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 شرفالم                                                           حالم رش      

 عبد القادر برغلد.                                              عبد الرحمن محفوظ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 داءــــــــــإه
ُإلىُالنظراتُالتيُخب أتُحواس ُالوطنُوشوبوُوعشقو،

ُوتبتُرسالتي،ُفترابوُأ م يُوماؤهُمني ُعلمي...إلىُالحبسب ُسورساُإلىُمنُلو

ُ،تُفيُعنانُالسماءُفأزىرتُورودُحنانإلىُالغصونُالتيُامتدُ 

ُ.إلىُمنُبدعائياُورضاىاُوصلتُإلىُماُأناُعلسو...ُإلىُأميُالغالس 

ُ،وسرشدنيُفيُظلماتُاألسامُشمع ُلسنسرُليُدر ُالحساةإلىُمنُأشع ُروحوُ

ُ. ُالذيُأفنىُعمرهُويُأب ُىناُاآلن...ُإلىُوالديُالعزسزإلىُالطسُ 

ُ،األسامُمنيُحرفًاُفونتُلوُعبدًاُعلىُمرُ إلىُمنُعلُ 

ُ.وانُاألخُالوبسرُوالقل ُالعطو ...ُإلىُالدوتورُعبدُالقادرُبر  ف

ُ.دومًاُالحضنُالذيُأرتميُإلسوُعندُالضائقاتُوالمحن...ُإلىُأخواتيُباتُاللواتيُونَُّإلىُالطسُ 

ُ. ُالذيُسسسرُعلىُدر ُالعلم...ُإلىُأخيإلىُالمشاوسُالطسُ 

ُالصدساُوالرفساُواألخُوالشرسك،إلىُمنُوانُ

ُإلىُمنُشارونيُدر ُالعلمُوالعم ...ُإلىُصيريُسحسى.

ُألتزمُبوالوعدُالذيُالتستطسعُأنُتظاربوُروحيُوالأنظكُإلىُ

ُ....إلىُروحُالروحإلىُالوعدُالذيُراودنيُوالحلمُوفاربنيُوالموت

ُ،إلىُنص ُالعق ُونص ُالروحُوو ُالقل 

ُ.إلىُالغائ ُالحاضر...ُصدسقيُمحمد

ُالتيُساعدتنيُوثسراًُُ،إلىُاألختُالغالس ُوالزمسل ُفيُبسمُالقانونُالتجاري

ُ.أبصرُىذاُالعم ُالنور...ُإلىُىالُحتى

ُ،الجبا ُالراسخاتُالتيُأستندُإلسياُعلىُالدوامإلىُ

ُ.إلىُمنُشارونيُأحزانيُبب ُأفراحي...ُإلىُأصدبائيُجمسعاًُ

ُندنيُفيُإنجازُىذهُاألطروح إلىُو ُمنُساعدنيُوسا

ُ...ُأىدسومُجمسعًاُىذاُالعم ُالمتواضعُ...



 وتقديرشكر 
فولميياتيُأوسييعُميينُشييظتيُوشييعوريُبالظضيي ُواالمتنييانُُ،اعترافيييُبالجمسيي ُأعجييزُعيينُوصييظوُفيييُبضييعُولميياتُُُُ

ُ...ستخطىُالحبرُواألورااُوستخطىُالوالمُوالقلم

مينُسياعدُُوُبالشورُالعظسمُواالمتنانُوالتقدسرُوالظض ُاليذيُلينُأنسياهُمياُحسسيتُإليىُوي ُ الُسسعنيُإالُأنُأتوجُ ُُُُ
ُبالذور:ُوأخص ُُ،فيُإنجازُىذهُاألطروح ُالمتواضع 

صيغسرُببي ُأنُسعياملنيُالُسيو...ُوالقلي ُالعطيو ُاليذيُعياملنيُوأخبحيرُالعليمفييُليُُالتيُوانتُمرشداًُالمنارةُُُُُ
يُ،الدوتورُعبدُالقادرُبر  ُفييُجامعي ُحلي دُالسسُ عظسم...ُأستاذيُالمشر ُُمنُموبعوُوأستاذُ  لوُبقبيو ُعليىُتظض 

ُ،تييدورُفيييُرأسيييُحتييىُأبصييرتُالنييوراإلشييرا ُعلييىُىييذهُاألطروحيي ُالمتواضييع ُومتابعتييوُلييياُمنييذُأنُوانييتُفوييرةُ
ُ.وعلىُماُأعطانيُمنُتوجسياتُومالحظاتُلوالىاُماُنجحُىذاُالعم ...ُأسأ ُاهللُأنُسجزسوُو ُخسر

سُفييُولسي ُالحقيواُفييُجامعي ُدُاليدوتورُعيالءُاليدسنُالحسيسنيُميدرُ مُبجزسي ُالشيورُإليىُالسيسُ فنيُأنُأتقيدُ وسشرُ ُُُُ
لتظضيلوُبقبيو ُاالشيتراكُبلجني ُُ،لمخليصُواألخُالعطيو ُعليىُجمسيعُالطلبي سُاالذيُويانُعليىُاليدوامُالميدرُ ُ،حل 

ُ.لوُعناءُبحثياُومنابشتياموُوتحمُ الحومُعلىُىذهُاألطروح ُوتورُ 

فييُجامعي ُحلي ُاليدوتورُعلييُملحيمُدُالسيسُ وماُالُسسعنيُإالُأنُأتوجوُبخيالصُالشيورُواالحتيرامُوالتقيدسرُإليىُُُُُ
ميييوُوببوليييوُاالشيييتراكُبلجنييي ُالحويييمُعليييىُىيييذهُلتورُ ُ، يُأرضُىيييذهُالولس يييابيييدماليييذيُويييانُلييييُبيييدوةُمنيييذُأنُوطئيييتُ

ُ.وو ُالخسرُأنُسجزسوُأعظمُالثوا تعالىُاهللُُسائالًُُ،األطروح ُالمتواضع 

ُاُطالبياًُن يمونياُمنيذُأنُوواليذسنُعلُ ُ،جامع ُحلي  ُالحقواُفيُسُفيُولسُ دسرُإلىُو ُمدرُ بالشورُالقُأتوجوُأسضاًُُُُُ
ُ.باذنوُتعالىُالحاُ ُنذودُعنُالحقواُونحاُ مبتدئسنُوس ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 



 الممّخص
لييتُفيييُبداسيي ُاألمييرُباعطيياءُالتسيييسالتُفيييُوبييدُتمثُ ُ، ُالمنيياطاُالحييرةُودورىيياُفيييُاالسييتثمارُبدسميي أىمس ييُإنَُُُُُّ

ىيييُُرتُحتييىُوصييلتُإلييىُمييافيييُالتبيياد ُالتجيياريُوتطييوُ ُوبسييراًُُ ُالتيييُوانييتُتشيييدُنشيياطاًُالمييوانوُوالمراوييزُالتجارس يي
ُ.اتُاالستثمارُفسياُحتىُوصلتُإلىُشولياُالمعرو ُفيُسومناُىذارتُآلسُ لذلكُتطوُ ُوتبعاًُُ،علسوُاآلن

 ُوويذلكُ ُوالدولس يةُاتجييتُالشيرواتُالمحلس ياالسيتثماراتُفييُالمنياطاُالحيرُ فسياُعُ ُالتيُتتمتُ للمزاساُالميمُ ُونظراًُُُُُ

اُدفعنياُإليىُالبحيثُعينُإسجيادُنظيامُبيانونيُمتوامي ُألحويامُاالسيتثمارُممُ ُ، ُفسياارُإلبام ُالمشارسعُاالستثمارسُ التجُ 

وللوصييو ُإلييىُالنتييائجُالمرجييوةُميينُالبحييثُبمنيياُبتقسييسموُإلييىُفصييلسنُمسييبوبسنُبمبحييثُُ،ةفيييُتلييكُالمنيياطاُالحييرُ 
ُتميسدي:

سزىيياُعيينُ سرىيياُتصيينسظاتياُوخصائصييياُوتمسُةُوالبحييثُبييأىمُ التعرسيي ُبالمنيياطاُالحييرُ ُ:ستنيياو ُالمبحييثُالتميسييديُُُُ

ُ. ُالمشابي ُليامنُالنظمُالقانونسُ 

ةُمينُخيال ُالبحيثُبنطيااُاالسيتثمارُفسيياُ ُاالسيتثمارُفييُتليكُالمنياطاُالحيرُ دراسي ُآلس يُ:وستناو ُالظصي ُاألو ُُُُ
وميياُبمنيياُبدراسيي ُإجييراءاتُتييرخسصُُ،اتُدخييو ُالمسييتثمرسنُإلسييياةُوآلس يي ُفيييُدراسيي ُأنشييط ُالمنيياطاُالحييرُ والمتمث يي

ُ. ُفيُتلكُالمناطاُوذلكُبالنسب ُللشرواتُواألفرادُعلىُحدُسواءشروعاتُاالستثمارسُ الم

ةُميينُخييال ُالبحييثُبعواميي ُجييذ ُتناولنيياُفسييوُمزاسيياُاالسييتثمارُفيييُالمنيياطاُالحييرُ ُ:الظصيي ُالثييانيُوفسميياُسخييص ُُُُُ
اتُتسيوس ُالمنازعياتُالناشيئ ُق ُبآلس ي ُوعوام ُجذ ُمتعلُ عوام ُجذ ُابتصادسُ ُوىيُ،االستثماراتُإلىُتلكُالمناطا

المنيياطاُميينُخييال ُدراسييتناُللضييماناتُتلييكُوميياُبحثنيياُبحماسيي ُاالسييتثماراتُفيييُُ،عيينُاالسييتثمارُفيييُتلييكُالمنيياطا

ُ.اتُضمانُاالستثمارُفسياسمؤسُ ُ ُلالستثمارُوأىمُ القانونسُ 

بعيييضُالتشيييرسعاتُلتلبييييُُقييي ُبضيييرورةُتعيييدس المتعلُ وبيييدُخلصيييتُالدراسييي ُإليييىُالعدسيييدُمييينُالنتيييائجُوالتوصيييساتُُُُُ
يييوالعمييي ُعليييىُإبامييي ُمحييياومُحيييرُ ُ،التطيييوراتُالحاصيييل ُفييييُتليييكُالمنييياطا  ُبظصييي ُالنزاعييياتُالناشيييئ ُعييينُةُمختص 

 ُن ُللعمي ُفسيياُوييُالُتويونُتليكُالمنياطاُعبيارةُعينُبوابياتُللتييرُ اتُمعسُ وفرضُآلسُ ُ،االستثمارُفيُتلكُالمناطا
ُ.الضرسبيُوالجمروي
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ّمـةمقدّ ال

 ،التجارة ىي األداة األىـ لمتكاصؿ بيف الشعكب إذ مف خبلليا يتـ تبادؿ السمع كالمنتجات بيف الدكؿ    
ة السياسيٌ ة ككسيمة تمجأ إلييا الدكؿ عمى اختبلؼ تكجياتيا كفي ىذا الصدد تقؼ المناطؽ الحرٌ 

ة، حيث تمعب تمؾ المناطؽ دكران كبيران في ة لبلستعانة بيا في زيادة حجـ تجارتيا الخارجيٌ كاالقتصاديٌ 
ة ة لمدكؿ المضيفة، ناىيؾ عف دكرىا العاـ في تنشيط حركة التجارة الداخميٌ تنشيط التجارة الخارجيٌ 

ة كنقؿ التكنكلكجيا لتمؾ الدكؿ المضيفة يٌ ة، إضافة لدكرىا في جذب االستثمارات األجنبكالصناعات الكطنيٌ 
 ليا.

 4774ة بجبؿ طارؽ عاـ ة قركف، كالمنطقة الحرٌ ة في العالـ منذ عدٌ كقد ظيرت المناطؽ الحرٌ     
ف بيا خزٌ ة تي إذ كانت تمؾ المناطؽ آنذاؾ عبارة عف مكانئ حرٌ  ،4848ة بيكنغ ككنغ عاـ كالمنطقة الحرٌ 
اطؽ حتى كصمت إلى شكميا رت تمؾ المن، كمع الكقت تطكٌ 4االستيراد كالتصديرؿ عمميات البضائع كتسيٌ 
بشكؿ ممحكظ حتى بات يقارب الخمسة                            ان يكمنا ىذا، كازداد عددىا عالميٌ  المعركؼ في

حدة ة المتٌ يٌ ة مكزعة عمى أنحاء العالـ، فعمى سبيؿ المثاؿ يكجد في دكلة اإلمارات العربآالؼ منطقة حرٌ 
 .2ة ستة كعشركف منيا في إمارة دبي كحدىاكحدىا اثنتاف كثبلثكف منطقة حرٌ 

ر مفيكميا سكاء مف حيث أىدافيا أك مساحتيا أك ة يبلحظ تطكٌ الباحث بنظاـ المناطؽ الحرٌ  إف      
مف أماكف ر مفيـك تمؾ المناطؽ أماكف إقامتيا أك االمتيازات الممنكحة فييا، فمف حيث األىداؼ تغيٌ 

ة التي قد ال تكجد حتى داخؿ ة كالصناعيٌ ات التجاريٌ تخزيف كتصدير إلى أماكف تتـ فييا كافة العمميٌ 
ة قرابة األلؼ ة السكريٌ الدكلة المضيفة نفسيا، فعمى سبيؿ المثاؿ بمغ عدد المستثمريف في المناطؽ الحرٌ 

امتيا لـ يعد مف الضركرم إقامتيا عمى ا مف حيث أماكف إق، أمٌ 27443كثبلثمائة مستثمر بنياية العاـ 
 ة إذ باتت تقاـ حتى في األماكف النائية كعمى مساحات شاسعة مف األرض.مراكز خطكط التجارة الدكليٌ 

ة ة كاإلعفاءات الجمركيٌ ة لممستثمريف فييا عدد كبير مف الحكافز االستثماريٌ ىذا كتكفر المناطؽ الحرٌ     
ة لممارسة نشاطو ا يجعؿ المستثمر في بيئة حرٌ ة مختمفة ممٌ انكنيٌ ة باإلضافة لضمانات قكالضريبيٌ 

قيكد تحد مف ذلؾ النشاط كبعيدان عف القكانيف المفركضة داخؿ الدكلة المضيفة،  ةاالستثمارم دكف أيٌ 
 ة بذلؾ االسـ.كىذا ما دفع إلى تسمية المناطؽ الحرٌ 

                                                           
1
 Dr Nermine El Shimy, From Free Zones to Special Economic Zones _The UAE Case Study, The Higher 

Corporation for Specialized Economic Zones, ZonesCorp2008,p2. 
2
Ibid, p6. 

3
، 26/2/2112بتارٌخ  news.com/pages/print.aspx?l=1&articleId=112884-http://www.dp منشور على الرابط 

 .6556pm الساعة

http://www.dp-news.com/pages/print.aspx?l=1&articleId=112884
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ات دة الجنسيٌ ة كدكرىا بجذب الشركات متعدٌ إدراؾ الدكؿ المضيفة ألىمية المناطؽ الحرٌ  كما أف      
ة كالتكنكلكجيا إلييا دفعيا إلى تشجيع المستثمريف األجانب عمى االستثمار في كرؤكس األمكاؿ األجنبيٌ 

سات التي تقـك بضماف االستثمارات المقامة في تمؾ ة مف خبلؿ إنشاء العديد مف المؤسٌ مناطقيا الحرٌ 
. 4ة استثمارات مباشرة أك استثمارات غير مباشرةثمارات األجنبيٌ المناطؽ، سكاء أكانت تمؾ االست

ة التي تضمف ة أك الجماعيٌ ة الثنائيٌ ات الدكليٌ كباإلضافة لذلؾ قامت تمؾ الدكؿ بإبراـ العديد مف االتفاقيٌ 
ة ة العربيٌ يت إليو الجميكريٌ حقكؽ مستثمرم الدكؿ األطراؼ في الدكؿ المضيفة األخرل، كىذا مثبلن ما تنبٌ 

ة مع كؿ مف: الكاليات المتحدة ة لتشجيع كحماية االستثمارات األجنبيٌ ات ثنائيٌ ة فبادرت بإبراـ اتفاقيٌ السكريٌ 
 -اليمف -ة المتحدةاإلمارات العربيٌ  -مصر -لبناف -سكيسرا-ةألمانيا االتحاديٌ  -فرنسا -ةاألمريكيٌ 

 .5ةحرٌ ة لمناطقيا الاألردف، كؿ ذلؾ بيدؼ جذب االستثمارات األجنبيٌ 

نة تختمؼ باختبلؼ تشريعات الدكؿ ات معيٌ ة أحكاـ مختمفة كآليٌ كلبلستثمار في المناطؽ الحرٌ     
نة المضيفة، إذ يتكجب عمى المستثمريف مف األشخاص الطبيعييف أك االعتبارييف اتباع إجراءات معيٌ 

بعض القكاعد ة في تمؾ المناطؽ، كما يتكجب عمييـ الخضكع للترخيص مشركعاتيـ االستثماريٌ 
ة ىذه االستثمارات ة، كىنا يثكر التساؤؿ عف آليٌ كالتعميمات المفركضة مف قبؿ إدارة المنطقة الحرٌ 

كالضمانات الممنكحة ليا، كعف المشاريع المسمكح الترخيص بيا بتمؾ المناطؽ، باإلضافة لئلجراءات 
لى المناطؽ الحرٌ القانكنيٌ  خراج البضائع مف كا  تسنى لنا البحث بأم مف تمؾ األمكر ة، كلف ية إلدخاؿ كا 

قة بيذا المكضكع مف جية، ة نظران النعداـ الدراسات المتعمٌ ؽ لمفيـك تمؾ المناطؽ الحرٌ المذككرة قبؿ التطرٌ 
ككي يككف البحث بمفيـك تمؾ المناطؽ جسر العبكر إلى البحث بالنظاـ القانكني الحاكـ لبلستثمار فييا 

نو مكٌ ا يي يتسنى لمقارئ استيعاب خصائص تمؾ المناطؽ كأنكاعيا ممٌ مف جية أخرل، إذ مف خبلؿ ذلؾ 
 ة.مف الفيـ الكاضح لمزايا االستثمار كنطاقو في المناطؽ الحرٌ 

 

 

 

ّ
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 .914، ص1991ة الثالثة، عبد الحمٌد الشواربً، موسوعة الشركات التجارٌة، منشأة المعارف باإلسكندرٌة، مصر، الطبع
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 .3المناخ االستثماري فً سورٌا، وزارة الخارجٌة السورٌة، سفارة الجمهورٌة العربٌة السورٌة، أبوظبً، ص



- 3 - 
 

ّالبحث:ّإشكالي ة

و نبلحظ ندرة في األبحاث حكؿ ىذا ة إال أن  ة الكبيرة لبلستثمارات في المناطؽ الحرٌ بالرغـ مف األىميٌ     
ف   ،ة الناظمة لوكنبلحظ كجكد فراغ في النصكص التشريعيٌ  ،المكضكع محاكلة البحث عف نظاـ قانكني  كا 

ة ىك مكضكع جدير بالبحث كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عمى عدد متكامؿ يحكـ االستثمار في المناطؽ الحرٌ 
 ة لمكضكع البحث كىي:ات الفرعيٌ مف التساؤالت التي تؤلؼ اإلشكاليٌ 

  ٌة؟ كما ىك المقصكد باالستثمار في تمؾ المناطؽ؟ما ىي المناطؽ الحر 
  ٌة دكر كبير في جذب المستثمريف مة لممستثمريف في المناطؽ الحرٌ تمعب المزايا كالحكافز المقد

فما ىي ىذه المزايا كالحكافز التي مف الممكف  ،إلييا كزيادة عدد المشركعات المقامة  فييا
 كما مدل كفاية تمؾ الحكافز المنصكص عمييا؟ ،ةمنحيا لممستثمريف في المناطؽ الحرٌ 

   ة يستكجب كجكد ضمانات كحماية لتمؾ المشاريع قياـ مشاريع كاستثمارات في المناطؽ الحرٌ  إف
ة فما ىي تمؾ الضمانات القانكنيٌ  ،ةكعمى كجو الخصكص في حاؿ كانت تمؾ المشاريع أجنبيٌ 

 ة المشاريع المقامة فييا؟ة؟ كىؿ ىي كافية لحمايلبلستثمار في المناطؽ الحرٌ 

  ٌة إلى أم جية سيمجأ المستثمر؟ كما قة باالستثمار في المناطؽ الحرٌ في حاؿ نشكء نزاعات متعم
 ات تسكية تمؾ المنازعات؟ىي آليٌ 

  ٌة؟سات لضماف االستثمار في المناطؽ الحرٌ ىؿ ىناؾ مؤس 

  ٌة؟الترخيص بإقامتيا في المناطؽ الحرٌ نة يحصر ىؿ ىناؾ مشاريع معي 

  ٌخراجيا مف المناطؽ الحر  ة؟كيؼ يجرم إدخاؿ البضائع كا 

ّأىدافّالبحث:أىمي ةّّو

ة كتطكر المبادالت كالعمميات الخارجيٌ  ةة البحث نتيجة الزدياد حجـ كنشاط التجار تتجمى أىميٌ     
عممية نقؿ التكنكلكجيا إلى الدكؿ  كما ساىمت ىذه المناطؽ قي ،ةة التي تتـ في المناطؽ الحرٌ التجاريٌ 

 الدراسة تيدؼ إلى:  عمى ذلؾ فإف   كبناءن  ،المضيفة

  ٌة كتمييزىا عف غيرىا مف النظـ المشابية.التعريؼ بالمناطؽ الحر 
  ٌة.إيجاد نظاـ قانكني متكامؿ ألحكاـ االستثمار في المناطؽ الحر 

  ٌبراز دكرىا باالتعريؼ بشركات كمصارؼ المناطؽ الحر  الستثمار في تمؾ المناطؽ.ة كا 
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  ٌتيا في تأميف كالتأكيد عمى أىميٌ  ،ةسات ضماف االستثمار في المناطؽ الحرٌ التعريؼ بمؤس
 ة.ضمانات كحماية لممشاريع التي تقاـ في المناطؽ الحرٌ 

  ٌة.ة الضامنة لبلستثمارات في المناطؽ الحرٌ تسميط الضكء عمى عدد مف االتفاقيات الدكلي 

  ٌة.االستثمار في المناطؽ الحرٌ  الناشئة عف منازعاتاللتي يتـ مف خبلليا تسكية ة اتحديد اآللي 

ّراسة:ٌّ منيجّالد

راسة مف خبلؿ االعتماد عمى المنيج التحميمي النقدم المقارف، حيث سنقـك بتحميؿ الطبيعة ستتـ الدٌ     
كتحميؿ المزايا التي تقدميا لممستثمريف  ،ة التي تقـك فيياة كالمشركعات االستثماريٌ ة لممناطؽ الحرٌ القانكنيٌ 

ة، كىي تشريعات ة الناظمة الستثمار المناطؽ الحرٌ عف طريؽ المقارنة بيف عدد مف التشريعات العربيٌ 
ة ة الياشميٌ حدة كالمممكة األردنيٌ ة المتٌ ة كاإلمارات العربيٌ ة اليمنيٌ ة كالجميكريٌ ة مصر العربيٌ جميكريٌ 

ة ذات الصمة إلضافة لمتشريع السكرم، كما سنبحث ببعض االتفاقيات الدكليٌ ة باة الجزائريٌ كالجميكريٌ 
 ة.كنقدىا بحثان عف نظاـ قانكني متكامؿ يحكـ نظاـ االستثمار في المناطؽ الحرٌ 

ّطّالبحث:مخطّ 

كي يتسنى لنا اإللماـ بمختمؼ جكانب مكضكع البحث آثرنا تقسيمو إلى فصميف، مسبكقيف بمقدمة     
 ، كمتبكعيف بخاتمة كذلؾ عمى النحك التالي:كمبحث تمييدم

ّالمقدمـة

 ةثّالتمييدي:ّمفيومّالمناطقّالحرّ المبح

ّةاألول:ّالتعريفّبالمناطقّالحرّ ّالمطمب

 ةتعريؼ المناطؽ الحرٌ  األكؿ: الفرع

 ةتصنيؼ المناطؽ الحرٌ  الثاني: الفرع

ّةّالمشابيةةّوالنظمّالقانونيّ الحرّ الثاني:ّالمناطقّّالمطمب

 ةخصائص المناطؽ الحرٌ  األكؿ: الفرع

 ة المشابيةرىا مف النظـ القانكنيٌ ة عف غيتمييز المناطؽ الحرٌ  الثاني: الفرع
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ّةةّاالستثمارّفيّالمناطقّالحرّ آليّ الفصلّاألول:ّ

ّةنطاقّاالستثمارّفيّالمناطقّالحرّ المبحثّاألول:ّ

 ةأنشطة المناطؽ الحرٌ  المطمب األكؿ:

 ةالمستثمريف إلى المناطؽ الحرٌ كؿ دخ المطمب الثاني:

ّةةّفيّالمناطقّالحرّ اتّاالستثماريّ المبحثّالثاني:ّإجراءاتّترخيصّالمشروع

 إجراءات الترخيص في الدكؿ التي أخذت بنظاـ عقد اإلشغاؿ االستثمارم المطمب األكؿ:

 ارمإجراءات الترخيص في الدكؿ التي لـ تأخذ بنظاـ عقد اإلشغاؿ االستثم المطمب الثاني:

ّةالفصلّالثاني:ّمزاياّاالستثمارّفيّالمناطقّالحرّ 

 ةالمبحثّاألول:ّعواملّجذبّاالستثماراتّإلىّالمناطقّالحرّ 

 ةة لبلستثمارات إلى المناطؽ الحرٌ عكامؿ الجذب االقتصاديٌ  المطمب األكؿ:

 ةالمناطؽ الحرٌ عكامؿ الجذب المتعمقة بتسكية المنازعات الناشئة عف االستثمار في  المطمب الثاني:

ّةالمبحثّالثاني:ّحمايةّاالستثماراتّفيّالمناطقّالحرّ 

 ةة لبلستثمار في المناطؽ الحرٌ الضمانات القانكنيٌ  المطمب األكؿ:

 ةسات ضماف االستثمار في المناطؽ الحرٌ مؤسٌ  المطمب الثاني:

 خاتمةال
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ّالتمييديّمبحثال

ّةمفيومّالمناطقّالحرّ 

ة إال بالتطرؽ يتسنى لنا اإللماـ بالنظاـ القانكني لبلستثمار في المناطؽ الحرٌ  و لفكما أسمفنا فإنٌ     
لمفيـك تمؾ المناطؽ، نظران لغمكض ىذا المفيـك عند كثير مف الباحثيف كندرة الدراسات ذات الصمة كألف 

 البحث بمفيـك تمؾ المناطؽ يعطي صكرة أكضح لبلستثمار فييا.

ة ة منذ ما يزيد عمى ألفي عاـ عمى شكؿ مكانئ في ظؿ اإلمبراطكريٌ ىذا كقد ظيرت المناطؽ الحرٌ    
يكمنا ىذا، إذ تـ إنشاء أكؿ في رت بصكر مختمفة حتى كصمت إلى شكميا المعركؼ ة، كتطكٌ الركمانيٌ 

رت ىذه المنطقة شكؿ ، حيث غيٌ 4959بمدينة شانكف بإيرلندا عاـ  ة في العالـ المعاصرمنطقو حرٌ 
لعالـ مف النشاط التجارم إلى النشاط الصناعي التجارم، كفي العقكد األخيرة مف ة في االمناطؽ الحرٌ 

ة بشكؿ كبير مكاكبة بذلؾ تطكر كسائؿ النقؿ كاالتصاالت كتطكر القرف العشريف تطكرت المناطؽ الحرٌ 
 التجارة كالصناعة بشكؿ عاـ. 

ف       دة، فيي تسيـ في تنمية المبادالت دٌ إلنشاء ىذه المناطؽ مف قبؿ الدكؿ المضيفة أىداؼ متع ىذا كا 
ة إلى حرية انتقاؿ السمع ة بشكؿ عاـ كتجارة الترانزيت بشكؿ خاص، إذ تؤدم فمسفة المناطؽ الحرٌ التجاريٌ 

ار كالمستثمريف، كالخدمات بدكف قيكد، إضافة إلى مركنة في اإلجراءات بما يخفض الكمفة عمى التجٌ 
كليذه المناطؽ دكر كبير في نقؿ التكنكلكجيا مف الدكؿ المتقدمة إلى ة، كيؤدم لزيادة قدرتيـ التنافسيٌ 

الدكؿ النامية، كتكفير سكؽ عرض لمنتجات الشركات كالقكل العاممة في الدكؿ المضيفة، ناىيؾ عف 
ة، فعمى سبيؿ المثاؿ الدكر الكبير الذم تقـك بو ىذه المناطؽ في تشجيع الصادرات كتنمية التجارة الدكليٌ 

ة في بداية عاـ / شركة أجنبيٌ 79ة /ة السكريٌ ة المستثمرة في المناطؽ الحرٌ د الشركات األجنبيٌ بمغ عد
 / مميكف دكالر.479برأس ماؿ أجنبي /  2742

نا سنقسـ ىذا المبحث التمييدم لمطمبيف، نخصص األكؿ لمبحث في التعريؼ بالمناطؽ كعميو فإنٌ     
كأنكاعيا، كما سنخصص المطمب الثاني لمبحث  بخصائص ة، محاكليف استعراض أبرز تعريفاتيا الحرٌ 

 ة المشابية ليا، كذلؾ عمى النحك التالي:ة ك تمييزىا عف غيرىا مف النظـ القانكنيٌ المناطؽ الحرٌ 

ّةٌّ المطمبّاألول:ّالتعريفّبالمناطقّالحر -
ّالمشابيةّي ةةّوالنظمّالقانونٌّ المطمبّالثاني:ّالمناطقّالحر -
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 المطمبّاألول

ّةٌّ بالمناطقّالحرالتعريفّ

، 6ة سكاء مف حيث األىداؼ أك مف حيث أماكف إقامتيا كمساحتيارت فكرة إنشاء المناطؽ الحرٌ تطكٌ     
عادة التصدير إلى مناطؽ تقدٌ  ـ العديد مف فمف حيث أىدافيا تطكرت الفكرة مف مجرد أماكف لمتخزيف كا 

امتيا كمساحتيا فبعد أف كانت تقاـ الخدمات في مجاؿ الصادرات أك الصناعة، أما مف حيث أماكف إق
ة كبمساحات صغيرة أصبحت تقاـ في أم مكاف، كحتى في أماكف نائية في مراكز خطكط التجارة الدكليٌ 

سكاف األفراد بيا لتنميتيا.   مف الدكلة بغرض إعمار ىذه األماكف كا 

ط لمدخكؿ كالخركج كتمارس رة كليا نقاة ىي عبارة عف قطعة أرض مسكٌ المنطقة الحرٌ  ككما نعمـ فإف      
ة لمدكؿ نة مف قبؿ المستثمريف، كليذه المناطؽ أىمية كبرل في الحياة التجاريٌ بداخميا أنشطة معيٌ 

حدة ة المتٌ ة بدكلة اإلمارات العربيٌ المضيفة ليا، فعمى سبيؿ المثاؿ بمغ إجمالي حجـ تجارة المناطؽ الحرٌ 
مميار درىـ في العاـ  352.8ـ تمؾ التجارة إلى ، كازداد حج27797مميار درىـ في العاـ  286.6
ة في الفرع األكؿ، نتبعو بفرعو نا سنبحث في التعريؼ التشريعي كالفقيي لممناطؽ الحرٌ ، كعميو فإن  27478

 كذلؾ كمايمي: ،ثافو نقـك فيو بتصنيؼ ىذه المناطؽ

ّالفرعّاألول

ّةٌّ تعريفّالمناطقّالحر

د ىذه التعريفات ة، كبالرغـ مف تعدٌ القائـ حكؿ تعريؼ المناطؽ الحرٌ عمى الرغـ مف الخبلؼ الفقيي     
 .9ةيا جميعيا تندرج في اإلطار العاـ لصفة المنطقة الحرٌ فإن  

ة سكاء سات االستثماريٌ ار كالشركات كالمؤسٌ التجٌ  ة في العالـ بتمؾ التسمية ألف  يت المناطؽ الحرٌ مٌ كسي     
ة، كليا في ذلؾ داخميا ما تشاء مف ضركب األنشطة كالعمميات التجاريٌ ة تمارس ية أك المحميٌ األجنبٌ 
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عائشة سالم الحاجً، المناطق الحرة أداة لرفع الكفاءة، الملتقى العربً األول حول األسالٌب الحدٌثة فً تنظٌم وإدارة المناطق الحرة، 

 .45ص بدون تارٌخ،ول العربٌة،جامعة الد
6

جمارك اإلمارات، المناطق الحرة، دولة اإلمارات العربٌة المتحدة، الهٌئة االتحادٌة للجمارك، نشرة إحصائٌة إلكترونٌة، العدد األول، 

 .2111دٌسمبر 
8

نشرة إحصائٌة إلكترونٌة، العدد الثانً، جمارك اإلمارات، المناطق الحرة، دولة اإلمارات العربٌة المتحدة، الهٌئة االتحادٌة للجمارك، 

 .2111ماٌو 
9

محمد علً عوض الحزاري، الدور االقتصادي للمناطق الحرة فً جذب االستثمارات، منشورات الحلبً الحقوقٌة، الطبعة 

 .23،ص2116األولى
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مف  قة كمحاصرة بأنكاعو مختمفةو ة تمامان بؿ مطكٌ ة، كلكف كبعد كؿ ىذا فيي غير حرٌ مطمؽ الحريٌ 
 اإلجراءات كالتعميمات كالقكانيف مف قبؿ البمد المضيؼ لممنطقة كالسيما في البمداف النامية.

ة أكالن باإلضافة لمبحث بالتعريفات الفقيية لممناطؽ الحرٌ استعراض بعض التعريفات لؾ سنحاكؿ لذ     
ّة ليا ثانيان.التشريعيٌ 

ّةٌّ أواًل:ّالتعريفّالفقييّلممناطقّالحر

ة ة كمستكدعات معدٌ رة فييا أبنية إداريٌ يا: "أراضو مسكٌ لقد ذىب جانب مف الفقو إلى تعريفيا عمى أن      
 ".47ة لمبناءـ معدٌ لتخزيف البضائع كمقاس

ة كأغفؿ إيضاح األنشطة ز عمى الناحية العقاريٌ بيمان، كركٌ ان مي و جاء عامٌ يبلحظ عمى ىذا التعريؼ أن      
ة عبارة عف مستكدعات لتخزيف البضائع، كىذا ة، حيث اعتبر المناطؽ الحرٌ التي تمارس بالمناطؽ الحرٌ 

 ة.ات االستثماريٌ خصبة لمختمؼ العمميٌ ة ىي بيئات نتقد فالمناطؽ الحرٌ في رأينا مذىب مي 

ان كال ة يككف مفصكالن جمركيٌ ر مف األرض الكطنيٌ د كمسكٌ كمف التعريفات األخرل أيضان: "جزء محدٌ     
ة النافذة في البمد األـ، ماعػدا األنظمة كالقػكانيف المتعمقة تسػرم عميو قكانيف كأحكاـ التجارة الخارجيٌ 

 ".44امة كقمع التيريبباألمف كاآلداب كالصحة الع

ة ة المناطؽ الحرٌ ف ماىيٌ بيٌ ة، كلـ يي ة كالضريبيٌ ز عمى الناحية الجمركيٌ و ركٌ يؤخذ عمى ىذا التعريؼ أن      
 كاألنشطة التي تمارس خبلليا.

ف بيا البضائع خزٌ يا: "المساحة المقفمة تحت الحراسة حيث تي فيا جانب مف الفقو أيضان بأن  كما عرٌ     
تمؾ المساحة في ميناء بحرم أك جكم أك كاف داخمي أك عمى الساحؿ، حيث ترد إلييا  سكاء كانت

ة ات اإلضافيٌ البضائع ذات األصؿ األجنبي بقصد إعادة التصدير أك العرض أك إدخاؿ بعض العمميٌ 
 ".    42عمييا

ع أك إعادة ة عبارة عف أماكف لتخزيف البضائو اعتبر المناطؽ الحرٌ عمى ىذا التعريؼ أن   عابي    
ة بالمكانئ تصديرىا، كأغفؿ ذكر البضائع التي يتـ إنتاجيا في تمؾ المناطؽ، كما حصر المناطؽ الحرٌ 

 الكاقع العممي أثبت خبلؼ ذلؾ. ة في حيف أف  ة أك الجكيٌ ة أك البحريٌ البريٌ 
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دة سكاء أكانت ة حيث النشاطات غير مقيٌ يا: " مناطؽ جغرافيٌ فيا جانب آخر مف الفقو بأن  ك قد عرٌ     
 43دة ك مسمكحة التصدير إلى كؿ أنحاء العالـ"تجارة أك صناعة أك بناء، كفييا السمع كالخدمات غير مقيٌ 

ة، ككذلؾ السمع و أطمؽ النشاطات مف غير قيكد في المناطؽ الحرٌ يؤخذ عمى ىذا التعريؼ أن      
مى تمؾ األنشطة كالسمع كما سنرل الكاقع العممي يفرض العديد مف الشركط ع كالخدمات، في حيف أف  

 الحقان.

حدة حيث مة األمـ المتٌ كمف أبرز تعريفات المناطؽ الحرة ما جاءت بو لجنة اإلحصاء التابعة لمنظٌ     
فتيا بما يمي: "مجاؿ جغرافي حدكده ثابتة كمدخمو مراقب مف طرؼ مصمحة الجمارؾ حيث يمكف عرٌ 

ة دكف الخضكع لمحدكد أك لممراقبة ماعدا تمؾ التي يمنع جمركيٌ لمسمع القادمة مف الخارج عبكر الحدكد ال
 ".44دخكليا مف طرؼ القانكف

و أغفؿ ذكر البضائع التي يتـ إخراجيا مف المناطؽ الحرة، كقصر يبلحظ عمى ىذا التعريؼ أن      
 تتـ داخميا. ة التيات اإلنتاجيٌ التعريؼ عمى البضائع التي تدخؿ إلييا فقط، كما أغفؿ األنشطة كالعمميٌ 

ة( تقع داخؿ سياج جمركي عمى يا: "عقارات )مناطؽ صناعيٌ فيا جانب آخر مف الفقو بأن  كقد عرٌ     
ة كتتمتع الصناعات القائمة فييا صة لممنتجات التصديريٌ ىكتار مخصٌ  377ك  47مساحة تتراكح بيف 
 45ف."ة كبمناخ ليبرالي فيما يتعمؽ باألنظمة كالقكانيبمزايا التجارة الحرٌ 

و اعتبرىا مناطؽ د، كما أن  ة بحيز جغرافي محدٌ د المناطؽ الحرٌ و حدٌ عمى ىذا التعريؼ أن   عابي    
 دة األنشطة.يا مناطؽ متعدٌ ة في حيف أن  صناعيٌ 

ة كقيكد يا: " مناطؽ معفاة مف الرسـك الجمركيٌ ة بأن  الدكتكر جاسر تادرس المناطؽ الحرٌ  ؼى ر  كقد عى     
تكفر بيئة تفضي إلى اجتذاب االستثمارات كتركيج الصادرات كنقؿ التكنكلكجيا كتكفير فرص االستيراد 

العمؿ كغير ذلؾ مف األنشطة بما في ذلؾ المركر العابر )تجارة الترانزيت(  كالشحف كالتخزيف 
 .46كالتكزيع"
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إذ يبلحظ عمى باقي التعريؼ األخير كاف األكثر تكفيقان بيف التعريفات المذككرة،  كبرأينا فإف      
ة، كىك في أغمبيا أغفؿ اإلشارة إلى األنشطة التي تتـ ممارستيا داخؿ المناطؽ الحرٌ  التعريفات السابقة أف  

 ة.ة التي تتـ داخؿ المناطؽ الحرٌ نتقد لما فيو مف إغفاؿ كبير لؤلنشطة االستثماريٌ رأينا مذىب مي 

ّةٌّ ثانيًا:ّالتعريفّالتشريعيّلممناطقّالحر

ز جغرافي يا: "حيٌ بأن   2773/ لعاـ 47المرسـك التشريعي /ة بع السكرم المناطؽ الحرٌ المشرٌ  ؼى ر  د عى لق    
مارس فييا األنشطة المرخص بيا كفؽ ىذا د، تي ر كمحدٌ ة مسكٌ ة السكريٌ ضمف أراضي الجميكرية العربيٌ 

سة باستثمارىا لجية أخرل ، أك ترخص المؤسٌ 47سةالنظاـ كتخضع ألحكامو، ترتبط إدارتيا مباشرة بالمؤسٌ 
ة الخاصة، بحيث تعمؿ الجية المستثمرة تحت إشراؼ كرقابة ى المناطؽ أك النقاط الحرٌ تحت مسمٌ 

 .48سة بالتعاكف مع إدارة الجمارؾ"المؤسٌ 

كىك  B.O.Tو سمح باستثمارىا كفقان لنظاـ الػة بأن  ع السكرم لممناطؽ الحرٌ يبلحظ عمى تعريؼ المشرٌ     
 ة فييا.ى تطكير إدارة ىذه المناطؽ كعمى تشجيع األنشطة االستثماريٌ ما يساعد عم

كتعديبلتو  4984/ لعاـ 32ة األردني رقـ /سة المناطؽ الحرٌ ع األردني بقانكف مؤسٌ فيا المشرٌ كقد عرٌ     
رة بحاجز فاصؿ، تكضع فيو البضائع لغايات التخزيف دة كمسكٌ يا: "جزء مف أراضي المممكة محدٌ بأن  

يا خارج عتبر ىذه البضائع ككأن  نيع، مع تعميؽ استيفاء جميع الضرائب كالرسـك المترتبة عمييا، كتي كالتص
 .49المممكة"

يا: "مساحات مضبكطة حدكدىا، بأن   327-94ع الجزائرم بالمرسـك التنفيذم فيا المشرٌ كما عرٌ     
 27لمشركط الكاردة..." ة طبقان ة كخدمات ك/ أك تجاريٌ تمارس فييا أنشطة صناعيٌ 

يا "جزء مف اإلقميـ أك الدكلة ة بأن  ة "كيكتك" لتبسيط كتنسيؽ اإلجراءات الجمركيٌ ة الدكليٌ فتيا االتفاقيٌ كعرٌ     
ة ة كغير خاضعة لمرسـك كالضكابط الجمركيٌ مة فييا خارج المنطقة الجمركيٌ تعتبر السمع المنتجة أك المقدٌ 

"24. 

ة نذكر التشريع اإلماراتي ف تعريفان لممناطؽ الحرٌ الدراسة التي لـ تتضمٌ كمف التشريعات مكضكع      
 كاليمني كالمصرم.
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ة مف إقميـ الدكلة ة ىك: "مساحة جغرافيٌ نا  لممناطؽ الحرٌ مً بى التعريؼ األفضؿ المقترح مف قً  كبرأينا فإف      
عزؿ عف ر كتي سكٌ د كتي حدٌ ا، تي المضيفة تخضع لسيادتيا الكاممة، كيمكف أف تقاـ في أم مكقع مف إقميمي

ميا الدكلة نظٌ ة... تي ة خدميٌ ة مصرفيٌ ة صناعيٌ ة مختمفة، تجاريٌ مارس فييا أنشطة استثماريٌ باقي اإلقميـ، كتي 
المضيفة، كال تخضع ىذه األنشطة لقكانيف الجمارؾ في الدكلة المضيفة، كما يمنح المستثمريف فييا مزايا 

 ة مختمفة ".كضمانات استثماريٌ 

ّالفرعّالثاني

ّةٌّ تصنيفّالمناطقّالحر

يات ىذه المناطؽ تبعان سمٌ دت مي ، كتعدٌ 22ةالعصكر أنكاعان مختمفة لممناطؽ الحرٌ  العالـ عمى مر   ؼى رى عى     
ة مف دكلة إلى يات ىذه المناطؽ الحرٌ لؤلىداؼ التي يرجى تحقيقيا منيا، حيث تختمؼ أشكاؿ كمسمٌ 

و ال يتـ فرض أم نكع مف الرسـك يا جمعييا تشترؾ في أن  كأنكاعيا إال أن  ، كرغـ اختبلؼ أشكاليا 23أخرل
نتج بداخميا عمى تي  عامؿ منتجاتيا التية عمى كارداتيا مف العالـ الخارجي، كما تي أك الضرائب الجمركيٌ 

معياريف ة كفقان لد أنكاع المناطؽ الحرٌ ، كتتعدٌ 24يا سمع مستكردة مف الخارج بالنسبة لمدكلة المضيفةأن  
ة، ة كاألجنبيٌ ة عامان كمفتكحان أماـ جميع االستثمارات المحميٌ ؽ األكؿ بككف مكقع المنطقة الحرٌ ، يتعمٌ 25اثنيف

ؽ بطبيعة نشاط ىذه المعيار الثاني يتعمٌ  كاحد، كما أف   أك أف يككف ىذا االستثمار مقتصران عمى مشركعو 
تمؾ  ارة كالتخزيف أك التصنيع أك يشتمؿ عمى كؿ  المناطؽ، بحيث يمكف أف يقتصر ىذا النشاط عمى التج

ة مف حيث المكقع كالمساحة، ثـ نا سنبحث أكالن بتقسيـ المناطؽ الحرٌ ـ فإن  تقدٌ  األنشطة، كبناءن عمى ما
 ة مف حيث طبيعة نشاطيا.سنبحث ثانيان بتقسيـ المناطؽ الحرٌ 

 ةّمنّحيثّالموقعّوالمساحةٌّّ أواًل:ّتقسيمّالمناطقّالحر

ة، ة العامٌ ة مف حيث مكقعيا كمساحتيا إلى ثبلثة أقساـ ىي: المناطؽ الحرٌ تقسـ المناطؽ الحرٌ     
 نيا تباعان كمايمي:ة التي تشمؿ مدنان بأكمميا، كسنبيٌ ة، كالمناطؽ الحرٌ ة الخاصٌ كالمناطؽ الحرٌ 

ّم ةةّالعاٌّ المناطقّالحرّ-أ
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،كالمناطؽ 26ةية أك الجكيٌ ة أك البرٌ كىي مناطؽ تقع في أغمب األحياف عمى أحد منافذ الدكلة البحريٌ     
األنشطة  ة يتـ عزؿ مكقعيا عف باقي إقميـ الدكلة المضيفة بأسكار تحيط بيا، كما أف  ة العامٌ الحرٌ 

كالتصنيع كالخدمات كالتجارة... د، فقد تشمؿ التخزيف ة التي تمارس فييا ال تنحصر بنكع محدٌ االستثماريٌ 
االستثمار في ىذه المناطؽ متاح لجميع المستثمريف سكاء كانكا مف أبناء الدكلة المضيفة أك مف  كما أف  

 .27مة في ىذه المناطؽاألجانب، حيث يتساكل الجميع في الحصكؿ عمى المزايا كالتسييبلت المقدٌ 

ة ىي دمشؽ عدرا، المطار الدكلي ة عامٌ ت مناطؽ حرٌ ة سة السكريٌ ة العربيٌ كيكجد في الجميكريٌ     
ة، باإلضافة ة األردنيٌ ة السكريٌ بدمشؽ، طرطكس، البلذقية، حمب المسممية، المنطقة الحرة الصناعيٌ 

 .28ة في الحسكة، كدير الزكر، كحمصحدثة كىي المنطقة الحرٌ لممناطؽ المي 

ة في ة العامٌ ة عامة، كىي المنطقة الحرٌ مناطؽ حرٌ  ةة عشر ة مصر العربيٌ كما يكجد في جميكريٌ      
، كميناء ة، كبمدينة نصر، كببكرسعيد، كبالسكيس، كباإلسماعيميٌ اإلسكندريٌ  ة، كبدمياط، كقنا، كشبيف الكـك

 .29ةة اإلعبلميٌ ة العامٌ شرؽ بكرسعيد، كالمنطقة الحرٌ 

 

سحاب، كالمطار، كالكرؾ، ، كىي الزرقاء، ك 37ةة عامٌ ة يكجد خمس مناطؽ حرٌ كفي المممكة األردنيٌ     
 حدة.ة المتٌ ة كدكلة اإلمارات العربيٌ ة اليمنيٌ ة في الجميكريٌ ة العامٌ كالكرامة، كما يكجد عدد مف المناطؽ الحرٌ 

ةةّالخاٌّ المناطقّالحرّ-ب ّص 

ة شركات ، كتقاـ عمييا شركة كاحدة أك عدٌ 34كىي تمؾ المناطؽ التي تيدؼ إلى إقامة مشركع كاحد    
ة، سكاء كانت ، ك ىي تعمؿ في مختمؼ األنشطػة االقتصػاديٌ 32نشأت ألجموالمشركع الذم أي الستثمار 
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 .85المرجع السابق، ص
28

 .68، ص 2111الدلٌل اإلجرائً للمستثمر، هٌئة االستثمار السورٌة، رئاسة مجلس الوزراء، دمشق 
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 .5:55pm، الساعة 2012/5/25
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 .4، ص2112-2118محمود قطٌشات، منشورات مؤسسة المناطق الحرة األردنٌة، الخطة االستراتٌجٌة للسنوات 

31
ار وانعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائري وعلى منظومة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة، مرجع الملتقى الدولً، آث

 .6سابق، ص
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عبد الرحمن بن سالم بن علً المحفوظ، اقتراح مواقع للمناطق الحرة على ساحل المنطقة الشرقٌة للملكة العربٌة السعودٌة، رسالة 

 .19ص ، 2115ماجستٌر، جامعة الملك فٌصل، 
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صيا، .... كؿ منطقة حسب تخصٌ 33ةة إعبلميٌ دة األغراض خدميٌ ة أك متعدٌ ة أك سياحيٌ ة أك تجاريٌ صناعيٌ 
 : 34يامف األسباب أىمٌ  ة يعكد لعددو ة الخاصٌ المناطؽ الحرٌ  سبب نشكء كيرل جانب مف الفقو أف  

 ة.ضركرة قرب المشركع االستثمارم مف أماكف المكاد األكليٌ  .4
المساحة الكبيرة التي يتطمبيا المشركع االستثمارم لمزاكلة نشاطو، كالتي يصعب تخصيصيا  .2

 ة.ة العامٌ داخؿ المنطقة الحرٌ 

نشأت ألجميا لجية قربيا مف معابر الحدكد خصكصية ىذه المناطؽ مف حيث االعتبارات التي أي  .3
 ة.ة بجكار المعابر الحدكديٌ ة الخاصٌ نشأ المناطؽ الحرٌ ، إذ غالبان ما تي 35ةة كالجكيٌ ة كالبحريٌ البريٌ 

