
 / 3294تعليمات رقم /

  إلى مديريات الصناعة في المحافظات
  

بغيـــة تبســـيط اإلجـــراءات المتعلقـــة بتـــرخيص واســـتثمار المشـــروعات الصـــناعية وتنفيـــذها وفـــق     
القوانين واألنظمـة ومـن اجـل توحيـد آليـة العمـل ولحسـن سـير العمـل فـي المـديريات التابعـة واإلدارة 

  . 1998/ 10/ 17لجنة التنسيق المنعقد في حلب بتاريخ المركزية وبناء على محضر اجتماع 
  يطلب إليكم العمل بمايلي :

  : 1958لعام  21الترخيص الصناعي وفق أحكام القانون  – 1 -مادة 
  الترخيص بإقامة المنشآت الصناعية : –آ 

ات يتقدم المواطنون الراغبون في الترخيص بإقامة منشآت صناعية بطلبات ترخيصـهم إلـى المـديري
  ذات العالقة مقترنة بالثبوتيات التالية :

ــــرخيص وفــــق النمــــوذج المعتمــــد مــــن وزارة الصــــناعة تتضــــمن الجــــدوى      )1 ــــب ت اســــتمارة طل
  االقتصادية .

كاتالوجــــات وعــــروض أســــعار لــــآلالت المســــتوردة وصــــور لــــآلالت المحليــــة تتضــــمن أهــــم   )2
بتقــديمها عنــد تنظــيم الســجل المواصــفات الفنيــة وخاصــة الطاقــة اإلنتاجيــة أو تعهــد خطــي 

  الصناعي . 
 موافقة األمن السياسي لصناعة الطباعة .     )3

المواصـــــفات القياســـــية المعتمـــــدة مصـــــدقة مـــــن غرفـــــة الصـــــناعة فـــــي المحافظـــــة أو هيئـــــة   )4
المواصــفات والمقــاييس العربيــة الســورية لمنتجــات المشــروع أو تعهــد بتقــديمها عنــد تنظــيم 

 السجل الصناعي .

 ) ل.س كرسوم لعملية الترخيص . 36+ 15000إيصاالت مالية بقيمة (      )5

تصــريح بــأن طالــب التــرخيص غيــر موظــف فــي دوائــر الدولــة وعلــى مســؤوليته الشخصــية      )6
 أو وثيقة رسمية تثبت ذلك .

 تعهد خطي بتقديم موافقة الجهة اإلدارية عند تنظيم السجل الصناعي .     )7

ة الشخصــية علــى الــوجهين لطالــب التــرخيص ولكامــل الشــركاء فــي حــال صــورة عــن الهويــ     )8
 كون المشروع شركة .

 تقدم الثبوتيات المشار إليها أعاله على نسختين وتحفظ كل نسخة منها في مصنف .

  الترخيص بتكبير حجم (إقامة )لتوسيع المنشأة الصناعية المرخصة : –ب 
تهم بطلبــات إلــى مديريــة الصــناعة ذات العالقــة يتقــدم الصــناعيون الراغبــون بتكبيــر حجــم منشــآ

  مقترنة بالثبوتيات التالية :



  استمارة طلب ترخيص وفق النموذج المعتمد .     )1
كاتالوجــات وعــروض أســعار لــآلالت المطلــوب اســتيرادها وصــور لــآلالت المحليــة تتضــمن   )2

ها عنـــد تنظـــيم أهـــم المواصـــفات الفنيـــة وخاصـــة الطاقـــة اإلنتاجيـــة أو تعهـــد خطـــي بتقـــديم
  السجل الصناعي . 

 )ل .س كرسوم لعملية الترخيص لتكبير الحجم . 36+  15000إيصاالت مالية بقيمة (     )3

  إضافة غرض صناعي بنفس اآلالت وضمن الطاقة اإلنتاجية : –ج 
  ) يتقدم صاحب العالقة بطلب ترخيص وفق النموذج المعتمد .1
  مدة مع نتائج االختبار .) المواصفة القياسية السورية المعت2
  ) إيصاالت مالية بدفع الرسوم المالية المعتمدة أصوال . 3
ـــــوزارة .                 4 ) يـــــتم بعـــــدها تعـــــديل الصـــــفحة الثالثـــــة مـــــن الســـــجل الصـــــناعي وترســـــل نســـــخة إلـــــى ال
  تقدم الثبوتيات المشار إليها على نسختين وتحفظ كل نسخة في مصنف خاص .     

  لصناعي باستثمار منشأة صناعية :الترخيص ا –د 
يتقـــدم الصـــناعيون الراغبـــون بـــالترخيص الســـتثمار منشـــآتهم بطلبـــاتهم إلـــى المديريـــة ذات العالقـــة 

  مقترنة بالثبوتيات التالية :
  استمارة طلب ترخيص وفق النموذج المعتمد .     )1
  .تعهد بتقديم موافقة الجهة اإلدارية عند تنظيم السجل الصناعي      )2
ــــة المواصــــفات      )3 ــــة الصــــناعة أو مــــن هيئ المواصــــفة القياســــية المعتمــــدة مصــــدقة مــــن غرف

 والمقاييس العربية السورية .

 ) ل. س  36+  15000إيصال مالي بتسديد رسوم الترخيص (     )4

كاتالوجـــات أو صـــور لـــآلالت المحليـــة وفـــي حـــال اآلالت أجنبيـــة يتقـــدم صـــاحب العالقـــة   )5
ـــي ـــات بتصـــريح خطـــي يب ـــراز بيان ـــى مســـؤوليته الشخصـــية أو إب ـــه مصـــدر اآلالت وعل ن في

 استيراد اآلالت ( صور عنها ).

تعهــد غيــر موظــف لطالــب التــرخيص أو لكامــل أعضــاء الشــركة فــي حــال كــون المشــروع      )6
 شراكة .

صــورة عــن الهويــة الشخصــية علــى الــوجهين و لكامــل الشــركاء فــي حــال كــون المشــروع      )7
 شركة .

 م الثبوتيات المشار إليها أعاله على نسختين وتحفظ كل نسخة منها في مصنف .تقد

  مالحظة :
يمكــن التقــدم بطلــب تــرخيص يحتــوي علــى أكثــر مــن صــناعة (نشــاط ) متالئمــة ضــمن طلــب 

  واحد ويتوجب عليه رسم ترخيص واحد.



  : 1958لعام  21الحصول على السجل الصناعي وفقا ألحكام القانون  – 2مادة  
د الحصــــول علــــى قــــرار تــــرخيص صــــادر عــــن ( وزارة الصــــناعة أو المكتــــب التنفيــــذي فــــي بعــــ

  المحافظة ) وللحصول على سجل صناعي تطلب الوثائق التالية :
طلب إجراء الكشف على المنشأة (استدعاء للكشف ) يقـدم مـن قبـل صـاحب ( أصـحاب )   )1

  العالقة شخصيا وملصق عليه الطابع المالي القانوني .
  ترخيص إداري بالمكان (مؤقت أو دائم ) صادر عن الجهة اإلدارية المختصة .     )2
عقد شراكة مصدق أصوال من الجهات المختصة في حال كـون المشـروع شـركة (تضـامنية   )3

 محاصة ...الخ) –محدودة المسؤولية  –توصية بسيطة  –

 بعد الكشف تطلب الوثائق التالية :

  المطلوبة .سجل تجاري بالصناعة      )1
  شهادة تسجيل في غرفة الصناعة (أو في الجمعية الحرفية التابعة لها الصناعة ).     )2
 ل.س كرسم تسجيل صناعي . 10000إيصال مالي ( صادر عن مديرية مالية ) بقيمة      )3

 شهادة تحليل للمنتجات التي تنتجها المنشأة (في حال المنتج له مواصفة قياسية ).     )4

شـــهادة منشـــأة صـــناعية موقعـــة أصـــوال مـــن صـــاحب (أصـــحاب ) العالقـــة وملصـــق عليـــه      )5
 الطوابع القانونية .

