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 الجمهورية العربية السورية
   لــــوزارة النق            

 
 التعميمات التنفيذية لممرسوم التشريعي 

 م5/1/4141/ تاريخ  41رقم /
 

جػكم  بيػدؼ بيايػا خػارج  -بحػرم -يحظر خركج المركبات اآللية مف القطر عبر أم منفذ حدكدم )برم -4مادة 
 القطر إال كفؽ اإلجراءات التالية:

   من قبل مالك المركبة إجراؤهاالواجب  جراااتاإل: 
المختصػة إليقػاؼ مركبتػو  تقػديـ طمػإ إلػد مديريػة النقػؿبمالؾ المركبة أك ككيمو القانكني حصران يقـك  .أ 

   بذلؾ.  طمإمع منحو لكحات مركر اذا  ،عف السير

 .الد مديرية النقؿ المختصة ـ المكحات كرخصة سير المركبةيسمت .إ 

 عند تقديـ الطمإ. ممركبة سارم المفاكؿللزامي إعقد تأميف تقديـ  .ج 

 تقديـ براءة ذمة مف مخالفات المركر صادرة مف فرع المركر المختص عند تقديـ الطمإ.  .د 

 .لممالؾ أك ككيمو القانكني إرفاؽ صكرة عف جكاز السفر .ق 

 .في حاؿ كجكده إرفاؽ سند الممكية لممركبة المغادرة .ك 

ي حػػاؿ نقميػػا بكسػػاقؿ النقػػؿ مػػف خػػرؿ كنيقػػة صػػادرة عػػف ال ػػركة بيػػاف اسػػـ ال ػػركة الناممػػة لممركبػػة فػػ .ز 
 الناممة

    مديرية النقل المختصة:من قبل  إجراؤهاالواجب  اإلجرااات 
 .احجز  بكافة أنكاعي –رفع كافة اإل ارات المكجكدة عمد صحيفة المركبة )رىف التأكد مف  .أ 

 .ـ المفركضة عمييا في حاؿ كجكدىا، كاستيفاء الرسك تنظيـ عقد إيقاؼ عف السير لممركبة أصكالن  .إ 

 ،بنػاء عمػد رةبػة مالكيػا أك ككيمػو القػانكني بيايػا خػارج القطػريمكف منح لكحة مػركر لممركبػة المػراد  .ج 
ج/ مػف أحكػاـ -سػندان ححكػاـ الفقػرة /إ ان،/ يكمػ51كمنحو رخصة سير مؤمتة )رخصػة مػركر  لمػدة /

/ ؿ.س 0222تـ تحصػيؿ ميمػة لكحػات المػركر /كي ،/ مف مانكف السير كالمركبات النافذ551المادة /
/ مػف مػانكف السػير 551كذلػؾ سػندان ححكػاـ الفقػرة /إ/ مػف المػادة / ،مف مبؿ مديرية النقؿ المختصػة

 كالمركبات النافذ.

مػػع بيػاف رمػـ لكحػػة المػركر الممنكحػة ليػػا  ،مػنح مالػؾ المركبػة ك ػػؼ اطػرع يفيػد بتػػرميف ميػد المركبػة .د 
 المختصة. ا مف مديرية النقؿمكدىفي حاؿ كج ،اكرخصة سيرى

    األمانات الجمركية المختصة:من قبل  إجراؤهاالواجب  اإلجرااات 
قبـل ماـادرة المركبـة المنفـذ  استرداد لوحات المرور ورخصـة السـير الممنوحـة لممركبـة اـي حـال وجودهمـا . أ

عادتهما إلى مديرية النقل الم الحدودي  .ختصة بموجب كتاب رسمي وبشكل شهريوا 
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/ مػف ىػذا 5ببيع مركبتو خارج القطر ب ػكؿ مخػالؼ ححكػاـ المػادة / يقـكمالؾ المركبة الذم  يفرض عمد -4ادة م
فػػي ميكدىػػا  ميمػػة المركبػػة المحػػددةةرامػػة ماليػػة لصػػالح الخزينػػة الاامػػة لمدكلػػة تسػػاكم  الت ػػرياي المرسػػـك

 يمي: كفؽ ما عند تسجيميا حكؿ مرة لدل مديرية النقؿ المختصة

 .ة المركبة عند تسجيميا حكؿ مرةة المالية = ميمالغرام -
+ الرسػػػـك الجمركيػػػة  ؿ.س ركبػػػة المحػػدد فػػػي ال ػػػيادة الجمركيػػةميمػػة المركبػػػة المسػػتكردة = ميمػػػة الم -

 المفركضة عمد المركبة ؿ.س+ عمكلة مؤسسة التجارة الخارجية ؿ.س.

مػػديريات النقػػؿ = ميمػػة المركبػػة ميمػػة المركبػػة المصػػناة محميػػان أك المباعػػة بػػالمزاد كةيػػر مسػػجمة لػػدل  -
 حسإ فاتكرة الصانع أك كنيقة بيايا بالمزاد الامني.