 كبيرو  ة قد انحصر عددىا بشكؿو ة الخاصٌ المناطؽ الحرٌ  د ىذا االجتياد، أف  كيرل البعض كنحف نؤيٌ     
 .36ةالعامٌ ة صيا الدكؿ المضيفة لممناطؽ الحرٌ نظران لممساحات الشاسعة التي تخصٌ 

ة بنياية عاـ ة خاصٌ / منطقة حرٌ 44ة بمغ /ة الخاصٌ عدد المناطؽ الحرٌ  كعمى سبيؿ المثاؿ نذكر بأف      
ة لبلستثمار، كشركة األردف ة الدكليٌ ، نذكر منيا الشركة الماسيٌ 37ةة الياشميٌ في المممكة األردنيٌ  2777

التكقيع في نياية عاـ  ة كلكف تـ  خاصٌ  ة، كفي سكريا ال تكجد مناطؽ حرٌ 38لصناعة كتطكير الطائرات
ة ة العربيٌ تيف بيف الجميكريٌ تيف خاصٌ عمى اتفاقية إنجاز المرحمة األكلى إلقامة منطقتيف حرٌ  2744
 .39يفة الحدكديٌ ة عمى معبرم القائـ كاليعربيٌ ة العراقيٌ ة كالجميكريٌ السكريٌ 

ة تتمتع بنفس المزايا كالحكافز ة الخاصٌ المشاريع المقامة بنظاـ المناطؽ الحرٌ  كيجب التنكيو إلى أف  
 .47ةة العامٌ كالضمانات التي تتمتع بيا المشركعات داخؿ المناطؽ الحرٌ 

ّةّالتيّتشملّمدنًاّبأكممياٌّ المناطقّالحرّ-ج

ة غالبان لظركؼ تتعمؽ حرٌ ، كيتـ إنشاء ىذا النكع مف المناطؽ ال44ةؿ البعض تسميتيا بالمدف الحرٌ يفضٌ     
، ككفقان ليذا النظاـ 42نة كتحكيميا إلى مركز تجارم أك صناعيبسعي الدكلة المضيفة لتطكير مدينة معيٌ 

                                                           
33

 .5، مرجع سابق، ص 2112-2118محمود قطٌشات، منشورات مؤسسة المناطق الحرة األردنٌة، الخطة االستراتٌجٌة للسنوات 
34

 .86محمد علً عوض الحزاري، الدور االقتصادي للمناطق الحرة فً جذب االستثمارات، مرجع سابق، ص 
35
 .5، مرجع سابق، ص 2112-2118الخطة االستراتٌجٌة للسنوات  محمود قطٌشات، منشورات مؤسسة المناطق الحرة األردنٌة، 
36

 .86محمد علً عوض الحزاري، الدور االقتصادي للمناطق الحرة فً جذب االستثمارات، مرجع سابق، ص 
36
 .5، مرجع سابق، ص 2112-2118محمود قطٌشات، منشورات مؤسسة المناطق الحرة األردنٌة، الخطة االستراتٌجٌة للسنوات  
38

 zones.gov.jo/arabic/PrvFreezones/Privdocument.htm-http://www.freeراجع شركات المناطق الحرة   

 .1522pmالساعة ،1/6/2112تارٌخ ب
39

/، تارٌخ 14666ولى إلقامة المنطقتٌن الحرتٌن، جرٌدة الثورة السورٌة، العدد/راجع سورٌا والعراق، التوقٌع على إنجاز المرحلة األ

 .5م، ص2111تشرٌن األول  31
41

 .6، مرجع سابق، ص الدولٌة)حالة مصر( دور المناطق الحرة فً التنمٌة االقتصادٌة العالمٌة والتجارة ورقة عمل حول
41

 .41مجلة الباحث، مرجع سابق، ص منور أوسرٌر، 
42

 .86لً عوض الحزاري، الدور االقتصادي للمناطق الحرة فً جذب االستثمارات، مرجع سابق، ص محمد ع

http://www.free-zones.gov.jo/arabic/PrvFreezones/Privdocument.htm
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ة، حيث يتـ ابات لممنطقة الحرٌ تقـك الدكلػة المضيفة بالتعامؿ مع مداخؿ كمخارج المدينة عمى أنيا بكٌ 
لى الدكلة المضيفة، كال تي التعامؿ مع الصادرات كالكاردات فييا عمى أن   نشأ الدكؿ ىذا النكع يا قادمة مف كا 

ة في المدينة مع نة، كتكامؿ مجمؿ األنشطة االستثماريٌ ة إال بتكافر شركط معيٌ مف المناطؽ الحرٌ 
 .43بعضيا

ة التي تشمؿ و يككف إنشاء المنطقة الحرٌ / مف قانكف االستثمار المصرم أن  28كقد جاء في المادة /    
 .44ة ببكرسعيدبأكمميا بقانكف، كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ المدينة الحرٌ  مدنان 

ّةّمنّحيثّطبيعةّنشاطياٌّ ثانيًا:ّتقسيمّالمناطقّالحر

، فعمى سبيؿ 45د نكع ىذه المنطقةحدٌ ة يي النشاط الذم تخصص لو المنطقة الحرٌ  تبعان ليذا التقسيـ فإف      
ب عمى ذلؾ أف تككف تمؾ ة كتخزيف السمع، بحيث يترتٌ ة لؤلنشطة التجاريٌ ص منطقة حرٌ خصٌ المثاؿ قد تي 

ة لمنشاط المصرفي كأعماؿ البنكؾ، و ىنالؾ مناطؽ حرٌ د محطة ترانزيت لمبضائع، كما أن  المنطقة مجرٌ 
رجى تحقيقيا مف إنشائيا، ة جاء نتيجة لؤلىداؼ التي يي ات لممناطؽ الحرٌ د ىذه المسميٌ تعدٌ  كبرأينا فإف  

 ة بحسب طبيعة نشاطيا إلى مايمي:و يمكف تقسيـ المناطؽ الحرٌ سبؽ فإن  كبناءن عمى ما 

ّي ةةّالتجاّرٌّ المناطقّالحرّ-أ

دة جغرافيان في الغالب تككف التجارة يا "منطقة محدٌ ة بأن  ة التجاريٌ ؼ البنؾ الدكلي المناطؽ الحرٌ ر  عى يي     
ة المعمكؿ بيا داخؿ كؿ سييبلت القانكنيٌ ح بيا بدكف قيكد، حسب التصرٌ منيا ك إلييا مع باقي العالـ مي 

عادة تغميفيا، كتككف البضائع كالممتمكات الصادرة مف  منطقة، كتخضع البضائع كالسمع لممراقبة بفتحيا كا 
 .46ة لمبمد الذم تقع فيو المنطقة خاضعة لمجمركة"ة التجاريٌ المناطؽ الحرٌ 

عادة 47ةالمناطؽ الحرٌ ة مف أقدـ نماذج ة التجاريٌ المناطؽ الحرٌ  عدٌ كتي      ، كتيدؼ إلى التصدير كا 
عة في البمد األـ، كقد تطكر ىذا التصدير، حيث تستغميا الشركات الكبرل كمركز لتكزيع بضائعيا المصنٌ 

 ة األنكاع األخرل التي سيتـ ذكرىا تباعان، ككما ذكرنا فإف  عت عنو بقيٌ ة كتفرٌ النكع مف المناطؽ الحرٌ 
عة مف خارج الدكلة أك داخميا بغرض مناطؽ ينحصر باستيراد السمع المتنكٌ النشاط األساسي ليذه ال

                                                           
43

 .86المرجع السابق، ص 
44

 .352د.عبد الفتاح مراد، موسوعة االستثمار، جمٌع الحقوق محفوظة للمؤلف بدون تارٌخ نشر، ص 
45

 .88االستثمارات، مرجع سابق، ص ا محمد علً عوض الحزاري، الدور االقتصادي للمناطق الحرة فً جذب 
46

الملتقى الدولً، آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائري وعلى منظومة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة، مرجع 

 .6سابق، ص
46

 5المناطق الحرة العامة أنواعها وتطبٌقاتها، أ.أسعد السعدون منشور على الرابط

thread.html-prev-http://asharqiaforum.com/t147 3551،الساعة   3/4/2112تارٌخ ب pm. 
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تخزينيا كتصديرىا في الكقت كالمكاف المناسبيف كبأقؿ تكمفة ممكنة، كلكف يمكف أف تجرم عمى ىذه 
، كالفرز 48ات البسيطة التي تيدؼ لتحسيف شكميا الخارجي دكف المساس بجكىرىاالسمع بعض العمميٌ 

عادة التعبئة كالخمط كأم عمميٌ كالتنظيؼ كالت ات مرتبطة بذلؾ، كيككف مكقع ىذه المناطؽ غالبان غميؼ كا 
ذلؾ ييدؼ لتسييؿ عمميات االستيراد  في إطار ميناء بحرم أك جكم أك بالقرب منو، كبرأينا فإف  

لى الدكلة المضيفة.  كالتصدير مف كا 

49ّي ةةّالصناعٌّ المناطقّالحرّ-ب

ة ة كالخدميٌ ص لبلستثمار الصناعي بجميع أشكالو، كاألعماؿ التجاريٌ صٌ خكىي المناطؽ التي تي     
ص فييا بإنشاء مصانع رخٌ يا "مناطؽ يي يا الدكتكر فضؿ عمي مثنى بأن  فى ر  ، كقد عى 57المرتبطة بو حصران 

ة لبلستفادة مف التسييبلت التي تمنحيا التشريعات ة أك المحميٌ ة األجنبيٌ تقيميا االستثمارات الصناعيٌ 
 مة ليذه المناطؽ".نظ  المي 

دة، كيتـ عزليا جمركيان عف بقية أقاليـ الدكلة، كبرأينا كيككف مكقع ىذه المناطؽ عادةن في مساحة محدٌ     
ة في الدكلة المضيفة كفقان لمبدأ سيـ باالرتقاء بمستكل الصناعات المحميٌ نشاط ىذه المناطؽ يي  فإف  

 ة أالة الصناعيٌ قاـ  في المناطؽ الحرٌ اعى في الصناعات التي تي ر المنافسة في الجكدة، حيث ينبغي أف يي 
ة صكر متعددة ة الصناعيٌ ، كلممناطؽ الحرٌ 54ةتعمؿ عمى تقميد كاستنساخ كمنافسة الصناعات المحميٌ 

 :52أىميا في صكرتيفيتجمى 

 رج.في األساس لمتصدير لمخا حيث يككف نشاطيا مكجيان  ة:ة لمصناعات التصديريٌ أ.المناطؽ الحرٌ 

يان في األساس إنتاجيا ليس مكجٌ  ة بأف  ز ىذا النكع مف المناطؽ الحرٌ يتميٌ  ة لممشركعات:ب.المناطؽ الحرٌ 
ة بمدينة ة، كمف أبرز ىذه المناطؽ المنطقة الحرٌ ص لؤلسكاؽ المحميٌ لمتصدير لمخارج، بؿ ىك مخصٌ 

 ة.ة مصر العربيٌ نصر بالقاىرة بجميكريٌ 

ّةّلمخدماتٌّ المناطقّالحرّ-ج

قة ة كالتأميف كاألنشطة المتعمٌ ة تزاكؿ األنشطة المصرفيٌ قاـ فييا مشركعات استثماريٌ ة تي كىي مناطؽ حرٌ     
ـ ىذه المناطؽ الخدمات كافة التي تحتاج إلييا مشركعات المناطؽ قدٌ بأعماؿ النقؿ بجميع صكره، كما تي 

                                                           
48

 .88محمد علً عوض الحزاري، الدور االقتصادي للمناطق الحرة فً جذب االستثمارات، مرجع سابق، ص 
49

Introduction to International Free Zone ,op.cit, p2. 
51
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52

 .92محمد علً عوض الحزاري، الدور االقتصادي للمناطق الحرة فً جذب االستثمارات، مرجع سابق، ص 
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ة كتسمى ىذه المناطؽ في جميكريٌ  ،53ة األخرل داخؿ الدكلة المضيفةة أك المشركعات االستثماريٌ الحرٌ 
إنشاء ىذه المناطؽ في مصر  ف  إ، حيث 54ةة ذات الطبيعة الخاصٌ ة بالمناطؽ االقتصاديٌ مصر العربيٌ 

 .2772/ لعاـ  83مو القانكف رقـ/ ينظٌ 

ة حيث تقسـ ة الماليٌ يا بالمناطؽ الحرٌ ة لمخدمات صكر كأشكاؿ مختمفة يتجمى أىمٌ كلممناطؽ الحرٌ     
 ة إلى نكعيف اثنيف ىما:ة الماليٌ المناطؽ الحرٌ 

المصارؼ مف كافة  كىي عبارة عف مساحات محدكدة، يسمح لكؿ   ة:ة المصرفيٌ _المناطؽ الحرٌ 4
ة، بشرط أف تتعامؿ بعمبلت غير عمبلت الدكلة المضيفة ة تامٌ ات أف تزاكؿ أنشطتيا فييا بحريٌ الجنسيٌ 

ة بدكلة اإلمارات ة الماليٌ نيا عمى سبيؿ المثاؿ المنطقة الحرٌ . كنذكر م55ليا، كمع غير المقيميف فقط
 .2774/ لعاـ8مرسـك االتحادم رقـ /نشأة بمكجب الحدة المي ة المتٌ العربيٌ 

قبؿ صدكر ة مكنان ترخيص األنشطة الخدميٌ ة حيث لـ يكف مي كال يكجد في سكريا مناطؽ حرة ماليٌ     
/ منو إقامة أسكاؽ 66ك64أجاز األخير في المادتيف /كلكف بعد صدكره  ،2773/ لعاـ 47المرسـك /

ة )عددىا ة، كما أجاز الترخيص بإقامة منشآت مصرفيٌ ة السكريٌ ة كصاالت بيع ضمف المناطؽ الحرٌ حرٌ 
ة ة مصرفيٌ ث عف مناطؽ حرٌ كلكف المرسـك لـ يتحدٌ  56حاليان سبعة رأسماؿ كؿ منيا عشرة مميكف دكالر(

 أبدان.

ة بالقرب مف ميناء العيف السخنة في شماؿ ة ذات طبيعة خاصٌ كتكجد في مصر منطقة اقتصاديٌ     
 غرب خميج السكيس. 

نظران ة ة المصرفيٌ عدد كبير مف المصارؼ يمجأ إلى االستثمار في المناطؽ الحرٌ  كالجدير بالذكر أف      
، باإلضافة 57ف مف األمكاؿر احتياطي معيٌ ع بو مف امتيازات عديدة، كاإلعفاء مف ضركرة تكافلما تتمتٌ 

ة كمراقبة الصرؼ كتحديد القركض كتخفيض نسبة الضرائب ة كالنقديٌ لغياب أم نكع مف الرقابة الماليٌ 
 عمى األرباح.
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ة ة لمتأميف: كىي مناطؽ تعمؿ بنفس األنظمة التي تسير عمييا المناطؽ الحرٌ _المناطؽ الحرٌ 2
يازاتيا كشركطيا مف مركنة كسيكلة في المعامبلت كانعداـ الضريبة عمى ع بنفس امت،  كتتمتٌ 58ةالمصرفيٌ 

 ة في ميداف التأميف الذم يتميز عادة بالمراقبة الصارمة كالتنظيـ الدقيؽ. النشاط، كلكف ىذه المرٌ 

و في الغالب لتأميف نشاطيا ذا طابع مالي مكجٌ  كمف الخصائص التي تتميز بيا ىذه المناطؽ أف      
ة ريٌ عة كالسٌ سـ بالسرٌ ة مرتفعة جدان، لكف عمميا يتٌ تكمفتيا التأمينيٌ  لممشركعات الكبرل، كما أف   األخطار
ة يعكد لسبب تغطيتيا لممشركعات الكبرل الضخمة كما ذكرنا ارتفاع كمفتيا التأمينيٌ  ف  ة. كبرأينا فإكالفعاليٌ 

خمة األمر الذم يدعك ىذه المناطؽ تغطية خسائر تمؾ الشركات يحتاج إلى أمكاؿ ض ف  إسابقان، حيث 
 ة.لرفع كمفتيا التأمينيٌ 

ّي ةةّاإلنمائٌّ المناطقّالحرّ-د

ىذه  ة، كبرأينا فإف  ة االستثماريٌ ذىبت المراجع كالدراسات إلى تسمية ىذه المناطؽ بالمناطؽ الحرٌ     
اختبلؼ أنكاعيا مناطؽ ة عمى المناطؽ الحرٌ  عطي الكصؼ الدقيؽ لمثؿ ىذه المناطؽ، فكؿٌ التسمية ال تي 

رئيسي إلى تنشيط  يا تيدؼ بشكؿو ة، إذ أن  ة اإلنمائيٌ ة، لذلؾ آثرنا تسميتيا بالمناطؽ الحرٌ استثماريٌ 
ة البعيدة عف المدف، كذلؾ مف خبلؿ الحكافز كالمنح االستثمارات في المناطؽ النائية أك المناطؽ الريفيٌ 

 .59فيياة التي تقـك الدكؿ المضيفة بتكفيرىا الماليٌ 

كبعد أف انتيينا مف البحث بتعريؼ المناطؽ الحرة في المطمب األكؿ، سننتقؿ لمبحث بتحديد     
 ة المشابية ليا في المطمب الثاني.خصائص ىذه المناطؽ، كتمييزىا عف غيرىا مف النظـ القانكنيٌ 

ّالمطمبّالثاني

ّالمشابيةّي ةةّوالنظمّالقانونٌّ المناطقّالحر
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ة التي كانت قائمة قبؿ ة القائمة في يكمنا ىذا كيقارنيا بتمؾ المناطؽ الحرٌ المناطؽ الحرٌ مف ينظر إلى     
، يبلحظ التطكر 67ة، كالتي كاف اليدؼ الرئيسي منيا تشجيع تجارة المكانئقركف عمى طرؽ التجارة الدكليٌ 

 ر الجذرم الذم طرأ عمى مفاىيميا.الكبير الذم حصؿ بتمؾ المناطؽ كالتغيٌ 

بعض ىذه فز بالكثير مف الخصائص، ة كأنكاعيا باتت تتميٌ كنتيجة لمتطكر المستمر لممناطؽ الحرٌ     
كاتساعان مف  ة في العالـ تمامان، كبعضيا اآلخر يختمؼ ضيقةن ة المناطؽ الحرٌ الخصائص متطابقة في كافٌ 

 ة  إلى أخرل حتى ضمف الدكلة الكاحدة.دكلة مضيفة إلى أخرل، كمف منطقة حرٌ 

ة في عدد مف ة كالتجاريٌ ة تتشابو كثيران مع بعض األنظمة الجمركيٌ المناطؽ الحرٌ  ككما نعمـ فإف      
 دة تميزىا عف ىذه األنظمة.ىنالؾ أكجو اختبلؼ متعدٌ  النكاحي، إال أف  

ة محاكليف استعراض أىـ نا سنبحث في الفرع األكؿ بخصائص المناطؽ الحرٌ كبناءن عمى ما سبؽ فإن      
الفرع الثاني بتمييز ىذه المناطؽ عف غيرىا ة ليذه المناطؽ، ثـ سنبحث في ة كالثانكيٌ لخصائص األساسيٌ ا

 ة المشابية ليا كذلؾ كمايمي:ة كالجمركيٌ مف النظـ التجاريٌ 

 

 

 

ّالفرعّاألول

ّةٌّ خصائصّالمناطقّالحر

خصائص ىذه المناطؽ  أىـٌ ة يمكف أف نجمؿ مف خبلؿ استقرائنا لمتعاريؼ المختمفة لممناطؽ الحرٌ     
رة" تختمؼ مف ة "متغيٌ ة بالعالـ، كخصائص ثانكيٌ ة مكجكدة كمتطابقة في أم منطقة حرٌ بخصائص أساسيٌ 

ة أك غاية الدكلة المضيفة مف إنشاء ة إلى أخرل ضيقان كاتساعان، كذلؾ حسب نكع المنطقة الحرٌ منطقة حرٌ 
ة لتمؾ المناطؽ، ثـ سنبحث ثانيان الن بالخصائص األساسيٌ نا سنبحث أك ة، كعميو فإن  مثؿ تمؾ المنطقة الحرٌ 

 ة ليا.بالخصائص الثانكيٌ 
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 ةٌّ لممناطقّالحرّأواًل:ّالخصائصّاألساسي ة

مف الصفات  عدٌ ة بالعالـ، إذ تي ىذه الخصائص كما سبؽ كذكرنا تتطابؽ تمامان في أم منطقة حرٌ     
 ة، كأىـ ىذه الخصائص مايمي:المنطقة الحرٌ ة التي يؤدم غياب أحدىا إلى خمؿ في تككيف األساسيٌ 

ّةٌّ لممناطقّالحرّالمساحةّالجغرافي ةّالُمَحدَّدةّ-أ

ة أك بقربيا أصبحت تتخذ مكقعيا ة تأخذ مكقعيا داخؿ المكانئ البحريٌ بعد أف كانت المناطؽ الحرٌ     
 ه المناطؽ عمى مساحاتو قاـ ىذ، حيث تي 64ة كتنميتيااخؿ الببلد لتعمير المناطؽ النائيقرب المطارات أك د

ة مع مراعاة النشاط االستثمارم الذم سيزاكؿ فييا، كمع األخذ تحديدىا بدقٌ  بالكامؿ كيتـٌ  مسكرةو  جغرافيةو 
 ة التي يمكف أف تطرأ عمى ىذه المناطؽ. بعيف االعتبار التكسعات المستقبميٌ 

ة يقع أغمبيا عمى الساحؿ منطقة حرٌ  ة عشريفة التركيٌ و يكجد في الجميكريٌ نذكر عمى سبيؿ المثاؿ أنٌ     
، كسبب إنشاء تمؾ المناطؽ عمى الساحؿ لتسييؿ 62ةدة بدقٌ عمى مساحات كاسعة محدٌ  الشرقي كتمتدٌ 

المنطقة  ة يمكننا أف نبلحظ أف  ة العربيٌ عمميات االستيراد كالتصدير، كفيما يتعمؽ بحجـ المناطؽ الحرٌ 
ع ة حيث تبمغ مساحتيا مئة كيمكمتر مربٌ ة العربيٌ ناطؽ الحرٌ ة بجبؿ عمي بإمارة دبي ىي أكبر المالحرٌ 
 رة بالكامؿ.مسكٌ 

 

 

ّةّتخضعّلمسيادةّالكاممةّلمدولةّالمضيفةٌّ المنطقةّالحرّ-ب

ة مف قبؿ الدكلة المضيفة، كتتكلى ىذه ة في الغالب ىيئات حككميٌ حيث تقـك بإدارة ىذه المناطؽ الحرٌ     
 ة فييا.افة األعماؿ اإلداريٌ الييئات تسيير شؤكف االستثمار كك

سة باستثمارىا المؤسٌ  صي خ  رى ة إدارة ىذه المناطؽ أك تي ة لممناطؽ الحرٌ سة العامٌ ففي سكريا تتكلى المؤسٌ      
، كفي 64ة باإلشراؼ عمى ىذه المناطؽة لممناطؽ الحرٌ ، كفي اليمف تقـك الييئة العامٌ 63لجية أخرل

ة مجمس إدارة يصدر بتشكيمو كتعييف رئيسو قرار مف المنطقة الحرٌ يتكلى إدارة ة ة مصر العربيٌ جميكريٌ 
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ة ة المجنة الكطنيٌ ة تتكلى إدارة المناطؽ الحرٌ ة الجزائريٌ و في الجميكريٌ ، كما أنٌ 65ةة المختصٌ الجية اإلداريٌ 
 .66ؽة إدارة تمؾ المناطسة المناطؽ الحرٌ ة تتكلى مؤسٌ ة الياشميٌ ة، كفي المممكة األردنيٌ لممناطؽ الحرٌ 

تمؾ اإلدارات ذات مياـ متطابقة في أغمب التشريعات مكضكع الدراسة، فيي  كمف المبلحظ برأينا أف      
ة، كما تتكلى ة كالمستثمريف الراغبيف بالترخيص بالمناطؽ الحرٌ تقـك بمنح التراخيص لممشاريع االستثماريٌ 

ة فييا، كتقـك بمراقبة األنشطة االستثماريٌ ة كالخدمات ة كالبنى التحتيٌ اإلشراؼ عمى تطكير المناطؽ الحرٌ 
ناحية التزاميا بالتعميمات التي تقـك بإصدارىا، كتتكلى ضبط المخالفات كاتخاذ لفي تمؾ المناطؽ 

 المستثمريف. اإلجراءات البلزمة بحؽ  

ّعنّباقيّإقميمّالدولةّي اًّةّمعزولةّجمركٌّ المنطقةّالحرّ-ج

لى ة بأسكار أك بمنافذ تتحكٌ ة الحرٌ تقـك الدكؿ المضيفة بعزؿ المنطق     ـ بعممية الدخكؿ كالخركج مف كا 
يا خارج إقميـ الدكلة المضيفة، فيتـ ة ككأنٌ عامؿ األرض المقامة عمييا المناطؽ الحرٌ ة، حيث تي المنطقة الحرٌ 

يفة، التعامؿ مع البضائع الكاردة مف تمؾ المناطؽ معاممة تمؾ التي يتـ استيرادىا مف خارج الدكلة المض
كما تعامؿ الصادرات إلى ىذه المناطؽ مف داخؿ الدكلة المضيفة بنفس المعاممة التي تتـ لمصادرات إلى 

 الدكؿ األخرل.

ة جديدة ر بما تسٌنو الدكؿ المضيفة مف قكانيف جمركيٌ ة ال تتأثٌ المناطؽ الحرٌ  كبناءن عمى ما سبؽ فإف      
 عتبر أساسان خارج إقميـ تمؾ الدكؿ المضيفة.تي  أك قكانيف تتعمؽ باالستيراد كالتصدير، ككنيا

ّةّعمىّسبيلّالحصرٌّ تحديدّاألنشطةّالمسموحةّوالمحظورةّفيّالمنطقةّالحرّ-د

ة ككفقان لنشاطيا التجارم أك الصناعي أك ة حسب نكع المنطقة الحرٌ يتـ تحديد األنشطة االستثماريٌ     
ف كاف الغالب في الكقت الحاضر أف تي  ة لمزاكلة مختمؼ تمؾ ص المناطؽ الحرٌ خصٌ التخزيني... كا 

ىنالؾ أنشطة تنص القكانيف مكضكع الدراسة عمى حظر القياـ بيا في  شتركة، كما أف  األنشطة بصكرة مي 
 ة.المناطؽ الحرٌ 

تحديد األنشطة المسمكحة  كمف خبلؿ البحث بمختمؼ التشريعات مكضكع الدراسة نبلحظ أف      
ة في التككيف الجكىرم لتمؾ المناطؽ، فكؿ التشريعات ة بات سمة أساسيٌ رٌ كالمحظكرة في المناطؽ الح
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ة المضيفة ليا، كسنقـك دت أنشطة مسمكحة كأخرل محظكرة في المناطؽ الحرٌ مكضكع الدراسة حدٌ 
 باستعراض تمؾ األنشطة الحقان.

ّةٌّ لممناطقّالحرّثانيًا:ّالخصائصّالثانوي ة

ة إلى مناطؽ الحرة، لكنيا تختمؼ ضيقان كاتساعان مف منطقة حرٌ مف ال كىي خصائص تتشابو في كثيرو     
أخرل، فبعض الدكؿ تأخذ بيا بشكؿ مكسع، كبعض الدكؿ تككف حذرة بتطبيقيا بعض الشيء كأىـ ىذه 

 الخصائص:

ّ(67ي ة)الالجبائّي ةاإلعفاءاتّالضريبّ-أ

كالحكافز كالتسييبلت التي يتمتع بيا ة ىي في االمتيازات ة لممناطؽ الحرٌ ة األساسيٌ الخاصيٌ  إف      
المستثمركف في تمؾ المناطؽ، كأىـ ىذه المزايا كالتسييبلت ىي عدـ خضكع المستثمريف لمنظاـ 
الضريبي كالجمركي في الدكلة المضيفة، حيث يتـ التعامؿ مع البضائع الكاردة مف ىذه المناطؽ معاممة 

لمثؿ تعامؿ الصادرات إلى ىذه المناطؽ في داخؿ الدكلة ، كبا68تمؾ التي يتـ استيرادىا مف خارج الدكلة
 المضيفة بنفس المعاممة التي تتـ لمصادرات إلى الدكؿ األخرل.

سع في تشريعات لتضيؽ عنيا في تشريعات أخرل، فبعض التشريعات تمنح ىنا تتٌ  البلجبائٌية لكف      
ة في تشريعات أخرل، ج البلجبائيٌ حيف تتدرٌ  ة مطمقة بيذا المجاؿ كالتشريع اإلماراتي، فيإعفاءات ضريبيٌ 

 ة.نو الحقان أثناء البحث بمزايا االستثمار في المناطؽ الحرٌ كىذا ما سنبيٌ 

ّييالتّاإلجرائي ةوالتسّالحوافزّالجمركي ةّ-ب

ة ة عمى إقميميا عدد مف التسييبلت كالحكافز الجمركيٌ تمنح معظـ الدكؿ المستثمريف في المناطؽ الحرٌ     
 ة.ة كاألجنبيٌ ة، كذلؾ برأينا بيدؼ تشجيع االستثمارات المحميٌ كالضريبيٌ 

ـ امتيازات كتسييبلت أخرل تصؿ إلى منح مف الدكؿ المضيفة تقدٌ  ان عدد آخر فإف   كمف جانبو     
ة في تحكيؿ رأس الماؿ كاألرباح ة، كمنح الحريٌ ة لمشركعات المناطؽ الحرٌ قركض كتسييبلت ائتمانيٌ 

 .     69ة إلى خارج الدكلة المضيفة مستثناة مف قيكد الرقابة عمى القطعمشركع المنطقة الحرٌ  الناشئة عف
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إدخاليا  ة البلزمة لئلنتاج يتـ  ة تجييزاتيا كقطع تبديميا كالمكاد األكليٌ آالت المصانع ككافٌ  كما أف      
، كىذه اإلجراءات أجمعت 77ةة معفاة مف الرسـك كالضرائب كبأبسط اإلجراءات الجمركيٌ لممناطؽ الحرٌ 

ة عمى اختبلؼ أنكاعيا، كالمشرع السكرم كاليمني كاألردني كالمصرم كاإلماراتي عمييا التشريعات العربيٌ 
 كالجزائرم، مع تفاكت في األخذ بيا مف قبؿ ىذه التشريعات كتطبيقيا.

ّالفرعّالثاني

ّالمشابيةّني ةةّعنّغيرىاّمنّالنظمّالقانّوٌّ تمييزّالمناطقّالحر

ة األخرل المشابية ليا ة عمميا تكاد تختمط مع بعض األنظمة القانكنيٌ ة كآليٌ تسمية المناطؽ الحرٌ  إف      
 ،زىا عف غيرىا مف النظـ المشابية لياة خصائص تميٌ لممناطؽ الحرٌ  في بعض النكاحي، كمع ذلؾ فإف  
كنظاـ اإلعفاء  سكاؽ الحرة،كاأل نظاـ الترانزيت)البضائع العابرة(، كمف ىذه النظـ المشابية نذكر:

 الضريبة(. ة، كنظاـ الدركباؾ )ردٌ كمناطؽ التجارة الحرٌ  المؤقت،

لنتكصؿ إلى نقاط  نا سكؼ نستعرض أنشطة ىذه األنظمة بشكؿو مكجزو عمى ما سبؽ فإنٌ  كبناءن     
ة المناطؽ الحرٌ  ة، كىك ما سنقـك بو مف خبلؿ تمييزالتشابو كاالختبلؼ بيف ىذه النظـ كبيف المناطؽ الحرٌ 

 ة بالفرع الثاني.ة بالفرع األكؿ، كمف ثـ تمييزىا عف بعض النظـ التجاريٌ عف بعض النظـ الضريبيٌ 

 

 

ّي ةةّعنّبعضّالنظمّالضريبٌّ أواًل:ّتمييزّالمناطقّالحر

ة تتشابو مع نظاـ ة، فالمناطؽ الحرٌ ة مع بعض مفاىيـ النظـ الضريبيٌ يتداخؿ مفيـك المناطؽ الحرٌ     
ة يتداخؿ ة الممنكحة في المناطؽ الحرٌ الترانزيت)البضائع العابرة(، كنتيجة لبعض الحكافز الضريبيٌ 

ة عف تمؾ مفيكميا مع مفيـك نظاـ الدركباؾ كنظاـ اإلعفاء المؤقت، لذلؾ سنحاكؿ تمييز المناطؽ الحرٌ 
 ة تباعان.النظـ الضريبيٌ 

ّنظامّالترانزيت)البضائعّالعابرة(ّ-أ

 يؼ نظاـ الترانزيت برأينا بما يمي:يمكف تعر     
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ة "مركر البضائع بإقميـ دكلة متكجية إلى دكلة أك دكؿ أخرل، دكف أف تقـك األكلى بفرض ضريبة جمركيٌ 
 عمى ىذه البضائع كالسمع العابرة."

ة عمى البضائع كقد جاء نظاـ البضائع العابرة بعد أف كانت الدكؿ قديمان تفرض ضريبة جمركيٌ     
القضاء عمى مشكمة  مف أقاليميا كىي في طريقيا إلى دكؿ أخرل، كبمكجب ىذا النظاـ فقد تـٌ  العابرة

ار دفعيا لمدكؿ التي تمر بضائعيـ فييا، حيث ة التي كاف يتكجب عمى التجٌ ازدكاج الضريبة الجمركيٌ 
لة كتحكيميا إلى مركز ة كثيرة منيا تنشيط حركة النقؿ في الدك لنظاـ الترانزيت جكانب إيجابيٌ  أف   فى ي  بى تى 

 ة. لمركر البضائع كتسكية المعامبلت التجاريٌ 

 تمؾ السمع كالبضائع لـ تدخؿ لمدكلة التي تمرٌ  بأف   -دهكنحف نؤيٌ -ر جانب مف الفقو ىذا النظاـ كيبرٌ     
ال أقؿ كال د عبكر دخكليا ىذا مجرٌ  ان رغـ أنيا دخمت اإلقميـ الجمركي ليا، إال أف  فييا بيدؼ تسكيقيا فعميٌ 

 .74أكثر

لبضائع كالسمع فا ،ةنظاـ البضائع العابرة يختمؼ عف نظاـ المناطؽ الحرٌ  كمف خبلؿ ما تقدـ فإف      
ات عمييا ثـ إعادة تصديرىا إلى داخؿ الدكلة ة يتـ إجراء بعض العمميٌ المستكردة إلى المناطؽ الحرٌ 

العابرة عمى مجرد عبكر السمع إلقميـ الدكلة في المضيفة أك إلى خارجيا، في حيف يقتصر نظاـ البضائع 
ة داخؿ الدكلة خبلؿ فترة مركرىا، حيث ال يسمح بإجراء عمميات العبكر إال ظؿ رقابة السمطات الجمركيٌ 

 .72ةة المختصٌ في المكاتب الجمركيٌ 

ّنظامّالدروباك)ردّالضريبة(ّ-ب

ة التي سبؽ تحصيميا ف لمضرائب الجمركيٌ بمكجبو استرداد صاحب الشأ نظاـ الدركباؾ ىك "نظاـ يتـٌ     
عة المستعممة في تصنيع السمع كذلؾ عند إعادة تصديرىا إلى ة أك نصؼ المصنٌ عمى المكاد األكليٌ 

 . 73الخارج"

ة مف عدد مف نظاـ الدركباؾ يشترؾ مع نظاـ المناطؽ الحرٌ  عمى ىذا التعريؼ نبلحظ أف   كبناءن     
التعامؿ مع تمؾ السمع في  الضرائب عمى السمع المستكردة، حيث يتـٌ النكاحي المتعمقة باإلعفاء مف 

ة ضرائب ة عمى أنيا خارج النظاـ الجمركي لمدكلة، فبل تفرض عمييا الدكلة المضيفة أيٌ المناطؽ الحرٌ 
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ة يجب خبلليا إعادة تصدير السمع و ال تكجد فترة زمنيٌ االختبلؼ يظير مف ناحية أنٌ  ة، إال أف  جمركيٌ 
ة كما ىك الحاؿ في نظاـ الدركباؾ، إذ استيرادىا بيدؼ التصنيع أك التخزيف في المناطؽ الحرٌ  ـٌ التي ت

ان في نظاـ الدركباؾ كىك شرط غير مكجكد إطبلقان في نظاـ المناطؽ مثؿ ذلؾ األمر شرطان جكىريٌ  يعدٌ 
ة ة ال ابتداءان في عمميٌ ة ال يتـ دفع أم رسـك جمركيٌ و في نظاـ المناطؽ الحرٌ ة، باإلضافة إلى أنٌ الحرٌ 

 االستيراد كال في مرحمة الحقة بعدىا.

ّتنظامّاإلعفاءّالمؤقّ ّ-ج

ة لبعض السمع ت ىك "نظاـ تقـك الدكؿ بمكجبو منح إعفاء مف الضرائب الجمركيٌ نظاـ اإلعفاء المؤقٌ     
الدكلة أك تمؾ التي يتـ ة التي تتـ داخؿ ات الصناعيٌ ة التي يتـ االستفادة منيا في العمميٌ كالمكاد األكليٌ 

شرط أف يتـ في فترة الحقة إعادة تصديرىا في صكر سمع دىا ألغراض التجميع كاإلصبلح باستيرا
 . 74مكتممة الصنع"

الضريبة  نة كلـ تتـ فييا إعادة تصدير تمؾ البضاعة فإف  ة معيٌ و إذا مرت فترة زمنيٌ كتجدر اإلشارة أن      
 . 75دىاة تصبح كاجبة الدفع عنالجمركيٌ 

ة مف ناحية اإلعفاء نظاـ اإلعفاء المؤقت يتشابو مع نظاـ المناطؽ الحرٌ  ا تقدـ يبدك بأف  كممٌ     
البضائع كالسمع التي تدخؿ إلى الدكلة المضيفة كفقان  الضريبي، ففي كبل النظاميف اإلعفاء قائـ، إال أف  

ال أصبحت الضريبة مستحقٌ ة معيٌ ت يتكجب تصديرىا خبلؿ فترة زمنيٌ لنظاـ اإلعفاء المؤقٌ  ة كسقط نة كا 
ة في ة فاإلعفاءات الضريبيٌ المناطؽ الحرٌ  نظاـ مثؿ ىذا األمر غير مكجكد فيلكف اإلعفاء كما أسمفنا، 

بركف مف  خؿٌ دة يي ة محدٌ ة لتمؾ المناطؽ كتقييدىا بفترة زمنيٌ ة ىي مف الخصائص األساسيٌ المناطؽ الحرٌ 
 أركاف قياـ تمؾ المناطؽ.

ّي ةةّعنّبعضّالنظمّالتجاّرٌّ تمييزّالمناطقّالحرّثانيًا:

ة يا تتداخؿ أيضان ببعض النظـ التجاريٌ ة، فإن  ة مع بعض النظـ الجمركيٌ كما تتشابو المناطؽ الحرٌ     
لذلؾ كاف لزامان عمينا تمييزىا  ةة كاألسكاؽ الحرٌ كيختمط مفيكميا ببعض تمؾ المفاىيـ كمناطؽ التجارة الحرٌ 

 ما يمي: عف تمؾ النظـ ك
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ّةٌّ مناطقّالتجارةّالحرّ-أ

ة ىي شكؿ مف أشكاؿ االندماج االقتصادم الذم ينشأ بيف دكلتيف أك أكثر مناطؽ التجارة الحرٌ  إف      
دة النتقاؿ السمع كرأس الماؿ كالعمؿ بيف قي  ة المي ة كغير الجمركيٌ كيتـ مف خبللو إزالة جميع القيكد الجمركيٌ 

 . 76الدكؿ األطراؼ

ة عبارة عف نظـ سياسية ذات أبعاد مناطؽ التجارة الحرٌ  كبناءن عمى التعريؼ السابؽ نجد أف      
الحكافز  ة، كما أف  ة خاصٌ ة جمركيٌ ة عبارة عف نظـ تجاريٌ المناطؽ الحرٌ  ة، في حيف أف  اقتصاديٌ 

العالـ، باستثناء الدكؿ  منح لجميع المستثمريف فييا كمف كؿ دكؿة تي كالتسييبلت المقدمة في المناطؽ الحرٌ 
التي ينص القانكف المحمي لمدكلة المضيفة عمى مقاطعتيا كدكلة إسرائيؿ مثبلن بالنسبة لبعض المناطؽ 

ة ال يتمتع باالمتيازات كالحكافز كالتسييبلت سكل و في مناطؽ التجارة الحرٌ ة، في حيف أن  ة العربيٌ الحرٌ 
 . 77األشخاص الذيف ينتمكف لمدكؿ األعضاء فييا

ّةٌّ األسواقّالحرّ-ب

ة التي يتـ فييا بيع السمع ة أك الجكيٌ ة ىي "تمؾ األماكف الكاقعة في إطار المكانئ البحريٌ األسكاؽ الحرٌ     
 . 78احتياجاتيـ مف ىذه السمع" ة المكتممة الصنع لؤلفراد العابريف في ىذه المكانئ كذلؾ لسد  االستيبلكيٌ 

ة ىي عبارة عف أماكف لعرض البضائع سكاء األسكاؽ الحرٌ  حظ أف  عمى التعريؼ السابؽ نبل كبناءن     
صة في المكانئ ة، حيث تعرض ىذه البضائع في أماكف مخصٌ ة أك أجنبيٌ أكانت ىذه البضائع محميٌ 

ة، ة عمى عمبلت أجنبيٌ ة أك في المطارات كذلؾ بيدؼ حصكؿ الدكلة المضيفة ليذه األسكاؽ الحرٌ البحريٌ 
البضائع  ة، كلكنيا تختمؼ عنيا لناحية أف  ة مع المناطؽ الحرٌ تتشابو فيو األسكاؽ الحرٌ كىك األمر الذم 

التي ة المناطؽ الحرٌ  عمى خبلؼإطبلقان،  اتو عمميٌ  ةة ال تجرم عمييا أيٌ التي تعرض في األسكاؽ الحرٌ 
 ات كإعادة التغميؼ أك الفحص....عدد مف العمميٌ  فييا تجرم عمى البضائع

ات الكافية لبلستيبلؾ الشخصي باع في حدكد الكميٌ ة تي السمع المعركضة في األسكاؽ الحرٌ  كما كأف      
ة، كيتجمى الفارؽ األىـ بيف ات كبيرة في المناطؽ الحرٌ فقط كليس لغرض التسكيؽ التجارم الذم يتـ بكميٌ 

اب العابريف في ت الركٌ ة تنشأ في صاالمعظـ األسكاؽ الحرٌ  ة مف ناحية أف  ة كالمناطؽ الحرٌ األسكاؽ الحرٌ 
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ة يمكف أف تنشأ باإلضافة لتمؾ المناطؽ الحرٌ  لكف  ، 79ة فقطة أك المنافذ البريٌ المطارات أك المكانئ البحريٌ 
ة كما ىك ة أك الجكيٌ ة أك البحريٌ األماكف في مكاقع بعيدة عنيا، كال يشترط فييا أف تقاـ في المكانئ البريٌ 

 ة.الحاؿ عميو في األسكاؽ الحرٌ 

ة في ىذا المبحث التمييدم، حيث أكضحنا أىـ نا مف البحث بمفيـك المناطؽ الحرٌ كبعد أف انتيي    
ة المشابية، تعريفاتيا الفقيٌية كالتشريعٌية كحٌددنا خصائصيا كقمنا بتمييزىا عف غيرىا مف النظـ القانكنيٌ 

لمناطؽ، كذلؾ مف خبلؿ سكؼ نبحث في الفصؿ األكؿ مف ىذه األطركحة بآلٌية االستثمار في تمؾ ا
ات ترخيص المشركعات ، كمف خبلؿ البحث بإجراءفي المبحث األكؿ البحث بنطاؽ االستثمار فييا

 .في المبحث الثاني ي تمؾ المناطؽاالستثمارية ف

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ 
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 األولالفصلّ

ّةٌّ االستثمارّفيّالمناطقّالحرّةآليّ 

االستثمار ىك التعامؿ باألمكاؿ أك استخداميا مف أجؿ الحصكؿ عمى األرباح، مف خبلؿ التخمي عف     
: استثمار 84، كىك عمى نكعيف87ؿ المخاطر لغرض الحصكؿ عمى عكائد في المستقبؿاألمكاؿ كتحمٌ 

كات كشراء حقيقي كاستثمار مالي، فاالستثمار الحقيقي ىك بيع كشراء أصكؿ اإلنتاج لغرض زيادة الثر 
ة المختمفة التي ينتج عنيا مف خبلؿ بيع كشراء األدكات الماليٌ  متجر، أما االستثمار المالي فيك الذم يتـ  

 أرباح بأقؿ خسائر ممكنة كشراء األسيـ مثبلن.

بل النكعيف السابقيف لبلستثمار، كلكف ليذا االستثمار أحكاـ ة كً كيشمؿ االستثمار في المناطؽ الحرٌ     
ة مسمكحة في دت ىذه التشريعات أنشطة تجاريٌ مو في مختمؼ التشريعات مكضكع الدراسة، حيث حدٌ نظٌ تي 

بعض ىذه التشريعات نظمت عقد  ة كأخرل محظكرة تحت طائمة العقكبة كالغرامة، كما أف  المناطؽ الحرٌ 
 ة كالمستثمر.االستثمار المبـر بيف إدارة المنطقة الحرٌ 

ة تمعب دكران كبيران في االستثمار بيذه سكاؽ كمصارؼ كشركات المناطؽ الحرٌ أ ف  آخر فإ كعمى صعيدو     
ة أكالن، كمف خبلؿ دركىا ككعاء استثمارم ثانيان، المناطؽ مف خبلؿ ما تكفره مف خدمات كعمميات تجاريٌ 

ليذه  ف  مصارؼ بغية تحقيؽ األرباح ليذا فإإذ يقـك المستثمركف بالمضاربة بأسيـ ىذه الشركات كال
 قيا.ة كشركط يجب تحقٌ الشركات كاألسكاؽ كالمصارؼ أحكاـ لمعمؿ في المناطؽ الحرٌ 

ة بمبحثو أكؿ، ثـ االستثمار في المناطؽ الحرٌ  نطاؽنا سنبحث بيذا الفصؿ بكبناءن عمى ما سبؽ فإن      
، كذلؾة في المناطؽ الحرٌ سنبحث بإجراءات ترخيص المشركعات االستثماريٌ  عمى النحك  ة بمبحثو ثافو

 التالي:

ّةٌّ االستثمارّفيّالمناطقّالحرّنطاقالمبحثّاألول:ّ -
 ةٌّ فيّالمناطقّالحرّاتّاالستثماري ةالمبحثّالثاني:ّإجراءاتّترخيصّالمشروع -
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ّالمبحثّاألول

ّةٌّ االستثمارّفيّالمناطقّالحرّنطاق

ة، تأميف ة، مصرفيٌ )تجاريٌ دة ة كتأخذ أشكاالن متعدٌ ع مجاالت االستثمار داخؿ المناطؽ الحرٌ تتنكٌ     
ات مختمفة عمى البضائع، سكاء أكانت تمؾ البضائع ة...( كتتـ داخؿ ىذه المناطؽ عمميٌ خدمات، صناعيٌ 

ات التي منتجة فييا أك مستكردة إلييا، لذلؾ قامت مختمؼ التشريعات مكضكع الدراسة بتنظيـ ىذه العمميٌ 
ة لممناطؽ الحرٌ  صةو مخصٌ  عات في مكادىا عمى أنشطةو ت ىذه التشري، حيث نصٌ الحٌرة تتـ داخؿ المناطؽ
نت شركطان فييا، كما تضمٌ ىذه المناطؽ كأخرل محظكرةو في  مسمكحةو  ةو استثماريٌ  اتو ككذلؾ عمى عمميٌ 

 ة كخركجيا منيا.يجب تكافرىا لدخكؿ البضائع إلى المناطؽ الحرٌ 

ة بمكجب عقد إلى المناطؽ الحرٌ ىذا كيتـ دخكؿ المستثمريف مف أشخاص طبيعييف كاعتبارييف     
باإلضافة لمحصكؿ عمى التراخيص البلزمة في بعض التشريعات مكضكع الدراسة، بينما يقتصر  ،إشغاؿ

ة لدخكليا كبدء األمر في تشريعات أخرل عمى مجرد الحصكؿ عمى ترخيص مف إدارة المنطقة الحرٌ 
ا بالنسبة لعقد اإلشغاؿ الذم أمٌ المصرم كاليمني، ك النشاط االستثمارم فييا، كىك ما ذىب إليو التشريعيف 

عمى التي أخذت بو ت التشريعات مكضكع الدراسة ؿ تسميتو بعقد اإلشغاؿ االستثمارم فقد نصٌ نفضٌ 
ة ة كاإلماراتيٌ ة كاألردنيٌ تو، كىذا ما أخذت بو التشريعات السكريٌ تنظيـ ليذا العقد كحاالتو كشركطو كمدٌ 

 .ةكالجزائريٌ 

ّى عمى ما تقدٌ  كبناءن     ة، أنشطة المناطؽ الحرٌ بحث لدراسة ص المطمب األكؿ مف ىذا المنا سنخصٌ ـ فإف 
عمى النحك كذلؾ  ةآلٌيات دخكؿ المستثمريف إلى المناطؽ الحرٌ كما سنخصص المطمب الثاني لمبحث في 

 :التالي

ّةٌّ المناطقّالحرّأنشطةالمطمبّاألول:ّ -
 ةٌّ المناطقّالحرّدخولّالمستثمرينّإلىالمطمبّالثاني:ّ -

 

ّ

ّ

ّ
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ّالمطمبّاألول

ّةٌّ أنشطةّالمناطقّالحر

د العبلقة ة بمكجب تشريع يحدٌ ة في المناطؽ الحرٌ تنظيـ األنشطة االستثماريٌ  و يتـ  كما سبؽ كذكرنا فإن      
ف ىذه ة العاممة في المنطقة كالسمطة القائمة عمى إدارتيا، كما تتضمٌ بيف المشركعات االستثماريٌ 

ص في تحديد األنشطة المسمكح كالمحظكر القياـ بيا في ىذه المناطؽ بحسب نكع التخصٌ  التشريعات
ان في حظر بعض نشئت مف أجمو تمؾ المناطؽ، أك بحسب المتعارؼ عميو دكليٌ نكع النشاط الذم أي 

 ةباألنشطة االستثماريٌ  الفرع األكؿـ سنبحث في ا تقدٌ ، كممٌ 82األنشطة أك تداكؿ أك إنتاج بعض المكاد
 ة نتبعو بالفرع الثاني لمحديث عف األنشطة المحظكرة فييا كذلؾ كمايمي: المناطؽ الحرٌ المسمكحة في 

ّالفرعّاألول

ّةٌّ المسموحةّفيّالمناطقّالحرّةاألنشطةّاالستثماريَّّ

ع الدراسة، سكؼ نستعرض طبيعة ىذه األنشطة كفقان لما جاءت بو التشريعات المختمفة مكضك     
قت منيا بعض الشيء كذلؾ عت مف ىذه األنشطة كتشريعات أخرل ضيٌ التشريعات كسٌ بعض ىذه ف

 كمايمي: 

ّ:ّفيّالتشريعّالسوريأوالًّ

 عمى مايمي:  2773/ لعاـ 47/ مف المرسـك /3لقد نصت المادة /    

دارة كتطكير جميع المناطؽ كاألسكاؽ الحرٌ "تختص المؤسٌ   ة كالنقاط سة عمى كجو الحصر باستثمار كا 
 ة كفؽ النشاطات التالية: ة الخاصٌ الحرٌ 

 ة. أ_ النشاط التجارم كاألسكاؽ الحرٌ 

 النشاط الصناعي. -ب

 النشاط المصرفي. -ج

 النشاط الفندقي كالمطاعـ.  -د
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 المدف كالمراكز اإلعبلمية. -ق

 ة.ة كالمعمكماتيٌ أنشطة التجارة االلكتركنيٌ  -ك

 المكاتب كمكاتب الشحف.  -ز

 ات كفقان لنظاميا.ة ضمنيا أك مشاؼو كمصحٌ كإقامة منتجعات صحيٌ  النشاط الصحي -ح

 النشاط الخدمي بكافة أنكاعو. -ط

لتقديرات  ة كيؤدم لخدمة االقتصاد الكطني كفقان أم نشاط آخر يسيـ بتنمية المبادالت التجاريٌ  -م
 المجمس...."

