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 االقتصاد والتجارة  ةوزير   -
 املتضمن إحداث املؤسسة العامة للمناطق احلرة . 8798/ لعام 81بناء على أحكام املرسوم التشريعي رقم/  -
 / منه .31سيما املادة / 3442/ لعام 04رقم/ أحكام املرسومعلى و   -
                              . 31/88/3484/ اتريخ 81جبلسته رقم/املتخذ  العامة للمناطق احلرة دارة املؤسسةوعلى قرار جملس إ  -
 

 لي :ـــا يـرر مــقت
 

 يعتمد نظام البيع يف املؤسسة العامة للمناطق احلرة وفق ما يلي : -1- مـادة 
 أوالً : النصوص القانونية : 

/ لعام  141واملعدلة ابملرسوم رقم /  8442/ لعام  04( من نظام االستثمار املصدق ابملرسوم / 82نص املادة )  -1
8414 . 

حتدد املدة القصوى لبقاء البضائع املودعة يف املناطق احلرة خبمس سنوات سواء بقيت طيلة هذه املدة مودعة يف منطقة 
أصحاب العالقة ملتزمني بتسديد ما عليها من بدالت يف املواعيد اليت حيددها اجمللس هلذه ، مادام حرة واحدة أو أكثر 

وميكن للمجلس اختصار املدة  ،ة التخلف عن التسديد عن تسعة أشهر ويف كل األحوال جيب أال تزيد مد، الغاية 
أو مبستودعات املنطقة احلرة نتيجة لطبيعتها  الضارة ابلبضائع اجملاورة السريعة التلف أو ابلنسبة للبضائع الزهيدة القيمة أو

وعند ختلف أصحاب العالقة ، اية على أن حتدد هذه البضائع واملدة القصوى إليداع كل منها مبوجب لوائح تعد هلذه الغ
يقوم الفرع عن إخراج بضائعهم ضمن املدة احملددة أعاله أومل يسددوا ما عليها من بدالت ملدة تزيد عن تسعة أشهر 

برتقني قيد هذه البضاعة ضمن قيود اإليداع العام وتنقل مبوجب جداول إىل عهدة أمني مستودع البضائع واآلليات املرتوكة 
جل ضمن قيود هذا املستودع البضائع املتنازل عنها لصاحل املؤسسة والبضائع املرتوكة لصاحل الفرع ، وعند ، وكذلك تس



تسجيل هذه البضائع ضمن قيود مستودع املرتوكات يوقف بدل اإليداع وحيسب البدل مع الفوائد حىت اتريخ ترقني قيدها 
 أو إتالفها وفق املراحل التالية :                    القانونية لبيعها يف قيود اإليداع العام وذلك متهيداً الختاذ اإلجراءات 

أو بتخلف  القصوى لبقائها يف املناطق احلرة ملهلةا بعد انتهاء مهلة اإليداع احملددة يف هذه املادة سواء ابنقضاء - أ
 املركبةفيها البضاعة أو  مودعيها عن تسديد ما عليها من بدالت أيهما أقرب  توجه إدارة املنطقة احلرة املودعة

على سجل اإليداع املسجلة  أو، دخال البضاعة إخطارًا خطيًا إىل املودع يف موطنه املختار املسجل على طلب إ
، وإذا تعذر ذلك فيتم بواسطة إحدى الصحف اليومية الواسعة االنتشار وملرة واحدة ختطره فيه بضرورة  به البضاعة

وذلك خالل مهلة مخسة ، من املنطقة حسب احلال  إخراجها أو، تسديد البدالت والذمم املرتتبة على بضاعته 
  .عشر يوما حتت طائلة بيعها ابملزاد العلين

 دون جدوى تقوم إدارة املنطقة إبجراءات البيع ابملزاد العلين وفقا ملا يلي : بعد انقضاء مهلة اإلخطار  - ب
ابلنسبة للبضائع : يتم الكشف عليها ووضع قيمة تقديرية هلا على أساس وضعها اجلمركي ضمن املنطقة  -1

  4احلرة مث يعلن عن بيعها ابملزاد العلين حسب األصول وحلساب املودع 
، أخرى غري صاحلة للسري  صاحلة للسري و مركباتكشف عليها وتصنيفها إىل : يتم ال للمركباتابلنسبة  -8

وتوضع قيمة تقديرية هلا على أساس وضعها اجلمركي ضمن املنطقة احلرة أيضا مث يعلن عن بيع الصاحل 
وعلى ، وغري الصاحل للسري للتفكيك واالستفادة من القطع النامجة عن هذه العملية  كمركباتللسري منها  

 4يتم البيع ابملزاد العلين حسب األصولأن 
 من قبلنا . يتم تشكيلهامن قبل جلنة دائمة  للمركباتيتم الكشف والتصنيف ووضع القيمة التقديرية  -2
             للمرة الثانية قانونية وحضرها أكثر  املركبةعرض هبا البضاعة أو إذا كانت جلسة املزاد العلين اليت ت   -0

