
 

 اجلمهورية  العربية  السورية
 وزارة االقتصاد والتجارة

 

 

SYRIAN ARAB 
REPUBLIC 

 

 (        )     م ـرار رقـقـ

 
 وزير االقتصاد والتجارة    -
 املتضمن إحداث املؤسسة العامة للمناطق احلرة .و تعديالته  8798 / لعام 81بناء على أحكام املرسوم التشريعي رقم/   -
 / منه .61-69-66/املواد رقم سيما  3442/ لعام 04رقم/ أحكام املرسومعلى و    -
 . 82/8/3488( اتريخ  808/868وعلى كتاب مصرف سورية املركزي رقم )    -
و   لىىىىىىىىىي مصىىىىىىىىىرف سىىىىىىىىىورية املركىىىىىىىىىز                      العامىىىىىىىىىة للمنىىىىىىىىىاطق احلىىىىىىىىىرةوعلىىىىىىىىىى اضىىىىىىىىىر االلتمىىىىىىىىىا  املنع ىىىىىىىىىد بىىىىىىىىى    لىىىىىىىىىي املؤسسىىىىىىىىىة    -

 . 3/3/3488بتاريخ 
 . 82/3/3488( اتريخ  074/868وعلى كتاب مصرف سورية املركزي رقم )    -
                             .  82/3/3488/ اتريخ 0جبلسته رقم/املتخذ  العامة للمناطق احلرة دارة املؤسسةوعلى قرار جملس إ   -

 

 لي :ـــا يـرر مــقي
 يعتمد نظام العمل املصريف يف املناطق احلرة السورية وفق أحكام املواد األتية :

 

 الباب األول
 تعاريف

 –1 – مــادة
 :  اآلتية يف معرض تطبيق هذا النظام ، املعىن الوارد جبانب كٍل منهاي صد ابلتعابري 

 3442/ لعام 04/نظام است مار املناطق احلرة يف اجلمهورية العربية السورية املصدق  ابملرسوم نظام االستثمـار :  - أ
 وتعديالته .

 االقتصاد والتجارة .  وزير  :   الوزيــــر   -ب  



 املؤسسة العامة للمناطق احلرة .  :  املؤسســـة    -ج   
 جملس إدارة املؤسسة العامة للمناطق احلرة .  اجملــلــس   :  -    د
 املدير العام للمؤسسة العامة للمناطق احلرة .  : املدير العــام     - هـ
: حيز لغرايف ضمن أراضي اجلمهورية العربية السورية مسور وادد متارس فيه األنشطة املرخص  املنطقة احلــرة   -   و

ألحكامه وترتبط إدارهتا مباشرة ابملؤسسة ، أو ترخص هبا وفق نظام االست مار ، وختضع 
املؤسسة ابست مارها جلهة أخرى حتت مسمى املناطق ، أو الن اط احلرة اخلاصة حبيث 

 تعمل اجلهة املست مرة حتت إشراف ورقابة املؤسسة ابلتعاون مع إدارة اجلمارك .
ظمة النافذة للعمل ضمن اجلمهورية العربية السورية خارج هو املصرف املرخص له وفق ال وان  واألن املصــــرف :  -  ز

املناطق احلرة ، واملسموح له ابلتعامل بكافة عمليات ال طع األلنيب ، وله أن يفتح فرعاً أو 
أك ر يف املناطق احلرة أو مكاتب مصرفية ترتبط أبحد الفرو  ال ائمة يف املناطق احلرة ، 

 والتعليمات النافذة .وذلك وفق نظام االست مار واألنظمة 
هو كل فر  ملصرف قائم داخل اجلمهورية العربية السورية رُخص له ابلعمل ضمن املنط ة احلرة وفق  الفـــــرع :  -  ح

 نظام االست مار ، وهذا النظام والتعليمات واألنظمة النافذة .
ة يف املناطق احلرة وُُيَدث وميارس نشاطه هو املكتب الذي يتبع ألحد فرو  املصارف ال ائم املكتب املصـريف :  -  ط

 فيها وفق تعليمات وقرارات جملس الن د والتسليف ومصرف سورية املركزي .
 هو الشخص الطبيعي ، أو االعتباري املشمول أبحد التعاريف اآلتية:  الزبـــــون :  -  ي

ع د إشغال  املست مر الذي يشغل مكااًن خاصًا يف أحد املناطق احلرة السورية مبولب .1
 ملمارسة أحد األنشطة املنصوص عنها يف نظام است مار املناطق احلرة .