ة ة السكريٌ مزاكلتيا في المناطؽ الحرٌ ة المسمكح األنشطة االستثماريٌ  كبناءن عمى النص السابؽ فإف      
عاد كناقض نفسو عندما سمح  -م –ع السكرم في الفقرة المشرٌ  جاءت عمى سبيؿ الحصر، إال أف  

ذا لك ذكر المشرع لتقديره، كحبٌ  ة بإضافة أم نشاط كفقان ة لممناطؽ الحرٌ سة العامٌ لمجمس إدارة المؤسٌ 
سة ليقرر أم مف لمجمس إدارة المؤسٌ  ترؾ األمر بدايةن السكرم األنشطة السابقة عمى سبيؿ المثاؿ ك 

 ة مسمكحة.األنشطة االستثماريٌ 

ة التي ذكرت عمى سبيؿ الحصر، يمكف ممارسة ككفقان لمنص السابؽ باإلضافة لؤلنشطة االستثماريٌ     
شرط أف ة، كذلؾ بة لممناطؽ الحرٌ سة العامٌ لتقديرات مجمس إدارة المؤسٌ  أم نشاط استثمارم آخر كفقان 
 ة كأف يؤدم لخدمة االقتصاد الكطني.يسيـ بتنمية المبادالت التجاريٌ 

 / بشيء مف اإليجاز:47/ مف المرسـك /3كسكؼ نستعرض تمؾ األنشطة التي جاءت بالمادة /   

إف النشاط التجارم ىك كؿ عمؿ ييدؼ إلى المضاربة كتحقيؽ  ة:ٌّ أ_ّالنشاطّالتجاريّواألسواقّالحر
، سكاء أكاف ذلؾ النشاط نشاط تجارم رئيسي أك غير 83لكساطة في تداكؿ الثركاتالربح كيتعمؽ با
كتممة ة مي األسكاؽ الحرة ىي تمؾ األماكف التي يتـ فييا بيع السمع االستيبلكيٌ  ، كما أف  84رئيسي "تبعي"

 احتياجاتيـ مف ىذه السمع. ة كذلؾ لسد  الصنع لؤلفراد العابريف في المناطؽ الحرٌ 
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كيشمؿ إقامة المصانع كالمنشآت، أك إعادة تجميع منتجات يتـ صنعيا في عدة  الصناعي:ب_ّالنشاطّ
 .85ةة بقصد تصديرىا لؤلسكاؽ العالميٌ بمداف كتجميعيا في المنطقة الحرٌ 

 ة كالمطاعـ...كيشمؿ إقامة الفنادؽ كالمنشآت السياحيٌ  ج_ّالنشاطّالفندقيّوالمطاعم:

ّالمصرفي:ّ-د / لعاـ 47عمى أحكاـ المرسـك / ة االقتصاد كالتجارة بناءن حيث أصدرت كزار  النشاط
/ 846القرار رقـ / 43/4/2744تاريخ  44/464كعمى كتاب مصرؼ سكرية المركزم رقـ  2773

 كالذم سنتكمـ عنو الحقان. 86ةة السكريٌ القاضي بتنظيـ العمؿ المصرفي في المناطؽ الحرٌ 

ران نحك االستثمار في اإلعبلـ مف خبلؿ إحداث ا مؤخٌ حيث اتجيت سكري المدنّوالمراكزّاإلعالمية:-ىـ
ة كصحؼ كمجبلت افتتاح محطات فضائيٌ السماح ب ، إذ تـ  87ةة في المناطؽ الحرٌ ة اإلعبلميٌ المدينة الحرٌ 

ذاعات خاصٌ   ة.كا 

سكؽ ة ىي تمؾ التجارة التي تتـ في التجارة اإللكتركنيٌ  إف   :ي ةّوالمعموماتي ةأنشطةّالتجارةّاإللكترون-و
إلكتركني يتكاصؿ فيو البائعكف كالكسطاء كالمشتركف، إذ تعرض فيو مختمؼ المنتجات كالخدمات في 

ككؿ ما يخص االستثمار بيذا المجاؿ  ،88ةة، كيدفع ثمنيا بالنقكد اإللكتركنيٌ ة أك رقميٌ صيغة افتراضيٌ 
 ة. ة السكريٌ يككف صالحان لمزاكلتو في المناطؽ الحرٌ 

: كمكاتب تمثيؿ الشركات كالمصارؼ كمكاتب االستيراد كالتصدير ومكاتبّالشحنّي ةالمكاتبّالتجاّر-ز
... 

ة كأىـ أنكاعو مشركع النقؿ كمشركع ط لمحركة التجاريٌ نشٌ : كىك نشاط مساعد أك مي النشاطّالخدمي-ط
 .89التأميف كمشركع ككالة األشغاؿ كمشركع المخازف العامة

ّثانيًا:ّفيّالتشريعّالجزائري

 مايمي: 4994لعاـ  327-94ـ التنفيذم / مف المرسك 9ء بنص المادة /لقد جا    
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ة خدمات كبضائع يستمزميا إقامة المشركع كسيره حسب النظاـ "يصدر المتعاممكف كيستكردكف بحريٌ 
 د في التشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما باستثناء ما يأتي:الجمركي كالجبائي كالمصرفي الخاص المحدٌ 

 الممنكعة بصفة مطمقة._ البضائع 

ة ة العمكميٌ ة أك الصحٌ باألخبلؽ أك النظاـ العاـ أك األمف العاـ أك النظافة العمكميٌ  خؿٌ _ البضائع التي تي 
أك البضائع التي تخالؼ القكاعد السارية عمى حماية البراءات كعبلمات الصنع كحقكؽ التأليؼ 

 كاالستنساخ كحماية بيانات المصدر."

لـ نجد أم  327-94كمرسكمو التنفيذم 4993لعاـ  42-93حثنا بالمرسـك التشريعي كمف خبلؿ ب    
مف المرسـك التنفيذم التي / 9ة سكل المادة /ة في المناطؽ الحرٌ ينص يتحدث عف األنشطة االستثماريٌ 

استثناء ة مع ة في المناطؽ الحرٌ ع الجزائرم سمح بمزاكلة كافة األنشطة االستثماريٌ المشرٌ فذكرناىا آنفان، 
 كحيد لجية حظر التعامؿ ببعض البضائع التي سبؽ كأف ذكرناىا.

ة كلـ ة في المناطؽ الحرٌ ع الجزائرم حيف فتح الباب لكافة األنشطة االستثماريٌ كبرأينا حسنان فعؿ المشرٌ     
 نة عمى سبيؿ الحصر كما فعؿ نظيره السكرم مثبلن، إذ في ذلؾ األمريقيد تمؾ المناطؽ بأنشطة معيٌ 

ة المختمفة، مما يسيـ بتطكير تمؾ المناطؽ كنقؿ التكنكلكجيا إلييا مف عامؿ جذب لبلستثمارات األجنبيٌ 
 مة.الدكؿ المتقدٌ 

ًّا:ّفيّالتشريعّاإلماراتيثالث

 مايمي:  4986/ لعاـ 2/ مف القانكف /3في المادة / جاء    

ة مفتكحة لجميع أنكاع البضائع مف حرٌ / مف ىذا القانكف تككف المنطقة ال43"مع مراعاة أحكاـ المادة /
 ة." ة أك كطنيٌ جميع المصادر سكاء كانت أجنبيٌ 

ع المشرٌ  أف   كيفيـ منوة، كىذا النص الكحيد في القانكف الذم يتحدث عف األنشطة االستثماريٌ     
ة كلكافة الحرٌ ة في المنطقة ع السكرم قد فتح الباب لكافة األنشطة االستثماريٌ اإلماراتي كعمى خبلؼ المشرٌ 

البضائع، سكاء أكانت تمؾ األنشطة تأخذ شكؿ النشاط الصناعي أك المصرفي أك أنشطة التجارة 
لممشركعات  -/3بناء عمى نص المادة /-ة أك شركات االستيراد كالتصدير، حيث يمكف اإللكتركنيٌ 
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ف ليذه المشركعات أف ات جديدة أك مستعممة في أم دكلة كانت، كما يمكعدٌ ة أف تستخدـ مي االستثماريٌ 
 .97عممة تشاء ةذ استثماراتيا بأيتنفٌ 

ّ:ّفيّالتشريعّاألردنيرابعاًّ

ة كالصادر الناظـ الستثمار المناطؽ الحرٌ  4987/ لعاـ 43ع األردني بالنظاـ رقـ /لقد سمح المشرٌ     
ة ائع األجنبيٌ بإدخاؿ البض 4984/ لعاـ 32ة رقـ /سة المناطؽ الحرٌ / مف قانكف مؤسٌ 48بمقتضى المادة /

خراجيا منيا دكف ميما كاف نكعيا أك منشؤىا إلى المنطقة الحرٌ  يداعيا فييا كا  ة دكف رخصة استيراد كا 
ع اإلماراتي فتح الباب لكافة البضائع بالدخكؿ إلى عمى غرار المشرٌ ك ع األردني المشرٌ ف، 94رخصة تصدير
ة في المناطؽ كلكف بالنسبة لؤلنشطة االستثماريٌ قة سنتكمـ عنيا الحقان، ة مع استثناءات ضيٌ المنطقة الحرٌ 

 / مايمي:44ع األردني مكفقان في صياغة النص إذ جاء بنص المادة /ة فمـ يكف المشرٌ الحرٌ 

ة بترخيص مف المجمس سة تقاـ الصناعات كالمعامؿ في المنطقة الحرٌ مع مراعاة أحكاـ قانكف المؤسٌ  -"أ
 نسيؽ مع كزارة الصناعة كالتجارة.كفقان لمتعميمات التي يضعيا، كبعد الت

ة لغايات التصنيع ة داخؿ المنطقة الحرٌ لممجمس أف يسمح بتأسيس مشاريع أك نشاطات استثماريٌ  -ب
 ة األخرل كفؽ الشركط كالضمانات التي يقررىا.كالشحف كالتأميف كالتخزيف كاألعماؿ التجاريٌ 

بما في ذلؾ عمميات التقسيـ كالتجزئة تجرم عمميات التحكيؿ في المنطقة بترخيص مف المدير  -ج
 92كالفرز كالتشكيؿ كالتغميؼ كالتعبئة ..."

تحديد األنشطة ع األردني كاف غامضان بعض الشيء في المشرٌ  كيبدك مف النص السابؽ أف      
 سة.ة كترؾ منح التراخيص لتمؾ المشركعات لمجمس إدارة المؤسٌ االستثماريٌ 

ّخامسًا:ّفيّالتشريعّالمصري

ة بشأف ضمانات كحكافز االستثمار كالمناطؽ الحرٌ  4997/ لعاـ 8/ مف القانكف /4لقد نصت المادة /    
ّعمى مايمي:

ان كاف النظاـ القانكني الخاضعة لو التي تنشأ "تسرم أحكاـ ىذا القانكف عمى جميع الشركات كالمنشآت أيٌ 
 بعد تاريخ العمؿ بو لمزاكلة نشاطيا في أم مف المجاالت التالية: 
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 ة أك إحداىا.استصبلح كاستزراع األراضي البكر كالصحراكيٌ  -

 اإلنتاج الحيكاني كالداجني كالسمكي. -

 الصناعة كالتعديف. -

 ة كالنقؿ السياحي. كالقرل السياحيٌ  ةالفنادؽ كالمكتيبلت كالشقؽ الفندقيٌ  -

ة كالمكاد ة كالمنتجات الصناعيٌ النقؿ المبرد لمبضائع كالثبلجات الخاصة بحفظ الحاصبلت الزراعيٌ  -
 ة كمحطات الحاكيات كصكامع الغبلؿ.الغذائيٌ 

 كالنقؿ البحرم ألعالي البحار. الخدمات المرتبطة بو بطريؽ مباشر،النقؿ الجكم ك  -

 ة المساندة لعمميات الحفر كاالستكشاؼ كنقؿ كتكصيؿ الغاز.لبتركليٌ الخدمات ا -

 اإلسكاف الذم تؤجر كحداتو بالكامؿ خالية ألغراض السكف غير اإلدارم.  -

 ة مف مياه شرب كصرؼ صحي ككيرباء كماء كطرؽ كاتصاالت.البنية األساسيٌ  -

 اف.اقتيا بالمجٌ : مف ط47المستشفيات كالمراكز الطبية كالعبلجية التي تقدـ  -

 التأجير التمكيمي.  -

 ة. ضماف االكتتاب في األكراؽ الماليٌ  -

 ة. إنتاج برامج كأنظمة الحاسبات اآلليٌ  -

 لة مف الصندكؽ االجتماعي لمتنمية.المشركعات الممكٌ  -

القانكف  ة ليذاد البلئحة التنفيذيٌ بيا حاجة الببلد، كتحدٌ كيجكز لمجمس الكزراء إضافة مجاالت أخرل تتطمٌ 
 93شركط كحدكد المجاالت المشار إلييا."

ع السكرم قد أكرد أنشطة المناطؽ ع المصرم كعمى غرار المشرٌ المشرٌ  يبلحظ مف النص السابؽ أف      
 ة أخرل، كما أف  ة عمى سبيؿ الحصر، ثـ عاد كأعطى مجمس الكزراء إضافة أنشطة استثماريٌ الحرٌ 
 ع السكرم.ا فعؿ المشرٌ ة أكثر ممٌ األنشطة االستثماريٌ ع مف تمؾ ع المصرم قد كسٌ المشرٌ 
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ّسادسًا:ّفيّالتشريعّاليمني

ة المسمكح ع اليمني كعمى غرار نظيريو المصرم كالسكرم قد أكرد األنشطة االستثماريٌ المشرٌ  إف      
 :94ة عمى سبيؿ الحصر، كىذه األنشطة ىيتداكليا في المناطؽ الحرٌ 

قامة المشاريع ال - ة بالتركيب كالتجميع كالتجييز كالتجديد ة نشاطات خاصٌ ة كأيٌ صناعيٌ تأسيس كا 
 عة، كبناء المصانع مثبلن.عة كشبو مصنٌ لمنتجات مصنٌ 

ة ة كتخزينيا كاستعماليا كاستيبلكيا ككذلؾ إخراجيا مف المنطقة الحرٌ ة كاألجنبيٌ إدخاؿ البضاعة الكطنيٌ  -
 إلى خارجيا.

ة مف فرز كتنظيؼ كصيانة كغيرىا مف البضاعة في المنطقة الحرٌ ات عمى إجراء جميع العمميٌ  -
 العمميات التي تتطمبيا شركط التجارة كحاجة السكؽ. 

 ة. ة، كإقامة مصارؼ تأميف كشركات تجاريٌ ة كالتجاريٌ ة كالتأمينيٌ ة كالمصرفيٌ جميع الخدمات الماليٌ  -

 ة.لرياضيٌ ة كالمنشآت كالمجمعات اإقامة الفنادؽ كالمرافؽ السياحيٌ  -

 جميع أعماؿ البناء كاإلنشاء كالتعمير كصيانة السفف كالطائرات كمختمؼ كسائؿ النقؿ.  -

ة كالمشركبات كالتبغ ، تمكيف السفف كالطائرات ككسائؿ النقؿ األخرل بالكقكد كالزيكت كالمكاد الغذائيٌ  -
 اتيا.كجميع المكاد البلزمة لعمميٌ 

بيا النشاطات في المنطقة ة ميف كحرؼ كأعماؿ أخرل تتطمٌ أيٌ  ع اليمني بإضافةكقد سمح المشرٌ     
ة في المناطؽ ع اليمني كعمى غرار نظيريو المصرم كالسكرم أكرد األنشطة االستثماريٌ المشرٌ ف، 95ةالحرٌ 
 ة.ة عمى سبيؿ الحصر ثـ سمح بإضافة أنشطة أخرل إلييا حسب حاجات العمؿ في المناطؽ الحرٌ الحرٌ 
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ّالفرعّالثاني

ّةٌّ المحظورةّفيّالمناطقّالحراالستثماري ةّاألنشطةّ

ص ىذه رخٌ ة، حيث تي ة المسمكحة في المناطؽ الحرٌ بحثنا في الفرع األكؿ باألنشطة االستثماريٌ     
ا بالنسبة لؤلنشطة المحظكرة في تمؾ ة، أمٌ األنشطة مف قبؿ السمطات المشرفة عمى المناطؽ الحرٌ 

أم أنشطة تتـ داخؿ ىذه المناطؽ دكف حصكليا عمى التراخيص  فإف   المناطؽ ككفقان لمبدأ المخالفة،
ة  كذلؾ، كىذا ما غير قانكنيٌ  أم أنشطة تحظرىا القكانيف تعد   ، كذلؾ فإف  96ةغير قانكنيٌ  البلزمة تعد  

 سنستعرضو في التشريعات مكضكع الدراسة.

ّ:ّفيّالتشريعّالسوريأوالًّ

ة كتداكليا فييا، كذلؾ تحت طائمة بعض البضائع إلى المناطؽ الحرٌ ع السكرم إدخاؿ لقد حظر المشرٌ     
ة المنصكص عمييا بالقكانيف مصادرتيا بدكف أم تعكيض مقابؿ، باإلضافة التخاذ اإلجراءات القانكنيٌ 

 :97النافذة، كىذه البضائع ىي

 ة. د الصيدالنيٌ اتيا، باستثناء تمؾ المستخدمة بالصناعات كالمكارات بكافة أنكاعيا كمشتقٌ المخدٌ  -

 ان كاف نكعيا، باستثناء أسمحة الصيد كذخائرىا. رات أيٌ األسمحة كالذخائر كالمتفجٌ  -

قة البضائع ذات المنشأ أك المصدر اإلسرائيمي، كالبضائع الممنكع استيرادىا تنفيذان لمقرارات المتعمٌ  -
 ان.قتصاديٌ منع  التعامؿ معيا ابمقاطعة إسرائيؿ، كبضائع الدكؿ األخرل التي يي 

ة ؽ شركط تخزينيا ضمف المناطؽ الحرٌ المكاد النتنة أك القابمة لبللتياب، باستثناء المكاد التي تتحقٌ  -
 ة كالسبلمة.ر ىذه الشركط ضركرات األمف كالصحٌ بحيث تكفٌ 

ة بضائع و يجكز التعامؿ بأيٌ البضائع المذككرة جاءت عمى سبيؿ الحصر، كبالتالي فإن   يذكر أف      
 أخرل غير تمؾ المذككرة.

ّثانيًا:ّفيّالتشريعّالمصري

 بشأف ضمانات كحكافز االستثمار عمى مايمي: 4997/ لعاـ 8/ مف القانكف رقـ /32نصت المادة /    
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رىا القكانيف كالمكائح بشأف منع تداكؿ بعض البضائع أك المكاد، ال تخضع "مع مراعاة األحكاـ التي تقرٌ 
ة إلى خارج الببلد أك تستكردىا لمزاكلة نشاطيا لمقكاعد مشركعات المنطقة الحرٌ رىا صدٌ البضائع التي تي 

 98الخاصة باالستيراد كالتصدير..."

د البضائع المحظكرة التداكؿ عمى سبيؿ حدٌ ع المصرم لـ يي المشرٌ  كيفيـ مف النص السابؽ أف      
نٌ  د ما ذىب إليو المشرع العبلقة، كنحف نؤيٌ ة كلمقكانيف كالمكائح ذات ما ترؾ ذلؾ لمقكاعد العامٌ الحصر، كا 

عادة فة كالقكانيف ذات العبلقة، المصرم بترؾ األمر لمقكاعد العامٌ  تمؾ القكاعد ىي األصؿ في المنع، كا 
طالة ال فائدة  تكرار البضائع الممنكعة مف التداكؿ في قانكف ضمانات كحكافز االستثمار يعدٌ  تكراران كا 

 ا.ممني

ّالجزائريّالتشريعّثالثًا:ّفي

ة، كما ة في المناطؽ الحرٌ المشرع الجزائرم سمح بكافة األنشطة االستثماريٌ  كما سبؽ كذكرنا فإف      
 سمح بالتعامؿ بكافة البضائع فييا باستثناء مايمي:

 _ البضائع الممنكعة بصفة مطمقة.

 ة.ة العامٌ ة بالنظاـ العاـ أك الصحٌ _ البضائع المخمٌ 

 ة أك التأليؼ.القكاعد السارية عمى حماية براءات االختراع العمميٌ _ البضائع التي تخالؼ 

ة أك بالنظافة العمكميٌ  ع الجزائرم استيراد البضائع التي تخؿٌ كباإلضافة لمبضائع السابقة حظر المشرٌ     
 .99باألمف العاـ أك البضائع التي تخالؼ القكاعد السارية عمى حقكؽ االستنساخ كحماية بيانات المصدر

ّعًا:ّفيّالتشريعّاإلماراتيابّر

ع السكرم أكرد األنشطة المحظكرة التداكؿ عمى سبيؿ ع اإلماراتي كعمى غرار المشرٌ المشرٌ  إف      
ة كىذه البضائع ع بعض المكاد عف التداكؿ كالدخكؿ إلى المنطقة الحرٌ الحصر، حيث حظر المشرٌ 

 :477ىي

 ر الحككمة مقاطعتيا. قاطعة أك التي تقرٌ البضائع المي  -
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 البضائع الفاسدة. -

 ة.ة كالفنيٌ ة كاألدبيٌ ة كالصناعيٌ ة التجاريٌ البضائع الخاضعة لقكانيف حماية الممكيٌ  -

البضائع التي تحمؿ كتابات أك رسـك أك زخارؼ أك عبلمات أك أشكاؿ تتعارض مع معتقدات كتعاليـ  -
 ة.كمفاىيـ األدياف السماكيٌ 

ب ب اليندم كالحشيش أك الراتنج المستحضر مف القنٌ ع ككرؽ الكككا كالقنٌ صنٌ لمي األفيكف الخاـ كا -
 اليندم ككرؽ القات. 

 ة في اإلمارة.ة، إال ما كاف منيا بمكجب ترخيص مف السمطة المختصٌ البضائع كالذخائر الحربيٌ  -

 ة عمى اعتبار أف  الحرٌ يا مسمكحة التداكؿ كالدخكؿ لممنطقة أما ما تبقى مف مكاد عمى إطبلقيا فإنٌ      
 نص القانكف جاء عمى سبيؿ الحصر.

ّ:ّفيّالتشريعّاألردنيخامساًّ

/ مف قانكف 48الصادر بمقتضى المادة / 4987/ لعاـ 43لقد حظر المشرع األردني بالنظاـ رقـ /    
ت ة تحإدخاؿ كتداكؿ بعض البضائع في المناطؽ الحرٌ  4984/ لعاـ 32ة رقـ /سة المناطؽ الحرٌ مؤسٌ 

 :474ة تعكيض كىذه البضائع ىيطائمة مصادرتيا دكف أيٌ 

 البضائع ذات المنشأ أك المصدر المحظكر التعامؿ معو.  -

 ده كزارة الصحة. ة كفؽ ما تحدٌ المخدرات باستثناء ما يمـز لصناعة األدكية كالمكاد الصيدالنيٌ  -

ة كفقان لما تقرره كذخائرىا كاأللعاب الناريٌ ة كالذخائر كالمتفجرات، باستثناء أسمحة الصيد األسمحة الناريٌ  -
 ة.سمطات األمف المختصٌ 

 دىا المجمس كيقرر منع إدخاليا إلى المنطقة.المكاد النتنة أك سريعة االشتعاؿ التي يحدٌ  -

 ة كبالشركط التي يحددىا.ة، إال بمكافقة كزير الطاقة كالثركة المعدنيٌ المكاد اإلشعاعيٌ  -

 :472ةألردني القياـ باألعماؿ التالية في المناطؽ الحرٌ ع اكما حظر المشرٌ     
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سة كة أك لئلنارة في المخازف أك المصانع، إال بمكافقة مجمس إدارة المؤسٌ ة المحر  إقامة منشآت لمقكٌ  -
 ة. سة العامة لممناطؽ الحرٌ ككفقان لمشركط كالضمانات التي يقررىا مجمس إدارة المؤسٌ 

رة أك العكس، إال بمكافقة المدير منطقة كساحاتيا إلى األماكف المؤجٌ نقؿ البضائع مف مستكدعات ال -
 ة. العاـ لممنطقة الحرٌ 

 ةؼ بيا بأية، سكاء ببيعيا أك التصرٌ كضع البضائع في االستيبلؾ المحمي في داخؿ المنطقة الحرٌ  -
 طريقة أخرل. 

 ص بو مف قبؿ المجمس كفؽ الشركط كالضمانات التي يقررىا. رخٌ ؽ، أما البيع بالجممة فيي فرٌ البيع بالمي  -

ة ار الكيربائي لغير اإلنارة داخؿ المكاتب أك المستكدعات كالمصانع كفؽ الشركط الفنيٌ استعماؿ التيٌ  -
 ة.سة المناطؽ الحرٌ المقررة مف قبؿ مجمس إدارة مؤسٌ 

 ة لئلنارة.استعماؿ المحركقات السائمة أك الغازيٌ  -

ة مكضكع الدراسة قد أفرط ع األردني كعمى خبلؼ باقي التشريعات العربيٌ المشرٌ  ا سبؽ أف  ك ممٌ كيبد    
ال داعي لو. فعمى  ة، كىذا برأينا إسيابه كثيران في تحديد األنشطة المحظكرة التداكؿ في المناطؽ الحرٌ 

، 473ثناء المطاعـ كالنكادمة باستاحات داخؿ المناطؽ الحرٌ سبيؿ المثاؿ حظر استعماؿ أعكاد الثقاب كالقدٌ 
ع األردني األمر و عمى اإلطبلؽ كال داعي لو أساسان، فحبذا برأينا لك ترؾ المشرٌ كىك نص بغير محمٌ 

 غرؽ في التفاصيؿ.سة كلـ يي ة أك لمجمس إدارة المؤسٌ لمقكاعد العامٌ 

ّسادسًا:ّفيّالتشريعّاليمني

إدخاؿ كتداكؿ البضائع التالية في المناطؽ  4993/ لعاـ 4لقد حظر المشرع اليمني في القانكف /    
 :474ةالحرٌ 

 البضاعة التي يككف منشؤىا أك مصدرىا دكالن خاضعة لقرارات المقاطعة التي يصدرىا مجمس الكزراء.  -

 ة.ة كاآلداب العامٌ البضائع المخالفة لمتعاليـ اإلسبلميٌ  -

 ة. ة أك الفنيٌ ة أك األدبيٌ الصناعيٌ ة أك ة التجاريٌ البضائع المخالفة لقكانيف حماية الممكيٌ  -
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 ة كالمتفجرات مف أم نكع.األسمحة كالذخائر الحربيٌ  -

ة ة كالبحكث العمميٌ ة كالطبيٌ سمح بإدخاليا لؤلغراض الصناعيٌ ة، ماعدا تمؾ التي يي المكاد المشعٌ  -
 ة.كبترخيص مف الجيات المختصٌ 

 كغير القابمة لبلستيبلؾ البشرم كالحيكاني. ة بالبيئةالبضاعة الفاسدة كالنتنة كالنفايات المضرٌ  -

اتيا، باستثناء ما يدخؿ في صناعة األدكية كالمستحضرات رات بجميع أنكاعيا كمشتقٌ المخدٌ  -
 لمقكانيف الجارية.  ة كفقان ة العامٌ ة، كذلؾ بمكجب شيادات تصدرىا كزارة الصحٌ الصيدالنيٌ 

 : 475ع اليمني األنشطة التاليةكما حظر المشرٌ     

 ة أك حرفة داخؿ المنطقة بدكف ترخيص مسبؽ. مينة حرٌ  ةمزاكلة أي -

 د األغراض إلقامة مشركع آخر. استخداـ ترخيص لمشركع محدٌ  -

 ة بحماية البيئة. ة أعماؿ أك أنشطة مخالفة لمتعميمات الخاصٌ أيٌ  -

 ص بو لطرؼ آخر دكف مكافقة مسبقة مف الييئة.رخٌ تنازؿ صاحب المشركع المي  -

المكاد كاألنشطة السابقة جاءت عمى سبيؿ الحصر، كمف خبلؿ مختمؼ  تجدر اإلشارة إلى أف      
ع المصرم ترؾ أمر األنشطة المحظكرة لمقكاعد المشرٌ  التشريعات التي سبؽ التطرؽ ليا نبلحظ أفٌ 

ة ات السكريٌ التشريع ع األردني أفرط كثيران بتحديد تمؾ األنشطة، كلكفٌ المشرٌ  ة، في حيف أف  العامٌ 
ة كىك ة قد أخذت حبلن كسطان حينما حظرت بعض األنشطة كتركت الباقي لمقكاعد العامٌ ة كاليمنيٌ كاإلماراتيٌ 

 يا.مً بى مذىب مكفؽ مف قً 
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ّالمطمبّالثاني

ّةٌّ المناطقّالحرّدخولّالمستثمرينّإلى

عميو  ة ما يتكجبنطقة حرٌ المستثمر عندما يرغب باالستثمار في م يمكننا القكؿ كبشكؿ مبدئي أف      
سة تكقيع عقد إشغاؿ مع مؤسٌ ض عف ىذه اإلجراءات في بعض الدكؿ القياـ بعدد مف اإلجراءات، يتمخٌ 

ة التابعة لمدكلة المضيفة، إذ مف خبلؿ ىذا العقد يحصؿ المستثمر عمى مساحة مف أرض المناطؽ الحرٌ 
بالنسبة لمتشريعات التي لـ تأخذ بنظاـ عقد اإلشغاؿ أما االستثمارم فييا،  ة كي يبدأ نشاطوالمنطقة الحرٌ 

دخكؿ المستثمريف يتـ مف خبلؿ الحصكؿ عمى التراخيص البلزمة كالتي سنتكمـ عنيا  االستثمارم فإف  
 الحقان منعان لمتكرار.

ع األردني بعقد اسـ عقد اإلشغاؿ، كسماه المشرٌ السابؽ ع السكرم عمى العقد أطمؽ المشرٌ  ىذا كقد   
ة ع الجزائرم باتفاقية منح امتياز استغبلؿ المنطقة الحرٌ ، كسماه المشرٌ 476ةجير أماكف خاصٌ تأ

ؽ ع اإلماراتي عقد إيجار كأخضعو ألحكاـ ذلؾ العقد، في حيف لـ تتطرٌ ،كما اعتبره المشرٌ 477كتسييرىا
نما اقتصرت عمى حصكؿ المستثمر عمى ترخيص إدارم مف ق بؿ باقي التشريعات لمثؿ ذلؾ العقد كا 

ع المصرم الذم ألـز المستثمر بالحصكؿ عمى ترخيص مف قبؿ مجمس إدارة ة، كالمشرٌ السمطة المختصٌ 
 .479ع اليمني، ككذلؾ المشرٌ 478المنطقة الحرة

و ييدؼ بشكؿ أساسي ؿ تسميتو بعقد اإلشغاؿ االستثمارم ذلؾ أن  فضٌ نا ني كبالنسبة لمعقد السابؽ فإن      
ة لمبدء الترخيص لممستثمر بالحصكؿ عمى مساحة مف أرض المنطقة الحرٌ ة االستثمار ك إلى تنظيـ عمميٌ 

 بنشاطو االستثمارم. 

الفرع في الفرع األكؿ بعقد اإلشغاؿ االستثمارم، ثـ سنبحث في نا سنبحث ـ فإن  تقدٌ  كبناءن عمى ما    
لى المناطؽ الحرٌ  خراج البضائع مف كا   ة.الثاني بإدخاؿ كا 
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ّالفرعّاألول

ّاإلشغالّاالستثماريعقدّ

آلخر، ككذلؾ شركط كأحكاـ مف تشريع يات مختمفة ليذا العقد و ىنالؾ مسمٌ كما سبؽ كذكرنا فإن      
ة مختمفة حسب كؿ تشريع، ك سنبحث بيذا العقد في التشريعات التي أخذت بو كىي تشريعات  الجميكريٌ 

حدة، كذلؾ ة المتٌ ة كاإلمارات العربيٌ ة الجزائريٌ يٌ ة كالجميكر ة الياشميٌ ة ك المممكة األردنيٌ ة السكريٌ العربيٌ 
 كمايمي:

ّ:ّفيّالتشريعّالسوريأوالًّ

ف فيو طبيعة نشاطو االستثمارم كاألماكف ة يبيٌ ة لممناطؽ الحرٌ سة العامٌ يقدـ المستثمر طمبان إلى المؤسٌ     
حاؿ كاف طمب اإلشغاؿ التي يريد إشغاليا كاألبنية كالمنشآت المراد إقامتيا عمى تمؾ األماكف، كفي 

ذكر بو ان يجكز أف يي ة لممشركع، أما إذا كاف طمب اإلشغاؿ تجاريٌ ان يرفؽ معو دراسة جدكل اقتصاديٌ صناعيٌ 
ة سة العامة لممناطؽ الحرٌ ، كتقـك المؤسٌ 447ة بدالن مف تحديد طبيعة النشاط التجارمعبارة تجارة عامٌ 

مف عقكد اإليجار،  عد  تة كال تي مف عقكد اإلشغاؿ المؤقٌ عتبر ىذه العقكد بكضع نماذج لعقكد اإلشغاؿ، كتي 
 :444كيخضع العقد لؤلحكاـ التالية

ّةّالعقد:ٌّ أ_ّمد

 :442األقصى لمعقد كما يمي د الحدٌ يحدٌ  ّّّ

 ة عمييا.ان، دكف إقامة أبنية أك تجييزات صناعيٌ _ سنة كاحدة لؤلماكف المكشكفة المطمكب إشغاليا تجاريٌ ن4

ة لمبناء بقصد إقامة أبنية كمنشآت عمييا إلشغاليا في األنشطة لؤلراضي المعدٌ _ خمس عشرة سنة ن2
 ة التالية:االستثماريٌ 

 ة. ة كاألسكاؽ الحرٌ _األنشطة التجاريٌ 4

 ة._المدف كالمراكز اإلعبلميٌ 2

 ة.ة كالمعمكماتيٌ _نشاط التجارة اإللكتركنيٌ 3

                                                           
111
 .2113/ لعام 41/ من المرسوم /51المادة / 
111
 .2113/ لعام 41/ من المرسوم /51المادة / 
112
 .2113/ لعام 41من المرسوم / -أ–/ فقرة 51المادة / 
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 ة كمكاتب الشحف._المكاتب التجاريٌ 4

 كافة أنكاعو._النشاط الخدمي ب5

 ة كيؤدم لخدمة االقتصاد الكطني.ة الدكليٌ _أم نشاط آخر يسيـ بتنمية المبادالت التجاريٌ 6

ة ة لمبناء بقصد إقامة أبنية كمنشآت عمييا لمقياـ بالنشاطات الصناعيٌ _ عشركف سنة لؤلراضي المعدٌ ن3
 ات كفقان لنظاميا.ة أك مشاؼ كمصحٌ ة، كإقامة منتجعات صحيٌ ة كالصحيٌ ة كالفندقيٌ كالمصرفيٌ 

تيا لفترات جديدة ال تزيد الكاحدة سة تجديدىا بعد انتياء مدٌ لممؤسٌ  ة العقكد السابقة يحؽٌ كعند انتياء مدٌ 
، كفي حاؿ لـ 443عف سنة بالنسبة لؤلماكف المكشكفة، كال تزيد عف خمس سنكات بالنسبة لباقي األماكف

. 3ك ن 2ة في كؿ مف ة لممناطؽ الحرٌ العامٌ  سةة األبنية تؤكؿ لممؤسٌ ممكيٌ  يتـ التجديد فإف    ّن

ت إلييا بعد إشغاليا في الحاالت سة، أك التي آلالتي تممكيا المؤسٌ _ خمس سنكات لؤلبنية الجاىزة ن4
 المذككرة آنفا.

ّب_ّبدلّاإلشغال:ّ

عمى  د البدؿ كمكاعيد تسديده بعقد اإلشغاؿ، كيستكفى مف المستثمر بدؿ اإلشغاؿ عف سنة كاحدةيحدٌ     
 .444مان عف كامؿ المدةمان، أما العقكد التي تقؿ مدتيا عف سنة يستكفى البدؿ مقدٌ األقؿ مقدٌ 

ّج_ّالتنازلّعنّالعقد:

ة أف تسمح لممستثمر بالتنازؿ الكمي أك الجزئي عف عقد اإلشغاؿ ة لممناطؽ الحرٌ سة العامٌ يمكف لممؤسٌ     
 :445الشركط التاليةاالستثمارم باستثناء الساحات المكشكفة، كذلؾ ضمف 

 *أف تتكافر في المستثمر المتنازؿ لو الشركط التي تتكافر في المستثمر المتنازؿ. 

 سة المختص.*أف يجرم التنازؿ أماـ مكظؼ المؤسٌ 

بة عمى سة، يخضع لجميع شركط العقد األكؿ المتكجٌ *أف ينظـ عقد جديد بيف المتنازؿ لو كالمؤسٌ 
 المتنازؿ، ما لـ يضع المجمس شركطان أخرل. 

                                                           
113
 .2113/ لعام 41/ فقرة ب من المرسوم /51المادة / 
114
 .2113/ لعام 41من المرسوم // 52المادة / 
115
 .2113/ لعام 41/ من المرسوم /63المادة / 
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ة المتبقية مف العقد المبـر مع المتنازؿ، ة العقد الجديد المبـر مع المتنازؿ لو المدٌ *ال يجكز أف تتجاكز مدٌ 
 ة المتبقية مف العقد.إال في الحاالت المقترنة بتغيير طبيعة النشاط، حيث يتـ زيادة أك إنقاص المدٌ 

ة االستثمار كفؽ لمكاف في االستثمار الفعمي، أم أف يباشر المستثمر المتنازؿ لو عمميٌ *أف يكضع ا
 النشاط المرخص.

ة كالتعميمات *أف ال يككف ىنالؾ مخالفات مف قبؿ المستثمر المتنازؿ لقانكف االستثمار في المناطؽ الحرٌ 
سة عمى المكاف بيف المؤسٌ ة، كما يشترط أال يككف ىناؾ نزاع سة المناطؽ الحرٌ الصادرة عف مؤسٌ 
 كالمستثمر المتنازؿ.

ّد_ّفسخّالعقد:

ة فسخ العقد أك عدـ تجديده دكف إنذار أك إعذار إذا ة لممناطؽ الحرٌ سة العامٌ لمجمس إدارة المؤسٌ  يحؽٌ     
تو شريطة لممستثمر إنياء العقد قبؿ انتياء مدٌ  خالؼ الفريؽ الثاني أحكاـ نظاـ االستثمار، كما يحؽٌ 

 . 446و بتسديد االلتزامات المترتبة عميوقيام

ّىـ_ّانتياءّالعقد:ّ

العقد ينتيي في حاؿ لـ  دة لو، كما أف  ة المحدٌ عقد اإلشغاؿ كغيره مف العقكد ينتيي بانتياء المدٌ  إف      
إذا لـ ة األكلى منو أحد طرفي العقد رغبتو بالتجديد، كيعتبر العقد منتييان حكمان بانتياء السنة العقديٌ  يبدً 

ـ ان لمبناء، مالـ يتقدٌ يباشر المستثمر أعماؿ البناء خبلؿ سنة كاحدة مف تاريخ استبلمو المكاف إذا كاف معدٌ 
 .447قاىر يقبؿ بو المجمس بعذرو 

كبعد أف انتيينا مف البحث بأحكاـ عقد اإلشغاؿ يثكر التساؤؿ عف طبيعة ىذا العقد، فيؿ ىك مف     
ة االتفاؽ عمى ما يرغبكف مف شركط، ة لممناطؽ الحرٌ سة العامٌ عقكد اإلذعاف أـ بإمكاف المستثمر كالمؤسٌ 

 :448عقد اإلذعاف يتمتع بالخصائص التالية إذ كما نعمـ فإف  

 ات بالنسبة إلى المستيمكيف أك المنتفعيف.بسمع أك مرافؽ تعتبر مف الضركريٌ ؽ العقد _ تعمٌ 

 ان.ان أك فعميٌ _ احتكار المكجب ليذه السمع أك المرافؽ احتكاران قانكنيٌ 

                                                           
116
 .84دلٌلك إلى االستثمار فً سورٌا، الجمهورٌة العربٌة السورٌة، وزارة اإلعالم، مرجع سابق، ص  
116
 .41فقرة ج من المرسوم  51المادة  
118
 1964االلتزام، دار النهضة العربٌة، الطبعة الثانٌة  عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسٌط فً شرح القانون المدنً، مصادر 

 .245مصر، ص
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 ة غير محدكدة._ صدكر اإليجاب إلى الناس كافة كبشركط كاحدة كعمى نحك مستمر أم لمدٌ 

 مة ال تجكز فييا المناقشة.تحتكم عمى شركط مفصٌ صيغة مطبكعة ب_ يغمب في العقد أف يككف 

العقد األخير مف عقكد  كبمقارنة الخصائص السابقة مع عقد اإلشغاؿ االستثمارم يبدك بكضكح أف      
 ةة السكريٌ ة لممناطؽ الحرٌ سة العامٌ اإلذعاف، كفيما يمي نمكذج لعقد اإلشغاؿ الصادر عف المؤسٌ 
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ّوالتجارةّوزارةّاالقتصاد

ّةٌّ لممناطقّالحرّالمؤس سةّالعام ة

 م ةاإلدارةّالعا

ّعقدّإشغالّنشاط)ّّّّّّّّّّّّ(

 رقـ /               /

/ 47ة كالمصدؽ بالمرسـك /سة العامة لممناطؽ الحرٌ _ استنادان ألحكاـ نظاـ االستثمار النافذ لدل المؤسٌ 
 .ـ2773لعاـ 

قة مف بإجراءات منح الترخيص لطمبات اإلشغاؿ لؤلنشطة المصدٌ ة ة الخاصٌ _ كعمى التعميمات التنفيذيٌ 
 قبؿ السيد رئيس مجمس الكزراء.

_ كعمى قرار السيد كزير االقتصاد كالتجارة رقـ         /             /  تاريخ                 الذم 
 ة.يحدد البدالت النافذة ضمف المناطؽ الحرٌ 

 يخ............الذم تقدـ بو...................................._ كعمى طمب اإلشغاؿ رقـ/     / تار 

سة بجمستو رقـ /         / تاريخ............المنعقدة برئاسة السيد _ كعمى مكافقة مجمس إدارة المؤسٌ 
 غة لطالب اإلشغاؿ بمكجب الكتاب رقـ /          / تاريخ........كزير االقتصاد كالتجارة المبمٌ 

 محضر االستبلـ كالتسميـ لممكاف رقـ /        / تاريخ.................._ كعمى 

 بيف تـ االتفاؽ رضائٌيان 

 الفريؽ األكؿ:

 ةة لممناطؽ الحرٌ سة العامٌ السيد:....................................مدير عاـ المؤسٌ 

 الفريؽ الثاني:

 السيد:.....................بف..........................كالدتو...........................

 ة.....................مكاليد...................عاـ...........................مف الجنسيٌ 
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 عمى مايمي: ة..........................................يحمؿ البطاقة الشخصيٌ 

 مة ىذا العقد جزءان ال يتجزأ منو._ تعتبر مقدٌ 4 مادة

ـ جميع األحكاـ _ اطمع الفريؽ الثاني عمى ىذا العقد كاستكعب جميع أحكامو، كما درس كتفيٌ 2مادة 
ة الخاصة بإجراءات منح التراخيص لطمبات اإلشغاؿ التي نص عمييا نظاـ االستثمار كالتعميمات التنفيذيٌ 

 ................... كيمتـز بتنفيذىا بمجرد تكقيعو عمى ىذا العقد.لؤلنشطة.................

ّالعقد:_ 3مادة  ة لمبناء كافؽ الفريؽ األكؿ لمفريؽ الثاني عمى إشغاؿ كاستثمار أرض معدٌ  موضوع
ة /        / محددة بالمقسـ /           / مف الكتمة /                 / في المنطقة بمساحة إجماليٌ 

منيا بيدؼ ممارسة  2........... بيدؼ إقامة بناء عمى مساحة /           / ـة.الحرٌ 
 نشاط.....................

ة ىذا العقد بػ/        / سنة تبدأ مف.............حتى............ قابمة د مدٌ تحدٌ  ةّالعقد:ٌّ مد_ 4مادة 
ان تجديد، مالـ يبد أحد الفريقيف رغبتو خطيٌ لمتجديد ببدؿ جديد لمدة ال تزيد عف /           / سنكات لكؿ 

 ة العقد أك فترة التجديد األخيرة.بعدـ التجديد قبؿ انتياء مدٌ 

ة سرياف ىذا العقد عمى الشكؿ د بدؿ اإلشغاؿ السنكم لممتر المربع خبلؿ مدٌ يحدٌ  بدلّاإلشغال:_ 5مادة 
 التالي:

/السنة 2/السنة، يضاؼ إليو/     /$/ـ2/$/ـ   أ_ األرض المشاد عمييا البناء فعبلن كلطابؽ كاحد بػ/ 
/ككؿ خمس 4/4/السنة لكؿ طابؽ اعتباران مف 2عف كؿ طابؽ إضافي كما يضاؼ /        /$/ـ

 سنكات.

ة يترتب عمى المتر المربع % مف المساحة اإلجماليٌ 25ب_ المساحة المترككة دكف بناء كال تزيد عف 
/ككؿ خمس 4/4/السنة اعتباران مف 2/السنة يضاؼ إليو /           /$/ـ2منيا بدؿ قدره /     /$/ـ

 سنكات. 

ة، ككؿ تأخير في التسديد بعد مان خبلؿ الشير األكؿ مف كؿ سنة ميبلديٌ ج_ يتـ تسديد البدؿ السنكم مقدٌ 
 ة لمتحصيؿ. %/ إضافة إلى اتخاذ اإلجراءات التنفيذيٌ 9ة يخضع لفائدة تأخير قدرىا /ىذه المدٌ 

ان أك ال يسمح الفريؽ األكؿ لمفريؽ الثاني بالتنازؿ عف حؽ اإلشغاؿ جزئيٌ  التنازلّعنّالعقد:_ 6مادة 
 ان، كيعتبر باطبلن كؿ تنازؿ يجريو الفريؽ الثاني.كميٌ 
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 فسخّالعقد:_ 7مادة 

لمجمس إدارة الفريؽ األكؿ فسخ العقد أك عدـ تجديده دكف إعذار أك إنذار إذا خالؼ الفريؽ  أ_ يحؽٌ 
ذا ة الخاصٌ / مف نظاـ االستثمار كالتعميمات التنفيذيٌ 8الثاني أحكاـ المادة / ة بإجراءات منح الترخيص كا 

 تاريخ /      / سة رقـ /     /اتخذ المكاف كسيمة لمتيريب أك قاـ بأعماؿ تخؿ بتعميمات المؤسٌ 

بة ب_ تؤكؿ لمفريؽ األكؿ المنشأة بكامميا ببل عكض كتترتب عمى الفريؽ الثاني جميع البدالت المتكجٌ 
حتى نياية سنة الفسخ، كتعتبر كافة التجييزات كالمكجكدات محتبسة كمرىكنة لسداد البدالت كالذمـ 

 بة.المترتٌ 

بة تجاه الفريؽ تو، شريطة قيامو بتسديد االلتزامات المترتٌ ج_ يحؽ لمفريؽ الثاني إنياء العقد قبؿ انتياء مدٌ 
 األكؿ لغاية العاـ الذم يتقدـ بو طمب اإلنياء. 

ة األكلى منو، إذا لـ يباشر المستثمر بأعماؿ البناء د_ يعتبر العقد منتييان حكمان بانتياء السنة العقديٌ 
ر يقبؿ بو مجمس اإلدارة، كفي ىذه الحالة ال خبلؿ سنة مف تاريخ استبلمو المكاف ما لـ يتقدـ بعذر قاى

نياء التعاقد معو خبلؿ ىذه  يترتب عمى المستثمر أم بدؿ إشغاؿ إضافي نتيجة عدـ المباشرة بالبناء كا 
 ة قبؿ إنجاز البناء عمييا.ة، ما لـ يستعمؿ ىذه األرض ألغراض استثماريٌ المدٌ 

ةشروطّخا_ 8مادة   ص 

و بالمطالبة بأم لبلستعماؿ، كيسقط حقٌ  المكاف المتعاقد عميو صالحان  أ_ يمتـز الفريؽ الثاني بتسميـ
تعكيض أك نفقة نتيجة قيامو بأم تحسينات أك إضافات عند انتياء ىذا العقد كعدـ رغبة كؿ مف الفريقيف 

 بالتجديد.

 ب_ يتحمؿ الفريؽ الثاني نفقات الماء كالكيرباء كالياتؼ المستيمكة مف قبمو. 