  .للجنة املزاد املوافقة على البيع للمزاود األخري ابلقيمة اليت رسا هبا املزاد عليهمن مزاود واحد ميكن 
اليت فشل بيعها للمؤسسة العامة  املركبةعند فشل البيع ابملزاد العلين جللسيت مزاد تؤول ملكية البضاعة أو  -5

ابالستهالك احمللي  ، وجيري بيعها أصوال خارج الوضع اجلمركي للمنطقة احلرة وللوضع للمناطق احلرة
 . للمركباتأعاله ابلنسبة  ( 3) ووفق التصنيف احملدد يف البند ، خالصة من الرسوم اجلمركية 

               غري الصاحلة للسري كهبة للمعاهد العلمية  واملركباتأما إذا فشل البيع جيوز للمجلس تقدمي البضائع  -1
الصاحلة للسري فيعاد عرضها  املركباتأما ،  حسب األصولأو للجمعيات اخلريية أو لسوامها أو إتالفها 

ماذكر أعاله وتسدد قيودها  للبيع كقطع تبديل وجللسة مزاد واحدة وعند فشل البيع جيري التصرف هبا وفق
  . أصوالً 



البدالت املرتتبة على البضائع  و كافةتستويف املؤسسة العامة للمناطق احلرة النفقات النامجة عن عمليات البيع   -ج
ترقني قيدها ضمن قيود وحىت اتريخ ، وعن طيلة مدة اإليداع اليت مل تسدد عنها البدالت أصاًل واملركبات ، 

، وذلك من القيمة املباعة هبا فيما إذا مت البيع يف الوضع اجلمركي هلا  اإليداع العام ونقلها إىل مستودع املرتوكات ،
يسقط حقه يف هذا  و، لرصيد الباقي ملدة سنة من اتريخ البيع يف حساب املنطقة احلرة املعنية وحيتفظ للمودع اب

أما إذا مت البيع للوضع ، الرصيد إذا مل يطالب به خالل هذه املدة ويؤول الرصيد إىل اخلزينة العامة للدولة 
 وفقا ملا يلي :،  ابالستهالك احمللي أي خارج الوضع اجلمركي للمنطقة احلرة فتوزع حصيلته

مبا يف ذلك نفقات عملية ، املباعة  املركبةتستويف املؤسسة البدالت والنفقات املرتتبة هلا على البضاعة أو  -1
 .البيع 

 .تستويف إدارة اجلمارك الرسوم اجلمركية املتوجبة عليها أيضا  -8
 للخزينة العامة للدولة . يعترب الرصيد الباقي من حصيلة البيع إيراداً  -2

و الرسوم اجلمركية املتوجبة ،  أو املركبة إذا مل تغط حصيلة البيع بدالت املؤسسة والنفقات املرتتبة هلا على البضاعة  -د
 .   عندها يكون حق االمتياز يف االستيفاء للمؤسسة مث للجمارك ،عليها 

             / 04/ بعد نفاذ املرسوماملودعة يف املناطق احلرة قبل و  واملركباتتسري أحكام هذه املادة على البضائع  هـ
وتباشر املؤسسة بتنفيذ ، واليت انتهت مهلة حفظها القانونية املنصوص عنها يف هذه املادة منه ،  3442لعام 

 .من هذه املادة فور صدوره ( ج  - ب -أ  ) اإلجراءات املنصوص عنها يف الفقرات
 ( ج - ب)  طبق كافة اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرتنيمن هذا املرسوم ت (12)مع مراعاة أحكام املادة  -و

مل جتدد وذلك لتحصيل حقوق املؤسسة  أو، من هذه املادة على موجودات املستثمرين الذين فسخت عقودهم 
، فيما إذا مت الفسخ لتخلفهم عن تسديد البدالت والذمم املتوجبة عليهم وتشرع املؤسسة بعد صدور قرار الفسخ 

أو يف           إبجراءات بيع هذه املوجودات سواء كانت ضمن املكان املفسوخ عقده  التجديد مباشرةً أو عدم 
وعند عدم كفاية حصيلة البيع الستيفاء كافة البدالت ، أي مكان أخر يف املنطقة احلرة أو غريها من املناطق 

 .على املستثمر تتابع املؤسسة حتصيل الباقي ابلطرق القانونية أصوالً  والذمم املتوجبة
البضائع املخزنة يف منشآت املستثمرين فيما إذا  إلتالفنفس األسس احملددة يف هذه املادة  إتباعحيق للمؤسسة  -ز