 :مالحظات 

ــــاج والتــــي ال تزيــــد مــــن الطاقــــة   - تضــــاف اآلالت المتممــــة أو المســــاعدة أو المحســــنة لإلنت
اإلنتاجيــة شــريطة أن تكــون جديــدة وغيــر مجــددة أو مســتعملة إلــى الســجل الصــناعي أو إلــى 
ـــاءات المنصـــوص عنهـــا بأحكـــام  طلـــب التـــرخيص الصـــناعي وتســـتفيد هـــذه اآلالت مـــن اإلعف

  .  1952لعام  103المرسوم التشريعي رقم 
إذا صــدر التــرخيص اإلداري باســم عــدة أشــخاص علــى ذات المحضــر فإنــه يمكــن أن يقــدم  -    

الشـركاء مجتمعـين  طلب الترخيص       باسم أحد المذكورين في قرار الترخيص اإلداري أو باسم
أو بأسمائهم منفردين باعتبار أن المحضر المطلوب الترخيص عليـه مرخصـا وفـي منطقـة مسـموح 

  باستثمار هذه الصناعة فيها .
يتم إحالـة المرخصـين صـناعيا بالنسـبة للشـركاء إلـى أمانـات السـجل التجـاري للحصـول علـى  -   

عي بتصــديق قــرار التــرخيص فقــط دون ســجل تجــاري          ليضــاف كوثيقــة إلــى الســجل الصــنا
إلــزام مــديريات الصــناعة بــذكر قيمــة اآلالت لوجــود تبــاين أحيانــا فــي هــذه القيمــة بــين مــا هــو مــدون 

  في طلب الترخيص وبين ما هو وارد في إجازات االستيراد والفواتير . 
الصناعة بعد يمنح السجل الصناعي للمنشآت القائمة و المستثمرة والمرخصة بقرار من وزير  -  

  تقديم تعهد بتأمين موافقة الجهات اإلدارية خالل مدة عام من تاريخ تنظيم السجل الصناعي .



إن المنشآت الصناعية والحرفية التي يحتوي سجلها الصناعي على مـواد أوليـة متنوعـة بكلمـة  -  
بعـد أن يـتم  (أو ) فتمنح مواد أولية حسـب واقـع إنتاجهـا الحـالي وبنـاء علـى طلـب صـاحب العالقـة

الكشــف علــى المنشــأة والتأكــد مــن نوعيــة المــواد المســتخدمة ويعــدل الســجل الصــناعي وفــق الواقــع 
  الحالي لإلنتاج بعد دفع رسوم التعديل أصوال 

في حال انتهاء مفعول قرار الترخيص ومرور مدة سنة أو أكثر علـى انقضـاء هـذه المـدة فإنـه  -  
مفعـول القـرار المـذكور يسـتوفى رسـم طـابع واحـد فقـط أي  عند تقدم صـاحب العالقـة بطلـب لتمديـد

)15000 +36 .(  
  الثبوتيات واألوراق المطلوبة الستكمال إضبارة ترخيص حرفة صناعية :  – 3 -مادة  

  أوال:
) طلب ترخيص حرفة صناعية موقع أصوال وملصق عليه الطوابع القانونية المطلوبة ويمـأل هـذا 1

  ته على اآللة الكاتبة .الطلب بخط واضح ويفضل طباع
) تعهــد غيــر موظــف (لكــل فــرد مــن األفــراد الــراغبين بالحصــول علــى التــرخيص ) موقــع أصــوال 2

  وملصق عليه الطابع القانوني .
  ) تعهد بتأمين موافقة الجهة اإلدارية قبل الحصول على شهادة ممارسة الحرفة الصناعية .3
الصــــور)عن اآلالت قبــــل الحصــــول علــــى شــــهادة  ) تعهــــد بتــــأمين الفــــواتير أو الكاتالوجــــات (أو4

  ممارسة الحرفة الصناعية موقع أصوال وملصق عليه الطابع القانوني .
  ) صورة عن الهوية الشخصية على الوجهين ولكامل الشركاء في حال كون الطلب شركة .5
  ) موافقة مبدئية ( بيان رأي ) لالنتساب إلى الجمعية الحرفية المختصة .6
  خيص مدفوع في مديرية المالية في المحافظة التابع لها ) رسم تر 7

  ل.س ). 5000(بقيمة      
  وبعد ذلك تقدم هذه الثبوتيات ضمن مصنف إلى الدائرة المختصة .

  مالحظة :
يمكن تقديم طلب ترخيص بحيث يحتوي على أكثـر مـن نشـاط بإضـبارة واحـدة ويتوجـب عليـه رسـم 

مطلـوب ترخيصـها متقاربـة ومتشـابها وال تـؤثر سـلبا علـى ترخيص واحد شريطة أن تكـون الحـرف ال
  بعضها البعض .

  ثانيا:
يعــرض طلــب التــرخيص بممارســة الحرفــة المطلوبــة علــى لجنــة مــنح تــراخيص الحــرف الصــناعية 

  وبعد حصول الطلب على الموافقة :



ة يصــدر مـــدراء الصـــناعة قـــرار التــرخيص الحرفـــي توضـــح فيـــه مــدة ســـريان القـــرار والشـــروط الثابتـــ
األخــرى وترســل نســخة إلــى وزارة الصــناعة وتعمــم بــاقي النســخ حســب الحاجــة ثــم يتقــدم صــاحب 

  (أصحاب )العالقة
  بمايلي : 

طلـــب لقيـــام مديريـــة الصـــناعة بالكشـــف علـــى المنشـــأة الحرفيـــة (اســـتدعاء الكشـــف ) موقـــع   )1
أصــــوال مــــن قبــــل صــــاحب (أصــــحاب ) العالقــــة شخصــــيا وملصــــق عليــــه الطــــابع المــــالي 

  ني .القانو 
ترخيص إداري بالمكان (مؤقـت أو دائـم ) صـادر عـن الجهـة اإلداريـة المختصـة أو موافقـة   )2

  من حيث الموقع للمهن اليدوية وغير المزعجة .
/ل.س يســدد فــي مديريــة ماليــة المحافظــة  10000إيصــال مــالي (رســم تســجيل ) بمبلــغ /     )3

 العائد إليها الترخيص .

لــب عقــد شــراكة موثــق لــدى الكاتــب بالعــدل أو لــدى المحــاكم المدنيــة بالنســبة للشــركات يط     )4
 المختصة .