الو كمستخدميو الفريؽ الثاني مسؤكلية األضرار التي يسببيا لمغير ىك أك أم مف ككبلئو كعمٌ ج_ يتحمؿ 
 كيمتـز بالتعكيض الكامؿ عنيا.

ة، كفي حاؿ التخمؼ ة المدنيٌ د_ يمتـز الفريؽ الثاني بالتأميف عمى منشأتو ضد أخطار الحريؽ كالمسؤكليٌ 
ة التخمؼ عمى أال لمبمغ المتكجب التأميف عميو طيمة مدٌ ان مف اتفرض بحقو غرامة قدرىا كاحد باأللؼ يكميٌ 

ة التي يبـر عقد ة لممبمغ المتكجب دفعو لمجية التأمينيٌ % مف القيمة اإلجماليٌ 27يتجاكز مبمغ الغرامة 
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ان باألضرار الناجمة إذا حصؿ حريؽ أك غيره التأميف بينيا كبيف المستثمر، إضافة إلى مبلحقتو قضائيٌ 
 تي لـ يتـ التأميف عمى المنشأة ضمنيا.خبلؿ الفترة ال

/ مف نظاـ 8دة بالمادة /ة المحدٌ ىػ_ يتعيد الفريؽ الثاني بعدـ إدخاؿ المكاد المحظكرة إلى المناطؽ الحرٌ 
 سة.االستثمار كالتعميمات األخرل الصادرة عف المؤسٌ 

 ...........ك_.....................................................................

لمتبميغ في........... كيجكز تسميـ المراسبلت إليو  _ اتخذ الفريؽ الثاني مكطنان مختاران لو صالحان 9مادة 
 الو أك مستخدميو.في ىذا المكطف، أك في منشأتو أك إلى أم مف ككبلئو أك عمٌ 

ة حصران بالنظر ية المختصٌ الج ة بمديرىا العاـ كمجمس اإلدارة ىكمة ممثٌ _ تعتبر اإلدارة العامٌ 47مادة 
/ مف نظاـ االستثمار، كفي حاؿ 78ألحكاـ المادة / في الخبلفات الناجمة عف تطبيؽ ىذا العقد كفقان 

بالنظر في  ة مكانيان ة المختصٌ استنفاذ ذلؾ تعتبر محاكـ مدينة.................. ىي الجية القضائيٌ 
 ة.عاقديٌ المنازعات الناشئة بيف الفريقيف حكؿ العبلقة الت

في كؿ ما لـ يرد عميو النص في ىذا العقد يرجع إلى نظاـ االستثمار  :ي ةالمراجعّالقانون_ 44مادة 
ة، كمف ثـ يرجع إلى القكانيف ة السكريٌ كاألنظمة كالتعميمات كالقرارات المتعمقة باالستثمار في المناطؽ الحرٌ 

 ة.ة السكريٌ ة العربيٌ النافذة في الجميكريٌ 

 التكقيع كعميو تـٌ 

 الفريؽ الثاني                              الفريؽ األكؿ                                       

 رئيس مجمس اإلدارة

 المدير العاـ لممناطؽ الحٌرة
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ًّّا:ّفيّالتشريعّاألردنيثاني

 مايمي: 4987/ لعاـ 43/ مف النظاـ /47لقد جاء بنص المادة /    

ة في المنطقة ألم مكدع يرغب في مف المدير العاـ المكافقة عمى تأجير أماكف خاصٌ  يجكز بقرار -"أ
 خزف البضائع فييا أك إقامة منشآت عمييا لتخزيف البضائع العائدة لو. 

ة ة كالفنيٌ طات كالشركط العامٌ رة كفؽ المخطٌ ة عمى األرض المؤجٌ تقاـ جميع األعماؿ اإلنشائيٌ  -ب
ضعيا المجمس، كيخضع كؿ تعديؿ في اإلنشاءات لمكافقة مسبقة مف التي ي ةكمتطمبات السبلمة العامٌ 

 المدير العاـ."

-سة كالمستثمر بعقد إيجار العقد المكقع بيف المؤسٌ ع األردني المشرٌ عمى النص السابؽ اعتبر  بناءن     
كعبارة ة نظران الستخدامو عبارة المكافقة عمى تأجير أماكف خاصٌ  -ةو ببعض األحكاـ الخاصٌ خصٌ 

 رة، كسنبحث بأحكاـ ىذا العقد كمايمي:األرض المؤجٌ 

 :ةّالعقدٌّ أ_ّمد

 : 449ة اإليجار في العقكد كما يميد مدٌ تحدٌ     

 ة. _ ثبلثكف سنة كحد أقصى بالنسبة لممشاريع الصناعيٌ 4

 ._ خمس عشرة سنة لؤلماكف المكشكفة التي يتـ استئجارىا بيدؼ إشادة أبنية عمييا لمتخزيف التجارم2

 ة في المنطقة.ة لممناطؽ الحرٌ سة العامٌ _  سنة كاحدة بالنسبة لمعقارات كالمنشآت التي تشيدىا المؤسٌ 3

سنة كاحدة بالنسبة لؤلماكف المكشكفة المطمكب استئجارىا بيدؼ التخزيف فقط دكف إقامة منشآت  _4
 عمييا.

/ 4ك3المنصكص عمييا في / ة تخفيض المددة في حاالت خاصٌ _ يجكز لممدير العاـ لممنطقة الحرٌ 5
 .427عمى أال يقؿ عف ثبلثة أشير إلى الحد الذم يراه مناسبان 
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مان، كيتكجب عمى تيا سنة تمك األخرل لقاء بدؿ يدفع مقدٌ _ يجكز تجديد عقكد اإليجار بعد انتياء مدٌ 6
ال اعتبر ان بعدـ رغبتو في التجديد قبؿ شيريف مف انتياء مدة الالمستثمر إببلغ مدير المنطقة خطيٌ  عقد كا 

 األصؿ في العقد ىك التجديد مالـ يبد المستثمر رغبتو بعدـ التجديد.ف، 424دان تمقائيان العقد مجدٌ 

ّب_ّبدلّاإليجار:

د شركطيا، بما في ذلؾ جكاز ة نماذج عقكد اإليجار كيحدٌ ة لممناطؽ الحرٌ سة العامٌ مجمس المؤسٌ  دٌ عً يي     
، حيث تدفع بدالت اإليجار كؿ سنة 422ة اإليجاربعد انتياء مدٌ  ةسة المناطؽ الحرٌ أيمكلة المنشآت لمؤسٌ 

 .423مان مقدٌ 

ّج_ّالتنازلّعنّالعقد:ّ

ة بتنسيب مف مدير المنطقة المكافقة عمى السماح لممستثمر سة المناطؽ الحرٌ يجكز لممدير العاـ لمؤسٌ     
 :424بالتنازؿ لمغير عف حقكقو في المأجكر كفؽ ما يمي

 تنازؿ. ة عمى المستثمر المي أماـ مدير المنطقة بعد تأدية جميع المبالغ المستحقٌ أف يجرم التنازؿ  -

تنازؿ لو بنفس شركط العقد السابؽ عمى ة كالمستثمر المي سة المناطؽ الحرٌ ـ عقد جديد بيف مؤسٌ أف ينظٌ  -
 ة العقد السابؽ.ة العقد الجديد مدٌ أال تتجاكز مدٌ 

ّانتياءّالعقد:ّ-د

العقد ينتيي  تو فإفٌ ان رغبتو بعدـ تجديد العقد قبؿ شيريف مف انتياء مدٌ ستثمر خطيٌ في حاؿ أبدل الم    
ع السكرم جعؿ األصؿ ىك إبداء الرغبة ع األردني كعمى خبلؼ المشرٌ المشرٌ فدة لو، ة المحدٌ بانتياء المدٌ 

ال انتيى العقد ع السكرم جعؿ األصؿ ىك إبداء الرغبة بالتجديد كا  المشرٌ  بعدـ تجديد العقد، في حيف أفٌ 
 دة لو. ة المحدٌ بانتياء المدٌ 

ّفسخّالعقد:ّ-ىـ

ع األردني لـ يتكمـ عف فسخ العقد المشرٌ  مف خبلؿ البحث بنصكص القانكف كنظامو نبلحظ أف      
ة لعقد اإليجار، فعمى سبيؿ المثاؿ يعتبر التزاـ ع األردني ترؾ ذلؾ األمر لمقكاعد العامٌ المشرٌ  كبرأينا فإف  
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المستثمر بدفع بدؿ اإليجار مف أىـ التزامات المستأجر، كفي حاؿ لـ يقـ المستثمر بتنفيذ التزامو ذاؾ 
ة أف تطالب بالتنفيذ العيني أك فسخ العقد المكقع مع المستثمر مع سة المناطؽ الحرٌ مؤسٌ  كاف مف حؽٌ 
 .425سة بالتعكيض في كمتا الحالتيفحؽ المؤسٌ 

ّثالثًا:ّفيّالتشريعّاإلماراتي

عقد إيجار كأخضع ة ع اإلماراتي العقد المبـر بيف المستثمر كسمطة المنطقة الحرٌ لقد اعتبر المشرٌ     
دارة 426ة لعقد اإليجار، كلمشركط األخرل التي يتفؽ عمييا األطراؼأحكامو لؤلحكاـ العامٌ  )المستثمر كا 

اطف لمستثمر آخر في المنطقة ع اإلماراتي لممستثمر بالتأجير مف البة(، كما سمح المشرٌ المنطقة الحرٌ 
 :427رة كفؽ األحكاـ التاليةة كذلؾ في حدكد جزء مف المساحة المؤجٌ الحرٌ 

 ة كاممة عف أنشطة المستأجر الثانكم.أف يككف مسؤكالن مسؤكليٌ  المستأجر األصمي_ أف يتعيد 

مساحة كافية يستطيع المستأجر الثانكم مف خبلليا ممارسة نشاطو  المستأجر األصمي_ أف يككف لدل 
 .المستأجر األصميدكف التأثير عمى نشاط 

ة، حيث تحتفظ إدارة المنطقة تككف عقكد اإليجار السابقة رىنان بمكافقة الرئيس التنفيذم لممنطقة الحرٌ     
 .428ف مخالفان لمشركط السابقةيا برفض أم طمب لمحصكؿ عمى إيجار ثانكم في حاؿ كاة بحقٌ الحرٌ 

ّرابعًا:ّفيّالتشريعّالجزائري

ة مكضكع الدراسة. ع الجزائرم مذىبان مغايران كجديدان عف باقي التشريعات العربيٌ لقد ذىب المشرٌ     
عمى  -شركة ما-ة كتسييرىا إلى شخص معنكم فالمشرع الجزائرم منح امتياز استغبلؿ المنطقة الحرٌ 

د اإلتاكة د خصكصان حقكؽ صاحب االمتياز ككاجباتو، كما يحدٌ بيا دفتر شركط يحدٌ محؽ أساس اتفاقية يي 
 .429ةة التي يجب عميو أف يدفعيا إلدارة األمبلؾ الكطنيٌ السنكيٌ 

ة، كيترتب عمى منح ة كدكليٌ ة كاستغبلليا عف طريؽ مزايدة كطنيٌ منح امتياز تسيير المنطقة الحرٌ يي     
ة كتسييرىا، كبعد إبراـ االتفاقية يقـك صاحب امتياز استغبلؿ المنطقة الحرٌ ة منح االمتياز إعداد اتفاقيٌ 

ىا عدٌ ة يي د اتفاقية إطاريٌ ة كمنح التراخيص لمراغبيف باالستثمار فييا، حيث تحدٌ االمتياز بإدارة المنطقة الحرٌ 
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داخؿ المنطقة  ة التي تحكـ العبلقات بيف صاحب االمتياز كالمستثمريفصاحب االمتياز األنظمة الداخميٌ 
 .437ةالحرٌ 

ّالفرعّالثاني

خراجّالبضائع ّإدخالّوا 

ع عقد اإلشغاؿ االستثمارم مع يكقٌ يستكمؿ المستثمر إجراءات تسجيؿ مشركعو االستثمارم ك بعد أف     
ة، ، أك بعد أف يحصؿ المستثمر عمى الترخيص مف الدكؿ التي لـ تأخذ بنظاـ عقد سة المناطؽ الحرٌ مؤسٌ 

ة، كىنا يبدأ المستثمر بإدخاؿ المكاد أك البضائع أك المشركع في المرحمة التنفيذيٌ اإلشغاؿ، يدخؿ 
ة ليجرم عمييا ما يريد مف عمميات كتصنيع أك تغميؼ ...ثـ يقـك بعد ذلؾ المنتجات إلى المنطقة الحرٌ 

 ة.بتصدير ىذه المنتجات إلى خارج المنطقة الحرٌ 

ة كشركط تكاد تجمع عمييا كؿ التشريعات مكضكع كلعممية اإلدخاؿ كاإلخراج إجراءات قانكنيٌ     
ة ة إلى الجية المختصٌ اإلدخاؿ بطمب يتقدـ بو المستثمر مرفقان باألكراؽ الثبكتيٌ  الدراسة، حيث يتـٌ 

د مف الشركط قؽ عدإخراج البضائع كالمنتجات بمكجب طمب إخراج كتحٌ  ة، كما يتـٌ بالمنطقة الحرٌ 
سنبحث بيذا  نااألخرل. كنظران لتشابو نظاـ اإلدخاؿ كاإلخراج في كافة التشريعات مكضكع الدراسة فإنٌ 

:ّفيّأوالًّ           بان لمتكرار.ف عمى ذلؾ كتجنٌ يالسكرم كاليمني كمثاليف تطبيقيالنظاـ في التشريعيف 
 التشريعّالسوري

ف فيو منشأ البضاعة مو المستثمر يبيٌ ة بمكجب طمب يقدٌ ة السكريٌ حرٌ إدخاؿ البضائع إلى المنطقة ال يتـٌ     
 :434ة... حيث يجرم اإلدخاؿ بالطرؽ التاليةكمصدرىا ككزنيا كنكعيا كجنسيا كعبلماتيا التجاريٌ 

إدخاؿ البضائع مف داخؿ سكرية أك خارجيا، حيث ترفؽ بطمب اإلدخاؿ  *اإلدخاؿ عف طريؽ البر: يتـٌ 
 ة المرافقة لمبضاعة.ة النظاميٌ لجمركيٌ المذككر المعاممة ا

ة لمانيفست الشحف مع المستندات كالبكالص كطمب *اإلدخاؿ عف طريؽ البحر: ترفؽ النسخة األصميٌ 
 اإلدخاؿ.
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ة يجرم عة أك أكليٌ عة أك نصؼ مصنٌ ة سكاء أكانت مكاد مصنٌ كبعد إدخاؿ البضاعة إلى المنطقة الحرٌ     
يرغب بيا، كالتصنيع أك التغميؼ أك الفرز ... كيقـك بتجييزىا ثـ يقـك  ات التيعمييا المستثمر العمميٌ 

 :432ة، كتتطمب عممية إخراج البضاعة مايمية تصديرىا خارج المنطقة الحرٌ بعمميٌ 

 قة بيا. ة المتعمٌ سة، كاستكماؿ المعامبلت الجمركيٌ بة عمييا لممؤسٌ _ تسديد األجكر المترتٌ 

 ة مف قبؿ الجمارؾ.كي تخضع لمكشؼ كالمعامبلت الجمركيٌ  _ نقؿ البضائع إلى قاعة المعاينة

ّثانيًا:ّفيّالتشريعّاليمني

مو صاحب الشأف كفقان لمنمكذج المعتمد مف ة بمكجب طمب يقدٌ إدخاؿ البضائع إلى المنطقة الحرٌ  يتـٌ     
 .433مثبلن فست الشحف ية في المنطقة، كيرفؽ بو المستندات المطمكب إرفاقيا كمانقبؿ الدائرة المختصٌ 

ة تحت ات المطمكبة عمى البضاعة يقـك بإخراجيا مف المنطقة الحرٌ كبعد أف يقـك المستثمر بالعمميٌ     
، حيث يشترط إلخراج البضاعة 434مو لياة بمكجب طمب يقدٌ ة في المنطقة الحرٌ إشراؼ الدائرة المختصٌ 

ة مستحقات بدالت كرسـك كأيٌ ة أف يككف أصحاب البضاعة قد سددكا ما عمييا مف مف المنطقة الحرٌ 
معاينة  ، حيث تتـٌ 435أخرل، كال تمنح الدائرة المختصة اإلذف بالخركج إال بعد استيفاء ىذا الشرط

ة لمتصدير إلى خارج الدكلة ة إذا كانت معدٌ البضاعة في أماكف المعاينة مف قبؿ الدائرة المختصٌ 
كبعد  436دكب مف الجمارؾ معاينة البضاعةالمضيفة، أما إذا كاف التصدير إلى داخؿ اليمف فيحضر من

 عممية اإلخراج. ذلؾ تتـٌ 

في  بالمبحث األكؿ، سننتقؿ لمبحث ة االستثمار في المناطؽ الحرٌ  يينا مف البحث بنطاؽتكبعد أف ان    
 تمؾ المناطؽ بالمبحث الثاني.ة في إجراءات ترخيص المشركعات االستثماريٌ 
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 المبحثّالثاني

ّةٌّ فيّالمناطقّالحرّالمشروعاتّاالستثماري ةراءاتّترخيصّإج

تكقيع عقد اإلشغاؿ باستكماؿ إجراءات الترخيص ك  يبدأ المستثمر نشاطو االستثمارم بعد أف يقـك    
االستثمارم في الدكؿ التي أخذت بيذا النظاـ، كفي الدكؿ التي لـ تأخذ بنظاـ عقد اإلشغاؿ االستثمارم 

كؿ عمى ترخيص مف الجيات المختصة لمبدء بالنشاط االستثمارم، فإف األمر يقتصر عمى مجرد الحص
في كليذا الترخيص سكاء في الدكؿ التي أخذت بنظاـ عقد اإلشغاؿ االستثمارم الذم سبؽ بحثو أك 

أحكاـ ىذا  الدكؿ التي لـ تأخذ بو إجراءات كشركط مختمفة يجب عمى المستثمر تحقيقيا، كما أف  
جراءات  الترخيص تختمؼ في حاؿ كاف المستثمر شخص طبيعي أك اعتبارم، إذ لكؿ حالة شركط كا 

 ترخيص مختمفة.

ة، كخطكة البداية في عممية الخطكة األخيرة في حياة المشركع النظريٌ  عممية الترخيص تعدٌ  ف  كبرأينا فإ    
ة لمناطؽ الحرٌ االستثمار، إذ يعد منح الترخيص لممشركع بمثابة شيادة ميبلد لو، كبالنسبة لمتراخيص في ا

مختمؼ الدكؿ المضيفة تعمد إلى تسييؿ إجراءات منح التراخيص، سكاء بالنسبة لممستثمريف  فإف  
اليدؼ الرئيسي مف إنشاء ىذه المناطؽ ىك استقطاب كتسييؿ عممية  حيث إف  الطبيعييف أك االعتباريف، 

 .437االستثمار

الشخص ليا المطمب األكؿ بإجراءات الترخيص التي يخضع نا سنبحث في ـ فإنٌ تقدٌ  بناءن عمى ما   
االعتبارم، كذلؾ  الشخصالمطمب الثاني بإجراءات الترخيص التي يخضع ليا الطبيعي، ثـ سنبحث في 

 في مختمؼ التشريعات مكضكع الدراسة عمى النحك التالي:

ّالطبيعيّالشخصالمطمبّاألول:ّإجراءاتّالترخيصّالتيّيخضعّلياّ -
 االعتباريّالشخصثاني:ّإجراءاتّالترخيصّالتيّيخضعّلياّالمطمبّال -

ّ

ّ

ّ
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ّالمطمبّاألول

ّالطبيعيّالشخصإجراءاتّالترخيصّالتيّيخضعّلياّ

الطبيعي في كؿ  -المستثمر–الشخص سكؼ نحاكؿ أف نستعرض ىذه اإلجراءات التي يخضع ليا     
التشريعات مكضكع الدراسة، سكاء بالنسبة لمدكؿ التي أخذت بنظاـ عقد اإلشغاؿ االستثمارم كىي 

ة، أك ة الجزائريٌ ة كالجميكريٌ ة الياشميٌ ة المتحدة كالمممكة األردنيٌ ة كاإلمارات العربيٌ ة السكريٌ ة العربيٌ الجميكريٌ 
ة، محاكليف التمييز بيف ة اليمنيٌ ة كالجميكريٌ ة مصر العربيٌ الدكؿ التي لـ تأخذ بنظاـ العقد، كىي جميكريٌ 

الفرع األكؿ بإجراءات الترخيص في الدكؿ التي ت في الدكؿ المذككرة، حيث سنبحث في ىذه التشريعا
الفرع الثاني بإجراءات الترخيص في الدكؿ التي ثـ سنبحث في أخذت بنظاـ عقد اإلشغاؿ االستثمارم، 

 د كذلؾ كمايمي:لـ تأخذ بنظاـ العق

ّالفرعّاألول

ّإجراءاتّالترخيصّفيّالدولّالتيّأخذتّبنظامّعقدّاإلشغالّاالستثماري

ة كاإلمارات ة الياشميٌ ة كالمممكة األردنيٌ ة السكريٌ ة العربيٌ ىذه الدكؿ ىي الجميكريٌ  كما ذكرنا آنفان فإفٌ     
–الشخص ة المتحدة كدكلة الجزائر، كسكؼ نبحث بإجراءات الترخيص التي يتكجب عمى العربيٌ 

 الطبيعي القياـ بيا بيذه الدكؿ تباعان كمايمي: -المستثمر

ّ:ّفيّالتشريعّالسوريأوالًّ

ة يتكجب عميو ة السكريٌ في حاؿ رغب المستثمر بممارسة نشاطو االستثمارم في أم مف المناطؽ الحرٌ     
ة ة لممناطؽ الحرٌ سة العامٌ إذ يتقدـ طالب الترخيص إلى أحد فركع المؤسٌ  بعدد مف اإلجراءاتالقياـ 

 :438باألكراؽ الثبكتية التالية

 _ طمب إشغاؿ تجارم أك صناعي أك خدمي.4

$ لممارسة نشاط 577$ لممارسة نشاط تجارم أك صناعي، كبمعدؿ 425ة بمعدؿ _ بدؿ خدمة إداريٌ 2
 خدمي.

 ة.ة المعنيٌ المقترح مف المكقع العاـ لممنطقة الحرٌ _ مخطط لممكقع 3
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عف جكاز السفر لغير  ة لطالب اإلشغاؿ لممكاطف السكرم، أك صكرة_ صكرة عف البطاقة الشخصيٌ 4
 ىذه الحالة يجب تنظيـ عقد تمثيؿ مع مكاطف سكرم. السكرييف، كفي 

 _ سجؿ عدلي غير محكـك لممكاطف السكرم أك الممثؿ السكرم.5

ة بدراسة ة السابقة تقـك إدارة المنطقة الحرٌ عد أف يستكمؿ المستثمر طالب اإلشغاؿ األكراؽ الثبكتيٌ كب    
الطمب كاألكراؽ المرفقة معو، كفي حاؿ تمت المكافقة عمى الطمب مف قبؿ إدارة المنطقة  يتـ إعبلـ 

ثـ يصدر الترخيص سة العامة لممناطؽ الحرة، المستثمر بذلؾ كيتـ تكقيع عقد اإلشغاؿ مع المؤسٌ 
 سة المناطؽ الحرة ببدء النشاط االستثمارم.لممستثمر بعد ذلؾ مف قبؿ مؤسٌ 

ة مف المستثمر طالب سة المناطؽ الحرٌ و كعمى الصعيد العممي ال تطمب مؤسٌ كلكف البلفت لمنظر أنٌ     
عمى مف اإلشغاؿ صكرة عف سجمو التجارم أك الصناعي، كىذا برأينا أمر يجب تداركو، إذ يتكجب 

حيث تبدك  ،ة أف يككف حائزان عمى سجؿ تجارم أك صناعية السكريٌ يرغب باالستثمار في المناطؽ الحرٌ 
إذ تسيؿ تمؾ البطاقة العمميات  ،أىمية القيد في السجؿ الصناعي مف خبلؿ استخراج البطاقة االستيرادية

، أما بالنسبة لمسجؿ 439تياة التي تقـك بيا المنشآت كالحصكؿ عمى خصـ بالنسبة لكارداالتصديريٌ 
التجارم تبدك أىميتو مف خبلؿ استفادة الذيف يرغبكف بالتعامؿ مع التاجر باطبلعيـ عمى صدقو كشرفو 

د في السجؿ التجارم األحكاـ الصادرة بشير اإلفبلس أك بالتصديؽ عمى التجارم ككضعو المالي إذ تقيٌ 
 ...447الصمح

 ة:ة السكريٌ سة المناطؽ الحرٌ ف مؤسٌ كفيما يمي نمكذج لطمب اإلشغاؿ الصادر ع 
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ّطمبّإشغالّنشاطّ)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(

ّ_ّمقدمّالطمب:1

 االسـ الكامؿ:

 ة:الجنسيٌ 

 رقـ اليكية كتاريخيا كمكاف إصدارىا:

 العنكاف المختار لمتبميغ:

 رقـ الياتؼ:

 لمنشاط المراد الترخيص لو: ( كفقان ككتابةن  )رقمان _ّالمساحةّالمطموبة2ّ

 2بناء جاىز )         ( ـ

مف  2سيشاد عمييا بناء بمساحة )       ( ـ 2ة قدرىا )        ( ـة لمبناء بمساحة إجماليٌ أرض معدٌ 
 اإلسمنت المسمح _ مسبؽ الصنع )يذكر عدد الطكابؽ(

ّ_ّموضوعّالمشروع:3

ّ_ّالتجييزاتّواآلالتّووسائلّالنقل:4

ة...........$ سنة ة التقديريٌ أك الجياز................العدد..............القيمة اإلجماليٌ اسـ اآللة 
 الصنع................مستعممة أـ جديدة....................المصدر محمي أك أجنبي

 المكاصفات:

 ة:التقنيٌ 

 :...............$ مصدره......................._ّرأسّالمال5

 ابت..............$ محمي.......................$ عامؿ....................$تكزيعو: ث

ّ_ّكميةّاالستيالكّفيّ)الورديةّالواحدة(:6
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 3الماء:................في اليـك ـ

 ان كيرباء:........................... ؾ.ك.س يكميٌ 

 ان الكقكد:............................ ليتر شيريٌ 

:................ جنسيتيـ........................... فنييف......................... العمال_ّعدد7ّ
 ة )         ( دكالر.إدارييف.................... عادييف....................... أجكرىـ السنكيٌ 

ّ_ّالمدةّالتقديريةّالمرغوبّالتعاقدّعمييا:8

ّ_ّأناّالموقعّأدناهّ:9

ف في ىذا الطمب كذلؾ إشغاؿ المساحة المطمكبة كالترخيص لي بممارسة النشاط المبيٌ  ىافقة عمأرجك المك 
ة كالفصؿ الخاص مف قانكف الجمارؾ بعد اإلطبلع عمى القكانيف كاألنظمة النافذة في المناطؽ الحرٌ 

لعاـ  (47ر بالمرسـك رقـ )ة كبصكرة خاصة أحكاـ نظاـ االستثمار الصادالمتعمؽ بالمناطؽ الحرٌ 
ة كأتعيد ة الخاصة بممارسة النشاط................. ضمف المنطقة الحرٌ كالتعميمات التنفيذيٌ  (2773)

 دت رسـ الترخيص المقرر كأسقط حقي مف استرداده.د بيا عممان بأنني قد سدٌ بالتقيٌ 

 .................االسـ:                                                                          

 التكقيع:.................                                                                         
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ّيّالتشريعّاألردنيثانيًا:ّف

ة إجراءات الترخيص التي يجب عمى المستثمر الطبيعي ة األردنيٌ سة المناطؽ الحرٌ دت مؤسٌ لقد حدٌ     
منطقة  ةيبدأ نشاطو االستثمارم، إذ ال يجكز ألم مستثمر البدء بنشاطو االستثمارم في أي القياـ بيا كي

، حيث يتـ 444عان لعقد إشغاؿ استثمارمة كمكقٌ ة أردنية مالـ يكف مسجبلن في السجؿ العائد لممنطقة الحرٌ حرٌ 
سجؿ مف نسختيف تسجيؿ األفراد المستثمريف في السجؿ لدل أميف السجؿ بمكجب طمب مقدـ إلى أميف ال

ان أك أماـ كاتب لمزاكلة النشاط االستثمارم، كيكقع ىذا الطمب أماـ أميف السجؿ أك مف يفكضو خطيٌ 
العدؿ أك أحد المحاميف المجازيف، كيرفؽ مع ىذا الطمب نسخة عف عقد اإلشغاؿ االستثمارم، كبعد 

يؿ المقررة يصدر أميف السجؿ تحقؽ أميف السجؿ مف البيانات المدكنة بالطمب كبعد دفع بدالت التسج
 .442قراره بالمكافقة عمى التسجيؿ كيصدر شيادة بالتسجيؿ

ة يكجد سجميف أحدىما يدعى السجؿ الفردم كيسجؿ ة أردنيٌ و في كؿ منطقة حرٌ تجدر اإلشارة إلى أنٌ     
ص ة "األشخاف، كسجؿ آخر تسجؿ فيو الشركات العاممة في المناطؽ الحرٌ فيو المستثمريف الطبيعيي

 االعتباريكف".

لممستثمريف الطبيعييف كما فعؿ  ان ـ سجبلن خاصٌ نظٌ ع السكرم لـ يي المشرٌ  ـ نبلحظ أف  كمف خبلؿ ما تقدٌ     
كف فيو كافة المعمكمات المتعمقة مثؿ ذلؾ السجؿ تدٌ فع السكرم ذلؾ، ا لك فعؿ المشرٌ نظيره األردني، كحبذ

عمى أمر  السجؿ كأخذ الصكر عف الكثائؽ بناءن  بالمستثمر، كما يحؽ لكؿ ذم مصمحة االطبلع عمى
ة لممستثمر إذا ما رغبت شركة أك مستثمر ف الكفاءة الماليٌ مف المحكمة المختصة، كىذا بالتالي يبيٌ 

 ة أك خارجيا.بالتعامؿ معو بالمنطقة الحرٌ 

ّثًا:ّفيّالتشريعّاإلماراتيثال

ة ة التقدـ بطمب إلى إدارة المنطقة الحرٌ الحرٌ المنطقة عمى المستثمر الراغب باالستثمار في يتكجب     
 :443بمايمي مرفقان 

 ة.ة المعمكؿ بيا في المنطقة الحرٌ ة أك البمديٌ دان باحتراـ كتطبيؽ التشريعات االتحاديٌ _ تعيٌ 

 ة.دان بالمكافقة عمى التعميمات التي تصدرىا إدارة المنطقة الحرٌ _ تعيٌ 

                                                           
141
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 ة في إمارة دبي أك ما يعادليا مف إمارة أخرل.قتصاديٌ بلن لدل دائرة التنمية اال_ أف يككف مسجٌ 

ة الترخيص لو إيذانان بالسماح لو صدر إدارة المنطقة الحرٌ كبعد دراسة الطمب المقدـ مف المستثمر تي     
 ة.بالبدء بمشركعو االستثمارم في المنطقة الحرٌ 

ان بشرط تحقؽ كاحدة قابمة لمتجديد آليٌ  ة التراخيص لممستثمريف الطبيعييف لمدة سنةصدر المنطقة الحرٌ تي     
 :444مايمي

اط المرخص لو خبلؿ السنة ان لمنش_ أف يحمؿ المستثمر عقد إيجار صحيح، كأف يككف ممارسان فعميٌ 
 الماضية، إذا ما رغب بالتجديد.

 ة._ أف يحمؿ المستثمر رخصة تسجيؿ سارية المفعكؿ لمزاكلة النشاط في المنطقة الحرٌ 

 المستثمر قد أدل كؿ ما عميو مف التزامات بما فييا رسـك الترخيص._ أف يككف 

ّرابعًا:ّفيّالتشريعّالجزائري

 مايمي: 4994لعاـ  327-94لقد جاء بنص المادة السادسة مف المرسـك التنفيذم     

اد الخطيرة ة في مجاؿ احتراـ المحافظة عمى البيئة كحمايتيا كنقؿ المك ؿ كاممة كتامٌ ستغً ة المي " مسؤكليٌ     
ىا عدٌ ة يي د اتفاقية إطاريٌ كمعالجتيا داخؿ المنطقة كفي مدخميا طبقان لمتشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما، كتحدٌ 

 ة."المستغؿ األنظمة الداخمية التي تحكـ العبلقات بيف المستغؿ كالمتعامميف الممارسيف في المنطقة الحرٌ 

ة منح التراخيص لممستثمريف في المناطؽ ذم يحدد آليٌ ؿ ىك الستغً المي  كيبدك مف النص السابؽ أف      
ع الجزائرم قد المشرٌ فة في الجزائر، سكاء أكاف ىؤالء المستثمريف أشخاصان طبيعييف أك اعتبارييف، الحرٌ 

ة، فالشركة نأل بنفسو عف ذلؾ المكضكع كتركو لمشركة المستثمرة صاحبة امتياز تشغيؿ المناطؽ الحرٌ 
ة كذلؾ ضمف التشريعات تقـك بكضع شركط الترخيص كأنظمة العمؿ في المناطؽ الحرٌ األخيرة ىي التي 

 النافذة.
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ّالفرعّالثاني

ّإجراءاتّالترخيصّفيّالدولّالتيّلمّتأخذّبنظامّعقدّاإلشغالّاالستثماري

نما اكتفت بمجرد حصكؿ  تشريعاتىنالؾ  سبؽ القكؿ أف       لـ تأخذ بنظاـ عقد اإلشغاؿ االستثمارم، كا 
ة لمبدء بممارسة النشاط االستثمارم، كىذه الدكؿ ىي المستثمر عمى ترخيص مف قبؿ إدارة المنطقة الحرٌ 

ة، كسنبحث بإجراءات الترخيص التي يخضع ليا المستثمر ة مصر العربيٌ ة ك جميكريٌ ة اليمنيٌ الجميكريٌ 
 في تمؾ التشريعات كمايمي:الطبيعي 

ّأواًل:ّفيّالتشريعّالمصري

ة في عندما يرغب المستثمر بالحصكؿ عمى المكافقة عمى إقامة مشركع استثمارم بمنطقة حرٌ     
ة صاحبة ة لمبحكث كالتراخيص بالمنطقة الحرٌ و يتكجو إلى اإلدارة العامٌ ة فإنٌ ة مصر العربيٌ جميكريٌ 
إخطار إلقامة مشركع كىك نمكذج مطبكع تصدره الييئة، كعندما تصدر ، كيتقدـ بنمكذج 445العبلقة

ة يتقدـ المستثمر ة لشؤكف المناطؽ الحرٌ المكافقة عمى إقامة المشركع مف حيث المبدأ مف المجنة الفنيٌ 
ة بحد أدنى ألؼ دكالر، كعند رغبة المستثمر باستبلـ المساحة : مف القيمة اإليجاريٌ 47بشيؾ بػ
ة، كبعد ذلؾ ينتظر ة يتقدـ بطمب مرفؽ بو شيؾ بباقي القيمة اإليجاريٌ ي المنطقة الحرٌ صة لو فالمخصٌ 

، كبعد صدكرىا يتكجو 446ة عمى المشركعة مف مجمس إدارة المنطقة الحرٌ المستثمر صدكر المكافقة النيائيٌ 
ادر إلى قطاع خدمات االستثمار لمقيد بالسجؿ التجارم كاستبلـ صكرة طبؽ األصؿ عف القرار الص

 بمزاكلة النشاط.

ة ة بأحكاـ خاصٌ ة داخؿ المناطؽ الحرٌ المشرع المصرم مزاكلة الميف كالحرؼ الحرٌ  ىذا كقد خص      
أيضان ، حيث يتقدـ المستثمر صاحب المينة أك الحرفة المطمكبة أك ككيمو بطمب إلى إدارة لمترخيص 

ك الحرفة المطمكبة كالمساحة المطمكبة، كما ة، يكضح فيو نكع المينة أالبحكث كالتراخيص بالمنطقة الحرٌ 
ة كصكرة عف صحيفة السجؿ التجارم الخاص بمزاكلتو يتكجب عميو تقديـ صكرة عف بطاقتو الضريبيٌ 

ع مف المساحة المطمكبة، كفي $ عف كؿ متر مربٌ 25لممينة أك الحرفة باإلضافة لشيؾ مصرفي بكاقع 
، كبعد دراسة الطمب تصدر المكافقة مف قبؿ مجمس 447كةحاؿ كجكد شركاء يتكجب عميو تقديـ عقد الشرا

 ة.ة بالترخيص لصاحب المينة أك الحرفة بالعمؿ في المنطقة الحرٌ إدارة المنطقة الحرٌ 
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ّثانيًا:ّفيّالتشريعّاليمني

ة، كفقان لمنمكذج في المنطقة الحرٌ  ترخيص لبلستثمارة بطمب ـ المستثمر إلى إدارة المنطقة الحرٌ يتقدٌ     
، كبعد أف تقـك الدائرة المختصة بدراسة الطمب السابؽ 448كمرفقان بو المستندات المطمكبة بمكجبو عد  المي 
خذ القرار إما بإجازة الطمب أك بإجراء تعديبلت عمى بياناتو كمستنداتو أك برفضو كذلؾ خبلؿ ثبلثة تتٌ 

لطمب بسداد الرسـك بكاقع ، كفي ضكء قرار المجنة بالمكافقة يقـك المستثمر صاحب ا449أياـ مف استبلمو
، 457ة لممشركع، عمى أال تقؿ عف مائتي دكالر كال تزيد عف ألفيفكاحد في األلؼ مف الكمفة االستثماريٌ 
ىذا القرار  ة لمترخيص بإقامة المشركع، كيعدٌ ة قراره بالمكافقة األكليٌ كبعد ذلؾ يصدر رئيس المنطقة الحرٌ 

ة مف د اإلدارة المختصٌ . كبعد أف تتأكٌ 454ت تأسيس المشركعبمثابة إذف لصاحب الطمب بأف يبدأ بإجراءا
ة بإصدار الترخيص بمزاكلة المشركع إتماـ كامؿ إجراءات تأسيس المشركع تكصي رئيس المنطقة الحرٌ 

 .452نشاطو االستثمارم

ة لترخيص الميف عمى أحكاـ خاصٌ  ىذا كقد نحا المشرع اليمني نحك المشرع المصرم حيف نص      
ة في منطقة ة، حيث يتكجب عمى مف يرغب بمزاكلة مينة أك حرفة حرٌ ة في المناطؽ الحرٌ حرٌ كالحرؼ ال

ة كفقان لمنمكذج الذم تصدره كيرفؽ مع الطمب ترخيص بمزاكلتيا إلى إدارة المنطقة الحرٌ ـ طمب ة أف يقدٌ حرٌ 
 :453مايمي

 ة. ة أك العائميٌ صكرة عف البطاقة الشخصيٌ  -

 صكرة معتمدة عف السجؿ التجارم أك رخصة مزاكلة الحرفة أك المينة.  -

ع ، كقد حظر المشرٌ 454ة بعد سداد الرسـك المقررةيصدر قرار الترخيص مف رئيس المنطقة الحرٌ     
ص لو تكظيؼ أم شخص لمعمؿ معو إال بعد تحرير عقد اليمني عمى صاحب المينة أك الحرفة المرخٌ 

 .455ةمكتب العمؿ في إدارة المنطقة الحرٌ  عمؿ يحتفظ بصكرة منو

ّالمطمبّالثاني
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ّاالعتباريّالشخصإجراءاتّالترخيصّالتيّيخضعّلياّ

الطبيعي اتباعيا ليباشر  -المستثمر–الشخص بعد أف بحثنا بإجراءات الترخيص التي يجب عمى     
الترخيص التي يخضع  ة، سنقـك في ىذا المطمب بالبحث بإجراءاتنشاطو االستثمارم في المنطقة الحرٌ 

االعتبارم "شركات مصارؼ..." كي يباشر نشاطو االستثمارم في المناطؽ  -المستثمر–الشخص ليا 
اـ عقد اإلشغاؿ في الفرع األكؿ، التي أخذت بنظ التشريعاتة، كسكؼ نبحث بيذه اإلجراءات في الحرٌ 

 الفرع الثاني كذلؾ كمايمي:ي اكتفت بمجرد الحصكؿ عمى ترخيص في الت كبالتشريعات

ّالفرعّاألول

ّإجراءاتّالترخيصّفيّالدولّالتيّأخذتّبنظامّعقدّاإلشغالّاالستثماري

سكؼ نحاكؿ مف خبلؿ ىذا الفرع البحث بإجراءات الترخيص التي يخضع ليا األشخاص     
ة المممكة األردنيٌ ة ك ة السكريٌ ة العربيٌ الجميكريٌ  تشريعات ة في كؿ مفاإلعتباريكف في المناطؽ الحرٌ 

 ة كما يمي:ة الجزائريٌ حدة كالجميكريٌ ة المتٌ ة كاإلمارات العربيٌ الياشميٌ 

ّأواًل:ّفيّالتشريعّالسوري

ة التي صدرت عنو كالتعميمات التنفيذيٌ  2773/ لعاـ 47مف خبلؿ البحث بالمرسـك التشريعي /    
 ة، كبناءن المناطؽ الحرٌ الشركات بأم تنظيـ خاص لمترخيص في  المشرع السكرم لـ يخٌص  نبلحظ أف  

ة تخضع لقانكف الشركات السكرم ة السكريٌ الشركات الراغبة باالستثمار في المناطؽ الحرٌ  عمى ذلؾ فإف  
ة، كذلؾ في ظؿ غياب باإلضافة لقكاعد الترخيص التي يخضع ليا المستثمر الطبيعي في المناطؽ الحرٌ 

نبلحظ  الناظـ لقانكف الشركات 2744/ لعاـ 29بالعكدة إلى المرسـك التشريعي رقـ /النص الخاص، ك 
 :456ياة بأنٌ ؼ شركات المناطؽ الحرٌ المشرع السكرم عرٌ  أف  

مة في ة، كتككف مسجٌ ة السكريٌ ة العربيٌ ة في الجميكريٌ "الشركات التي يككف مركزىا في إحدل المناطؽ الحرٌ 
ة شكؿ شركة التضامف أك ة، كتتخذ شركة المناطؽ الحرٌ المناطؽ الحرٌ سجؿ الشركات في إحدل ىذه 
  ة."ة أك مساىمة مغفمة خاصٌ التكصية أك المحدكدة المسؤكليٌ 

تأسيس  ة فإفٌ ة سكريٌ و إذا ما رغب مستثمر ما بتأسيس شركة في منطقة حرٌ فيـ مف النص السابؽ أنٌ يي     
ة أك شركات التضامف أك التكصية أك المحدكدة المسؤكليٌ ة لتأسيس ىذه الشركة يخضع لؤلحكاـ العامٌ 
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تسجيؿ الشركة عندئذو يتـ في سجؿ المناطؽ  ة، مع اختبلؼ كاحد فقط ىك أف  المساىمة المغفمة الخاصٌ 
ة، كليس في سجؿ الشركات الممسكؾ لدل أمانة السجؿ التجارم في المحافظة التي يقع فييا مركز الحرٌ 

ة لتأسيس تمؾ الشركة ة لؤلحكاـ العامٌ اؿ يخضع تأسيس شركة في المنطقة الحرٌ الشركة، فعمى سبيؿ المث
كاألركاف الشكمية كالكتابة  457ة لتأسيسيا كالرضا كالمحؿ كالغرضمف ناحية تكافر األركاف المكضكعيٌ 

 ة كما ذكرنا آنفان.الشير ىنا يتـ في سجؿ الشركات بالمناطؽ الحرٌ  ، إال أفٌ 458كالشير

يا ة السكرية فإنٌ لمشركات القائمة كالتي ترغب بفتح فرع ليا في إحدل المناطؽ الحرٌ  أما بالنسبة    
 تخضع إلجراءات الترخيص التي يخضع ليا المستثمر الطبيعي كالتي سبؽ بحثيا سابقان.

كعمى كتاب  2773/ لعاـ 47كما أصدرت كزارة االقتصاد كالتجارة بناءن عمى أحكاـ المرسـك /    
ة سة العامٌ كعمى قرار مجمس إدارة المؤسٌ  43/4/2744تاريخ  444/464مركزم رقـ مصرؼ سكرية ال

ؼ القرار ة، حيث عرٌ / القاضي بتنظيـ عمؿ المصارؼ في المناطؽ الحرٌ 846ة القرار رقـ /لممناطؽ الحرٌ 
 ةة العربيٌ : "المصرؼ المرخص لو كفؽ القكانيف كاألنظمة النافذة لمعمؿ ضمف الجميكريٌ 459المصرؼ بأنو

ة، كالمسمكح لو بالتعامؿ بكافة عمميات القطع األجنبي كلو أف يفتح فرعان أك ة خارج المناطؽ الحرٌ السكريٌ 
ة كذلؾ كفؽ ة ترتبط بأحد الفركع القائمة في المناطؽ الحرٌ ة، أك مكاتب مصرفيٌ أكثر في المنطقة الحرٌ 

 األنظمة كالتعميمات النافذة." 

ة كقد جاء في مطمع الباب الثاني مف القرار السابؽ قكاعد منح الرخص لممصارؼ بالمناطؽ الحرٌ     
حيث يشترط أف يككف المصرؼ طالب اإلشغاؿ ىك مصرؼ قائـ كمرخص لو بالعمؿ ضمف أراضي 

د فيو يحدٌ ة ة لممناطؽ الحرٌ سة العامٌ ، يقدـ ىذا المصرؼ طمبان إلى المؤسٌ 467ةة السكريٌ ة العربيٌ الجميكريٌ 
، كبعد ذلؾ يحاؿ ىذا الطمب إلى مصرؼ سكرية المركزم 464ة التي سيمارس نشاطو فيياالمنطقة الحرٌ 

 ة.لمحصكؿ عمى المكافقة لممصرؼ بفتح فرع لو في المنطقة الحرٌ 

 :462كبعد صدكر المكافقة يتكجب عمى المصرؼ تقديـ الكثائؽ التالية    

 ؼ.النظاـ األساسي كالسجؿ التجارم لممصر  -
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ة ؽ أصكالن يتضمف قراران بإحداث فرع ضمف المنطقة الحرٌ مصدٌ  إدارة المصرؼ محضر اجتماع مجمس -
 المراد إقامة فرع ليا فيو.

 / دكالر.4777ة يعادؿ /تسديد بدؿ خدمة إداريٌ  -

ة طيمة مدٌ ة العامة لممناطؽ الحرٌ سة / دكالر يكدع كتأميف في حساب المؤسٌ 47777تسديد مبمغ يعادؿ / -
 التعاقد، كذلؾ ضمانان لحقكقيا تجاه الفرع كالمصرؼ. 

 تنظيـ عقد إشغاؿ.  -

ة إال بعد تسجيمو أصكالن لدل و ال يجكز لمفرع ممارسة العمؿ في المناطؽ الحرٌ كتجدر اإلشارة أنٌ     
ة الحككمة لدل المصارؼ ة مفكضيٌ مصرؼ سكرية المركزم في سجؿ المصارؼ الممسكؾ لدل مديريٌ 

عبلـ ا  .463سة بذلؾلمؤسٌ كا 

ة ىي: بنؾ لبناف ة كأجنبيٌ ة في دمشؽ سبعة مصارؼ عربيٌ كعمى سبيؿ المثاؿ يكجد في المنطقة الحرٌ     
ة، بنؾ سكسيتيو ة، بنؾ بيمك، فرنسبنؾ، بنؾ بيركت كالببلد العربيٌ ة العربيٌ كالميجر، الشركة المصرفيٌ 

 . 464جنراؿ، مصرؼ البصرة األىمي

ّنيالتشريعّاألردثانيًا:ّفيّ

ة تعميمات تسجيؿ الشركات الراغبة باالستثمار في المناطؽ ة األردنيٌ سة المناطؽ الحرٌ أصدرت مؤسٌ     
ة كالشركات سة ىذه الشركات بالتضامف كالتكصية البسيطة كالمحدكدة المسؤكليٌ دت المؤسٌ ة، كقد حدٌ الحرٌ 

 ة.األجنبيٌ 

ع ىذه الطمبات ة" كتكقٌ شركات المناطؽ الحرٌ ـ طمبات تسجيؿ الشركات إلى أميف السجؿ "سجؿ تقدٌ     
ان أك أماـ كاتب العدؿ أك أحد المحاميف المجازيف، عمى أف يرفؽ أماـ أميف السجؿ أك مف يفكضو خطيٌ 
 .465مع الطمب النسخة األصمية لعقد الشركة

ة الصناعة ة كالمسجمة في كزار أما بالنسبة لمشركات التي ترغب في إقامة فرع ليا في المنطقة الحرٌ     
كمرفقان بو صكرة  ـ طمبان إلى أميف السجؿ مكقعان مف أحد المفكضيف بالتكقيع عف الشركةيا تقدٌ كالتجارة فإنٌ 

قة عف عقد الشركة قة عف شيادة تسجيؿ الشركة لدل كزارة الصناعة كالتجارة، ككذلؾ نسخة مصدٌ مصدٌ 
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، كبعد أف يتحقؽ أميف 466ة مف قبؿ الشركاءعكبياناتيا أك عقد التأسيس كالنظاـ األساسي لمشركة كالمكقٌ 
/ أياـ مف تاريخ تقديـ الطمب اإلجابة عميو، كفي حاؿ 3السجؿ مف البيانات المقدمة لو يقدـ خبلؿ /

سة ب كتكقيع عقد اإلشغاؿ االستثمارم مع مؤسٌ ؿ الشركة بدفع البدؿ المتكجٌ صدرت المكافقة يقـك ممثٌ 
 ة كالحصكؿ عمى الترخيص.المناطؽ الحرٌ 

يا تقدـ طمب تسجيؿ إلى المدير ة فإنٌ ة الراغبة بالترخيص في المناطؽ الحرٌ كبالنسبة لمشركات األجنبيٌ    
ة الذم يقـك بدكره بتسميمو إلى أميف السجؿ، كيرفؽ بالطمب البيانات كالكثائؽ سة المناطؽ الحرٌ العاـ لمؤسٌ 

 : 467ةالتالية مترجمة إلى المغة العربيٌ 

 يا كنظاميا األساسي._ نسخة مف عقد تأسيس4

ة _ قائمة بأسماء أعضاء مجمس اإلدارة أك ىيئة المديريف أك الشركاء حسب مقتضى الحاؿ، كجنسيٌ 2
 كؿ منيـ كأسماء األشخاص المفكضيف بالتكقيع عف الشركة. 