 4وعلى نفقتهم اخلاصة ، رغبوا بذلك خطياً 
                  روع املؤسسمممممممة ، يل جلنمممممممة دائممممممممة يف كمممممممل فمممممممرع ممممممممن فممممممماملتضممممممممن تشمممممممك 2/2/8440/ اتريـــــــ   895رقـــــــم /  قـــــــرارا -8

 مؤلفة من السادة :
 
 رئيساً       رئيس دائرة االستثمار -
 عضواً       رئيس الدائرة الفنية -



 عضواً      كشاف من أمانة اجلمارك -
 عضواً   فرع السيارات -فين من املؤسسة العامة للتجارة اخلارجية -

 :مهمتها
والتصنيف ، وفرز املركبات الصاحلة لالستعمال وغري الصاحلة لالستعمال ، ووضع القيمة التقديرية للمركبات اليت الكشف 

 سيتم بيعها ابملزاد العلين يف كل فرع من فروع املؤسسة .
املتضمن أبن املواد اليت يتم بيعها يف املناطق احلرة ،  10/9/8449( اتري   12954/2218/11رقم )  ناكتاب -2

واليت ميكن وضعها ابالستهالك احمللي هي فقط البضائع املسموحة ابالسترياد وفقًا ألحكام التجارة اخلارجية شريطة أن 
تكون متوافقة مع الشروط الواردة هبذه األحكام حسب طبيعة املادة ، أما إذا كانت املواد ممنوعة ابالسترياد فيجب 

وتضمني ذلك يف كافة إعالانت املزادات العلنية اليت راجها خارج القطر للبيع هبدف إخاإلعالن عنها من قبل املؤسسة 
واعتبار كل ما هو صادر قبل ذلك من تعليمات أو قرارات معدلة حكمًا وفق األنظمة النافذة  تتم يف فروع املؤسسة 

 .األخرى 
 84/7/8442حمضر االجتماع املشرتك بني إدارة اجلمارك العامة واملؤسسة العامة للمنـاق  ارـرة و واملنعقـد بتـاري   -0

 من اجلهتني .           برائسة السيد معاون وزير االقتصاد والتجارة رئيس جملس إدارة املؤسسة و وحضور املعنيني 
 واملنتهي إىل عدد من املقرتحات أمهها : 

جلنة يف الفرع مهمتها توصيف البضائع املباعة ابملزاد العلين إىل بضائع صاحلة للوضع ابالستهالك احمللي وفق  تشكيل .1
 أحكام التجارة اخلارجية وتعليمات اجلمارك ، وبضائع غري صاحلة للوضع ابالستهالك احمللي ، وبيان السبب.

م تنظيم فاتورة من املنطقة احلرة إىل من رسا املزاد عليه يف حال كانت البضائع مسموح بوضعها ابالستهالك احمللي ؛ يت .8
وفق القيمة البيعية ، وحتال إىل مديرية االقتصاد املعنية لفتح اإلجازة احلكمية هلا ، وبعدها تستويف أمانة اجلمارك الرسوم 

 ي وفق األصول .املتوجبة على قيمة الفاتورة من الذي رسا املزاد عليه ، واستكمال وضعها ابالستهالك احملل
 اثنياً:تعليمات و إجراءات البيع :

ق وفضمن املنطقة احلرة ابلقطع األجنيب البضائع أو املركبات اليت يتم بيعها  ابملزاد العلين يف املنطقة احلرة ابلبيعيقصد  -1
 . أنظمتها

 :  مبايليابملزاد العلين يف املنطقة احلرة  ببيعهاملؤسسة العامة للمناطق احلرة فروع ا تقوماليت أو املركبات  حتدد البضائع -8
             يداعهاإعلى  أو اليت مضى،  أشهراليت ختلف أصحاهبا عن تسديد بدالهتا أكثر من تسعة أو املركبات  البضائع -

 فأكثر .مخس سنوات يف املناطق احلرة 



مبستودعات املنطقة احلرة الضارة أو ، اجملاورة  أو الضارة ابلبضائع، سريعة التلف  القيمة أو أو املركبات زهيدة البضائع -
لألسباب  من املنطقة بناء على طلب إدارة الفرعأو املركبات  تلك البضائع إخراجوذلك عند عدم ، نتيجة لطبيعتها 

  املبينة أعاله .
 . املستثمرين املفسوخة عقودهم نتيجة ختلفهم عن تسديد الذمم املرتتبة عليهم جتاه املؤسسةأو مركبات بضائع  -
 املستثمرين أو املودعني الذين يطلبون خطياً إتالف بضائعهم .بضائع  -
 أو املركبات اليت ليس هلا قيود ، واملرتوكة ابلفرع .بضائع ال -
  . فرعالاملتنازل عنها خطياً لصاحل أو املركبات بضائع ال -