 شهادة تسجيل في الجمعية الحرفية المختصة .     )5

يستلم صاحب (أصحاب ) العالقة شهادة ممارسـة الحرفـة الصـناعية بعـد أن تلصـق عليهـا   )6
 أصوال . الطوابع القانونية ويوقع على استالمها شخصيا أو وكيله القانوني

 حاالت نقل ملكية ومكان المنشآت الصناعية 

  :نقل ملكية المنشأة الصناعية كليا ضمن حدود المحافظة الواحدة : -أوال
  األوراق والثبوتيات الالزمة:

  طلب نقل ملكية بيع و شراء حسب النموذج الخاص .     )1
محــال عــن  طريــق  صــك بيــع موثــق لــدى الكاتــب بالعــدل أو قــرار حكــم قضــائي بالتنــازل  )2

  مديرية التنفيذ المدني بالمحافظات .
إذا كانت المنشأة مسجلة باسم شركة فإنه يمكن اعتماد صـك حـل الشـركة المسـجلة أصـوال   )3

لــدى ديــوان محكمــة البدايــة فــي المحافظــة أو لــدى الكاتــب بالعــدل أو ملحــق لعقــد الشــركة 
 حكمة البداية المدنية . بالتعديالت الطارئة على أن يسجل أصوال لدى ديوان م

 تعهد من الشاري بالمحافظة على حقوق العمال المكتسبة .     )4

 ل.س)36+ 15000)إيصاالت مالية "رسم الطابع المتوجب استيفاؤه كامال "(5

  ) تصريح غير موظف للمالك الجديد .6
  ) صورة عن الهوية الشخصية للمالك الجديد .7
  لى ورثة تطلب الوثائق اإلضافية التالية :) في حال نقل ملكية من متوفى إ8



  وثيقة وصاية للقاصرين . -
  وثيقة حصر ارث شرعي . -
  وثيقة مخا رجة في حال تنازل أحد الورثة أو بعضهم عن حصتهم لباقي الورثة . -
في حال تنـازل الكـل أو الـبعض إلـى قسـم آخـر مـن الورثـة يـتم إصـدار قـرار نقـل ملكيـة مـن  -

إلــــى الورثــــة الشــــرعيين ويســــتوفى عــــن ذلــــك إيصــــاالت ماليــــة كاملــــة ثــــم   المتــــوفى         
استصــدار قــرار آخــر مــن الورثــة إلــى المــالكين الــذين آلــت إلــيهم ملكيــة المنشــأة ويعــاد اســتيفاء 

  إيصاالت مالية كاملة عن هذا القرار .
  ) يصدر قرار بنقل الملكية من مديرية الصناعة المختصة .9

  ية باسم البائع .) براءة ذمة من المال10
  مالحظة :

  تضاف العبارة التالية إلى شهادة تسجيل المنشأة التي تمنح عند نقل ملكيتها 
  )199(تم نقل ملكية السجل الصناعي للمنشأة بموجب القرار رقم  /تاريخ / /  

  بعد صدور قرار نقل الملكية تطلب الوثائق التالية :
  سجل تجاري . – 1
  اعة أو الجمعية الحرفية .شهادة من غرفة الصن – 2
  إيصال مالي ( رسم تسجيل ). – 3

  نقل ملكية المنشأة الصناعية جزئيا وضمن حدود المحافظة الواحدة: ثانيا :
  األوراق الثبوتية الالزمة هي :

  صك بيع أصولي مصدق .     )1
  ل.س . 36+ 15000إيصال مالي "رسم الطابع المتوجب استيفاؤه "     )2
 نقل ملكية جزئي على أربع نسخ .طلب      )3

 براءة ذمة من المالية .     )4

 وبعد صدور القرار يتم ما يلي :   

إذا كان الشاري مـرخص صـناعيا (صـاحب سـجل سـابق ) يـتم إضـافة مضـمون قـرار نقـل  –أ 
  الملكية الجزئي إلى سجله الصناعي بموجب مطالعة .

  الثبوتيات التالية : إذا كان الشاري غير مرخص صناعيا تطلب منه –ب 
  ) سجل تجاري .1
  ) ترخيص إداري للمكان .2
  ) شهادة غرفة صناعة أو تسجيل في الجمعية الحرفية .3
  ) تصريح غير موظف + صورة عن الهوية الشخصية .4



  ) إيصال مالي (رسم تسجيل ).5
  ثالثا: نقل ملكية القرار الصناعي :

إلـى اسـم شـركة طالمـا أن هـذا المـرخص هـو أحـد  يتم نقل ملكية القرار الصناعي من اسـم فـرد
أفـــراد الشـــركة و بـــالعكس و أ نـــه أثبـــت جديـــة فـــي تنفيـــذ القـــرار فقـــط ، وال يجـــوز التنـــازل مـــن 

  مجموعة إلى أخرى دون أي رابط بينهما .
  األوراق و الثبوتيات الالزمة لذلك :

  سب الدرجة القطعية عقد شراكة مصدق أصوال أو ملحق عقد شراكة أو حكم قضائي مكت     )1
  ل.س  36+ 15000إيصاالت مالية (رسم ترخيص )      )2
 تصريح غير موظف للمالكين الجدد .     )3

 صورة عن الهوية الشخصية للمالكين الجدد .     )4

 رابعا :نقل ملكية ومكان المنشأة الصناعية كليا ضمن حدود المحافظة الواحدة:

  زمة لعملية نقل الملكية يطلب ما يلي :إضافة لما ذكر من الثبوتيات الال
  موافقة الجهة اإلدارية أو قرار ترخيص إداري للمكان الجديد .     )1
  ل.س كرسم لعملية نقل المكان ضمن المحافظة . 36إيصال مالي بقيمة      )2

 خامسا :نقل ملكية ومكان منشأة صناعية خارج حدود المحافظة :

  لالزمة لنقل الملكية يطلب ما يلي :باإلضافة لألوراق الثبوتية ا
  يقدم الطلب في المديرية المراد النقل منها .     )1
  ل.س . 36+ 15000إيصاالت مالية لنقل الملكية      )2
 ل.س . 36+ 15000إيصاالت مالية لنقل المكان خارج المحافظة      )3

 إليها . موافقة مديرية الصناعة في المحافظة المراد نقل المنشأة     )4

 يحال الطلب إلى وزارة الصناعة إلصدار القرار الالزم .       -

بعد صدور القرار يتم إرسال كامل اإلضبارة إلى المديرية المختصة الستكمال إجراءات نقل    -
  الملكية و المكان لتسجيل المنشأة أصوال .

 

  
  مالحظة :

ــا أو جزئيــا ضــم ن حــدود المحافظــة أو خارجهــا قبــل فــي حــال نقــل اآلالت العائــدة للمنشــأة كلي
  إعالم مديرية الصناعة يتم تنظيم ضبط مخالفة .

:استثمار منشأة صناعية من قبل شخص مرخص بشكل أصولي إلى مستثمر (غير سادسا 
  مرخص مسبقا ) يتم إجراء ما يلي :



  طلب نقل استثمار من الطرفين .     )1
ــــانوني باالســــتثمار متضــــمنا حــــق ا  )2 ــــع حقــــوق صــــاحب المســــتند الق ــــالتمتع بجمي لمســــتثمر ب

التــــرخيص و مســــؤولياته المتعلقــــة باســــتثمار المنشــــأة طيلــــة مــــدة االســــتثمار المحــــددة فــــي 
  االتفاق وموثقا لدى الكاتب بالعدل أو أية جهة رسمية لها صالحية التوثيق .

