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 لجمعية الوطنية ا

 هورية فنزويال البوليفارية مفي ج

 فيما يلي أقرت 

 للمناطق االقتصادية الخاصة األساسي  القانون

 الفصل االول 

 تدابير عامة

 الغرض

 :  1المادة 

داء واإلدارة لتطوير  التشكيل والتنظيم واأل  نظيمالغرض من هذا القانون هو ت

الخاصة،   االقتصادية  التي  المناطق  وغيرها  والضريبية  االقتصادية  والحوافز 

يمكن تطبيقها فيما يتعلق بنظام التنمية االقتصادية السيادية واالنتاج الوطني  

 مجاالت الذي يضمن السلسلة االنتاجية واالمن القضائي والعدالة االجتماعية وال

 بيئياً.  المستدامة

 التطبيق   نطاق

 .   2المادة 

االعتبارية   الكيانات  على  القانون  هذا  والمختلطة  ويسري  والخاصة  العامة 

  الوطنية أو األجنبية  التي تشارك في المناطق االقتصادية الخاصة ووالمجتمعية 

المرتبطة الدولة  وكيانات  أجهزة  على  مباشر    بتطورها  وكذلك  وغير  أ بشكل 

 .رمباش

 المبادئ

هذا  3المادة   يخضع  القضائي  .  واالمن  االقتصادية  السيادة  لمبادئ  القانون 

،  القوميوالتطور االقتصادي واالجتماعي    بشرية والعدالة االجتماعية والتنمية ال
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والبي االقتصادي  والتوازن  والجدوى  الضريبية  ئي  واالستدامة  واالستدامة 

النتاج  وااليرادات الخارجية، والتخطيط العام والشعبي والتشاركي، والفعالية وا

والتكامل وتبسيط االجراءات االدارية والمسؤولية المشتركة والنزاهة والشفافية  

 والتضامن. 

 التعريف 

 المصطلحات التالية تعني:  . ألغراض هذا القانون، 4المادة 

نطاقات الجغرافية التي تشكل، داخل المناطق االقتصادية  مناطق التنمية: ال .1

التنمية   نطاقات  تشمل  قد  االنتاجية.  االقطاب  محركة الخاصة،  مقاطعات 

 في مرسوم تشكيل المنطقة االقتصادية الخاصة.للتنمية ويتم ترسيمها 

  ة الوطني كيانات االعتبارية و دي: اتفاقية مبرمة بين الا.اتفاقية النشاط االقتص2

  راغبة ية، اللمجتمعة أو امختلطأو األجانب، من القطاعات العامة والخاصة وال

بالمشاركة في المنطقة االقتصادية الخاصة أو هيئة الرقابة الوطنية للمناطق  

الخاصة،   تشمل  والاالقتصادية  والمالية  تي  والضريبية  االقتصادية  الحوافز 

قا ألحكام  خطة التنمية في المنطقة  وغيرها والتي ينص عليها هذا القانون، وف

االقتصادية الخاصة، ومتطلبات العمل واألهداف واالستثمارات الملتزمة وسائر  

 لتزامات التي يتعين استيفاؤها. اال

التنمية في المناطق االقتصادية الخاصة: انها شكل  .  3 مقاطعات محركات 

في مرسوم تشكيل المنطقة االقتصادية الخاصة  حددة  لمنطقة الفرعية الملخاص  

سياسات وخطط ومشاريع   تفعيل وتعزيزوداخل مناطق التنمية التابعة لها، ل

التنمية الشاملة في  وضمانة  وجب خطة محددة،  بم  المنطقة االقتصادية الخاصة

الفرعية ال الفيزيائية  منطقة  المتغيرات  اساس  والجغرافية  -على  الطبيعية، 

 والطاقات االنتاجية والنظام الذي تشمله للمدن والتنقل.  التاريخية، والعملية
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لتنسيق  ااستراتيجيات في مشاركة الآلية للتفاعل تسمح ب:  الروابط االنتاجية.5

والتصنيع   والتحويل  لالنتاج  الخاصة  االقتصادية  المناطق  بين  والتكامل 

تصدر   التي  والخدمات  للسلع  والتوزيع  االقتصادية    داخلوالتجارة  المناطق 

     الخاصة.

والمنافع  .6 الضمانات  من  مجموعة  وغيرها:  وضريبية  اقتصادية  حوافز 

التي ينص عليها هذا القانون،    مالية وغيرهاوالة والجبائية  الضريبي  تحفيزاتوال

البوليفارية   فنزويال  جمهورية  تقدمها  أو  والتي  والوطنية  االعتبارية  للكيانات 

والماالجنبية   والخاص  العام  القطاع  ال  ختلطمن  تعمل  ال  مجتمعياو  داخل  تي 

 المناطق االقتصادية الخاصة. 

من  -.7 مجموعة  الخاصة:  االقتصادية  المنطقة  في  التنمية  السياسات  خطة 

اال للتنمية  والمشاريع  االقتصادية والبرامج  المنطقة  في  واالجتماعية  نتاجية 

والتي   وتتن الخاصة،  ال تظم  فيها  والنشاطات تحدد  االولوية  ذات  عناصر 

 للمنطقة.   ةالقطاعي مكانياتاالقتصادية وفقاً لال

ونطاقات   االنتاجية،  التنمية  أقطاب  التنمية  خطة  تتضمن  ان    ، التنمية ينبغي 

 والقطاعات المحركة للتنمية القابلة للتطبيق.

