
 :السورية لشركات املسموح بتأسيسها يف املناطق احلرةا
أل–)شررات األامرر  ة  ألألألشررات األشخشررا دألش دارر ألملشارر ألشرةرر حملدألش ررااأل ش رردملاألالرراشةأل   ررات األش     رر  -1

 شات األحمد ملاألشرسؤ    أل(.أل–شات األاوص  ألبس ط أل
هرر األشرةرر حملدألبررةرهألشرر  قه ألشررات األشخشررا دألش دارر ألارر ق ألشرةرر حملدألش ررااأل ش رررألاا رر أل   رر    قأل أل -2

 شمسه أل أعم ئه ألي وجر ألعي هر ألشققر وألصروقاألعر ألعتردألش  ب ر هأل ب ردأل وشقتر ألشليرهألعيرمألش  ار  ألير  أل
 إادشثأله األش  ات ألاك  ةألض  ألشرة حملدألش ااأل قدألنظ مألش     قألشرة حملدألش ااألاس ألشخصول.

قجرر (أل ش رررألاا رر ألفارردشثألقررا أل رر ألشررات األشرسرر مل ألشرؤ سرر ألارر ق ألشرةرر حملدألش ررااأل)ألضرر  ألش تطرراألأ ألا  -3
ض  ألشرة حملدألش ااألر  ق  ألشخن رط ألشرسر وإبألفم   هر ألضر  ألشرةر حملدألش راابألي وجر ألإبراش ألش ولئردألش     ر أل

 عةدألحملي ألش  ا  أل:
 اسديدألبدلألاد  ألإملشقي أل م عف.أل .أ 
شرا لأل رة ألإ ا ت أل   ألش  ات ألا بتألإيدش أل بيغأل ألاسر  ألقرا ألشرةطتر ألش رااألشر ة ر ألي ر مللألبردلأل .ب 

/ألمل  قألأ ألتر  ر أل لراق  أل10000 تد  ةألت ب نيأل يبتمألحمل ي أل داألش    مدألعيمألأ ألي ج   ألشربيغأل/
بت   ألشربيغألشر توقأل ذ كألض  انةأل ترووألشرؤ سر ألهر األش  رات األشرسر مل ألنظراشةأل طب   هر أل  ألي ر ملأل

إنأل جررداأل ي رر ملألش اصرر دألأل حب ررتألات طررهأل ةهرر ألش رر   ألشر ابرر ألعيررمألش  ررات ألإ ألعةرردألشن هرر تألش    مررد
 ش ب ميألإ   ألأصو ة.

ألعتدألأت  هألش  ات أل لدوألأصو ة. .ج 
حممررراألشج  ررر  ألشا   ررر ألش   و  ررر أل ي رررات ألأ ألحممررراألييرررهألإملشقاألش  رررات ألق  ررر ألإذشألتررر نألذ ررركأل ررر أل .د 

صالا   أل لدوألأصو ةألي م  ألماشقشةألفادشثألقرا ألضر  ألشرةر حملدألش رااأل اسر   ألو ر أل روق ألعر أل
 ش  زش  ةألأ  مألشرؤ س بأل ي  ألاةظ  ألعتدألمت   أل اوت ر ألار دأل ي   ر ألش سروق ألألش  ات أل سؤ لألإ زش  ةأل

 رر ألمبرر ألشراررولأل   رررويقأل وجرر ألعترردألش  ررات ألأ ألحممرراألش ج  رر  ألشررر توقألأعررالابأل يرر  أل ديرردأل
ش لرررالا  األشر ةواررر أل ررر ألبدمررر ألضررر  ألهررر شألش مررراألإضررر ق ألإ ألذتررراألهررر األش لرررالا  األ ألعتررردأل

نررررو ألش ة رررر إألشررررراشملألإشررررا   ألضرررر  ألهرررر شألش رررررا ألمل نألارررردش لألشخ رررره ألش     رررر أل ش  وت رررر بأل  ديرررردأل
 ش سررةدشابأل  قرردألشخن ررط ألشرسرر وإبألفم   هرر ألضرر  ألشرةرر حملدألش رراابأل ب رردألأنأليرر  ألش  ارر  أل رر شأل
ش را ألي  ألش    مدألبنيألشرؤ س أل ه األش  رات أل يومرهألشر  ر ألش سروق ألعر ألش  رات أل ألهر شألش  تردبأل  أل

شر  ررر أليررر  ألإعال ةررر أل ةمررراألشا   ررر ألش   و  ررر ألشاديررردألأ ألحممررراألألاررر لألق برررتألش  رررات ألب ا ررر ألهررر ش
ييررهألإملشقاألش  ررات ألق  رر ألإذشألترر نألذ رركأل رر ألصررالا   أل لرردوألأصررو ةبألعيررمألأنأليرر  ألاةظرر  أل يةرردأل
عتدأل رهألش  رات ألي مر  ألاا ر ألشر  ر ألش سروق بأل يكرونألشر  ر ألش سروق أل سرؤ لألأ ر مألشرؤ سر أل ر أل

 ش  ات .أج ألإعال ه ألأب ألاا  ألي  ألعيمألعتدأل