ة بمكجبيا شخصان مقيمان لتسجيؿ الشركة كتمثيميا ض الشركة األجنبيٌ _ نسخة عف الككالة التي تفكٌ 3
 ي أعماليا. كتكل

ة لمشركة في مركزىا الرئيسي مصدقة مف قبؿ مدقؽ حسابات قانكني ة آلخر سنة ماليٌ _ البيانات الماليٌ 4
 في بمدىا.

 ة التي ترغب ممارستيا  في المنطقة الحرة._ غايات الشركة األجنبيٌ 5

كبعد استكماؿ األكراؽ السابقة يقـك أميف السجؿ بدراسة الطمب كالتنسيب بو خبلؿ ثبلثة أياـ إلى     
قراره بالمكافقة عمى ة العاـ لممناطؽ الحرٌ يصدر المدير  كعند استكماؿ اإلجراءات المطمكبةالمدير العاـ، 
 تسجيؿ الشركة.

ة أف تستخدـ مف ة األردنيٌ مة في المناطؽ الحرٌ سج  و يتكجب عمى كؿ شركة مي كتجدر اإلشارة أن      
: مف مجمكع العامميف لدل ىذه الشركة، بشرط أال يقؿ عدد األردنييف 57األردنييف ماال يقؿ عف 

 . 468العامميف عف مستخدـ كاحد في كافة األحكاؿ
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مدف المممكة  ة أف تفتتح مكتبان ليا في أم مكاف مفمة في المناطؽ الحرٌ سج  كما يجكز لمشركة المي     
ة كأف يقتصر نشاطو عمى ة عمى أف يسجؿ ىذا المكتب في السجؿ العائد لممنطقة الحرٌ ة الياشميٌ األردنيٌ 

 .469تكجيو أعماؿ الشركة أك تنسيقيا

ّثًا:ّفيّالتشريعّاإلماراتيثال

 :477ة لمشركات العاممة فييا أربع أنكاع مف التراخيص كىيتصدر المنطقة الحرٌ     

ة أك تصدر فقط لمشركات التي لدييا رخصة صادرة عف دائرة التنمية االقتصاديٌ  ة:رخصة خاصٌ  _4
 ة لمعمؿ في دكلة اإلمارات، كتسمح ىذه الرخصة بممارسة مختمؼ األنشطة باستثناء التصنيع.البمديٌ 

ة: تصدر لمشركات التي يتـ تأسيسيا خارج دكلة اإلمارات كال يتكجب عمييا الحصكؿ _ رخصة عامٌ 2
ة، كيجكز أف تعكد ممكية الشركة بالكامؿ ألجانب، ة أك البمديٌ ة مف دائرة التنمية االقتصاديٌ عمى رخص

 تجيز ىذه الرخصة ممارسة مختمؼ األنشطة بما في ذلؾ التصنيع.

ة: تسمح ىذه الرخصة لحامميا أف يقـك بإنشاء شركة تتمتع بكضع _ رخصة شركة بالمنطقة الحرٌ 3
الذم يجب أف يككف شخصان طبيعيان أك معنكيان -ة كتككف مسؤكلية المالؾ رٌ قانكني مستقؿ في المنطقة الح

 سة المدفكع.في حدكد رأس ماؿ المؤسٌ  -منفردان 

مة داخؿ دكلة سة كالمسجٌ ة: تمنح ىذه الرخصة لشركات التصنيع المؤسٌ _ رخصة صناعة كطنيٌ 4
 اإلمارات أك خارجيا.

تمؾ المنطقة ة كترغب بفتح فرع ليا في منطقة الحرٌ البالنسبة لمشركات التي تمارس نشاطيا خارج     
ة لمحصكؿ عمى كاحد مف التراخيص المذككرة و يتكجب عمييا التقدـ بطمب إلى إدارة المنطقة الحرٌ فإن  

ذا كانت الشركة ترغب بممارسة أكثر مف نشاط فإن   و يتكجب عمييا الحصكؿ عمى ترخيص سابقان، كا 
تكقيع عقد  الطمب مف قبؿ إدارة المنطقة كفي حاؿ المكافقة عميو يتـٌ  ، كبعد دراسة474منفصؿ لكؿ نشاط

 إيجار مع الشركة كمنح الترخيص ليا.
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ع اإلماراتي بإنشاء أم نكع مف أنكاع ة فقد سمح المشرٌ أما بالنسبة إلنشاء شركة في المنطقة الحرٌ     
 .472ىـ إماراتية، بشرط أف ال يقؿ رأسماليا عف مميكف در الشركات في المنطقة الحرٌ 

ة، كتبت اإلدارة بالطمب خبلؿ ثبلثيف يتقدـ بطمب التأسيس ككيؿ عف الشركاء إلى إدارة المنطقة الحرٌ     
يكمان مف استبلمو، كفي حاؿ المكافقة تصدر إدارة المنطقة الترخيص كشيادة التككيف كتقـك بتسجيؿ 

لشركة عقد إيجار مع إدارة المنطقة ؿ ا، كبعدىا يكقع ممثٌ 473ةالشركة في سجؿ شركات المنطقة الحرٌ 
ة ضمف حدكد ة، كمف تمؾ المحظة بإمكاف الشركة البدء بنشاطيا االستثمارم في المنطقة الحرٌ الحرٌ 

 الترخيص الممنكح ليا.

ّرابعًا:ّفيّالتشريعّالجزائري

ىا عدٌ ة يي إطاريٌ ة د اتفاقيٌ و تحدٌ فإن   4994لعاـ  327-94لممرسـك التنفيذم  كما سبؽ كذكرنا كفقان     
ة التي تحكـ العبلقات بيف المستغؿ كالمتعامميف ة" األنظمة الداخميٌ ستغؿ "صاحب امتياز المنطقة الحرٌ المي 
 .474ةمارسيف في المنطقة الحرٌ المي 

ة في ة منح التراخيص لممستثمريف في المناطؽ الحرٌ ستغؿ ىك الذم يحدد آليٌ المي  كيبدك مما سبؽ أف      
ع الجزائرم كما ذكرنا آنفان المشرٌ فأكاف ىؤالء المستثمريف أشخاصان طبيعييف أك اعتبارييف، الجزائر، سكاء 

ة، فالشركة قد نأل بنفسو عف ذلؾ المكضكع كتركو لمشركة المستثمرة صاحبة امتياز تشغيؿ المناطؽ الحرٌ 
ة كما تقـك رٌ األخيرة ىي التي تقـك بكضع شركط ترخيص الشركات الراغبة في العمؿ في المناطؽ الح

-93بكضع أنظمة عمميا في تمؾ المناطؽ، كذلؾ ضمف التشريعات النافذة كالسيما المرسـك التشريعي 
ة كقكانيف االستثمار النافذة في الجميكريٌ  4994لعاـ  327-94كالمرسـك التنفيذم  4993لعاـ  42

 ة.الجزائريٌ 
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ّالفرعّالثاني

ّبنظامّعقدّاإلشغالّاالستثماريإجراءاتّالترخيصّفيّالدولّالتيّلمّتأخذّ

فرضت الدكؿ التي لـ تأخذ بنظاـ عقد اإلشغاؿ االستثمارم مجمكعة مف اإلجراءات التي يتكجب     
ة، كىذه االعتبارم القياـ بيا لترخيص مشركعو االستثمارم في المنطقة الحرٌ  -المستثمر–الشخص عمى 

بعيا ة، كسكؼ نبحث بإجراءات الترخيص التي تتٌ يٌ ة اليمنة كالجميكريٌ ة مصر العربيٌ الدكؿ ىي جميكريٌ 
 ىذه الدكؿ كمايمي:تشريعات الشركات في 

ّأواًل:ّفيّالتشريعّاليمني

الناظـ لبلئحة  4999لعاـ  /295لقد جاء الفصؿ السادس مف قرار رئيس مجمس الكزراء رقـ /    
ة. كمف بعنكاف تراخيص الشركات في المنطقة الحرٌ  4993/ لعاـ 4ة رقـ /ة لقانكف المناطؽ الحرٌ التنفيذيٌ 

ص إجراءات الترخيص التي تخضع ليا الشركات مخٌ خبلؿ استقراء نصكص مكاد ىذا الفصؿ يمكف أف ني 
 ة بمايمي:الراغبة باالستثمار في المناطؽ الحرٌ 

ة بطمب ة الحرٌ ة لمترخيص إلى إدارة المنطقـ الشركة التي حصمت عمى قرار المكافقة األكليٌ تتقدٌ     
تسجيؿ الشركة في السجؿ التجارم كفقان لمنمكذج المخصص لذلؾ، كيجب أف يرفؽ مع الطمب نسخان 

 :475دة مف الكثائؽ اآلتيةمتعدٌ 

 العقد االبتدائي كالنظاـ األساسي لمشركة. -

 قرار تسجيؿ الشركة في مركزىا الرئيسي. -

 ترخيص الشركة السارم المفعكؿ لمزاكلة نشاطيا.  -

 ة. ة لمترخيص بإقامة المشركع في المنطقة الحرٌ قرار المكافقة األكليٌ  -

ؿ عنيـ ة، كتفكيض الشركاء مثبلن لممثٌ دىا إدارة الشركات في المنطقة الحرٌ ة كثائؽ أخرل تحدٌ أيٌ  -
 باستكماؿ إجراءات الترخيص. 
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عداد قرار الترخيص بتسجيؿ ة إجراءات التسجيؿ كا  بعد ذلؾ تستكمؿ إدارة الشركات في المنطقة الحرٌ     
 :476الشركة كفقان لما يمي

 ة.خذ شكؿ شركات قائمة في سجؿ الشركات بالمنطقة الحرٌ أ_ التسجيؿ المباشر لممشاريع التي تتٌ 

ة، تقـك إدارة الشركات ب_ شركات تحت التأسيس كالراغبة في حصر نشاطيا في إطار المنطقة الحرٌ 
كبعد صدكر قرار التأسيس تقـك بتسجيميا في سجؿ الشركات بالمنطقة  ،باستكماؿ إجراءات تأسيسيا

 ة.الحرٌ 

ة، تقـك أكالن باستكماؿ ج_ الشركات تحت التأسيس كالراغبة في فتح فرع ليا في إطار المنطقة الحرٌ 
ة لتسجيؿ إجراءات تأسيسيا لدل الجيات المختصة كبعد االنتياء مف ذلؾ تتقدـ إلى إدارة المنطقة الحرٌ 

 رعيا فييا. ف

ة إلجراءات و يخضع تأسيس الشركات التي يقتصر نشاطيا في المنطقة الحرٌ أن   يفيـ مٌما سبؽ    
ة كترغب في التأسيس كالتسجيؿ المقررة مف إدارة المنطقة، أما الشركات التي تأسست خارج المنطقة الحرٌ 

لدل إدارة الشركات كتتبع في ذلؾ  ةمزاكلة نشاطيا فييا فعمييا التسجيؿ في سجؿ شركات المنطقة الحرٌ 
ما أجرت الشركة أم تعديؿ في رة مف إدارة المنطقة، كتتبع نفس النظاـ كمٌ إجراءات التسجيؿ المقرٌ 

 .477نظاميا

ة قرار الترخيص كبعد سداد الرسـك المتكجبة كاستكماؿ اإلجراءات السابقة يصدر رئيس المنطقة الحرٌ     
 . 478بتسجيؿ الشركة

د شكؿ قانكني محدد إلقامة التشريع اليمني كعمى خبلؼ التشريع األردني لـ يحدٌ  ا سبؽ أف  يبلحظ ممٌ     
تكصية أك التضامف أك الة، حيث يمكف ألم نكع مف أنكاع الشركات سكاء الشركات في المناطؽ الحرٌ 

األردني ىذه ع ة، في حيف حصر المشرٌ نشأ في المناطؽ الحرٌ مساىمة أف تي الة أك محدكدة المسؤكليٌ ال
 ة.الشركات بالتضامف كالتكصية كالمحدكدة المسؤكليٌ 

إذ ال يكجد ما يمنع مف إنشاء  ،ع األردنيالحصر مف قبؿ المشرٌ  لمثؿ ىذاو ال مبرر ن  كبرأينا فإ    
ة، نظران ألىمية ىذه الشركات كقدرتيا عمى الخكض الشركات المساىمة لبلستثمار في المناطؽ الحرٌ 

 مة. باستثمارات ضخ
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ّثانيًا:ّفيّالتشريعّالمصري

ة لقانكف بالبلئحة التنفيذيٌ  4997/ لعاـ 2478بالعكدة إلى قرار رئيس مجمس الكزراء المصرم رقـ /    
ضمانات كحكافز االستثمار، جاء الباب الثاني مف القرار بعنكاف "تأسيس الشركات" كانقسـ الباب إلى 

ة، كالفصؿ الثاني لمشركات يصان لممناطؽ الحرٌ س خصٌ ؤسٌ فصميف أحدىما يتحدث عف الشركات التي تي 
ة، إذ يشترط لترخيص دة كالتي تزاكؿ بعض األنشطة في المناطؽ الحرٌ ذات األغراض كاألنشطة المتعدٌ 

سكف في الشركات تحت ـ المؤسٌ ة أف يقدٌ الشركات التي يقتصر نشاطيا عمى االستثمار في المناطؽ الحرٌ 
ركات القائمة أك مف ينكب عنيـ طمبان إلى الييئة العامة لبلستثمار كالمناطؽ التأسيس أك الشركاء في الش

ـ مع الطمب عقد تأسيس الشركة كالنظاـ األساسي لمشركات المساىمة أك التكصية ، كيقدٌ 479ةالحرٌ 
، أما بالنسبة لشركات التضامف كالتكصية البسيطة 487باألسيـ أك عقد الشركة ذات المسؤكلية المحدكدة

 : 484الطمب يقدـ مرفقان بو نسخة مف العقد كمتضمنان البيانات التالية فإف  

 نكع مجاؿ النشاط الذم تزاكلو الشركة. -

 . فأك مكصي يفمتضامن كانكا شركاءأة كؿ منيـ، سكاء أسماء الشركاء كعناكينيـ كجنسياتيـ كحصٌ  -

 ة الشركة.مدٌ  -

 عيا.اسـ الشركة كعنكانيا كمركزىا الرئيسي في مصر كفرك  -

 ة كؿ شريؾ. رأس ماؿ الشركة المدفكع كنكعو كحصٌ  -

 نظاـ إدارة الشركة كطريقة تكزيع األرباح كالخسائر. -

ة قرارىا بترخيص تأسيس الشركات بعد مراجعة تصدر الييئة العامة لبلستثمار كالمناطؽ الحرٌ     
رة، كبعد ذلؾ يتكجب عمى د الشركات في السجؿ التجارم في كزارة التجا، كتقيٌ 482البيانات السابقة

 .483ة صكرة عف القيد بالسجؿـ إلى الييئة العامة لبلستثمار كالمناطؽ الحرٌ المسؤكؿ في الشركة أف يقدٌ 
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كالتي ترغب بمزاكلة بعض األنشطة في دة أما بالنسبة لمشركات ذات األغراض كاألنشطة المتعدٌ    
 ص كفقان لمنظاـ القانكني الذمرخٌ يا تي مناطؽ فإن  ة إضافة إلى نشاطيا األساسي خارج تمؾ الالمناطؽ الحرٌ 

 ة.، كتسجؿ بسجؿ الشركات بالمنطقة الحرٌ 484تخضع لو الشركة أصبلن 

ة أف تككف عقكد كيشترط في جميع األحكاؿ بالنسبة لمشركات التي يقتصر عمميا في المناطؽ الحرٌ     
 يصدر بيا قرار مف رئيس مجمس الكزراء رة جميعيا طبقان لمنماذج التيتأسيسيا كأنظمتيا األساسية محرٌ 

 .485المصرم

كبعد أف انتيينا مف البحث بآلٌية االستثمار في المناطؽ الحٌرة في الفصؿ األكؿ، حيث عالجنا نطاؽ     
االستثمار في تمؾ المناطؽ كبحثنا في إجراءات ترخيص تمؾ المشركعات المقامة في المناطؽ الحٌرة، 

بحث بمزايا االستثمار في المناطؽ الحٌرة مف خبلؿ البحث بعكامؿ جذب سننتقؿ في الفصؿ الثاني لم
 االستثمارات إلى تمؾ المناطؽ كمف خبلؿ البحث بحماية االستثمارات المقامة فييا.

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّّالفصلّالثاني

ّةٌّ مزاياّاالستثمارّفيّالمناطقّالحر

مف المزايا التي يحصؿ عمييا  ة عمى اختبلؼ أنكاعيا عمى عددتكاد تجمع التشريعات العربيٌ     
ة سع تارةن في بعض التشريعات العربيٌ ة، كتتنكع ىذه المزايا كتتٌ المستثمر عند استثماره في المناطؽ الحرٌ 

يا جميعيا تظير سعي ىذه التشريعات عمى ة أخرل مكضكع الدراسة، لكن  لتضيؽ في تشريعات عربيٌ 
نو ىذه التشريعات مف حكافز كما ة، مف خبلؿ ما تؤمٌ تشجيع المستثمريف لبلستثمار في المناطؽ الحرٌ 

ة كىي تمؾ التي تنص عميو مف ضمانات لبلستثمار في ىذه المناطؽ، سكاء أكانت ىذه الضمانات إجرائيٌ 
ة بالمجكء لمقانكف الداخمي أك الدكلي الذم يختاره لمنظر في تسمح لممستثمر األجنبي في المناطؽ الحرٌ 

ة مف خبلؿ ما نو كبيف الدكلة المضيفة، أك سكاء كانت تمؾ الضمانات مكضكعيٌ المنازعات التي تنشأ بي
 ة.نو تشريعات الدكلة المضيفة مف حماية لحقكؽ المستثمريف في المناطؽ الحرٌ تتضمٌ 

كما  ةفي المناطؽ الحرٌ  اآلليات التي تتـ مف خبلليا تسكية منازعات االستثمار باإلضافة لذلؾ فإف      
قدمكف ؿ عامؿ ضماف كبير لممستثمريف، فيـ يي ليات مف ضماف لحقكؽ المستثمريف يشكٌ ره تمؾ اآلتكفٌ 

 عمى االستثمار مطمئنيف عمى حقكقيـ كاستثماراتيـ في حاؿ حصكؿ نزاعات قضائية.

ة تمعب دكران كبيران في خمؽ بيئة خصبة ة أك الدكليٌ سات ضماف االستثمار سكاء الكطنيٌ مؤسٌ  كما أف      
ة لضمانات ة كالجماعيٌ ة الثنائيٌ ة، أضؼ عمى ذلؾ االتفاقيات الدكليٌ في المناطؽ الحرٌ لبلستثمار 

سات كاالتفاقيات كؿ عمميات االستثمار سكاء غطي تمؾ المؤسٌ االستثمارات في الدكؿ المضيفة، حيث تي 
 ة كغيرىا.في المناطؽ الحرٌ 

 فصؿ لمبحث في عكامؿ جذبألكؿ مف ىذا الص المبحث انا سنخصٌ كبناءن عمى ما سبؽ فإن      
الناشئة عف منازعات الات تسكية ة، مستعرضيف أنكاع تمؾ الحكافز كآليٌ المناطؽ الحرٌ  ات إلىاالستثمار 

في  اتالستثمار ا اني لمحديث عف حمايةص المبحث الثة. كما سنخصٌ االستثمار في المناطؽ الحرٌ 
سات ضماف مؤسٌ  كالبحث بأىـٌ مف خبلؿ البحث بالضمانات القانكنٌية لبلستثمار ة، المناطؽ الحرٌ 

 االستثمار في تمؾ المناطؽ، كذلؾ عمى النحك التالي:

ّالمناطقّالحرةّالمبحثّاألول:ّعواملّجذبّاالستثماراتّإلى -
 فيّالمناطقّالحرةّاتاالستثماّرّالمبحثّالثاني:ّحماية -
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ّالمبحثّاألول

ّةٌّ المناطقّالحرّاتّإلىاالستثماّرّعواملّجذب

، حيث تقـك 486ةر بقيمة نقديٌ ة تقدٌ مزايا اقتصاديٌ عف  عبارةىي حكافز االستثمار  ا ال ريب فيو أف  ممٌ     
الدكؿ عادة بمنحيا بيدؼ جذب كتشجيع االستثمارات كالمستثمريف سكاء كانكا أجانب أك محمييف 

يا التي يحصؿ عمييا المستثمركف في المناطؽ لبلستثمار فييا، كعمى سبيؿ المثاؿ نذكر عدد مف المزا
 :487ةالحرٌ 

ة حصران كفؽ أنظمة ة يتـ التعامؿ فييا بالعمبلت األجنبيٌ السماح بإقامة مصارؼ في المناطؽ الحرٌ  _
 ة.المصارؼ العالميٌ 

 ة.ة معفاة مف الرسـك الجمركيٌ ػ جميع المستمزمات كالتجييزات كالمكاد البلزمة لمشاريع المناطؽ الحرٌ 

كاإلعفاء مف الضرائب كالرسـك عمى  ة في االستيراد كالتصدير،الخارجيٌ  ػ عدـ التقيد بأنظمة التجارة
 اختبلفيا.

ة تحكيؿ رأسماؿ المستثمر كاألرباح الناشئة عنو إلى خارج الدكلة المضيفة مستثناة مف قيكد حريٌ _ 
 الرقابة عمى القطع.

حمكلة لتسييؿ عممية نقؿ منتجات ىذه المناطؽ إلى خارجيا ت لسيارات النقؿ كالػ السماح باإلدخاؿ المؤقٌ 
 ة إلييا.كلتسييؿ دخكؿ المكاد األكليٌ 

المناطؽ ات إلى ستثمار بللة المطمب األكؿ لمبحث بعكامؿ الجذب االقتصاديٌ  صنا سنخصٌ كعميو فإن      
الناشئة عف ات منازعالتسكية ب نخصص المطمب الثاني لمبحث بعكامؿ الجذب المتعمقةة، كما سالحرٌ 

 ة لبلستثمار كذلؾ كمايمي:ة، نظران لما تمثمو تمؾ اآلليات مف حكافز ميمٌ االستثمار في المناطؽ الحرٌ 

ّاتّإلىّالمناطقّالحرةستثماّراللالمطمبّاألول:ّعواملّالجذبّاالقتصاديةّ -
مناطقّفيّالعنّاالستثمارّّالثاني:ّعواملّالجذبّالمتعمقةّبتسويةّالمنازعاتّالناشئةّالمطمب -

 الحرة

- ّ
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ّالمطمبّاألول

ّةٌّ المناطقّالحرّعواملّالجذبّاالقتصاديةّلالستثماراتّإلى

: عكامؿ 488 ستثمار بصكرتيف اثنتيف ىمابللة يمكننا أف نكجز أىـ صكر عكامؿ الجذب االقتصاديٌ     
ار خصبة لمتجٌ ة جميعيا بخمؽ بيئة استثماريٌ  ة، كتسيـ ىذه العكامؿة كعكامؿ الجذب التجاريٌ الجذب الماليٌ 

الفرع الثاني في ثـ سنبحث  ةالماليٌ  الفرع األكؿ بعكامؿ الجذبفي نبحث نا سفإن   كالمستثمريف، كبناءن عميو
ة، محاكليف المقارنة بيف التشريعات العربية المناطؽ الحرٌ  ات إلىة لبلستثمار التجاريٌ  بعكامؿ الجذب

 المختمفة مكضكع الدراسة.

ّالفرعّاألول

ّمالي ةالّعواملّالجذب

عفاءات كتخفيضات ضريبيٌ حكافز ك كىي      ة سندرسيا في عدد مف ة مختمفة، كتسييبلت جمركيٌ ا 
 ة مكضكع الدراسة: الدكؿ العربيٌ تشريعات 

ّ:ّفيّالتشريعّالسوريأوالًّ

ة كاآلالت بتصدير مكاد البناء األساسيٌ  2773/ لعاـ 47ع السكرم بالمرسـك /لقد سمح المشرٌ     
ة معفاة مف إجازة ة السكريٌ ة إلى المناطؽ الحرٌ ان أك المكتسبة الصفة الكطنيٌ المصنكعة محميٌ ات كالمعدٌ 

التصدير كالتعيد بإعادة القطع كمستثناة مف أحكاـ منع أك تقييد التصدير، كلكف ىذا اإلعفاء مشركط 
أك لتجييز تمؾ األبنية يا فية كالمنشآت االستثماريٌ  ة إلشادة األبنيةلمناطؽ الحرٌ باستعماؿ ىذه المكاد في ا

يا تخضع لؤلحكاـ ة إلى الخارج فإن  كالمنشآت، أما في حاؿ إعادة تصدير ىذه المكاد مف المناطؽ الحرٌ 
 . 489د بإعادة القطعة لمتصدير، سكاء مف حيث المنع أك التقييد أك التعيٌ العامٌ 

ة ة كالصناعيٌ النص السابؽ فيو تشجيع كبير لممستثمريف عمى إقامة المنشآت التجاريٌ  كبرأينا فإف      
لمضرائب المفركضة  نظران لعدـ خضكع مكاد البناء كاآلالت البلزمة ة،ة السكريٌ الضخمة في المناطؽ الحرٌ 

 ة.المنشآت خارج المناطؽ الحرٌ  أراد المستثمر إشادة ىذهفيما لك 
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لمكاد إلى خارج حيف أسقط المنع في حاؿ إعادة تصدير ىذه ا قان ع السكرم مكفٌ كبرأينا لقد كاف المشرٌ     
ة يغمؽ الباب أماـ المستثمريف ة ألف إسقاط اإلعفاء في حاؿ التصدير خارج المناطؽ الحرٌ المناطؽ الحرٌ 

ة ثـ يقكمكف بإعادة المناطؽ الحرٌ  الذيف قد يمجؤكف إلى استيراد المكاد كاآلالت بحجة إشادة األبنية في
 .ب الضريبيؿ بكابة لمتيرٌ ا يشكٌ تصديرىا إلى خارج تمؾ المناطؽ دكف خضكعيـ لمضرائب الكاجبة ممٌ 

ة بمكجب بيانات تصدير ة إلى المناطؽ الحرٌ ة المحميٌ ع السكرم بتصدير المكاد األكليٌ كقد سمح المشرٌ      
ات مف ىذه المكاد ة ككفؽ أنظمة القطع النافذة، باستثناء بعض الكميٌ ة، كفؽ أحكاـ التجارة الخارجيٌ نظاميٌ 

دىا كزير التجارة كاالقتصاد لكؿ ة التي يحدٌ صات السنكيٌ أك مف مكاد التعبئة أك التغميؼ المشمكلة بالمخصٌ 
 .497ة كأنظمة القطعمستثمر كالتي ال تخضع ألحكاـ التجارة الخارجيٌ 

تحديد النسبة التي يحددىا الكزير لكؿ مستثمر، كعف النسبة التي تخضع ة كىنا يثكر التساؤؿ عف آليٌ     
ع ترؾ تحديد تمؾ ة كأنظمة القطع كال تسرم عمييا الحكافز الممنكحة، فالمشرٌ ألحكاـ التجارة الخارجيٌ 

نة بنص المرسـك التشريعي لتحديد تمؾ ة معيٌ ع آليٌ د المشرٌ ذا لك حدٌ النسبة لمكزير المختص، كبرأينا حبٌ 
 النسبة لما في ذلؾ مف تحقيؽ لمعدالة بيف المستثمريف كعدـ محاباة مستثمر عمى آخر.

نعة أك ة أك مصٌ ة سكاء أكانت مكاد أكليٌ كتسرم عمى البضائع كالمكاد الداخمة إلى المناطؽ الحرٌ     
عادة التصدير-عة نصؼ مصنٌ   .494تأحكاـ اإلدخاؿ المؤقٌ  -كالتي تدخؿ إلييا بغية التصنيع كا 

 .492ةة السكريٌ عة في المناطؽ الحرٌ كيتـ منح شيادة المنشأ السكرم لممنتجات المصنٌ كما     

، ع السكرم جميع النشاطات القائمة داخؿ المناطؽ الحرٌ كقد أعفى المشرٌ      ة مف كافة الضرائب كالرسـك
ة لجمركيٌ كالسيما ضرائب األرباح كالركاتب كاألجكر ككافة الرسـك األخرل كرسـ الطابع كالرسـك ا

ة ، حيث ال تسرم عمى ىذه األنشطة سكل القكانيف المتعمقة باألمف كاآلداب كالصحة العامٌ 493كغيرىا
 .494كقمع التيريب
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ّثانيًا:ّفيّالتشريعّالجزائري

-94كالمرسـك التنفيذم  4993لعاـ 42-93ع الجزائرم مف خبلؿ المرسـك التشريعي لقد منح المشرٌ     
ة، كأىـ عكامؿ المناطؽ الحرٌ  مف الحكافز كاالمتيازات المتعمقة باالستثمار فيالعديد  4994لعاـ  327

 مايمي:ب ة يمكف إيجازىاالجذب الماليٌ 

مف ضريبة األرباح كالدفع الجزافي كالرسـ عمى النشاط ة المستثمرة في المناطؽ الحرٌ _ إعفاء الشركات 
 .495نكاتالتجارم كالصناعي طيمة فترة أدناىا سنتاف كأقصاىا خمس س

ػ اإلعفاء مف جميع الرسـك كاالقتطاعات ذات الطابع الجبائي كالشبو الجبائي، بما في ذلؾ اإلعفاء مف 
ؼ مباشرة في إنجاز االستثمار،  سكاء  الرسـ عمى القيمة المضافة عمى السمع كالخدمات التي تكظٌ 

 . 496أكانت مستكردة أك مف السكؽ المحمية

 .497ة الخاصة بالتصديرركيٌ _ اإلعفاء مف جميع الرسـك الجم

ة التي تدخؿ في إطار االستثمار مف الرسـ العقارم ابتداءان مف تاريخ الحصكؿ ات العقاريٌ _ إعفاء الممكيٌ 
 عمى تمؾ العقارات.

ّثًا:ّفيّالتشريعّاإلماراتيثال

القانكف  ة بمكجبع اإلماراتي عدد مف الحكافز الضريبية لبلستثمار في المناطؽ الحرٌ لقد منح المشرٌ     
/ لعاـ 2لة بعض مكاده بالقانكف رقـ /ة بجبؿ عمي كالمعدٌ الناظـ لممنطقة الحرٌ  4986/ لعاـ 2رقـ /
 يا:أىمٌ  ةعمى عدد مف عكامؿ الجذب الماليٌ  ث نٌص ، حي2774

ة كال تستكفى عنيا رسـك عة فييا مف الرسـك الجمركيٌ ة أك المصنٌ _ إعفاء البضائع الكاردة لممنطقة الحرٌ 
أك استعماليا داخؿ عند إعادة تصديرىا، كيسرم ىذا اإلعفاء عمى البضائع التي يتـ استيبلكيا  تصدير

ب ؿ بكابة لمتيرٌ و يشكٌ ع اإلماراتي ألن  ؿ المشرٌ بى نتقد يجب تداركو مف قً ة، كىذا برأينا مذىب مي المنطقة الحرٌ 
 الضريبي كما شرحنا سابقان.
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ع اإلماراتي كافة الضرائب بما في ذلؾ ضريبة الدخؿ، لكف المشرٌ اؿ مف _ إعفاء الشركات كاألفراد كالعمٌ 
 .498د ىذا اإلعفاء بخمسيف عامان قابمة لمتجديد لمدة مماثمةحدٌ 

ّرابعًا:ّفيّالتشريعّاليمني

ة بشأف المناطؽ الحرٌ  4993/ لعاـ 4ة بمكجب القانكف /ة اليمنيٌ في الجميكريٌ  جاءت ىذه العكامؿ    
 يا: كأىمٌ 

نتاج كما  ةعة فييا ألية أك المصنٌ البضائع الكاردة لممنطقة الحرٌ _ عدـ خضكع  ضرائب استيراد كتصدير كا 
 .499ةال تخضع لئلجراءات الجمركيٌ 

ة بات كأجكر العامميف غير اليمنييف في المشركعات التي تقـك في المناطؽ الحرٌ _ عدـ خضكع مرتٌ 
ؿ بى ، كىذا برأينا مذىب منتقد مف قً 277يفاؿ اليمنيلضرائب الدخؿ فيما تسرم ىذه الضريبة عمى العمٌ 

 إذ يضع العامؿ اليمني بمرتبة أدنى مف مرتبة العامؿ األجنبي. ،المشرع اليمني

ة كضرائب ة كالصناعيٌ ة مف ضرائب األرباح التجاريٌ _ إعفاء كافة المشاريع العاممة في المنطقة الحرٌ 
ة كتككف ىذه المدٌ  ،منح الترخيص لممشركعالدخؿ السارية في اليمف  لمدة خمسة عشر عامان مف تاريخ 

 .274قابمة لمتمديد لعشرة أعكاـ أخرل

ة كفيما بينيا ككذلؾ مع الغير خارج اليمف داخؿ المناطؽ الحرٌ  ة التي تتـٌ ات النقديٌ ال تخضع العمميٌ  _
جراءات الرقابة عمى النقد السارية في الجميكريٌ   .272ةة اليمنيٌ ألحكاـ كا 

ّالمصريخامسًا:ّفيّالتشريعّ

ات لبلستثمار  ةة عدد مف عكامؿ الجذب الماليٌ يٌ مصر رت التشريعات الة قرٌ كغيرىا مف التشريعات العربيٌ     
 أىميا:ك  4997اـ / لع8ة كذلؾ بمكجب القانكف رقـ /المناطؽ الحرٌ  إلى

داتيا ألنظمة االستيراد ة أك كار ة في المناطؽ الحرٌ _ عدـ خضكع صادرات المشركعات االستثماريٌ 
 المبيعات  ة كالضريبة العامة عمىة، كما ال تخضع لمضرائب الجمركيٌ أك لئلجراءات الجمركيٌ كالتصدير 
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 .273كغيرىا مف الضرائب

ة مف الضرائب كالرسـك باستثناء المناطؽ الحرٌ في ات ككسائؿ النقؿ العاممة _ إعفاء جميع اآلالت كالمعدٌ 
 سيارات الرككب.

ة عمى المبيعات كغيرىا مف الضرائب كالرسـك جميع ة كالضريبة العامٌ ف الضرائب الجمركيٌ تعفى م_ 
ة البلزمة لمزاكلة النشاط المرخص بو لممشركعات داخؿ المناطؽ األدكات كاآلالت ككسائؿ النقؿ الضركريٌ 

 .274ةالحرٌ 

 ة مف ضريبة المبيعات._ إعفاء كاردات المشركعات العاممة في المناطؽ الحرٌ 

ة كاألرباح التي تكزعيا ألحكاـ قكانيف الضرائب ال تخضع المشركعات التي تقاـ في المناطؽ الحرٌ  _
% ) كاحد في 4كالرسـك السارية في مصر، كمع ذلؾ تخضع ىذه المشركعات لرسـ سنكم مقداره 

بالنسبة المائة( مف قيمة السمع عند الدخكؿ بالنسبة لمشركعات التخزيف، كمف قيمة السمع عند الخركج 
 275دة الكاجيةلمشركعات التصنيع كالتجميع، كتعفى مف ىذا الرسـ تجارة البضائع العابرة )ترانزيت( المحدٌ 

. 

ًّا:ّفيّالتشريعّاألردنيسادس

عمى عدد مف  4984/ لعاـ 32ة رقـ /سة المناطؽ الحرٌ ع األردني بقانكف مؤسٌ لقد نص المشرٌ     
 :276ة أىمياالحكافز االستثماريٌ 

ة دكف رخصة استيراد ىا لممناطؽ الحرٌ ة ميما كاف نكعيا أك منشؤ األجنبيٌ  بإدخاؿ البضائع _ السماح
خراجيا منيا دكف رخصة تصدير إلى غير السكؽ المحميٌ  يداعيا فييا كا   ةة، كدكف أف تخضع في أيكا 

 .277ة كالضرائب األخرلحالة مف تمؾ الحاالت لمرسـك الجمركيٌ 

 : 278ة مدفكعة الرسـكـ التالية إلقامة المنشآت في المناطؽ الحرٌ _ إدخاؿ المكاد كاألدكات كالمكاز 

 كالمكاد األكلٌية الميصٌنعة. ،*مكاد البناء كأدكاتو المحمية
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 *أثاث كلكاـز المكاتب.

 كالكقكد البلـز الحتياجات المشركع الصناعي مف المنطقة. ة،*المكاد الخاـ الكطنيٌ 

المكاد السابقة مف اإلعفاء كذلؾ عمى خبلؼ باقي التشريعات، ع األردني قد استثنى المشرٌ  أم أف      
إلى االستثمار و لما فيو مف حرماف لممستثمريف مف حكافز قد تدفع بيـ مً بى نتقد مف قً كىك برأينا مذىب مي 

ع األردني إلى األخذ بذلؾ االستثناء ىك السعي إلى ما دفع المشرٌ  ة أخرل، كيبدك برأينا أف  في مناطؽ حرٌ 
ة ع األردني أف يفعؿ كما فعمت باقي التشريعات العربيٌ كلكف كاف بإمكاف المشرٌ  ،ب الضريبيالتيرٌ منع 

سقاطو لو في حيف إعادة التصدير إلى خارج المناطؽ الحرٌ   .ةمف خبلؿ إقامة اإلعفاء كا 

ّالفرعّالثاني

ّةٌّ لالستثمارّفيّالمناطقّالحرّالحوافزّالتجاري ة

ة المناطؽ الحرٌ ز تقـك الدكؿ بمنحيا لممستثمريف في يا: حكافة بأن  يمكف برأينا تعريؼ الحكافز التجاريٌ     
ة سكاء ة، بيدؼ جذب كتشجيع ىؤالء المستثمريف عمى العمؿ في المناطؽ الحرٌ باإلضافة لمحكافز الضريبيٌ 

ح لممستثمريف بالتعامؿ داخؿ المنطقة أكانكا مستثمريف محمييف أك أجانب، كمف ىذه الحكافز مثبلن السما
 ة في االستيراد كالتصدير.دىـ بأنظمة التجارة الخارجيٌ ، كعدـ تقيٌ 279ة قابمة لمتحكيؿة بعمبلت أجنبيٌ الحرٌ 

ة التي نصت عمييا ىذه الحكافز التجاريٌ  عمى التعريؼ السابؽ سكؼ نقـك باستعراض أىـٌ  كبناءن     
 مكضكع الدراسة.ة المختمفة التشريعات العربيٌ 

ّ:ّفيّالتشريعّالسوريأوالًّ

/ لعاـ 47ة التي جاء بيا المرسـك التشريعي/التجاريٌ كعكامؿ الجذب ىنالؾ العديد مف الحكافز     
ة عمى المنشآت ة أك التنفيذيٌ ة ىك عدـ سرياف قرارات الحجز االحتياطيٌ ، كأىـ ىذه الحكافز التجاريٌ 2773

ة كعمى البضائع كاألشياء المكجكدة ضمنيا، كلكف ىنالؾ استثنائيف اثنيف المقامة ضمف المناطؽ الحرٌ 
 :247ليذا المنع ىما

 ة ألحد المتخاصميف. *إذا كاف الحجز ناجمان عف نزاع يتعمؽ بنشاط في المناطؽ الحرٌ 
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ة دكف المنشأة كحؽ *إذا نص قرار الحجز صراحةن عمى حجز مكجكدات المستثمر في المنطقة الحرٌ 
 . استثمارىا

ة كحافز تجارم ميـ لـ ينص في ذلؾ حماية كبيرة لبلستثمارات المقامة في المناطؽ الحرٌ  كبرأينا فإف      
 عميو أم تشريع عربي آخر. 

، تثمارم ميما كاف نكع ىذه الكسائطو يحؽ لممستثمر إدخاؿ كسائط النقؿ البلزمة لنشاطو االسكما أن      
سيارات نقؿ بضائع أك سيارات ذات استعماؿ خاص، كلكف ذلؾ  ة أكسكاء أكانت سيارات رككب جماعيٌ 

 . 244مشركط بأال تستخدـ ىذه السيارات إال لؤلغراض التي أدخمت مف أجميا

و يمكف أف يستمر العمؿ ضمف ىذه ة فإنٌ كتسييبلن كتشجيعان عمى العمؿ االستثمارم في المناطؽ الحرٌ     
كأياـ العطؿ كاألعياد، بشرط أال يتجاكز العمؿ حدكد منشأة المناطؽ حتى خارج أكقات الدكاـ الرسمي 

 . 242المستثمر صاحب العبلقة

ّثانيًا:ّفيّالتشريعّالجزائري

كالمرسـك التنفيذم  4993لعاـ  42-93لممرسـك التشريعي  ة كفقان التجاريٌ  عكامؿ الجذب ى أىـٌ تتجم    
 بمايمي: 4994لعاـ  94-327

ة ميما كانت طبيعتيا أك كميتيا أك مصدرىا لمدة غير اطؽ الحرٌ _ السماح بكضع البضائع في المن
 ة.دة، كبدكف طمب أم ضماف مالي مقابؿ قبكليا في المناطؽ الحرٌ محدٌ 

ة، كما يمكف ليـ بكؿ حرية فتح حساب ة حصكؿ المستثمريف األجانب عمى حقكقيـ الماليٌ _ تسييؿ عمميٌ 
 .243لمتحكيؿ لدل المصارؼ المعتمدةة القابمة ة أك الكطنيٌ مصرفي بالعممة األجنبيٌ 

رة مف المصرؼ المركزم ة بعمبلت قابمة لمتحكيؿ كمسعٌ ة داخؿ المنطقة الحرٌ المعامبلت التجاريٌ  _ تتـٌ 
 .244الجزائرم
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_ عدـ التفرقة بيف المستثمر الكطني كالمستثمر األجنبي، كبيف المستثمر العمكمي كالمستثمر الخاص 
 .245، حيث يحظى كؿ منيـ بمعاممة عادلة كمنصفةكالمستثمر االعتبارممستثمر الطبيعي كبيف ال

د عمى المستثمر في _ تقميص األجؿ الممنكح لككالة تطكير االستثمار مف شيريف إلى شير كاحد لمرٌ 
 حالة طمبو مزايا إضافية مف الككالة.

السياحية غير المرتبطة  ؽ بالسياراتع الجزائرم عمى استثناء مف اإلعفاءات متعمٌ المشرٌ  كلقد نٌص     
 باستغبلؿ المشركع، ككذلؾ المساىمات كاالشتراكات في النظاـ القانكني لمضماف االجتماعي.

و يسمح لممستثمريف باستيراد كافة الخدمات كالبضائع التي يستمزميا إقامة ن  كباإلضافة لتمؾ المزايا فإ    
 :246المشركع دكف أم قيكد باستثناء مايمي

 ممنكعة بصفة مطمقة._ البضائع ال

 ة.ة العامٌ ة بالنظاـ العاـ أك الصحٌ _ البضائع المخمٌ 

 ة أك التأليؼ._ البضائع التي تخالؼ القكاعد السارية عمى حماية براءات االختراع العمميٌ 

ة أك ع الجزائرم استيراد البضائع التي تخؿ بالنظافة العمكميٌ كباإلضافة لمبضائع السابقة حظر المشرٌ     
مف العاـ أك البضائع التي تخالؼ القكاعد السارية عمى براءات الصنع أك حقكؽ االستنساخ كحماية باأل

 .247بيانات المصدر

ّثًا:ّفيّالتشريعّاإلماراتيثال

ة ة بجبؿ عمي بدكلة اإلمارات العربيٌ ة لبلستثمار بالمنطقة الحرٌ يمكف أف نجمؿ أىـ الحكافز التجاريٌ     
 حدة بمايمي:المتٌ 

: لرأس ماؿ الشركات القائمة في المنطقة لممبلؾ األجانب دكف اشتراط شريؾ 477كاممة  _ ممكية
 مكاطف.
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_ لممشركعات العاممة في المنطقة تكظيؼ كاستخداـ مف تشاء مف العمالة دكف اشتراط تشغيؿ نسبة 
 دة مف األيدم العاممة المكاطنة.محدٌ 

منحت المنطقة حٌث  قيكد، ةلممشركعات كاألفراد دكف أيية تحكيؿ رأس الماؿ كاألرباح كاألجكر _ حرٌ 
 رباح كرأس الماؿ إلى الخارج.% مف األ477الحٌرة الشركات الحؽ في تحكيؿ 

ّرابعًا:ّفيّالتشريعّاليمني

ع ة التي جاء بيا المشرٌ المناطؽ الحرٌ  ات إلىة لبلستثمار التجاريٌ  عكامؿ الجذب يمكننا أف نجمؿ أىـٌ     
 بما يمي: 4993/ لعاـ 4ف /اليمني بالقانك 

ة بتحكيؿ رؤكس أمكاليـ ككذلؾ أرباحيـ إلى _ إعطاء الحؽ لممستثمريف كالشركات في المناطؽ الحرٌ 
  .248ةة اليمنيٌ خارج الجميكريٌ 

، أم ال 249ة خالصةة ممكية أجنبيٌ _ السماح بأف يككف المشركع أك الشركة المقامة في المنطقة الحرٌ 
 ة.ة اليمنيٌ الجنسيٌ يشترط كجكد شريؾ يحمؿ 

ة ىؤالء اؿ ميما كانت جنسيٌ _ السماح لممستثمريف كالشركات باستخداـ مف يريدكف مف مكظفيف كعمٌ 
المكظفيف كالعماؿ، مع استثناء كحيد يشمؿ رعايا الدكؿ التي تخضع لقرارات المقاطعة التي يصدرىا 

 .227مجمس الكزراء

ّ:ّفيّالتشريعّالمصريخامساًّ

 ة مصر بمايمي:ة بجميكريٌ المناطؽ الحرٌ  ات إلىة لبلستثمار التجاريٌ  ز الجذبتتجمى أىـ حكاف    

ة البلزمة لمباشرة نشاطيا مؾ أراضى البناء كالعقارات المبنيٌ _ يككف لمشركات كالمنشآت الحؽ في تم
 .224ة الشركاء أك محاؿ إقامتيـ أك نسب مشاركتيـان كانت جنسيٌ كالتكسيع فيو ، أيٌ 

_ لمشركات كالمنشآت أف تستكرد بذاتيا أك عف طريؽ الغير ما تحتاج إليو في إنشائيا أك التكسع في 
مشاريعيا أك تشغيميا مف مستمزمات إنتاج كمكاد كآالت كمعدات كقطع غيار ككسائؿ نقؿ مناسبة لطبيعة 
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ر أف تصدٌ  نشاطيا، كذلؾ دكف حاجة لقيدىا في سجؿ المستكرديف، كما يككف لمشركات كالمنشآت
 .222ريفمنتجاتيا بالذات أك بالكساطة دكف ترخيص، كبغير حاجة لقيدىا في سجؿ المصدٌ 

ة مف الشركط الخاصة بجنسية مالؾ _ إعفاء مشركعات النقؿ البحرم التي تنشأ في المناطؽ الحرٌ 
 .223السفينة كالعامميف عمييا المنصكص عمييا في قانكف التجارة البحرم

، كما تستثنى ىذه السفف 4949/ لعاـ 84ة مف التسجيؿ كفقان لمقانكف رقـ /يٌ _ إعفاء السفف التجار 
سة المصرية بإنشاء المؤسٌ  4964/ لعاـ 42ة مف أحكاـ القانكف رقـ /المممككة لمشركعات المناطؽ الحرٌ 

 .224العامة لمنقؿ البحرم

خرل ألحكاـ قكانيف الرقابة ة كفيما بينيا كبيف الدكؿ األ_ ال تخضع العمميات التي تتـ في المناطؽ الحرٌ 
 .225عمى النقد

ة مف تطبيؽ أحكاـ القانكف رقـ _ استثنى المشرع المصرم الشركات المساىمة العاممة في المناطؽ الحرٌ 
 .226ةسات العامٌ بشأف التعييف في كظائؼ شركات المساىمة كالمؤسٌ  4985/ لعاـ 443/

ًّا:ّفيّالتشريعّاألردنيسادس

 بمايمي:  ة بالتشريع األردنية لبلستثمار في المناطؽ الحرٌ يٌ ىذه الحكافز التجار  تتجمى أىـٌ     

خراج رأس الماؿ المستثمر في المناطؽ الحرٌ  ة عف طريؽ المصارؼ المرخص العمؿ _ السماح بإدخاؿ كا 
، كىذه خطكة محمكدة مف قبؿ 227ة كفؽ تعميمات المصرؼ المركزم األردنيليا في المممكة األردنيٌ 

ة التي كانت قد سمحت بتحكيؿ رأس الماؿ ة كاليمنيٌ ذا لك تتداركيا التشريعات اإلماراتيٌ ع األردني حبٌ رٌ المش
 ة قيكد أك ضكابط.المستثمر إلى الخارج دكف أيٌ 

ة بضاعة إذا ة مسؤكلة عف العيب أك الضرر أك التمؼ أك النقص الذم يصيب أيٌ _ اعتبار المنطقة الحرٌ 
إىماؿ أم مف مكظفي المنطقة أك مستخدمييا أك عف عدـ صبلحية و نجـ عف فعؿ أك ثبت أنٌ 

 .228مستكدعاتيا لتخزيف مثؿ تمؾ البضائع
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ة تسكية مع المستثمريف في مناطقيـ عمى التعكيض الذم ة بعقد أيٌ _ السماح لرؤساء المناطؽ الحرٌ 
 كذلؾ دكف المجكءب بضاعة المستثمر، كنو مقابؿ العيب أك الضرر أك النقص أك التمؼ الذم أصايستحقٌ 

 .229إلى القضاء المختص

 ة إلى السكؽ المحمي لغايات التصميح كاإلعادة.ات كقطعيا مف المنطقة الحرٌ _ السماح بإخراج اآلليٌ 

المطمب في  ةة لبلستثمارات إلى المناطؽ الحرٌ نتيينا مف البحث بعكامؿ الجذب االقتصاديٌ كبعد أف ا    
الناشئة عف منازعات قة بتسكية البعكامؿ الجذب المتعمٌ لمبحث في المطمب الثاني سننتقؿ  ،األكؿ

االستثمار في المناطؽ الناشئة عف منازعات الاالستثمار بيذه المناطؽ، عمى اعتبار أف آليات تسكية 
 ة بتمؾ المناطؽ.ة الميمٌ ة تحكم عمى كثير مف المزايا االستثماريٌ الحرٌ 

ّالثانيّالمطمب

ّالمناطقّفيّاالستثمارالناشئةّعنّّمنازعاتالّةتسويعواملّالجذبّالمتعمقةّب
ّةٌّ الحر

 تكفره كما ،ةالحرٌ  المناطؽ في االستثمار الناشئة عف منازعاتال تسكية خبلليا مف تـٌ ت التي ةاآلليٌ  إف      
 تجذب التي المزايا أىـ مف عدٌ قضائي يي  خبلؼ قياـ حاؿ في لممستثمريف ضمانات مف ةالمحميٌ  القكانيف