أو      بضائعتقوم فروع املؤسسة وبصورة مستمرة بتدقيق قيود شعبة التحقق والتدقيق وقيود اإليداع العام جلرد كافة ال -2
أو املركبات اليت مضى على  عمبضائاملركبات اليت مضى على إيداعها مدة مخس سنوات أو أكثر يف املناطق احلرة ، وال

املنتهية الصالحية ، وإعداد قوائم ابلبضائع  بضائعيد البدالت املتوجبة عليها ، والإيداعها أكثر من تسعة أشهر دون تسد
واملركبات اليت سيتم ترقني قيدها ضمن قيود اإليداع العام ، وفتح قيود جديدة هلا يف سجل أمني مستودع البضائع 

والبضائع واملركبات اليت ليس لصاحل املؤسسة  املتنازل عنها واملركبات املرتوكة ، وكذلك يتم تسجيل قيود البضائع واملركبات
هلا قيود واملرتوكة لصاحل الفرع ، وتسلم إليه وفق األصول ، ويتخذ الالزم لنقل هذه البضائع أو املركبات إىل املستودع ، أو 

 الساحة املسورة املخصصة لتخزين هذه البضائع واملركبات وفقاً لطبيعتها .
ية لبيع أو إتالف هذه البضائع أو املركبات وفق األصول ، فور االنتهاء من فتح القيود لدى يتم اختاذ اإلجراءات القانون -0

 أمني مستودع البضائع واملركبات املرتوكة .
القصوى لبقائها يف املناطق احلرة أو بتخلف مودعيها عن تسديد ما  ملهلةا بعد انتهاء مهلة اإليداع احملددة سواء ابنقضاء -5

خطاراً خطياً إىل املودع يف موطنه إ املركبةتوجه إدارة املنطقة احلرة املودعة فيها البضاعة أو . هما أقرب عليها من بدالت أي
، وإذا تعذر ذلك فيتم بواسطة أو املركبة  البضاعة ااملسجلة هبأو سجل اإليداع دخال اإلاملختار املسجل على طلب 

أو على بضاعته  فيه بضرورة تسديد البدالت والذمم املرتتبة  ختطرهإحدى الصحف اليومية الواسعة االنتشار وملرة واحدة 
  . حتت طائلة بيعها ابملزاد العلين وذلك خالل مهلة مخسة عشر يوماً ، أو إخراجها من املنطقة حسب احلال مركبته ، 

 وفقاً ملا يلي :  دون جدوى تقوم إدارة املنطقة احلرة إبجراءات البيع ابملزاد العلين اإلخطاربعد انقضاء مهلة  -1
على       وفقًا لقيمتها ابلوضع الراهن ووضع قيمة تقديرية هلا وتوصيفها ، يتم الكشف عليها  : ابلنسبة للبضائع - أ

مع            ابالشرتاك أساس وضعها اجلمركي ضمن املنطقة احلرة من قبل جلنة يشكلها مدير الفرع هلذه الغاية 
 أو الصناعة .اجلمارك وخبري من غرفة التجارة 



صاحلة للسري وأخرى غري صاحلة للسري  مركبات إىلوتصنيفها وتوصيفها ، يتم الكشف عليها  : للمركباتابلنسبة  - ب
من قبل     على أساس وضعها اجلمركي ضمن املنطقة احلرة وفقًا لقيمتها ابلوضع الراهن وتوضع قيمة تقديرية هلا 

وغري الصاحل  كمركباتمث يعلن عن بيع الصاحل للسري منها   2/2/3440/ اتريخ  372رقم /  بقراراناللجنة املشكلة 
 .واالستفادة من القطع النامجة عن هذه العملية ، للسري للتفكيك 

ابلبضائع واملركبات املراد بيعها ابملزاد العلين ، ويتم إرسال نسخة عنها مع حماضر جلان املؤسسة جداول فروع تنظم  -7
ف وتقدير القيمة ، إىل وزارة االقتصاد والتجارة عن طريق اإلدارة العامة للمؤسسة ، وذلك لتحديد البضائع التوصي

واملركبات املسموح بوضعها ابالستهالك احمللي ، والبضائع واملركبات املمنوعة من الوضع ابالستهالك احمللي استنادًا إىل 
 أحكام التجارة اخلارجية النافذة .