وا-8 والمشاريع  البرامج  من  مجموعة  االستراتيجي:  الترويج  لمبادئ  خطة 

الترويج والنشر الوطني والدولي لخطط  سياسة  التوجيهية والتي تحدد بموجبها  

ل المشاركة  الطاقات  تأهيل  وكذلك  الخاصة،  االقتصادية  المنطقة    تطوير تنمية 

  .المقابلةالنشاطات االقتصادية  

جغرافية  -.9 مساحات  االنتاجية:  التنمية  عليهاأقطاب  ء  إنشا مرسوم    ينص 

المنطقة االقتصادية الخاصة، خيث تسجل وتنظم االنظمة االقتصادية التي تشكل  

بموجب نظام  نطاقات التنمية التي ينظمها هذا القانون، والتي ستكون محددة  

المساحات مع الهيكليات   ربط تلكاحداثيات وخطط التنمية ومشاريع المشاركة و

  .فيهاجدين  المتوا الصناعية واالنتاجية للبالد



 

4 
 

الكيانات  10 النشاط االقتصادي: مشروع مصمم ومحدد ومقدم من  .مشروع 

االعتبارية والوطنية أو االجنبية، والعامة والخاصة والمختلطة او المجتمعية  

والذي تطرح بموجبه عرضها االقتصادي للمشاركة وتقدم ملفها لتطوير واحد  

 منطقة اقتصادية خاصة. او اكثر من النشاطات االنتاجية داخل 

 .منطقة اقتصادية خاصة:  11

 األهداف 

جغرافي    منطقة ترسيم  خاصة:  خاص    معاقتصادية  اقتصادي  اجتماعي  نظام 

المنصوص عليها    ة  أنشطته االقتصادية االستراتيجيحيث تتطور    اعتيادي     وغير

ية  في هذا القانون، وفقًا لألهداف المحددة في خطة التنمية االقتصادية واالجتماع

 القومية.  

 والمصلحة العامة العامة منفعةالطابع االستراتيجي وال

 

التنمية في المناطق االقتصادية الخاصة والتي تشمل النشاطات   لدى  .5المادة  

 االقتصادية فيها، طابع استراتيجي ومنفعة ومصلحة عامة.  

تشكل التي  واألنشطة  والخدمات  والسلع  القانونية  الكيانات  فإن   ،   ها وبالتالي 

  تنظيًما خاًصا للضمانات والحوافز والحماية   عتمدالمناطق االقتصادية الخاصة ، ت

االقتصادية والمالية والضريبية والقانونية والتجارية ، فضالً عن واجب االلتزام  

وا التوجيهية.  للمبادئ  واإلجراءات    توصياتلواالمتثال  والقواعد  والسياسات 

و القانون  هذا  في  عليها  مالمنصوص  االقتصادية  في  المنطقة  إنشاء  رسوم 

تقرير  الحق في  السيادة واالستقالل والخاصة ، بما في ذلك تلك المتعلقة بمسائل  

والتنمية   السلطة  القومية  المصير واألمن والدفاع  ، والتي تصدر عن  الشاملة 

 التنفيذية الوطنية. 

تسعى س مبدأ    وف  إطار  في   ، البلدية  العامة  والسلطة  الدولة  وكيانات  أجهزة 

ا  صالحياتهحدود    في لتدابير الالزمة ،  العتماد ا التعاون لتحقيق أغراض الدولة ،  
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دعم و تسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون وتطبيق الحوافز المنصوص عليها في  ل،  

 مرسوم إنشاء المنطقة االقتصادية الخاصة.

 

 

 هداف األ

  :: لدى المناطق االقتصادية الخاصة االهداف االساسية التالية6المادة 

 جديد  قوميج انتاجي ذتطوير نمو .1

للنشاط   .2 االقليم  الترويج  داخل  واالجنبي  الوطني  االنتاجي  االقتصادي 

 .الوطني

 تنويع ورفع التصديرات .3

 .المشاركة في التحديثات والسالسل االنتاجية واالسواق العالمية .4

 .دفع التنمية الصناعية في البالد .5

 .الترويج لالستبدال االنتقائي لالستيرادات .6

 .البالدالمساهمة في تنويع اقتصاد  .7

 .النقل التكنولوجي ةضمان .8

 .ضمان االستفادة التامة من الميزات النسبية .9

 .الدفع بتنمية الميزات التنافسية .10

 .ايجاد فرص عمل جديدة .11

 .رفع مستوى توليد االيرادات من اجل توزيع عادل لها في البالد .12

 .االنتاجيةرعاية االستدامة البيئية في المسارات  .13

 2الفصل 

 المناطق االقتصادية الخاصة

 او االلغاء ءنشااإل

إلنشاء أو إلغاء  حصرية  الصالحية  اللرئيس أو رئيسة الجمهورية  .  7المادة  

بعد    ، عليه في مجلس الوزراء  يوافقبموجب مرسوم  مناطق اقتصادية خاصة  
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  قتصادالسلطة الشعبية بصالحية في مجال التخطيط واال   ير وزمن  تقديم تقرير  

الوزير  والمالية،   يملكأو  بالنشاطات   الذي  المتعلقة  المواد  في  صالحيات 

 للمنطقة االقتصادية الخاصة. صوص عليها  منال

 

 

 النشاء شروط ا 

 

لشروط  من ا  عددتوفر  ي ينبغي أن    المنطقة االقتصادية الخاصة  نشاءإل.  8المادة  

 التالية:

االتصاالت البرية    قامةات الجغرافية في منطقة التنمية الستخدام أو إ ياالمكان -1

والنهرية ومراكز    والبحرية  االسواق  الى  الوصول  تسهل  التي  والجوية 

 االنتاج الوطنية والعالمية.

