القانون رقم (  ) 9لسنة  1430م
بتنظيم جتارة العبور واملناطق احلرة

()1

مؤمتر الشعب العام
تنفيذاً ملا قررته املؤمترات الشعبية األساسية يف دور انعقادها العام السنوي للعام  1429ميالدية.
وبعد االطالع على القانون رقم ( )10لسنة  1959إفرجني بشأن املناطق احلرة.
وعلى القانون رقم ( )38لسنة  1968إفرجني بشأن التصدير.
وعلى القانون رقم ( )65لسنة  1970إفرجني بشأن التجار والشركات التجارية واإلشراف عليها وتعديالته.
وعلى القانون رقم ( )64لسنة  1971إفرجني بشأن االسترياد.
وعلى قانون اجلمارك رقم ( )67لسنة  1972إفرجني وتعديالته.
وعلى القانون رقم ( )21لسنة  1985إفرجني إبنشاء شركة مسامهة للمواين.
وعلى القانون رقم ( )12لسنة  1989إفرجني إبعفاء املنتجات العربية من الضرائب اجلمركية.
وعلىى القىانون رقىم ( )9لسىنة  1992إفرجنىي بشىأن إعفىاء البضىائت اات املنشىأ العىري مىن قيىود االسىترياد املنصىو عليهىا يف القىانون رقىم ()64
لسنة  1971إفرجني.
وعلى قانون املصارف والنقد واالئتمان رقم ( )1لسنة  1993إفرجني.
وعلى القانون رقم ( )5لسنة  1425ميالدية بشأن تشجيت استثمار رؤوس األموال األجنبية.
وعلى القانون رقم ( )1لسنة  1430ميالدية بشأن نظام عمل املؤمترات الشعبية واللجان الشعبية.

صاغ القانون اآليت
املادة ()1
تعريفات
يف هذا القانون تعين الكلمات املذكورة أدانه املعاين املبينة قرين كل منها ما مل يدل السياق على غري الك.
( البضااا ا العااابرة )  :هىىي البضىىائت املدإلىىة إه اجلماهرييىىة العظمىىى إىىالل املراكىىا اجلمركيىىة بضىىرر إإراجهىىا

من اجلماهريية العظمى من مركا مجركي آإر.

( متعهد العبور )  :أي شخص طبيعي أو اعتباري يتوه أو يعهد إليه مبسئولية نقل بضاعة عابرة.
( السلطة املختصة )  :السلطة املختصة بذلك قانوانً.
( اإلدارة )  :إدارة املنطقة احلرة.
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( املس ااتأور ملو املسا ااتعو )  :أي ش ىىخص طبيع ىىي أو اعتب ىىاري ي ىىرإص ل ىىه ملالس ىىتثمار يف املنطق ىىة احل ىىرة أو
ملستعمال أي مرفق من مرافقها أو تقدمي أي إدمة أو ممارسة أي مهنة أو نشاط فيها.

( االساتأوار ملو االسااتعوا )  :إقامىىة أي مشىىروع يىناعي أو أىىاري أو إىىدمي أو مااولىة أي مهنىىة أو نشىىاط
داإل املنطقة احلرة.

( املشاارو) )  :املصىىانت واملكاتىىب واملخىىاان واملسىىتودعات واملنىىافت وقاعىىات البيىىت واملعىىدات والتجهيىاات ومىواد
النقل واالتصال وسائر املنشآت واألشياء الالامة يف املنطقة احلرة لضرر االستثمار أو االستعمال.
املادة ( ) 2

تنشأ املناطق احلرة بقرار من اللجنة الشعبية العامة يف أي جاء من اجلماهريية العظمىى ويبىا القىرار بدقىة مواقىت
وحدود هذه املناطق.
ويقصىىد ململنطقىىة احلىىرة املنىىاطق اوىىررة مىىن القيىىود الض ىريبية واجلمركيىىة والتجاريىىة والنقديىىة وغريهىىا واملعلىىن عنهىىا
جلميت الراغبا يف االستثمار فيها أو يف استعماهلا يف حتقيق أغرار املنطقة احلرة.
وجيىىوا إنشىىاء منىىاطق حىىرة إايىىة لضىىرر إقامىىة مشىىروع معىىا أو السىىتخدام جهىىة أو ممارسىىة نشىىاط ىىدد متىىن
فيها كل أو بعض املياات املقررة للمستثمرين واملستعملا يف نطاق حتقيق أغرار املنطقة احلرة.
وميكن أن حتتوي املنطقة احلرة على مينىاء رىري أو مطىار أو منفىذ حىدودي كليىاً أو جائيىاً علىى أن تكىون هىذه
املرافق مهيأة الستخدامات املنطقة احلرة.
وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون الضوابط اخلاية بتطبيق أحكام هذه املادة.
املادة ( ) 3

