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

 
 

 مؤمتر الشعب العام
 ميالدية. 1429تنفيذاً ملا قررته املؤمترات الشعبية األساسية يف دور انعقادها العام السنوي للعام 

 إفرجني بشأن املناطق احلرة. 1959( لسنة 10وبعد االطالع على القانون رقم )
 إفرجني بشأن التصدير. 1968( لسنة 38على القانون رقم )و 

 إفرجني بشأن التجار والشركات التجارية واإلشراف عليها وتعديالته. 1970( لسنة 65وعلى القانون رقم )
 إفرجني بشأن االسترياد. 1971( لسنة 64وعلى القانون رقم )

 .إفرجني وتعديالته 1972( لسنة 67وعلى قانون اجلمارك رقم )
 إفرجني إبنشاء شركة مسامهة للمواين. 1985( لسنة 21وعلى القانون رقم )
 إفرجني إبعفاء املنتجات العربية من الضرائب اجلمركية. 1989( لسنة 12وعلى القانون رقم )
( 64ون رقىم )يهىا يف القىانملنصىو  علإفرجنىي بشىأن إعفىاء البضىائت اات املنشىأ العىري مىن قيىود االسىترياد ا 1992( لسىنة 9وعلىى القىانون رقىم )

 إفرجني. 1971لسنة 
 إفرجني. 1993( لسنة 1وعلى قانون املصارف والنقد واالئتمان رقم )

 ميالدية بشأن تشجيت استثمار رؤوس األموال األجنبية. 1425( لسنة 5وعلى القانون رقم )
 واللجان الشعبية.ميالدية بشأن نظام عمل املؤمترات الشعبية  1430( لسنة 1وعلى القانون رقم )

 صاغ القانون اآليت
 (1املادة )

 تعريفات
 ري الك.السياق على غ ا مل يدليف هذا القانون تعين الكلمات املذكورة أدانه املعاين املبينة قرين كل منها م

اجهىىا ركيىىة بضىىرر إإر اكىىا اجلم: هىىي البضىىائت املدإلىىة إه اجلماهرييىىة العظمىىى إىىالل املر  ) البضااا ا العااابرة (
 اجلماهريية العظمى من مركا مجركي آإر. من

 ابرة.عقل بضاعة : أي شخص طبيعي أو اعتباري يتوه أو يعهد إليه مبسئولية ن) متعهد العبور ( 
 : السلطة املختصة بذلك قانوانً. ) السلطة املختصة (

 : إدارة املنطقة احلرة. ) اإلدارة (

                                      
 515ميالدية ،    1430/  7/  1و.ر ،  1410ربيت األول  28( ، السنة الثامنة والثالثون ،  15)  اجلريدة الرمسية ، العدد   )1 (



تبىىىىاري يىىىىرإص لىىىىه ملالسىىىىتثمار يف املنطقىىىىة احلىىىىرة أو : أي شىىىىخص طبيعىىىىي أو اع ) املسااااتأور ملو املسااااتعو  (
 ملستعمال أي مرفق من مرافقها أو تقدمي أي إدمة أو ممارسة أي مهنة أو نشاط فيها.

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

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

 ( 2املادة ) 
ة العظمىى ويبىا القىرار بدقىة مواقىت تنشأ املناطق احلرة بقرار من اللجنة الشعبية العامة يف أي جاء من اجلماهريي

 وحدود هذه املناطق.
ويقصىىىد ململنطقىىىة احلىىىرة املنىىىاطق اوىىىررة مىىىن القيىىىود الضىىىريبية واجلمركيىىىة والتجاريىىىة والنقديىىىة وغريهىىىا واملعلىىىن عنهىىىا 

 جلميت الراغبا يف االستثمار فيها أو يف استعماهلا يف حتقيق أغرار املنطقة احلرة.
ة إايىىة لضىىرر إقامىىة مشىىروع معىىا أو السىىتخدام جهىىة أو ممارسىىة نشىىاط  ىىدد متىىن  وجيىىوا إنشىىاء منىىاطق حىىر 

 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.

 ( 3املادة ) 
يهدف إنشاء املناطق احلرة إه تشجيت أارة العبور وعمليات التصنيت املختلفىة والعمليىات التحويليىة والى  مىن 

ت أو هتيئتهىىىا تبعىىىاً ملقتضىىىيات التبىىىادل التجىىىاري ومتطلبىىىات السىىىوق وتقىىىدمي اخلىىىدمات شىىىأتا تضيىىىري حالىىىة البضىىىائ
املصرفية والتأمينية واالستثمارية واخلدمات األإرى بكافة أنواعها وكذلك نقل وتوطا التقنية واملعرفة وتطويرهىا 