 إقداميـ قبؿ يمجؤكف األجانب أك المحمييف سكاء المستثمريف فغالبية ،ةالحرٌ  لممناطؽ األجانب المستثمريف
 منازعات ةأيٌ  حسـ ليـ تضمف دةمحدٌ  اتآليٌ  كجكد مف التأكد إلى ةحرٌ  منطقة ةأيٌ  في االستثمار عمى

 أك ةالحرٌ  المنطقة داخؿ اآلخريف المستثمريف مع أك المضيفة الدكلة سمطات مع تنشأ قد ةيٌ استثمار 
 بيا تمنى ةكمعنكيٌ  ةماديٌ  خسارة لممستثمر بالنسبة النزاع حسـ في التأخير يعتبر حيث ،خارجيا

 .استثماراتو

 في استقرارىا كضماف ،االستثمارات جذب في االستثمار منازعات فصؿ ةآليٌ  ةألىميٌ  كبالنظر لذلؾ    
 بصكرة اتاآلليٌ  تمؾ دتحدٌ  نصكصان  العبلقة ذات تشريعاتيا بتضميف الدكؿ معظـ تقـك ةالحرٌ  المناطؽ
 ات.لبلستثمار  جذب كعامؿ لممستثمريف ضماف اتاآلليٌ  تمؾ تكفر حيث ،كاضحة

 محاكـ بإنشاء تقـك ةالحرٌ  المناطؽ في االستثمار حكافز عمى التأكيد مف كلمزيد أخرل دكالن  أف   كما    
 المثاؿ سبيؿ فعمى ،237استثماراتيـ عمى المستثمريف طمأنة زيادة بيدؼ ةالحرٌ  مناطقيا داخؿ ةمختصٌ 
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 تختٌص  ةالحرٌ  المنطقة داخؿ ةابتدائيٌ  ةحرٌ  محكمة إنشاء عمى ةالحرٌ  المناطؽ فبشأ اليمني القانكف نٌص 
 .234فييا االستثمار منازعات بفصؿ

 ةالحرٌ  المناطؽ في الناشئة عف االستثمار المنازعات تسكية ةليٌ بآ األكؿ الفرع في سنبحث نافإن   كعميو    
 في لمعمؿ ةميمٌ  ةاستثماريٌ  مزايا اآلليات ىذه تعتبر حيث ،مكضكع الدراسة ةالعربيٌ  التشريعات في

الناشئة  منازعاتمل ةالميمٌ  القضائية االجتيادات ببعض لمبحث الثاني الفرع صسنخصٌ  ثـ .ةالحرٌ  المناطؽ
 .ةالحرٌ  المناطؽ في االستثمارعف 

ّاألولّالفرع

ّةٌّ الحرّالمناطقّفيّاالستثمارالناشئةّعنّّمنازعاتالّتسويةّآلي ة

 ةالعربيٌ  التشريعات في ةالحرٌ  المناطؽفي  االستثمارالناشئة عف  منازعاتال تسكية ةليٌ بآ سنبحث    
، كاالستثمارات ارالتجٌ  لجذب ةميمٌ  ةاستثماريٌ  حكافز تعتبر اآلليات ىذه أف   اعتبارعمى  ،الدراسة مكضكع

 كذلؾ كما يمي:

ّالتشريعّالسوريّفيّ:أوالًّ

 في االستثمار مزايا بعنكاف 2773 لعاـ /47/ التشريعي المرسـك مف الفصؿ السادس جاء لقد    
 نصت حيث ،االستثمار منازعات تسكية ةآليٌ  عف لمحديث منو /78/ المادة جاءت كقد ،ةالحرٌ  المناطؽ
 مف لدييا المكدعيف أك كالمستثمريف جية مف سةالمؤسٌ  بيف نزاع نشأ إذا" :يمي ما عمى المذككرة المادة
  :التالية الطرؽ بإحدل النزاع ىذا حؿٌ  يمكف أخرل جية

 المجمس يقرىا تسكية إجراء _أ

 التحكيـ _ب

 232."المختص السكرم القضاء إلى المجكء _ج

نزاع ال في حاؿ نشكء يمكنو اختيار أحدىا الطرؽ مف عدد المستثمر أماـ ون  إف السابقة المادة عمى كبناءن 
 كىذه الطرؽ ىي: ،االستثمارم

 
                                                           

231
 .1993/ لعام 4/ من القانون/ 24المادة / 
232
 . 2113/ لعام 41/ من المرسوم /68المادة / 
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ّ:المجمسّىايقرّ ّتسويةّإجراءّ_أ

 تتكلى التي ةالحرٌ  لممناطؽ ةالعامٌ  سةالمؤسٌ  إدارة مجمس السابقة المادةفي  بالمجمس المقصكد إف      
 في ما مستثمر بيف نزاع نشكء حاؿ كفي ،ةالسكريٌ  ةالعربيٌ  ةالجميكريٌ  في ةالحرٌ  المناطؽ كافة إدارة

 إحداىا يسمؾ أف يمكف التي الطرؽ مف عدد المستثمر ىذا أماـف ،المذككرة سةالمؤسٌ  كبيف ةالحرٌ  المنطقة
 طرؽ ثبلثة عمى نصت التي /47/ المرسـك مف السابقة المادة لنص كفقان  النزاع مكضكع لحؿ لمتكصؿ

 .المستثمر مع ةالحرٌ  لممناطؽ ةالعامٌ  سةالمؤسٌ  إدارة مجمس ىايقرٌ  تسكية إجراء لياأكٌ  كاف

 المشرع عمييا نص دةمحدٌ  ةآليٌ  نجد لـ بحثنا خبلؿ مفإذ  ،التسكية ىذه ةآليٌ  عف التساؤؿ يثكر كىنا    
 سةالمؤسٌ  مجمس فمكٌ يي  فيك السكرم المشرع مف جيد مسمؾ ىذا ف  إف كبرأينا ،التسكية ىذه طريقة لتحديد
 تقييد كعدـ ،حدا عمى حالة كؿ لمعطيات كفقان  المستثمريف مع النزاعات تسكية مف ةالحرٌ  لممناطؽ ةالعامٌ 

 فمجمس ،الحاالت مف كثير في لمظركؼ مكاكبة كغير جامدة تككف قد بنصكص سةالمؤسٌ  إدارة مجمس
 كالتكصؿ النزاعات بكقائع أكثر دراية كعمى لمكقائع قربأ يككف ةالحرٌ  لممناطؽ ةالعامٌ  سةالمؤسٌ  إدارة

 .ليا لحمكؿ

ّ:التحكيمّ_ب

 حاؿ في أك ،لمنزاع تسكية إجراء مف ةالحرٌ  لممناطؽ ةالعامٌ  سةالمؤسٌ  إدارة مجمس فتمكٌ ي لـ حاؿ في    
 أماـ يبقى ون  إف ،الطريؽ ىذا بسمؾ أساسان  يرغبكا لـ يـأنٌ  أك ،التسكية ىذه عمى األطراؼ حدأ يكافؽ لـ

 قانكف يحكمو الطريؽ ىذا كلكف ،لمتحكيـ المجكء ىك حدىماأ حميف )المجمس كالمستثمر( المتخاصميف
أسمكب اتفاقي قانكني لحؿ النزاع " :وبأن   التحكيـ السكرم قانكفال ؼعرٌ  حيث ،إليو المجكء كشركط التحكيـ

مة أـ سكاء أكانت الجية التي ستتكلى إجراءات التحكيـ بمقتضى اتفاؽ الطرفيف منظٌ  ،بدالن مف القضاء
 .233"لمتحكيـ أـ لـ تكف كذلؾ مركزان دائمان 

  :وبأن   أيضان  التحكيـ ؼى ر  عي  كما    

فيو  المنازعات التي تنشأ عف العقد عف طريؽ طرح النزاع كالبتٌ  "الطريقة التي يختارىا األطراؼ لفٌض 
 .234إلى القضاء" مكف دكف المجكءأماـ شخص أك أكثر يطمؽ عمييـ اسـ الحكـ أك المحكٌ 

                                                           
233
 الناظم للتحكٌم فً سورٌا. 2118/ لعام 4/ من القانون /1المادة / 
234
 .16، ص1996التحكٌم التجاري الدولً، الجزء الخامس، دار الثقافة للنشر، فوزي محمد سامً،  
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 تجعؿ المزايا مف عدد عمى ةالحرٌ  المناطؽ في االستثمار منازعات في التحكيـ إلى المجكء كيشتمؿ    
 :بمايمي المزايا ىذه أىـ كتتجمى ،المضيفة كالدكؿ المستثمركف ميايفضٌ  ةمثاليٌ  ةآليٌ  منو

 القضاء إلى المجكء بخبلؼ ،التقاضي تكاليؼ كانخفاض النزاع مكضكع حسـ بسرعة التحكيـ يتميز _
 .235باىظة كتكاليؼ لسنكات يمتد قد أطكؿ كقتان  يتطمب الذم العادم

الفصؿ فييا بكاسطة أشخاص مختاريف مف  منازعاتيـ سكؼ يتـٌ  أطراؼ النزاع يطمئنكف إلى أف   _ إف  
 .236قبميـ

ة اإلجرائيٌ  ية اختيار القكاعدؿ أطراؼ النزاع حرٌ يخكٌ  ،ة الذم يحكـ نظاـ التحكيـلمبدأ الرضائيٌ  _ إعماالن 
 .237الكاجبة التطبيؽ عمى مكضكع النزاع

 كالنص التحكيـ إلى المجكء اشتراط عمى اإلصرار يحاكلكف المستثمريف بعض أف   إلى اإلشارة تجدر    
 منتجي ةجمعيٌ  أكصت المثاؿ سبيؿ فعمى ،238المضيفة الدكلة لقكانيف الخضكع عدـ عمى تعاقداتيـ في

 تتـٌ  التي العقكد عمى ةالعربيٌ  الدكؿ في العبلقة ذات القكانيف تطبيؽ قبكؿ بعدـ ىاأعضاء ةاأللمانيٌ  اآلالت
 .239الدكؿ ىذه مع عقكدىـ في التحكيـ باشتراط األعضاء لممستثمريف النصح ككجيت ،الدكؿ ىذه مع

ّ:المختصّالسوريّالقضاءّإلىّالمجوءّ_ج

 عدـ حاؿ كفي ،التسكية طريؽ سمؾب المستثمر( -لـ ترغب األطراؼ المتنازعة )المجمس حاؿ في    
 االختصاص صاحب المختص السكرم القضاء إلى المجكء أماميـ يبقى ون  إف ،التحكيـ لطريؽ اختيارىـ
 العرب المشرعيف بعض حذك يحذك أف السكرم عالمشرٌ  مف نرجك اكنٌ  كىنا ،المنازعات نظر في األصيؿ
 المناطؽ تمؾ في االستثمار عف الناشئة المنازعات كؿ في لمنظر ةالحرٌ  المناطؽ داخؿ ةحرٌ  محاكـ بإقامة
 كالحكافز المزايا أىـ مف الخطكة تمؾ مثؿتعتبر  إذ ،المثاؿ سبيؿ عمى اليمني عالمشرٌ  فعؿ كما

 الطمئناف نظران  ،ياإلي الضخمة ةاألجنبيٌ  لبلستثمارات ميـ جذب كعامؿ ،ةالحرٌ  المناطؽ في االستثمارية
 محاكـ لكجكد نتيجة المضيفة الدكؿ في المنازعات حسـ كسرعة كاالنفتاح العدالة إلى االستثمارات تمؾ

  .صةمتخصٌ 

                                                           
235
 .11، ص1995عبد الحمٌد المنشاوي، التحكٌم الدولً والداخلً، منشأة المعارف باإلسكندرٌة، مصر،  
236
 .8، ص1995للنشر، جالل وفاء محمدٌن، التحكٌم تحت مظلة المركز الدولً لتسوٌة منازعات االستثمار، دار الجامعة الجدٌدة  
236
أحمد عبد الحمٌد عشوش، التحكٌم كوسٌلة لفض المنازعات فً مجال االستثمار، دراسة مقارنة، مؤسسة شباب الجامعة،  

 .69،ص1991اإلسكندرٌة، 
238
 . 161 محمد علً عوض الحزاري، الدور االقتصادي للمناطق الحرة فً جذب االستثمارات، مرجع سابق، ص 
239
، 2111طالب حسن موسى، الموجز فً قانون التجارة الدولٌة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزٌع، عمان األردن، الطبعة األولى   

 . 161ص 
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في  الناظـ لضمانات كحكافز االستثمار  2777لعاـ  /8/المرسـك التشريعي  تجدر اإلشارة إلى أف      
 لكف   ،ةالمناطؽ الحرٌ ات تسكية منازعات االستثمار في في المادة السابعة منو عمى نفس آليٌ  نٌص  سكريا

 -أ–فقرة  منو حيث جاء في المادة السابعة ،الجديد فيو إضافة طريقة جديدة لتسكية منازعات االستثمار
 -بيف الطرفيف المتنازعيف )المجمس الكدمٌ  تسكية منازعات االستثمار عف طريؽ الحؿ   و تتـٌ أن  

ذا لـ يتكصؿ الطرفاف إلى حؿ   ،المستثمر( خطي  إشعارو مف تاريخ تقديـ  ؿ ثبلثة أشيرو خبل كدم   كا 
 :247إلى إحدل الطرؽ التالية  ىما يحؽ ألم منيما المجكءة مف قبؿ أحدلمتسكية الكديٌ 

 .التحكيـ -4

  .القضاء السكرم المختص -2

ة دة الستثمار رؤكس األمكاؿ العربيٌ ة المكحٌ مة بمكجب االتفاقيٌ ة المشكٌ محكمة االستثمار العربيٌ  -3
 .4987ة لعاـ في الدكؿ العربيٌ 

ات االستثمار كجاء لكافة عمميٌ  جاء ناظمان  2777لعاـ  /8/المرسـك التشريعي  اعتبار أف  كعمى 
محكمة إلى  ة المجكءممستثمريف في المناطؽ الحرٌ و برأينا يمكف لفإن   2773لعاـ  /47/لممرسـك  الحقان 

 .ة أيضان االستثمار العربيٌ 

ّالتشريعّالمصريّفيّ:ثانياًّ

 في ةالحرٌ  كالمناطؽ االستثمار كحكافز ضمانات لقانكف الناظـ 4997 لعاـ /8/ القانكف نٌص  لقد     
 حكافز عف الحديث ـ  ضى خً  في كذلؾ ،االستثمار منازعات تسكية اتآليٌ  عمى ةالعربيٌ  مصر ةجميكريٌ 

 :السابعة منو المادة نص في جاء حيث ،ةاالستثماريٌ  المشركعات في االستثمار كضمانات

 مع عمييا االتفاؽ يتـٌ  التي بالطريقة القانكف ىذا أحكاـ بتنفيذ قةالمتعمٌ  االستثمار منازعات تسكية يجكز"
 إطار في أك ،المستثمر كدكلة ةالعربيٌ  مصر ةجميكريٌ  بيف القائمة اتاالتفاقيٌ  إطار في أك ،المستثمر

 مصر ةجميكريٌ  إلييا انضمت التي األخرل الدكؿ كمكاطني الدكلة بيف االستثمار منازعات تسكية ةاتفاقيٌ 
 لمتحكيـ اإلقميمي القاىرة مركز أماـ التحكيـ بطريؽ المنازعات تسكية عمى االتفاؽ كيجكز ،ةالعربيٌ 

  244."الدكلي التجارم

 نزاع نشكء عند سمكيا لممستثمر يمكف التي الطرؽ تحديد يمكننا السابقة المادة نص خبلؿ كمف    
  :بمايمي

                                                           
241
 .2116/ لعام 8/ من المرسوم التشرٌعً /6المادة / 
241
 .1996/ لعام 8/ من القانون/6المادة / 
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 لنٌص  ككفقان  ،ةالحرٌ  كالمناطؽ لبلستثمار ةالعامٌ  كالييئة المستثمر بيف عمييا االتفاؽ يتـٌ  نةمعيٌ  ةآليٌ أ_ 
 رقـ االستثمار كحكافز ضمانات قانكف أحكاـ لبعض ؿعد  المي   2774 لعاـ /43/ القانكف مف /65/ المادة

 مف أم كبيف المستثمر بيف النزاع تسكية مساعي تتكلى ،التسكية لجاف فأشب ون  فإ 4997 لعاـ/ 8/
 األقؿ عمى مستشار  درجة مف القضاء رجاؿ حدأ برئاسة الييئة مف ؿتشكٌ  لجنة ةاإلداريٌ  الجيات
جراءات قكاعد ةالحرٌ  كالمناطؽ لبلستثمار ةالعامٌ  الييئة رئيس كيصدر   .المجنة عمؿ كنظاـ كا 

 لمييئة التسكية ةآليٌ  تحديد ترؾ قد السكرم عالمشرٌ  غرار كعمى المصرم عالمشرٌ  أف   سبؽ اممٌ  نبلحظ    
 التي المجنة لتشكيؿ ةآليٌ  دحدٌ  قد السكرم عالمشرٌ  خبلؼ عمى ولكنٌ  ،ةالحرٌ  كالمناطؽ لبلستثمار ةالعامٌ 
 .التسكية لجنة اىاكسمٌ  الخبلؼ تسكية تتكلى

 إطار في النزاع تسكية عمى ة لبلستثمار كالمستثمر()الييئة العامٌ  ةالمعنيٌ  األطراؼ بيف االتفاؽب_ 
 منطقة إقامة ةاتفاقيٌ  المثاؿ سبيؿ عمى كنذكر ،المستثمريف كدكؿ مصر ةجميكريٌ  بيف القائمة اتاالتفاقيٌ 
 :فييا جاء حيث 4995 لعاـ 242فتااأل كدكؿ مصر بيف ةحرٌ  تجارة

 لـ التي ةاالتفاقيٌ  ىذه إطار في كااللتزامات الحقكؽ بتفسير قةالمتعمٌ  األطراؼ بيف النزاعات إحالة يمكف"
 طمب استبلـ تاريخ مف يـك 97 خبلؿ المشتركة المجنة في أك مباشرة مشاكرات خبلؿ مف تسكيتيا يتـٌ 

 243"... النزاع أطراؼ مف طرؼ أم بمعرفة التحكيـ إلى التشاكر

 الدكؿ  رعايا كبيف الدكؿ بيف االستثمارات عف الناشئة المنازعات بتسكية ةالخاصٌ  ةاالتفاقيٌ  إطار فيج_ 
 .األخرل

 االتفاؽ عمى تسكية النزاع أماـ مركز القاىرة اإلقميمي لمتحكيـ التجارم الدكلي.د_ 

 

ّالتشريعّالجزائريّفيّ:ثالثاًّ

يمي: عمى ما 4993لعاـ  42-93لمرسـك التشريعي مف ا /44/المادة ع الجزائرم في المشرٌ  نٌص لقد     
مٌ ة إمٌ كالدكلة الجزائريٌ "يعرض أم نزاع يطرأ بيف المستثمر األجنبي  ا نتيجة إلجراء ا بفعؿ المستثمر كا 

دة ة أك متعدٌ ات ثنائيٌ اتفاقيٌ إال إذا كانت ىناؾ  ،ةة ضده عمى المحاكـ المختصٌ الدكلة الجزائريٌ  اتخذتو

                                                           
242
 ٌسري، إمارة لٌختنشتاٌن.دول األفتا هً آٌسلندا، النروٌج، االتحاد السو 
243
 / من االتفاقٌة.41المادة / 



- 92 - 
 

عمى شرط التحكيـ أك  ؽ بالصمح كالتحكيـ أك اتفاؽ خاص ينٌص ة تتعمٌ األطراؼ أبرمتيا الدكلة الجزائريٌ 
 إلى تحكيـ خاص." اء الصمح بالمجكءيسمح لؤلطراؼ باالتفاؽ عمى إجر 

القضاء الجزائرم ىك  و في حاؿ كاف المستثمر أجنبي كقاـ النزاع فإف  السابؽ أن   فيـ مف النٌص يي     
تنزع  عمييا المشرع الجزائرم المختص لمفصؿ في ذلؾ النزاع، كلكف ىنالؾ عدد مف الحاالت نٌص 

 االختصاص عف القضاء الجزائرم كىي:

ة، تتعمؽ بالصمح أك التحكيـ ة إلييا الدكلة الجزائريٌ منضمٌ دة األطراؼ ة أك متعدٌ ات ثنائيٌ _ كجكد اتفاقيٌ 
 ة.لتسكية منازعات االستثمار في المناطؽ الحرٌ 

حكيـ أك يسمح ط التعمى شر  ة ينٌص _ كجكد اتفاؽ خاص بيف المستثمر األجنبي كالدكلة الجزائريٌ 
 إليو كطريؽ لتسكية النزاع. لؤلطراؼ بالمجكء

كمف  .ةة تسكية النزاع في حاؿ كاف المستثمر مف مكاطني الدكلة الجزائريٌ كىنا يثكر التساؤؿ عف آليٌ     
 ان ع الجزائرم لـ يضع أحكامالمشرٌ  نبلحظ أف   4993لعاـ  42-93خبلؿ بحثنا بالمرسـك التشريعي 

بيذه الحالة ىك السبيؿ الكحيد أماـ المستثمر الجزائرم القضاء الجزائرم  األمر، كبرأينا فإف  ة لذلؾ خاصٌ 
ع الجزائرم تداركو، إذ غياب النص، كىذا فراغ تشريعي يتكجب عمى المشرٌ كذلؾ في ظؿ لتسكية النزاع 

 يضع المستثمر الجزائرم بمرتبة أدنى مف المستثمر األجنبي.

ّاليمنيالتشريعّّفيّ:رابعاًّ

 ةالحرٌ  لممناطؽ الناظـ 4993 لعاـ /4/ القانكف مف /22/ المادة بنص اليمني عالمشرٌ  جاء لقد    
  :بمايمي

 المنطقة في االستثمارم النشاط فأبش المنازعات تحاؿ ،ذلؾ غير عمى المتنازعة األطراؼ فؽتتٌ  مالـ"
 المحكمة أك التحكيـ لجنة إلى آخر طرؼ أم أك كالييئة منيا ان أيٌ  بيف أك المشاريع بيفأ تنش التي ةالحرٌ 

 ."فييا كالفصؿ لمنظر القانكف ىذا ألحكاـ كفقان  ةالمختصٌ 

 النزاع حؿٌ  ةآليٌ لؤلطراؼ المتنازعة الختيار  يةالحرٌ  ترؾ اليمني عالمشرٌ  ف  فإ السابؽ النٌص  عمى كبناءن     
 ونٌ إف ذلؾ عمى المتنازعة األطراؼ اتفاؽ عدـ حاؿ في كلكف ،بأنفسيـ دكنيايحدٌ  التي ةكلآلليٌ  يـالتفاق كفقان 

 تضمنت حيث ،النزاع لتسكية لمتحكيـ بالمجكء أكليما ، تتجمىالقائـ النزاع لتسكية اثنتيف آليتيف ىنالؾ
 لـ حاؿ كفي، المنازعات في كالفصؿ التحكيـ لجنة تشكيؿ تنظيـ ةآليٌ  المذككر القانكف مف /23/ المادة
 نص حيث .ةالمختصٌ  المحكمة إلى بالمجكء ىك حينيا الكحيد السبيؿ ف  إف لمتحكيـ بالمجكء األطراؼ يرغب
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 ةالحرٌ  المنطقة في ةابتدائيٌ  محكمة إنشاء يتـٌ  أف عمى القانكف نفس مف /24/ المادة في اليمني عالمشرٌ 
 :244التالية المياـ تتكلى

 كفي ،ةالحرٌ  المناطؽ في القائمة المشاريع بنشاط ةالخاصٌ  المنازعات في ةالمختصٌ  المحكمة تفصؿ _أ
 .المشاريع بيذه قةالمتعمٌ  العمؿ منازعات

 كقكاعد إلجراءات كفقان  كذلؾ النزاع طرفي حدأ قبؿ مف ةالمختصٌ  المحكمة حكـ استئناؼ يجكز _ب
 .قانكنان  المقررة االستئناؼ

ّالتشريعّاإلماراتيّفيّ:خامساًّ

 أحكامو بعض لةعدٌ كالمي  4986 لعاـ /2/ رقـ ةالحرٌ  المناطؽ في االستثمار بقانكف بحثنا خبلؿ مف    
 اتآليٌ  عف تتكمـ نصكص ةأيٌ  القانكف فم  ضى يي  لـ اإلماراتي عالمشرٌ  أف   نبلحظ 2774 لعاـ /2/ بالقانكف

 المشركعات بيف أك ةستثماريٌ اال المشركعات ىذه بيف تنشأ قد التي االستثمار منازعات لتسكية دةمحدٌ 
 .ةالحرٌ  المنطقة كسمطة ةاالستثماريٌ 

النزاع ليـ مطمؽ الحرية  أطراؼف ،ةالعامٌ  لمقكاعد المكضكع ذلؾ ترؾ قد اإلماراتي عالمشرٌ  كبرأينا فإف      
 الذم 4992 لعاـ /44/ رقـ االتحادم القانكف تضمنو لما كفقان ، 245التحكيـ أك القضاء إلى بالمجكء

 .بإجراءاتو قةالمتعمٌ  كالتفاصيؿ التحكيـ اتآليٌ  مفتضٌ 

ّ:ّفيّالتشريعّاألردنيسادساًّ

كنظاـ استثمار  4984/ لعاـ 32ف القانكف /م  ضى ع األردني كعمى غرار نظيره اإلماراتي لـ يي المشرٌ  إف      
ة تسكية منازعات االستثمار في تمؾ ـ عف آليٌ نصكص تتكمٌ  ةأيٌ  4987/ لعاـ 43ة رقـ /المناطؽ الحرٌ 

 ة في القانكف األردني.ع األردني قد ترؾ األمر لمقكاعد العامٌ المشرٌ ييفيـ مف ذلؾ أف  المناطؽ، 

 ةكآليٌ  ان خاصٌ  اىتمامان  التحكيـ منحت قد الدراسة مكضكع ةالعربيٌ  التشريعات أف   سبؽ اممٌ  نبلحظ    
 ياأىمٌ  مف كالتي ،كثيرة مزايا مف التحكيـ بو يتمتع ما بسبب ذلؾ ف  إف كبرأينا ،االستثمار منازعات لتسكية
 .حياديتو إلى النزاع طراؼأ كافة كاطمئناف تكاليفو كانخفاض إجراءاتو سرعة
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ّالثانيّالفرع

ّةٌّ الحرّالمناطقّفيّاالستثمارّعنّقضائي ةّاجتيادات

 المصرييف الدكلة كمجمس النقض محكمة قررتيا التي ةالقانكنيٌ  الجتياداتبعض ال ؽالتطرٌ  آثرنا ىنا    
 عند لمتطبيؽ قابمة ةقانكنيٌ  مبادئ االجتيادات ىذه أف   باعتبار ،ةالحرٌ  المناطؽ في االستثمار فأبش

 مزايا مف لكثيربا اإلقرار االجتيادات تمؾ في إذ ،عمييا القياس يمكف كما ،غيابو أك النٌص  غمكض
 .ةالحرٌ  المناطؽ يف االستثمار

ّالنقضّمحكمةّتياٌّ أقرّالتيّالمبادئّ:أوالًّ

بشأف منازعات االستثمار في المناطؽ  ةالمصريٌ  النقض محكمة قررتيا التي المبادئ ىذه أىـٌ  مف    
 :مايمي ةالحرٌ 

 .246كالرسـك الضرائب مف كأرباحيا ةالحرٌ  المناطؽ مشركعات إعفاء :األولّالمبدأ

 ضريبة فبشأ عمييا اإلعفاء تطبيؽ في تياأحقيٌ  بطمب دعكل بإقامة الطاعنة الشركة قامت حيث    
 مجرد عمى مقتصران  ،الدفاع ىذا بحث عف نفسو حجب قد فيو المطعكف الحكـ ككاف ،ةالنسبيٌ  الدمغة
 السارية كالرسـك الضرائب مف اإلعفاء ف  أب الطعف فجاء ،أدائيا مف تعفى ال الطاعنة الشركة ف  أب القكؿ
 شركطو تكافرت متى تطبيقو يجب ةالحرٌ  كالمناطؽ كاألجنبي العربي الماؿ استثمار لنظاـ طبقان  مصر في
ذا  .نقضو يكجب اممٌ  بالقصكر معيبان  يككف ونٌ إف الجكىرم الدفاع ىذا بحث عف فيو المطعكف الحكـ قعد كا 
 .(26/4/4993 جمسة ؽ/454/62 رقـ الطعف) 

ىذا االجتياد القضائي قد جاء تأكيدان عمى نصكص القانكف المصرم الناظـ  ان أف  كيبدك جميٌ     
 ة.لبلستثمار في المناطؽ الحرٌ 

 .247ةاألجنبيٌ  بالعممة الديف سداد جكاز :الثانيّالمبدأ

 خالؼ قد فيو المطعكف الحكـ ف  بدفع يقـك عمى أ الطاعنة الشركة بتقدـ الكقائع تتمخص حيث    
 الدكالر" ةاألجنبيٌ  بالعممة المتكجب عمييا مقابؿ بدؿ اإليجار الديف بسداد الطاعنة الشركة إللزامو ،القانكف

 االجتياد فجاء ،ةالداخميٌ  بالمعامبلت ةاألجنبيٌ  بالعممة الدفع ببطبلف تقضي القاعدة أف   رغـ ،"األمريكي
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 بالنقد حسابات أك حساب بفتح ةالحرٌ  كالمناطؽ االستثمار قانكف حكاـأل الخاضع لممشركع يحؽ وبأن  
 في خاص ترخيص أك إذف دكف كاستخداميا ،المصرم المركزم البنؾ لدل مةالمسجٌ  البنكؾ لدل األجنبي

ذا ،لممشركع البلزمة فاتك كالمصر  ةالسمعيٌ  الكاردات قيمة سداد  يتـٌ  التي باألراضي االنتفاع رسـك كانت كا 
ذا ،قانكنان  جائزان  أمران  البنكؾ تمؾ لدل المشركع لتنفيذ حجزىا - دتحدٌ  قد ضدىا المطعكف الييئة كانت كا 

التزاـ الشركة  ف  إف ،األمريكي بالدكالر األراضي بتمؾ االنتفاع مقابؿ -بالقانكف نةالمبيٌ  سمطاتيا نطاؽ في
 يتعيف ـتقدٌ  كلما ،الييئة طمبتو متى كمقبكالن  كاردان  أمران  يككف ةاألجنبيٌ  العممة بتمؾ المقابؿ بذلؾ الطاعنة
 .(25/9/4989 جمسة ؽ/263/58 رقـ الطعف)  .الطعف رفض

ّّالدولةّمجمسّىاٌّ قرأّالتيّالمبادئّ:ثانياًّ

 كفقان  ةالحرٌ  المناطؽ في االستثمارالناشئة عف  منازعاتال تسكية ةليٌ آأثناء البحث في  ذكرناسبؽ ك     
 يتفؽ قد كىنا ،النزاع لتسكية يختاركنيا التي ةاآلليٌ  عمى الييئة مع المستثمر يتفؽ ونٌ بأ المصرم لمقانكف

 مجمس جاء عميو كبناءن  ،النزاع لتسكية الدكلة مجمس إلى المجكء عمى -كالييئة المستثمر- األطراؼ
  :التالية بالمبادئ الدكلة

 لفظ منو /23/ المادة نص في أكرد ةالحرٌ  كالمناطؽ كاألجنبي العربي الماؿ استثمار قانكف :األولّالمبدأ
 كتمؾ ةمصريٌ  بأمكاؿ ةأالمنش المشركعات بيف الحكـ ؽرٌ فى يي  كلـ ،القانكني شكميا كاف ان أيٌ  المشركعات

 بالنسبة كالشير التكثيؽ كرسـك الدمغة رسـ مف اإلعفاء أف   ذلؾ مؤدل، ةنبيٌ جأ أك ةعربيٌ  بأمكاؿ ةأالمنش
 فتطبيؽ ،248ةة أك األجنبيٌ مف المشركعات سكاء الكطنيٌ  النكعيف كبل ـينظٌ  المشركعات ىذه تأسيس لعقكد
 أدنى مرتبة في المصرم المستثمر كضع إلى يؤدم ةة كتمؾ األجنبيٌ بيف المشركعات الكطنيٌ  التفرقة ىذه
 الكطني المستثمر بيف المزايا في التسكية مراعاة يجب حيث ،مقبكؿ غير أمر كىك األجنبي المستثمر مف
 المشركعات عتمتٌ  إلى كالتشريع الفتكل لقسمي ةالعمكميٌ  ةالجمعيٌ  رأم انتيى لذلؾ ،األجنبيالمستثمر ك 

 /23/ المادة بحكـ -ةاألجنبيٌ  بالعممة أك ةالمحميٌ  بالعممة أكانت سكاء- لممصرييف مممككة بأمكاؿ المقامة
 .(4/6/4983 جمسة 37/2/257 ممؼ)  .ةالحرٌ  كالمناطؽ االستثمار قانكف مف

 الضريبة فييا بما الضرائب كافة مف باإلعفاء ةالحرٌ  المناطؽفي  المقامة المشركعات تتمتع :الثانيّالمبدأ
 جمسة 37/2/273 ممؼ) .المشركع حياة طكاؿ اإلعفاء ىذا كاستمرار ،249ةالمبنيٌ  العقارات عمى
29/5/4985). 
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 ال الخارج في المكدعةك  مصر في العاممة ةاالستثماريٌ  البنكؾ كدائع عمى ةالمستحقٌ  الفكائد :الثالثّالمبدأ
 الضرائب بعض مف البنكؾ ىذه إعفاء فترة خبلؿ المنقكلة األمكاؿ رؤكس إيرادات عمى لمضريبة تخضع

 .257(45/5/4984 جمسة37/2/377 ممؼ)  .ةالحرٌ  كالمناطؽ االستثمار قانكف ألحكاـ كفقان 

بتسكية المنازعات الناشئة عف  قةة المتعمٌ مف خبلؿ بحثنا صادفنا ندرة في االجتيادات القضائيٌ     
ة، كذلؾ برأينا يعكد إلى ندرة المجكء إلى القضاء العادم مف قبؿ أطراؼ االستثمار في المناطؽ الحرٌ 

 النزاعات. ة أك التحكيـ لفٌض ؿ المجكء إلى الحمكؿ الكديٌ تفضٌ  النزاع، فغالبية األطراؼ كما ذكرنا آنفان 

 سننتقؿ ،األكؿ المبحثفي  ةالحرٌ  المناطؽ جذب االستثمارات إلىبعكامؿ  البحث مف انتيينا أف كبعد    
 الضمانات استعراض محاكليف ،المبحث الثانيفي  المناطؽ تمؾ في اتاالستثمار  في حماية لمبحث
 .فييا االستثمار ضماف ساتبمؤسٌ  كالبحث ،ةالحرٌ  المناطؽ في لبلستثمار ةالقانكنيٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
251
 .231المرجع السابق، ص  



- 96 - 
 

ّالثانيّالمبحث

ّةٌّ الحرّالمناطقّفيّاتاالستثماّرّحمايةّ

 دفع ،ةالتجاريٌ  كمشركعاتيـ استثماراتيـ ليا ضتتعرٌ قد  التي المخاطر مف المستثمريف ؼتخكٌ  إف      
 منيا الحدٌ  أك المخاكؼ تمؾ إزالةكذلؾ بيدؼ  ،المشركعات ىذه لحماية اتءإجرا التخاذ كافة الدكؿ
 المخاطر مف حماية ىنا المشركعات بحماية كالمقصكد ،مشركعاتيـ عمى المستثمريف طمأنة عمى كالعمؿ
 ال كبالتالي المشركع عمى إقدامو قبؿ المستثمر حسباف في ةالتجاريٌ  المخاطرتدخؿ  إذ ،254ةتجاريٌ ال غير

 ةالتجاريٌ  المشاريع حماية عمى لمعمؿ مختمفة قكانيف فٌ سكت ةددٌ متع إجراءات الدكؿ خذكتتٌ  ،الحماية تشمميا
مشاريع  التي تعمؿ الدكؿ عمى حمايتيا مف المخاطر المشاريع ىذه ضمف كمف ،ليا التعرض كعدـ

 .ةالحرٌ  المناطؽ في االستثمار

 بشيء ةاالستثماريٌ  المشركعات الي تتعرض قد التي ةالتجاريٌ  غير المخاطر نستعرض سكؼ كبالتالي    
 :اإليجاز مف

ّ:المصادرةّ_1

 ةجنائيٌ  لجرائـ ةتبعيٌ  كعقكبة ةالقضائيٌ  السمطة بيا تقـك التي كىي ةالقضائيٌ  المصادرة ،نكعيف كىيّّّّّ
 أك بك حر  أك ةاجتماعيٌ  ثكرات عقب ةالتنفيذيٌ  السمطة بيا تقـك التي كىي ةاإلداريٌ  كالمصادرة ،نةمعيٌ 

 .252ةسياسيٌ  تغيرات

  :االستيالءّ_2

 ةالخاصٌ  األمكاؿ ببعض االنتفاع حؽٌ  عمى الحصكؿ بيدؼ ةالتنفيذيٌ  السمطة ذهتنفٌ  تمؤقٌ  إجراء كىك    
 .253الحؽ كقت في ةالتنفيذيٌ  السمطة موتقدٌ  تعكيض مقابؿ كذلؾ ،ةعامٌ  مصمحة لتحقيؽ

 :األموالّتجميدّ_3

 ،التجميد فترة أثناء بيا التصرؼ أك استغبلليا في وحقٌ  ممارسة مف مالكيا كمنع تداكليا تقييد كىك     
  .ةالقضائيٌ  السمطة طريؽ عف عادةن  اإلجراء ىذا كيتـ
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  :)االستمالك(ّالعام ةّلممصمحةّالممكي ةّنزعّ_4

 ةالممكيٌ  إلى ةالخاصٌ  ةالممكيٌ  مف ةعقاريٌ  أمكاؿ ةممكيٌ  نقؿ بغية ةالتنفيذيٌ  السمطة بو تقـك إجراء كىك    
 .254بيا عاـو  طريؽو  فتح بيدؼ رضو أ ةممكيٌ  كنزع ،ةعامٌ  مصمحة تحقيؽ بيدؼ ةالعامٌ 

  :التأميمّ_5

 األفراد ةممكيٌ  مف ةخاصٌ  مشاريع مجمكعة أك مشركع ةممكيٌ  لتنقؿ الدكلة بو تقـك الذم اإلجراء كىك    
 .255الجماعة صالح تحقيؽ بقصد الدكلة ةممكيٌ  إلى الشركات أك

مجمكع األمكاؿ التي  ة، فالتأميـ يتناكؿ عادةن مف المصادرة كنزع الممكيٌ  ىذا كيختمؼ التأميـ عف كؿ      
ة مف المصادرة كنزع الممكيٌ  كؿ   تيا، بينما تنصبٌ ة لممشركع برمٌ ة الماليٌ ف مشركعان، أم يتناكؿ الذمٌ كٌ كى تي 

 بينما تنصبٌ  ،ةة ينصب عمى األمكاؿ العقاريٌ نزع الممكيٌ  في األمر أف   ما بالذات، كؿٌ  دةو محدٌ  عمى أمكاؿو 
 .256ة كالمنقكلةقاريٌ ة عمى كافة األمكاؿ العة أك إداريٌ المصادرة سكاء كانت قضائيٌ 

 في ةاالستثماريٌ  المشركعات ليا ضتتعرٌ  قد التي ةالتجاريٌ  غير المخاطر أىـٌ  استعرضنا أف كبعد    
 ةالقانكنيٌ  بالضمانات البحث خبلؿ مفكذلؾ  ،المخاطر ىذه مف الحماية ةآليٌ  في سنبحث ةالحرٌ  المناطؽ

حيث سنبحث بأنكاع ىذه  ،األكؿ المطمبفي  ةالحرٌ  المناطؽ في لبلستثمار المضيفة الدكؿ تكفرىا التي
 المختمفة االستثمار ضماف ساتبمؤسٌ  البحث خبلؿ كمف الضمانات كأىـ مظاىرىا في الدكؿ المضيفة،

كفقان  ة لضماف االستثمار بتمؾ المناطؽة كالدكليٌ سات الكطنيٌ ، حيث سنبحث بالمؤسٌ الثاني المطمبفي 
 لمايمي:

 القانونيةّلالستثمارّفيّالمناطقّالحرةّالمطمبّاألول:ّالضمانات -

 المطمبّالثاني:ّمؤسساتّضمانّاالستثمارّفيّالمناطقّالحرة -

ّ

ّ

ّ
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 .122 محمد علً عوض الحزاري، الدور االقتصادي للمناطق الحرة فً جذب االستثمارات، مرجع سابق، ص 
255
 .121المرجع السابق، ص  
256
، ص 1996هشام علً صادق، النظام العربً لضمان االستثمار ضد المخاطر غٌر التجارٌة، منشأة المعارف، اإلسكندرٌة، عام  

131. 
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ّاألولّالمطمب

ّالحر ةّالمناطقّفيّلالستثمارّالقانوني ةّالضمانات

 -أخرل دكلة في أك دكلتو  في سكاء- و االستثمارممشركع إقامة عمى إقدامو قبؿ المستثمر إف       
 ،فييا االستثمار يريد التي الدكلة لو رهتكفٌ  الذم القانكني الكاقع إلى باالستناد باالستثمار قراره ذاخيقـك بات

 قد التي المخاطر كبيف مشركعو مف يجنييا أف المتكقع مف التي األرباح بيف المفاضمة إلى يعمد فيك
 الياجس كيتجمى تمؾ المفاضمة، أساس عمى مشركعو بإقامة قراره كيتخذ ،ذاؾ مشركعو ليا يتعرض
 مشركعو تعرض قد إلجراءات فييا يستثمر التي الدكلة حككمة باتخاذ المستثمر يبلحؽ الذم األىـٌ 

 مف ،سابقان  ذكرناىا التي ءاتااإلجر  ىذه مف مستثمريفال مخاكؼ إلزالة كافة الدكؿ تسعى لذلؾ ،لمخطر
 المناسب المناخ تييئة سبيؿ في ةالمكضكعيٌ ك  ةاإلجرائيٌ  ةالقانكنيٌ  الخطكات مف العديد اتخاذىا خبلؿ

 ضماناتال بأنكاع سنبحث نافإن   كعميو ،ةأجنبيٌ  أك ةكطنيٌ  االستثمارات ىذه أكانت سكاء ،فييا لبلستثمارات
 المناطؽب االستثمار ضمانات بمظاىر سنبحث ثـ ،األكؿ الفرعفي  ةالحرٌ  بالمناطؽ بلستثمارالقانكنٌية ل

 .الثاني الفرعفي  ةالحرٌ 

ّاألولّالفرع

ّةٌّ الحرّالمناطقّفيّلالستثمارّالقانوني ةّالضماناتّأنواع

 نحك تسعى جميعيا يالكنٌ  ،صكرىا كتختمؼ ةالحرٌ  المناطؽ في لبلستثمار ةالقانكنيٌ  الضمانات تتنكع    
 ،فييا المستثمريف حقكؽ كحماية المناطؽ ىذه في كاالستثمارات المشاريع حماية كىك أساسي ىدؼو 
 كىك ،ةالمكضكعيٌ  كالضمانات ةاإلجرائيٌ  الضمانات :ىما اثنيف نكعيف إلى الضمانات ىذه قسـتي  أف كيمكف

 :يمي كما سنستعرضو ما

ّّةٌّ الحرّالمناطقّفيّلالستثمارّاإلجرائي ةّالضماناتّ:أوالًّ

 الداخمي لمقانكف بالمجكء األجنبي لممستثمر السماح بمكجبيا يتـ التي تمؾ ىي ةاإلجرائيٌ  الضمانات    
 كمحايدةو  ةو خاصٌ  ةو قضائيٌ  ىيئةو  طريؽ عف ،كاستثماراتو حقكقو لحماية الدكلي القانكف أك المضيفة لمدكلة
  .257المضيفة كالدكلة المستثمر بيف تنشأ التي المنازعات في النظر تتكلى
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 الدكلة في العادم لمقضاء األجنبي المستثمر لجكء ف  أب -دهنؤيٌ  كنحف- الفقو مف جانب يرلىذا ك     
 عمى لجنسيتيا ينتمي الذم لممكاطف أك يتبعيا التي لمدكلة القضاء ىذا محاباة عميو يترتب المضيفة
 مف كتأكيدان  لذلؾ ،سمبيةو  لتأثيراتو  ةاألجنبيٌ  االستثمارات ضيعرٌ  قد ما كىك ،األجنبي المستثمر حساب
 الدكلي أك الداخمي لمقانكف بالمجكء ليـ تسمح يافإنٌ  يفالمستثمر  حقكؽ ضماف عمى المضيفة الدكلة
 الدكلي التجارم لمتحكيـ المجكء -سابقان  ذكرنا كما- المستثمريف أغمبية ؿفضٌ يي  حيث ،المنازعات لتسكية
 النٌص  فتتضمٌ  ةخاصٌ  ةاتفاقيٌ  المضيفة الدكلة مع المستثمر عيكقٌ  ما غالبان إذ  أ،ينش قد عانز  أم لتسكية
 .ةاالتفاقيٌ  في تحديدىا يتـ خاصةو  تحكيـو  ىيئات إلى معيا أينش قد نزاع أم إحالة عمى

ة لبلستثمار أيضان مف المزايا اليامٌ  تعدٌ  ةة لبلستثمار في المناطؽ الحرٌ الضمانات اإلجرائيٌ  كبرأينا فإف      
 .كاحدةو  فيي كجياف لعممةو  ،في تمؾ المناطؽ

ّةٌّ الحرّالمناطقّفيّلالستثمارّالموضوعي ةّالضماناتّ:ثانياًّ

 بالنٌص  كذلؾ ،فييا ةاألجنبيٌ  االستثمارات بحماية المضيفة الدكلة يدتعٌ  ىي ةالمكضكعيٌ  الضمانات    
 الدكلة خارج إلى تحكيميا حؽٌ  كضماف كأرباحيا االستثمارات ىذه أمكاؿ رؤكس حماية عمى تشريعاتيا في

 ،المصادرة أك التأميـ أك ةالممكيٌ  نزع إجراءات مف بأم ليا التعرض عدـ ككذلؾ ،يةحرٌ  بكؿ المضيفة
 عمى التشريعات ىذه دتؤكٌ  أف يجب حيث ،258االستثمار إجراءات لةأبمس قةالمتعمٌ  اعضاألك  كؿٌ  كمراعاة
 رؤكس حماية أك مشركعاتيـ حماية ناحية مف سكاء ،فييا المستثمريف لمصالح المضيفة الدكلة حماية
 .كأرباحيـ أمكاليـ

 لـ ذلؾ أف   إال ،الضمانات ىذه مف الكثير رتكفٌ  قد الدراسة مكضكع الدكؿ أف   نرل بحثنا خبلؿ كمف    
 أم في تشريعاتيا بتعديؿ المضيفة الدكلة تقـك أف احتماؿ فينالؾ ،لممستثمريف الكاممة الطمأنينة يحقؽ
 المستثمريف ىؤالء استثمارات ضتعرٌ  ذلؾ عمى يترتب كبالتالي ،ظركؼو  أك متغيراتو  ةأليٌ  نتيجةن  كقتو 

 بالتأكيد الدكؿ تقـك المستثمريف عمى اليكاجس تمؾ تأثير مف كلمحدٌ  ،ذكرناىا فأك  سبؽ التي لممخاطر
 ،259األجانب المستثمركف إلييا ينتمي التي الدكؿ مع تبرميا معاىداتو  خبلؿ مف الضمانات ىذه عمى
 ةثنائيٌ  اتاالتفاقيٌ  ىذه تككف كقد ،لممستثمريف االستثمار ضمانات مف الكثير المعاىدات ىذه رتكفٌ  حيث
  :267اتاالتفاقيٌ  ىذه كمف ةجماعيٌ  أك
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 .4984 عاـ المبرمة ةالعربيٌ  األمكاؿ رؤكس الستثمار دةالمكحٌ  ةاالتفاقيٌ  _

 عةالمكقٌ  اإلسبلمي المؤتمر منظمة مؤتمر في األعضاء الدكؿ يف االستثمار كضماف تشجيع ةاتفاقيٌ  _
 .4984عاـ

 .4994 لعاـ الجات ةاتفاقيٌ  _

 .2777 عاـ ةالعربيٌ  الدكؿ بيف األمكاؿ رؤكس كانتقاؿ االستثمارات كحماية تشجيع ةاتفاقيٌ  _

 عمى تنٌص  جميعان  ياأن   نبلحظ اتاالتفاقيٌ  بيذه البحث خبلؿ مفسنتكمـ عف ىذه االتفاقٌيات الحقان، كلكف ك 
 :ياأىمٌ  تدابير مجمكعة خبلؿ مف كتضمنيا لبلستثمارات الحماية تكفير

 أم أك ةالممكيٌ  نزع أك المصادرة أك لمتأميـ األطراؼ الدكؿ مكاطني مف أم استثمارات إخضاع عدـ* 
  .عادؿ تعكيض  ككفؽ ةالعامٌ  المصمحة كمقتضيات السارية لمقكانيف طبقان  إال ،إجراء

 االتح في أك ،مسمحةو  نزاعاتو  ةأيٌ  اءجرٌ  االستثمارات ليا ضتتعرٌ  التي األضرار عف التعكيض *
 ... الطكارئ

 .منصفة معاممة اآلخر الطرؼ مكاطني استثمارات بمعاممة األطراؼ جميع التزاـ *

  .دةمحدٌ  زمنية بفترة اتاالتفاقيٌ  سرياف انتياء بعد حتى القائمة االستثمارات ضماف استمرار *

ّالثانيّالفرع

ّةٌّ الحرّالمناطقّفيّاالستثمارّضماناتّمظاىر

 الضكء لتسميط سننتقؿ عاـ بشكؿو  ةالحرٌ  المناطؽ في االستثمار ضمانات أنكاع استعرضنا أف بعد    
ة المنضمة إلييا ة أك الجماعيٌ ة الثنائيٌ الدكليٌ  اتكاالتفاقيٌ  ةالعربيٌ  التشريعات في الضمانات الممنكحة عمى

