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 2021  /  )18شماره (  -   در کشور سوریه  ي گذار  هیقانون سرما

 

- 19(مطابق با  يقمر  ي)هجر1442-9-7(  خیدر تار  یمل  يو آنچه در جلسه مجلس شورا  یجمهور براساس مفاد قانون اساس  سیرئ
 کند:  یرا مقرر م ریشد ؛ موارد ز بی) تصو4-2021

 اول   فصل

 و تعاریف   مفاهیم 

 :   1  ماده

 باشند :   یم  لیذ  یمعان يقانون، دارا ن یو عبارات مندرج در ا کلمات 

 .يگذار هیقانون: قانون سرما

 .يگذار هیسرما  یعال ي( مجلس) : شوراشورا

 . یاقتصاد و تجارت خارج ری: وزریوز

 .ی: وزارت اقتصاد و تجارت خارجوزارت

 .هیسور يگذار هی:  سازمان سرما هیأت

    ي: هیات مدیره سازمان سرمایه گذاررهیمد هیأت

 يگذار هی کل  سازمان سرما ریکل: مد ریمد

 هیسور  یعرب  يقانون در خاك جمهور  نیاست که طبق مقررات ا   ییسور  ریغ   ای   یی،سور  یحقوق  ای   یقیگذار: شخص حق  هیسرما
 . کندیم يگذار هیسرما

  ن یمطابق با مفاد ا  ياقتصاد  ياز بخشها  یکیدر    دیجد  يواحد اقتصاد  کی  جادیا  يبرا  يگذار  هیسرما   يها¬نهی: هزيگذار  هیسرما
 قانون است.

 شود.  یم  جادیگذار ا هی قانون توسط سرما نیاست که مطابق مفاد ا ياقتصاد تی: فعالپروژه

  يالزم برا ي ها¬هیدییمجوزها و تأ  هیگذار و اخذ کل هیاست که  سازمان پس از مطالعه درخواست سرما ي : سنديگذار هیسرما مجوز
 شود.  یمقامات مربوطه،از طرف سازمان اعطا م  هیشروع اجرا از کل

  تیفعال  کی  جادیاست که با هدف ا  هی سور  یعرب  يدر جمهور  یواقع در منطقه گمرک  يگذار  هیقه سرما: منطياقتصاد  ژهیو  منطقه
 شود.  ی م جاد یخاص ا ياقتصاد
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شود، که شامل کنترل  یتوسط  سازمان صادر م ربطیذ یبا مقامات دولت یاست که پس از هماهنگ ي: سندها هیرو يراهنما دفترچه
شرا تأس  یمال   ي،بارهایفن  يط،استانداردهایها،  و  مجوز  صدور  هنگام  که  است  مجوز  صدور  مراحل  با  کی  سیو    ت یرعا  د یپروژه 
 . باشدیالزام آور م ی اندوره زم کیبه  د یسند . مق نیزایشود،ون

  کیمربوطه ،در    يگذار  هیآن است که در آن ،مقامات سرما  يها¬و شعبه  أتیدر ه  یواحد سازمان  کیگذاران:    هیمرکز خدمات سرما 
 امور آنها است.  يریگیپ  يگذاران برا  هیبا سرما میشوند، و نقطه  تماس مستق یم  یندگ یباجه نما

و   زاتیل،تجهیآالت،ابزار،وسا  نیشود، شامل ساختمانها،ماش  ی پروژه استفاده م  سیتأس  ياست که برا  ییها  ییثابت: دارا  يها ییدارا
 . باشدیم  یستیتور ریحمل و نقل غ  لیوسا

 شده است. جادیقانون ا نیاست که مطابق با مفاد ا ي: مرکز داورمرکز

 دوم   فصل

 قانون  اهداف

 :   2  ماده

 ي مختلف برا  يتخصصها  و  ها¬از تجربه  ي،وبهره مند  هیجذب سرما  يبرا  یرقابت  يگذار  هیسرما  يفضا  کی  جادیقانون،ا  نیا  هدف  
خواهد    ی درآمد مل  ش یدر افزا  یمثبت  ری، که تأث  ينرخ رشد اقتصاد  شیو افزا  ی شغل   يفرصتها  شیافزا  جهیو در نت  د یتول  گاه یگسترش پا
 باشد ی،م داری و پا معبه توسعه جا یابیدست يداشت برا

 سوم  فصل

 کاربرد قانون   محدوده

 :   3  ماده

 خواهد بود:  ریقانون شامل موارد ز نیا مفاد   

کند  و    ی م   جاد یا  ، یبخش دولت  ي از نهادها  ک یمشترك با هر    ي شرکتها  قیاز طر  ا ی ،  یی گذار به تنها   ه یسرمارا که     يا  پروژه   -الف
  یمؤسسات مال   هیخرد و کل  يگذار   هیسرما   ي،بانکهایصراف  يمختلف ، شرکتها  يبانکها  ياست ، به استثنا  يگذار  هیمجوز سرما  يدارا

 کنند.   ی م قبول را ها است که سپرده

شود    ی انجام م یبا بخش خصوص يگذار هیسرما يآنها برا یامالك خصوص يبرا  یمقامات دولت   شنهادیکه براساس پ  يا پروژه – ب  
 . ستیو مشمول قانون مشارکت ن
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 چهارم  فصل

 يگذار  ه یسرما  يو ضمانت ها   اصول

 :   4  ماده

 شود :  یانجام م ریبا اصول ز هیورس یعرب يدر جمهور  يگذار هیسرما  

 در کشور.  يگذار  هیبه سرما قیارتقا و تشو استیاز ثبات س نانیاطم -الف

 . ی و ضد رقابت يانحصار  يها¬وهی،و مبارزه با اقدامات و ش يگذار هیسرما يآزاد -ب

 و در معامله .    يگذار هیسرما يفرصتها  يعدالت در اعطا -ج

 . ها¬هیرو يگذاران و ساده ساز هیدر انجام معامالت سرما تیفیسرعت و ک - د

 . یو بهداشت عموم ستیز طی، حفاظت از مح  یاجتماع  يها¬در نظر گرفتن جنبه -ه

 :   5ماده    

 :يگذار هیسرما يها نیتضم

 . ییقضا  می؛مگر به موجب تصم ستیتحت حفاظت قرار دادن آن مجاز ن ا یبر پروژه  یاطیاعمال تصرف احت -الف

  لیتحص  خیغالب در تار  متیپروژه،با توجه به ق  ی و با غرامت معادل ارزش واقع  ی از پروژه ؛مگر در موارد منافع عموم  دی عدم خلع    -  ب
ست ،آن وارد کرده ا  يگذار  هی سرما  یمال  نیرا که به منظور تأم  یگذار مجاز است مقدار غرامت حاصل از پول خارج  هیپروژه. وسرما