هم يف تطىىىوير التبىىىادل يف بيئىىىة حىىىرة مىىىن القيىىىود مبىىىا اىىىدم ويىىىدعم االقتصىىىاد الىىىوطين للجماهرييىىىة العظمىىىى، ويسىىىا
 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 
مالىىىىة الوطنيىىىىىة يف املشىىىىىاريت الىىىىوطين وللمسىىىىىتثمر أو املسىىىىتعمل وإه فىىىىىت  آفىىىىاق العمىىىىىل وتىىىىدريب واسىىىىىتيعا  الع

 واخلدمات يف املناطق احلرة وحتقيق العائد االستثماري للمنشآت الواقعة ضمن هذه املناطق.
 ( 4املادة ) 



متىىىىارس اإلدارة نشىىىىاطها وفقىىىىاً للقواعىىىىد الىىىى  تتفىىىىق مىىىىت طبيعتهىىىىا وتضىىىىت اإلدارة أنظمىىىىة إايىىىىة للعمىىىىل واحلىىىىوافا 
املقىىررة لىىذلك يف الوحىىدات اإلداريىىة، وال تلىىك املتعلقىىة مللو يفىىة العامىىة واملرتبىىات والتسىىيري دون التقيىىد مللقواعىىد 

علىىى أن تعتمىىد هىىذه األنظمىىة مىىن اللجنىىة الشىىعبية العامىىة، كمىىا تتىىوه اإلدارة اإلشىىراف الكامىىل والتوجيىىه علىىى  
سىىتعملا كافىىة اجلهىىات العاملىىة يف املنطقىىة احلىىرة كمىىا تتىىوه إيىىدار الرتاإىىيص إقامىىة املشىىاريت للمسىىتثمرين وامل

وكىىىىذلك التصىىىىرف واالسىىىىتضالل واالسىىىىتعمال واالنتفىىىىاع مللعقىىىىارات واملنشىىىىآت املوجىىىىودة فيهىىىىا، وتبىىىىا الالئحىىىىة 
 التنفيذية نظام العمل ململناطق احلرة واإتصايات كل جهة.
 ( 5املادة ) 

ردين ال ختضىىىىت املشىىىىىاريت وال املسىىىىىتثمرون واملسىىىىىتعملون للمنطقىىىىىة احلىىىىىرة ملتطلبىىىىىات التسىىىىىجيل يف سىىىىىجالت املىىىىىو 
واملصىىىدرين والسىىىجل التجىىىاري وتضىىىت اإلدارة القواعىىىد واإلجىىىراءات اخلايىىىة بتسىىىجيل املشىىىروعات واملسىىىتثمرين 

 واملستعملا لديها.
كمىىىا ال ختضىىىت املشىىىاريت والبضىىىائت والسىىىلت واخلىىىدمات واألمىىىوال واملبىىىادالت الىىىواردة أو الصىىىادرة أو املتداولىىىة يف 

ا مىىن الرسىىوم أو الضىىرائب املماثلىىة كمىىا ال ختضىىت أليىىة قيىىود أو أنظمىىة املنىىاطق احلىىرة أليىىة رسىىوم مجركيىىة أو غريهىى
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.

 ( 6املادة ) 
تعفى املشاريت وكافة الدإول اوققة يف املناطق احلىرة سىواء كانىق  ققىة مىن األشىخا  االعتباريىة أو الطبيعيىة 
مىىن مجيىىت أنىىواع الضىىرائب والرسىىوم، كمىىا تعفىىى التصىىرفات واألوراق واأليىىول واملبىىادالت والتحىىويالت النقديىىة 

 من الضرائب والرسوم والقيود.واحلركة االئتمانية يف املنطقة احلرة وبينها وبا اخلارج 
وال ال هذا اإلعفىاء رىق اجلهىات الى  تقىدم إىدمات أو تسىهيالت يف املنىاطق احلىرة مىن حتصىيل مقابىل علىى 

 الك.
 ( 7املادة ) 

تعتىىك كافىىة املشىىروعات وأمىىوال املسىىتثمرين واملسىىتعملا يف املنىىاطق احلىىرة وكىىذلك البضىىائت العىىابرة مىىن األمىىوال 
اجلهة ال  متلكها، وال جيوا احلجا على تلك األمىوال وال وضىت اليىد أو فىرر احلراسىة عليهىا  اخلاية أاي كانق

 إال مبوجب نص القانون أو مبقتضى إجراء قضائي واجب النفاا يف اجلماهريية العظمى.
 ( 8املادة ) 



ا أو مصىادرهتا أو أميىدها ال جيوا أتميم املشروعات املقامة يف املناطق احلرة أو ناع ملكيتها أو االسىتيالء عليهى
 أو إإضاعها إلجراءات هلا نفس التأثري إال بقانون ويف مقابل تعويض عادل.