يهدف إنشاء املناطق احلرة إه تشجيت أارة العبور وعمليات التصنيت املختلفىة والعمليىات التحويليىة والى مىن
شىىأتا تضيىىري حالىىة البضىىائت أو هتيئتهىىا تبع ىاً ملقتضىىيات التبىىادل التجىىاري ومتطلبىىات السىىوق وتقىىدمي اخلىىدمات
املصرفية والتأمينية واالستثمارية واخلدمات األإرى بكافة أنواعها وكذلك نقل وتوطا التقنية واملعرفة وتطويرهىا
يف بيئىىة حىىرة مىىن القيىىود مبىىا اىىدم ويىىدعم االقتصىىاد الىىوطين للجماهرييىىة العظمىىى ،ويسىىاهم يف تطىىوير التبىىادل
التجاري والسلعي واخلدمي مبا يؤدي إه إلق قاعدة يناعية وإدمية متقدمة.
ويهدف الرتإيص للمستثمرين وملسىتعملي هىذه املنىاطق يف املقىام األول إه حتقيىق املصىلحة املشىرتكة لالقتصىاد
الى ىىوطين وللمسى ىىتثمر أو املسى ىىتعمل وإه فى ىىت آفى ىىاق العمى ىىل وتى ىىدريب واسى ىىتيعا العمالى ىىة الوطنيى ىىة يف املشى ىىاريت
واخلدمات يف املناطق احلرة وحتقيق العائد االستثماري للمنشآت الواقعة ضمن هذه املناطق.
املادة ( ) 4

مت ىىارس اإلدارة نش ىىاطها وفقى ىاً للقواع ىىد الى ى تتف ىىق م ىىت طبيعته ىىا وتض ىىت اإلدارة أنظم ىىة إاي ىىة للعم ىىل واحلى ىوافا
واملرتبىىات والتسىىيري دون التقيىىد مللقواعىىد املقىىررة لىىذلك يف الوحىىدات اإلداريىىة ،وال تلىىك املتعلقىىة مللو يفىىة العامىىة
علىىى أن تعتمىىد هىىذه األنظمىىة مىىن اللجنىىة الشىىعبية العامىىة ،كمىىا تتىىوه اإلدارة اإلش ىراف الكامىىل والتوجيىىه علىىى
كافىىة اجلهىىات العاملىىة يف املنطقىىة احلىىرة كمىىا تتىىوه إيىىدار الرتاإىىيص إقامىىة املشىىاريت للمسىىتثمرين واملسىىتعملا
وك ىىذلك التص ىىرف واالس ىىتضالل واالس ىىتعمال واالنتف ىىاع مللعق ىىارات واملنش ىىآت املوج ىىودة فيه ىىا ،وتب ىىا الالئح ىىة
التنفيذية نظام العمل ململناطق احلرة واإتصايات كل جهة.
املادة ( ) 5

ال ختضى ىىت املشى ىىاريت وال املسى ىىتثمرون واملسى ىىتعملون للمنطقى ىىة احلى ىىرة ملتطلبى ىىات التسى ىىجيل يف سى ىىجالت املى ىىوردين
واملصىىدرين والسىىجل التجىىاري وتضىىت اإلدارة القواعىىد واإلج ىراءات اخلايىىة بتسىىجيل املشىىروعات واملس ىىتثمرين
واملستعملا لديها.
كمىىا ال ختضىىت املشىىاريت والبضىىائت والسىىلت واخلىىدمات واألم ىوال واملبىىادالت ال ىواردة أو الصىىادرة أو املتداولىىة يف
املنىىاطق احلىىرة أليىىة رسىىوم مجركيىىة أو غريهىا مىىن الرسىىوم أو الضىرائب املماثلىىة كمىىا ال ختضىىت أليىىة قيىىود أو أنظمىىة
رقابية معمول هبا ملسىتثناء مىا يتعلىق منهىا مللعقيىدة أو األإىالق أو األمىن الىوطين والقىومي أو الصىحة أو ايىة
البيئة.
وتبا الالئحة التنفيذية القواعد واإلجراءات املتبعة لنقل البضائت العابرة.
املادة ( ) 6
تعفى املشاريت وكافة الدإول اوققة يف املناطق احلىرة سىواء كانىق ققىة مىن األشىخا االعتباريىة أو الطبيعيىة
مىىن مجيىىت أن ىواع الض ىرائب والرسىىوم ،كمىىا تعفىىى التصىىرفات واألوراق واأليىىول واملبىىادالت والتحىىويالت النقديىىة
واحلركة االئتمانية يف املنطقة احلرة وبينها وبا اخلارج من الضرائب والرسوم والقيود.
وال ال هذا اإلعفىاء رىق اجلهىات الى تقىدم إىدمات أو تسىهيالت يف املنىاطق احلىرة مىن حتصىيل مقابىل علىى
الك.
املادة ( ) 7

تعتىىك كافىىة املشىىروعات وأم ىوال املسىىتثمرين واملسىىتعملا يف املنىىاطق احلىىرة وكىىذلك البضىىائت العىىابرة مىىن األم ىوال
اخلاية أاي كانق اجلهة ال متلكها ،وال جيوا احلجا على تلك األمىوال وال وضىت اليىد أو فىرر احلراسىة عليهىا
إال مبوجب نص القانون أو مبقتضى إجراء قضائي واجب النفاا يف اجلماهريية العظمى.
املادة ( ) 8

ال جيوا أتميم املشروعات املقامة يف املناطق احلرة أو ناع ملكيتها أو االسىتيالء عليهىا أو مصىادرهتا أو أميىدها
أو إإضاعها إلجراءات هلا نفس التأثري إال بقانون ويف مقابل تعويض عادل.
املادة ( ) 9

تصدر الالئحة التنفيذية هلذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة على أن تتضمن اآلتىي -:
أ  -نظام إدارة املناطق احلرة واإتصايات كل جهة.
 اإلجراءات والقواعد املتعلقة بدإول البضائت العابرة وإروجها.املادة ( ) 10

يلضى القانون رقم (  ) 10لسنة  1959إفرجني بشأن املنىاطق احلىرة ،كمىا يلضىى كىل نىص اىال أحكىام هىذا
القانون.
املادة ( ) 11

ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية ،ويعمل به من اتريخ نشره.

