواقجمية  النشةاطا  القائمةة داخة  المنةاطق  فةيتع /76مادة /

وكةةةةالك الومةةةةائق المتعلقةةةةة بهةةةةاا الحةةةةرة وفقةةةةا لناامهةةةةا 

ضةرائب والسةيما  ضرائب والرسةومالنشاطا  من كافة ال

وكافةة الضةرائب  واألجةوروالرواتب  األرباحالدخ  على 

الطةاب  سةورية وكةالك الرسةوم كرسةم  فيالنافاة األخر  

الومائق المتعلقة  أعد  إاا والرسوم الجمركية وريرها إال

السةةةلطا  أمةةةام بالنشةةةاط ضةةةمن المنةةةاطق الحةةةرة لتبةةةرز 

سةم الطةاب  ا تخضة  لرعندئ القطرالمحلية الرسمية داخ  

 .لى مميالتها من الومائق المحليةعالمتوجب 

 

ــادة/ التنفيايةةة علةةى  أوتسةةر  قةةرارا  الحجةةز االحتياطيةةة  ال /77م

المقامة ضمن المناطق الحرة وحقوق اسةتممارها المنشا  

كةان الحجةز  إاا إالضةمنها واألشةيا  الموجةودة والبضائ  

 ق الحةةرة ألحةةدالمنةةاط فةةيعةةن نةةزاع يتعلةةق بنشةةاط  ناجمةةا  

نةةص قةةرار الحجةةز صةةراحة علةةى حجةةز  أوالمتخاصةةمين 
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لحرة دون المنش ة وحةق المنطقة ا فيموجودا  المستممر 

 .استممارها

 

 أومةةن جهةةة والمسةةتممرين المؤسسةةة نشةة  نةةزاع بةةين  إاا /78مــادة /

يمكةةن حةة  هةةاا النةةزاع  أخةةر جهةةة المةةودعين لةةديها مةةن 

 : الطرق التالية بإحد 

 .يقرها المجلا إجرا  تسوية أ/

 .التحكيم ب/

 .المختص سوريالقضا  ال إلىج/اللجو  

 

يسةةتمر العمةة  ضةةمن المنةةاطق الحةةرة خةةارج  أنيمكةةن  أ/ /79مــادة /

 أالعلةةى  واألعيةةادالعطةة   وأيةةامالرسةةمي قةةا  الةةدوام أو

 ود منش ة المستممر صاحب العالقة.ز حدوايتج

 خةا إدالمةودع القيةام بعمليةا   أوررب المسةتممر  إاا ب/

وجب تكليةةةف بعةةةه تعمةةة  يسةةة أي أو نقةةة  أو إخةةةراج أو

القةائمين علةى مةن ريةر العةاملين  عليةه لإلشرافالعاملين 

ً  الحراسةةة  اإلشةةراف  أجةةورالمؤسسةةة تتقاضةةى  و  أصةةال 

 .يحددها المجلا لهاا الغاية التيوفقا للمعدال  

 

   ة لنشةةةاطه وسةةةائط النقةةة  الالزمةةة إدخةةةا يحةةةق للمسةةةتممر  /80مـــادة /

     سةةيارا  نقةة  ركةةاب جماعيةةةانةة  هةةاا الوسةةائط سةةوا  ك

      بضةةائ  / سةةيارا  اا  اسةةتعما  خةةاصسةةيارا  نقةة   /
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سةةورية  إلةةى قتةةا  ؤم إدخةةاال   ... (بةةراد - إطفةةا  - إسةةعاف) 

 . من اجلها أدخل  التي إال لألرراهتستخدم  أالشريطة 

  

رك العةام للجمةا يشك  السةيد الةوزير لجنةة برئاسةة المةدير /81مادة /

المنةاطق الحةرة ومممة  عةن كة  مةن وعضوية مدير عةام 

النقة  لوضة  قتصاد والتجارة الخارجية ووزارة وزارة اال

 /80والضوابط والشروط الالزمة لوضة  المةادة / األسا

 .التنفيا موض 
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 الفصل السابع

 المخالفات أحكام

 

قةةف نشةةاطه أوصةةاحب العالقةةة قةةد  أنللمؤسسةةة تبةةين  إاا /82مــادة /

سةةنتين علةةى  أوبصةةورة مسةةتمرة  لمةةدة سةةنة تممارياالسةة

بنةا   يحةق لهةا و فترا  متقطعة والك بدون عار مشروع

و رفةةةه التجديةةةد  أوالعقةةةد  إنهةةةا علةةةى موافقةةةة المجلةةةا 

هةاا الحالةة جمية  النتةائ  المترتبةة  فةيويترتب على الةك 

  .األصليةعلى انتها  مدة العقد 

 