تصنيعها  تسمح بالتي    الموارد الطبيعيةالمنطقة الجغرافية ب  تمتعأن ت  أهمية.  2

 .لتصدير وتلبية االحتياجات الوطنية بغرض ا

واالقتصادية التي تساهم في تكامل المسارات االنتاجية  .الشروط الجغرافية  3

ال مشاركة  تعزيز  قاعدة  على  والخارج،  الداخل  الفاعلةفي    ة الوطني  جهات 

  . نبيةواألج 

صناعية  .4 انتاجية  وانتاجية  هيكليات  سالسل  إنشاء  المناطق  داخل  تسهل 

 أن ترتبط بها.  أواالقتصادية الخاصة  

 تحتية اقتصادية وخدماتية للتنمية االنتاجية.إمكانية وجود بنية . 5

 إلنشاءمرسوم ا

 المنطقة االقتصادية الخاصة ما يلي:  إنشاء. ينبغي أن يشمل مرسوم 9المادة 

 .اسم ونوع المنطقة االقتصادية الخاصة. 1

والتنمية  2 تشكيلها  تبرر  التي  الوطني  االهتمام  ذات  االقتصادية  .النشاطات 

 االنتاجية التي ستتم داخلها. االجتماعية  
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االقتصادية  3  المنطقة  تحدد  التي  للمضلعات  الجغرافي  النطاق  إحداثيات   .

   .الخاصة

.أقطاب التنمية ونطاقات التنمية ومقاطعات المحركات للتنمية القابلة للتطبيق،  4

 وفقاً لك حالة، وترسيمها الجغرافي. 

وغيرها  5 والضريبية  االقتصادية  هذا  .المحفزات  في  المنظورة  الصلة  ذات 

المالي من  -القانون، وفقاً لكل حالة، والتي يمكن تطبيقها بعد التقييم االقتصادي

الصالو ذوات  الشعبية  السلطة  واالقتصاد  حزارات  التخطيط  مجال  في  ية 

تلك التي تملك صالحيات في المواضيع المتعلقة بالنشاطات  والمالية، وأيضاً 

 صادية. المنظورة للمنطقة االقت

السلطة الوحيدة في المنطقة االقتصادية الخاصة التي تتولى تنفيذ السياسات .6

داخل  تعالج  التي  االقتصادي  المجال  في  والمشاريع  في    والخطط  المضلعات 

 هذا القانون.   المنطقة وفقا ألحكام

 االجراء

رفعه رئيس او  ت . المرسوم الذي يعلن تشكيل منطقة اقتصادية خاصة  10المادة  

رئيسة الجمهورية لدى الجمعية الوطنية في اطار االيام الثمانية المتتالية التي  

   به والموافقة عليه.ملي في مجلس الوزراء للنظر أتلي المرسوم الذي 

ة أن تبدي رأيها حول الموافقة على مرسوم تشكيل المنطقة  على الجمعية الوطني

دون ان    م عمل التالية. بعد نفاذ هذه الفترةاالقتصادية الخاصة خالل العشرة أيا

 مقبوالً.  نشاءيصدر اي اعالن عن الجمعية الوطنية، يعتبر مرسوم اإل 

 خطة التنمية في المنطقة االقتصادية الخاصة

الى  11المادة   تشير  ان  الخاصة  االقتصادية  المنطقة  التنمية في  . على خطة 

و المنطقة،  تشكيل  تبرر  التي  العام  الى  الشروط  االقتصادي  النشاط  طبيعة 

الوطني او االجنبي، واالختصاص القطاعي  مجتمعي أو  والخاص والمشترك او ال

القطاعات ذات االولوية التي  باالضافة الى  المكانيات االنتاج الوطني واالقليمي،  

 تتوافق معها. 
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المناطق   في  الوطنية  الرقابة  هيئة  من  التنمية  خطة  اعداد  يتم  ان  ينبغي 

تصادية الخاصة، بالتنسيق مع وزارات السلطة الشعبية مع صالحيات في  االق

مواد  المجال التخطيط واالقتصاد والمالية، وايضا تلك التي لديها الصالحية في  

 للمنطقة االقتصادية الخاصة.  المتعلقة بالنشاطات المنظورة

رئيسة  قبل دية الخاصة من اتتم الموافقة على خطة التنمية في المنطقة االقتص

 مجلس الوزراء. خالل جلسة لأو رئيس الجمهورية  

 والنشاطات في المناطق االقتصادية الخاصة  قطاعاتال

تقتصر المناطق االقتصادية الخاصة على تنمية القطاعات واألنشطة    :12المادة  

   التالية:

والةالصناعي .1 السلع  انتاج  قطاعات  يتضمن  وال :  صناعة مصنوعات 

وإعادة والتصدير  االستراتيجية،  الجوية    الزراعية  والمالحة  التصدير، 

 ة في كافة فئاتها.والطاق

يشمل تجهيز حدائق تكنولوجية لتنمية وانتاج النظم، والقطع،  :ةلتكنولوجيا .2

و  والتيليماتية  والمكونات  والحوسبة  السلكية،  االتصاالت  في  األجزاء 

وا الكمبيوتر،  والتطبيقات  والتكنولوجية،  نظمة  الصلبة  النفايات  وتدوير 

والتنمية   الخارجي،  الفضاء  مجال  في  العلمية  والتنمية  البحوث  وانشطة 

 العلمية والتكنولوجيا العسكرية. 

تتضمن  .3  المالية:  المالية الخدمات  المصرفية والخدمات  الخدمات  تأسيس 

 في إطار نظام ضريبي تفضيلي. 