مؤمتر الشعب العام

صدر يف  :سرت

بتاريخ  25ذو القعدة

املوافق  1 :الربيا  1430ميالدية.

قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (  ) 137لسنة  1372و.ر إبصدار الال حة التنفيذية
للقانون رقم (  ) 9لسنة  1430ميالدية بتنظيم جتارة العبور واملناطق احلرة

()1

اللجنة الشعبية العامة ،
 بعد االطالع على القانون رقم ( )1لسنة  1369و.ر  ،بشأن املؤمترات الشعبية واللجان الشعبية والئحته التنفيذية . وعلى القانون رقم ( )09لسنة  1430ميالدية  ،بتنظيم أارة العبور واملناطق احلرة . وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( )276لسنة  1430ميالديىة  ،إبيىدار الالئحىة التنفيذيىة للقىانون رقىم ( )09لسىنة  1430ميالديىة ،بتنظيم أارة العبور واملناطق احلرة .
 وبناء على ما عرضه أما اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة بكتابه رقم ( )1945 /1/5املؤرخ يف  1372 / 06 / 21و.ر . -وعلى ما قررته أمانة اللجنة ا لشعبية العامة يف اجتماعها العادي الثاين والعشرين لسنة  1372و.ر

قررت

مادة ()1
يعمل أبحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )09لسنة  1430ميالدية  ،بتنظيم أارة العبور واملناطق احلىرة
املرفقة هبذا القرار.
مادة ()2
يلضي قرار اللجنة الشعبية العامة رقىم ( )276لسىنة  1430ميالديىة  ،إبيىدار الالئحىة التنفيذيىة للقىانون رقىم
( )09لسنة  1430ميالدية  ،بتنظىيم أىارة العبىور واملنىاطق احلىرة  ،كمىا يلضىي أي حكىم أإىر اىال أحكىام
هذا القرار ,
مادة ()3
يعمل هبذا القرار من اتريخ يدوره  ،وينشر يف مدونة التشريعات .

اللجنة الشعبية العامة
صدر يف  15 :مجادى اآلخر

)(1

مدونة التشريعات  ،العدد (  ، ) 7السنة السابعة  1375 / 8 / 15 ،و.ر  2007 ،إفرجني ،
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املوافق  1372 / 8 / 1 :و.ر .

الال حة التنفيذية
للقانون رقم (  ) 9لسنة  1430ميالدية
بتنظيم جتارة العبور واملناطق احلرة
الفص األو
تعاريف عامة
املادة ()1

يف تطبيق أحكام هذه الالئحة تعفي الكلمات املذكورة أدانه املبينة قرين كل منها ما مل يىدل السىياق علىى غىري
الك :
القانون  :القانون رقم ( )9لسنة  1430ميالدية  ،بتنظيم أارة العبور واملناطق احلرة .
املنطقااة احلاارة  :املنطقىىة اوىىررة مىىن القيىىود الض ىريبية واجلمركيىىة والتجاريىىة والنقديىىة وغريهىىا واملعلىىن عنهىىا جلميىىت
الراغبا يف االستثمار فيها أو يف استعماهلا يف حتقيق أغرار املنطقة احلرة .

األمني املختص  :أما اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة .
البضا ا العابرة  :هي البضائت املدإلة إه اجلماهريية العظمى من إالل املراكا اجلمركية بضرر إإراجهىا مىن

اجلماهريية العظمى من مركا مجركي أإر .

متعهد العبور  :أي شخص طبيعي أو اعتباري يتوه أو يعهد إليه مبسؤولية نقل بضائت عابرة .
اإلدارة  :إدارة املنطقة احلرة .
املستأور ملو املستعو  :إي شخص طبيعي أو اعتباري يىرإص لىه ملالسىتثمار يف املنطقىة احلىرة أو ملسىتعمال
أي مرفق من مرافقها أو تقدمي أي إدمة أو ممارسة أي مهنة أو نشاط فيها .
االس ااتأوار ملو االس ااتعوا  :إقام ىىة أي مش ىىروع ي ىىناعي أو أ ىىاري أو إ ىىدمي أو مااول ىىة أي مهن ىىة أو نش ىىاط

داإل املنطقة احلرة .

املشرو)  :املصانت واملكاتب واملخاان واملستودعات واملنافت وقاعات البيىت واملعىدات والتجهيىاات ومىواد النقىل
واالتصال وسائر املنشات الالامة يف املنطقة احلرة لضرر االستثمار أو االستعمال .