 سجل تجاري باسم المستثمر .     )3

 ل.س . 36+ 15000إيصاالت مالية      )4

 حاالت الخاصة لنقل الملكية بعض ال 

  : الموافقة على نقل ملكية الحرف الصناعية التالية : حالة أولى
  النجارة و األثاث الخشبي .     )1
  المنتجات األسمنتية .     )2
 الحدادة اإلفرنجية .     )3

  1984/ 2/9/تاريخ 6/ 42/ص 3399وذلك عن طريق اإلرث لإلناث بموجب التعميم رقم 

:الموافقة على نقل ملكيـة الـرخص الصـناعية أو الحرفيـة إلـى المـوظفين فـي الدولـة  نيةحالة ثا
  التي تؤول إليهم هذه الرخص عن طريق اإلرث .

: في حال وجـود نـزاع قضـائي علـى ملكيـة المنشـأة يطلـب أخـذ رأي المحكمـة التـي  حالة ثالثة
ة المنشــأة لحــين البــت فــي تخــتص بــالنظر فــي هــذا النــزاع يبــين فيــه الجهــة صــاحبة الحــق بــإدار 

  النزاع بشكل قطعي من قبل القضاء .
  نقل ملكية الحرف الصناعية     

إلـى 1952/لعـام  47يخضع نقل ملكية الحرف الصـناعية المشـمولة بالمرسـوم التشـريعي رقـم /
  ما يلي :

  طلب نقل ملكية منشأة حرفية يتقدم به المشتري وفق النموذج .     )1
ط و تعليمــات نقــل ملكيــة المنشــآت الصــناعية الخاضــعة ألحكــام القــانون تطبيــق بــاقي شــرو   )2

  / عدا ما يتعلق بالرسوم المالية  21رقم /
 براءة ذمة من المالية باسم البائع .     )3

تقــوم الــدائرة المختصــة بإعــداد مــذكرة لنقــل ملكيــة المنشــأة الحرفيــة إلــى المشــتري للحصــول   )4
ن ثـم مـنح المشـتري شـهادة ممارسـة حرفيـة باسـمه ويصـدر على موافقة المديرية بذلك و مـ

 قرار نقل ملكية بها .

 

  مالحظة :



تضاف العبارة التالية إلى شهادة تسجيل ممارسة الحرفة التي تمنح عند نقل ملكيتها (وتـم نقـل 
  ) . 199ملكية السجل الحرفي للمنشأة بموجب قرار نقل الملكية رقم  تاريخ  /  /   

  ار المنشأة الصناعية نقل حق استثم  
يخضــع نقــل اســتثمار المنشــآت الصــناعية مــن المالــك األصــلي إلــى مســتثمر آخــر لــنفس  – 1

إجــراءات عمليــة نقــل الملكيــة الكلــي ويســتعاض عــن طلــب نقــل الملكيــة بطلــب خطــي يتضــمن 
  صراحة نقل حق االستثمار فقط وذلك من قبل البائع و المشتري .

مار متضـــمنا حـــق المســـتثمر بـــالتمتع بجميـــع الحقـــوق العائـــدة المســـتند القـــانوني باالســـتث – 2
لصــاحب التــرخيص ومســؤولياته المتعلقــة باســتثمار المنشــأة طيلــة مــدة االســتثمار المحــددة فــي 

  االتفاق وموثقا لدى الكاتب بالعدل أو أية جهة لها صالحية ذلك .
إلـى المشـتري المسـتثمر تقوم المديرية المختصة بإعداد دراسة نقـل ملكيـة حـق االسـتثمار  – 3

و إصدار مشروع قرار بذلك يوقع من السيد وزير الصناعة أو مدراء الصناعة المفوضـين فـي 
  المحافظات .

  كميات المواد األولية عند نقل الملكية     
يــتم احتســاب مخصصــات المــواد األوليــة الالزمــة للمنشــأة الصــناعية التــي يجــري نقــل ملكيتهــا 

  كالتالي :
خصصات المواد األولية للمشتري في حال عدم حصول البائع على مخصصـاته تمنح كامل م
  لنفس العام .

  تعليمات جمع فرعي منشأة صناعية  
إن المنشــأة الصــناعية لهــا شخصــية اعتباريــة حســب القــانون وهــذه الشخصــية محــددة بســمات 

أجهـــزة الدولـــة اآلالت و غيرهـــا ) ، وألجـــراء الرقابـــة مـــن قبـــل كافـــة  –رئيســـية منهـــا : (الموقـــع 
يجــب أن يكــون للمنشــأة موقــع محــدد واحــد موضــح فــي التفصــيل فــي هويــة المنشــأة و إذا كــان 
للمنشـأة مســتودع أو مكـان عــرض أو بيـع فــي موقـع مختلــف فهـذا يمكــن أمـا أن يكــون للمنشــأة 
عدة معامل في مواقع مختلفة فهو غير ممكن . وفي حال وجود عـدة منشـآت صـناعية عائـدة 

لصــناعة واحــدة أو لعــدة صــناعات بمواقــع مختلفــة يجــب أن يكــون لكــل منشــأة لشــخص واحــد و 
  ترخيصها وسجلها الخاص بها .

ويســمح بممارســة العمــل فــي فــرعين أو أكثــر شــريطة اســتيفاء رســم طــابع عــن كــل فــرع ويمــنح 
ســـجل صـــناعي واحـــد يحـــدد فيـــه عنـــوان الفـــروع بالكامـــل ويطلـــب التـــرخيص اإلداري للمكـــان 

  بفروعه .
  ت نقل المنشآت الصناعية العائدة للعربتعليما

  السوريين المغتربين إلى القطر العربي السوري



تراعى التعليمات التالية عنـد طلـب نقـل المنشـآت الصـناعية العائـدة للعـرب السـوريين المقيمـين 
  أو المغتربين إلى القطر العربي السوري .

  تالية :يقدم طلب الترخيص على نسختين مرفقا بالوثائق ال     -1
وثيقة من الجهات الرسمية فـي بلـد اإلقامـة أو االغتـراب تثبـت أن صـاحب العالقـة   - أ

  قد استثمر اآلالت المطلوب نقلها مدة ال تقل عن السنة قبل تقديم طلب النقل .
  صورة عن الترخيص الصناعي في بلد االغتراب . -ب 
ا أو صــور فوتوغرافيــة عنهــا فــواتير وكاتالوجــات بــاآلالت والتجهيــزات المــراد نقلهــ –ج 

  مع مواصفاتها .  
  تعهد بعدم التنازل عن ملكية المنشأة قبل مضي سنتين . –د 
  ) ل.س . 36+ 15000إيصاالت مالية ( –ه 
  /. 2مصنف عدد / –و 
تقوم المديرية المختصـة بدراسـة الطلـب علـى ضـوء حاجـة القطـر لهـذه الصـناعة  – 2

  إلى لجنة التراخيص للبت بالطلب وٕاصدار القرارات الالزمة .ورفع توصيات بها 
عنـــد االقتضـــاء يوفـــد موظـــف أو أكثـــر بقـــرار مـــن الســـيد وزيـــر الصـــناعة إلجـــراء  – 3