 دهد.  ل،انتقالید ارز قابل تب کیرا به 

،    ی صادر شده توسط هر مقام عموم  يها  هی، بخشنامه ها و ابالغ   ماتیاز تصم  ی ناش  دیجد  يا  هیبار رو  چیپروژه مشمول ه  نیا  -ج   
اهد بود ، به جز موارد  وجود ندارد)، نخو  يگذار  هیمجوز سرما  يارسال درخواست برا   خیالزم االجرا از تار  ي(که در دفترچه راهنما

 . یعمومو بهداشت   ستیز طیمرتبط با مح

ارائه درخواست مجوز    خیالزم االجرا در تار  هیکه در دفترچه رو  د ی جد  ی،در معرض بار مال   سیقرار نگرفتن پروژه در مرحله تأس  -  د
 ذکر نشده است.  يگذار هیسرما

  که مربوط به پروژه است  يگذار در مورد تخلفات منسوب به و  هی ؛مگر پس از هشدار دادن به سرما يگذار  ه یعدم لغو پروانه سرما  -   ه
موجه   د یلغو با  میتصمو    شودیاخطار شروع م   افتیمدت از روز پس از در  نیا  و   نود روز مهلت داده شود  ، وابه    دی رفع تخلف با  يبرا  و

 باشد. 
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 فصل پنجم   

 ي نهاد  سازمان

 :  6  ماده

 شود و متشکل از: ی م لیتشک "يگذار هیسرما یعال  يشورا "به نام  ییاشور – الف

  سیبه عنوان ،رئ ریوز نخست

 به عنوان، عضو يدر امور اقتصاد  رینخست وز معاون

 به عنوان، عضو  یاقتصاد و تجارت خارج ریوز

 به عنوان،عضو ییدارا ریوز

 از حقوق مصرف کننده به عنوان،عضو  تیوحما یتجارت داخل ریوز

 به عنوان،عضو  یو اصالحات ارض يکشاورز ریوز

 صنعت به عنوان،عضو  ریوز

 به عنوان،عضو  يگردشگر ریوز

 به عنوان عضو  ست،یز طیو مح یاداره محل ریوز

 ) به عنوان عضو  یکار و امور اجتماع  ری( وز

 ) به عنوان،عضو يمسکن و شهرساز ری( وز

 عنوان عضو  ،بهيگذار هیدولت مسئول امور سرما ریوز

 به عنوان،عضو یالملل نیب يو همکار يزیسازمان برنامه ر سیرئ

 به عنوان،عضو هیسور يبانک مرکز سیرئ

 عضو و گزارشگر  کیبه عنوان ،  رکلیمد

 ) به عنوان،عضو  ي ( کارشناس اقتصاد

 به عنوان،عضو یحقوق کارشناس

 شوند.  ی م ی دو کارشناس معرف ر،آنیوز شنهادیبر اساس پ  رینخست وز  میتصم اب  - ب
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دهد. جلسه با حضور دو سوم    یجلسه م   لیهر زمان که الزم باشد تشک  ای   کباریخود ،حداقل هر سه ماه    سیشورا به دعوت رئ  -ج   
داده    يشوراء به آن رأ  س یکه رئ  ی که آرا برابر باشند ،  طرف  یوقت   شود.و   ی مطلق گرفته م  تیبا اکثر  مات یاست. تصم  ی اعضا ،قانون

 غلبه خواهد داشت.

 شود.  یآن صادر م سیرئ میکند و با تصم یم نییجلسات را تع لیو مقررات مربوط به تشک نیشورا قوان - د

 ت شرکت کند.    در جلسا يرا که صالح بداند دعوت کند که بدون داشتن حق رأ  یتواند هرکس یشورا م سیرئ -  ه

 :  7  ماده

 دهد:  یرا انجام م ریز فیوظا شورا

 ه،به یکسب و کار در اقتصاد سور  ي رقابت و فضا  شی،وافزايگذار  هیمربوط به سرما  ی کل  ي ها¬و برنامه  ها¬ياستراتژ  بیتصو  -  الف
 .یمنطبق با روندها و اهداف توسعه مل یروش

 یهدف توسعه،به روش  يمناطق توسعه و بخشها  ه،شاملیسور  یعرب  ي در جمهور  يگذار  هیسرما  يبرا  ینقشه عموم  بیتصو  -  ب
 . يا¬توسعه منطقه يها¬منطبق با برنامه

 . ياقتصاد ژه یمناطق و  جادیا -ج

 و انجام اقدامات الزم در این زمینه. يمطالعه قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذار  - د

مطابق با   يگذار  ه یسرما  ي ها-پروژه  ياجرا  يبرا  یمشترك با بخش خصوص يرکتهاش  سیتأس  يبرا  ی مقامات دولت  يبرا  بیتصو  - ه   
 شرکتها.  نیا هیسهم آن نهادها در سرما بیقانون ،و تصو  نیمفاد ا

 مقام مربوطه. شنهادیقانون ،بر اساس پ   نیاهداف ا يبرا    یدولت یامالك خصوص ياجاره بها  نهیکمک هز بیتصو  - و

در هر بخش در    ا ی  ياقتصاد  ژهی در هر منطقه و  يگذار  هیسرما  يها ¬پروژه  يبرا  هیسرما  ایثابت   يها¬ییحداقل ارزش دارا  نییتع  -  ز
 صورت لزوم. 

 . . ها¬نهیهز نیا زانیگذاران و م هی به سرما أتیکه ارائه شده توسط ه ی خدمات يها¬نهیهز  نییتع - ح

 است. يگذاران ضرور هیو سرما يگذار هیسرما طیمح يشرویرفع مشکالت و موانع پ  ياتخاذ آنچه برا -ط

 الزم است. نهیزم نیآنچه که در ا دیی تأ  ،و یعموم يگذار هی سرما يها¬برنامه ياجرا  يریگیمربوط به پ  يگزارشها یبررس  - ي 

 مصوب توسط شورا. يها¬و برنامه ها ¬ياستراتژ  ياجرا يریگیپ   - ك

 شده توسط شورا.  نییتع يخاص ،با توجه به کنترل ها فیانجام وظا  يبا کارشناسان برا أتید هقراردا بیتصو -ل

 آنچه در نظر آنها الزم است. دیی و تأ   رهیمد ئتیبحث در مورد موضوعات مطرح شده توسط ه  - م
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 :   8  ماده

  نیگزیشود.  و با حقوق و تعهدات خود جا  ی م  سیتأس  "هیسور  يگذار  هیسرما  ئتیه"موسوم به    يادار  تیبا ماه  ینهاد عموم  کی 
 ي و ادار  یو استقالل مال   یحقوق  تیشده است و  از شخص  جادیم ا2007) سال9شماره (  ی شود که بموجب مصوبه قانون  یم  ينهاد  

  ا ی در استانها    ییها¬شعبه  ره،یمد   ئتیه  میبا تصم  تواندی. و مباشدیدر ارتباط ، ومرکز آن در دمشق مستقر م  ریبرخوردار بوده و با وز
 کند.  جاد یا يدفاتر