يف ضوء جواب وزارة االقتصاد والتجارة ابإلعالن عن البيع ابملزاد العلين جللسيت مزاد يف املنطقة احلرة ولصاحل يقوم الفرع  -2
 املودع بقصد :

فيما إذا كانت من القطر وفق التعليمات النافذة هبذا اخلصوص ووفق األصول ىل خارج إ حصراً  عادة تصديرهاإ . أ
 . أحكام التجارة اخلارجيةوفق  رإىل القطاملسموح ابستريادهما غري املواد 

أحكام التجارة اخلارجية أو وفق  إىل القطرالستهالك احمللي فيما إذا كانت من املواد املسموح ابستريادهما ابوضعها  . ب
 القطر يف حال رغبة املشرتي بذلك .ىل خارج إ عادة تصديرهاإ

  بموز يف احلاالت اليت تستوجمموعد إجرائه خبمسة عشر يوماً وجي يتم اإلعالن عن املزاد العلين قبل  أ. -9
  الفرع وفقاً لطبيعة البضاعة.مدير  اإلعالن إىلويعود تقدير سرعة ، أايم مخسة  إىلالسرعة إنقاص املدة     
  .يدخل يوم إجرائه ضمن املدة املذكورة  يدخل يوم اإلعالن عن املزاد كما ال ال . ب

اإلدارة  إعالانتوملرة واحدة كما تلصق نسخة عنه يف لوحة ، يومية واحدة رمسية العلين يف صحيفة املزاد  إعالنينشر  -14
 العامة وفروعها ، ونسخة إىل جلان املستثمرين يف الفروع .

 جيب أن يتضمن إعالن املزاد العلين على األقل البياانت التالية :  -11
 

 
  .موعد املزاد العلين  .1
  .مكان إجرائه  .8
  املتعلقة به . علوماتاملزاد ، وكافة املشمروط على اجلهة اليت ميكن احلصول منها  .2



 التأمينات .  .0
 الشرتاك يف املزاد العلين مايلي :اب يرغبن مليشرتط  -18

 .وضع التأمينات ابلقطع األجنيب  .1
  .املختار موقعاً من قبله بعنوانه بيان  .8
وأنه وافق على بوضعها الراهن وعلى البضاعة أو املركبة  تعهد يتضمن إطالعه على مضمون اإلعالن وشروطه ، .2

 االشرتاك ابملزاد العلين ضمن ذلك .
وتفحصها   املعروضة للبيع  أو املركبات اإلطالع على البضائع إدارة الفرع متكني الراغبني ابالشرتاك ابملزاد العلينعلى  -12

  .قات الدوام الرمسي وخالل أو ،  من اتريخ اإلعالن حىت موعد إجراء املزاد العلين
منهم مندوب عن أمانة ، من ثالثة أعضاء على األقل بقرار يصدر عنه مؤلفة جلنة املزاد يقوم مدير الفرع بتشكيل  -10

 .املزاد العلين  إجراء مهمتهااجلمارك املعنية 
 املزاد العلين :إجراءات جلسة  -15

من يرغب مبا يف  الشرتاك فيه جلميعابيسمح ، و علنية يف جلسة و جيري املزاد العلين يف الوقت واملكان احملددين له  .1
يستثىن من ذلك ( أعاله ، و  83شريطة استيفاء الشروط احملددة يف البند )  أو املركبات البضائع أصحابذلك 

 .جلنة املزاد شخصياً أو ابلوساطة 
  . فيما إذا كانت البضائع ذات وحدات متماثلة الوحدة أساسجيري البيع على  .8
  ال يزيد عن القيمة التقديرية .عملية املزاد  الفتتاحلجنة املزاد العلين أن تضع سعراً مبدئياً جيوز ل .2
 اللجنة .مجيع أعضاء  هاتعترب جلسة املزاد العلين قانونية إال إذا حضر  ال .0
 . رئيس اللجنةتبدأ عملية البيع مبناداة  .5
 : يف كل منهاذكر ي  و  ،من قبلها  يوقعأو مركبة على حده لكل بضاعة اللجنة حمضر تفصيلي تنظم  .1

 .املزاد اعليه اوالقيمة اإلمجالية اليت رس تسعر الوحدة إن وجد    -
 مراحل املزاد .    -
  .املختار وتوقيعه  وموطنههوية الشاري التفصيلية     -
 .املباعة أو املركبة مواصفات البضاعة     -

 .عليهم املزاد  يرس   ملن ملتعاد التأمينات  .7



ويذكر ذلك يف حمضر اجللسة وتعترب هذه ، املزاد العلين جلسة اليت تطرأ أثناء  ابالعرتاضات جلنة املزاد يبت من قبل .2
 .القرارات هنائية 

 ، ويرفع إىل مدير الفرع .املزاد  أعمالبنهاية التفصيلية ضر ارئيس اللجنة كتاب إرفاق ابحملينظم  .9
عليه نقداً املزاد  اليوم التايل لرسو خالل يومي دوام رمسي تبدأ من ركبةأو امل دفع قيمة البضاعةبرسا عليه املزاد  من يقوم -11

أو املركبة خالل هذه املدة وإذا نكل عن دفع قيمة البضاعة أو مبوجب إشعار حلساب املؤسسة يف املصرف املعتمد ، 
 تصادر التأمينات ، ويعترب املزاد فاشالً .