كشـــف علـــى المنشـــأة الصـــناعية المـــراد نقلهـــا للتأكـــد مـــن أنهـــا قيـــد االســـتثمار واآلالت 
  لد االغتراب .بوضع فني جيد أو أن يتم ذلك عن طريق السفارة السورية في ب

  
  إعادة تصنيف الصناعات حرفا صناعية            

تطبق التعليمات التالية بشأن الصناعات المعاد تصنيفها حرفا صناعية و التي تخـرج 
وتعديالتـــــه المتعلـــــق بتنظـــــيم وتشـــــجيع  1958/لعـــــام  21عـــــن أحكـــــام القـــــانون رقـــــم /

  وتعديالته . 1952/لعام 47الصناعة وتخضع ألحكام المرسوم التشريعي رقم/
  بالنسبة للصناعات التي كانت مرخصة أصوال قبل إعادة التصنيف : أوال :

يجــــري تســــجيل هــــذه الحــــرف حكمــــا فــــي ســــجل الحــــرف الصــــناعية دون حاجــــة  – 1
ويــرقن قيــدها  1979/ 1/ 8/تــاريخ  115للعــرض علــى اللجنــة المشــكلة بــالقرار رقــم /

  في السجل الصناعي. 
تعـديالت دفـع أي رسـم علـى اعتبـار أن صـاحب التـرخيص ال يترتب على هذه ال – 2

الصــناعي كــان قــد دفــع الرســم األكبــر عنــد حصــوله علــى هــذا التــرخيص وأن إعــادة 
  التصنيف كان بفعل اإلدارة .

بالنســـبة لطلبـــات التـــرخيص الصـــناعي التـــي لـــم يبـــت بهـــا بعـــد ولـــم يصـــدر  – ثانيـــا
  ترخيصها :



ة الرسـوم واسـتيفاء الرسـم بتـرخيص الحـرف تدرس الطلبات من قبـل المديريـة بعـد إعـاد
وفــق أحكــام  1979/ 1/ 8/تــاريخ  115وذلــك مــن قبــل اللجنــة المشــكلة بــالقرار رقــم /

وتعديالتــه والتعليمــات و األنظمــة النافــذة  1952/ لعــام  47المرســوم التشــريعي رقــم /
  بشأن الحرف الصناعية .

  
  تعليمات استبدال اآلالت               

لمنشــأة المســجلة فــي الســجل الصــناعي أن تســتبدل آالتهــا بموجــب قــرار يســمح ل – 1
مـــــن وزارة الصـــــناعة يصـــــدر بنـــــاء علـــــى تقريـــــر يرفـــــع مـــــن مـــــديريات الصـــــناعة فـــــي 

  المحافظات .
يعتبــر قــرار االســتبدال ملغيــا إذا لــم يقــم صــاحب العالقــة بتنفيــذ االســتبدال خــالل  – 2

  المدة المحددة فيه .
ار االســتبدال فــي حــال وجــود أســباب مبــررة للتــأخير فــي يجــوز تجديــد مفعــول قــر  – 3

  تنفيذ قرار االستبدال .
  يصدر مدراء الصناعة في المحافظات قرارات االستبدال الالزمة أصوال . – 4
  

  تعليمات منح المواد األولية قبل تنظيم           
  السجل الصناعي (مواد أولية بقصد التجارب )       

فــي المحافظــات مــنح الموافقــة الالزمــة لالســتيراد وتخصــيص  علــى مــديريات الصــناعة
المــواد األوليــة للمنشــآت الصــناعية وفــق طاقتهــا الفعليــة بعــد تنظــيم الســجل الصــناعي 
ويســــمح عنــــد الضــــرورة باســــتيراد أو تخصــــيص المــــواد األوليــــة للمنشــــآت قبــــل تنظــــيم 

  السجل الصناعي وفق األسس التالية :
التــــي يجــــري تخصيصــــها أو توزيعهــــا عــــن طريــــق جهــــات  بالنســــبة للمــــواد األوليــــة  -1

% مـن  10القطاع العام يمنح صاحب المشروع المرخص لـه مـوادا أوليـة بنسـبة 
الطاقــــة اإلنتاجيــــة الســــنوية عنــــد توضــــع اآلالت فــــي المنشــــأة وجاهزيتهــــا للعمــــل 
إلجراء التجارب أما مخصصات المنشأة الكاملـة فتطبـق عليهـا التعليمـات النافـذة 

  منشآت القائمة .بحق ال
بالنســـبة للمـــواد األوليـــة المســـتوردة يمـــنح صـــاحب المشـــروع المـــرخص لـــه الموافقـــة   -2

% مــــن الطاقــــة  20علــــى اســــتيراد مــــواد أوليــــة إلجــــراء تجــــارب التشــــغيل بنســــبة 
اإلنتاجيــة الســنوية ســواء بشــحنها منفــردة أو مــع اآلالت الخاصــة بالمنشــأة ، أمــا 

  ول اآلالت وتركيبها واستثمارها .المخصصات الكاملة فتمنح بعد وص



يتم تقدير الطاقة اإلنتاجية الفعلية للمنشآت من قبل مديريات الصناعة عنـد تنظـيم   -3
الســجل الصــناعي بموجــب كشــف ميــداني علــى المنشــآت مــع مراعــاة الصــناعات 

 التي لها تعليمات خاصة لتقدير الطاقة اإلنتاجية .

 ياتها وفق نسب دخولها في تركيب المنتج .تحدد نسب المواد األولية وكم     -4

 

 تعليمات زيادة عدد ورديات العمل   

يســمح ألصـــحاب المنشــآت الصـــناعية المــرتبطين بعقـــود توريــد إلـــى القطــاع العـــام   )1
بالعمـــل ورديتـــين أو ثـــالث ورديـــات أســـوة بالمنشـــآت الصـــناعية المرتبطـــة بعقـــود 

من المواد األولية علـى  تصدير ويمنح أصحاب هذه المنشآت مخصصات سنوية
أســاس ورديتــين أو ثــالث ورديــات عمــل أو كميــة إضــافية مماثلــة لقيمــة العقــد أو 
الكميــة وحتــى إذا كانــت مخصصــات المنشــأة لورديــة واحــدة تكفــي لتنفيــذ العقــد ، 

  وبعد إبراز الوثائق التالية :
بتقــديم  عقــد توريــد مــن جهــة القطــاع العــام ذات العالقــة أو عقــد تصــدير أو تعهــد  -1

الشهادات الجمركية وفي حـال عـدم تقـديمها تحسـم مـن مخصصـات العـام التـالي 
.  

بيــــان مخصصــــات إضــــافية لتنفيــــذ مضــــمون هــــذا العقــــد مــــن مديريــــة الصــــناعة      -2
  المختصة.

) يعدل عدد ورديـات العمـل فـي المنشـآت الصـناعية والحرفيـة والتـي تقتضـي طبيعـة 2
ــ ات وتمــنح مــواد أوليــة لعــدد الورديــات المضــافة عملهــا العمــل ورديتــين أو ثــالث وردي

 ويعود تقدير ذلك لمديرية الصناعة أصوال .