 : 9  ماده

 کند.   یم  افتی را در ییها¬نهیدهد هز یگذاران ارائه م هیکه به سرما ی(سازمان) بابت خدمات  ئتیه

 :   10  ماده

 دهد:   ی را انجام م ریز فی(سازمان) وظا ئتیه

 مصوب توسط شورا.  يگذار  هیسرما يها برنامه ياجرا - الف

 . گرید يشده از طرفها افتیدر يگذار هیسرما شنهاداتیمطالعه پ  -ب

 .يپیشنهاد اصالح قوانین الزم براي توسعه و نوسازي محیط سرمایه گذار -ج

 قانون.  نی و مطابق با مفاد ا ربطیمقامات ذ  یبا هماهنگ یخصوص يگذار هینقشه سرما یو به روزرسان هیته  - د

 ه یرو  يپروژه ، مطابق با دفترچه راهنما  ياجرا  يالزم برا  ي ها¬ه یدییمجوزها و تأ   هیاز اخذ کل  ،پسيگذار  هیپروانه سرما   ياعطا  -   ه
 مصوب.  يها

 آنها و انجام اقدامات الزم در خصوص آنها.  يگذاران ، مطالعه درخواستها  هیارائه خدمات به سرما - و

 گذاران. هیارائه مشاوره و اطالعات به سرما - ز

 .يگذار هیجهت جلب سرما یغات یتبل يهاتیفعال هیانجام کل - ح

 گذاران. هیسرما يشرویپ  مشکالت کردن  طرف وبر.اند ¬کرده  افتیرا در يگذار هیکه مجوز سرما ییها¬پروژه ياجرا يریگیپ  -ط

 . ها ¬ه یرو يصدور دفترچه راهنما - ي

 . يگذار هیسرما يها¬پروژه يبرا  یبانک اطالعات هیته -ك

 :11ماده    

 : شودیاداره م ری(سازمان) توسط افراد ز  ئتیه نیا

 . ره یمد ئتیه -الف
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 کل.  ریمد - ب

 : 12  ماده

 متشکل است از: ره یمد ئتیه -الف

 س ی،به عنوان رئ یاقتصاد و تجارت خارج ریوز

 کل به عنوان،عضو ریمد

 ،به عنوان،عضو  ییوزارت دارا نده ینما

 ،به عنوان عضو    ی وزارت کار و امور اجتماع  نده ینما

 عنوان عضو  ست،بهیز طیومح  ی محل تیریوزارت مد نده ینما

 عنوان عضو ،بهيگذار هیدولت مسئول امور سرما ریوز نده ینما

 الملل،به عنوان عضو نیب يو همکار يزی( سازمان) برنامه ر نده ینما

 عنوان عضو   ،بهیاتاق بازرگان  هیاتحاد  نده ینما

 عنوان عضو   ع،بهیاتاق صنا  هیاتحاد  نده ینما

 عنوان عضو ،بهياتاق کشاورز هیاتحاد  نده ینما

 عنوان عضو  ،بهياتاق گردشگر هیاتحاد  نده ینما

 عنوان عضو ،بهیحقوق کارشناس

شوند.مشروط بر    ی وب ممنص  ربط، یمقامات ذ  یبا هماهنگ   ریوز  شنهاد یبر اساس پ   رینخست وز  میبا تصم  رهیمد  ئتیه  ي اعضا  - ب   
  ئتیه  ياز اعضا  ها ¬هیاتحاد  ندگانینما  یسازمان  گاهیکمتر نباشد و جا   ریاز مد  یمقامات دولت  ندگانی نما  یسازمان  گاهیدرجه و جا  نکهیا

 کمتر  نباشد.   رهیمد

دهد. جلسه با حضور دوسوم   یجلسه م   لیخود تشک  سیهر زمان که الزم باشد به دعوت رئ  ا ی  کباری حداقل   دو ماه    رهیمد  ئتیه  -  ج
خواهد   يجمهور  برتر  سیکه آرا برابر باشند ، طرف رئ  ی شود. و وقت  یمطلق گرفته م   تیبا اکثر  ماتیاست  و تصم  یاعضا،، قانون

 .   افتی

 شود. ی صادر م رهیمد ئتیه   سیرئ میکند. و با تصم یم نییعجلسات را ت لیو مقررات مربوط به تشک نیقوان  رهیمد ئتیه - د  

 در جلسات شرکت کند.  دادن، يبدون داشتن حق رأ  ،را که صالح بداند دعوت کند یتواند هرکس  یم  رهیمد ئتیه سیرئ -  ه

 کند.  یم  نییتع ئت،یکارمندان ه نیرا از ب یمنش رکل،یمد شنهادیبراساس پ   رهیمد ئتیه س یرئ - و
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 شود. یم نیی،تع ریوز شنهادیبر اساس پ  رینخست وز میبا تصم ،یو منش رهیمد  ئتیه  يپاداش اعضا - ز

 : 13  ماده

 : ردیگ ی بر عهده م زی را ن ریز فیوظا  رهیمد ئتیقانون آمده است،ه نیعالوه بر آنچه در ا

 الزم است. نهیزم نیآنچه در ا دییتأ ،ويگذار هیسرما يبرا شنهاداتیمطالعه پ  - الف

 به شورا. يگذار هیسرما يبرا يقانونگذار يتوسعه فضا يبرا شنهاداتیارائه پ  - ب

 گذاران. هیمربوط به مشکالت سرما  يها¬به پرونده ی دگیدر مورد رس ماتیاتخاذ تصم -ج

 . ربطیبا مقامات ذ  یپس از هماهنگ ياقتصاد ژه یمناطق و جاد یا شنهادیپ   - د

 وطرزعمل.  ها ¬هیرو يراهنما ياه¬کتابچه د ییمطالعه و تأ  -ه

 . ربطیمقامات ذ  یصدور مجوز پروژه با هماهنگ  يسازوکارها یمطالعه و به روزرسان  -و 

 قانون.  نیبه پروژه، مطابق مقررات ا  ییاعطا  التیتسه ای  ایتها،مزایلغو معاف - ز

 پروژه ،وارد شده است. ی مال نیتأم يقانون برا نیکه طبق مقررات ا یانتقال مجدد پول خارج يگذار، برا هیسرما يبرا بیتصو - ح

 و مقررات موجود. نیمطابق با قوان ئت،یمقررات مربوط به کار ه بیتصو -ط

 .ئتیه  يکار يها¬برنامه  و ها ¬نقشه بیتصو - ي

 . ئتیه يبرا یندگ یدفاتر نما  ای  ها¬شعبه سیتأس بیتصو  - ك

 الزم است.  نهیزم  نیآنچه در ا د ییو تأ  ئت،یاز طرف ه یارسال يگزارشها یبررس - ل  

 ساالنه و گزارش ساالنه آن. یینها يئت،حسابهایبودجه ساالنه ه بیتصو - م

 و مقررات موجود. نیمطابق با قوان ی مال يو کمک ها ایبالعوض ، هدا  ي. قبول کمک ها- ن