أو املركبة يف  لنفس البضاعة ملزاداباالشرتاك جمددًا لبضاعة أو املركبة من مينع من رسا عليه املزاد ونكل عن دفع قيمة ا -17
 . جلسة أخرى

 .يعتد بعدم إطالعه أو عدم علمه أبوصافها  والأو املركبة ، حيق للشاري اإلدعاء بعيب يف البضاعة  ال -12
، أو إذا تقدم أكثر من مزاود ومل تبلغ قيمة املزاد للبضاعة  إذا مل يتقدم سوى مزاود واحد ةفاشلتعترب جلسة املزاد األوىل  -19

  أو املركبة املعروضة للبيع القيمة التقديرية احملددة هلا .
املزاود األخري  إىل املباعةأو املركبة  تعطى البضاعةتقدم أكثر من مزاود ، و إذا قانونيًا يف جلسة املزاد الثانية يعترب املزاد  -84

 . التقيد ابلقيمة التقديرية، ودون عليه الذي يرسو  ابملبلغ
                يغرم عن كل يوم أتخريبشروط اإلعالن ، خالل املدة احملددة أو املركبة الشاري عن سحب البضاعة أتخر إذا  -81

 للمزاد ، اإلمجاليةمن القيمة ( % 34 ) على أال تزيد عن،  ا املزادعليه االيت رس القيمةلف من واحد ابأل/  40448/ 
 . إعفاءمهلة  ةدون أيأصاًل  أو املركبة عدا البدالت اليت ترتتب على البضاعة

إذا كان التأخري يف سحب البضاعة أو املركبة انمجًا عن جهة من جهات القطاع العام ، فيعفى من غرامات التأخري  -88
 فقط بقرار من جملس اإلدارة بناًء على مقرتح الفرع .

 . م من تقدمي التأميناتتعفى جهات القطاع العا -82
 املشرتي إىلاملنطقة احلرة  فرعاإلنذارات اليت ترسل من  و،  اإلخطارات  و، تعترب مجيع التبليغات واملراسالت  أ. -80

أو أرسلت إليه ابلربيد املسجل إىل العنوان ، أو لوكيله القانوين ، سلمت إليه شخصيًا  يف حالصحيحة التبليغ 
  . املصرح به من قبله

 
ة موحميف ل                ات ممذه التبليغمه عمنة منسخ، بموضمع ذكر أعاله  يف حال تعذر التبليغ وفق مايقوم الفرع  ب.

 . هماتمالنمإع



اجة ألخذ احلحجة وسندًا على تبليغه دون  الشأنهبذا  اإلدارةوتعترب قيود حكمًا ، وبذلك يعترب املشرتي مبلغًا  
 4توقيعه على ذلك 

وأجور نشر اإلعالانت واإلخطارات ، يتحمل املشرتي مجيع النفقات املرتتبة على عملية املزاد العلين من رسوم وطوابع  -85
  .وسائر الضرائب والرسوم األخرى احملددة يف القوانني واألنظمة النافذة ، ووسائل اإلعالن األخرى ، يف الصحف 

، ويقوم الفرع املؤسسة العامة للمناطق احلرة  إىل املركبة وأل ملكية البضاعة إذا فشل البيع ابملزاد العلين جللسيت مزاد تؤو  -81
 ابإلعالن للبيع ابملزاد العلين وفق األصول جللسيت مزاد يف املنطقة احلرة وحلساب املؤسسة  بقصد :

            إذا كانت فيما القطر وفق التعليمات النافذة هبذا اخلصوص ووفق األصول ىل خارج إ حصراً  عادة تصديرهاإ أ.
 . أحكام التجارة اخلارجيةوفق  إىل القطراملسموح ابستريادهما غري من املواد 

أحكام التجارة اخلارجية أو وفق  إىل القطرالستهالك احمللي فيما إذا كانت من املواد املسموح ابستريادهما ابوضعها ب.
 بذلك .القطر يف حال رغبة املشرتي ىل خارج إ عادة تصديرهاإ

، أو إذا تقدم أكثر من مزاود ومل تبلغ قيمة املزاد للبضاعة  إذا مل يتقدم سوى مزاود واحد ةفاشلتعترب جلسة املزاد األوىل  -87
  أو املركبة املعروضة للبيع القيمة التقديرية احملددة هلا .