)تمنح المنشآت الصناعية والمرتبطة بعقود تصدير مـواد أوليـة لـثالث ورديـات عمـل 3
وفــي حــال إلــزام المنشــأة باســتجرار مــواد أوليــة مــن القطــاع العــام فتســتجر مــواد أوليــة 

 لوردية عمل واحدة فقط . 

 الدور الرقابي لمديريات الصناعة في المحافظات              

  على مديريات الصناعة القيام بما يلي :
أخـــذ عينـــات عشـــوائية للمنـــتج مـــن خطـــوط اإلنتـــاج أو الـــوكالء المعتمـــدين وذلـــك – 1

خـــالل عـــام مـــن مـــنح الســـجل الصـــناعي (بالنســـبة للمنشـــآت الحديثـــة )أو مـــن خطـــوط 
  القائمة .اإلنتاج بالنسبة للمنشآت 

ترســل هــذه العينــات إلــى أحــد المخــابر المعتمــدة لتحليلهــا وفــي حــال مخالفــة نتــائج – 2
  التحليل للمواصفة تختم المنشأة لمدة أسبوع .



بالنسبة للمنشآت الحديثة يتوقف منح السجل الصناعي على إبراز تحليـل لإلنتـاج – 3
عــدم مطابقتــه فــال يمــنح  يثبــت أنــه مطــابق للمواصــفة القياســية الســورية ، أمــا فــي حــال

الترخيص ويطلب إلى صـاحب العالقـة اتخـاذ مـا يلـزم مـن تعـديالت فنيـة علـى إنتاجـه 
  بحيث يصبح مطابقا للمواصفة وذلك خالل مهلة ال تتجاوز ثالثة أشهر .

فيمـــــا يتعلـــــق بمخالفـــــة اإلنتـــــاج للمواصــــــفات القياســـــية الســـــورية التـــــي تـــــرد مــــــن – 4
يــتم أخــذ عينــة مــن إنتــاج المنشــأة المخالفــة وذلــك المحافظــات بموجــب ضــبوط تموينيــة 

بشــكل مفــاجئ ومــن خطــوط اإلنتــاج (أو الوكيــل المعتمــد) وتحــال إلــى التحليــل وذلــك 
للتفريــق بــين المنــتج والحــائز ، فــإذا ثبــت بــأن المنــتج هــو مخــالف فتخــتم المنشــأة لمــدة 

صــناعي بعــد أســبوع فــي المــرة األولــى وشــهر فــي المــرة الثانيــة ويطلــب إلغــاء الســجل ال
  المرة الثالثة .

إجراء كشوف مفاجئة على المنشآت المرخصة وبشكل منظم وضمن خطة رقابية – 5
على أن يتم تنفيذها حسب األهمية واألولوية للتأكد من مدى التقيـد بالتعليمـات النافـذة 
المتعلقة بكافـة الشـروط ، مـع أخـذ عينـات مـن خطـوط اإلنتـاج وبشـكل دوري ونظـامي 

  هذه العينات لدى المخابر المعتمدة . ويتم تحليل
التحقــق مــن شــروط الســالمة المهنيــة واألمــن الصــناعي فــي المنشــآت المرخصــة – 6

وكافة األمور الصحية والبيئية وفي حال عدم التقيد بـذلك يطلـب مـن صـاحب العالقـة 
اتخاذ مـا يلـزم وذلـك خـالل مـدة شـهر تحـت طائلـة خـتم المنشـأة لمـدة أسـبوع فـي المـرة 

  لى ولمدة شهر في المرة الثانية ويطلب إلغاء السجل في المرة الثالثة .األو 
إعـــداد جـــدول يتضـــمن كافـــة المالحظـــات لمتابعتهـــا ومراقبتهـــا ويلغـــى كـــل نـــص – 7

  الصادر عن وزارة الصناعة . 1989/لعام  6238مخالف ورد في القرار رقم /
  

  إلغاء السجالت الصناعية                
  صناعية للمنشآت الصناعية المسجلة في الحاالت التالية:تلغى السجالت ال

إذا توقفــت المنشــأة عــن العمــل لمــدة ســنة ونصــف بصــورة متواصــلة بــدون ســبب      )1
  مشروع تقبله وزارة الصناعة .

بنــاء علــى طلــب أصــحاب العالقــة لعــدم رغبــتهم فــي االســتمرار بالعمــل وبنــاء علــى   )2
  المختصة . مذكرة معدة من قبل مديرية الصناعة

 إذا انتفى وجود المنشأة أو قام أصحاب العالقة بتصفية موجوداتها .      )3

إذا خــالف صــاحب المنشــأة شــروط التــرخيص ونوعيــة اإلنتــاج المــرخص بــه مــن      )4
 وزارة الصناعة 



يـــتم فـــي جميـــع الحـــاالت المبينـــة أعـــاله إعـــداد مـــذكرة مـــن قبـــل مديريـــة الصـــناعة   )5
وضـــع المنشـــأة ومصـــير اآلالت وهـــدرها إن كانـــت موجـــودة  المختصـــة يبـــين فيهـــا

وأخـــذ تعهـــد مـــن صـــاحب العالقـــة بعـــدم مطالبـــة وزارة الصـــناعة بـــأي تعـــويض أو 
 ضرر لقاء إلغاء السجل الصناعي وترفع إلى الوزارة .

يصـــدر قـــرار اإللغـــاء فيمـــا يتعلـــق بالبنـــد الثـــاني فقـــط عـــن مـــديريات الصـــناعة فـــي   )6
 12/تـاريخ  2950وزير الصناعة استنادا للقـرار رقـم / المحافظات بالتفويض عن

/9 /1998 . 

        

  األسس والمعايير الواجب مراعاتها عند تقدير الطاقة    
  اإلنتاجية في مجال عدد من الصناعات الهندسية            

  تعتمد األسس والمعايير التالية عند تقدير المخصصات والطاقة اإلنتاجية 
  رف التي تستخدم الحديد الصناعي والصفائح المعدنية :للصناعات والح

  حرفة الحدادة اإلفرنجية : -)1
  %حديد صناعي ). 60 –% صاج متنوع  40طن /سنويا للعامل الواحد ( 24

  : حرفة الحدادة العربية -)2
طــن /ســنويا للعامــل الواحــد وحســب الطلــب صــاج أو حديــد صــناعي ووفقــا لنوعيــة  7

  المنتج .
  : المدافئ و المداخنبواري  -)3
  طن /سنويا للعامل الواحد (صاج مزيت + صاج مزئبق )حسب الطلب . 4
  تمديدات التدفئة والتكييف : -)4

  % حديد صناعي كحد أقصى ) 10طن /سنويا للعامل الواحد (صاج مزئبق + 15
  :  قاظانات الحمام -)5

  وميا ).قاظانات للعامل الواحد ي 6كغ صاج منوع للقاظان الواحد ( 20
  البرادات المنزلية : -)6

  براد أو مجمدة/سنويا للعامل الواحد ). 100بالنسبة للمنشآت ذات الطابع اليدوي:( -    
كــغ للبــراد أو المجمــدة وبحيــث يكــون  70وضــمن الحــد األدنــى لــآلالت وعلــى أســاس 

  /خمسة عمال . 5الحد األدنى لعدد العمال /
الطـــابع اآللـــي : والتـــي تحتـــوي علـــى اآلالت التاليـــة :آالت بالنســـبة للمنشـــآت الحديثـــة وذات    -