تشمل  .4 المالية:  غير  لتقديم  الخدمات  لوجستية  القطاعات  وانتاج  انشاء 

 وتصدير الخدمات السياحية والفندقية والتنزيهية والترفيهية. 
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االنتاج الزراعي الغذائي االولي: يتضمن أنشطة االنتاج االولي للقطاعات .  5

والسمكية   األحياء  والزراعية  وتربية  األسماك  ومصايد  الحيوانية  الثروة 

 ة بهدف التصدير وتأمين السيادة الغذائية في البالد. المائي

نوع المنطقة االقتصادية الخاصة انطالقا من القطاعات او االنشطة    تم تعريفي

ً لمحددة هنا ومن أي قطاع أو نشاط آخر يعتبر ضروريا  لتنمية البالد. ا

 تشكيل المقاطعات المحركة 

: يمكن تشكيل المقاطعات المحركة للتنمية في المناطق االقتصادية 13المادة  

رية بموجب مرسوم تشكيل المنطقة  الخاصة من قبل رئيسة أو رئيس الجمهو 

التنمية   لمخطط  الترويج  بهدف  الخاصة،  يسمح  االقليمي  دون  االقتصادية 

بتحقيق االهداف التاريخية في خطة التنمية االقتصادية االجتماعية في البالد،  

 انطالقاً من المكونات التي تقدمها المجاالت الجغرافية التي تشكلها.

 المحركةأهداف القطاعات 

االنتاجي  .14المادة   التآزر  وتطوير  تفعيل  للتنمية  المحركة  القطاعات  تهدف 

الخاصة  االقتصادية  المناطق  للتكامل    داخل  ديناميكي  تكاملية وكمحور  برؤية 

 والتنمية االقليمية. 

المحركة  القطاعات  تشكل  التي  االقتصادي  االختصاص  استراتيجيات  تدرس 

 منطقتها الجغرافية. ادية الخاصة امكانيات للتنمية في المناطق االقتص

 في   للتنمية  المحركة  المناطق  داخل  إجراءات  القيام  يتم   نهحو عيعلى الن

 في   األساسية  والخدمات  األعمال  لتعزيز  الخاصة  االقتصادية  المناطق

 التباينات  من والحد  ، نسبيًا األقل  التنمية ذات اإلقليمية  دون المناطق

على  و  الوصول  إمكانية  على  الديمقراطي  الطابع  وإضفاء  ،  المكانية

 االجتماعي واالقتصادي للسكان . الدعم يةهيكل
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 ة النتاجيالروابط ا

تعمل المناطقة المرسمة كمناطق اقتصادية خاصة على اقامة روابط   15المادة 

في   المشاركة  بهدف  تكميانتاجية  احتياجات استراتيجية  وتغطية  اقتصادية  ل 

 السلع النهائية وتقديم الخدمات االستراتيجية للبالد.

 3الفصل 

 المؤسسية للرقابة واالدارة في المناطق االقتصادية الخاصة

 لرقابة الوطنية للمناطق االقتصادية الخاصةهيئة ا

. تشكل هيئة الرقابة الوطنية للمناطق االقتصادية الخاصة، كمؤسسة 16المادة  

خاصة، تتبع لنيابة    متلكاتة ومعامة ذات صفة فنية ومختصة، وشخصية قانوني

 رئاسة الجمهورية. 

 باالمتيازات   الخاصة  االقتصادية  للمناطق   الوطنية  الرقابة  هيئة  تتمتع

  للجمهورية   القانون  يمنحه  الذي  واإلجرائي   المالي  النظام  من  واإلعفاءات

 .كاراكاس مدينة في الرئيسي مقرها ويكون

 صالحيات

. لدى هيئة الرقابة الوطنية للمناطق االقتصادية الخاصة الصالحيات  17المادة  

 التالية:

في المناطق  تتولى التدبير واالدارة والتنسيق والتحكم والرقابة والتفتيش  .1

والمبادئ التوجيهية  المقابل  نشاءاالقتصادية الخاصة وفقاً ألحكام مرسوم اإل 

 الصادرة عن هيئة االنتساب.

.إعداد مشاريع خطة التنمية في المناطق االقتصادية الخاصة، بالتنسيق مع 2

ة ذات الصالحية في مجال التخطيط واالقتصاد والمالية،  وزارات السلطة الشعبي
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وأيضاً تلك الوزارات ذات الصالحية في المجاالت المتعلقة بالنشاطات المنظورة  

 للمنطقة االقتصادية الخاصة. 

مشاريع المشاركة .المساهمة مع المركز العالمي لالستثمار االنتاجي في تقييم  3

 تصادية الخاصة. وتقديمها للعمل داخل المناطق االق 

 لالستثمار   الدولي  المركز  المقدمة، مع  المشاركة  مشروعات  رفع.4

  األمور   في  المختص  الشعبية  السلطة  وزير  أو  وزيرة  اإلنتاجي، إلى

 . الخاصة للموافقة عليها  االقتصادية  للمنطقة  المخططة  باألنشطة  المتعلقة

  الملف   تقييم  في   اإلنتاجي  لالستثمار  الدولي  المركز  المساهمة مع  .5

 االقتصادية   المناطق  في  االقتصادية  األنشطة  لتطوير  للمشاركين  التجاري

 . الخاصة

المناطق  6 في  االقتصادية  العالقات  تطوير  في  المشاركة  إفادة  .إصدار 

 االقتصادية الخاصة. 

.اجراء تقييم سنوي حول االستراتيجية والتوجيهات العامة لخطط التنمية في  7

المناسبة المناط االرشادات  االنتساب  لهيئة  وتقديم  الخاصة،  االقتصادية  ق 

 للمساهمة في تطبيقها.

