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 /57/التشريعي رقم املرسوم 
 رئيس الجمهورية

 بناًء على أحكام الدستور

 يرسم ما يلي :                                          

ى المرسوم التشريعي المعنى الوارد إل بالتعابير اآلتية في معرض تطبيق هذا قصدي   –( 1المادة 
 جانب كل منها :

 .البيئة و  وزارة اإلدارة المحلية الوزارة :

 .البيئة و  اإلدارة المحلية وزير الوزير :

 محافظ المحافظة التي تقع فيها المدينة الصناعية . المحافظ :

 المدينة الصناعية . المدينة :

 مجلس المدينة الصناعية . المجلس :

 المدير العام للمدينة الصناعية . المدير :

الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي حصل على ترخيص بإقامة مشروع في المدينة  المستثمر :
 الصناعية و باشر باإلنشاء فعاًل أو االستثمار .

صناعية تتمتع  مدينة ــــيف دمشق ر  ــــ حمص  ــــ محافظات حلب الُيحدث في كل  –( 2المادة 
 على النحو التالي : واإلداري وترتبط بالوزير واالستقالل الماليبالشخصية االعتبارية 

 المدينة الصناعية في / الشيخ نجار/ محافظة حلب . ــــ1

 المدينة الصناعية في / حسياء / محافظة حمص . ــــ2

 المدينة الصناعية في / عدرا / محافظة ريف دمشق . ــــ3

 ــــــ يجوز إحداث مدن صناعية في المحافظات بمرسوم بناًء على اقتراح الوزير .
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ستكمال عند امستقباًل  والتي تحدثتعد المدن المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي  –( 3المادة 
وفر أو ت ، والسكن والتجارية والخدمية والمشيدات العامةالصناعية  واستثمار المقاسمالبنى التحتية لها 

ا ملها و  و خلفًا لها بما وتخضع ألحكامهمدنًا وفق أحكام قانون اإلدارة المحلية  السكانية ،الشروط 
 عليها .
 يتولى إدارة المدينة : –( 4المادة 

 مجلس المدينة . ــــآ 
 المدير . ــــب 

 يتكون المجلس من خمسة عشر عضوًا على النحو التالي : –( 5المادة 
 رئيساً                                          المحافظ

                                          نائبًا للرئيس المدير                                          
                                           عضوًا                                     مدير المالية

 عضواً مدير عام شركة الكهرباء في المحافظة          
                                           عضواً        مدير المؤسسة العامة للمياه في المحافظة

                                           عضواً                                  مدير الصناعة
 عضواً                                     مدير البيئة

 عضواً االتصاالت                              مدير 
           عضواً            رئيس غرفة الصناعة               

           عضواً     رئيس غرفة التجارة                        
 أعضاء      ة من المستثمرين ينتخبهم المستثمرون أربع

 على أن يكون أحدهم من الحرفين لمدة سنتين

ه في يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على األقل بدعوة خطية من الرئيس أو نائب – أ (6المادة 
 أعضائه.لالجتماع بناًء على طلب خطي يقدمه خمسة من  دعوتهويجوز حال غيابه 

ن يكون أال يكتمل النصاب القانوني ألي جلسة إال بحضور عشرة من أعضائه على األقل على  –ب 
وفي أعضاء المجلس الحاضرين اإلجماع أو بأكثرية المجلس ب وتتخذ قراراتمن بينهم الرئيس أو نائبه 

 تساوي األصوات يرجح جانب الرئيس . حال
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 المدير أحد العاملين في المدينة أمينًا للسر . قتراحايسمى المجلس بناًء على  –ج 

إلى حضور جلساته لإلفادة من  وأصحاب الخبرةلمجلس أن يدعو من يراه من االختصاصيين ل –د 
 في المواضيع المطروحة دون أن يكون لهم حق التصويت . آرائهم

 يهدف المجلس إلى : –( 7المادة 

 وتنظيمها وإقامتها.تخطيط المدينة الصناعية   ــــ آ 

 واستثمارها.إدارة المدينة الصناعية  ــــ ب 

 تشجيع نقل الصناعات القائمة إلى المدينة الصناعية . ــــ ج 

 إقامة المشاريع الصناعية الجديدة في المدينة الصناعية .تشجيع  ــــ د 

 االستثمار. والخارجي لتنشيطالمال الداخلي  والترويج واستقطاب رأسالتسويق  ــــ هـ 

  ن تطبيقالتنسيق مع الجهات العامة إلعطاء الصالحيات الالزمة للمدينة بما يمكنها م ــــ و 