تشكيل وتثقيب وتخريم ومقص وطعاجة آلية مع جهاز حقن فوم وجهـاز آلـي لتعبئـة الغـاز 
  وسحب الرطوبة :



)كـغ للبـراد الواحـد أو المجمـدة وعلـى  70براد أو مجمدة /سـنويا للعامـل الواحـد وبمعـدل ( 500
ترانسمســيون والصــاج الملــبس بــالكروم والحديــد الصــناعي أن يــتم تخصــيص المنشــأة بحديــد ال

  ووفقا لطلب صاحب العالقة وطبيعة العمل . 
  البرادات الصناعية :-)7

براد سنويا للعامل الواحد وعلى أساس أن يـتم تخصيصـها بحديـد  30كغ /للبراد وبمعدل  100
ب العالقـــة الترانسمســـيون والحديـــد الصـــناعي والصـــاج الملـــبس بـــالكروم وحســـب طلـــب صـــاح

  وطبيعة إنتاجه .
  صناعة خزانات الماء والمازوت : -)8

)ملـم ( األســود و  5- 0.8طـن /سـنويا للعامــل الواحـد مـن مــادة صـفائح الصـاج بســماكة ( 15
  )أنش . 2- 2/1م بواري بقطر( 1000المزئبق والحديد الصناعي ) + 

  صناديق السيارات (هياكل ) : -)9
  ) م 1.7*5*6صندوق حديد مع خشب ( -

  صندوق /سنويا للعامل الواحد ،ويلزم لكل صندوق : 12
  بواري سوداء  10خشب (شوح أو سويد )+ 3م 4طن حديد صناعي +2طن صاج منوع +2
  )م 1.8*2.4*6صندوق حديد (       -

  صندوق /سنويا للعامل الواحد ،ويلزم لكل صندوق : 12
بـــواري 10ســـويد )+ خشـــب (شـــوح أو 3ســـم25طـــن حديـــد صـــناعي وصـــفائح صـــاج منـــوع +6

  سوداء .
  راكب) : 25هيكل ميكروباص (       -
  هياكل /سنويا للعامل الواحد ويلزم إلنتاج كل هيكل :3

بوري أسود  50خشب (شوح أو سويد )+ 3م1طن حديد صناعي وصفائح صاج منوع + 1.5
  لوح التية . 4+
  صندوق سيارة مغلقة (براد ) :       -

  لواحد وإلنتاج كل صندوق يلزم :صندوق /سنويا للعامل ا 1.5
كغ بر وفيل 50خشب+ 3م1.5لوح ألمنيوم +70بوري أسود + 60طن صفائح صاج منوع +3

 ألمنيوم .

  : أجهزة التسخين بالطاقة الشمسية -)10
  عمال +رب العمل إلنتاج جهاز واحد يوميا .4الحد األدنى للعاملين 

  لوا قط  3ليتر + 60غط الحرارة سعة+خزان ض 3م1الجهاز يتألف من :خزان تمدد بحجم  -
 شمسية + قاعدة .



  المواد األولية إلنتاج جهاز واحد :       -
    250 ) أنش . 2- 2/1كغ بواري مزئبقة(  
    220 ) ملم . 5 – 0.5كغ صاج مزئبق أو مزيت( 

    180 . كغ حديد صناعي مبسط وزاوية 

    80 . قطعة إكسسوارات 

    40 ألمنيوم (دائرة الالقط )أو صفائح . كغ بروفيل 

    10فيبركالس .  2م 

    6ملم . 6- 2.5زجاج سماكة ( 2م( 

    1.5 . كغ دهان 

    5 . كغ مادة ماصة 

    1. سخان كهربائي مساعد 

    5 ملم 2.5م كابالت بقطر 

  صناعة تشكيل الحديد بالسحب والتصفيح والدرفلة والطرق على البارد : -)11
طــن ســنويا مــن الصــاج المنــوع حســب طلــب صــاحب العالقــة شــريطة أال يقــل عــدد 2000

  العمال عن سبعة عمال والحد األدنى من اآلالت هو :
جهــاز لحــام )فــي حــال إنتــاج صــاج مشــكل بأشــكال مختلفــة  –آلــة ســحب  –(مقــص آلــي 

  وفي حال إنتاج حديد مبسط وزاوية تضاف آلة مقص تشريح .
لعمـال واآلالت والمسـاحة تسـمح بحريـة الحركـة والعمـل تضـاعف في حال مضاعفة عـدد ا

  كمية اإلنتاج والمواد األولية الواردة أعاله .
  : كبس وتشكيل الصاج الشيكي على البارد -)12

  ملم فما فوق . 0.3كغ للمنشأة يوميا من الصاج المنوع وبسماكة1000
  : قمصان اآلبار -)13

  ملم فما فوق .2اج بسماكة طن سنويا للمنشأة من صفائح الص 120
  : مدا فئ المازوت و وجاق الحمام -)14

  بحيث يكون الوزن اإلجمالي لكل من :
     كغ من صفائح الصاج المنوع وحديد الفونط . 60مدفأة الصالون  
     كغ من صفائح الصاج المنوع وحديد الفونط . 15المدفأة العادية 

     ج المنوع وحديد الفونط .كغ من صفائح الصا10وجاق الحمام 

 مدفأة صالون /سنويا للعامل الواحد . 300والطاقة اإلنتاجية تبلغ :        -

  مدفأة عادية /سنويا للعامل الواحد . 800                            



  وجاق حمام /سنويا للعامل الواحد . 500                            
  :   زليةاألفران الكهربائية المن -)15
  فرن /سنويا للعامل الواحد . 1000 –كغ صاج متنوع للفرن الواحد  10
  : الدراجات النارية للحمولة -)16

  كغ من (الصاج المنوع +الحديد الصناعي +البواري )للدراجة الواحدة . 350
  : صناعة األنابيب المعدنية لألثاث المنزلي المعدني -)17 

  وفقا للطاقة المرخص بها .
  األواني المنزلية بطريقة البلص : -)18

  طن صفائح صاج منوع /سنويا للمنشأة ذات الخط اإلنتاجي الواحد . 150
  األثاث المنزلي المعدني : -)19

  الطاقة اإلنتاجية للمنشأة التي يعمل بها خمسة عمال وفقا لما يلي :
    : المنشآت التي تعتمد في إنتاجها مادة الصاج المنوع  
طـن حديـد مبـروم 2.5طن مبسط وزوايـا+5م بواري سحب +5000متنوع +طن صاج 60(

 ) سنويا .

    : المنشآت التي تعتمد في إنتاجها على مادة البواري  
طـــن حديـــد مبـــروم 2.5طـــن حديـــد صـــناعي +25م بـــواري ســـحب أو ســـوداء +40000( 
 لوح خشب /مضغوط وماز ونيت والتيه /) سنويا  1500+

     : (نصف الكميات من كل نوع ) :المنشآت المشتركة 

 تعدل الكميات وفقا لزيادة عدد العمال أو نقصانها .