 .ئتیخدمات ارائه شده توسط ه يبرا نهیهز  شنهادیپ  -س

 .ئتیه  یقیتشو ستمیس دشنهایپ  -ع

 : 14  ماده

در   يشود.و و  یم  نییتع  ریوز  شنهاد یبر اساس پ   يو   يشود؛ که در آن دستمزد و جبران خسارتها  یمنصوب م  یبا حکم  رکلیمد
 هیو تصف   ها¬نهیدر مورد پرداخت هز  يرا دارد.و و  ئتیه  یندگینما  گرانی و د  هیمسئول است.و در برابر قوه قضائ  رهیمد  ئتیبرابر ه

 .ردیگیم میتصم ئتیدر ه ها¬ی بده
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 : 15  ماده

 دهد:  یرا انجام م ریز فیوظا رکلیمد

 و نظارت بر امور آن. ئتیمشاغل ه تیریمد  - الف

 . ره یمد ئتیصادره از طرف شورا و ه ماتی تصم  ينظارت بر حسن اجرا - ب

 . رهیمد  ئتیو بودجه ساالنه آن. و ارائه آنها به ه ئتیه يکار  يها¬برنامه و ها ¬نقشه هیته -ج 

 و مقررات موجود.  نیطبق قوان ئتیکارمندان ه يشده برا نییتع يواعمال مجازاتها  زیجوا ياعطا - د

 شورا.  بیقرارداد با کارشناسان در صورت لزوم براساس تصو -  ه

 و مقررات موجود.  نیدر حدود قوان اریاخت ضی، انتقال و تفو عیاعمال حق انتصاب ، ترف - و

 ،سپرده شود.  يبه و ره یمد ئتیه  ای ریکه از طرف وز يگرید فهیهر وظ - ز

 ششم   فصل

 گذاران و سازوکار صدور مجوز    ه یمرکز خدمات سرما  

 : 16  ماده

شود؛ که    ی م  سیتأس  یآن و در  مناطق توسعه و تخصص  يها¬و شعبه  ئتیدر هر ه  "گذاران  هیمرکز خدمات سرما"به نام    يمرکز
 یعمل م  يگذار  هیسرما  يواحد برا  ي   ژهیباجه و  کیاست. و به عنوان    يگذار  هیمربوط به سرما  یهمه مقامات دولت  ندگانیشامل نما
با    اراتیاخت  نیشود.اما ا  ضیالزم به آنها تفو  اراتیخود را انجام بدهند ؛ممکن است اخت   فیاوظ  ندگان یآن نما  نکهیا  لیکند و بدل

 شود.  یم  نیی،تع یاصل تیصالح يمرجع دارا میتصم

 : 17ماده     

 دهد:  ی انجام م زیرا ن ریز فیگذاران وظا هی، مرکز خدمات سرما  ینامه داخل نییمشخص شده در آ فیعالوه بر وظا 

 يگذار هیاخذ مجوز سرما يگذاران  برا هیسرما يمطالعه درخواستها  و افتیدر -الف 

با هماهنگ  يالزم برا  يها¬هی دییمجوزها و تأ   هیصدور کل  - ب    ي ، مطابق با دفترچه راهنما  ربط یذ  ي همه طرفها  ی شروع پروژه ، 
 .يگذار  هیو طرز عمل مربوط به هر بخش سرما ها¬هیرو

باشد. و   يگذار  هیپروژه سرما يقانون ،مجوز شروع اجرا ن یپروانه مطابق با مفاد ا  نیکه ا ي، به طور يگذار  هیپروانه سرما ياعطا -ج
 . شودیدر مجوز مشخص م يگذار هیمربوط به سرما  يایحقوق ، تعهدات و مزا هیکل

 گذار در طول عمر پروژه  هیسرما  ي، مشاوره ، داده ها و اطالعات الزم برا یفن  یبانیارائه پشت -د
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 .  ربطیثبت شرکتها و صدور سوابق در مراجع ذ -ه

 :   18  ماده

  ي در مورد اعطا  يریگ  میمدت زمان تصم  نکهیکنند ، مشروط بر ا  تیرا رعا  هیشده در دفترچه رو  نییتع  يمهلتها  د یبا  یمقامات دولت  
توسط    هیاسناد مشخص شده در دفترچه رو  میو تسل  لیمجوزها و مصوبات ، از روز پس از تکم  هی، از جمله کل   يگذار  هیمجوز سرما
 روز نباشد .    یاز س شیاز آن ، ب یناش  ی مال يها  نهیو پرداخت هز ی فرد متقاض

 :19ماده    

روز، از روز پس   ی مدت س گذار حق دارد، ظرف هیموجه باشد. و سرما د یرد، با میگذار ، تصم هیدر صورت رد درخواست سرما -الف  
 ، به وزارتخانه اعتراض کند.  يگذار  هیپروانه سرما  يمهلت اعطا يانقضا خیتار ایرد  میاز اطالع از تصم

 . ردیگ یم میارسال درخواست اعتراض ،تصم خیوزارتخانه درمورد اعتراض ،ظرف مدت پانزده روز از روز بعد از تار - ب

 هفتم   فصل

 يگذار  هیسرما  ي ایو مزا  ها مشوق

   ی گمرک  يها : مشوق   20ماده    

 هیکه مجوز سرما  یی ها ¬پروژه  يبرا  یستیتور  ریغ   ی حمل و نقل خدمات  ل یو وسا  دی، خطوط تول  زاتیآالت ، تجه  نیواردات ماش  -  الف
اهداف   يمنحصراً برا  نکهیهستند . مشروط بر ا  یمستثن  یگمرک  ریو اضافات غ   یو مال  یحقوق گمرک  هیکرده اند ،از کل  افتیدر  يگذار

آنها را  ا ی از اهداف پروژه استفاده کرده است  ، ریغ   يگریاهداف د يکه آن واردات را برا یگذار درصورت هیا پروژه استفاده شود. و سرم
تمام    د یمشخص شده، واگذار کرده است، با  يحسابدار  یالملل  نی ب  يآن که مطابق با استانداردها  د یعمر مف  انی،قبل از پا   گرانیبه د

 تعهدات را پرداخت کند.  نیا

 ،جادیا  يبرا  ازیو مبلمان مورد ن  یستیتور  ریغ   یخدمات   هینقل  لیآالت ، وسا  نی، ماش  زاتی ، ابزار ، تجه  یواردات مصالح ساختمان  -  ب
،و درجه    ی و سطح عال  یالملل  ن یدر سطح ب  یستیتور  یاقامت  ي، هتلها و جاها  يگردشگر  يها¬مجتمع   تیوفعال   زی، تجه  سیتاس