بشةروط عقةود  أوهاا الناةام  ب حكامخ  المستممرون أ إاا /83مادة /

العامةةة  واآلداب األمةةنبناةةام  أومعهةةم  المعقةةودة اإلشةةغا 

 إلزالةة إلةيهم إخطةارا  المؤسسةة توجةه  و والسالمة المهنيةة

 وعنةد تخلفهةم عةن اإلخطةار فةيالمخالفة ضمن مدة تحدد 

يحق للمؤسسة بنا  و اإلخطار فيالك خال  المدة المحددة 

ود وتحديةةد مةةدة معقولةةة فسةةخ العقةة علةةى موافقةةة المجلةةا

إخةةةال  العالقةةةة عةةةن  أصةةةحابوعنةةةد تخلةةةف  و لإلخةةةال 

يحةق و  وتجهيزاتهم خال  المدة المحةددة وآالتهمبضائعهم 

بهةةاا العمليةةا  علةةى نفقةةتهم وتوضةة   تقةةوم أنللمؤسسةةة 

و  العةام أمةاكن اإليةداع فةيوالتجهيةزا   واآلال البضائ  

 .أصوال  المقرر  اإليداعوتخض  لبد  
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قام المستممر بعملية تهريب تفره بحقه ررامة ماليةة  إاا /84/ مادة

 إدارةتحققهةةا  التةةيمةةن مجمةة  الغرامةةة ( % 10) تعةةاد 

 إلةةىالغرامةةة  حةةا  التكةةرار تشةةدد فةةيوو الجمةةارك عليةةه 

 .عندها المجلا بفسخ العقد المبرم معه الضعف وينار

 

حةةةا  ضةةبط بضةةةاعة داخةةة  المنطقةةة الحةةةرة بقصةةةد  فةةةي /85مــادة /

زهةا بةاب الخةروج واقب  تج دون معاملة ناامية اجهاإخر

تناةةيم  مةةن قيمتهةةا بعةةد(  %15)تفةةره ررامةةة قةةدرها 

 وإعةادةالمنطقة الحةرة  فيالضبط الالزم من قب  العاملين 

 .البضاعة

 

لةم  أشيا الجمارك على  أوعمر موافو المنطقة الحرة  إاا /86مادة /

علةى  فهمإشةراوالك عند  اإلدخا بيانا   فييصرح عنها 

  آالمنشةةة أوالعامةةةة المسةةةتودعا   فةةةيتفريةةةغ البضةةةائ  

 (% 5)ررامةة عنهةةا تعةةاد المؤسسةةة  فيتسةةتو و الخاصةة

 إدارةتتخةةةاها  التةةةي اإلجةةةرا ا  إلةةةى إضةةةافةمةةةن قيمتهةةةا 

 .تسويتها أوالمخالفة  الجمارك لقم  هاا

 

مةةن ( /أ/ 3و2)فةةه المةةدة العقديةةة مضةةمون الفقةةرتينتخ /87مــادة /

تةةةم تنفيةةا البنةةةا  دون  إااهةةةاا المرسةةوم  نمةة /51/ المةةادة

اهةر   أوالمؤسسةة عليهةا وافق   التيالمواصفا  الفنية 
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المجلةا  الخ حيةم يحةدد ...فيها بعه العيوب والتشققا 

 .يعد لهاا الغاية يتقرير فن إلىمدة التخفيه باالستناد 

 

ز نشةةاط المسةةتممر حةةدود منشةة ته تفةةره بحقةةه واتجةة إاا /88مــادة /

 السةةنوي اإلشةةغا مةةن بةةد   (%1) قةةدرها يةةةررامةةة يوم

بشةةك  مخةةالف وطيلةةة  المتوجةةب علةةى المسةةاحة المشةةغولة

 عليهةةا اإليةةداعتوجةةب بةةد   إلةةى إضةةافة و لهةةا إشةةغالهمةةدة 

 إااالمخالفةةة  إلزالةةة األخةةر  اإلداريةةة اإلجةةرا ا واتخةةاا 

بمصةةةةةالح  أوبالمصةةةةلحة العامةةةةة  مضةةةةةرا   بقاؤهةةةةاكةةةةان 

 اآلخرين.المستممرين 

 