املزاود األخري  إىلاملباعة أو املركبة البضاعة  تعطىتقدم أكثر من مزاود ، و إذا قانونيًا يف جلسة املزاد الثانية يعترب املزاد  -82
 . التقيد ابلقيمة التقديرية، ودون الذي يرسو عليه  ابملبلغ

  واليت آلت ملكيتها للمؤسسة غري الصاحلة للسري واملركباتجيوز للمجلس تقدمي البضائع  جللسيت مزادإذا فشل البيع  -89
واليت  الصاحلة للسري املركباتأما  ،وامها أو إتالفها حسب األصول كهبة للمعاهد العلمية أو للجمعيات اخلريية أو لس

دون التقيد ابلقيمة التقديرية ، فيعاد عرضها للبيع كقطع تبديل وجللسة مزاد واحدة  أيضًا آلت ملكيتها للمؤسسة ،
 4صول وتسديد قيودها وفق األ إتالفهاوعند فشل البيع تقدم كهبة أو يتم 

مبنح فاتورة ابمسه لصاحل من يرسو عليه املزاد وفق قيمة البيع اليت رسا املزاد عليها ، أو لصاحل من  يقوم فرع املؤسسة -24
سيتم فتح اإلجازة ابمسه يف حال رغبته بوضع البضاعة أو املركبة ابالستهالك احمللي وفق أحكام وأنظمة التجارة اخلارجية 

، ويسدد املشرتي ما عليها من رسوم  مبضمون الفاتورةة استرياد تنظيم إجاز ، وتقوم بعدها مديرية االقتصاد املعنية ب
   مجركية ، ويستكمل إجراءات وضعها ابالستهالك احمللي وفق األصول .

 واملركباتوكافة البدالت املرتتبة على البضائع ، تستويف املؤسسة العامة للمناطق احلرة النفقات النامجة عن عمليات البيع  -21
أصاًل ، وحىت اتريخ تسجيلها ضمن قيود مستودع املرتوكات اليت مل تسدد عنها البدالت  يداعاإلوعن طيلة مدة ، 

وذلك من القيمة حيث يوقف بدل اإليداع ، وحيسب البدل مع الفوائد حىت اتريخ ترقني قيدها يف قيود اإليداع العام ، 



ويسقط حقه يف هذا ، يف حساب املنطقة احلرة املعنية  ظ للمودع ابلرصيد الباقي ملدة سنة من اتريخ البيعف  تم  وحي  ، املباعة 
 إذا مت البيع ، اخلزينة العامة للدولة  إىلالرصيد إذا مل يطالب به خالل هذه املدة ويؤول الرصيد 

حصيلة البيع الناجتة عن بيع البضائع أو املركبات اليت آلت ملكيتها للمؤسسة أما ضمن املنطقة احلرة وحلساب املودع ، 
 زع وفقاً ملا يلي : فتو 
              مبا يف ذلك نفقات عملية، املباعة  املركبةتستويف املؤسسة البدالت والنفقات املرتتبة هلا على البضاعة أو  .1

  4البيع 
 . يعترب الرصيد الباقي من حصيلة البيع إيراداً للخزينة العامة للدولة .8

إذا مل تغط حصيلة البيع بدالت املؤسسة والنفقات املرتتبة سسة ، تتخذ اإلجراءات القانونية لتحصيل ابقي ديون املؤ  -28
 أو املركبة .على البضاعة 

تقدم بطلب خطي هلذه الغاية  إذا أو مركبته ،املزاد على بضاعته  إجراءعملية  أو املركبة إيقافحيق ملالك البضاعة  -22
                وبدالت اإليداع طيلة فرتة وجودها  ،إضافة إىل نفقات اإلعالن عليه من ذمم جتاه فرع املؤسسة  وسدد ما

، وتتخذ اإلجراءات الالزمة إلعادة البضاعة أو املركبة إىل املزاد البدء جبلسة  وذلك قبليف مستودع املرتوكات والفوائد ، 
 قيود اإليداع العام .

ملناطق احلرة قبل وبعد نفاذ املرسوم رقم املودعة يف ا واملركباتتسري أحكام املواد املشار إليها أعاله على البضائع  -20
عليها من بدالت أيهما أقرب وتباشر املؤسسة  أومل يسدد ما ، مهلة حفظها القانونية انتهتواليت  3442/لعام 04/

 .بتنفيذ اإلجراءات األصولية للبيع 
ه على موجودات املستثمرين تطبق اإلجراءات املنصوص عنها أعال/ من نظام االستثمار  12مع مراعاة أحكام املادة /  -25

فيما إذا مت الفسخ لتخلفهم عن تسديد ، أو مل جتدد وذلك لتحصيل حقوق املؤسسة ، الذين فسخت عقودهم 
أو عدم التجديد مباشرة إبجراءات بيع ، وتشرع املؤسسة بعد صدور قرار الفسخ ، البدالت والذمم املتوجبه عليهم 

وعند عدم كفاية حصيلة ، سوخ عقده أو يف أي مكان آخر يف املنطقة احلرة املوجودات سواء كانت ضمن املكان املف
 .البيع الستيفاء كافة البدالت والذمم املتوجبة على املستثمر تتابع املؤسسة حتصيل الباقي ابلطرق القانونية أصوالً 

البضائع املخزنة يف منشآت املستثمرين فيها إذا رغبوا بذلك  إلتالف األسس الواردة أعالهنفس  حيق للمؤسسة اتباع -21
 .خطياً وعلى نفقتهم اخلاصة 