الفص الأاين
تنظيم املناطق احلرة
مادة ()2

تنشىىأ املنىىاطق احلىىرة بقىرار مىىن اللجنىىة الشىىعبية العامىىة يف أي جىىاء مىىن اجلماهرييىىة العظمىىى بنىىاء علىىى عىىرر مىىن
األما املختص يبا :
 موقت املنطقة وإحداثيتها بدقة . الضرر من إنشاء املنطقة  ،ريث يوض ما إاا كانق منطقة يناعية أو أارية ألغرار أارة العبور . اجلهات ال ستقوم ملستعمال املنطقة . املاااي املطلو منحها للمستثمرين واملستعملا للمنطقة .وجيىىوا للجىىان الش ىعبية للشىىعبيات إق ىرتاة إقامىىة منىىاطق حىىرة يف نطاقهىىا وكىىذلك جيىىوا للجه ىىات املشىىرفة عل ىىى
القطاعىىات االقتصىىادية اق ىرتاة إقامىىة وإدارة منطقىىة حىىرة ختىىص مشىىروعاً معين ىاً وتقىىدم هىىذه املقرتحىىات إه أمانىىة
اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة متضمنة كافة اجملاالت املذكورة أعاله .
مرفقىىة بدراسىىة اجلىىدوى الفنيىىة واالقتصىىادية للمشىىروع وتتىىوه اللجنىىة الشىىعبية العامىىة لالقتصىىاد والتجىىارة دراسىىة
املقرتحات املقدمة واالسرتشاد هبا .
مادة ()3
جيب أن يستهدف إنشاء املناطق احلرة أارة العبور وعمليات التصنيت التحويلية املختلفة وال مىن شىأتا تضيىري
حالة البضائت أو هتيئتها تبعاً ملقتضيات التبادل التجىاري ومتطلبىات األسىواق  ،وكىذلك نقىل وتىوطا التقنيىة و
املعرف ىىة وتطويره ىىا يف بيئ ىىة ح ىىرة م ىىن القي ىىود كم ىىا يه ىىدف إه تق ىىدمي اخل ىىدمات املس ىىاعدة كاخل ىىدمات املص ىىرفية
وإدمات التأما واالستثمار واخلدمات بكافة أنواعها .
مادة ()4

يلتىىام املسىىتثمرين ومسىىتعملو املنىىاطق احلىىرة بتحقيىىق املصىىلحة املشىىرتكة لالقتصىىاد الىىوطين واملسىىتثمر أو املسىىتعمل
وفت العمل واستيعا وتدريب العمالىة الوطنيىة يف املشىاريت واخلىدمات املقامىة يف املنىاطق احلىرة وحتقيىق العوائىد
االستثمارية للمنشات الواقعة ضمن نطاق هذه املناطق كلما أمكن الك .
مادة ()5

تتوه أمانة اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة اإلشراف علىى املنىاطق احلىرة ومتابعتهىا والتأكىد مىن قيامهىا
أبنش ىىطتها وحتقيقه ىىا أله ىىدافها وفقى ىاً للق ىىانون  .وعل ىىى إدارة املنطق ىىة تاوي ىىد اللجن ىىة الش ىىعبية العام ىىة لالقتص ىىاد
والتجارة بتقارير دورية عن سري نشاطها .

مادة ()6

يتم تعيا جلنة إدارة املنطقة بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بنىاء علىى عىرر مىن األمىا املخىتص ومتىارس
اإلدارة نش ىىاطها وفقى ىاً للقواع ىىد الى ى تتف ىىق م ىىت طبيعته ىىا  ،وجي ىىوا للش ىىركات املس ىىامهة إدارة أو إنش ىىاء واس ىىتثمار
املنطقة احلرة مبوافقة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرر من األما املختص .
مادة ()7

تضىىت اإلدارة أنظمىىة إايىىة للعمىىل واحلىوافا واملرتبىىات وبىرامل التسىىيري دون التقيىىد مللقواعىىد املقىىررة واملعمىىول هبىىا
يف الوحدات اإلدارية أو تلك املتعلقة مللو يفة العامة  ،وتعتمد هذه األنظمة من اللجنة الشعبية العامة .
مادة ()8

جيىوا إلدارة املنطقىة احلىىرة إنشىاء وإدارة واسىتضالل املخىىاان واملسىتودعات واملسىاحات املتعلقىىة بعمليىات الشىىحن
والتفريغ والتخاين وتوفري األجهاة واملعدات الالامة لتسهيل أعمال املشروعات ال تقام يف املنطقة احلرة .
مادة ()9

حيىىدد مقابىىل اخلىىدمات وشىىضل املنىىاطق والعقىىارات ومقابىىل التخىاين ململنطقىىة احلىىرة بقىرارات مىىن األمىىا املخىىتص
بناء على عرر من اإلدارة .

