ﻣزاﯾﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣرة
ﻣﺎدة 71
ﯾﺳ ﻣﺢ ﺑﺗﺻ دﯾر ﻣ واد اﻟﺑﻧ ﺎء اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ واﻵﻻت واﻟﻣﻌ دات اﻟﻣﺻ ﻧوﻋﺔ ﻣﺣﻠﯾ ﺎ ً أو
اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ اﻟﺻﻔﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑدﻓﻊ اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻣﻧ ﺎطق اﻟﺣ رة اﻟﺳ ورﯾﺔ ﻣﻌﻔ ﺎة
ﻣن إﺟﺎزة اﻟﺗﺻدﯾر واﻟﺗﻌﮭد ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻘطﻊ وﻣﺳﺗﺛﻧﺎة ﻣن أﺣﻛ ﺎم ﻣﻧ ﻊ أو ﺗﻘﯾﯾ د اﻟﺗﺻ دﯾر
ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣرة ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻷﺑﻧﯾﺔ واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﺗﺟﮭﯾزھﺎ
أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل إﻋﺎدة ﺗﺻدﯾرھﺎ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ﻓﺗﺧﺿﻊ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﺳ واء ﻣ ن
ﺣﯾث اﻟﻣﻧﻊ أو اﻟﺗﻘﯾﯾد أو اﻟﺗﻌﮭد ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻘطﻊ.

ﻣﺎدة 72
ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺻدﯾر اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣرة ﺑﻣوﺟب ﺑﯾﺎﻧ ﺎت ﺗﺻ دﯾر
ﻧظﺎﻣﯾ ﺔ ووﻓ ق ﻣ ﺎ ﺗﺳ ﻣﺢ ﺑ ﮫ أﺣﻛ ﺎم اﻟﺗﺟ ﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾ ﺔ ووﻓ ق أﻧظﻣ ﺔ اﻟﻘط ﻊ اﻟﻧﺎﻓ ذة
ﺑﺎﺳ ﺗﺛﻧﺎء ﺑﻌ ض اﻟﻛﻣﯾ ﺎت ﻣ ن ھ ذه اﻟﻣ واد أو ﻣ ن ﻣ واد اﻟﺗﻌﺑﺋ ﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾ ف اﻟﻣﺷ ﻣوﻟﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺧﺻﺻ ﺎت اﻟﺳ ﻧوﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ ﯾﺣ ددھﺎ اﻟﺳ ﯾد اﻟ وزﯾر ﻟﻛ ل ﻣﺳ ﺗﺛﻣر واﻟﺗ ﻲ ﻻ ﺗﺧﺿ ﻊ
ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وأﻧظﻣﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟﻧﺎﻓذة.

ﻣﺎدة 73
ﺗطﺑ ق أﺣﻛ ﺎم اﻹدﺧ ﺎل اﻟﻣؤﻗ ت ﺑﻘﺻ د اﻟﺗﺻ ﻧﯾﻊ وإﻋ ﺎدة اﻟﺗﺻ دﯾر اﻟﻧﺎﻓ ذة ﻋﻠ ﻰ
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹدﺧﺎل اﻟﻣؤﻗت ﺑﻘﺻد اﻟﺗﺻ ﻧﯾﻊ أو إﻛﻣ ﺎل اﻟﺻ ﻧﻊ وإﻋ ﺎدة اﻟﺗﺻ دﯾر اﻟﺟﺎرﯾ ﺔ
ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣرة إﻟﻰ ﺳ ورﯾﺔ ﻛﻣ ﺎ ﺗطﺑ ق أﺣﻛ ﺎم اﻟﺗﺻ دﯾر اﻟﻣؤﻗ ت ﻣ ن ﺳ ورﯾﺔ إﻟ ﻰ
اﻟﺧﺎرج ﺑﻘﺻد اﻟﺗﺻ ﻧﯾﻊ أو إﻛﻣ ﺎل اﻟﺻ ﻧﻊ اﻟﻧﺎﻓ ذة ﻓ ﻲ ﺳ ورﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﺗﺻ دﯾر
اﻟﻣؤﻗت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻣن ﺳورﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣرة.

ﻣﺎدة 74
أ ـ ﯾﺗم ﻣﻧﺢ ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﻧﺷﺄ اﻟﺳوري ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣرة اﻟﺳورﯾﺔ
ﻣ ن ﻏ رف اﻟﺻ ﻧﺎﻋﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ورﯾﺔ وﺗﺻ ﺎدق ﻋﻠﯾﮭ ﺎ اﻟﺟﮭ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻ ﺔ وﻓﻘ ﺎ ً ﻟﻠﻘ واﻧﯾن
واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻧﺎﻓذة.