 املىىود  الذي يود  بضائعه يف أماكن اإليدا  العام يف املنط ة احلرة . .2
 غري امل يم يف اجلمهورية العربية السورية ويشمل : .3

السىورية وغىري كل شخص طبيعي أو اعتباري ُيمل لنسية غري  اجلمهوريىة العربيىة  - أ
 م يم فيها ملدة أك ر من سنة .

السفارات وال نصليات واملنظمات الدوليىة والعربيىة واإلقليميىة يف اجلمهوريىة العربيىة  - ب
 السورية وأفرادها  من العرب واأللانب  . 

العريب السوري أو من يف حكمه امل يم خارج اجلمهورية العربية السورية ملدة أك ر  - ت
 من سنة.



ري امل يم يف اخلارج للدراسة يف حال كون معيله ي يم يف اخلارج ملدة الطالب السو  - ث
 أك ر من سنة وذلك يف جمال استفادته من حتويل خمصصات نف ات الدراسة .

هو السجل اخلاص الذي متنحه املؤسسة استنادًا إىل التعليمات النافذة ، والذي يتم فيه  :  السجل التجاري  -  ك
 تسجيل كافة املست مرين الذين ميارسون األنشطة املرخص هلا يف املؤسسة .

 ااكم اجلمهورية العربية السورية على خمتلف تسمياهتا ودرلاهتا. احملاكم املختصـة  :  -  ل
 

 الباب الثاين
 منح الرتخيص قواعد

  -2-مــادة 
يتم الرتخيص إبقامة فرو  للمصارف ضمن املناطق احلرة لتمارس متويل خمتلف النشاطات املرخص هلا يف املناطق احلرة ، 

وذلك الوزير   وكذلك ت دمي سائر اخلدمات املصرفية اليت تتطلبها أعمال الزابئن ب رار يصدر من جملس اإلدارة برائسة 
 مواف ة مصرف سورية املركزي . بعد احلصول على

 -3-مــادة 
 جيب أن يكون املصرف طالب اإلشغال هو مصرف قائم ، ومرخص له ابلعمل ضمن أراضي اجلمهورية العربية السورية .

 -4-مــادة 
ي دم طالب اإلشغال املصريف طلبًا إىل املؤسسة ُيدد فيه املنط ة احلرة اليت سيمارس نشاطه فيها طب ًا ألحكام  - أ

 هذا النظام .
ُيال الطلب إىل مصرف سورية املركزي للحصول على املواف ة للمصرف بفتح فر  له يف املنط ة احلرة ، وبعد  - ب

 املواف ة يتم مطالبة املصرف بت دمي الواثئق التالية :
 النظام األساسي والسجل التجاري للمصرف املعتمد من وزارة االقتصاد والتجارة واملصدق  أصوالً . -1
ر التما  جملس إدارة مصدق أصواًل يتضمن قراراً إبحداث فر  ضمن املنط ة احلرة املراد إقامة فر  له اض -2

فيها ، وتسمية مدير الفر  املسؤول حبيث يكون مسؤواًل إلزاماً والتزاماً أمام املؤسسة ومصرف سورية املركزي 
احملضر أيضًا أنه يف حال رغب املصرف  وفق اخلدمات املصرفية املسموح هبا يف املناطق احلرة ، ويذكر يف

بتغيري هذا املدير يتم إعالم املؤسسة ، ب رار جملس إدارة لديد مصدق أصواًل بعد احلصول على مواف ة 
 مصرف سورية املركزي .



ويتم يف ضوء ذلك تنظيم ملحق ع د مع الفر  يتضمن تغيري تسمية مدير الفر  ، ويعترب املصرف مسؤوالً 
 خمالف لذلك .عن أي إلراء 

 $ (. 8444تسديد بدل خدمة إدارية يعادل ) -3
$ ( يود  كتأم  يف حساب املؤسسة طيلة مدة التعاقد ، وذلك ضامناً  84444تسديد مبلغ يعادل ) -4

 حل وقها جتاه الفر  ، واملصرف.
 برائسة الوزير .يتم بعدها استكمال إلراءات التعاقد وإصدار السجل التجاري سنداً ملواف ة جملس اإلدارة  -5
ال جيوز للفر   ارسة العمل يف املناطق احلرة إال بعد تسجيله أصواًل لدى مصرف سورية املركزي يف سجل  -6

 املصارف املمسوك لدى مديرية مفوضية احلكومة لدى املصارف ، وإعالم املؤسسة بذلك .
 