للبضائع واملركبات ضمن املنطقة احلرة وحلساب املودع ، أو اليت آلت  أ. يعتمد منوذج اإلعالن للبيع ابملزاد العلين -27
 ملكيتها للمؤسسة ، وفق ما يلي :



فرع ...................... عن إجراء مزاد علين لبيع بضائع و/ أو  - تعلن املؤسسة العامة للمناطق احلرة
مركبات ضمن املنطقة احلرة وفق أنظمتها ، وتسدد قيمتها ابلقطع األجنيب استنادًا ألحكام نظام البيع الصادر 

، وذلك يف الساعة  3484بقرار السيدة وزيرة االقتصاد والتجارة رقم /     / اتريخ   /   / 
،  34ولغماية    /    /   34...................  من الفرتة املمتدة من تماريخ    /    / ....

يف...................... ) حيدد مكان املزاد ( فعلى من يرغب ابالشرتاك ابملزاد العلين مراجعة إدارة املؤسسة 
 وفروعها ، لإلطالع على الشروط واألوراق الثبوتية املطلوبة .

 مدير املنطقة اررة بـ ......................
 املطلوبة لالشرتاك ابملزاد مبا يلي : ب.حتدد الشروط واألوراق الثبوتية

 حتديد مكان إجراء املزاد العلين ، وزمانه .  -
 تقدمي طلب اشرتاك ابملزاد موقع من صاحب العالقة مدون عليه عنوانه ابلتفصيل ومرفق بصورة هوية .  -
% / ممن القيممة املقمدرة للبضمائع أو   84ثيقة تتضمن تسديد التأمينات األولية ابلقطع األجنيب ، ومبا يعمادل/ و   -

 املركبات .
ونسخة إىل  نشر جداول تفصيلية للبضائع أو املركبات املعروضة للبيع يف لوحة إعالانت اإلدارة العامة وفروعها   -

 :عدادها هلذه الغاية ، ومبيناً فيها يقوم الفرع إبجلان املستثمرين يف الفروع 
  البضائع أو املركبات غري املسموح بوضعها يف االستهالك احمللي وفق أحكام التجارة اخلارجية اليت يتم

 عرضها للبيع جللسيت مزاد يف املنطقة احلرة ولصاحل املودع ، وللتصدير خارج القطر حصراً .
 تهالك احمللي وفق أحكام التجارة اخلارجية اليت يتم عرضها البضائع أو املركبات املسموح وضعها ابالس

 أو إلعادة التصدير.الك احمللي للبيع جللسيت مزاد ضمن املنطقة احلرة ولصاحل املودع سواء للوضع ابالسته
           جيب على من يرسو عليه املزاد سحب البضاعة أو املركبة من املنطقة احلرة خالل مدة ستني يوماً  -

                  /  40448على األكثر من اتريخ رسو املزاد ، وكل أتخري عن ذلك يرتتب عليه غرامة بواقع / 
% / من قيمة البيع ، تضاف إليه بدالت 34واحد ابأللف من قيمة البيع يوميًا على أن ال تتجاوز الغرامة / 
البضاعة أو املركبة من الفرع ، ودون أي مهلة اإليداع اليت ترتتب من اتريخ رسو املزاد ، وحىت اتريخ خروج 

إعفاء ما مل يكن التأخري يف إخراج البضاعة أو املركبة بسبب جهة عامة هلا عالقة بعمليات اإلخراج  حيث 
يقوم مشرتي البضاعة أو املركبة إبخراجها من املنطقة احلرة مبعاملة مجركية متكاملة وفق األصول سواء كان 

 أو للوضع ابالستهالك احمللي إذا كانت أنظمة التجارة اخلارجية تسمح بذلك .  إلعادة التصدير ، 

يتحمممل مممن يرسمممو علمميهم املممزاد مجيمممع النفقممات املرتتبممة علمممى عمليممة املممزاد العلمممين مممن رسمموم وطوابمممع وأجممور نشمممر  -
ددة  يف اإلعممالانت واإلخطممارات يف الصممحف ووسممائل اإلعممالن األخممرى وسممائر الضممرائب والرسمموم األخممرى احملمم

 القوانني واألنظمة النافذة .



ميكن اإلطالع على البضائع أو املركبات املراد بيعها على أرض الواقع ، وتفحصها قبل موعد إجمراء املمزاد العلمين   -
 ، وخالل أوقات الدوام الرمسي .

 ملزيد من املعلومات اإلطالع على نظام البيع النافذ يف املؤسسة .    -
 

 كل نص خمالف هلذا النظام ويعمل به من اتريخ صدوره .  يلغى -8 -مـادة 
 

 .من يلزم لتنفيذه  هذا القرار يبلغ  -2 -مـادة 
 

 
 م  8414دمش  يف      /    / 
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