 ( 9املادة ) 
 -تصدر الالئحة التنفيذية هلذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة على أن تتضمن اآلتىي :

 نظام إدارة املناطق احلرة واإتصايات كل جهة. - أ
 ت والقواعد املتعلقة بدإول البضائت العابرة وإروجها.اإلجراءا -  

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

 القانون.
 ( 11املادة ) 

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

 
 

 ب العاممؤمتر الشع
 
 
 
 

 سرت: صدر يف 
 ذو القعدة  25بتاريخ 

 ميالدية. 1430الربيا    1املوافق : 
 



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

 
 

 العامة ،اللجنة الشعبية 
 حته التنفيذية .و.ر ، بشأن املؤمترات الشعبية واللجان الشعبية والئ 1369( لسنة 1بعد االطالع على القانون رقم  ) -
 ميالدية ، بتنظيم أارة العبور واملناطق احلرة . 1430( لسنة 09وعلى القانون رقم ) -
 ميالديىة ، 1430( لسىنة 09ون رقىم )الديىة ، إبيىدار الالئحىة التنفيذيىة للقىانمي 1430( لسنة 276وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ) -

 بتنظيم أارة العبور واملناطق احلرة .
 و.ر . 1372/  06/  21يف  ( املؤرخ1945 /5/1وبناء على ما عرضه أما اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة بكتابه رقم ) -
 و.ر 1372لشعبية العامة يف اجتماعها العادي الثاين والعشرين لسنة وعلى ما قررته أمانة اللجنة ا -

 قررت
 (1مادة )

أارة العبور واملناطق احلىرة  ميالدية ، بتنظيم 1430( لسنة 09يعمل أبحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم )
 املرفقة هبذا القرار.

 (2مادة )
ئحىة التنفيذيىة للقىانون رقىم ميالديىة ، إبيىدار الال 1430( لسىنة 276يلضي قرار اللجنة الشعبية العامة رقىم )

ل  أحكىام حكىم أإىر اىا ميالدية ، بتنظىيم أىارة العبىور واملنىاطق احلىرة ، كمىا يلضىي أي 1430( لسنة 09)
 هذا القرار ,

 (3مادة )
 يعمل هبذا القرار من اتريخ يدوره ، وينشر يف مدونة التشريعات  .

 
 اللجنة الشعبية العامة                                                                          

 
 مجادى اآلخر 15صدر يف : 

                                      
 . 260إفرجني ،    2007و.ر ،  1375/  8/  15( ، السنة السابعة ،  7مدونة التشريعات ، العدد )    )1 ( 



 و.ر . 1372/  8/  1املوافق : 



 الال حة التنفيذية 
 ميالدية  1430( لسنة  9للقانون رقم ) 

 بتنظيم جتارة العبور واملناطق احلرة
 الفص  األو 
 تعاريف عامة

 (1املادة )
طبيق أحكام هذه الالئحة تعفي الكلمات املذكورة أدانه املبينة قرين كل منها ما مل يىدل السىياق علىى غىري يف ت

 الك :
 ميالدية ، بتنظيم أارة العبور واملناطق احلرة . 1430( لسنة 9القانون رقم ) القانون :

والنقديىىة وغريهىىا واملعلىىن عنهىىا جلميىىت  املنطقىىة اوىىررة مىىن القيىىود الضىىريبية واجلمركيىىة والتجاريىىة املنطقااة احلاارة :
 الراغبا يف االستثمار فيها أو يف استعماهلا يف حتقيق أغرار املنطقة احلرة .

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

 اجلماهريية العظمى من مركا مجركي أإر .
 أي شخص طبيعي أو اعتباري يتوه أو يعهد إليه مبسؤولية نقل بضائت عابرة . متعهد العبور :

 إدارة املنطقة احلرة . اإلدارة :
و ملسىتعمال إي شخص طبيعي أو اعتباري يىرإص لىه ملالسىتثمار يف املنطقىة احلىرة أ املستأور ملو املستعو  :

 أي مرفق من مرافقها أو تقدمي أي إدمة أو ممارسة أي مهنة أو نشاط فيها .
إقامىىىة أي مشىىىروع يىىىناعي أو أىىىاري أو إىىىدمي أو مااولىىىة أي مهنىىىة أو نشىىىاط  االساااتأوار ملو االساااتعوا  :

 داإل املنطقة احلرة .
بيىت واملعىدات والتجهيىاات ومىواد النقىل املصانت واملكاتب واملخاان واملستودعات واملنافت وقاعات ال املشرو( :

 واالتصال وسائر املنشات الالامة يف املنطقة احلرة لضرر االستثمار أو االستعمال .
 الفص  الأاين

 تنظيم املناطق احلرة
 (2مادة )



تنشىىأ املنىىاطق احلىىرة بقىىرار مىىن اللجنىىة الشىىعبية العامىىة يف أي جىىاء مىىن اجلماهرييىىة العظمىىى بنىىاء علىىى عىىرر مىىن 
 ما املختص يبا :األ
 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 . -