 المستثمرين.نظام النافذة الواحدة في تعامالتها مع       

 المرسومة لها في تمتع المجلس بأوسع الصالحيات لتحقيق أهداف المدينة ي –( 8المادة 

 الخصوص:وجه  وله على واألنظمة النافذةحدود القوانين 

 تملك األراضي الالزمة إلقامة المدينة الصناعية . –آ 

 الصناعية.توفير الخدمات األساسية للمدينة  –ب 

 فقرة تكاليف الخدمات المشار إليها في ال احتساب واستثمارها بعدنة بيع المقاسم ضمن المدي –ج 

 هـ ( من هذه المادة .) 

ات تحديد اإلجراءات الواجب مراعاتها للمحافظة على البيئة من التلوث الناتج عن الصناع –د 
 المحدثة في المدينة بالتعاون مع الجهات المختصة .
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 ــــ ياه مــــ ق )طر  عيةالمعنية لتوفير الخدمات األساسية للمدينة الصناالتنسيق مع الجهات العامة  ــــهـ 
 .الخ ( ....ــــ هاتف ــــ صرف صحي  ــــ كهرباء 

 مارها.واسـتثخاص بيع المقاسم  والمتضمنة بشكلاقتراح أنظمة االستثمار الخاصة بالمدينة  –و

 المدينة .ضع نظام استثمار المقاسم المخصصة للسكن في و  –ز 

ود حد والمشاريع ضمن واستثمار المنشآتالالزمة إلقامة  والرخص اإلداريةمنح رخص البناء  –ح 
 المدينة.

وفقًا ألحكام هذا المرسوم  اختصاصاته ويباشرمجلس المدينة هو الجهة المختصة فيها ــــ 1–( 9المادة 
 ه علىول واألنظمة النافذةالقوانين  حدودالهدف من إحداث المدن الصناعية في  وبما يحققالتشريعي 

 وجه الخصوص .

 وضع السياسة العامة للمدينة . ــــ آ 

 االستثمار .اقتراح أنظمة  ــــ ب 

 .مشاريع األنظمة الخاصة بالمدينة اقتراح  ــــ ج 

 اقتراح النظام الداخلي للمدينة . ــــ  د

 بناًء على اقتراح الوزير . بمرسومويصدر تحديد المالك العددي لجهاز المدينة  ــــ  ه

ذة في وفق األنظمة الناف والتعاقد بالتراضياألسعار  وطلبات عروضإقرار نتائج المناقصات  ــــ  و
 المحافظات.لمجالس  والمكاتب التنفيذيةحدود الصالحيات الممنوحة للمحافظين 

 بنسبة ةق الصناعيوالمناط ومديرية المدنفي أجهزة المدينة  والحوافز للعامليناقتراح المكافآت ــــ  ز
 رداتومجموع وابالمائة من مجموع اإلنفاق على الموازنة االستثمارية  واحد %1ال تزيد على 

لدولة اين في ألحكام القانون األساسي للعامل وال تخضعمن الوزير  والرسوم وتصدر بقراراالستثمار 
 وتعديالته . 2004لعام  /50رقم /

 بقرار من الوزير األنظمة المذكورة في الفقرات :تصدر  ــــ 2
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 هـ ( من هذه المادة . ــــ د  ــــ ) ب 

كون يعين مدير المدينة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناًء على اقتراح الوزير و ي –( 10المادة 
 يهافوالتصفية  وآمر للصرفللنفقة  وهو عاقدمسؤواًل أمام المجلس عن تنفيذ سياسة المدينة 

 ى:ويتول ذةلنافواألنظمة االمحددة للمدير العام في القطاع اإلداري وفق القوانين  ويمارس الصالحيات

 اتها.درجتلف ـم بمخام المحاكـالعمل و يمثلها أم اليبــوير أســوتطة ـس المدينـتنفيذ قرارات مجل ــــ1

 ينة مة للمدتمكن المجلس من وضع السياسة العا والمعلومات والتوصيات التيتقديم التقارير  ــــ2

 العامة. وتنفيذ سياستهاأهدافها إلى تحقيق  يؤدي بما و

راكز الصالحيات الممنوحة لرؤساء مجالس مدن م وفي حدودتصديق العقود وفق األنظمة النافذة  ــــ3
 المحافظات.