  هیکل  از  ،  ها¬مغازه  يشود ، به استثنا  یم   يگذار  ه یکه در آنها سرما  يو خدمات گردشگر  یحیتفر  اناتو دو ، رستورانها ، امک  کی
 ،معاف هستند.   یگمرک ریغ   یاضاف  يها نهیو  هز  ی ، مال  یگمرک   يها¬نهیهز

 فراتر نرود:   ریز يو به شرط آنکه ارزش واردات از درصدها 

 . یو درجه عال یالملل نیزده شده موسسات سطح ب نیتخم يگذار هیسرما يها¬نهی% ازهز50 -1
  د یمعادل آن در تول  نکهیو دوم ، مشروط بر ا  کیدرجه    ساتیتاس  يگذار  هیزده شده سرما   نیتخم  ي ها  نهیهز  از   30٪ -2

 . نداشته باشدوجود  یمحل
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  ه یسرما   یعال  يشورا   میبا تصم  ده، ید  بی موسسات آس  يایاح  يبرا  يگذار  هیزده شده سرما  نیتخم  يها نهیازهز  30% -3
 .يگذار

  یاتیمال يها : مشوق  21ماده    

 شوند.   ی بر درآمد ، بهره مند م اتیمال ٪100 اتیمال یدائم تیاز معاف ی و دام يمحصوالت کشاورز دیتول ي ها پروژه -الف

در مورد   يریگ  میهدف توسعه قرار دارند ، همانطور که شورا ،در تصم  يشده و در بخشها  جادیکه در مناطق توسعه ا  ییها پروژه  –  ب
مدت از  نیشوند. و ا یسال، بهره مند م  10مدت  يبر درآمد برا اتیمال ٪75 اتیکرده است ، از کاهش مال نییمناطق تع نیا جادیا

 شود.  یپروژه ،شروع م  از يشروع بهره بردار خیتار

  يها¬از پروژه از مشوق   يشروع بهره بردار  خیتار  از  ،  اند¬شده  سیتاس  یو تخصص  يا¬که خارج از مناطق توسعه  ییها  پروژه  -ج
 شوند :    یبهره مند م  ریبه شرح ز ی اتیمال

 : يساله برا 10دوره  کی يبر درآمد برا اتیمال ٪75 اتی کاهش مال -1

 کنند.  یخود را صادر م دیتول تیاز ظرف شتریب  ا ی ٪50که  یصنعت يها پروژه _

و درجه اول و دوم ، رستورانها و  یعال  يو  درجه ها یالملل نیدر سطح ب یستیتور ی، هتلها و امکانات اقامت يگردشگر يمجتمعها _
 ها ¬مغازه يشود، به استثنا ی م يگذار ه یکه در آن سرما  یحیامکانات تفر

 :يسال برا 10بر درآمد به مدت  اتیمال ٪50 اتی کاهش مال -2

 کنند   ی استفاده م یدهنده محل  لیتشک مواد و عوامل از ٪50که حداقل    یصنعت يپروژه ها  _  

 .ستین  ٪40که ارزش افزوده آنها کمتر از   یصنعت يپروژه ها _

 باال.  یفن يبا محتوا ي پروژه ها _ 

 .  یو دامپزشک ی انسان يو داروها  یپزشک یصنعت ي پروژه ها _ 

 . ریپذ  دیتجد يانرژ ي پروژه ها _ 

 . ستیز طیسازگار با مح  يها¬يزباله با استفاده از فن آور افت یباز يپروژه ها _

 و دام.   يورزکشا ع یصنا يپروژه ها _

 بر حق ثبت اختراع   یمبتن  یصنعت يپروژه ها _

 . يمحصوالت کشاورز يو بسته بند يمرتب ساز يبرا  ساتیتاس _ 

 . یدست ع یصنا ساتیتاس -
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  از   ٪50  اتی سال از کاهش مال 10مدت    ياز پروژه ، برا   يبهره بردار  خ یشده اند ، از تار  جاد یا  یکه در مناطق تخصص یی ها پروژه _د
 شوند.  ی بر درآمد، بهره مند م اتیمال

که در سازمان    ییکارگر سور  100هر    ي،برا  ٪5   یاضاف   یات یمال  ف یسال از تخف  5  يماده ،برا  نیذکر شده در بند / ج / ا  يها پروژه  _ه
 نشود.   شتر یب ٪15از  اتیرمالکس نکهی. مشروط بر ا شودیکنند، بهره مند م  یشرکت م  یاجتماع  مهیب یعموم

استفاده شده    دیو خطوط تول  زاتیآالت ، تجه  نیاز ماش  رندیگ  یاستقرار پروژه مورد استفاده قرار م  يکه برا  یصنعت  يپروژه ها   -و
  ده یرس  یماده به مصرف محل  نی ذکر شده در ا  يها  تیاز معاف  يگذار   هیارائه درخواست مجوز سرما  خیشده که قبل از تار  ينوساز  ای

 . دشون ی اند ، بهره مند نم

  ينوساز  ای استفاده شده    دیو خطوط تول  زاتیآالت ، تجه  نیاز ماش  شانیپروژه ها  يراه انداز  يکه برا  یصنعت  يدسته پروژه ها  آن
ذکر    ي ها  تیاند، از معاف  دهیرس  یبه مصرف محل  ،يگذار  هیارائه درخواست مجوز سرما  خیاستفاده کرده اند که قبل از تار  يشده ا

 شوند. یمماده بهره مند ن  نیشده در ا

،کسر اتیتوان از سود مشمول مال  یاست که م   ییها نهیاست ،از جمله هز  یاجتماع   تیبه مسئول  یابیکه هدف آنها دست  ییها نهیهز  –  ز
در هر   نکهیشود ، مشروط بر ا  یم  نییتع  ییوزارت دارا  شنهادی شورا براساس پ   میآنها با تصم  رشیپذ  يو مبنا  ها نهیهز  نیا  و  کرد

 نباشد.   شتریب سود کل ٪3از  ها نهیهز نیصورت ا

بدون   قانون نیمقرر در ا  یاتیمال  يتهایاخذ کرده است ، فقط معاف يگذار  هیقانون مجوز سرما نیکه مطابق مفاد ا يا پروژه يبرا -ح
 شود.   یاعمال م  ر،گید نیمقرر در قوان ی اتیمال يتهایمعاف ریسا

 یاتیمال  ر یغ  ي ها مشوق  : 22  ماده

،  "یات یمال  ریغ "  ي ها¬قانون ذکر شده اند ، از مشوق   نی/ ا  21کرده اند، و در ماده /    افتیدر  يگذار  هی که مجوز سرما  یی ها پروژه  –  الف
 است:  ریکنند ، به شرح ز ی خاص استفاده م تیفعال  ایبخش خاص   کیاز  تیشورا ، با هدف حما میصادر شده توسط تصم