عبية للشىىىعبيات إقىىىرتاة إقامىىىة منىىىاطق حىىىرة يف نطاقهىىىا وكىىىذلك جيىىىوا للجهىىىات املشىىىرفة علىىىى وجيىىىوا للجىىىان الشىىى
القطاعىىات االقتصىىادية اقىىرتاة إقامىىة وإدارة منطقىىة حىىرة ختىىص مشىىروعاً معينىىاً وتقىىدم هىىذه املقرتحىىات إه أمانىىة 

 اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة متضمنة كافة اجملاالت املذكورة أعاله .
فقىىة بدراسىىة اجلىىدوى الفنيىىة واالقتصىىادية للمشىىروع وتتىىوه اللجنىىة الشىىعبية العامىىة لالقتصىىاد والتجىىارة دراسىىة مر 

 املقرتحات املقدمة واالسرتشاد هبا .
 (3مادة )

جيب أن يستهدف إنشاء املناطق احلرة أارة العبور وعمليات التصنيت التحويلية املختلفة وال  مىن شىأتا تضيىري 
ت أو هتيئتها تبعاً ملقتضيات التبادل التجىاري ومتطلبىات األسىواق ، وكىذلك نقىل وتىوطا التقنيىة و حالة البضائ

املعرفىىىىة وتطويرهىىىىا يف بيئىىىىة حىىىىرة مىىىىن القيىىىىود كمىىىىا يهىىىىدف إه تقىىىىدمي اخلىىىىدمات املسىىىىاعدة كاخلىىىىدمات املصىىىىرفية 
 وإدمات التأما واالستثمار واخلدمات بكافة أنواعها .
 (4مادة )

رين ومسىىتعملو املنىىاطق احلىىرة بتحقيىىق املصىىلحة املشىىرتكة لالقتصىىاد الىىوطين واملسىىتثمر أو املسىىتعمل يلتىىام املسىىتثم
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 
 (5مادة )

تتوه أمانة اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة اإلشراف علىى املنىاطق احلىرة ومتابعتهىا والتأكىد مىن قيامهىا 
أبنشىىىىطتها وحتقيقهىىىىا ألهىىىىدافها وفقىىىىاً للقىىىىانون . وعلىىىىى إدارة املنطقىىىىة تاويىىىىد اللجنىىىىة الشىىىىعبية العامىىىىة لالقتصىىىىاد 

 والتجارة بتقارير دورية عن سري نشاطها .
 (6ادة )م



يتم تعيا جلنة إدارة املنطقة بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بنىاء علىى عىرر مىن األمىا املخىتص ومتىارس 
اإلدارة نشىىىاطها وفقىىىاً للقواعىىىد الىىى  تتفىىىق مىىىت طبيعتهىىىا ، وجيىىىوا للشىىىركات املسىىىامهة إدارة أو إنشىىىاء واسىىىتثمار 

 اء على عرر من األما املختص .املنطقة احلرة مبوافقة اللجنة الشعبية العامة بن
 (7مادة )

تضىىت اإلدارة أنظمىىة إايىىة للعمىىل واحلىىوافا واملرتبىىات وبىىرامل التسىىيري دون التقيىىد مللقواعىىد املقىىررة واملعمىىول هبىىا 
 يف الوحدات اإلدارية أو تلك املتعلقة مللو يفة العامة ، وتعتمد هذه األنظمة من اللجنة الشعبية العامة .

 (8مادة )
إلدارة املنطقىة احلىىرة إنشىاء وإدارة واسىتضالل املخىىاان واملسىتودعات واملسىاحات املتعلقىىة بعمليىات الشىىحن  جيىوا

 والتفريغ والتخاين وتوفري األجهاة واملعدات الالامة لتسهيل أعمال املشروعات ال  تقام يف املنطقة احلرة .
 (9مادة )
التخىىاين ململنطقىىة احلىىرة بقىىرارات مىىن األمىىا املخىىتص  حيىىدد مقابىىل اخلىىدمات وشىىضل املنىىاطق والعقىىارات ومقابىىل

 بناء على عرر من اإلدارة .
 الفص  الأالث

 الرتخيص ابملنطقة احلرة
 (10مادة )

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

 (11مادة )
تصدر اإلدارة تراإيص االستفادة من املنطقىة احلىرة بعىد دراسىة الطلبىات والتأكىد مىن أتىا تىؤدي إه حتقيىق أي 

رة أو أي جىىاء منهىىا مىىن األهىىداف املنصىىو  عليهىىا يف القىىانون وجيىىب أن يتضىىمن الرتإىىيص لشىىضل املنطقىىة احلىى
بيىىاانً ملألغىىرار الىى  مىىن  مىىن أجلهىىا ومىىدة سىىراينه ومقىىدار الضىىمان املىىاع وال يتمتىىت املىىرإص لىىه ملإلعفىىاءات 

 واملاااي واملاااي املنصو  عليها يف القانون إال يف حدود األغرار املبينة يف الرتإيص .
 اً أو إشراك الضري فيه إال مبوافقة اإلدارة .ويكون الرتإيص شخصياً وال جيوا التناال عنه كلياً أو جائي

 (12مادة )



تصىىىىدر اإلدارة مللتنسىىىىيق مىىىىت اجلهىىىىة اجلمركيىىىىة املختصىىىىة تصىىىىاري  دإىىىىول املنطقىىىىة اخلايىىىىة أليىىىىحا  األعمىىىىال 
 املرإص هلم ، كما تصدر التصاري  للعاملا يف املنشات املرإص هلا .