ع ر من الوزير باالتفاق متعد المدينة موازنة سنوية تصدر بناًء على اقتراح المجلس بقرا –( 11المادة 
 لنفقات.وادات تحقيق التوازن بين اإليرا وإيراداتها ويراعى فيهاوزير المالية ، تدخل فيها كامل نفقاتها 

 تكون موارد المدينة الصناعية من :ت –( 12المادة 
 أنشطتها.مختلف أوجه الموارد الناجمة عن  ــــ آ 

 . والتسهيالت االئتمانيةالقروض ــــ ب 
 اإلعانات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة . ــــ جـ 
 . وتأمين الخدماتالبدل الذي يحدده المجلس لقاء نفقات اإلدارة  ــــ د 

 النافذة .القوانين و األنظمة و الغرامات حسب واألشغال رسوم التراخيص  ــــ هـ 
 الثابتة.الموجودات  واالحتياطات وأقساط امتالكصافي الربح  ــــ و 
 واألنظمة النافذة.أخرى تسمح بها القوانين  واإلعانات وأية مواردالهبات   ــــز 
 واألموال االحتياطية.وفور الموازنة  ــــ ح 

للمدينة ينقل العاملون في مديرية المدن  والنظام الداخليإلى أن يصدر المالك العددي  –( 13المادة 
إلى  والجهات العامة والمحافظة والوحدات اإلداريةالذين يتم االتفاق بشأنهم بين المدينة الصناعية 

 وتسند إليهممالكها العددي  ومن ضمنالالزمة لنقلهم محدثة حكمًا لديها  وتعتبر الشواغرالمدينة 
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وحقوقهم تحدد لهم من قبل إدارتها مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع  واألعمال التيالوظائف 
 المكتسبة.

فًا من هذا المرسوم التشريعي خل /4ادة /تعتبر إدارة المدينة المشار إليها في الم –( 14المادة 
تاريخ  5281رئاسة مجلس الوزراء رقم من قرار  /13بموجب المادة / المحدثةالمدينة للجنة 

المدينة الصناعية  وخلفًا لمديريةالصناعية  واستثمار المدننظام إحداث المتضمن  5/7/2003
 كلوالمتضمن الهيالمحلية الصادر عن وزير اإلدارة  26/8/2003تاريخ  591المحدثة بالقرار رقم 
 لعناصرها . والمهام والوصف الوظيفيالتنظيمي للمديرية 

لرقابة لهذا المرسوم التشريعي لرقابة الجهاز المركزي  تخضع المدن المحدثة بموجبــــ ( 15المادة 
 المالية.
 والتعميرن اإلسكاــــ االت االتصــــ الكهرباء ــــ الصناعة ــــ تحدث الوزارات المعنية )المالية  ــــ ( 16 المادة

مصارف ال ــــرك الجماــــ  ةاالجتماعيوالتأمينات  ــــالسياحة  ــــالداخلية  ــــوالتجارة االقتصاد ــــ الصحة  ــــ
 ىوقادرة علو دوائر في المدن تكون مفوضة أو أقسامًا أو مكاتب أمراكز  وحسب أنظمتها ،.....( 

 والمستثمرين .تنفيذ طلبات المدينة 
 /50يخضع العاملون في المدينة ألحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم / –( 17المادة 

 وتعديالته . 2004لعام 
المرسوم  هذاوأحكام عتبر النصوص التشريعية النافذة معدلة حكمًا بما يتفق ت –( 18المادة 

 التشريعي.
 التنفيذية لهذا المرسـوم التشـريعي . التعليمـاتصدر وزير اإلدارة المحلية ي –( 19المادة 
 . من تاريخ صدوره ويعتبر نافذاً نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ي –( 20المادة 

 م2004/  9/  6هـ الموافق لـ  1425/  7/  21دمشق في 
 لجمهوريةائيس ر                                                                              
 شــار األســدب                                                                                