الفص الأالث

الرتخيص ابملنطقة احلرة
مادة ()10

تقدم طلبات الرتإيص لضرر االستفادة من املنطقة احلرة إه اإلدارة يوض فيها نوع االستعمال املطلو :
 ترإيص مبشروع استثماري . طلب انتفاع مللعقارات . أي استعمال أو استضالل ألي من املنشات املوجودة يف املنطقة .مادة ()11

تصدر اإلدارة تراإيص االستفادة من املنطقىة احلىرة بعىد دراسىة الطلبىات والتأكىد مىن أتىا تىؤدي إه حتقيىق أي
مىىن األهىىداف املنصىىو عليهىىا يف القىىانون وجيىىب أن يتضىىمن الرتإىىيص لشىىضل املنطقىىة احلىرة أو أي جىىاء منهىىا
بيىىاانً ملألغ ىرار ال ى مىىن مىىن أجلهىىا ومىىدة س ىراينه ومقىىدار الضىىمان املىىاع وال يتمتىىت املىىرإص لىىه ملإلعفىىاءات
واملاااي واملاااي املنصو عليها يف القانون إال يف حدود األغرار املبينة يف الرتإيص .
ويكون الرتإيص شخصياً وال جيوا التناال عنه كلياً أو جائياً أو إشراك الضري فيه إال مبوافقة اإلدارة .
مادة ()12

تص ىىدر اإلدارة مللتنس ىىيق م ىىت اجله ىىة اجلمركي ىىة املختص ىىة تص ىىاري دإ ىىول املنطق ىىة اخلاي ىىة ألي ىىحا األعم ىىال
املرإص هلم  ،كما تصدر التصاري للعاملا يف املنشات املرإص هلا .
مادة ()13

تصىدر تصىىاري اإلقامىة ململنطقىىة احلىرة مىىن إدارة املنطقىة مللتسىىيق مىت اجلهىىة اجلمركيىة املختصىىة ويكىون اسىىتعمال
هذه التصاري مقصوراً على العاملا ململنطقة احلرة بشرط أن تستوجب طبيعة عملهم بقىائهم ململنطقىة احلىرة يف
غري أوقات العمل .
مادة ()14

على اإلدارة أن تقدم إه اجلمارك قوائم جبميت ما يىدإل إه املنطقىة أو مىا اىرج منهىا إىالل ( )36سىاعة مىن
عملية اإلدإال أو اإلإراج .
مادة ()15

يلضى تصري العمل أو الدإول أو اإلقامة يف احلاالت اآلتية :
 -1احلكم على الصرة له يف جناية أو جنحة هتريب أو جرمية خملة مللشرف أو األمانة .
 -2إاا انتهق إدمة املصرة له لدى املنشأة ال يعمل هبا أو انتهى أو أوقى النشىاط املىرإص لىه مبااولتىه يف
املنطقة احلرة .
 -3إاا تكررت خمالفة املصرة له ألحكام القانون أو اللوائ أو التعليمات .

الفص الرابا
اإلجراءات املتعلقة ابلبضا ا العابرة وخروجها
مادة ()16

جيىىوا نقىىل البضىىائت العىىابرة عىىك اجلماهرييىىة العظمىىى جبميىت وسىىائل النقىىل الكيىىة والبحريىىة واجلويىىة وجيىىوا إدإاهلىىا
وإإراجها من اجلماهريية العظمى من مجيت املنافذ املعتمدة على أن تعك من إالل إطوط السري اوىددة وفقىاً
للتشريعات .
مادة ()17

ال ختضت البضائت العابرة آلية رسوم أو ضرائب مجركية عدا رسوم اخلدمات .
مادة ()18
ال جيوا ختاين البضائت العابرة أو أميعها أو اختاا اإلجراءات املتعلقة هبا إال يف املناطق احلرة .
مادة ()19

يىىتم نقىىل البضىىائت العىىابرة حتىىق مسىىؤولية متعهىىد العبىىور وال جيىىوا تقييىىد أو منىىت أو وقى البضىىائت العىىابرة إال يف
احلاالت ال يصدر هبا قرار من مصلحة اجلمارك .
مادة ()20

ختتم البضائت العابرة وفقاً للنظام الىذي يصىدر بىه قىرار مىن مصىلحة اجلمىارك ويكىون متعهىد العبىور مسىئوالً عىن
أي عب ىىث بتل ىىك األإت ىىام ويف حال ىىة ثب ىىوت مث ىىل ه ىىذا العب ىىث ي ىىتم معاين ىىة البض ىىائت ومطابقته ىىا مللو ئ ىىق ويلت ىىام
يىىاحب البضىىاعة بىىدفت كافىىة الرسىىوم اجلمركيىىة املقىىدرة عىىن أي نقىىص يف البضىىائت مىىت دفىىت الضرامىىة املقىىررة وفىىق
قانون اجلمارك كما يضرم متعهد العبور بضرامة مماثلة .
مادة ()21