 دیلوازم تول  يکننده ، برا  دیتول  يکشورها  تیواردات ومحدود  تیو محدود   تیاستثنا در مقررات ممنوع   کیاجازه واردات به عنوان    _1
 .ستین یداخل دیکه معادل آن در تول

 .  یوزارت اقتصاد و تجارت خارج شنهادیساس پ و صادرات برا ی محل دیو توسعه تول تیاز خدمات صندوق حما يبهره مند _2

 کوچک و متوسط.    يسازمان توسعه شرکتها قیکوچک و متوسط از طر يشرکتها يبرا ی فن یبانیپشت  يها¬از برنامه يبهره مند _3

قانون از پرداخت تمبر    ن ی/ ا3مذکور در بند / ب / ماده /    ي ها¬اوراق صادره مربوط به پروژه  هیقراردادها ، اسناد ، مدارك و کل  -ب
 معاف هستند. 
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 :23ماده    

را صادر کند    یستمیشورا س  نکهیمشروط بر ا  ، آنها را دارد    يرو  یی ها¬پروژه  ياجرا  يگذاران برا  هی به سرما  نیزم  صی حق تخص  شورا
 . ردیقانون، در بر گ نیمفاد ا مطابق با  يگذار هیسرما يرا برا یاستفاده از امالك دولت يها¬هیکه پا

 :24ماده    

از طرف    یقبل   دییحاصل از پروژه بدون تأ  جیهدف ، دامنه کار و نتا  رییتغ  ا یگذار ،    هیقانون توسط سرما  نیصورت نقض مفاد ا  در
است که   ی مال ي بارها هیگذار ملزم به پرداخت کل  هیشود. و سرما  ی مستدل لغو م  یمیاعطاشده  به پروژه با تصم ي ها¬زهیانگ ئت،یه

  ره یمد  ئتیفورس ماژور مورد قبول ه  طیشرا  نکهیکه تخلف انجام شده است؛ مگر ا  ی است در همان سال  هکسر شد  ا یاز آن معاف شده  
 را داشته باشد.

 8فصل   

 ي اقتصاد  ژه یو  مناطق

  :25ماده    

 : شود ی م جاد یا ریبا اهداف  ز ي اقتصاد ژهیمناطق و _الف

 رشد هستند.   يها¬هیپا  ای برخوردار هستند ،و  يا¬ژهیو تیاز اهم نکهیا لیبه دل یی بخشها ای  تهایفعال قیتشو _1

 . یخدمات  ای  يدیتول يها¬در قالب خوشه  ياقتصاد يتهایمنسجم از فعال يا ¬مجموعه لیبه  تشک قیتشو _2

 به رشد جامع.   یابیدست يدر حال توسعه برا  ای   دهید بیتوسعه مناطق آس_3

 است: ریصادر شده، شامل موارد ز ياقتصاد ژهیمنطقه و جادیا يکه برا یمیتصم – ب

 شکل منطقه. _1

   ربط یبا مقامات ذ  یمنطقه پس از هماهنگ يادار يمرزها _2

 مجاز در محدوده منطقه  يتهایفعال _3

 منطقه   نیاعطا شده به ا يگذار هیسرما  يایمزا و  ها¬مشوق  _ 4

 در منطقه. يسرمایه گذار يها¬کننده  تعیین و  ها¬کنترل _5

 ا یمزا  و ها ¬تحت پوشش مشوق يبخشها _6

 منطقه  جادیا يبرا  ازیدوره مورد ن _7
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 :   26  ماده

 شود:  یم فیتعر ریبه شرح ز ياقتصاد  ژهیاقسام مناطق و   - الف

اهداف    يبرا  يگذار  هیمنطقه در اثر جنگ ، منطقه سرما  نیا   دنید  بیاست. که در صورت آس  يمنطقه ادار   کیمنطقه توسعه:    _1
 شود.   ی ،در نظر گرفته م ياهداف بازساز ای توسعه ، اهداف توسعه امالك و 

  ای  ،يدیتول  ، ياقتصاد  يتهایاز فعال  یکه در آن نوع خاص  يا¬مشخص شده در منطقه    يگذار  هی: منطقه سرما یمنطقه تخصص  _2
مناطق    ر یو سا  يو گردشگر  ی ، بهداشت  ی پزشک  ي ، شهرها  یشامل مناطق پردازش صادرات ، مناطق فن  ن یمجاز است. وا  ی خدمات
 است. 

  تیمالک  يگذار برا  هیاست، که به درخواست سرما  یشده از نظر مکان  فیتعر  يگذار  هی: منطقه سرما  یخصوص  تیمنطقه با مالک  _3
 . باشد یم يمختلف اقتصاد يتهایمجاز به انجام فعال ي. و در آن ،ود یآ یمنطقه، به وجود م یخصوص

گذار،    هیشورا ، به درخواست سرما  بیپس از تصو  يگذار  هیمطابق با هدف پروژه سرما  ياقتصاد  ژه یمناطق و  یسازمان  تیظرف  -  ب
 شود.  یاصالح م

   9  فصل

 گذار   هیسرما  حقوق

 : 27  ماده

پروژه    يازهایدر محدوده ن  ای ،دارد.    ازیو امالك و مستغالت مورد ن  ن یو اجاره  زم  ت یپروژه ، حق مالک   س یتأس  يگذار ، برا  هیسرما 
 ، آن را گسترش دهد. تیشورا در صورت عبور از سقف مالک هیدییپس از اخذ تأ 

  :28ماده    

 گذار حق دارد:   هیسرما

 .هیسور یعرب يفعال در جمهور يبا بانکها یو ارز خارج ه،یسور رهیبه ل يپروژه و  یبانک   يافتتاح حسابها - الف

  ماتی،مطابق با مفاد تصم  یخارج  يو بانکها  هیاز بانکها سور  یو ارز خارج  هیسور  رهیپروژه خود به ل  يبرا  ياعتبار  التیاخذ تسه  -  ب
 منظور.  نیا يراب هیسور يپول و اعتبار و بانک مرکز يصادر شده توسط  شورا يو دستورالعملها

از پروژه به خارج از کشور   يحاصل از فروش سهم و  دیو عوا  انهیشده ،انتقال سود و سود سال  يگذار  هیسرما  یدر مورد  پول خارج  -ج
، مطابق   یتوسط حسابرس معتبر خارج ی مال يصورتها یو حسابرس دیسررس ي ها¬نهیو هز اتی، مال ی ، پس از پرداخت تعهدات مال

 . هیسور يپول و اعتبار و بانک مرکز  يشده توسط شورا نییتع يدستورالعملها
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تعهدات را    نیکه صحت ا  يبانک طبق اسناد  قینسبت به خارج از کشور از طر  یاز پروژه به ارز خارج  یپرداخت تعهدات ناش  -  د
 نیکننده بخش،چن  میتنظ  نیکه قوان  یدر صورت  باشدیه پروژه در بخش آن مشمول  مک  يکنند،  پس از اطالع دادن به نهاد  یاثبات م