 (13مادة )
إدارة املنطقىة مللتسىىيق مىت اجلهىىة اجلمركيىة املختصىىة ويكىون اسىىتعمال تصىدر تصىىاري  اإلقامىة ململنطقىىة احلىرة مىىن 

هذه التصاري  مقصوراً على العاملا ململنطقة احلرة بشرط أن تستوجب طبيعة عملهم بقىائهم ململنطقىة احلىرة يف 
 غري أوقات العمل .

 (14مادة )
( سىاعة مىن 36و مىا اىرج منهىا إىالل )على اإلدارة أن تقدم إه اجلمارك قوائم جبميت ما يىدإل إه املنطقىة أ

 عملية اإلدإال أو اإلإراج .
 (15مادة )

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

 املنطقة احلرة .
 إاا تكررت خمالفة املصرة له ألحكام القانون أو اللوائ  أو التعليمات . -3

 الفص  الرابا
 اإلجراءات املتعلقة ابلبضا ا العابرة وخروجها

 (16مادة )
ت وسىىائل النقىىل الكيىىة والبحريىىة واجلويىىة وجيىىوا إدإاهلىىا جيىىوا نقىىل البضىىائت العىىابرة عىىك اجلماهرييىىة العظمىىى جبميىى

وإإراجها من اجلماهريية العظمى من مجيت املنافذ املعتمدة على أن تعك من إالل إطوط السري اوىددة وفقىاً 
 للتشريعات .

 (17مادة )
 ال ختضت البضائت العابرة آلية رسوم أو ضرائب مجركية عدا رسوم اخلدمات .

 (18مادة )
 جيوا ختاين البضائت العابرة أو أميعها أو اختاا اإلجراءات املتعلقة هبا إال يف املناطق احلرة .ال 

 (19مادة )



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

 (20مادة )
ختتم البضائت العابرة وفقاً للنظام الىذي يصىدر بىه قىرار مىن مصىلحة اجلمىارك ويكىون متعهىد العبىور مسىئوالً عىن 
أي عبىىىث بتلىىىك األإتىىىام ويف حالىىىة ثبىىىوت مثىىىل هىىىذا العبىىىث يىىىتم معاينىىىة البضىىىائت ومطابقتهىىىا مللو ئىىىق ويلتىىىام 

البضىىائت مىىت دفىىت الضرامىىة املقىىررة وفىىق يىىاحب البضىىاعة بىىدفت كافىىة الرسىىوم اجلمركيىىة املقىىدرة عىىن أي نقىىص يف 
 قانون اجلمارك كما يضرم متعهد العبور بضرامة مماثلة .

 (21مادة )
يثبق إىروج البضىائت العىابرة إه وجهتهىا مىن إىالل تقىدمي شىهادة مىن مركىا اجلمىارك يف منفىذ إىروج البضىاعة 

يف حىىاوايت يكتفىي مبىىا يفيىىد سىىالمة تفيىد سىىالمة األإتىىام ومطابقىة عىىدد الطىىرود ، وإاا كانىىق البضىائت منقولىىة 
 األإتام ال  على احلاوية .

 (22مادة )
يعىىىد إقىىىرار مجركىىىي إىىىا  مللسىىىلت العىىىابرة عنىىىد ويىىىوهلا إه املنفىىىذ يتضىىىمن البيىىىاانت واملعلومىىىات الضىىىرورية وفقىىىاً 
للنمىىواج الىىذي يصىىدر بىىه قىىرار مىىن مصىىلحة اجلمىىارك ، ويقىىوم أيىىحا  البضىىائت أو منىىدوبوهم أو املخلصىىون 

جلمركيون املعتمدون من اجلمارك ومن املرإص هلم مللعمل يف املناطق احلرة بتقىدمي هىذه اإلقىرارات إه مصىلحة ا
 اجلمارك عند ويول البضائت .