 الباب الثالث
 رأمسال املصرف و احتياطاته

 -5-مــادة 
 بت قبل الرتخيص له من املؤسسة أنه خصص جملمو  أعماله يف املناطق احلرة لزءاً من رأمساله على املصرف أن ي - أ

 ُيدد من قبل مصرف سورية املركزي .
جيب على الفر  أن ميسك ألعماله يف املناطق احلرة حساابت مست لة عن أعمال املصرف ، أو فروعه األخرى  - ب

 إن ولدت .
 

 الباب الرابع
 املسموح فيها يف املناطق احلرةاألعمال املصرفية 

  -6-مــادة
تسري كافة أحكام ال وان  واألنظمة النافذة يف سورية السيما أنظمة ال طع بشأن انت ال األموال وال يم وخمتلف  - أ

 وسائل الدفع ، وكافة العمليات فيما ب  املناطق احلرة واجلمهورية العربية السورية .
الرساميل يف املناطق احلرة وخارج اجلمهورية العربية السورية ،  ، وال يم ، وختضع عمليات انت ال األموال  ال - ب

وكذلك عمليات الن د اجلارية ضمن هذه املناطق ألي قيد من قيود الرقابة على ال طع سواء متت هذه العملية 
 من قبل العرب السوري  ومن يف حكمهم ، أو غري السوري  من عرب وألانب .



/   96املصارف ال ائمة يف املناطق احلرة ابإلعفاءات من الضرائب والرسوم املنصوص عليها يف املادة / تستفيد فرو    -ج
 . 3442/لعام  04من املرسوم /

 3444/ لعام 22تلتزم الفرو  بكافة أعماهلا أبحكام قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب رقم /    -د
ة غسل األموال سواًء ما تعلق منها بعالقة الفر  ابجلمهورية العربية السورية وتعديالته  وختضع لرقابة هيئة مكافح

 أو خارلها 
 -7-مــادة

ميارس الفر  نشاطه وفق أسس وقواعد السرية املصرفية املعمول هبا يف اجلمهورية العربية السورية وي وم بت دمي سائر 
النظام       احلرة املعرف  ابلف رة ) ي ( من املادة األوىل من هذا اخلدمات املصرفية اليت تتطلبها أعمال الزابئن يف املناطق

 ، وهي :
 قبول الودائع وفتح احلساابت اجلارية ابلعمالت األلنبية للزابئن . .1
عينية وغريها                طويلة بضماانت شخصية أو متوسطة أو منح ال روض ، والسلف جبميع أنواعها آللال قصرية أو .2

              خارلها  ت اليت ُيددها مصرف سورية املركزي سواء كانت مولودة ضمن املنط ة احلرة ، أومن الضماان
 يف اجلمهورية العربية السورية .

 السفاتج ، وبصورة عامة حسم مجيع واثئق التسليف ، وإسناده . حسم األوراق التجارية وإسناد السحب و .3
 ال روض والسلف على م ل هذه ال يم .حسم إسناد ال روض و إسناد األمر ومنح  .4
 السفاتج وكتب االعتماد الشخصية و احلواالت املصرفية . إصدار وشراء كافة أنوا  الشيكات وإسناد السحب و .5
 حتصيل السندات التجارية وسندات السحب والشيكات وواثئق الشحن املتعل ة بنشاط الزابئن . .6
ال بوالت ، وتسهيالت االعتمادات املستندية لعمليات االسترياد إصدار الكفاالت املصرفية وخطاابت الضمان و  .7

 والتصدير من ، وإىل املناطق احلرة .
 أتلري الصناديق احلديدية للزابئن . .8
 شراء وبيع العمالت األلنبية للزابئن . .9
 إصدار بطاقات الدفع واالعتماد للزابئن . .11
 . ركزي واملؤسسةأي خدمة أخرى يتم املواف ة عليها من قبل مصرف سورية امل .11

 الباب اخلامس
 البياانت الواجب تقدميها من الفرع

 -8-مــادة



جيب على الفر  ت دمي أي بياانت يتم طلبها من قبل مصرف سورية املركزي سواء كانت هذه البياانت دورية أم غري  
 دورية 

 -9-مــادة
مع مصرف سورية املركزي ملتابعة أعمال الفر   جيب على الفر  ت دمي أي بياانت يتم طلبها من قبل املؤسسة ابلتنسيق

 وسالمة العمل فيه .
 الباب السادس

 الرقابة على الفروع
 -11-مــادة

تتم الرقابة على أعمال الفرو  ابلتنسيق ب  املؤسسة ومصرف سورية املركزي فيما يتعلق ابلرقابة على أعمال الفر  وحتديد 
مصرف سورية املركزي املؤسسة بنتائج عمل هذه املهمة ، ويتم اختاذ اإللراءات فرتة املهمة وأمساء املراقب  ، ويزود 

ال انونية لتسوية املخالفات يف حال ولودها من قبل كل من املؤسسة ومصرف سورية املركزي وجملس الن د والتسليف 
 وفق ال وان  واألنظمة النافذة لدى كل منهم .