 .کنندیرا اعمال م يا¬هیرو

 :29ماده   

خارج از  یل یاگر پروژه به دال ای،   ها ¬هیرو يشده در کتابچه راهنما نییتع ي در مهلت ها يگذار هی صورت عدم صدور پروانه سرما در
 ی عرب  يفعال در جمهور  يبانکها  قیپروژه  از طر  ی مال  نیتأم  يرا که برا  یگذار حق دارد، پول خارج  هیاجرا نشود ، سرما  يکنترل و

 وارد کرده   است ،را دوباره انتقال دهد.   هیسور

 :   30  ماده

 پروژه حق دارد: يمدت زمان اجرا  يگذار برا هیسرما

   نشی، خانواده و والد  يو ياخذ اجازه اقامت برا -الف

 ار  اخذ مجوز ک - ب

 ییرسوریغ   يها¬نیکارگران ، کارشناسان و تکنس يکار و اقامت برا ياخذ مجوزها -ج

 : 31  ماده

شوند ،   یاز آن محسوب نم یثابت پروژه را که بخش يها¬ییدارا  شینصب و آزما يالزم برا زاتیگذار حق دارد، لوازم و تجه هیسرما
 پروژه وارد کند.  سیموقت در دوره تأس يبه عنوان ورود

   10فصل  

 گذار  ه یسرما  تعهدات

 :   32ماده    

 گذار موظف است:   هیسرما

، اما اگر قانون   گرانی پروژه به د  هیسرما  از  ٪10از    شیب  ای معادل    ی سهام  ي) در صورت واگذارئتیاطالع دادن به مرجع(ه    -  الف
مورد منوط    نیدر ا  ي، واگذار ردیدر نظر بگ  تیمالک  يواگذار  يرا برا  يا  ژهیکه پروژه در آن واقع شده مقررات و یکار در بخش  میتنظ

بازار مندرج شده باشد ، مشمول قانون بورس اوراق بهادار دمشق   ستیشرکت در ل  نیمربوطه بوده  و اگر ا  یبه مفاد قانون خصوص
 .  باشدیم

 . يگذار هیسرما ی واقع ي ها¬نهیشروع کار پروژه و هز خیاز تار یکتببه صورت  ئتیاطالع دادن به ه -ب

 . هیسور یعرب يفعال در جمهور مهیب ياز شرکتها یک یپروژه با  مهیب -ج
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 یی به وزارت دارا  یینها  یمال  ياز صورتها   يا¬و ارائه نسخه  يحسابدار  یالملل  نیب  يپروژه مطابق با استانداردها  يحسابها  ينگهدار  -  د
 مجازو مورد اعتماد.   یتوسط حسابرس خارج دییپس از تأ

با مفاد    ریکه مغا  یموجود ، به روش  نیانجام شده توسط پروژه مطابق با قوان  ی مال يها¬نهیهز  هیو کل  ها¬نهی، هز  اتی پرداخت مال  -   ه
 قانون نباشد.   نیا

 .يمعنو تیاز مالک تیرساندن به حقوق حما بیبدون آس ئت،یه یستاسناد درخوا ای  ها¬ارائه هرگونه اطالعات ، داده   - و

 ازدهمیفصل  

 حل و فصل اختالفات  

 :33ماده    

 شود:   یحل و فصل م ریز يقانون طبق روشها  نیاز اعمال مفاد ا یناش يگذار هیسرما اختالفات

 دوستانه (سازش و وساطت) يراهها -الف

   يداور -ب 

 صالح يدادگستر - ج

 : 34  ماده

 :  یداخل يداور در

بازرگان  يها  هیاتحاد  يبرا  –  الف داور  کی،    هیسور  یاتاق  نام    يمرکز  به  اتحاد "مستقل  بازرگان  يها   هیمرکز    ي برا  هیسور  ی اتاق 
 .   شودیم جادیا"يداور

افق کنند که در  است که دو طرف تو  یطیدر شرا  يگذار  هیاز سرما  یناش  يو تجار  یبه اختالفات مدن   یدگ یمرکز در صدد رس  -  ب
 متوسل شوند. يآن مرکز به داور

در    ي شده در قانون داور  نییتع   نیمرکز را مطابق با قوان  نیا  يداور  ستم یو س  ی داخل  ستمی،س  هیسور  ی اتاق بازرگان  يها  ه یاتحاد   -ج
 نداشته باشد.  رتیقانون مغا ن یکند که با مفاد ا  یم  میتنظ یحال اجرا ، به روش

  یخارج  ي: داور35ماده    

که در آن صادر شده ، قابل انعقاد و اجرا،و    يکه در کشور  ی،در صورت  یاحکام داوران صادر شده در کشور خارج  ياجرا  دستور  –  الف
 ،مجازاست. یبا در نظر گرفتن قوانین مندرج در قانون آیین دادرس
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در  ه،یدر حال اجرا در سور یالملل نیب  ای يوافق نامه دو جانبه ، منطقه ات کی ای ه،یاگر احکام داوران مطابق مقررات قانون سور - ب
  ي ها¬موافقت نامه  ا یمندرج در قانون  طینظر، مطابق با شرا د یدادگاه تجد  میصادر شده باشد،  آن احکام  با تصم یکشور خارج کی

 در توافق نامه خالف آن مقرر شده باشد.   شود،مگری م  یتلق یمل يداور يبه عنوان رأ زیهستند ،ون جرافوق الذکر ،قابل ا

 : 36  ماده

شماره/    ی م ،  و بموجب مصوبه قانون1991/سال10مطابق مقررات قانون شماره /    يگذار  هیمربوط به اختالفات سرما  يها¬پرونده 
 ماند.  یم  یها باق  دادگاه  نیا تیصالح ،در ها¬م  در دادگاه 2007/سال 9شماره/  ی م   و بموجب مصوبه قانون2007/سال 8

 فصل دوازدهم  

 ی عموم   احکام

 :37ماده    

 .شودیم نییتع  يگذار هیپروژه ، از جمله دوره استقرار ، در پروانه سرما يمدت زمان اجرا -الف

خود  و خودب  یبه طور  حکم يگذار  هیپروژه، آن را اجرا نکند، پروانه سرما  سیتأس يشده برا نییگذار در مدت تع ه ی.  اگر سرما- ب  
 مرجع در همه موارد موجه است.  میشود و تصم رفتهیگردد و از طرف مرجع پذ هیارا یموجه ل یدال نکهیشود، مگر ا یلغو م

کند   دیتمد  ریمعادل مدت تأخ  يا¬دوره  يرا برا  سیتاس  يتواند دوره  مشخص شده برا  یم  ئتیموجه ، ه  لیدر صورت وجود دال  -ج
 موجه باشد.    د یآن با  می، تصم ئتیتوسط ه  دیشود. و در صورت رد درخواست تمد  یمحاسبه م   یاتیمال  تیاز دوره معاف  د یو دوره تمد

 ی در مورد آن را مشخص م  يریگ  میتصم  خیو تار  دیارسال درخواست تمد  يخهایو تار  ها¬هی، رو  نیقوان  ییاجرا  يدستورالعملها  -د
 کند. 