  اإلنشاءات المعدنية ، الهنكارات والصهاريج : -)20
  في حال توفر اآلالت التالية في المنشأة : -1

جهــاز لحــام –رافعــة جســرية  –م ومــا فــوق وتعمـل آليــا 2طعاجــة  –لفافــة  –(مقـص صــاج 
 –ضـــاغط هـــواء  –ديســـك صـــاروخ  –مقـــص زوايـــا  –م أوكســـجين جهـــاز لحـــا–كهربـــائي 

  جلخ )كحد أدنى . –مثقب  –منشار حديد 
  وما فوق . 2م100ومساحة المكان 

  عامل كحد أقصى . 15وعدد العمال 
  تمنح المواد األولية التالية سنويا : -

  طن للعامل الواحد من الصاج المنوع والحديد الصناعي والبواري .100
ــــي حــــا  -2 ــــرة (ف ــــوفر اآلالت المــــذكورة فــــي الفق ) أعــــاله وكــــان طــــول الطعاجــــة 1ل ت

كحـــد  2م200م ومســـاحة المكـــان 3م واللفافـــة أكثـــر مـــن 6المســـتخدمة أكثـــر مـــن 



طــن 100عامــل كحــد أقصــى ، يخصــص للعامــل الواحــد  20أدنــى وعــدد العمــال 
  سنويا من الصاج المنوع والحديد الصناعي والبواري .

العمــال والمســاحة وعــدد اآلالت تضــاعف المــواد األوليــة  فــي حــال مضــاعفة عــدد  -3
) أعـاله وبحيـث ال تزيـد الطاقـة اإلنتاجيـة  2، 1المخصصة الواردة فـي البنـدين (

طـن 4000/ عـن 2طـن سـنويا وللفقـرة /3000/ للمنشأة عـن 1الواردة في الفقرة /
  سنويا كحد أقصى .

م ويدويـة 2ة والطعاجـة أقـل مـن تعتبر المنشأة حرفية إذا كان طول المقـص واللفافـ  -4
 . 2م50ومساحة المكان ال تقل عن 

طــن حديــد صــناعي وصــاج و بــواري /ســنويا علــى أال يزيــد  75فيمــنح العامــل الواحــد 
/عمال ، وبحيـث يكـون إجمـالي الطاقـة اإلنتاجيـة السـنوية  9عدد عمال المنشأة عن /

 طن  675هو 

  : البيوت البالستيكية (للزراعة ) -)21
  تمنح المواد التالية : 2م500ج بيت بالستيكي واحد بمساحة إلنتا
 12أنـش وبمعـدل إنتـاج  2/1بـوري  15أنـش + 4/3بوري  15أنش + 1.5بوري  40

  بيت سنويا للعامل الواحد .
  : األسقف المستعارة -)22

  حسب طلب صاحب العالقة والطاقة اإلنتاجية المرخصة .
  : الطباخات وأفران الغاز -)23

  كغ صاج منوع /للطباخ الواحد .10اخ /سنويا للعامل الواحد بمعدل طب 2000
 1- 0.8كغ صاج منوع /للفرن ،بسـماكة (60فرن /سنويا للعامل الواحد بمعدل  600
  )ملم 

علــى أن يتــوفر فــي المنشــأة أربــع عمــال كحــد أدنــى وعلــى أن يــتم تخصيصــها بحديــد 
وم وفقا لطلـب صـاحب العالقـة الترانسمسيون والحديد الصناعي والصاج الملبس بالكر 

  وطبيعة عمله .
  :أوعية التنك  -)24

/+ كفافة +سكر +جهاز لحـام 2للخط المتكامل والمؤلف من (مكبس اكسنتريك عدد /
  درزة +لفافة +آلة تربيع ).

  طن صفائح تنك /سنويا .600تحدد كمية 
لفعليـة للخـط أما الخطوط الحديثة فتعامل وفق الترخيص الصناعي والطاقة اإلنتاجية ا

  ، وفي حال مضاعفة عدد الخطوط تضاعف الطاقة اإلنتاجية والمواد األولية .



  :ضمن الحد األدنى لآلالت وهي : الغساالت الكهربائية -)25
  مقص صاج .     -1
  مكبس هيدروليك أو اكسنتديك .     -2
 لحام أوكسجين ولحام كهرباء .     -3

 آلة بلص .     -4

 . مثقب ثابت     -5

 جلخ ثابت .     -6

 مقص صاج دائري .     -7

 غسالة /يوميا . 18تحدد طاقة 

كــغ مــن الصــاج المنــوع علــى أال يقــل عــدد العمــال مــع رب 20وزن الغســالة 
/ عمــــال ، وعلــــى أن يــــتم تخصيصــــها بحديــــد الترانسمســــيون 6العمــــل عــــن /

والصـــاج الملـــبس بـــالكروم والحديـــد الصـــناعي ووفقـــا لطلـــب صـــاحب العالقـــة 
  طبيعة إنتاجه .و 
المنشــــآت التــــي تتــــوفر فيهــــا خطــــوط إنتــــاج حديثــــة أو تجهيــــزات ومعــــدات   - أ

وتقنيــــات متطــــورة تعامــــل وفــــق التــــرخيص الصــــناعي والطاقــــة اإلنتاجيــــة 
  الفعلية وتتولى هذه المهمة لجنة تشكل لهذا الغرض .

يــتم مــنح مــادة البــواري والصــاج حســب طلــب صــاحب العالقــة بالنســبة  -ب 
  ى أن يتالءم مع نوع الصناعة المرخص بها .للنوع عل

في حال رغبة المرخص لـه إضـافة غـرض صـناعي علـى نفـس المنشـأة  –ج 
وكانــت هــذه اإلضــافة تــؤدي إلــى زيــادة فــي المخصصــات فيجــب أن يزيــد فــي 
عـــدد اآلالت والعمـــال بمـــا يتناســـب والكميـــة المضـــافة مـــن المخصصـــات وٕاذا 

ى تنويــع اإلنتــاج دون زيــادة كــان الطلــب بإضــافة غــرض صــناعي ينصــب علــ
الكميــة المخصصــة مــن المــواد األوليــة فيعطــى لكــل نشــاط نســبة مــن الكميــة 

  المخصصة بما يتناسب ونوعية هذا النشاط .
يتم تقدير الطاقات اإلنتاجية لباقي الصناعات الهندسـية مـن قبـل مديريـة  –د 

  الفعلي . الصناعة ذات العالقة وفقا للترخيص الصناعي وواقع عمل المنشأة
يجــب األخــذ بعــين االعتبــار عــدد العمــال المســجلين فــي المنشــأة أصــوال  –و 

 2م5)م كحـــد أدنـــى وبمعـــدل  3.5*6ومســـاحة المكـــان بحيـــث ال يقـــل عـــن (
للعامل الواحد وٕاذا كانت المساحة أقـل مـن هـذا المعـدل فتحسـب الطاقـة علـى 

  أساس صاحب الحرفة +عامل واحد فقط .



  المخالفة لهذه التعليمات .تلغى كافة النصوص  –ز 
تبلـــــغ هـــــذه التعليمـــــات مـــــن يلـــــزم لتنفيـــــذها وتطبـــــق اعتبـــــارا مـــــن تـــــاريخ  –ح 

  صدورها.
  . 22/10/1998دمشق في     

                    
وزير                                                                

  الصناعة 
  لدكتور المهندس أحمد نظام الدينا                            

 