 -11-مــادة 
  افة الضوابط الناظمة لعمل فرو  املصارف العاملة يف املناطق احلرة .يضع جملس الن د والتسليف ك

 
 الباب السابع

 السرية املصرفية
  -12-مــادة

ُيظر على املراقب  وكىل مىن اطلىع حبكىم وظيفتىه أو صىفته ، أو مبىا تسىمح بىه ال ىوان  واألنظمىة إفشىاء أي مىن املعلومىات 
من تلك املعلومات حتت طائلة املسائلة وفق أحكام ال وان  واألنظمة النافذة   اليت اطلعوا عليها ، أو االستفادة الشخصية

. 
 

 الباب الثامن
 التصفيةـ الشطب ـ التسجيل 

  -13-مــادة



  4يتم تسجيل الفر  ابلسجل التجاري احملدث يف املؤسسة العامة للمناطق احلرة 
 

  -14-مــادة
 يتم شطب الفر  من السجل ، يف احلاالت اآلتية :   - أ

 بناء على طلب املصرف ذي العالقة . .1
 إذا مل يباشر الفر  أعماله خالل سنة من اتريخ تسجيله لدى املؤسسة. .2
إذا أوقف أعماله دون احلصول علىى مواف ىة مسىب ة مىن مصىرف سىورية املركىزي ، مىا مل يكىن التوقىف بسىبب  .3

 املؤسسة بذلك . قوة قاهرة ، ويتم إعالم
 إذا كانت سيولة أو مالءة املصرف معرضة للخطر. .4
لنظىىام العمىىل املصىىريف يف  فسىىخ ع ىىد إشىىغال الفىىر  بسىىبب خمالفتىىه لشىىروط الع ىىد ، أو لنظىىام االسىىت مار أو .5

 4املناطق احلرة 
 4إفالس املصرف أو تصفيته ألي سبب كان .6
 ألحكام ال وان  واألنظمة النافذة . بناًء على طلب مصرف سورية املركزي يف حال خمالفة الفر  .7

 يصدر قرار الشطب عن جملس اإلدارة معلالً ، وذلك ابلتنسيق مع مصرف سورية املركزي . - ب
  -15-مــادة
يف حال تصفية أحد الفرو  جيب اإلعالن عن ذلك يف ثالثة صحف يومية على األقل وعلى املوقع االلكرتوين  - أ

ليغ هذا اإلعالن إىل جلان املست مرين لديهم ، إضافة إىل نشر ذلك يف للمصرف كما جيب على فرو  املؤسسة تب
 لوحة اإلعالانت ضمن كل فر  من فرو  املؤسسة .

جيب أن يتضمن اإلعالن املذكور أعاله : )) على زابئن الفر  مرالعة املصرف الختاذ التدابري الالزمة لتحصيل  - ب
 ح وقهم كافة (( .

  -16-مــادة
الواردة يف ال وان  واألنظمة النافذة يف اجلمهورية العربية السورية ، واملتعل ة بعملية التصفية أو إفالس تب ى األحكام 

  4مل يرد عليه نص يف هذا النظام املصرف سارية املفعول يف كل ما
 

 الباب التاسع
 املخالفات و الغرامات و العقوابت

 -17-مــادة 



    مصىىرف سىىورية املركىىزي ، و املؤسسىىة وفىىق ال ىىوان  واألنظمىىة النافىىذة لىىدى كىىليىىتم فىىرض الغرامىىات والع ىىوابت مىىن قبىىل 
 . منهما

 .من يلزم لتنفيذه  هذا ال رار يبلغ يلغى كل نص خمالف و -18-مــادة 
 

 م 2111دمشق يف      /    / 
 
 

  االقتصـاد والتجـارة ةوزيـر             
 مليـاء مرعـي عاصـي                       

 
 
 
 
 
 
 