 .الخصكص بيذا ة مكضكع الدراسةبعض الدكؿ العربيٌ 

ّالعربي ةّالتشريعاتّفيمظاىرّالضماناتّّ:أوالًّ

ة مكضكع ستيا التشريعات العربيٌ ة التي كرٌ ة في المناطؽ الحرٌ الضمانات االستثماريٌ  سكؼ نبحث بأىـٌ ّّّّ
 الدراسة كذلؾ كما يمي:
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 التشريعّالسوريّفيّ_أ

 ضمانات عف ـيتكمٌ  نٌص  أم 2773 لعاـ /47/ التشريعي بالمرسـك بحثنا خبلؿ مف نجد لـ     
 باعتباره 4994 لعاـ /47/ االستثمار بقانكف البحث خبلؿ مف كلكف ،ةالحرٌ  المناطؽ في االستثمار

 عتتمتٌ  ونٌ أ 2777 لعاـ /7/ التشريعي بالمرسـك لةالمعدٌ  /26/ المادة بنٌص  نجد ،األصيؿ النٌص 
 مف الحدٌ  أك ةالممكيٌ  نزع أك المصادرة بعدـ القانكف ىذا ألحكاـ كفقان  صةرخٌ المي  كاالستثمارات المشركعات
 ال كما .عادؿ تعكيض كمقابؿ ةالعامٌ  المنفعة لغرض كاف إذا إال ،كعائداتو االستثمار ةممكيٌ  في التصرؼ

 القضاء إلى بالمجكء الحاالت ىذه جميع في الخبلفات لكتسكٌ  ،قضائي بقرار إال عمييا الحجز يجكز
  .264المختص السكرم

 عمى تسرم عمييا نٌص  التي الضمانات تمؾ ف  إف األصؿ ىك /47/ االستثمار قانكف أف   اعتباركعمى     
 ةالحرٌ  المناطؽ مشاريع فى مً ضى  العرب المشرعيف مف كغيره السكرم المشرعف ،ةالحرٌ  المناطؽ في االستثمار

 مف /3/ المادة أف   كما ،4994 لعاـ /47/ االستثمار قانكف بنصكص كذلؾ ،كافة ةالقانكنيٌ  بالضمانات
 المصادرة بعدـ صةالمرخٌ  كاالستثمارات المشاريع عتمتٌ  عمى نصت 2777 لعاـ /8/ التشريعي المرسـك

 كمقابؿ العاـ النفع لغرض إال كعائداتيا االستثمارات ةممكيٌ  في التصرؼ مف الحدٌ  أك ةالممكيٌ  نزع أك
 قابمةو  بعممةو  مباشرة ةالممكيٌ  نزع تاريخ قبؿ لممشركع الرائجة القيمة يساكم لممستثمر كعادؿ فكرم تعكيض
  .262الخارجي لمماؿ بالنسبة لمتحكيؿ

ّّالتشريعّالمصريّفيّ_ب

 الضمانات مف عددو  عمى االستثمار كحكافز لضمانات الناظـ 4997 لعاـ /8/ رقـ القانكف نٌص  لقد    
 :ياأىمٌ  ،ةالحرٌ  المناطؽ في لبلستثمار ةالقانكنيٌ 

 بعض في عمييا المنصكص لؤلحكاـ ةالحرٌ  المناطؽ في انشاطي تمارس التي الشركات خضكع عدـ _
  .المساىمة الشركات كظائؼ في التعييف فأبش 4958 لعاـ /43/ رقـ كالقانكف ،263األخرل القكانيف

  .264مصادرتيا أك تآالمنش أك الشركات تأميـ جكاز عدـ عمى التأكيد _

                                                           
261
 .2111/ لعام 6لالستثمار والمعدلة بعض أحكامه بالمرسوم التشرٌعً رقم / 1991/ لعام 11/ من القانون /26المادة / 
262
 .2116/ لعام 8/ من المرسوم /3المادة / 
263
 فً جمهورٌة مصر العربٌة. 1996/ لعام 8/ من القانون /41-39-36المواد / 
264
 / من القانون السابق.8المادة / 
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 عمى الحجز أك ،ةاالستثماريٌ  تآكالمنش الشركات عمى اإلدارم الطريؽ عف الحراسة فرض جكاز عدـ_ 
 .265تجميدىا أك عمييا االستيبلء أك أمكاليا

 .266حيااربأ تحديد أك كالمنشآت الشركات منتجات تسعير في التدخؿ ةإداريٌ  جية ةأليٌ  يجكز ال_ 

 بيا باالنتفاع صى خ  ري  التي بالعقارات باالنتفاع الترخيص إيقاؼ أك إلغاء ةإداريٌ  جية ةأليٌ  يجكز ال_ 
 أك اإللغاء قرار كيصدر ،الترخيص شركط مخالفة حالة في إال بعضيا أك ياكمٌ  ةالمنشأ أك لمشركة
 الطعف الشأف كلصاحب ،ةالمختصٌ  ةاإلداريٌ  الجية عرض عمى بناءن  الكزراء مجمس رئيس مف اإليقاؼ

 .267بو العمـ أك إعبلنو تاريخ مف يكمان  ثبلثيف خبلؿ اإلدارم القضاء محكمة أماـ القرار ىذا في

ّّالتشريعّاإلماراتيّفيّ_ج

 بعددو  حدةالمتٌ  ةيٌ بالعر  اإلماراتفي  بجبؿ عمي ةالحرٌ  طقةلممن الناظـ 4986 لعاـ /2/ رقـ القانكف جاء    
 :ياأىمٌ  لبلستثمار ةالقانكنيٌ  الضمانات مف

 أك ةالبمديٌ  كاألنظمة لمقكانيف ةالحرٌ  المنطقة في بعمميـ يتعمؽ فيما األفراد أك الشركات خضكع عدـ _
 .268لصبلحياتيا

  .269ةممكيٌ  تقييد أك تأميـ  إجراء ألم ةالحرٌ  المنطقة في كالنشاطات كالشركات األمكاؿ خضكع عدـ _

 عممة بأم األجكر أك األرباح أك الماؿ رأس بتحكيؿ تتعمؽ قيكد أم مف كالعماؿ كاألفراد الشركات عفاءإ ػ
  .277مماثمة ةمدٌ  لمتمديد قابمة عامان  خمسيف لمدة كذلؾ ،كانت

 مف سكاء ،ةالحرٌ  المنطقة في ةاألجنبيٌ  ةاالستثماريٌ  لممشركعات ةالخاصٌ  ةالممكيٌ  حجـ ديتقي جكاز عدـ _
 .274اتمعدٌ  أك تمنشآ أك ماؿ رأس

ّالتشريعّاليمنيّفيّ_د

 لممناطؽ الناظـ 4993 لعاـ /4/ القانكففي  اليمني عالمشرٌ  عمييا نٌص  التي ةالقانكنيٌ  الضمانات أىـٌ     
 :مايمي ةالحرٌ 

                                                           
265
 / من القانون السابق.9المادة / 
266
 / من القانون السابق.11المادة / 
266
 .1996لعام  8/ من القانون 11المادة / 
268
 فً اإلمارات العربٌة. 1986لعام  2/ من القانون 12المادة / 
269
 السابق./ من القانون 9المادة / 
261
 / من القانون السابق.11المادة / 
261
 .135 محمد علً عوض الحزاري، الدور االقتصادي للمناطق الحرة فً جذب االستثمارات، مرجع سابق، ص 
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 إلى كأرباحيا أمكاليا رؤكس كيؿحبت ةالحرٌ  المناطؽ في العاممة ةاالستثماريٌ  لممشاريع السماح _
  .272الخارج

 المنطقة في العاممة المشاريع عمى الحراسة فرض أك تجميد أك حجز أك مصادرة أك تأميـ جكاز عدـ _
 .273ةالحرٌ 

 مف زةميٌ  برأينا يشكؿ كىذا ،سابقان  ذكرنا كما 274ةالحرٌ  المنطقة داخؿ ةابتدائيٌ  محكمة إنشاء عمى النص _
 حسـ سرعة عمى اليمني عالمشرٌ  حرص ديؤكٌ  وألنٌ  ،الكقت بنفس قانكني استثمار كضماف االستثمار مزايا

  .أجنبي أك كطني المستثمر أكاف سكاء عاتمناز ال ىذه حسـ في ةكالحياديٌ  ةاالستثماريٌ  المنازعات

ّّالتشريعّاألردنيّفيّ_ىـ

 الستثمار الناظـ 4987 لعاـ /43/ رقـ النظاـفي  األردني عالمشرٌ  بنصكص بحثنا خبلؿ مف    
 4984  لعاـ /32/ رقـ ةالحرٌ  المناطؽ مؤسسة قانكف مف /48/ المادة بمقتضى كالصادر ةالحرٌ  المناطؽ

 مف /27/ المادة نٌص  باستثناء ةالحرٌ  المناطؽ في االستثمار ضمانات عف ـتتكمٌ  نصكص أم نجد لـ
 في بما النظاـ ىذا أحكاـ لتنفيذ البلزمة التعميمات المجمس يصدر" ما يمي: فييا جاء حيث /43/ النظاـ
 : مايمي ذلؾ

 أ_...

دخاؿ الشحف كمستندات البضائع أثماف كتحكيؿ االعتمادات كفتح كالفكائد األرباح تحكيؿ كيفية _ب  كا 
خراجيا المنطقة إلى األخرل الدفع ككسائؿ كالمسكككات النقد  بالرقابة المتعمقة الشؤكف كجميع منيا كا 
 " .المركزم البنؾ محافظ برأم االستئناس بعد كذلؾ العممة عمى

 المناطؽ سةمؤسٌ  إدارة لمجمس المذككرة األمكر ترؾاألردني  عرٌ المش أف   السابؽ النص مف كيبدك    
 لمقكاعد كفقان  األخرل األمكر باقي كترؾ ،األردني المركزم البنؾ محافظ رأم خذأ بعد مياينظٌ  كي ةالحرٌ 
 عمى بالنص العرب المشرعيف باقي حذك األردني المشرع حذا لك ذاحبٌ  كبرأينا .األردني مقانكفل ةالعامٌ 
 .ةالعامٌ  لمقكاعد ذلؾ يترؾ كلـ ةالحرٌ  المناطؽ قانكف في الضمانات باقي

 

                                                           
262
 فً الٌمن. 1993/ لعام 4/ من القانون /15المادة / 
263
 / من القانون السابق.16المادة  / 
264
 / من القانون السابق.24المادة / 
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ّالتشريعّالجزائريّفيّ_ن

ة بمكجب المرسـك ع الجزائرم عمى عدد مف ضمانات االستثمار في المناطؽ الحرٌ المشرٌ  لقد نٌص     
 ىذه الضمانات بما يمي: ة كتتجمى أىـٌ الناظـ لممناطؽ الحرٌ  4993لعاـ  42-93التشريعي 

ممة كالضمانات التي يتمتع األجانب نفس المعا -االعتبارييف كأالطبيعييف سكاء -_ إعطاء المستثمريف 
 .275ةبيا المستثمركف الطبيعيكف كالمعنكيكف الجزائريكف فيما يتعمؽ باالستثمار في المناطؽ الحرٌ 

بنفس المعاممة كالضمانات، مع االحتفاظ _ يحظى جميع األشخاص الطبيعييف كاالعتبارييف األجانب 
 كالدكؿ التي يككف ىؤالء األشخاص مف رعاياىا.ة ات المبرمة بيف الدكلة الجزائريٌ بأحكاـ االتفاقيٌ 

ة إال رة لبلستثمار في المناطؽ الحرٌ _ عدـ تطبيؽ أم إلغاء قد يطرأ في المستقبؿ عمى الضمانات المقرٌ 
 التشريع عمى تطرأ قد التي التغيرات مف لممستثمر حماية يناؾف، 276إذا طمب المستثمر ذلؾ صراحة

 .277 المستقبؿ في تعديؿ أك مراجعة أك إلغاء مف الجزائرم

ماعدا الحاالت  ،ة مكضكع تسخير عف طريؽ اإلدارة_ ال يمكف أف تككف االستثمارات في المناطؽ الحرٌ 
. كالمقصكد 278كيترتب عمى التسخير تعكيض عادؿ كمنصؼ ،عمييا التشريع المعمكؿ بو التي نٌص 

عمى األمكاؿ أك الخدمات مف قبؿ  االستيبلء ،/ مف القانكف المدني الجزائرم679لممادة / بالتسخير كفقان 
 279السمطة العامة.

ّّي ةالدولّاالتفاقياتّفيمظاىرّالضماناتّّ:ثانياًّ

 عمى دأكٌ  اكممٌ  ،فييا لبلستثمار كالمشجعة الكافية الضمانات تقديـ مكضكع الدراسة الدكؿ حاكلت    
 كمنيا عمى أراضييا كافة لبلستثمارات الضامنة ةالدكليٌ  اتاالتفاقيٌ  مف عدد إلى الدكؿ ىذه انضماـ ذلؾ

 :اتاالتفاقيٌ  ىذه أىـ كمف ،ةالحرٌ  المناطؽ في االستثمارات

 

 

                                                           
265
 .1993لعام  12-93/ من المرسوم 38المادة / 
266
 .1993لعام  12-93/ من المرسوم التشرٌعً 39المادة / 
266
 و الحقوق كلٌة قسنطٌنة منتوري جامعة ماجستٌر، رسالة -أوراسكوم حالة دراسة-الجزائر فً األجنبً االستثمار سارة، محمد 

 .26، ص2111رٌةالجزائ الجمهورٌة األعمال، قانون قسم السٌاسٌة، العلوم
268
 .1993لعام  12-93/ من المرسوم التشرٌعً 41المادة / 
269
 .28، مرجع سابق، صرسالة ماجستٌر -دراسة حالة أوراسكوم-محمد سارة، االستثمار األجنبً فً الجزائر 
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2٢٢٢ّّلعامّالعربي ةّالدولّبينّاألموالّرؤوسّوانتقالّاالستثماراتّوحمايةّتشجيعّاتفاقي ةّ_أ

 الدكؿ لمستثمرم ةالخاصٌ  االستثمارات إلقامة المناسبة البيئة كتكفير خمؽ إلى ةاالتفاقيٌ  ىذه تيدؼ    
 ةالعربيٌ  ةالجميكريٌ  ف  أ إلى اإلشارة كتجدر ،األخرل المتعاقدة الدكؿ أراضي في تقاـ كالتي المتعاقدة
ّ .الحقان  عنيا  سنتكمـ التي 287دةالمكحٌ  ةباالتفاقيٌ  العمؿ كفضمت عمييا عتكقٌ  لـ ةالسكريٌ 

 :284المضيفة الدكلة في التالية بالضمانات المتعاقدة لمدكؿ ةالعربيٌ  ةاالستثماريٌ  المشركعات عكتتمتٌ  

 حيث ،بيا االنتفاع أك االستثمارم المشركع فييا يمارس التي كالعقارات األراضي تممؾ في الحؽٌ  _
  .فييا كالعامميف لممشركعات خاصة معاممة تكفير المضيفة الدكلة عمى يتكجب

 أك دتمرٌ  أك  ةمحميٌ  طكارئ حالة أك حرب عف الناتجة كالخسائر األضرار عف التعكيض في الحؽ _
 التي التعكيضات عف يقؿ ال بما كذلؾ ،يفةالمض الدكلة في تحدث قد ابيةػمش أخرل أحداث ةأيٌ  أك شغب
 .األحكاؿ ىذه مثؿ في لمكاطنييا الدكلة تدفعيا

 الحقكؽ ف  إف ةاالتفاقيٌ  مف عضك دكلة ةأيٌ  انسحبت إذا ونٌ أ لممستثمر بالنسبة األىـٌ  الضماف يتجمى _
  .282كالتنفيذ األداء كاجبة تبقى عمييا بةالمترتٌ  كااللتزامات

 نزع أك تجميدىا أك أمكاليا عمى الحجز مف كتحمييا مصادرتيا أك المشركعات تأميـ ةاالتفاقيٌ  تمنع _
  .عادؿ تعكيض كمقابؿ عامة لمنفعة إال ممكيتيا

 ةالعربيٌ  كاإلمارات ةالياشميٌ  ةاألردنيٌ  المممكة عمييا ككافقت 2777 عاـ القاىرة في ةاالتفاقيٌ  تقرٌ أي  كقد    
  .األخرل العربية الدكؿ مف كعدد كاليمف كمصر حدةالمتٌ 

دةّاالتفاقي ة_ّب ّّالعربي ةّالدولّفيّالعربي ةّاألموالّرؤوسّالستثمارّالموح 

 ةاالتفاقيٌ  ىذه جمعت حيث 4987 عاـ عماف في ةالعربيٌ  لمجامعة عشر الحادية القمة تياأقرٌ  التي    
 زحيٌ  ةاالتفاقيٌ  ىذه دخمت كقد، 283بو المتعمقة المنازعات كتسكية العربي الماؿ رأس انتقاؿ تشجيع بيف

 تنسيؽ خبلؿ مف االستثمارات عمى الضماف تأكيد إلى ةاالتفاقيٌ  ىذه تيدؼ حيث 4984 عاـ التنفيذ

                                                           
281
مرجع سابق،  ستٌر،بجاوٌة سهام، االستثمارات العربٌة البٌنٌة ومساهمتها فً تحقٌق التكامل االقتصادي العربً، رسالة ماج 

 .96ص
281
 .96المرجع السابق، ص  
282

، الساعة  23/9/2112بتارٌخ   www.agreement.jedco.gov.jo/arab_legue/arabia00a.html منشور على الرابط

8516pm. 
283
مرجع  سهام، االستثمارات العربٌة البٌنٌة ومساهمتها فً تحقٌق التكامل االقتصادي العربً، رسالة ماجستٌر، بجاوٌة 

 .95سابق،ص

http://www.agreement.jedco.gov.jo/arab_legue/arabia00a.html
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 شأتأن ةاالتفاقيٌ  ىذه أف   كما ،الكطني الماؿ سأكر  العربي الماؿ رأس كمعاممة ةالداخميٌ  ةالقانكنيٌ  القكاعد
  .المضيفة الدكؿ في لممستثمريف بالنسبة كبير ضماف ذلؾ كفي ،284العربي االستثمار محكمة

197٢ّّعامّالعربي ةّالبمدانّبينّوانتقالياّاألموالّرؤوسّاستثمارّنأبشّاتفاقي ة_ّج

 ىذه كنصت 285كالككيت كاليمف كالعراؽ كالسكداف كاألردف مصر مف كؿ ةاالتفاقيٌ  ىذه عمى عتكقٌ     
 :ياأىمٌ  فم االستثمار ضمانات مف عدد عمى االتفاقية

 قد ةجنبيٌ أ استثمارات ةأيٌ  معاممة عف يقؿ ال بما ةالعربيٌ  االستثمارات بمعاممة األعضاء الدكؿ التزاـ _
 .286منحيا فكر المزايا تمؾ بنفس تمقائيان  ةالعربيٌ  االستثمارات كتتمتع ،ةخاصٌ  مزايا المضيفة الدكؿ تمنحيا

 مف ف  إف ةالعامٌ  المصمحة حدكد في ةالممكيٌ  نزع ك كالمصادرة التأميـ في المضيفة الدكلة حؽ إقرار مع _
 .287العادؿ التعكيض عمى الحصكؿ ةالممكيٌ  نزع أك المصادرة أك التأميـ حاؿ في العربي المستثمر حؽ

1994ّّلعامّالجاتّاتفاقيةّ_د

 تفرضو قيد فأم ،األجانب لممستثمريف وتكجٌ  قيكد فرض يقتضي تدبير كؿ ةاالتفاقيٌ  حظرت حيث    
 .288عنو ان منييٌ  يعدٌ  األجانب المستثمريف تجاه المضيفة الدكلة

ة ىي في معظميا تأكيد عمى تجسيد قكاعد النظاـ ة التزامات كضكابط عامٌ نت االتفاقيٌ كما تضمٌ     
ة، كااللتزاـ بإزالة العكائؽ األطراؼ، مثؿ تعميـ مبدأ الدكلة األكلى بالرعاية، كمبدأ الشفافيٌ  دالتجارم متعدٌ 

لتحرير ة بلت إقميميٌ ة بيف مكاطني الدكؿ األطراؼ، إضافة إلى تشجيع األعضاء عمى إقامة تكتٌ التمييزيٌ 
 .289ة المشتركة بيف الدكؿىـ ىذه التكتبلت المناطؽ الحرٌ التجارة كأ

 المناطؽ في االستثمار اتعمميٌ  ـتنظٌ  التي ةالثنائيٌ  اتاالتفاقيٌ  مف عدد ةالعربيٌ  الدكؿ عتكقٌ  كقد ىذا    
 االقتصادم التعاكف اتفاؽ بمكجب ةأالمنش ةيٌ ناألرد ةالسكريٌ  ةالحرٌ  المناطؽ شركة إقامة ةاتفاقيٌ  منيا ،ةالحرٌ 
 ةكاتفاقيٌ  ،2775عاـ  ةالتركيٌ  ةكالجميكريٌ  مصر ةجميكريٌ  بيف ةحرٌ  منطقة إقامة ةكاتفاقيٌ  ،البمديف بيف

 عمى األخيرة نصت حيث ،2777عاـ  فتااأل كدكؿ ةالعربيٌ  مصر ةجميكريٌ  بيف ةحرٌ  تجارة منطقة إقامة
 :ياأىمٌ  لممستثمريف الضمانات  مف عددو 

                                                           
284
 .95المرجع السابق، ص  
285
 .64، ص مرجع سابقعبد الفتاح مراد، موسوعة االستثمار،  
286
 / من االتفاقٌة.5المادة / 
286
 / من االتفاقٌة.6المادة / 
288
 .124مصطفى سالمة، قواعد الجات، االتفاق العام للتعرٌفات الجمركٌة والتجارٌة، مرجع سابق، ص  
289
 .56، ص 2118لعام  6بلعور سلٌمان، التكامل االقتصادي العربً وتحدٌات المنظمة العالمٌة للتجارة، مجلة الباحث، العدد 
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 أك يستثمركف الذيف األخرل األطراؼ لمستثمرم افةن كشفٌ  ةن كتفضيميٌ  ةن مستقرٌ  ظركفان  األطراؼ رتكفٌ  _
 .297دكلتيـ في االستثمار في يرغبكف

 معاممةن  األكقات جميع في اآلخر الطرؼ دكلة في األطراؼ حدأ مستثمرم استثمارات تعامؿ أف يجب _
 .294الدكلي القانكف مع يتماشى بما كاألمف الحماية حيث مف كمتساكيةن  عادلةن 

 بصكرة سكاء تؤدم ةو ماليٌ  طبيعةو  ذات ةو داخميٌ  ممارساتو  أك إجراءاتو  ةأيٌ  تطبيؽ عف األطراؼ تمتنع _
 طرؼ دكلة منشأ ذات المماثمة كالمنتجات طرؼ منتجات بيف ةو تمييزيٌ  معاممةو  إلى مباشرةو  غير أك مباشرةو 
  .الحجز أك ةالممكيٌ  تقييد كأ المصادرة برأينا تااإلجراء بيذه كالمقصكد ،292آخر

ّالثانيّالمطمب

ّةٌّ فيّالمناطقّالحرّاالستثمارّضمانّمؤس سات

 في الكبير كدكرىا ،ةكالخارجيٌ  ةالداخميٌ  التجارة ميداف في ةالحرٌ  المناطؽ بو تقـك الذم الميـ الدكر إف      
 لتمكيؿ صةمتخصٌ  ةكطنيٌ  ساتمؤسٌ  إنشاء إلى الدكؿ دفع المضيفة الدكؿ إلى ةاألجنبيٌ  االستثمارات جذب

 ةكاإلقميميٌ  ةالعالميٌ  ساتالمؤسٌ  مف العديد تـ إنشاء الدكلي الصعيد عمى ونٌ أ كما ،االستثمار كضماف
 مف عبرىا يتحقؽ الذم كالضماف ةالقانكنيٌ  الحماية فكرة تعتبر حيث ،كضمانيا ةالتجاريٌ  اتالعمميٌ  لتنظيـ
  .293ةاالستثماريٌ  كجيتو ستككف دكلة أم إلى ريقرٌ  كي األجنبي المستثمر تدفع التي األسباب أىـ

 المناطؽ في االستثمار لضماف ةالكطنيٌ  ساتبالمؤسٌ  األكؿ الفرعفي  سنبحث نافإنٌ  سبؽ ما عمى كبناءن     
  .تمؾ المناطؽفي  االستثمار لضماف ةالدكليٌ  ساتبالمؤسٌ  الثاني الفرعفي  سنبحث ثـ ،ةالحرٌ 
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 من االتفاقٌة. -أ–/ فقرة 24المادة / 
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، الهٌئات الدولٌة لضمان االستثمارات العربٌة واألجنبٌة، دراسة فً النظام حوى حسٌن فاتن.أ و هللا عبد الكرٌم عبد هللا عبد.د 

 .64مساء، ص6546، 13/5/2112القانونً العربً والدولً لهٌئات ضمان االستثمار، مقال منشور على اإلنترنت بتارٌخ 
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ّاألولّالفرع

ّاالستثمارّلضمانّالوطني ةّالمؤس سات

 كمف ميمياإق عمى المقامة االستثمارات لضماف ةحككميٌ  ساتمؤسٌ  بإنشاء الدكؿ مف العديد تقـك    
 دكر ةالمحميٌ  ميفأالت لشركات أف   امك ،ةالحرٌ  المناطؽ في اتاالستثمار  المضمكنة االستثمارات ىذه ضمف
  :كمايمي سنبحثو ما كىك ،294ةالحرٌ  المناطؽ في ةاالستثماريٌ  لممشركعات يمينأت غطاء بتكفير كبير

ّّاالستثمارّلضمانّالحكومي ةّالمؤس ساتّ:أوالًّ

 بإرادتيا األساسي نظاميا كتصدر ساتالمؤسٌ  ىذه بإنشاء ةلممناطؽ الحرٌ  المضيفة الدكؿ تقـك    
 االستثمارات ضماف ىك المضيفة الدكؿ في ساتالمؤسٌ  ىذه نشاءمف إ الرئيسي كاليدؼ ،المنفردة
 كالثكرات كالحركب كالمصادرة التأميـ مخاطر ضد ،األخرل الدكؿ في المضيفة الدكلة لمكاطني المممككة

 إنشاء مف الرئيسي اليدؼف ،295الخارج إلى األرباح أك الممتمكات تحكيؿ مف فالتمكٌ  كعدـ كاالضطرابات
 ىذه ف  إف كبالتالي ،األخرل الدكؿ في الدكلة ألبناء ةالخارجيٌ  االستثمارات حماية ىك ساتالمؤسٌ  ىذه

 :نذكر ساتالمؤسٌ  ىذه كمف ،أراضييا عمى المقامة ةاألجنبيٌ  االستثمارات تضمف ال ساتالمؤسٌ 

 4992 عاـ الشركة ىذه ستتأسٌ  حيث ، Ecge)) مصر في الصادرات لضماف ةالمصريٌ  الشركة_ أ
 حماية عمى كتساعدىـ ريفلممصدٌ  الضماف الشركة رتكفٌ  إذ ،ةالخارجيٌ  التجارة اتعمميٌ  تنمية رضغب

 لممصدريف الشاممة ةاالئتمانيٌ  الحمكؿ بتكفير ةاألساسيٌ  ميمتيا تتجمى حيث ،296ةالماليٌ  اتيـمستحقٌ  كتمكيؿ
 :297في مةكالمتمثٌ 

 .298كالذم ييدؼ إلى تحسيف تيسير حصكؿ المشركعات الصغيرة عمى االئتماف االئتماف ضماف*

 مؤمف عمييا.مة في استرداد الديكف لعمميات التصدير الغير كالمتمثٌ  ةالخارجيٌ  الديكف استرداد*

 .ةالحرٌ  المناطؽ في التصدير عمميات ضمنيا كمف ،ةكافٌ  التصدير عمميات بضماف الشركة ىذه تقـك كما
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 ةكطنيٌ  ككالة إحداث إلى الصادرات كتركيج تنمية ىيئة تسعى ةالسكريٌ  ةالعربيٌ  ةالجميكريٌ  في_ ب
 إعادة لو كفرست فيي ،رصدٌ لممي  الضماف الككالة ستكفر حيث ،المقبمة الفترة في الصادرات لضماف
 الضماف أف   كما ،ةالتجاريٌ  البنكؾ لدل األجنبي المستكرد مف لو التي الديف سندات خصـ أك التمكيؿ
 .299ةالحرٌ  المناطؽ أسكاؽ في االئتماف أساس عمى منتجاتيـ بيع ةالحرٌ  المناطؽ في ريفصدٌ لممي  سيتيح

 مع لمتعامؿ سيدفعو ذلؾ ف  إف مشمكلة بالضماف تجارتو ف  أب رصدٌ المي تكفر الثقة لدل  عند ون  فإ كبرأينا     
 حيث ،ةالحرٌ  المناطؽ في التجارة حركة طينشٌ  بدكره كىذا ،جديدة أسكاؽ عف كالبحث جدد مستكرديف

 تمؾ ىي ةالتجاريٌ  فالمخاطر ،377ةالتجاريٌ  غير كالمخاطر ةالتجاريٌ  المخاطر ضد الضماف الييئة ستكفر
 تقـك ةالحرٌ  المنطقة مف لو رةالمصدٌ  البضائع قيمة بتسديد مثبلن  األخير يقـ لـ إذاف ،بالمستكرد ترتبط التي

 ، أما المخاطر الغير تجارية فيي تمؾ التي سبؽ بحثيا.بالتدخؿ حينيا الككالة

 سةالمؤسٌ  مع (منتج) اتفاقية بتكقيع ةاالقتصاديٌ  المشاريع لتطكير ةاألردنيٌ  سةالمؤسٌ  قامت األردف في _ج
 مظمة ةاالتفاقيٌ  ىذه كتكفر ،ةاألردنيٌ  الصادرات ائتماف ضماف، كذلؾ بيدؼ 374االستثمار لضماف ةالعربيٌ 

 خبلؿ مف جديدة أسكاؽ ككلكج صادراتيا حركة كزيادة ،ةالحرٌ  المناطؽ في العاممة ةاألردنيٌ  لمشركات
 غير أك ةتجاريٌ  مخاطر مف لو يتعرضكف ما ضد كالمستثمريف الشركات تمؾ لصادرات الضمانات تكفير
 ةالتجاريٌ  البنكؾ مف صادراتيـ تمكيؿ عمى الحصكؿ مف كالمستثمريف الشركات فمكٌ تي  كذلؾ ،ةتجاريٌ 
  .372ةاألردنيٌ 

ةّمينأالتّشركاتّ:ثانياًّ ّالخاص 

 تقـك جماعي أك إفرادم بشكؿ اإمٌ  يافإنٌ  ميفأالت شركات بيا تقـك التي ةالتأمينيٌ  األنشطة إطار في    
 التأميني الغطاء ىذا يشمؿ بحيث ،ةفي المناطؽ الحرٌ  ةاالستثماريٌ  لممشركعات تأميني غطاء بتكفير

 المناطؽ في ةاالستثماريٌ  المشركعات ليا ضتتعرٌ  قد التي ةالتجاريٌ  كغير ةالتجاريٌ  المخاطر ضد الضماف
 جانب كيرل ،المضيؼ البمد في ةكاألجنبيٌ  ةالمحميٌ  االستثمارات ضمافب الشركات ىذه تقـك حيث .ةالحرٌ 
 أخرل دكارأ إلى ةالتقميديٌ  أنشطتيا بعض يجاكز ميفأالت شركات تمعبو الذم الدكر ذلؾ أف   الفقو مف

  .373كاألماف الحماية مف إطارو  في الدكؿ بيف االستثمارات ؽتدفٌ  تعزيز في لممشاركة تيدؼ

 / ما يمي:6/ بالمادة 2777 لعاـ /8/ المرسـك في جاء ةة السكريٌ ة العربيٌ في الجميكريٌ ك     
                                                           

299
 .pm 4533 الساعة ،21/9/2112بتارٌخ    www.iqtissadiya.comمنشور على الرابط 

311
 المرجع السابق. 
311
 .6515am، الساعة 18/8/2112بتارٌخ   www.jedco.gov.jo  منشور على الرابط 
312
 المرجع السابق. 
313
 .133 محمد علً عوض الحزاري، الدور االقتصادي للمناطق الحرة فً جذب االستثمارات، مرجع سابق، ص 

http://www.iqtissadiya.com/
http://www.jedco.gov.jo/


- 111 - 
 

 الستثمارت اكضمانا باالستثمار قةالمتعمٌ  األطراؼ دةكمتعدٌ  ةالثنائيٌ  ةالدكليٌ  اتاالتفاقيٌ  أحكاـ تراعى _أ
 .ةكالدكليٌ  ةالعربيٌ  المنظمات أك األخرل الدكؿ مع عةكالمكقٌ  ةالسكريٌ  ةالعربيٌ  ةالجميكريٌ  في النافذة

  في بالعمؿ ليا المرخص ميفأالت شركات مف أم لدل المشركع عمى ميفالتأ يةحرٌ  لممستثمر _ب
 .374ةسكريٌ ة الة العربيٌ الجميكريٌ 

 عاممة ميفأت شركة أم لدل استثماراتو عمى ميفأالت ةالسكريٌ  ةالحرٌ  المناطؽ في المستثمر بإمكاف أم    
 مرخص الشركة كانت أك ةالحرٌ  المنطقة في فرع الشركة لتمؾ أكاف سكاء ،ةالسكريٌ  ةالعربيٌ  ةالجميكريٌ  في
 لعاـ /47/ التشريعي بالمرسـك البحث خبلؿ مف إذ ،شركاتيا مف كشركة ةالحرٌ  المنطقةفي  بالعمؿ ليا

 خاص   تنظيـو  عمى ينص لـ السكرم المشرع أف   نبلحظ ةالحرٌ  المناطؽ في لبلستثمار الناظـ 2773
نٌ  ةالحرٌ  المناطؽ في ميفأالت ألعماؿ   .ةالعامٌ  لمقكاعد تركو ماكا 

 ىنالؾك  ،375ةالحرٌ  المناطؽ داخؿ ميفأالت لشركات فركع ىنالؾ ةالياشميٌ  ةاألردنيٌ  المممكة كفي    
 ىذه تسجيؿ يمكف حيث ،فييا ةالتأمينيٌ  األنشطة كتمارس المناطؽ ىذه بداخؿ مةمسجٌ  ميفأت شركات
 .376كالتجارة لصناعةا بكزارة تسجيميا مف بدالن  فييا العاممة ةالحرٌ  المنطقة داخؿ الشركات

 األنشطة عمى ميفأالت يتـٌ  حدةالمتٌ  ةالعربيٌ  كاإلمارات كالجزائر ةالعربيٌ  مصر ةجميكريٌ  كفي    
 الشركات تمؾ أكانت سكاء ،الببلد في العاممة ميفأالت شركات خبلؿ مف ةالحرٌ  المناطؽ في ةاالستثماريٌ 

 كليا المناطؽ تمؾ خارج صةمرخٌ  شركات كانت سكاء أك ةالحرٌ  المناطؽفي  صةمرخٌ  كشركات تعمؿ
 .فييا فركع

 تأميني غطاء يرفتك  ةالحرٌ  المناطؽ خارج العاممة ةالتأمينيٌ  الشركات باستطاعة ون  أ البدييي مف يبدكك     
 المناطؽ داخؿ صةالمرخٌ  ةالتأمينيٌ  لمشركات يمكف ىؿ كلكف ،المناطؽ تمؾ داخؿ ةاالستثماريٌ  اتلمعمميٌ 
 المناطؽ تمؾ داخؿ بالعمؿ نشاطياينحصر  أـ ،المناطؽ تمؾ خارج التأميني المجاؿ في العمؿ ةالحرٌ 

 .بيا المرخصة

 شركات أشكاؿ مف شكبلن  ككنيا عف تعدك ال الشركات ىذه ف  إف النٌص  غياب ظؿ   كفي برأينا     
 تمؾ خارج أنشطةأٌية ممارسة  ليا يجكز ال كبالتالي ،المناطؽ ىذه ألنظمة كتخضع ،ةالحرٌ  المناطؽ
 إصدارعمى  حدةالمتٌ  ةالعربيٌ  اإلمارات في ميفأالت ىيئة اعتزاـ يؤكده ما كىذا ،بيا صةالمرخٌ  المناطؽ
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 في ةالحرٌ  المناطؽ في العاممة ةاألجنبيٌ  ميفأالت شركات تمثيؿ مكاتب أعماؿ كتنظيـ لمترخيص جديدو  نظاـو 
كذلؾ  ،ةخارج المناطؽ الحرٌ  ميفأالت بمزاكلة ليا صمرخٌ  غير المكاتب ىذه أف   الييئة دتأكٌ  حيث ،الدكلة
 عف بؽاس كقت في الدكلة داخؿ ميفأالت أعماؿ بمزاكلة ليا مرخص ميفأت شركات أعمنت أف بعد

 داخؿ الحياة عمى ميفتأ كثائؽ ببيع ةالحرٌ  المناطؽ في تأسيسيا تـٌ  ميفأت شركات قياـ مف رىاتضرٌ 
 بالنسبة ون  أ الييئة كأكدت ،377الدكلة في ميفأالت لقطاع ـالمنظٌ  القانكف نصكص بذلؾ مخالفةن  ،الدكلة

 الدكلة بإمارات ةالحرٌ  المناطؽفي  ةالمختصٌ  السمطات قبؿ مف ليا الترخيص يتـٌ  التي ميفأالت لشركات
 القانكف ألحكاـ تخضع كال ،المناطؽ تمؾ في قةالمطبٌ  لمقكانيف تخضع الشركات ىذه ف  إف المختمفة
 يجكز ال ون  أ دتأكٌ  كما ،أعمالو كتنظيـ ميفأالت ىيئة إنشاء فأبش 2777 لعاـ /6/ رقـ االتحادم
 .378ميفأالت إعادة أعماؿ باستثناء المناطؽ تمؾ خارج ميفأالت أعماؿ مزاكلة األخيرة لمشركات

ّالثانيّالفرع

ّاالستثمارّلضمانّالدولي ةّالمؤس سات

 اتفاؽ إطار في إنشاؤىا يتـ ساته مؤسٌ  ىي ةالحرٌ  المناطؽ في االستثمار لضماف ةالدكليٌ  ساتالمؤسٌ     
 إطارو  في االستثمارات كتنقؿ لضماف ساتالمؤسٌ  ىذه كتيدؼ ،توعضكيٌ  في الدكؿ مف ان عدد يضـ دكلي
أنشطة  ضمنيا كمف ةاالستثماريٌ  األنشطة ةكافٌ  تضمف فالمؤٌسسات المذككرة ،379دكلي أك إقميمي

 :ساتالمؤسٌ  ىذه كمف ،فقط المناطؽ تمؾ عمى نشاطيا يقتصر كال ،ةالحرٌ  المناطؽ في االستثمار

 

  

ّ(MIGA)ّاالستثمارّلضمانّالدولي ةّالوكالةّ:أوالًّ

 البنؾ مجمكعة في كعضك 4988 عاـ إنشاؤىا تـٌ  ،الدكلي لمبنؾ التابعة ساتالمؤسٌ  إحدل كىي    
 إتاحة خبلؿ مف االستثمارات الككالة تشجع حيث ،كضمانيا االستثمارات ؽتدفٌ  تشجيع بغرض الدكلي

 .347ةالسياديٌ  االلتزامات احتراـ كعدـ كاإلرىاب ،العممة بتقمبات قةالمتعمٌ  ةالسياسيٌ  المخاطر ضد ميفأالت
 .اإليجاز مف بشيء الككالة بيذه نبحث كسكؼ
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ّ:الوكالةّلضمانّالصالحةّالمخاطرّ_أ

 ضتتعرٌ  أف الممكف مف المخاطر مف معيفو  نكعو  لضماف ةالممحٌ  لمحاجة نتيجة الككالة اءإنش جاء لقد    
 المضيفة الدكلة تككف التي المخاطر ىي المخاطر كىذه ،المضيفة الدكلة في ةاألجنبيٌ  االستثمارات لو

 المخاطر أف   نبلحظ لمككالة ةأنشالمي  ةاالتفاقيٌ  نصكص خبلؿ كمف ،344حدكثيا في المباشر السبب
 :342كىي الحصر سبيؿ عمى جاءت المضمكنة

 .كالتأميـ المصادرة مخاطر*

 .بو اإلخبلؿ أك العقد فسخ مخاطر*

 .المدني كالعصياف الحرب مخاطر*

 .العممة تحكيبلت عمى القيكد مخاطر*

 :كمايمي المخاطر ىذه كسنستعرض

 أك تشريعي إجراء ألم المضيفة الدكلة اتخاذ المخاطر ىذه تشمؿ ثحي :والتأميمّالمصادرةّمخاطرّ_1
 التي تمؾ اإلجراءات ىذه تشمؿ ال كلكف ،343أرباحو ةممكيٌ  مف المستثمر حرماف عميو ترتبي إدارم
 كالتي االقتصادم النشاط تنظيـ دصبق تتخذىا كالتي ،ةالعامٌ  اإلجراءات إطار في المضيفة الدكلة تتخذىا
 .344بعينو المستثمر بيا يقصد كال ،ةبالعمكميٌ  تتصؼ

 الطرؽ كؿٌ  استنفذ إذا الضماف بيذا عالتمتٌ  لممستثمر يحؽٌ  حيث :بوّاإلخاللّأوّالعقدّفسخّمخاطرّ_2
 قاتالمعكٌ  فم فييا الطرؽ ىذه كانت إذا أك ،االستثمار بعقد اإلخبلؿ نتيجة تعكيض عمى الحصكؿ في
 عمى الحصكؿ المستثمر باستطاعة يككف الأ األحكاؿ جميع كفي ،تعكيض عمى الحصكؿ مف يمنعو ما

 فإف لبلتفاؽ أك لمقانكف أكالن  المجكء المستثمر عمىيتكجب  أم ،345االستثمار بعقد اإلخبلؿ نتيجة حقكقو
 .الضماف ليذا يمجأ ونٌ إف تعكيضال عمى الحصكؿ في ينجح لـ
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 في كاالنقبلبات كالتمرد كالحركب الثكرات الخطر ىذا كيشمؿ :المدنيّوالعصيانّالحربّمخاطرّ_3
 .346بعينو المستثمر تستيدؼ التي ةاإلرىابيٌ  كاألنشطة األعماؿ يشمؿ ال ولكنٌ  ،يفةالمض الدكلة

 قد المخاطر ىذه تككف أف الضماف ىذا ؿاإلعم يشترط :العممةّتحويالتّعمىّالقيودّمخاطرّ_4
 يعرؼ ما ضمف يأتي ذلؾ كلعؿ   ،ةالعامٌ  ىيئاتيا أك أجيزتيا حدأ أك يفةضالم الدكلة بفعؿ بتتسبٌ 

 .347كاالزدىار التقدـ عمى كحثيا ةالدكليٌ  التجارة تشجيع بسياسات

ّّ:الوكالةّلضمانّالصالحةّاالستثماراتّ_ب

 :348ىي الشركط مف ان عدد ؽتحقٌ  فأ الككالة لضماف  ةاالستثماريٌ  المشاريع تخضع كي يشترط    

 .لمتكنكلكجيا اؿو فعٌ  نقؿو  كتحقيؽ ،المضيفة الدكلة لحاجات ةاالستثماريٌ  المشاريع تمبية*

 .المضيفة الدكلةفي  ةالحرٌ  المناطؽ كأنظمة كلكائح قكانيف ةاالستثماريٌ  المشاريع تخالؼ أال*

 .حسنةو  كسمعةو  جيدةو  مبلءةو  ذات ةاالستثماريٌ  المشاريع تككف أف*

ّ:الوكالةّلضمانّنالصالحوّنالمستثمروّ_ج

 غير الككالة في عضك دكلة مكاطني فم يككف أف الككالة بضماف المستثمر علتمتٌ  تفاقيةاال تتطمب    
 اعتباريان  شخصان  المستثمر كاف إذا اأمٌ  ،349طبيعيان  شخصان  المستثمر كاف حاؿ في المضيفة الدكلة

 دكلة في يقع الرئيس أعمالو مقرٌ  يككف أف أك ،عضك دكلة في ستأسٌ  قد يككف أف فيشترط" شركة"
 كالتي المضيفة لمدكلة بالنسبة أجانب يعتبركف ألشخاص مممككة مالو رأس غالبية تككف أف أك ،عضك
 في العضك الدكلة ةبجنسيٌ  عتدٌ يي  ونٌ إف ةجنسيٌ  مف بأكثر المستثمر عتمتٌ  حاؿ كفي ،الككالة في عضك ىي

 .327الككالة

ّ:الضمانّحدودّ_د

 مجمكع عمى ميفأالت سةمؤسٌ  التزامات مجمكع يزيد فأب تسمح ةالمستقرٌ  التجارم ميفالتأ مبادئ إف   ّّّّ
 الكقت في خسائر ؽتتحقٌ  أف المعقكؿ غير فم ونٌ أ عمى المبدأ ىذا سيتأسٌ  إذ ،كاحتياطاتيا ماليا رأس

                                                           
316
 .86المرجع السابق، ص 
316
 .85المرجع السابق، ص 
318
 . -ب–/ فقرة 12المادة / 
319
، الهٌئات الدولٌة لضمان االستثمارات العربٌة واألجنبٌة، دراسة فً النظام د.عبد هللا عبد الكرٌم عبد هللا و أ.فاتن حسٌن حوى 

 .89مرجع سابق، ص  عربً والدولً لهٌئات ضمان االستثمار،القانونً ال
321
 / من االتفاقٌة.13المادة / 
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 يتعدل أف يجكز ال ون  أ عمى ،324الككالة بو أخذت ما كىذا ،ضدىا فالمؤمٌ  المخاطر كؿ فأش في نفسو
 ماؿ رأس مف ةئبالما كخمسيف مائة عنيا ةاالحتماليٌ  ةبالمسؤكليٌ  االلتزاـ لمككالة يجكز التي المبالغ مجمكع
 .ذلؾ خبلؼ ةالخاصٌ  ةباألغمبيٌ  الككالة في المحافظيف مجمس ريقرٌ  لـ ما كذلؾ ،322بو المكتتبالككالة 

ّاالستثمارّلضمانّالعربي ةّؤس سةالم:ّثانياًّ

 :323ىما فيأساسيٌ  غرضيف لتحقيؽ كتيدؼ 4974 عاـ االستثمار لضماف ةالعربيٌ  سةالمؤسٌ  تنشأأي     
 المخاطر عف ةمالناج الخسائر عف مناسبان  تعكيضان  تعكيضو طريؽ عف العربي لممستثمر الضماف تكفير
 لرؤكس الضماف تكفير طريؽ عف كذلؾ العربية الدكؿ بيف األمكاؿ رؤكس انتقاؿ كتشجيع ،ةالتجاريٌ  غير

 .تمؾ األمكاؿ

 الرئيسي ىاكمقرٌ  ،كالمالي اإلدارم باالستقبلؿ عكتتمتٌ  ،ةالدكليٌ  المساىمة الشركة شكؿ سةالمؤسٌ  خذتاتٌ     
  .اإليجاز مف بشيء المؤسسة بيذه كسنبحث .دكلة ةأيٌ  في ليا فركعان  أنشتي  أف كليا ،324الككيت في

 : المستثمرّالصالحّلضمانّالمؤس سةّ_أ

يشترط في المستثمر أف يككف فردان مف مكاطني الدكؿ العربٌية، أك شخصان معنكيان "شركة" تككف     
ال يككف نييا، كيشترط في جميع األحكاؿ أأسيمو مممككة بصفة جكىرٌية ألحد ىذه األقطار أك لمكاط

 .325المستثمر مف مكاطني الدكلة المضيفة

ّ :س سةالمّؤّلضمانّالصالحةّالمخاطرّ-ب

 عمى يقدـ حينما المستثمر حسباف في تدخؿ ةالتجاريٌ  المخاطر ككف ةالتجاريٌ  غير المخاطر كىي    
 ةالسياسيٌ  المخاطر :327ىي سةالمؤسٌ  بضماف المشمكلة ةالتجاريٌ  غير المخاطر كىذه ،326االستثمار

 .ةالداخميٌ  ةاألىميٌ  كالحركب الحركب كمخاطر النقد كيبلتتح عمى كالقيكد

                                                           
321
 / من االتفاقٌة.22المادة / 
322
 رأس مال الوكالة. 
323
 / من االتفاقٌة.2المادة / 
324
جمٌع حقوق الطبع والترجمة واالقتباس، الطبعة األولى، بٌروت،  أنطوان م.كٌروز، الدلٌل القانونً لرجال األعمال فً لبنان، 

 .31، ص 1995
325
 .32ص  أنطوان م.كٌروز، الدلٌل القانونً لرجال األعمال فً لبنان، 
326
، الهٌئات الدولٌة لضمان االستثمارات العربٌة واألجنبٌة، دراسة فً النظام د.عبد هللا عبد الكرٌم عبد هللا و أ.فاتن حسٌن حوى 

 .61، صمرجع سابقالقانونً العربً والدولً لهٌئات ضمان االستثمار، 
326
عصام جمٌل العسلً، التأمٌن على االستثمار فً الوطن العربً ضد المخاطر غٌر التجارٌة، منشورات مطبعة الكاتب العربً،  

 .31، ص1992دمشق 
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 ةالممكيٌ  نزع أك المصادرة أك التأميـ بإجراءات الدكلة قياـ عند ؽتتحقٌ  التي كىي :السياسي ةّالمخاطرّ_1
 حرماف نوشأ مف ما كؿ أيضان  سةالمؤسٌ  بضماف المضمكنة ةالسياسيٌ  المخاطر كتشمؿ... الحراسة أك

 ةبممكيٌ  المساس فيو ما ككؿ ،مساىمان  كاف إذا توحصٌ  أك استثماراتو أصؿ استبلـ في حقكقو مف المستثمر
 .328االستثمارم مشركعو

 باتخاذ المضيفة الدكلة تقـك عندما المخاطر ىذه ؽكتتحقٌ  :العممةّتحويلّعمىّالقيودّمخاطرّ_2
 الدخؿ أك فكائدىا أك استثماراتو أصكؿ ؿيحكٌ  أف عمى المستثمر قدرة مف تحدٌ  لمكانع تؤدم اتإجراء
 ، أم تككف الحقة عمى تاريخ عقد الضماف إذ ال329كيشترط في اإلجراءات أف تككف جديدة ،عنيا الناشئ

سة الضماف لمخسائر المترتبة عمى مخاطر كانت قائمة عند نفاذ العقد أك بدأ ر المؤسٌ يعقؿ أف تكفٌ 
 لسعر العاـ التخفيض إجراءات الضماف ىذا مف يستبعد كلكف عمى نفاذه، سابؽو  اتخاذىا في تاريخو 