  واإلسراع   وكياناتها في التسهيل والتبسيط  الدولة  أجهزة  مع  التنسيق.  8

 .الخاصة االقتصادية المناطق سير  لحسن الالزمة اإلدارية والفعالية

 الملحق  األمر لزم نوإ، االقتصادي النشاط اتفاقية على الموافقة. 9

 من هيئة االنتساب. مسبق تفويضب بها الخاص

 

  االقتصادية   للمناطق  الواحدة  النافذة  نظام  سير  حسن  في  المساهمة.  10

 الهيئات   وم بهاتق  التي  اإلجراءات  وتبسيط  توحيدتي ستتولى  ال  الخاصة
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 المتعلقة   والبلدية  والوالئية  الوطنية  العامة  اإلدارة  في  المختلفة  والكيانات

  النافذة   في  النظام  هذا  دمج  سيتم.  الخاصة  االقتصادية  المناطق  بعمل

 . البوليفارية فنزويال لجمهورية الخارجية للتجارة الواحدة

 

ة الترويج  في تطوير خط  نتاجي المركز الدولي لالستثمار اال  مع.المساعدة  11

 االقتصادية الخاصة.االستراتيجي في للمناطق 

 

لمناطق االقتصادية الخاصة في  في اإنشاء وتنظيم مكاتب السلطات الفردية   .12

 .مجاالت اختصاص كل منها واإلشراف على عملها

 التي   تطبيق السياسات  في  الجمهورية  وكيانات  أجهزة  مع  .التنسيق13

 لتعزيز   الالزمة  العامة  الخدمات  تقديم  في  والكفاءة  الجودة  تضمن

 . الخاصة االقتصادية المناطق في اإلنتاجية للتنمية المثلى الظروف

 

  والوالئية   الوطنية  للهيئات  الخاصة  االقتصادية  المناطق  بشأن  المشورة  تقديم.14

 . ذلك تتطلب التي  والمجتمعية والبلدية

إنشاء    -15 في  الشعبية  السلطة  مشاركة  على  تشجع  التي  اإلجراءات  اتخاذ 

بالنشاطات  القطاعاتوتعزيز   والقيام  بالتطوير  المعنية  المنصوص    االنتاجية 

عليها في هذا القانون ، بالتنسيق مع وزارة السلطة الشعبية المختصة بشؤون  

 الجتماعية. حركات االكوميونات وال

منطقة   .16 إلغاء  أو  تعديل  أو  بإنشاء  االنتساب  هيئة  خالل  من  التوصية 

 .اقتصادية خاصة
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اال.  17 عدم  بحكم   ، االقتصادي  النشاط  اتفاقية  بإلغاء  األداء  يفاء  متطلبات 

  لألسباب   وكذلك  ،  األخرى  وااللتزامات  بها   الملتزم  واالستثمارات  فواألهدا

 . القوانين   وفي الصلة  ذات االتفاقية في  عليها المنصوص األخرى 

ة أو  اصالخسجل تفصيلي للشركات الوطنية أو األجنبية أو العامة أو  .إدارة  18

 المختلطة أو المجتمعية التي تنفذ مشاريع المشاركة التي تمت الموافقة عليها. 

. تقديم تقارير ربع سنوية للجهة المنتسبة عن إدارتها ونتائجها وإنجازاتها  19

التي قد تكون   التقارير األخرى  الخاصة ، وكذلك  من قبل المناطق االقتصادية 

 للسياسات واإلرشادات الصادرة عن الجهة المنتسبة. مطلوبة ، وفقًا 

 ومشاريع   وخطط  سياسات  تنفيذ  عن  المنفردة  الهيئة  تقرير  استالم.  20

 .إليها الموكلة الخاصة االقتصادية  المنطقة

من خالل برامج    . المساهمة في تكوين المنظمات القاعدية للسلطة الشعبية21

 مصممة لهذا الغرض

 الالئحة التنفيذية لهذا القانون. اتحدده سائر الصالحيات التي. 22

 األمالك

ما  بتتشكل امالك هيئة الرقابة الوطنية للمناطق االقتصادية الخاصة    .18المادة  

 يلي: 

 والموارد   المقابلة  المالية   للسنة  الميزانية  في  المخصصة  الموارد.  1

 . القومية  التنفيذية السلطة  عليها توافق التي العادية غير

 األصول التي يتم تحويلها من قبل الجمهورية أو كياناتها لتحقيق أغراضها. .  2

 تمنح لها.ت التي لهبا. ا3

. المعدالت والرسوم المقررة لتقديم الخدمات من قبل هيئة الرقابة الوطنية  4

 للمناطق االقتصادية الخاصة.
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 القانون.   ايسمح به إيرادات أخرى   ة. أي5

 مجلس االدارة 

 االقتصادية  للمناطق  الوطنية  الرقابة  هيئة  وإدارة  توجيه  . سيتم19المادة  

  المشرفة أو المشرف الذي   من  يتشكل  إدارة  مجلس  قبل  من  الخاصة

  تعيينهم   يتم  الذين  ،  مناوبيهم  مع   رئيسيين  أعضاء  وستة  سيرأسها

  رئيسة أو رئيس الجمهورية.  قبل من  بحرية  وإقالتهم

 الحكومية   اللوائح

 

ينظم نائبة الرئيس التنفيذي أو نائب الرئيس التنفيذي ، من خالل    -  20المادة  

قرار ، صالحيات مجلس اإلدارة والمشرفة أو المشرف ، باإلضافة إلى قواعد 

 االداري. الدعوة ، النصاب القانوني  والعمل وأخذالقرارات في المجلس  

 

 سيير معايير اإلدارة والتنظيم والت

الهيئة الوطنية للرقابة على المناطق    في   دارةاإلمجلس  تقع على عاتق  .  21المادة  

مسؤول الخاصة  وت  يةاالقتصادية  بتنظيمها  المتعلقة  القواعد  ،  سييرهإمالء  ا 

الى   الرقابةإضافة  هيئة  إدارة  تنظم  التي  لهيئة  مع    تلك  المسبقة  الموافقة 

  االنتساب.