 (23مادة )
تتىىوه مصىىلحة اجلمىىارك معاينىىة البضىىاعة العىىابرة عنىىد ويىىوهلا إه منفىىذ الىىدإول ومطابقتهىىا ململسىىتندات املتعلقىىة 

طرود أو بعضها وفقاً للقواعد الى  تصىدرها مصىلحة اجلمىارك ، ويف مجيىت األحىوال جيىب أن هبا ومعاينة مجيت ال
 ( أربعة وعشرين ساعة من اتريخ تقدمي املستندات .24تتم املعاينة يف منافذ الدإول ومنافذ اخلروج إالل )

 الفص  اخلامس
 ملحكام عامة

 (24مادة )
ملصىىىادر أجنبيىىة كانىىىق أو وطنيىىة إه املنطقىىىة احلىىرة والىىىك يسىىم  إبدإىىىال البضىىائت جبميىىىت األنىىواع ومىىىن مجيىىت ا

 ملستثناء اآليت : 
 البضائت الفاسدة أو الضارة مللصحة أو مللبيئة . -1



البضىىىىائت القابلىىىىة لدلتهىىىىا  عىىىىدا املىىىىواد الالامىىىىة ألعمىىىىال االسىىىىتثمار والىىىى  تسىىىىم  هبىىىىا إدارة املنطقىىىىة وفقىىىىاً  -2
 للشروط ال  حتددها .

ة للقوانا للقوانا املتعلقىة رمايىة امللكيىة التجاريىة والصىناعية واألدبيىة والفنيىة والصىادر هبىا البضائت املخالف -3
 قرار من اجلهات املختصة .

 البضائت املقاطعة أو ال  يتقرر مقاطعتها . -4
 البضائت ال  حتمل رسوماً وأشكااًل وشعارات خمالفة لألداين السماوية . -5
 لعقلية على اإتالف أنواعها ومشتقاهتا .املخدرات واملؤثرات ا -6
 األسلحة والذإائر واملتفجرات إال مبوافقة اجلهات املختصة . -7

ويعتىك أيىحا  هىذه البضىائت وممثلىوهم مسىئولا عىن البضىائت اوظىور دإوهلىا إه املنطقىة احلىرة إاا مىا دإلىق 
 إليها مت عدم اإلإالل بتوقيت العقوملت املقررة .

 (25مادة )
إلدإىىال البضىىائت أاي كىىان مصىىدرها إه املنطقىىة احلىىرة تقىىدمي طلىىب مىىن يىىاحب الشىىأن أو مىىن ميثلىىه إه  جيىىب

مىىدير املنطقىىة ، ويىىذكر فيىىه مصىىدر البضىىاعة ومنشىىأها ونوعهىىا وعىىدد الطىىرود وواتىىا وعالماهتىىا ، كمىىا يتضىىمن 
 تعلقة يف اخلصو  .إقراراً أبنه قد أطلت على أحكام هذه الالئحة وعلى مجيت القرارات والقواعد امل

وإاا كانىىق البضىىائت واردة مىىن اخلىىارج إه املنطقىىة احلىىرة فعليىىه أن يقىىدم النسىىخة األيىىلية لسىىند الشىىحن أو غىىريه 
 من التصاري  واألوراق اجلمركية املتعلقة مللشحن .

 (26مادة )
مركيىىىة املختصىىىة ويرفىىىق يقىىىدم عىىىن البضىىىائت املسىىىتوردة أو املصىىىدرة مىىىن املنطقىىىة احلىىىرة إقىىىرار مجركىىىي إه اجلهىىىة اجل

 ملإلقرار املستندات الالامة معتمدة من إدارة املنطقة احلرة .
 (27مادة )

تعامىىىل البضىىىائت املصىىىدرة مىىىن داإىىىل الىىىبالد إه املنطقىىىة احلىىىرة معاملىىىة البضىىىائت  املصىىىدرة إه اخلىىىارج وتطبىىىق يف 
 شأتا القواعد واإلجراءات املنظمة للتصدير .

نطقىىة احلىىرة السىىماة إبدإىىال البضىىائت اوليىىة واألجنبيىىة مىىن داإىىل الىىبالد إه املنطقىىة وجيىىوا بعىىد موافقىىة إدارة امل
احلىىرة بصىىىفة مؤقتىىة اليىىىالحها أو إلجىىراء عمليىىىات تكميليىىىة عليهىىا وإعادهتىىىا إه داإىىل الىىىبالد دون إضىىىوعها 

 ألحكىام قىانون لقواعد االسترياد املقررة وحتصىل الضىرائب اجلمركيىة علىى قيمىة اإليىالة أو تكملىة الصىنت وفقىاً 
 اجلمارك .



 (28مادة )
يكىىون اسىىترياد البضىىائت مىىن املنطقىىة احلىىرة إه داإىىل الىىبالد طبقىىاً للقواعىىد العامىىة لالسىىترياد مىىن اخلىىارج وتىىؤدي 

 عنها الضرائب اجلمركية وغريها من الضرائب والرسوم كما لو كانق مستوردة من اخلارج .
املسىىتوردة مىىن املنطقىىة احلىىرة والىى  تشىىتمل علىىى مكىىوانت  ليىىة ويكىىون وعىىاء الضىىريبة اجلمركيىىة عىىن املنتجىىات 

 وأإرى أجنبية هو قيمة املكوانت األجنبية مللسعر السائد وقق إروجها من املنطقة احلرة إه داإل البالد.
 (29مادة )

ارة .  جيىىوا تىىداول البضىىائت واملنتجىىات مىىن منشىىأة إه أإىىرى داإىىل املنطقىىة وفقىىاً لدجىىراءات الىى  حتىىددها اإلد
 كما جيوا تداول البضائت واملنتجات من منطقة حرة إه أإرى وفقاً لنظام العبور .