 :38ماده   

 شود:   ی اعمال م ریژه ، مفاد زانحالل پرو ایصورت لغو  در

از سقف مشخص شده درقانون ،به شخص    شیامالك و مستغالت را ب  تیموجود ، مالک  نیطبق قوان  دیبا  يگذار سور  هیسرما  -  الف
 واگذار کند.   ییاز شهروندان سور يگرید

 واگذار کند.    يگریآن را به شخص د  يساخته شده رو  يمتعلق به پروژه و ساختمانها  یاراض  تیمالک  د یبا  ییرسوریگذار غ   هیسرما  -  ب

  ي سور   ریشخص غ   کیپروژه را به نفع    کی  جادیمجوز ا  ایپروژه موجود     کی  يرسوریغ   ای  يگذار سور  هیسرما  کیست،یمجاز ن   -ج
  ن ییفوق الذکر،تع  تیروند انتقال مالک  ياجرا  ي،و حداکثر مدت دو سال برا  رهیمد  ئتیاز ه  یقبل  د ییواگذار کند. مگر پس از اخذ تأ 

 .شودیم
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 : 39  ماده

  ن یاز مفاد ا  یدر حقوق و تعهدات ناش  دیگذار جد  هی، سرما  يگریبه شخص د  یجزئ  ایپروژه به طور کامل    تیدر صورت انتقال مالک 
 خواهد شد.   یگذار قبل هیسرما نیگزیقانون جا

 :40ماده    

م  1991/ سال  10قانون شماره /    ا یم   2007/ سال  8شماره /    يدر دست اجرا که مطابق مقررات قانونگذار  ایهر پروژه موجود    -  الف
 ط یبه آن و شرا  یی اعطا  يفهایتخف  و   ها¬، مشوق   ایشده باشد ؛ همچنان از مزا  جادی،ا  يگردشگر  ی عال  يمقررات مصوبات شورا  ای

 .  شودیه مند ممندرج در آن، بهر

  و مقررات است   نیقوان  نیشود ، مشمول مقررات مندرج در ا  یم  م یو مقررات خاص تنظ  نیکه کار آنها با قوان  یی پروژه در بخشها  -   ب
 شود.  یقانون، بهره مند م  ن یمندرج در ا یاضاف  يایو از مزا

 :41ماده    

  ان ی حق دارند ،پنجاه درصد دستمزد و غرامت ماهانه خود را عالوه بر غرامت کامل پا  يرسوریغ   يها¬نی، کارشناسان و تکنس  کارگران
 انتقال دهند.  هیسور یعرب يفعال در جمهور   ياز بانکها یکی قیخدمت در خارج از کشور ، از طر

 :42ماده    

آن ،در مورد   ییرا و دستورالعمل اجراقانون ذکر شده است ، مقررات قانون کار قابل اج  نی) ا  30با در نظر گرفتن آنچه در ماده (  
و   نهیکمک هز يمجوز به آنها ، و جمع آور يو اعطا يسور ریو کارگران غ  ها ¬نیکارشناسان ، تکنس يریمراحل استخدام و به کارگ

 شود .  ی ، اعمال م ينقد ينهایتضم

 :43ماده   

 شود.  یم اعمال ها¬انحصار در مورد  پروژه ، شرکتها ، رقابت و ضد  یبازرگان نیقانون ، قوان  نیاز مفاد ا یتخط بدون

 :44ماده   

 يگذار  هیسرما   نیو تضم  يگذار  ه یدوجانبه و چند جانبه مربوط به سرما  یالملل  ن یب  ي ها¬قانون ، مفاد موافقت نامه  ن یدر اعمال ا 
امضا شده است ، در نظر گرفته    یالملل  نیو ب  یعرب   يبا سازمانها  ای کشورها    ریدر حال اجرا  و با سا  هیسور  یعرب  يکه در جمهور

 خواهد شد. 

 :45ماده    

الزم االجرا شدن    خ ی، از تار  2007) سال  9شماره (  يشده توسط مصوبه قانونگذار  جادیا  ئتیه  یکارمندان دائم  هیبه طور خودکار کل  
  ی شغل  ت ی.وآنها موقع  شوندیم  ی ،تلق  ¬ه شد  ،منتقل  خود  دستمزد  و   ها ¬، دسته  طیکار آنها با همان شرا  یخال   يقانون ،همراه جا  نیا
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 ط یوگاه به گاه ،به شرا  ی،فصليشده،موقت،قرارداد  ضیکنند، اما کارمندان تفو  یارتقا در کارحفظ م  يبرا   طیخود را که واجد شرا
 . ،..  دهندیخود طبق قانون و مقررات موجود ،کار خود را ادامه م یفعل

 : 46  ماده

 کارگران دولت و اصالحات آن هستند.  یمشمول مقررات قانون اساس  ئتیکارمندان ه 

 :47ماده    

  رهیمد  ئتیه  شنهادی، براساس پ   ییدارا  ریبا وز  یدر هماهنگ  رانیوز  ئتیه   میاست که با تصم  ژهیو  یقیتشو  ستمیس   کی  يدارا  ئتیه
 شود. ی صادر م

 :   48ماده    

  قیدق  يراهنما  يها¬، دفترچه ربطیذ  یمقامات عموم  ی قانون ، با هماهنگ  نیالزم االجرا شدن ا  خی ظرف مدت شش ماه از تار  ئتیه 
 کند.   یمراحل را صادر م

 : 49  ماده

 شود یشورا صادر م م یقانون با تصم نیمفاد ا ییاجرا يدستورالعملها

 :50ماده    

 قانون:   نی) ا40مفاد بند (الف) ماده ( تیرعا با

 شود.   ی لغو م 2007) سال 9شماره ( یو  مصوبه قانون 2007) سال 8شماره ( ی مصوبه قانون  - الف

و شماره    1985) سال  186شماره (  يگردشگر  ی عال  ي، و مصوبات شورا  1972) سال  41شماره (  یفصل دوم  مصوبه قانون   -   ب
دهد. و وزارت   ی خود ادامه م  به کار  يگردشگر  ی عال  يشورا  ماتیتصم  ر یشود . و سا  یو اصالحات آنها لغو م   2007) سال  186(

 دهد.  ی سپرده شده است ،انجام م يگردشگر  یعال يرا که به شورا  ی سازمان فیوظا يگردشگر

 :51ماده    

 شود   یمنتشر م  یقانون در روزنامه رسم نیا
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