 صالحيات المشرفة او المشرف 

أو المشرف الوطني على المناطق االقتصادية الخاصة    ةالمشرف  تعمل   -22لمادة  ا

 الصالحيات التالية:بموجب 

 

أو    تيةتمثيل هيئة الرقابة أمام السلطات اإلدارية والحكومية أو المؤسسا .1

أو المكاتب أو المؤسسات  الكبرى  المكاتب العامة أو الخاصة أو الشركات  
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عمال التنسيق والتعاون التي تتم وفقًا لألغراض أفي  الوطنية أو األجنبية  

 المنصوص عليها في هذا القانون. 

 .الرقابة هيئة  لمن قبمعتمدة ال  القرارات  تنفيذ .2

المناطق    في  دارةاإلتسويق و التشغيل والو   حوافزلااللتزام بالسياسات العامة ل.  3

 االقتصادية الخاصة. 

تسمح بضمان سير العمل وتحقيق األهداف  العقود أو االتفاقيات التي  برام  . ا4

 للمناطق االقتصادية الخاصة والتي وافق عليها مجلس اإلدارة. قررةالم

ل  صياغةال .  5 االدارة  مجلس  لدى  وال واالقتراح  لإلدارة    خياراتالستراتيجيات 

المشاركة الوطنية أو األجنبية  امكانية  ل  يتسهتسمح بالتشغيلية والتجارية التي  

 . و الخاصة أو المختلطة أو المجتمعية في المناطق االقتصادية الخاصة أو العامة أ

 . استدعاء وتوجيه الدورات العادية أو االستثنائية لمجلس إدارة هيئة الرقابة. 6

حول مدى التزام ونطاق    نتسابة االئ يدى ه. تقديم تقرير إداري ربع سنوي ل7

ضافة إلى التقارير األخرى  باإلة للمناطق االقتصادية الخاصة ،  مرسوماألهداف ال

 هيئة االنتساب.  ، وفقًا للسياسات واإلرشادات الصادرة عن تي تطلب منهاال

أي8 أخرى  .  وال  امنصوص عليهة صالحية  القانون  لهيئة    لوائحفي  الحكومية 

  الرقابة.

 فردية لسلطة الا

السلطة الوحيدة في المناطق االقتصادية الخاصة هي المسؤولة عن    -23دة  الما

ها في مرسوم  شار إليتنفيذ المبادئ التوجيهية للسياسات والخطط والمشاريع الم

الواجبات والصالحيات التي يحددها كمال  إنشاء المنطقة االقتصادية الخاصة ، وا

الهي تفوضه  أو  تحدده  ما  وكذلك   ، تعيينها.  على  مرسوم  للرقابة  الوطنية  ئة 

 المناطق االقتصادية الخاصة ، وفقاً ألحكام هذا القانون ولوائحه. 

الوحيدةالفيد  ت الخاصة  ا  سلطة  االقتصادية  للمناطق  الوطنية  التقدم    عنلرقابة 

، إليها  الموكلة  والمشاريع  والخطط  للسياسات  ربع  بموجب  واالمتثال  تقارير 

 هذه الفترة.  قبل تي تطلب منها مسبقاً سنوية أو تلك ال
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 التعيين 

عن  24المادة   المسؤول  أو  المسؤولة  الجمهورية  رئيس  أو  رئيسة  تعيّن   .

 .ممارسة السلطة الفردية في المناطق االقتصادية الخاصة

 التنسيق والتشاور  

تضع السلطة الوحيدة للمنطقة االقتصادية الخاصة آليات التنسيق    -25المادة  

والتشاور مع سلطات التمثيل الحكومية والبلدية والمجتمعية المعنية التي تشكل  

تطبيق   بغرض  الخاصة،  االقتصادية  للمنطقة  الجغرافية  المناطق  من  جزًءا 

 .اهم في تحقيق أهداف المنطقةسياسات التنمية المشتركة التي تس

 اختصاصات المركز الدولي لالستثمار اإلنتاجي 

ألغراض هذا القانون ، يمارس المركز الدولي لالستثمار اإلنتاجي   -27المادة 

 :الصالحيات التالية

في   .1 االقتصادية  األنشطة  لتطوير  المحتملين  المشاركين  استقطاب  تشجيع 

با  ، الخاصة  االقتصادية  للمناطق  المناطق  الوطنية  الرقابة  هيئة  مع  لتنسيق 

 .االقتصادية الخاصة ووفقًا لخطة الترويج االستراتيجية

وتقييم   .2 ودراسة  لعرض  واإلجراءات  الفنية  والمتطلبات  الشروط  وضع 

 .مشاريع المشاركة

تقييم الملف التجاري للمشاركين المحتملين لتطوير األنشطة االقتصادية في   .3

االقتص للمناطق  المناطق  الوطنية  الرقابة  هيئة  مع  بالتنسيق   ، الخاصة  ادية 

 .االقتصادية الخاصة
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أو   .4 الوطنية  القانونية  الكيانات  قبل  من  المقدمة  المشاركة  مشاريع  تقييم 