 (30مادة )
ال جيوا استهالك البضائت األجنبية لالستعمال الشخصىي يف املنطقىة احلىرة قبىل أداء الضىرائب اجلمركيىة وغريهىا 

 من الضرائب والرسوم املستحقة .
 (31مادة )

 ناطق احلرة للتاود ململواد ال  حتتاج إليها .جيوا للسفن الدإول إه امل
 (32مادة )

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

 (33مادة )
رها رالتهىا الى  وردت هبىا ختضت البضائت العابرة ال  ختان يف املستودعات املقامىة يف املنطقىة احلىرة ويعىاد تصىدي

 لدجراءات والقواعد املنصو  عليها يف قانون اجلمارك .
 (34مادة )

تىىىودع البضىىىائت ململنطقىىىة احلىىىرة وفقىىىاً ألسىىىس وقواعىىىد التخىىىاين ويشىىىرتط أن تكىىىون السىىىجالت منتظمىىىة ومرقمىىىة 
 ومعتمدة من اإلدارة .

قىل وموافىاة إدارة املنطقىة احلىرة بصىورة مىن اجلىرد وعلى املرإص له جرد السلت املخانة مرة واحدة سىنوايً علىى األ
 ونتيجته ، وجيوا إلدارة املنطقة إجراء جرد مفاجئ جائي أو كلي كلما اقتضى األمر الك .

 (35مادة )



ال ختضت البضائت ال  تدإل املنطقة احلرة ألي قيد امىين مىن حيىث بقاؤهىا يف املنطقىة ومىت الىك جيىوا لىددارة 
املخىىىتص أن أتمىىىر إبتىىىالف البضىىىاعة وإإراجهىىىا مىىىن املنطقىىىة أو بيعهىىىا إالصىىىة الضىىىرائب  مللتنسىىىيق مىىىت اجلمىىىرك

 والرسوم اجلمركية وغريها من الضرائب والرسوم ، والك يف األحوال اآلتية :ى
 إيقاف نشاط املرإص له ملدة ال تسم  ببقاء البضائت يف املنطقة على النحو الذي حتدده اإلدارة . - 1
 الحية البضاعة يحياً أو أن بقاءها يف املنطقة يعرر الصحة العامة للخطر .إاا ثبق عدم ي - 2
 إاا تبا أن وجود البضائت من شأنه األضرار مللبضائت األإرى . - 3

 (36مادة )
يكون املرإص له مسئوال عن كل نقص أو ضياع أو تضيري يف البضائت على أسىاس واتىا وعىددها ويىفها عنىد 

ذه املسىىؤولية إاا كىىان الىىنقص أو الضىىياع أو التضيىىري انأىىاً عىىن أسىىبا  ترجىىت إه طبيعىىة التخىىاين ، وترفىىت عنىىه هىى
 الصن  أو القوة القاهرة أو احلادث اجلكي .

وحتصىىىل الضىىىرائب اجلمركيىىىة وغريهىىىا مىىىن الضىىىرائب والرسىىىوم علىىىى العجىىىا أو الىىىاايدة الىىى  تفىىىوق النسىىىبة اوىىىددة 
 رك .للتسام  املقررة طبقاً ألحكام قانون اجلما

 (37مادة )
تسري على املنطقة احلرة األحكام اخلاية مللتهريب وخمالفة النظم اجلمركيىة املنصىو  عليهىا يف قىانون اجلمىارك 

. 
 (38مادة  )

تتىىىوه مصىىىلحة اجلمىىىارك متابعىىىة البضىىىائت العىىىابرة عنىىىد مرورهىىىا ملجلماهرييىىىة العظمىىىى وتنسىىىق يف هىىىذا الشىىىأن مىىىت 
 ملناطق احلرة .اإلدارة أثناء تواجد البضاعة يف ا

 (39مادة )
ال ختضىىىىت املشىىىىىاريت وال املسىىىىىتثمرون واملسىىىىىتعملون للمنطقىىىىىة احلىىىىىرة ملتطلبىىىىىات التسىىىىىجيل يف سىىىىىجالت املىىىىىوردين 
واملصىىدرين والسىىجل التجىىاري ، وتضىىت اإلدارة القواعىىد واإلجىىراءات اخلايىىة بتسىىجيل املشىىروعات واملسىىتثمرون 

وقيمىىىة الرسىىىوم اخلايىىىة مللتسىىىجيل وطريقىىىة دفعهىىىا وجهىىىة واملسىىىتعملا لىىىديها والسىىىجالت الىىى  تتطلىىىب لىىىذلك 
 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 .