يثبق إىروج البضىائت العىابرة إه وجهتهىا مىن إىالل تقىدمي شىهادة مىن مركىا اجلمىارك يف منفىذ إىروج البضىاعة
تفيىد سىىالمة األإتىىام ومطابقىة عىىدد الطىىرود  ،وإاا كانىىق البضىائت منقولىىة يف حىىاوايت يكتفىي مبىىا يفيىىد سىىالمة
األإتام ال على احلاوية .
مادة ()22
يعىىد إق ىرار مجركىىي إىىا مللسىىلت العىىابرة عنىىد ويىىوهلا إه املنفىىذ يتضىىمن البيىىاانت واملعلومىىات الضىىرورية وفق ىاً
للنمىىواج الىىذي يصىىدر بىىه ق ىرار مىىن مصىىلحة اجلمىىارك  ،ويقىىوم أيىىحا البضىىائت أو منىىدوبوهم أو املخلصىىون
اجلمركيون املعتمدون من اجلمارك ومن املرإص هلم مللعمل يف املناطق احلرة بتقىدمي هىذه اإلقىرارات إه مصىلحة
اجلمارك عند ويول البضائت .
مادة ()23

تتىىوه مصىىلحة اجلمىىارك معاينىىة البضىىاعة العىىابرة عنىىد ويىىوهلا إه منفىىذ الىىدإول ومطابقتهىىا ململسىىتندات املتعلقىىة
هبا ومعاينة مجيت الطرود أو بعضها وفقاً للقواعد الى تصىدرها مصىلحة اجلمىارك  ،ويف مجيىت األحىوال جيىب أن
تتم املعاينة يف منافذ الدإول ومنافذ اخلروج إالل ( )24أربعة وعشرين ساعة من اتريخ تقدمي املستندات .

الفص اخلامس
ملحكام عامة
مادة ()24

يسىىم إبدإىىال البضىىائت جبميىىت األن ىواع ومىىن مجيىىت املصىىادر أجنبيىىة كانىىق أو وطنيىىة إه املنطقىىة احلىىرة والىىك
ملستثناء اآليت :
 -1البضائت الفاسدة أو الضارة مللصحة أو مللبيئة .

 -2البض ىىائت القابل ىىة لدلته ىىا ع ىىدا املى ىواد الالام ىىة ألعم ىىال االس ىىتثمار والى ى تس ىىم هب ىىا إدارة املنطق ىىة وفقى ىاً
للشروط ال حتددها .
 -3البضائت املخالفة للقوانا للقوانا املتعلقىة رمايىة امللكيىة التجاريىة والصىناعية واألدبيىة والفنيىة والصىادر هبىا
قرار من اجلهات املختصة .
 -4البضائت املقاطعة أو ال يتقرر مقاطعتها .
 -5البضائت ال حتمل رسوماً وأشكاالً وشعارات خمالفة لألداين السماوية .
 -6املخدرات واملؤثرات العقلية على اإتالف أنواعها ومشتقاهتا .
 -7األسلحة والذإائر واملتفجرات إال مبوافقة اجلهات املختصة .
ويعتىك أيىحا هىذه البضىائت وممثلىوهم مسىئولا عىن البضىائت اوظىور دإوهلىا إه املنطقىة احلىرة إاا مىا دإلىق
إليها مت عدم اإلإالل بتوقيت العقوملت املقررة .
مادة ()25

جيىىب إلدإىىال البضىىائت أاي كىىان مصىىدرها إه املنطقىىة احلىىرة تقىىدمي طلىىب مىىن يىىاحب الشىىأن أو مىىن ميثلىىه إه
مىىدير املنطقىىة  ،ويىىذكر فيىىه مصىىدر البضىىاعة ومنشىىأها ونوعهىىا وعىىدد الطىىرود وواتىىا وعالماهتىىا  ،كمىىا يتضىىمن
إقراراً أبنه قد أطلت على أحكام هذه الالئحة وعلى مجيت القرارات والقواعد املتعلقة يف اخلصو .
وإاا كانىىق البضىىائت واردة مىىن اخلىىارج إه املنطقىىة احلىىرة فعليىىه أن يقىىدم النسىىخة األيىىلية لسىىند الشىىحن أو غىىريه
من التصاري واألوراق اجلمركية املتعلقة مللشحن .
مادة ()26

يقىىدم عىىن البضىىائت املسىىتوردة أو املصىىدرة مىىن املنطقىىة احلىىرة إق ىرار مجرك ىىي إه اجلهىىة اجلمركيىىة املختصىىة ويرفىىق
ملإلقرار املستندات الالامة معتمدة من إدارة املنطقة احلرة .
مادة ()27

تعامىىل البضىىائت املصىىدرة مىىن داإىىل الىىبالد إه املنطقىىة احلىىرة معاملىىة البضىىائت املصىىدرة إه اخلىىارج وتطبىىق يف
شأتا القواعد واإلجراءات املنظمة للتصدير .
وجيىىوا بعىىد موافقىىة إدارة املنطقىىة احلىىرة السىىماة إبدإىىال البضىىائت اوليىىة واألجنبيىىة مىىن داإىىل الىىبالد إه املنطقىىة
احلىىرة بصىىفة مؤقتىىة اليىىالحها أو إلج ىراء عمليىىات تكميليىىة عليهىىا وإعادهتىىا إه داإىىل الىىبالد دون إضىىوعها
لقواعد االسترياد املقررة وحتصىل الضىرائب اجلمركيىة علىى قيمىة اإليىالة أو تكملىة الصىنت وفقىاً ألحكىام قىانون
اجلمارك .

