
 نشاط خدمي:الرتخيص ل
 األنشطة اخلدمية املراد ترخيصها مع الواثئق يف املناطق احلرة: - أ

النقل أو الرتانزيت أو الشحن أو التخليص اجلمركي أو مراكز تدريب وأتهيل أو متثيل  -1
أو خدمات الطريان دون قطع التذاكر أو خدمات النفط أو خدمات  جامعات ومعاهد 

لديه ترخيص داخل أو خارج القطر مماثل للرتخيص  االنرتنت والشبكات)أن يكون
 املطلوب أو موافقة من اجلهات ذات االختصاص(.

خدمات يف جمال الدراسات واالستشارات) اقتصادية أو تسويقية أو استثمارية أو مالية  -2
أو هندسية أو قانونية أو إعالمية أو إعالنية أو مصرفية...( أن يتوفر  أو حماسبية

دحد رركاهه أو ألدحد العامل ن لديه املههل العلمي وف  ببيعة النشا  للمستثمر أو أل
 املراد ممارسته.

 خدمات جتارية ويقدم بالب اإلرغال إدحدى الواثه  التالية : -3
 أن يكون مستثمر يف املناب  احلرة . . أ

سجل جتاري مصدق أصواًل يتضمن ضمن غاايته أنشطة الدخول يف املناقصات  . ب
 املقاوالت أو املزايدات .أو استدراج العروض أو 

 عقود داخلية أو خارجية سابقة مربمة مع جهات عامة أو خاصة . . ت
 وكيل معتمد لشركات خارجية . . ث
كتاب من اللجنة العليا للمستثمرين يتضمن ترريح بالب اإلرغال لالستثمار  . ج

 يف املناب  احلرة .
دحدى الواثه  املطلوبة الدخول يف املناقصات واستدراج العروض واملقاوالت واملزايدات) أ -4

 يف الرتخيص للنشا  التجاري(.
 خدمات مكاتب متثيل أو تفويض للشركات احمللية واألجنبية) تقدمي واثه  تثبت ذلك(. -5
جمالت .../ حتتاج إىل موافقة وزارة  –صحف  –األنشطة اإلعالمية /حمطات فضاهية  -6

 اإلعالم.
 قة مصرف سورية املركزي.فروع للمصارف القاهمة داخل القطر، حتتاج إىل مواف -7
 مطاعم أو صاالت عرض أو صيانة السيارات. -8
أي نشا  خدمي آخر) يتم بلب الواثه  الالزمة للرتخيص مبا يتواف  مع ببيعة  -9

 النشا (.



بلب إرغال خدمي وف  النموذج املعتمد يف املهسسة يتضمن املعطيات يقدم بالب اإلرغال  -ب
 التالية :

 ممارسته .حتديد النشا  املراد  .1
 رأس مال املشروع ويوزع إىل :  .2
 مكتبية ... (. -جتهيزات / فنية  -اثبت ) قيمة بناء  -
 عامل ) املراد رصده للنشا  اخلدمي خالل العام(. -
 مسادحة املنشأة مع كروكي يوضح توزع املسادحات لكل قسم يف املنشأة. .3
 لسنة.عدد العمال اإلمجايل وجنسيتهم وتوزيعهم وقيمة أجور كل منهم اب .4
 كمية االستهالك من / املاء ــــــ الكهرابء ــــــ الوقود / . .5

 تعهد من بالب االرغال يتضمن ما يلي : -ج
 .الطلب يف دحال املوافقة على  بلب اإلرغال اخلدميالتقيد مبا ورد يف  -
 التقيد أبدحكام نظام االستثمار وتعليمات املهسسة الناظمة لالستثمار يف املنطقة احلرة. -

 