  ، الخاصة  االقتصادية  المناطق  في  للعمل  لها  الترخيص  وكذلك   ، األجنبية 

 .صادية الخاصةبالتنسيق مع هيئة الرقابة الوطنية للمناطق االقت 

االقتصادية   .5 المناطق  في  للعمل  المبرمة  االتفاقيات  على  التعديالت  تقييم 

مع    ، مشاريع  لمتابعة  الالخاصة  واعتماد  لتقييم  الموضوعة  إلجراءات 

 .المشاركة

  .سائر الصالحيات التي ينص عليها النظام القانوني.6

 الفصل الرابع 

 االقتصادية الخاصةحوافز لالستثمار في المناطق 

 من الحوافزالمستفيدون 

الكيانات القانونية  تعتبر مستفيدة من الحوافز  ألغراض هذا القانون ،    -27المادة  

التي تنفذ مشاريع المشاركة في المناطق االقتصادية الخاصة والتي وقعت على  

 الصلة. اتفاقية النشاط االقتصادي ذات 

 الحوافز الضريبية والجمركية 

للكيانات القانونية ، العامة والخاصة والمختلطة والمجتمعية ،    حق . ي28المادة  

الوطنية أو األجنبية التي تعمل في المناطق االقتصادية الخاصة ، االستفادة من 

 فيما يلي: الحوافز الضريبية والجمركية الموضحة 

( ، وفقًا للمعايير التي تحددها DRAW BACKضريبة االستيراد )  استرجاع.1

الت ،  السلطة  تحديدها  سيخضع  والتي   ، اإلنشاء  مرسوم  في  الوطنية  نفيذية 

والتحقق منها ، والتصديق عليها ، وإجراءات الدفع والسلطة المختصة لتنفيذها 

و   ، الجمركية  بالمسائل  المتعلقة  التشريعات  اال،ألحكام  بانظام  إلفراج  لمتعلق 

األنظمة الجمركية الخاصة األخرى ، وكذلك القرارات التي  وغيرها من    والتعليق 

وتنظم   المجال  باالقتصاد  هذا  المختصة  الشعبية  السلطة  وزارة  عن  الصادرة 

ال الخارجية.  والتجارة  االسترداد  والتمويل  يطبق هذا  االستهالكية    السلع  على 
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لى أهداف  النهائية ، أو تلك التي تحل محل اإلنتاج الوطني أو تلك التي تؤثر ع

 الواردات.   ستبدالاستراتيجية إ

الوطنية األخرى ، وفقًا للمعايير التي    جباياتفي مسائل اللضريبي  سترداد اال. ا2

تنفيذ   سيتم  والتي   ، اإلنشاء  مرسوم  في  الوطنية  التنفيذية  السلطة  تحددها 

إجراءات تحديدها والتحقق منها واعتمادها ودفعها وفقًا ألحكام قانون الضرائب  

  سلطة ة الالقرارات التي تصدر لهذه األغراض عن وزاروفقاً ل  ألساسي وكذلكا

السترداد   الخارجية  والتجارة  والمالية  االقتصاد  بشؤون  المختصة  الشعبية 

 ضرائب المناطق االقتصادية الخاصة. 

وزار السلطةتحدد  والتجارة    ة  والمالية  االقتصاد  بشؤون  المختصة  الشعبية 

الممنوحة    كافة الحد األقصى لمجموع  زاري  بموجب قرار و  الخارجية  الحوافز 

في هذا  لتطوير مشاريع المشاركة في المناطق االقتصادية الخاصة المشار إليها  

الدخل في السنة المالية    ة علىضريببموجب البناًء على المبلغ المحصل  ،  القانون

 السابقة ذات الصلة. 

 نافذة واحدة للمناطق االقتصادية الخاصة 

فيما    -29المادة   المختصة  السلطات  قبل  من  المطلوبة  اإلجراءات  إدارة  ستتم 

المناطق االقتصادية الخاصة من خالل نظام متكامل في النافذة سير وعمل  يتعلق ب

 .الواحدة بهدف تبسيط اإلجراءات وتوحيدها وأتمتتها 

ي  ، المادة  هذه  بمسائل    نبغي ألغراض  المختصة  الشعبية  السلطة  وزارة  على 

الوحيدة  النافذة  نظام  في   ، تدمج  أن   ، الخارجية  والتجارة  والمالية  االقتصاد 

تكنولوجية حصرية   ، منصة  البوليفارية  فنزويال  لجمهورية  الخارجية  للتجارة 

 الخاصة.  للمناطق االقتصادية
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 ط المؤقت للتحسين النش قبول ال 

ا  -30المادة   والخاص  تتمتع  العام  القطاع  من  واالشخاص  االعتبارية  لكيانات 

داخل المناطق االقتصادية  والمشترك والمجتمعي، المحليين واالجانب، العاملين  

أو المواد الخام أو األجزاء أو  للوازم  الالقليم الوطني     ستيراد  الاعند  الخاصة  

المبرر حسب األصول  و   احتياجها الملح  القطع التي بحكم طبيعتها أو من خالل  

بأعلى  تنفيذ مشروع نشاطها االقتصادي ،    للتمكن من أساسية وضرورية    تعتبر 

المؤقت    قبول ا التشريع الجمركي ولوائحه التي تشير إلى المنحهالتي ي  المنافع

 .فقًا لألحكام التي تمليها إدارة الضرائب الوطنية و تحسين الفاعل لل

 فة ينظام التعر

  سلع من المناطق االقتصادية الخاصة وكذلك ال  القادمة. تخضع البضائع  31المادة  

من الخارج والتي يتم إدخالها إلى األراضي الوطنية  القادمة  وأجزائها وملحقاتها  

، للنظام القانوني الجمركي المشمول في التعريفة الجمركية    محليلالستهالك ال

و النظام القانوني المعمول به في تاريخ إبداء اإلرادة أو البيان الجمركي ، كل  

الجمركية   للوجهة  المرسل  هذا وفقًا  يمنحها  للبضائع ، وفقًا لألحكام  التي  إليه 

 .الصادرة عن إدارة الضرائب الوطنية

 ق للنقل متعدد الوسائط التسهيالت والتنسي

يمكن  ا  إمكانياتحسب    -32المادة    ، الخاصة  االقتصادية  م  نظا   انشاءلمناطق 

عبر األنهر او  أو  براً أو جواً    وسائل:  تعدد الالمللنقل  ممرات في البنى التحتية  

 البحيرات أو السكك الحديدة مع منطقة تحميل وتفريغ تفضيلية للبضائع. 