 يستيدؼ كال لمدكلة  ةالعامٌ  السياسة إطار في يدخؿ ذلؾ فأل ،المضيفة الدكلة بو تقـك الذم الصرؼ
 المستثمر حسباف في تدخؿ التي ةالتجاريٌ  المخاطر مف يعدٌ  برأينا ذلؾ أف   كما .337ذاتو بحدٌ  المستثمر

 .االستثمار عمى إقدامو عند

 لعمؿو  ةالماديٌ  المستثمر استثمارات عرضت المخاطر ىذه تشمؿ ي ة:األىمّوالحروبّالحروبّمخاطرّ_3
 العمؿ ىذا يككف أف الضماف عمى لمحصكؿ كيشترط ،المضيفة الدكلة مف أك ةو أجنبيٌ  جيةو  مف عسكرمو 
 .334بالمستثمر لحقت التي لمخسارة المباشر السبب ىك العسكرم

 

ّ:المؤس سةّلضمانّالصالحةّغيرّالمخاطرّ_ج

 في يجكز ال كلكف ،حالة كؿٌ  في ميفأالت طيياغي التي المخاطر التحديد كجو عمى ميفأالت عقكد فتبيٌ     
 في ةالعامٌ  السمطات تتخذه إجراء عف الناجمة الخسائر ميفأالت عقد يغطي أف األحكاؿ مف حاؿ أم

 :332التالية الشركط حدأ فيو كيتكافر يفةضالم الدكلة

 .معقكلةو  كبشركطو  عاديةو  ميفو أت اتعمميٌ  بشأنو تتكافر اممٌ  اإلجراء يككف أف*

                                                           
328
 .135تجارٌة، مرجع سابق، صهشام علً صادق، النظام العربً لضمان االستثمار ضد المخاطر الغٌر  
329
 .138المرجع السابق، ص  
331
 .31، مرجع سابق، ص أنطوان م.كٌروز، الدلٌل القانونً لرجال األعمال فً لبنان 
331
 .36مرجع سابق، ص عصام جمٌل العسلً، التأمٌن على االستثمار فً الوطن العربً ضد المخاطر غٌر التجارٌة، 
332
 .31، مرجع سابق، ص لرجال األعمال فً لبنان أنطوان م.كٌروز، الدلٌل القانونً 
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 في االقتصادم لمنشاط تنظيمان  الدكلة تمارسيا التي ةالعاديٌ  اإلجراءات قبيؿ مف اإلجراء يككف أف*
  .ميفأبالت المشمكؿ لو المؤمف ضد تمييزو  عمى تنطكم ال كالتي ،إقميميا

 كال ،مباشرةن  ةن مسؤكليٌ  عنو مسؤكالن  كاف أك اإلجراء اتخاذ عمى صراحة كافؽ قد لو المؤمف يككف أف*
 الخسائر عف ةالمسؤكليٌ  تتحمؿ ال ككذلؾ ،ةالتجاريٌ  المخاطر عف ةالمسؤكليٌ  حاؿ ةأيٌ  في سةالمؤسٌ  تتحمؿ
 في العاممكف يتخذىا التي ةالتخريبيٌ  األعماؿ أك ةالفرديٌ  الحكادث ككذلؾ ،ةالماديٌ  غير أك المباشرة غير

 .سةالمؤسٌ  لضماف تخضع حتى ةعامٌ  تككف أف الحكادث في بتتطمٌ  ةاالتفاقيٌ  ككف ،المشركع

خذه حككمة البمد المضيؼ في مكاجية سة أم إجراء قد تتٌ ستبعد مف ضماف المؤسٌ و يي بقي أف نشير أنٌ     
ىذا اإلجراء لـ  ماداـ أف   ،ة عمى استثمارهالمستثمر كيترتب عمى ذلؾ اإلجراء حرمانو مف حقكقو الجكىريٌ 

نٌ  ،ة بكصفيا كذلؾالعامٌ  خذ مف السمطةتٌ يي   .333ما اتخذتو بصفتيا شريكة في نفس المشركع المضمكفكا 

  :الضمانّحدودّ_د

 مف أكثر أك كاحد كقكع عمى بةالمترتٌ  الخسائر بعض أك كؿٌ  يشمؿ سةالمؤسٌ  تغطيو الذم الضماف ف  إ    
 قيمة عمى لممستثمر سةالمؤسٌ  مف المدفكع التعكيض يزيد أف يجكز ال لكف ،بالضماف المشمكلة المخاطر
 ال حتى برأينا كذلؾ ،334قؿأ اميأيٌ  الضماف عقد في عميو المتفؽ الضماف مبمغ أك بو لحقت التي الخسارة
 .سةالمؤسٌ  حساب عمى لممستثمر سبب ببل إثراء الضماف يككف

 

ّ:المؤس سةّلضمانّالصالحةّاالستثماراتّ_ىـ

 أسيـ ممكية أك المباشرة االستثمارات مف أكانت كاءس ةالعربيٌ  الدكؿ مابيف االستثمارات ةكافٌ  تشمؿ    
 بؿقً  مف سةالمؤسٌ  مع ميفالتأ عقد إبراـ تنفيذىا يمي استثمارات تككف أف بشرط كلكف ،قركض أك كسندات
 .335المستثمر

  :س سةالمّؤّلضمانّالصالحّالمستثمرّ_ن

                                                           
333
 .151هشام علً صادق، النظام العربً لضمان االستثمار ضد المخاطر الغٌر تجارٌة، مرجع سابق، ص  
334
 .41مرجع سابق، ص عصام جمٌل العسلً، التأمٌن على االستثمار فً الوطن العربً ضد المخاطر غٌر التجارٌة، 
335
 .31، مرجع سابق، ص القانونً لرجال األعمال فً لبنانأنطوان م.كٌروز، الدلٌل  
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 تككف" شركة" معنكيان  شخصان  أك ،ةيٌ بالعر  الدكؿ مكاطني مف فردان  يككف أف المستثمر في يشترط    
 يككف الأ األحكاؿ جميع في كيشترط ،لمكاطنييا أك األقطار ىذه ألحد ةجكىريٌ  بصفة مممككة أسيمو

 .336المضيفة الدكلة مكاطني مف المستثمر

 :"الضمان"ّمينأالتّعقودّ_و

 تمحؽ قد التي المخاطر سةالمؤسٌ  تضمف بحيث سةالمؤسٌ  مع ميفأالت عقد إبراـ المستثمر يستطيع    
  :منيا االستثمارات بتنكع متنكعة صيغ سةالمؤسٌ  تبرميا التي ميفأالت كلعقكد ،باالستثمار

ّّةٌّ الحرّالمناطقّشركاتّمنّشركةّمالّرأسّفيّالمساىمةّضمانّعقد*

 لمستثمرا ؿأيس ال إذ ،أسيـ أك شركة ماؿ رأس حصص ةممكيٌ  في ؿتمثٌ المي  االستثمار العقد يغطي إذ    
 العقد ىذا ةمدٌ  ف  أ إلى اإلشارة تجدر. 337لسيطرتو تخضع ال شركة ماؿ رأس في توحصٌ  حدكد في إال

 .كقت أم في إنياؤه المضمكف لمطرؼ كيحؽٌ  سنكات عشر

ّّصادراتّمينأتّعقد*

 كبرأينا .األعضاء الدكؿ بيف كتصدير استيراد اتعمميٌ  عمى المنطكية االستثمارات العقد يغطي حيث    
 طبيعة أف   باعتبار ةالحرٌ  المناطؽ في المستثمريف مع سةالمؤسٌ  تبرميا التي العقكد أىـٌ  مفالعقد  ىذا ف  إف

 .كتصدير استيراد اتعمميٌ  تستدعي ما كثيران  ةالحرٌ  المنطقة في األنشطة

 

 

ّّاالستثمارّمينأتّعقد*

 خاضع ةحرٌ  منطقة مشركع ماؿ رأس بعض أك كؿٌ  في ؿتمثٌ المي  االستثمارىذه الحالة في  العقد يغطي    
 شكؿ المشركع يأخذ فكأ ،محدكدة غير ةمسؤكليٌ  التزامو عف مسؤكالن  كيككف ،لممستثمر الكاممة لمسيطرة

 متى أف يينييو المضمكف لمطرؼ يحؽٌ  سنكات عشر العقد ةمدٌ  كتككف ،ةالحرٌ  المنطقة في ةتجاريٌ  ةمنشأ
 .338أراد

                                                           
336
 .32المرجع السابق، ص  
336
، الهٌئات الدولٌة لضمان االستثمارات العربٌة واألجنبٌة، دراسة فً النظام د.عبد هللا عبد الكرٌم عبد هللا و أ.فاتن حسٌن حوى 

 .63القانونً العربً والدولً لهٌئات ضمان االستثمار، مرجع سابق، ص
338
 .am 1515، الساعة 15/3/2112بتارٌخ    www.iaigc.com منشور على الرابط 

http://www.iaigc.com/
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ّّالمقاوالتّاتٌّ معدّمينتأّعقد*

 ةحرٌ  منطقة في عقد لتنفيذ مقاكؿ مف مستخدمة اتمعدٌ  في لمتمثؿا االستثمار العقد يغطي حيث    
 ةالمدٌ  عمى العقد ىذا ةمدٌ  كتعتمد ،المضيفة الدكلة خارج مف قادمة اتالمعدٌ  تككف فأب مشركط ذلؾ كلكف

 .339المقاكلة لتنفيذ البلزمة

 سكريا :منيا 347عضك عربية دكلة /48/ سةالمؤسٌ  في األعضاء لدكؿا عدد أف   نذكر أف بقي    
 ...كالككيت عماف كسمطنة كالجزائر كاإلمارات كاألردف كمصر

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ 

                                                           
339
، الهٌئات الدولٌة لضمان االستثمارات العربٌة واألجنبٌة، دراسة فً النظام د.عبد هللا عبد الكرٌم عبد هللا و أ.فاتن حسٌن حوى 

 .64لهٌئات ضمان االستثمار، مرجع سابق، صالقانونً العربً والدولً 
341
 .69عبد الفتاح مراد، موسوعة االستثمار، مرجع سابق، ص  
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ّخاتمةال

ة مف خبلليا االستجابة لممتغيرات اإلقميميٌ  يا خطكة يتـٌ ة إلى أن  ة لممناطؽ الحرٌ ة التجاريٌ ترجع األىميٌ     
و ال تستطيع دكلة ـ بو أن  ة، بعد أف أصبح مف المسمٌ ة المنافسة التجاريٌ ة التي مف شأنيا زيادة حدٌ كالعالميٌ 

ة رات متبلحقة، كمف كحي فمسفة المناطؽ الحرٌ عما يجرم مف أحداث كتغيٌ  أف تعيش بمفردىا بمعزؿو 
إنشاء  فإف   ،مة في زيادة االنفتاح التجارم كتنشيط حركة التجارة كانتقاؿ رؤكس األمكاؿ بيف الدكؿالمتمثٌ 

نشئ مثؿ ىذه المناطؽ التي تعتبر ة لمدكؿ التي تي مثؿ تمؾ المناطؽ يؤدم إلى تحقيؽ منافع اقتصاديٌ 
 ة.ة كالحكاجز الجمركيٌ الة لتحرير التجارة مف القيكد الكميٌ كسيمة فعٌ 

عتبر يا تي كما أن   ،ة كمراكز جذب لياة كاألجنبيٌ ة كاحة خصبة لبلستثمارات المحميٌ المناطؽ الحرٌ  تعد  ك     
كبالتالي يحكـ العمؿ التجارم فييا  ،ة بالنسبة لممستثمريف فيياة بحكـ األرض األجنبيٌ مف الناحية الجمركيٌ 

تمؾ فتكفير المناخ المناسب لبلستثمار في  ،العالـ أنحاءار كشركات مف مختمؼ ة بيف تجٌ المنافسة العالميٌ 
لكجكد مستثمريف محمييف  باإلضافة ،ؿ المضيفة لياعمى الظركؼ التي تكفرىا الدك  المناطؽ يعتمد أساسان 

قادرة عمى استقطاب المستثمريف األجانب كتشجيعيـ لتكطيف استثماراتيـ في المناطؽ  شراكةمكف يمثٌ 
 .ة لمدكؿ المضيفةالحرٌ 

د مجرٌ ة مف رت المناطؽ الحرٌ تطكٌ  األخيرة في اآلكنة كبيران  ة تطكران تجارة الدكليٌ ر اللتطكٌ  ىذا كنتيجةن     
زاكؿ فييا كؿ نة لزيادة تجارة الترانزيت إلى مناطؽ تي مناطؽ يتـ فييا منح بعض المشركعات تسييبلت معيٌ 

عة فييا صنٌ ف تمؾ المناطؽ لممستثمريف فييا سيكلة إيصاؿ البضائع المي ؤمٌ حيث باتت ت ،ةاألنشطة التجاريٌ 
 .مف تمؾ األسكاؽ التي ستكزع فييا قريبةو  مف خبلؿ إنتاج سمعو ة ممكنة إلى األسكاؽ الدكليٌ  تكمفةكبأقؿ 

 ص أىـٌ ة يمكننا أف نمخٌ النظاـ القانكني لبلستثمار في المناطؽ الحرٌ في كمف خبلؿ ما قمنا ببحثو     
 بمايمي:النتائج كالتكصيات التي تكصمنا إلييا 

 نتائجّالبحث:

عمى حساب التزايد الكبير بأعداد المناطؽ  ممحكظو  ة بشكؿو ة الخاصٌ انحسار عدد المناطؽ الحرٌ  -
 ة في مختمؼ التشريعات مكضكع الدراسة.ة العامٌ الحرٌ 

ة ة كتجاريٌ ة تسييبلت كحكافز ماليٌ الدكؿ مكضكع الدراسة المستثمريف في مناطقيا الحرٌ  تمنح كؿٌ  -
في ة مختمفة، باإلضافة لمركنة تسجيؿ المشركعات كالحصكؿ عمى التراخيص كضمانات قانكنيٌ 
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تمؾ المناطؽ، كقد كصمت تمؾ الحكافز إلى درجة السماح لمشركات في بعض التشريعات 
 % مف رأسماليا إلى خارج الدكلة المضيفة.477بتحكيؿ 

ة عمى جذب االستثمار كالمستثمريف  ميا المناطؽ الحرٌ تساعد اإلعفاءات ك االحكافز التي تقدٌ  -
ساىـ في دعـ ميزاف المدفكعات بالعمبلت ا يممٌ  ،المحمييف كاألجانب إلى الدكؿ المضيفة

 الصعبة.

ذات  ة تعمؿ عمى تشجيع إقامة صناعاتو اإلعفاءات التي تمتاز بيا المشاريع في المناطؽ الحرٌ  -
ا ممٌ  عاليةو  ككفاءةو  نيا مف اإلنتاج بجكدةو رة تمكٌ ة متطكٌ كأساليب إنتاجيٌ  مستكل تكنكلكجي متقدـو 

 ة.الصناعات في األسكاؽ العالميٌ ة مثؿ ىذه ساىـ في رفع تنافسيٌ يي 

حيث تؤدم فمسفة المناطؽ  ،ة بشكؿ عاـ كتجارة الترانزيت بشكؿ خاصتنمية المبادالت التجاريٌ  -
كمركنة في ة ة قيكد جمركيٌ ة انتقاؿ السمع كالخدمات بدكف خضكعيا أليٌ ة القائمة عمى حريٌ الحرٌ 

ا يؤدم إلى زيادة قدرتيـ تثمريف، ممٌ ة إلى تخفيض الكمفة عمى التجار كالمسبعاإلجراءات المتٌ 
 ة.التنافسيٌ 

ة في الدكؿ المضيفة، فبدالن مف تصدير ىذه المكارد بصكرتيا ة األكليٌ استغبلؿ المكارد الطبيعيٌ  -
ات تصنيع فييا إجراء عمميٌ  ة يتـٌ و يمكف إقامة مشاريع صناعيٌ ة جدان فإن  ة كبأسعار متدنيٌ األكليٌ 

ف سٌ حى ة تي يؼ قيمة ليا تؤدم إلى رفع أسعارىا كتحقيؽ فكائض ماليٌ ا يضكتحكيؿ ليذه المكاد، ممٌ 
 ة لمبمداف المضيفة لتمؾ المناطؽ.كضع المكازيف التجاريٌ 

ساىـ بشكؿ مباشر كغير مباشر ة تي المشاريع التي تقاـ في المناطؽ الحرٌ ف ،ير فرص العمؿتكف -
اعات ف نقميا إلى قطٌ التي تمكٌ ة ة كتكسبيا الميارات الفنيٌ في تكظيؼ األيدم العاممة الكطنيٌ 

 اعات.ة ىذه القطٌ ا ينعكس إيجابان عمى رفع إنتاجيٌ ة، ممٌ خارج المناطؽ الحرٌ 

ؽ ليا المرسكـ ة، حيث لـ يتطرٌ ة السكريٌ ة العربيٌ ة في الجميكريٌ ة المصرفيٌ غياب المناطؽ الحرٌ  -
 ة البالغة لتمؾ المناطؽ.ىميٌ األبالرغـ مف  2773/ لعاـ 47التشريعي /

ة حتى في المناطؽ الحرٌ  ةاالستثماريٌ  ة كبيرة في حسـ المنازعاتلمتحكيـ التجارم الدكلي أىميٌ  -
ة لتسكية تمؾ المنازعات، نظران لما يتمتع بو مف مزايا كضمانات كاد يككف الكسيمة األساسيٌ 

 أطراؼ النزاع. مختمفة لكؿٌ 

مة إلى الدكؿ النامية في إبراـ عقكد نقؿ التكنكلكجيا مف الدكؿ المتقدٌ  كبيره  ة دكره لممناطؽ الحرٌ  -
 ة الضخمة لتمؾ الدكؿ المضيفة ليا.باإلضافة لجذب رؤكس األمكاؿ كاالستثمارات األجنبيٌ 
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ة، في حيف ترؾ ع األردني كثيران في تحديد األنشطة المحظكرة في المناطؽ الحرٌ أفرط المشرٌ  -
ة ة كاإلماراتيٌ ة كالجزائريٌ ة، كاتخذت التشريعات السكريٌ لمقكاعد العامٌ  المشرع المصرم ذلؾ األمر

 ة.دة كتركت الباقي لمقكاعد العامٌ ة حبلن كسطان حينما حظرت أنشطة محدٌ كاليمنيٌ 

 ة نبلحظ أف  ة السكريٌ ة لممناطؽ الحرٌ سة العامٌ بالعكدة إلى عقد اإلشغاؿ الصادر عف المؤسٌ  -
 ،مف العقد ال تسمح لممستثمر بالتنازؿ عف العقد عمى اإلطبلؽ المادة السادسةسة في المؤسٌ 

 مخالفة صريحة. ـ2773/ لعاـ 47كىك شرط غير قانكني كمخالؼ لنصكص المرسـك /

ة األخرل ع اليمني خطكة جديدة كمحمكدة كسابقة لـ تنص عمييا التشريعات العربيٌ خذ المشرٌ اتٌ  -
تقاـ بتمؾ المناطؽ كتتكلى الفصؿ بالمنازعات الناشئة عف  "ةمحاكـ مناطؽ حرٌ "حيف أنشأ 

 االستثمار فييا.

ة منح حؽ امتياز تشغيؿ المناطؽ ع الجزائرم كعمى خبلؼ باقي التشريعات العربيٌ المشرٌ  إف   -
دارة المناطؽ الحرٌ  ،زايداتعمى م بناءن ة لشركات الحرٌ  ة كمنح كترؾ لتمؾ الشركات تسيير كا 

 ف الراغبيف بالعمؿ في تمؾ المناطؽ.التراخيص لممستثمري

حيث ذىب بعض الباحثكف إلى اعتباره مف  ،المبس الحاصؿ بالنسبة لعقد اإلشغاؿ االستثمارم -
ة التي اآلليٌ  يعد  و في حيف أن   ،ةة في المناطؽ الحرٌ إجراءات ترخيص المشركعات االستثماريٌ 

 مف خبلليا قكاعد االستثمار كشركطو في تمؾ المناطؽ. دي د  حى تي 

ّالتوصيات:

ة لممستثمريف فييا قد تتحكؿ إلى بكابات نظران لئلعفاءات الضخمة التي تمنحيا المناطؽ الحرٌ  -
لمتيرب الضريبي كالجمركي، لذلؾ يجب عمى الدكؿ المضيفة إصدار التشريعات البلزمة لضبط 

 منح تمؾ اإلعفاءات.

ة الناجحة ة عمى غرار التجربة اليمنيٌ ة البلزمة إلقامة محاكـ مناطؽ حرٌ ريعات العربيٌ إصدار التش -
 بذلؾ المجاؿ.

ة ة العربيٌ مف الجميكريٌ  ة في كؿٌ ضركرة تنظيـ سجؿ لقيد المستثمريف الطبيعييف في المناطؽ الحرٌ  -
 ة، عمى غرار سجؿ الشركات.ة الجزائريٌ ة كالجميكريٌ السكريٌ 

ة مف المستثمر الطبيعي عند رغبتو بالترخيص فييا سجؿ تجارم أك تطمب المناطؽ الحرٌ  -
ة في صناعي حسب طبيعة الحاؿ كذلؾ في كؿ الدكؿ مكضكع الدراسة، باستثناء المناطؽ الحرٌ 

إذ ال يخفى  ،و تمؾ المناطؽ إلى ىذا األمر الميـا يستدعي تنبٌ ممٌ السكرٌية ة ة العربيٌ الجميكريٌ 
  .ة ككضعو التجارمة لناحية بيانيا لكفاءة المستثمر الماليٌ ت العمميٌ ة تمؾ السجبلعمى أحد أىميٌ 
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ة ة لمشركة المستغمٌ المناطؽ الحرٌ نح الترخيص لمراغبيف باالستثمار في ع الجزائرم مترؾ المشرٌ  -
ا يستدعي ضركرة تعديؿ التشريع الجزائرم ليتـ منح الترخيص ممٌ  ،ةصاحبة امتياز المنطقة الحرٌ 

ة قد تحابي مستثمر عمى آخر كال تخضع رقية االستثمارات، فالشركة المستغمٌ ككالة تمف قبؿ 
ة لمرقابة الكافية التي تخضع ليا ككالة ترقية االستثمارات التابعة لرئيس الحككمة الجزائريٌ 

 كالكاقعة تحت كصايتو.

ة المناطؽ الحرٌ الشركات المساىمة في  سمح فييا بإنشاءتعديؿ التشريع األردني بالطريقة التي يي  -
فيو حرماف لتمؾ األردنٌية ة المناطؽ الحرٌ عدـ السماح بإقامة تمؾ الشركات في فة، األردنيٌ 

 المناطؽ مف مستثمريف اعتبارييف ذكم رؤكس أمكاؿ ضخمة.

كتعديؿ  "عقد اإلشغاؿ االستثمارمكنحف نقترح أف يطمؽ عميو "تسمية عقد اإلشغاؿ تكحيد  -
 أكثر كضكحان.ة خضاع ذلؾ العقد ألحكاـ قانكنيٌ ة بغية إالتشريعات العربيٌ 

ع اإلماراتي ة فقد ترؾ المشرٌ االستثمار في المناطؽ الحرٌ الناشئة عف منازعات البالنسبة لتسكية  -
ة ة كالسكريٌ ة، ككذلؾ فعؿ نظيره األردني، أما التشريعات الجزائريٌ ذلؾ األمر لمقكاعد العامٌ 

دارة المنطقة ات تسكية مت آليٌ ة فقد نظٌ كالمصريٌ  المنازعات في حاؿ كاف النزاع بيف المستثمر كا 
ة، كىنا نرجك ـ المكضكع في حاؿ كاف النزاع بيف مستثمريف في المنطقة الحرٌ ة لكنيا لـ تنظٌ الحرٌ 

 ع اليمني.ضركرة تعديؿ التشريعات بما يتماشى مع ذلؾ األمر كما فعؿ المشرٌ 

ات تسكية المنازعات الناشئة عف االستثمار د آليٌ تحدٌ ة البلزمة التي إصدار التشريعات الجزائريٌ  -
ـ ة، فالمشرع الجزائرم نظٌ ة مع المستثمريف ذكم الجنسية الجزائريٌ ة الجزائريٌ في المناطؽ الحرٌ 

ة مع المستثمريف ة الجزائريٌ ات تسكية المنازعات الناشئة عف االستثمار في المناطؽ الحرٌ آليٌ 
 ة.ة الجزائريٌ ف كاف المستثمر مف أصحاب الجنسيٌ ؽ لؤلمر في حياألجانب كلـ يتطرٌ 

ة مف ة اليمنيٌ بات كأجكر العامميف غير اليمنييف في المناطؽ الحرٌ ع اليمني مرتٌ أعفى المشرٌ  -
ا يستدعي ضركرة تعديؿ التشريع الضريبة عمى الدخؿ فيما فرضيا عمى العماؿ اليمنييف ممٌ 

 اليمني بذلؾ الخصكص.

 ... تم بعونه تعالى... 
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ّقائمةّالمراجع

ّالمصادر:ّ_أوالًّ

ّالتشريعاتّالوطني ةّأ:

 .ةة السكريٌ ة العربيٌ ة في الجميكريٌ الناظـ لممناطؽ الحرٌ  2773/ لعاـ 47المرسـك التشريعي / -4

 .ةة السكريٌ ة العربيٌ في الجميكريٌ بشأف االستثمار  2777/ لعاـ 8المرسـك التشريعي / -2

لعاـ  /7/لة بعض أحكامو بالمرسـك التشريعي رقـ لبلستثمار كالمعدٌ  4994لعاـ  /47/القانكف  -3
 في الجميكرٌية العربٌية السكرٌية. 2777

ة ة العربيٌ الناظـ لقانكف الشركات في الجميكريٌ  2744/ لعاـ 29المرسـك التشريعي رقـ / -4
 ة.السكريٌ 

 2773/ لعاـ 47عمى أحكاـ المرسـك // الصادر بناء 846قرار كزارة االقتصاد كالتجارة رقـ / -5
كعمى قرار مجمس  43/4/2744تاريخ  444/464كعمى كتاب مصرؼ سكرية المركزم رقـ 

 ة.السكريٌ  ةة بتنظيـ عمؿ المصارؼ في المناطؽ الحرٌ ة لممناطؽ الحرٌ سة العامٌ إدارة المؤسٌ 

 ة.ة السكريٌ ة العربيٌ في الجميكريٌ  2778/ لعاـ 4/ قانكف التحكيـ -6

 .ةة الجزائريٌ ؽ بترقية االستثمار في الجميكريٌ المتعمٌ  4993لعاـ 42-93رسـك التشريعي الم -7

 .ةة الجزائريٌ ة في الجميكريٌ ؽ بالمناطؽ الحرٌ المتعمٌ  4994لعاـ  327-94المرسـك التنفيذم  -8

ة رقـ التنفيذيٌ ة كالئحتو ة اليمنيٌ ة في الجميكريٌ ؽ بالمناطؽ الحرٌ المتعمٌ  4993/ لعاـ 4القانكف رقـ / -9
 .4999/ لعاـ 295/

ة كالئحتو ة مصر العربيٌ في جميكريٌ  4997/ لعاـ 8قانكف ضمانات كحكافز االستثمار رقـ / -47
 .4997/ لعاـ 2478ة رقـ /التنفيذيٌ 

 ة.ة مصر العربيٌ في جميكريٌ   2774/ لعاـ 43القانكف / -44

 حدة.ة المتٌ اإلمارات العربيٌ  ة بجبؿ عمي فيبشأف المنطقة الحرٌ  4986/ لعاـ 2القانكف رقـ / -42

 ة.ة الياشميٌ ة في المممكة األردنيٌ سة المناطؽ الحرٌ بشأف مؤسٌ  4984لعاـ  /32/القانكف  -43

 ة.ة الياشميٌ ة في المممكة األردنيٌ الناظـ الستثمار المناطؽ الحرٌ  4987لعاـ  /43/النظاـ  -44

ّالدولي ةّب:ّاالتفاقي ات

 .2777عاـ ة كدكؿ األفتا ة مصر العربيٌ بيف جميكريٌ ة ة إقامة منطقة تجارة حرٌ اتفاقيٌ  -1

 .2775عاـ ة ة التركيٌ ة كالجميكريٌ ة مصر العربيٌ ة بيف جميكريٌ ة إقامة منطقة تجارة حرٌ اتفاقيٌ  -2
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 .4999لعاـ ة )كيكتك( ة لتبسيط كتنسيؽ اإلجراءات الجمركيٌ ة الدكليٌ االتفاقيٌ  -3

 .2777 عاـل ةالعربيٌ  الدكؿ بيف األمكاؿ رؤكس كانتقاؿ االستثمارات كحماية تشجيع ةاتفاقيٌ   -4
 .4987 لعاـ ةالعربيٌ  الدكؿ في ةالعربيٌ  األمكاؿ رؤكس الستثمار دةالمكحٌ  ةاالتفاقيٌ  -5
 .4977 عاـ ةالعربيٌ  البمداف بيف كانتقاليا األمكاؿ رؤكس استثمار ةاتفاقيٌ  -6
 .4994 لعاـ الجات ةاتفاقيٌ  -7
 .4974لعاـ  االستثمار لضماف ةالعربيٌ  سةة المؤسٌ اتفاقيٌ  -8

 (.MIGAة لضماف االستثمار )ة إقامة الككالة الدكليٌ اتفاقيٌ  -9

ّ:العممي ةّالكتب_ّثانياًّ

 كالترجمة الطبع حقكؽ جميع لبناف، في األعماؿ لرجاؿ القانكني الدليؿ كيركز ،.ـ (أنطوان) -4
 .4995 بيركت، ،األكلى الطبعة ،محفكظة لممؤلؼ كاالقتباس

 القانكف ة،كالتجاريٌ  ةالماليٌ  المعامبلت في التجارة بكالكريكس دراسات سميحة، (القيموبي) -2
 .2777 مصر المفتكح، لمتعميـ القاىرة جامعة مركز منشكرات التجارم،

 المكتبة ة،الحرٌ  المناطؽ كأنظمة ةالجمركيٌ  التشريعات شفيؽ، (طعمة)ك  أديب (استانبولي) -3
  .4997 حرستا دمشؽ القانكنية،

 النيضة دار االلتزاـ، مصادر المدني، القانكف شرح في الكسيط أحمد، الرزاؽ عبد (السنيوري) -4
 .4964 الثانية الطبعة ،مصر ة،العربيٌ 

 منشأة اإليجار، في ةالعامٌ  األحكاـ اإليجار، عقد اة،المسمٌ  العقكد رمضاف، (السعودّأبو) -5
 .4996 ،مصر ة،باإلسكندريٌ  المعارؼ

 األكلى الطبعة كالتكزيع، لمنشر األىالي كأجكبة، أسئمة سكريا في االستثمار ،منير (الحمش)ّ-6
4992. 

 ة، مصر،، التحكيـ الدكلي كالداخمي، منشأة المعارؼ باإلسكندريٌ عبد الحميد (المنشاوي) -7

4995. 

 مصر، ة،باإلسكندريٌ  المعارؼ منشأة ة،التجاريٌ  الشركات مكسكعة الحميد، عبد (الشواربي) -8
 .4994 الثالثة، الطبعة

 .4948 ة،السكريٌ  الجامعة مطبعة ة،البريٌ  ةالتجاريٌ  الحقكؽ اهلل، رزؽ (أنطاكي) -9

 لمطباعة، الياني دار الجكم، النقؿ مجاؿ في االستثمارات تمكيؿ أحمد، عمي عبير (الحجازي)ّ-47
 .4994 األكلى، الطبعة مصر،
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 التجارم، القانكف إلى المدخؿ ،عمر (فارس) القادر، عبد (برغل) ،الرزاؽ عبد (جاجان) -44
 كالمطبكعات الكتب مديرية حمب، جامعة كراتػمنش كالمتجر، كالتاجر ةتجاريٌ ػال األعماؿ

 .2778 ة،عيٌ امالج

 غير المخاطر ضد العربي الكطف في تثمارػاالس عمى التأميف العسمي عصاـ، (جميل) -42
 ّ.4992 دمشؽ العربي، الكاتب مطبعة منشكرات ة،التجاريٌ 

 كالتكزيع، شرػلمن الثقافة دار مكتبة ة،الدكليٌ  التجارة قانكف في المكجز مكسى طالب، (حسن)ّ-43
 .2774  األكلى الطبعة األردف، عماف

 لمنشر، حدةالمتٌ  المجمكعة الثالث، دالمجمٌ  الحديثة، ةالتجاريٌ  المكسكعة المنعـ، عبد (دسوقي)ّ-44
 .نشر تاريخ بدكف

 سةالمؤسٌ  ة،كالتجاريٌ  ةالجمركيٌ  لمتعريفات العاـ االتفاؽ الجات، قكاعد مصطفى، (سالمة)ّ-45
 .نشر تاريخ ذكر بدكف كالتكزيع، كالنشر لمدراسات ةالجامعيٌ 

ة، منشأة ( صادؽ ىشاـ، النظاـ العربي لضماف االستثمار ضد المخاطر غير التجاريٌ عمي)ّ-46
 .4997ة، المعارؼ، اإلسكندريٌ 

 دراسة االستثمار، مجاؿ في المنازعات لفض ككسيمة التحكيـ الحميد، عبد أحمد (عشوش) -47
 .4997 ة،اإلسكندريٌ  الجامعة، شباب سةمؤسٌ  مقارنة،

 لتنمية ةالعربيٌ  سةالمؤسٌ  إصدار الصغيرة، لممشركعات القانكني دليمؾ طارؽ، (الدينّعمم) -48
 .4994 القاىرة، األكلى، الطبعة المشركعات،

 ة،اإلسكندريٌ  الجامعي، الفكر دار ة،المصرفيٌ  تثمارػاالس عقكد فتحي، محمد أميرة (عوض) -49
 .2747  األكلى، الطبعة

 الطبعة ة،اإلسكندريٌ  الجامعي، الفكر دار األجنبي، لمماؿ ةالدكليٌ  الحماية صادؽ ىشاـ، (عمي)-27
 .2772 عاـ األكلى،

 االستثمارات، جذب في ةالحرٌ  لممناطؽ االقتصادم الدكر عمي، الحزارم محمد (عوض)-24
 .2777األكلى الطبعة ة،الحقكقيٌ  الحمبي منشكرات

 ةالعامٌ  ةلمماليٌ  خاصة إشارة مع العاـ لبلقتصاد دراسة ة،العامٌ  ةالماليٌ  السيد، (المولىّعبد)ّ-22
  .4994 القاىرة، ة،العربيٌ  النيضة دار ة،المصريٌ 

 .4997 لمنشر، الثقافة دار الخامس، الجزء الدكلي، التجارم التحكيـ سامي فكزم، (محمد) -23

 دار االستثمار، منازعات لتسكية الدكلي المركز مظمة تحت التحكيـ كفاء، جبلؿ (محمدين) -24
 .4995 لمنشر، الجديدة الجامعة
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 األردني، شريعػالت كعةػمكس محمكد، المناجرة محمد (شـحادة)ك  الغني عبد جماؿ (مدغمش)ّ-25
 .4998 كالتكزيع لمنشر البشير دار األكلى، الطبعة كالعشركف، الثاني الجزء

 .نشر تاريخ بدكف لممؤلؼ محفكظة الحقكؽ جميع االستثمار، مكسكعة الفتاح، عبد (مراد)ّ-26
 سةمؤسٌ  ،إصدار ة،السكريٌ  ةالعربيٌ  ةالجميكريٌ  سكريا، في االستثمار إلى دليمؾ ،(اإلعالمّوزارة) -27

 .نشر تاريخ بدكف ة،الثقافيٌ  لمخدمات لنا ككالة مع بالتعاكف كالتكزيع، كالنشر لمطباعة الكحدة
 في كمستقبميا ةالجمركيٌ  التعريفة فكر في دراسة ة،الجمركيٌ  النظـ الباسط، محمد عبد (وفا) -28

 .2777 القاىرة ة،العربيٌ  النيضة دار الجات، ظؿ
 مصر، الحديث، العربي المكتب األكؿ، الجزء التجارم، القانكف في الكجيز سعيد، (يحيى)-29

 .نشر تاريخ بدكف

 رسائلّالماجستير:_ّثالثاًّ

ة عمى ساحؿ المنطقة ( عبد الرحمف بف سالـ بف عمي، اقتراح مكاقع لممناطؽ الحرٌ المحفوظ) -4
 .2775ة، رسالة ماجستير، جامعة الممؾ فيصؿ، ة السعكديٌ ة لمممكة العربيٌ الشرقيٌ 

االقتصادم العربي، ة كمساىمتيا في تحقيؽ التكامؿ سياـ، االستثمارات العربية البينيٌ  (بجاوية)ّ -2
 .2775ة كعمـك التسيير، عاـ رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، كمية العمـك االقتصاديٌ 

رسالة ماجستير، جامعة  -دراسة حالة أكراسكـك-( سارة ، االستثمار األجنبي في الجزائرمحمد) -3
ة يٌ ة، قسـ قانكف األعماؿ، الجميكر ة الحقكؽ ك العمـك السياسيٌ منتكرم قسنطينة كميٌ 

 . 2747ةالجزائريٌ 
النظاـ القانكني لمدفع اإللكتركني، رسالة ماجستير، جامعة مكلكد معمرم  ،كافد (يوسف)ّ -4

 .2744ة الحقكؽ، الجزائر،كميٌ -كزك-تيزم

 واألبحاث:ّالمجالت_ّرابعاًّ

 ة لمجمارؾ،حدة، الييئة االتحاديٌ ة المتٌ ة، دكلة اإلمارات العربيٌ جمارؾ اإلمارات، المناطؽ الحرٌ  -4
 .2747ة، العدد األكؿ، ديسمبر ة إلكتركنيٌ نشرة إحصائيٌ 

ة لمجمارؾ، حدة، الييئة االتحاديٌ ة المتٌ ة، دكلة اإلمارات العربيٌ جمارؾ اإلمارات، المناطؽ الحرٌ  -2
 .2744ة، العدد الثاني، مايك ة إلكتركنيٌ نشرة إحصائيٌ 
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اقتصاديات المناطؽ -ة يٌ عابد ، مجمة جامعة تشريف لمبحكث كالدارسات العممفضمية الدكتكر  -3
سمسمة العمـك  -مقارنة الكضع الراىف كالمقترحات-ةتطبيقيٌ  ةدارسة تحميميٌ -ة في سكريةالحرٌ 

 . 2778لعاـ  3العدد 37االقتصادية كالقانكنية المجمد 
 ة.ة عف المناطؽ الحرٌ ، دراسة نظريٌ 2773لعاـ  2ة الباحث، العدد، مجمٌ منكرأكسرير  -4
ة، ة لمفكائد كالتكاليؼ لممناطؽ الحرٌ ماجد ، دراسة تحميميٌ محفكض معف ، ديكب ، سميرشرؼ  -5

( 27ة كالقانكنية المجمد)ة، سمسمة العمـك االقتصاديٌ ة جامعة تشريف لمدراسات كالبحكث العمميٌ مجمٌ 
 .2775( لعاـ 4العدد)

مة الباحث، ة لمتجارة، مج، التكامؿ االقتصادم العربي كتحديات المنظمة العالميٌ سميمافبمعكر  -6
 .2778لعاـ  6 العدد

 .2744تشريف األكؿ،  44676/34 ة، سكريا، العددجريدة الثكرة السكريٌ  -7

 المؤتمراتّوالندوات_ّخامساًّ

الممتقى الدكلي، آثار كانعكاسات اتفاؽ الشراكة عمى االقتصاد الجزائرم كعمى منظكمة  -4
 لجمب االستثمار األجنبي المباشر،ة كحافز المناطؽ الحرٌ سات الصغيرة كالمتكسطة، دكر المؤسٌ 

إعداد د.بمعزكز بف عمي ك أ.مداني أحمد، جامعة حسيبة بف  ة ببلرة،دراسة حالة المنطقة الحرٌ 
 .2776نكفمبر 44-43المنعقد خبلؿ  بكعمي، الشمؼ،

ة )حالة ة كالتجارة الدكليٌ ة العالميٌ ة في التنمية االقتصاديٌ كرقة عمؿ حكؿ دكر المناطؽ الحرٌ  -2
إعداد  ،القاىرة – 2776مايك  44ة الثاني إلدارة المناطؽ الحرٌ  قى:الممت مقدمة إلى مصر(

 .2776مصر،  ف المناطؽ الحرة،شار الييئة العامة لبلستثمار لشؤك نبيؿ الجداكم مست
ة أداة لرفع الكفاءة، الممتقى العربي األكؿ حكؿ األساليب عائشة سالـ الحاجي، المناطؽ الحرٌ  -3

دارة المناطؽ الحرٌ الحديثة في   ة، جامعة الدكؿ العربية، بدكف تاريخ.تنظيـ كا 

 المنشورات:_ّسادساًّ

كالمعرفة،  ة الدراساتة، مديريٌ ة في التنمية االقتصاديٌ ة األردنيٌ د.جاسر تادرس، دكر المناطؽ الحرٌ  -4
 .2776 ،ةة األردنيٌ سة المناطؽ الحرٌ مؤسٌ 

 .2747 ،دمشؽ ة، رئاسة مجمس الكزراء،السكريٌ الدليؿ اإلجرائي لممستثمر، ىيئة االستثمار   -2
ة، الخطة االستراتيجية لمسنكات ة األردنيٌ سة المناطؽ الحرٌ منشكرات مؤسٌ محمكد قطيشات،  -3

2778-2742. 
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كراـ عبد العزيز عبد الكىاب، الدكر االقتصادم لممناطؽ االستثماريٌ  -4 ة باسـ عبد اليادم حسف كا 
 .2779ة لبلستثمار، بغداد مجمس الكزراء، الييئة الكطنيٌ كآفاقيا في العراؽ، منشكرات رئاسة 

د.عبد اهلل عبد الكريـ عبد اهلل ك أ.فاتف حسيف حكل، الييئات الدكلية لضماف االستثمارات العربية  -5
كاألجنبية، دراسة في النظاـ القانكني العربي كالدكلي لييئات ضماف االستثمار، مقاؿ منشكر 

 .64مساء، ص7:47، 43/5/2742عمى اإلنترنت بتاريخ 

مقاؿ منشكر عمى  ة،ة السكريٌ عدناف سميماف، كاقع كآفاؽ فرص االستثمار في المناطؽ الحرٌ د. -6
 اإلنترنت.

ة، إصدار ة، تعميمات تسجيؿ الشركات كاألفراد في المناطؽ الحرٌ ة األردنيٌ سة المناطؽ الحرٌ مؤسٌ  -7
 ة، بدكف تاريخ.ة األردنيٌ سة المناطؽ الحرٌ مؤسٌ 

سة إصدار المؤسٌ  GAFIة، قطاع الجكدة كتحسيف األداء ة لبلستثمار كالمناطؽ الحرٌ لعامٌ الييئة ا -8
 ة، بدكف تاريخ.ة مصر العربيٌ ة في جميكريٌ ة لبلستثمار كالمناطؽ الحرٌ العامٌ 

ة، ة السكريٌ ة العربيٌ ة، سفارة الجميكريٌ ة السكريٌ المناخ االستثمارم في سكريا، كزارة الخارجيٌ  -9
 أبكظبي.

ّ:اإلنكميزيةّبالمغةّالمراجع_ّسابعاًّ

1- Introduction to International Free Zones Prepared By The Meneren 

Corporation Denver, Colorado USA All Rights Reserved © 2000-2005 The 

Meneren Corporation. 

2- Dr Nermine El Shimy, From Free Zones to Special Economic Zones _The UAE 

Case Study, The Higher Corporation for Specialized Economic Zones, 

ZonesCorp2008. 

3- Edvar Mum, Turkish free zones, General Manager, Mersin Free Zone 

Operator Inc,2009. 

4- SPECIAL ECONOMIC ZONES PERFORMANCE, LESSONS LEARNED, AND 

IMPLICATIONS FOR ZONE DEVELOPMENT Copyright © 2008 The World 

Bank Group Washington, DC 20433 All rights reserved Manufactured in 

the United States of America April 2008. 

5- Free Zone Rules Printed and Published By Jafza / JEBEL ALI FREE 

ZONE ALL RIGHTS RESERVED Fourth Edition September 2005. 

ّ:اإللكترونيةّالمراجع_ّثامناًّ
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4-http://www.dp-news.com/pages/print.aspx?l=1&articleId=112884  

2-www.agreement.jedco.gov.jo/arab_legue/arabia00a.html                                 

3-http://www.free-zones.gov.jo/arabic/PrvFreezones/Privdocument.htm             

4-www.tpegypt.gov.eg                                                                                                      

5-http://asharqiaforum.com/t147-prev-thread.html                                                   

6-www.ecgegypt.net                                                                                                            

7-www.iqtissadiya.com    

8-www.jedco.gov.jo                                                                                                            

9-www.jordaninvestement.com  

47-www.alittihad.ae/mobile/details.php?id=12                                                             

44-Web.worldbank.org/website/external  

42-http://www.masaader.com/sector.php?sector_id=17                                              

43-http://www.dubaipearl.com/ar/print/book/export/html/44                                  

44-www.alraai-news.com                                                                                                     

45-www.iaigc.com   

46-http://business.abudhabi.ae/egovPoolPortal_WAR/appmanager/ADeG

P/Business?_nfpb=true 

47-www.sme-egypt.org/sites/arabic/enablingenvioronment.aspx 

ّ:االجتياداتّالقضائي ةّتاسعًا_

 ة.اجتيادات محكمة النقض المصريٌ   -4

 اجتيادات مجمس الدكلة المصرم. -2
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 الفيرس

 4 مقدمػةال
 6 ةمفيـك المناطؽ الحرٌ  :التمييدم مبحثال
 7 ةلمناطؽ الحرٌ التعريؼ با: األكؿ طمبالم
 7 ةتعريؼ المناطؽ الحرٌ : األكؿ فرعال

 8 ةلممناطؽ الحرٌ : التعريؼ الفقيي أكالن 
 47 ةلممناطؽ الحرٌ  تشريعي: التعريؼ الثانيان 

 44 ةالمناطؽ الحرٌ  تصنيؼ: الفرع الثاني
 42 ة مف حيث المكقع كالمساحة : تقسيـ المناطؽ الحرٌ أكالن 
 42 ةة العامٌ المناطؽ الحرٌ  -أ

 43 ةة الخاصٌ المناطؽ الحرٌ  -ب
 44 بأكمميا ة التي تشمؿ مدنان المناطؽ الحرٌ  -ج

 44 ة مف حيث طبيعة نشاطيا: تقسيـ المناطؽ الحرٌ ثانيان 
 45 ةة التجاريٌ المناطؽ الحرٌ  -أ

 45 ةة الصناعيٌ المناطؽ الحرٌ  -ب
 46 ة لمخدماتالمناطؽ الحرٌ  -ج
4-  ٌّ  46 ةمصرفيٌ ة الالمناطؽ الحٌر
 47 لمتأميف ةالمناطؽ الحرٌ  -2
 47 ةة اإلنمائيٌ المناطؽ الحرٌ  -د

 48 المشابيةة القانكنيٌ كالنظـ ة رٌ المناطؽ الح :الثاني المطمب
 49 ةخصائص المناطؽ الحرٌ : األكؿ الفرع
 49 ةة لممناطؽ الحرٌ : الخصائص األساسيٌ أكالن 
 49 ةة المحددة لممناطؽ الحرٌ المساحة الجغرافيٌ  -أ

 27 ة تخضع لمسيادة الكاممة لمدكلة المضيفةالمنطقة الحرٌ  -ب
 27 ة معزكلة جمركيان عف باقي إقميـ الدكلةالمنطقة الحرٌ  -ج
 24 ة عمى سبيؿ الحصرتحديد األنشطة المسمكحة كالمحظكرة في المنطقة الحرٌ  -د

 24 ةلممناطؽ الحرٌ  ثانيان: الخصائص الثانكية
 24 (ةالبلجبائيٌ ة )اإلعفاءات الضريبيٌ  -أ

 22 ةة كالتسييبلت اإلجرائيٌ الحكافز الجمركيٌ  -ب
 22 المشابيةة القانكنيٌ ة عف غيرىا مف النظـ تمييز المناطؽ الحرٌ : الثاني الفرع
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 23 ةة عف بعض النظـ الضريبيٌ : تمييز المناطؽ الحرٌ أكالن 
 23 نظاـ الترانزيت)البضائع العابرة( -أ

 24 نظاـ الدركباؾ)رد الضريبة( -ب
 24 نظاـ اإلعفاء المؤقت -ج

 25 ةة عف بعض النظـ التجاريٌ المناطؽ الحرٌ : تمييز ثانيان 
 25 ةمناطؽ التجارة الحرٌ  -أ

 25 ةاألسكاؽ الحرٌ  -ب
 27 ةاالستثمار في المناطؽ الحرٌ  ةآليٌ : الفصؿ األكؿ
 28 ةاالستثمار في المناطؽ الحرٌ  نطاؽ: المبحث األكؿ
 29 ةالمناطؽ الحرٌ  أنشطة: المطمب األكؿ
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ABSTRACT 
         The important of free zones and its roles in the investment is old. In the 

beginning it had been assimilated by giving facilities in parts and commercial centers 

which was very active in commercial exchange it has developed until they reach to 

what they are now.  

     According to this developed the investment machines have developed until they 

reach to their know from today  

     Because of the important characteristic that characterize investments in free zones 

local and international companies and traders have moved to make investment 

projects. The things that forces us to find complete legal system for investment rules in 

those free zones. 

     To reach these desire results of this research we have divided it into two parts  after 

an introductory topic. 

     The introductory topic deals with the definition of free zones and the research in its 

most important classification and their distinction of other similar legal systems. 

     The first part deals with studying the way of investment in those free zones through 

researching in the investment zones there which is exited in studying the activities of 

free zones and the mechanisms of entering investor to them. We have studied the 

permission measures of investment projects in that zones and this is for companies and 

individuals alike. 

     The second part deals with the characteristics of investment in free zones through 

doing research about the reasons behind attracting investment in those zones. They are 

economic reasons and other reasons that are related to the mechanisms of settling 

disputes that result from investment in those zones. We have researched the protection 

of investment in those zones through studying the legal ensures for investment there. 

In addition to the most important institution of investment. 

     The study summarized many result and recommendations related to the necessity of 

modifying some legislations that respond to the development happening in those zones 

and to work on making free courts which are specialized in breaking disputes resulting 

from investment in those zones and to impose a specified mechanism to work in it in 

order not to be those zones just as gates for escaping from taxes and customers.       
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