ب ـ ﯾﺗم ﻣﻧﺢ ﺷﮭﺎدة ﻣﻧﺷﺄ ﻣﻧطﻘﺔ ﺣرة ﺳ ورﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟ ﺎت اﻟﻣﺻ ﻧﻌﺔ أو اﻟﻣﺣوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣرة اﻟﺳورﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺳ ؤوﻟﯾﺗﮭﺎ ﺑﻐ ض اﻟﻧظ ر ﻋ ن
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﻋﻠﻰ أن ﺗذﯾل اﻟﺷﮭﺎدة ﺑﻌﺑﺎرة ﺗﻔﯾد أن ﻣﺣﺗواھ ﺎ ﻻ
ﯾﻌﺗﺑر ﺑﺿﺎﻋﺔ ﺳورﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄ وإﻧﻣﺎ ﺗم ﺗﺻﻧﯾﻌﮫ أو ﺗﺣوﯾﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣرة ﺣﺻرا ً .

ﻣﺎدة 75
ﯾﺳ ﻣﺢ ﺑﺈدﺧ ﺎل ﺑﻘﺎﯾ ﺎ ﻋﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﺗﺻ ﻧﯾﻊ واﻟﻔ وارغ اﻟﻧﺎﺗﺟ ﺔ ﻋ ن ھ ذه اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت ﻓ ﻲ
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣرة إﻟﻰ ﺳورﯾﺔ ﺷ رﯾطﺔ أﻻ ﺗﺗﺟ ﺎوز ﻛﻣﯾﺎﺗﮭ ﺎ ﻟﺣ دود اﻟﻛﻣﯾ ﺎت اﻟﻣﻘ درة ﻓ ﻲ
ﺗﺟ ﺎرب اﻟﺗﺻ ﻧﯾﻊ وﻋﻠ ﻰ أن ﺗﺳ ﺗوﻓﻰ ﻋﻧﮭ ﺎ اﻟرﺳ وم اﻟﺟﻣرﻛﯾ ﺔ وﺗﺳ ﺗﺛﻧﻰ ﻣ ن أﺣﻛ ﺎم
اﻟﺗﺟ ﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾ ﺔ أﻣ ﺎ إذا ﻛﺎﻧ ت اﻟﺑﻘﺎﯾ ﺎ واﻟﻔ وارغ ﻏﯾ ر ﺻ ﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳ ﺗﻌﻣﺎل ﻓﯾﺟ ري
إﺗﻼﻓﮭﺎ أﺻوﻻ ً ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣرة أو داﺧل ﺳورﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ وﻛﻣﯾﺎﺗﮭﺎ.

ﻣﺎدة 76
ـ ـ ﺗﻌﻔ ــﻰ ﺟﻣﯾ ــﻊ اﻟﻧﺷ ــﺎطﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣ ــﺔ داﺧ ــل اﻟﻣﻧ ــﺎطق واﻷﺳـ ـواق اﻟﺣـ ـرة وﻓﻘ ــﺎً ﻟﻧظﺎﻣﻬ ــﺎ
وﻛذﻟك اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻬـذﻩ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت ﻣـن ﻛﺎﻓـﺔ اﻟﺿـراﺋب واﻟرﺳـوم وﻻﺳـﯾﻣﺎ ﺿـراﺋب
اﻟــدﺧل ﻋﻠــﻰ اﻷرﺑــﺎح واﻟرواﺗــب واﻷﺟــور وﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺿ ـراﺋب اﻷﺧــرى اﻟﻧﺎﻓــذة ﻓــﻲ ﺳــورﯾﺔ
وﻛذﻟك اﻟرﺳوم ﻛرﺳم اﻟطﺎﺑﻊ واﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾـﺔ وﻏﯾرﻫـﺎ إﻻ إذا أﻋـدت اﻟوﺛـﺎﺋق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺷــﺎط ﺿــﻣن اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﺣ ـرة ﻟﺗﺑــرز أﻣــﺎم اﻟﺳــﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ اﻟرﺳــﻣﯾﺔ داﺧــل ﺳــورﯾﺔ
ﻋﻧدﺋذ ﺗﺧﺿﻊ ﻟرﺳم اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺗوﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺛﯾﻼﺗﻬﺎ ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ.
ﻣﺎدة 77
ﻻ ﺗﺳ ري ﻗ رارات اﻟﺣﺟ ز اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾ ﺔ أو اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻧﺷ ﺂت اﻟﻣﻘﺎﻣ ﺔ ﺿ ﻣن
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣرة وﺣﻘوق اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻷﺷ ﯾﺎء اﻟﻣوﺟ ودة ﺿ ﻣﻧﮭﺎ إﻻ إذا ﻛ ﺎن
اﻟﺣﺟز ﻧﺎﺟﻣﺎ ً ﻋن ﻧزاع ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧﺷﺎط ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣ رة ﻷﺣ د اﻟﻣﺗﺧﺎﺻ ﻣﯾن أو ﻧ ص
ﻗرار اﻟﺣﺟز ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺟز ﻣوﺟودات اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣرة دون اﻟﻣﻧﺷﺄة
وﺣق اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ.