لهذه  تقوم هيئة الرقابة الوطنية للمناطق االقتصادية الخاصة بالتنسيق الالزم   

النقلاألغراض    في مسائل  الشعبية  السلطة  تنفيذ عمليات  من خالل وزارة    ،

والتستيف   والتجهيز  العابر  والشحن  والعبور  والتفريغ  التحميل  من  الموانئ 

نشطة المتعلقة أو المالزمة  والسحب والتعبئة والتخزين واإلرسال وغيرها من األ 
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لتحريك السلع أو البضائع الملتزمة بأهداف تنفيذ مشاريع المشاركة ذات الصلة  

 للمناطق االقتصادية الخاصة. 

 عليمية الحوافز الت

تنشئ هيئة الرقابة الوطنية للمناطق االقتصادية الخاصة ، بالتنسيق    -33المادة  

الشعبية   السلطة  وزارات  الت مع  بمسائل  والتكنولوجيا    ربية المختصة  والعلوم 

  تأهيل   وبحث تعزز تطوير نموذج   تأهيل، مراكز    كوموناتواالبتكار والسياحة وال

 قطاعات مواهب البشرية التي تشارك في األنشطة اإلنتاجية المختلفة والللشامل  

  .ذات األولوية المطورة في المناطق االقتصادية الخاصة

 ة السياحي اتخيارات االستثمار   قائمةاإلدراج في 

على وزارة السلطة الشعبية المختصة بالسياحة أن تدرج المناطق    -34المادة   

الخاصة   السياحية  االقتصادية  الطاقات  االستثمار  ذوات  لتشجيع  ضمن خططها 

 . بغرض جذب المستثمرين الوطنيين واألجانب في هذا المجال 

 المصرفية والنظام المالي في المنطقة  مؤسساتلا

ا35المادة   وتشغيل  تنظيم  يخضع  المالي،    لمؤسسات.  والنظام  المصرفية 

الخدمات المالية في المناطق االقتصادية الخاصة ،    قطاع  لتطوير  لها  المرخص  

السلطة   وزارة  تمليها  التي  للوائح  وفقًا   ، وتفضيلي  استثنائي  ضريبي  لنظام 

 ة. شؤون االقتصاد والمالية والتجارة الخارجيالشعبية المختصة ب

 رية التحويل ح  

  يخضع النشاط االقتصادي الذي يتم في المناطق االقتصادية الخاصة   -  36المادة  

لنظام    ، البوليفارية  فنزويال  لجمهورية  النقدية  الوحدة  بضمان  المساس  دون 

وكذلك  ا  ، الحر  المصرفية  للتحويل  المؤسسات  تقدمها  التي  التمويل  خطط 

للوائح الصادرة عن البنك  لتنمية االقتصاد الحقيقي والمنتج ، وفقًا    المتخصصة 
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االقتصاد   بشؤون  المختصة  الشعبية  السلطة  ووزارة  الفنزويلي  المركزي 

 والتمويل والتجارة الخارجية. 

 تدبير مؤقت 

المناطق االقتصادية الخاصة التي تشكلت قبل دخول هذا القانون حيز    علىوحيد.

ا أو الغائها أو تكييفها  النفاذ  أن تقيم من السلطة التنفيذية الوطنية لتحديد جدواه

والعمل   واالدارة  التنظيم  نظام  مع  التالية،  للمراسيم  وفقا  الحاجة،  دعت  ان 

ً يوم 180 تتجاوز المنظور في هذا القانون في مدة ال    . ا

 تدبير الغائي 

عليها   ينص  التي  الخاصة  االقتصادية  بالمناطق  المتعلقة  المواد  تلغى  وحيد. 

االجتماعية  للتنمية  المتكاملة  األقلمة  قانون  وقوة  وقيمة  بمستوى  المرسوم 

االنتاجية للوطن، المنشورة في الجريدة الرسمية لجمهورية فنزويال البوليفارية  

 . 2014نوفمبر  18)غير االعتيادي( الصادر بتاريخ  6.151في عددها رقم 

 التدبير االخير 

الرسمية   الجريدة  في  نشره  من  ابتداء  النفاذ  حيز  القانون  هذا  يدخل  وحيدة: 

 لجمهورية فنزويال البوليفارية.  

أعطي ووقع وختم في القصر الفدرالي التشريعي، في مقر الجمعية الوطنية في  

لعام   يونيو  من شهر  الثالثون  في  كراكاس  البوليفارية.في  فنزويال  جمهورية 

واثنان وعشرون عام  الفان  و  212،  و  163لالستقالل  للثورة   23للفدرالية 

 . بوليفاريةال
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 دريغيز غوميزهورهي رو

 س الجمعية الوطنيةرئي

 ، ولى للرئيس النائبة اال، ماريا ايريس فاليرا 

 ،  ثانية للرئيسبة ال النائ، و لوبيس فانيسا يونيت مونتير 

 ،  امينة السر، شيكو روسالبا هيل بات

 ر المساعدة امينة الس ،  اينتي اليهاندرا اينوهوسا كورونادو