والةةامم  اإلشةةغا تخلةةف المسةةتممر عةةن تسةةديد بةةدال   إاا /89/ مــادة

المقةررة تخضة  البةدال  والمبةالغ  مواعيةدها فةي األخر 

 و سةنويا   (%9) قةدرها ت خر تسديدها لغرامةة تة خير التي

اا إ القانونيةةة لفسةةخ العقةةد اإلجةةرا ا اتخةةاا  إلةةى إضةةافة

 . التسديد مدة تزيد عن العام فيز الت خير واتج

 

منشةة ته لةةم يةةرخص لةةه  إلةةىبضةةاعة  المسةةتممرادخةة   إاا /90/ مــادة

لةةم تكةةن مةةن مسةةتلزما  نشةةاطه  أومنشةة ته  فةةيبتخزينهةةا 

عائةدة لةه  لةم تكةن أوو ليةة وريرهةا أومن مةواد  الصناعي

لةم يصةرح  أو أصةوال   إليةهلةم يةتم نقة  ملكيتهةا  أوو  أصال  

 تفةةره بحقةةه ررامةةة قةةدرهاو  اإلدخةةا طلبةةا   فةةيعنهةةا 
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مةن  (%20)تزيةد عةن أال مةن قيمتهةا علةى  يا  يوم( 1%)

عةدا فيمةا  و المنشة ة فيقيمة البضاعة المخالفة مهما بقي  

 و المحيطةة بهةا واألسبابينار بها المجلا  التيالحاال  

 .الغرامة بقرار معل  يصدر عنه من ىفحيم تع

 أخطةارعن الت مين على منشة ته ضةد  المستممرتخلف  إاا /91مادة /

يشةم   كان عقةد التة مين ال أوالمدنية  وليةؤسالحريق والم

 (وموجةةودا  الجةةوار بنةةا  المنشةة ة ) جزئيةةا أوالةةك كليةةا 

يوميةا واحةد بةاأللف  (%01)تفره بحقه ررامةة قةدرها 

علةى  وطيلة مةدة التخلةف وجب الت مين عليهاوبلغ المال من

مةةن القيمةةة اإلجماليةةة   %(20)أال يتجةةاوز مبلةةغ الغرامةةة 

فعه للجهة الت مينية التي يبرم عقد التة مين للمبلغ الواجب د

 مالحقتةةةةه قضةةةةائيابينهةةةةا وبةةةةين المسةةةةتممر إضةةةةافة إلةةةةى 

ريرا خال  الفتةرة  أوحص  حريق  إااالناجمة  باألضرار

 .*الم يتم الت مين على المنش ة ضمنه التي

 

  آاحد العاملين لديه بعم  يضةر بمنشة أوقام المستممر  إاا /92مادة/

  آبمنشةةة أوبمرافقهةةةا العامةةةة  أولكاتهةةةا بممت أوالمنطقةةةة 

عليه بمقةدار الضةرر المؤسسة عود ت اآلخرينالمستممرين 

  ً منةةةه  (%  25 ) إليةةةه ررامةةةة مقةةةدارها النةةةاجم مضةةةافا 

 . لصالحها

 

 لتصبح وفقاً لما ورد أعاله 13/4/2009/ تاريخ 154/ بموجب المرسوم رقم /91عدلت المادة/* 
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أمةةام منشةة ته بالناافةةة  يعتنةةي أنر يتوجةةب علةةى المسةةتمم/ 93مــادة /

 دوالر يوميةا   /2/ بحقه مقدارهاتح  طائلة فره ررامة 

 . يتقيد بالكلم  إاا

 

قبة  الحصةو  علةى موافقةةة  شةرع المسةتممر بعمة  مةا إاا /94مـادة /

تفره بحقةه  و العم  يستوجب الكوكان هاا و المؤسسة 

ه الرجوع علي إلى حينه إضافة فيررامة يحددها المجلا 

الناجمةة عةن الةك مةن جةرا  مباشةرة  واألضراربالبدال  

 . قب  الحصو  على الموافقة العم 

 

هاا الناام من  ألحكامارتكب المستممر مالم مخالفا   إاا /95مادة /

ريرها خال  عام واحد  أوموادا  فيالموصوفة  المخالفا 

القانونيةة  اإلجةرا ا  يعره وضعه على المجلا التخاا

 .فسخ العقد المبرم معه إلىالك   أدبحقه ولو 

 

والصةحة والسةالمة المهنيةة بقةرار  األمةنتصدر تعليمةا   /96مادة /

هةةاا الناةةام ويعتبةةر  أحكةةامصةةفة  مةةن المجلةةا وتكتسةةب

 فةيعنهةا  المخالفا  المنصوص أحكامبها ضمن  اإلخال 

 . هاا الناام

 

 