 (40مادة )



ائت والسىلت واخلىىدمات واألمىىوال واملبىىادالت الىواردة أو الصىىادرة أو املتداولىىة يف املنىىاطق ال ختضىت املشىىاريت والبضىى
احلىىرة أليىىة قيىىود مجركيىىة أو غريهىىا مىىن الرسىىوم أو الضىىرائب املماثلىىة ، كمىىا ال ختضىىت أليىىة قيىىود أو أنظمىىة رقابيىىة 

 قومي أو الصحة أو  اية البيئة .معمول هبا ملستثناء ما تعلق منها مللعقيدة أو األإالق أو األمن الوطين وال
 وال تسري أحكام هذه املادة على املبادالت ال  تتم با املناطق احلرة وملقي مناطق اجلماهريية العظمي .

 (41مادة )
تعتىىك كافىىة املشىىروعات وأمىىوال املسىىتثمرين واملسىىتعملا يف املنىىاطق احلىىرة وكىىذلك البضىىائت العىىابرة مىىن األمىىوال 

ق اجلهىىىة الىىى  متلكهىىىا ، وال جيىىىوا احلجىىىا علىىىى تلىىىك األمىىىوال وال وضىىىت اليىىىد أو فىىىرر احلراسىىىة اخلايىىىة أاي كانىىى
 عليها إال مبوجب نص قانوين أو مبقتضى إجراء قضائي واجب النفاد يف اجلماهريية العظمى .

 (42مادة )
أو مصىادرهتا أو أميىدها  ال جيوا أتميم املشروعات املقامة يف املناطق احلرة أو ناع ملكيتها أو االسىتيالء عليهىا

 أو إإضاعها إلجراءات هلا نفس التأثري إال بقانون ويف مقابل تعويض عادل .
 (43مادة )

يقوم كل مستثمر أو مستعمل ملسىتخدام العنايىر الوطنيىة كلمىا أمكىن الىك ، كمىا عليىه االسىتعانة  ململكاتىب 
دارة قواعىىد وحىىدود االسىىتعانة هبىىذه اخلىىدمات مبىىا  املاليىىة والقانونيىىة واالستشىىارية الوطنيىىة كىىل مىىا أمكىىن وتضىىت اإل

 ادم االقتصاد الوطين واملستثمر واملستعمل .
 (44مادة )

تعتىىك  أنظمىىة العمىىل والضىىمان االجتمىىاعي املعمىىول هبىىا يف اجلماهرييىىة العظمىىى احلىىد األد  الىىذي جيىىب علىىى 
املىىىادة جبىىىواا أن يتمتىىىت العامىىىل بشىىىروط  املسىىىتثمرين واملسىىىتعملا تىىىوفريه للعىىىاملا لىىىديهم ، وال اىىىل حكىىىم هىىىذه

 أفضل للعمل والضمان االجتماعي وفق املعايري املعرتف هبا دولياً .
 (45مادة )

يلتىىام املسىىتثمر أو املسىىتعمل مللتىىأما علىىى املبىىاين واملعىىدات الىى  يسىىتعملها يف املشىىروع ، والىىك وفقىىاً للقواعىىد 
 ال  تضعها اإلدارة .

 (46مادة )
أو املسىىتعمل الىىتظلم لىىدى األمىىا املخىىتص مىىن اإلجىىراءات اإلداريىىة الصىىادرة يف حقىىه علىىى أن  جيىىوا للمسىىتثمر

 ( يوماً من اتريخ إبالغ املتظلم مللقرار الصادر يف حقه .30يقدم طلب التظلم إه جلنة اإلدارة إالل )



مىا املخىتص مشىفوعاً وعلى اإلدارة البىث يف طلىب الىتظلم إىالل اسىبوعا مىن اتريىخ تقدميىه أو احالتىه إه األ
 برأيها للنظر فيه إبيدار قراره حيال هذا التظلم .

ويف مجيىىىت األحىىىوال ال اىىىل الىىىتظلم لىىىدى إدارة املنطقىىىة رىىىق املسىىىتثمر أو املسىىىتعمل يف اللجىىىوء إه التحكىىىيم أو 
 القضاء . 

 (47مادة )
ن منااعىىات بطريقىىة التحكىىيم جيىىوا لىىددارة أن تتفىىق مىىت املسىىتثمرين أو الضىىري  علىىى فىىض مىىا قىىد ينشىىأ بيىىنهم مىى

 التجاري .
 (48مادة )

ال ختىىىل األحكىىىام الىىىواردة يف هىىىذه الالئحىىىة ملالحكىىىام املنصىىىو  عليهىىىا يف االتفاقيىىىات الىىى  تكىىىون اجلماهرييىىىة 
 العظمى طرفاً فيها ، وكذلك األحكام الواردة يف قانون مقاطعة العدو الصهيوين .

 انتاهت
 
 
 