مادة ()28

يكىىون اسىىترياد البضىىائت مىىن املنطقىىة احلىىرة إه داإىىل الىىبالد طبق ىاً للقواعىىد العامىىة لالسىىترياد مىىن اخلىىارج وتىىؤدي
عنها الضرائب اجلمركية وغريها من الضرائب والرسوم كما لو كانق مستوردة من اخلارج .
ويكىىون وعىىاء الض ىريبة اجلمركيىىة عىىن املنتجىىات املسىىتوردة مىىن املنطقىىة احلىىرة وال ى تشىىتمل علىىى مكىىوانت ليىىة
وأإرى أجنبية هو قيمة املكوانت األجنبية مللسعر السائد وقق إروجها من املنطقة احلرة إه داإل البالد.
مادة ()29
جيىىوا تىىداول البضىىائت واملنتجىىات مىىن منشىىأة إه أإىىرى داإىىل املنطقىىة وفق ىاً لدج ىراءات ال ى حتىىددها اإلدارة .
كما جيوا تداول البضائت واملنتجات من منطقة حرة إه أإرى وفقاً لنظام العبور .
مادة ()30

ال جيوا استهالك البضائت األجنبية لالستعمال الشخصىي يف املنطقىة احلىرة قبىل أداء الضىرائب اجلمركيىة وغريهىا
من الضرائب والرسوم املستحقة .
مادة ()31
جيوا للسفن الدإول إه املناطق احلرة للتاود ململواد ال حتتاج إليها .
مادة ()32

جيوا نقل البضائت األجنبية املنشأ وفق نظام البضائت العابرة بعىد تقىدمي تعهىدات مضىمونة إبيصىال البضىائت إه
وجهتها .
مادة ()33

ختضت البضائت العابرة ال ختان يف املستودعات املقامىة يف املنطقىة احلىرة ويعىاد تصىديرها رالتهىا الى وردت هبىا
لدجراءات والقواعد املنصو

عليها يف قانون اجلمارك .
مادة ()34

ت ىىودع البض ىىائت ململنطق ىىة احل ىىرة وفق ىاً ألس ىىس وقواع ىىد التخ ىاين ويش ىىرتط أن تك ىىون الس ىىجالت منتظم ىىة ومرقم ىىة

ومعتمدة من اإلدارة .
وعلى املرإص له جرد السلت املخانة مرة واحدة سىنوايً علىى األقىل وموافىاة إدارة املنطقىة احلىرة بصىورة مىن اجلىرد
ونتيجته  ،وجيوا إلدارة املنطقة إجراء جرد مفاجئ جائي أو كلي كلما اقتضى األمر الك .
مادة ()35

ال ختضت البضائت ال تدإل املنطقة احلرة ألي قيد امىين مىن حيىث بقاؤهىا يف املنطقىة ومىت الىك جيىوا لىددارة
مللتنسىىيق مىىت اجلمىىرك املخىىتص أن أتمىىر إبتىىالف البضىىاعة وإإراجهىىا مىىن املنطقىىة أو بيعهىىا إالصىىة الض ىرائب
والرسوم اجلمركية وغريها من الضرائب والرسوم  ،والك يف األحوال اآلتية :ى
 - 1إيقاف نشاط املرإص له ملدة ال تسم ببقاء البضائت يف املنطقة على النحو الذي حتدده اإلدارة .
 - 2إاا ثبق عدم يالحية البضاعة يحياً أو أن بقاءها يف املنطقة يعرر الصحة العامة للخطر .
 - 3إاا تبا أن وجود البضائت من شأنه األضرار مللبضائت األإرى .
مادة ()36

يكون املرإص له مسئوال عن كل نقص أو ضياع أو تضيري يف البضائت على أسىاس واتىا وعىددها ويىفها عنىد
التخىاين  ،وترفىىت عنىىه هىذه املسىىؤولية إاا كىىان الىىنقص أو الضىىياع أو التضيىىري انأىاً عىىن أسىىبا ترجىىت إه طبيعىىة

الصن أو القوة القاهرة أو احلادث اجلكي .
وحتصىىل الض ىرائب اجلمركيىىة وغريهىىا مىىن الض ىرائب والرس ىىوم علىىى العج ىىا أو ال ىاايدة ال ى تف ىىوق النسىىبة اوىىددة
للتسام املقررة طبقاً ألحكام قانون اجلمارك .
مادة ()37

تسري على املنطقة احلرة األحكام اخلاية مللتهريب وخمالفة النظم اجلمركيىة املنصىو عليهىا يف قىانون اجلمىارك
.
مادة ()38
تتىىوه مصىىلحة اجلمىىارك متابعىىة البضىىائت العىىابرة عنىىد مرورهىىا ملجلماهرييىىة العظمىىى وتنسىىق يف هىىذا الشىىأن مىىت
اإلدارة أثناء تواجد البضاعة يف املناطق احلرة .
مادة ()39
ال ختضى ىىت املشى ىىاريت وال املسى ىىتثمرون واملسى ىىتعملون للمنطقى ىىة احلى ىىرة ملتطلبى ىىات التسى ىىجيل يف سى ىىجالت املى ىىوردين
واملصىىدرين والسىىجل التجىىاري  ،وتضىىت اإلدارة القواعىىد واإلجىراءات اخلايىىة بتسىىجيل املشىىروعات واملسىىتثمرون
واملس ىىتعملا لىىديها والسىىجالت ال ى تتطلىىب لىىذلك وقيم ىىة الرس ىىوم اخلايىىة مللتسىىجيل وطريقىىة دفعهىىا وجه ىىة
اعتمادها .
وجيوا أن يكون للمناطق احلرة أو ملنطقة حرة معينة نظام إا لتأسيس الشركات وفىروع الشىركات األجنبيىة
وبشروط ميسرة على أن يتم اعتماد هذا النظام من اللجنة الشعبية العامة .
مادة ()40