ﻣﺎدة 78
إذا ﻧﺷﺄ ﻧزاع ﺑ ﯾن اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ﻣ ن ﺟﮭ ﺔ واﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣرﯾن أو اﻟﻣ ودﻋﯾن ﻟ دﯾﮭﺎ ﻣ ن ﺟﮭ ﺔ
أﺧرى ﯾﻣﻛن ﺣل ھذا اﻟﻧزاع ﺑﺈﺣدى اﻟطرق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
أ ـ إﺟراء ﺗﺳوﯾﺔ ﯾﻘرﻫﺎ اﻟﻣﺟﻠس.
ب ـ اﻟﺗﺣﻛﯾم.
ج ـ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺳوري اﻟﻣﺧﺗص.

ﻣﺎدة 79
أ ـ ﯾﻣﻛ ن أن ﯾﺳ ﺗﻣر اﻟﻌﻣ ل ﺿ ﻣن اﻟﻣﻧ ﺎطق اﻟﺣ رة ﺧ ﺎرج أوﻗ ﺎت اﻟ دوام اﻟرﺳ ﻣﻲ
وأﯾﺎم اﻟﻌطل واﻷﻋﯾﺎد ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﺣدود ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ب ـ إذا رﻏب اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر أو اﻟﻣودع اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت إدﺧﺎل أو إﺧ راج أو ﻧﻘ ل أو أي
ﻋﻣل ﯾﺳﺗوﺟب ﺗﻛﻠﯾف ﺑﻌض اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻘ ﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠ ﻰ
اﻟﺣراﺳ ﺔ أﺻ ﻼ ً ﺗﺗﻘﺎﺿ ﻰ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ أﺟ ور اﻹﺷ راف وﻓﻘ ﺎ ً ﻟﻠﻣﻌ دﻻت اﻟﺗ ﻲ ﯾﺣ ددھﺎ
اﻟﻣﺟﻠس ﻟﮭذه اﻟﻐﺎﯾﺔ.

ﻣﺎدة 80
ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر إدﺧ ﺎل وﺳ ﺎﺋط اﻟﻧﻘ ل اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻧﺷ ﺎطﮫ ﺳ واء ﻛﺎﻧ ت ھ ذه اﻟوﺳ ﺎﺋط
ﺳﯾﺎرات ﻧﻘل رﻛ ﺎب ﺟﻣﺎﻋﯾ ﺔ ـ ﺳ ﯾﺎرات ﻧﻘ ل ﺑﺿ ﺎﺋﻊ ـ ﺳ ﯾﺎرات ذات اﺳ ﺗﻌﻣﺎل ﺧ ﺎص
)إﺳﻌﺎف ـ إطﻔﺎء ـ ﺑراد…(إدﺧﺎﻻ ً ﻣؤﻗﺗﺎ ً إﻟﻰ ﺳورﯾﺔ ﺷرﯾطﺔ أﻻ ﺗﺳﺗﺧدم إﻻ ﻟﻸﻏراض
اﻟﺗﻲ أدﺧﻠت ﻣن أﺟﻠﮭﺎ.

ﻣﺎدة 81
ﯾﺷ ﻛل اﻟﺳ ﯾد اﻟ وزﯾر ﻟﺟﻧ ﺔ ﺑرﺋﺎﺳ ﺔ اﻟﻣ دﯾر اﻟﻌ ﺎم ﻟﻠﺟﻣ ﺎرك وﻋﺿ وﯾﺔ ﻣ دﯾر ﻋ ﺎم
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣرة وﻣﻣﺛل ﻋن ﻛل ﻣن وزارة اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ووزارة اﻟﻧﻘل
ﻟوﺿﻊ اﻷﺳس واﻟﺿواﺑط واﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎدة  /80/ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾذ.