ال ختضىت املشىىاريت والبضىائت والسىلت واخلىىدمات واألمىوال واملبىىادالت الىواردة أو الصىىادرة أو املتداولىىة يف املنىىاطق
احلىىرة أليىىة قيىىود مجركيىىة أو غريهىىا مىىن الرسىىوم أو الض ىرائب املماثلىىة  ،كمىىا ال ختضىىت أليىىة قيىىود أو أنظمىىة رقابيىىة
معمول هبا ملستثناء ما تعلق منها مللعقيدة أو األإالق أو األمن الوطين والقومي أو الصحة أو اية البيئة .
وال تسري أحكام هذه املادة على املبادالت ال تتم با املناطق احلرة وملقي مناطق اجلماهريية العظمي .
مادة ()41

تعتىىك كافىىة املشىىروعات وأم ىوال املسىىتثمرين واملسىىتعملا يف املنىىاطق احلىىرة وكىىذلك البضىىائت العىىابرة مىىن األم ىوال
اخلايىىة أاي كان ىق اجلهىىة ال ى متلكهىىا  ،وال جيىىوا احلجىىا علىىى تلىىك األم ىوال وال وضىىت اليىىد أو فىىرر احلراسىىة
عليها إال مبوجب نص قانوين أو مبقتضى إجراء قضائي واجب النفاد يف اجلماهريية العظمى .
مادة ()42
ال جيوا أتميم املشروعات املقامة يف املناطق احلرة أو ناع ملكيتها أو االسىتيالء عليهىا أو مصىادرهتا أو أميىدها
أو إإضاعها إلجراءات هلا نفس التأثري إال بقانون ويف مقابل تعويض عادل .
مادة ()43
يقوم كل مستثمر أو مستعمل ملسىتخدام العنايىر الوطنيىة كلمىا أمكىن الىك  ،كمىا عليىه االسىتعانة ململكاتىب
املاليىىة والقانونيىىة واالستشىىارية الوطنيىىة كىىل مىىا أمكىىن وتضىىت اإلدارة قواعىىد وحىىدود االسىىتعانة هبىىذه اخلىىدمات مبىىا
ادم االقتصاد الوطين واملستثمر واملستعمل .
مادة ()44
تعتىىك أنظمىىة العمىىل والضىىمان االجتمىىاعي املعمىىول هبىىا يف اجلماهرييىىة العظمىىى احلىىد األد الىىذي جيىىب علىىى
املسىىتثمرين واملسىىتعملا تىىوفريه للعىىاملا لىىديهم  ،وال اىىل حكىىم هىىذه املىىادة جب ىواا أن يتمتىىت العامىىل بشىىروط
أفضل للعمل والضمان االجتماعي وفق املعايري املعرتف هبا دولياً .
مادة ()45

يلتىىام املسىىتثمر أو املسىىتعمل مللتىىأما علىىى املبىىاين واملعىىدات الى يسىىتعملها يف املشىىروع  ،والىىك وفق ىاً للقواعىىد
ال تضعها اإلدارة .
مادة ()46

جيىىوا للمسىىتثمر أو املسىىتعمل الىىتظلم لىىدى األمىىا املخىىتص مىىن اإلج ىراءات اإلداريىىة الصىىادرة يف حقىىه علىىى أن
يقدم طلب التظلم إه جلنة اإلدارة إالل ( )30يوماً من اتريخ إبالغ املتظلم مللقرار الصادر يف حقه .

وعلى اإلدارة البىث يف طلىب الىتظلم إىالل اسىبوعا مىن اتريىخ تقدميىه أو احالتىه إه األمىا املخىتص مشىفوعاً
برأيها للنظر فيه إبيدار قراره حيال هذا التظلم .
ويف مجيىىت األح ىوال ال اىىل الىىتظلم لىىدى إدارة املنطقىىة رىىق املسىىتثمر أو املسىىتعمل يف اللجىىوء إه التحكىىيم أو
القضاء .
مادة ()47

جيىىوا لىىددارة أن تتفىىق مىىت املسىىتثمرين أو الضىىري علىىى فىىض مىىا قىىد ينشىىأ بيىىنهم م ىن منااعىىات بطريقىىة التحكىىيم
التجاري .
مادة ()48

ال ختىىل األحكىىام ال ىواردة يف هىىذه الالئح ىىة ملالحكىىام املنص ىىو عليه ىىا يف االتفاقيىىات ال ى تك ىىون اجلماهريي ىىة
العظمى طرفاً فيها  ،وكذلك األحكام الواردة يف قانون مقاطعة العدو الصهيوين .

انتاهت