 عػػف كزارة النقػػؿ ان مالػػؾ المركبػػة أك ككيمػػو القػػانكني عنػػد مغػػادرة المركبػػة لمقطػػر دفتػػران خاصػػان صػػادر ح يمػػنأ.   -3مادة 
 :التاليةمتضمنان البيانات  ،لمدة سنة ميردية كاحدة سارم المفاكؿ

رمػػػـ نصػػػؼ المقطػػػكرة أك  - ؾرمػػػـ المحػػػر  - رمػػػـ ال اسػػػيو –ت المركبػػػة اآلليػػػة )رمػػػـ لكحتيػػػا مكاصػػػفا -
 فقتيا . - نكعيا – المقطكرة

 تاريخ خركج المركبة مف القطر كالمنفذ الحدكدم. -

 تاريخ عكدة المركبة إلد القطر كالمنفذ الحدكدم. -

 رمـ الدفتر القديـ في حاؿ كجكده. -

 .لتيرا ـسيارات ال احنة المسجمة كفؽ نظابالنسبة لم الصرحيةك  تاريخ المنحك  التير دفتررمـ  -

 اسـ الاامؿ عند المنفذ الحدكدم كتكمياو. -

تخصػػص الصػػفحات احخيػػرة مػػف الػػدفتر كسػػند تايػػد مػػف مالػػؾ المركبػػة أك ككيمػػو القػػانكني يتايػػد فيػػو 
مػديريات النقػؿ  مراجاػةب ، كذلػؾيالت ػرياالمرسػـك ىػذا بالممكيػة ب ػكؿ مخػالؼ ححكػاـ بادـ التصرؼ 

ة المركبػة إعػادعمد أراضػييا أك  أك البانات الدبمكماسية السكرية الااممة في الدكلة التي تتكاجد المركبة
الد القطر خرؿ مدة أمصاىا سنة كاحدة مف تاريخ الدفتر الممنػك  لمالػؾ المركبػة تحػت طاقمػة تطبيػؽ 

 / مف ىذا المرسـك الت رياي.0أحكاـ المادة /

 الت ػرياي ؾ المركبة أك ككيمو القانكني الذم ةػادرت مركبتػو القطػر مبػؿ صػدكر ىػذا المرسػـكإ. يمنح مال
الػػدفتر الخػػاص المحػػدد مكاصػػفاتو فػػي الفقػػرة /أ/ مػػف ىػػذه المػػادة مػػف مبػػؿ البانػػات الدبمكماسػػية الااممػػة 

 في الدكلة التي تتكاجد فييا المركبة عمد أراضييا.
كني التػػػي ةػػػادرت مركبتػػػو القطػػػر مراجاػػػة مديريػػػة النقػػػؿ المختصػػػة ج. عمػػػد مالػػػؾ المركبػػػة أك ككيمػػػو القػػػان

المسػػػجمة فييػػػا المركبػػػة أك البانػػػات الدبمكماسػػػية الااممػػػة فػػػي الدكلػػػة التػػػي تتكاجػػػد فييػػػا المركبػػػة عمػػػد 
 .لتجديد الدفتر سنة أخرل مرة كؿ سنة أراضييا

بة باإلجراءات المػذككرة تفػرض بحقػو ةرامػة ماليػة تسػاكم ميمػة المركبػة في حاؿ عدـ التزاـ مالؾ المرك د. 
 .المحددة في ميكدىا عند تسجيميا حكؿ مرة لدل مديريات النقؿ

 تحدد ميمة الدفتر كفؽ ما يمي: ق.
/ ؿ.س بالنسبة لممركبات اآلليػة المغػادرة لمقطػر  ػريطة الحصػكؿ عمػد الػدفتر مػف المنافػذ 3222/ -

 الحدكدية.
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كالر بالنسػػبة لممركبػػات اآلليػػة المغػػادرة لمقطػػر  ػػريطة الحصػػكؿ عمػػد الػػدفتر مػػف البانػػات / د322/ -
 الدبمكماسية السكرية دكف رسـك منصمية.

 تستكفد القيمة المذككرة أعره عند كؿ تجديد ليذا الدفتر  -

في المنفذ الحدكدم المخػتص مػف مبػؿ مػكظفي  تجديده  عند أك عند منحو ميمة الدفتر تحصيؿيتـ  -
فػػي الػػدكؿ التػػي  حمانػػات الجمركيػػة فػػي المنافػػذ الحدكديػػة أك مػػف مبػػؿ مػػكظفي البانػػات الدبمكماسػػيةا

 لصالح الخزينة الاامة لمدكلة.  تتكاجد فييا المركبة عمد أراضييا
ذا تمغػد كافػة الػدفاتر الم ػابية ليػيحؿ ىذا الدفتر محؿ الدفتر الصادر عف مديرية الجمػارؾ الاامػة ك  . ك

 الدفتر.

ااممكف المختصكف في مديريػة النقػؿ المسػجمة فييػا المركبػة بالمتاباػة كالمطالبػة بلمامػة الػدعاكل يقـك ال . ز
برغ الجيات المختصة بذلؾ.  لتحصيؿ ىذه الغرامات كا 

المركبات اآلليػة المسػجمة لػدل مػديريات النقػؿ الػذيف مػامكا بػلخراج مركبػاتيـ خػارج القطػر مبػؿ ك مالك يمتـز  -1مادة 
كال يرةبكف بلعادتيا حم سبإ كاف، تسكية أكضاع مركبػاتيـ خػرؿ مػدة سػتة  الت رياي ـكنفاذ ىذا المرس

، كذلؾ عف طريؽ إعرـ مديرية النقؿ المختصػة المسػجمة بيػا الت رياي أ ير مف تاريخ نفاذ ىذا المرسـك
 المركبة كفؽ ما يمي:

 :التشريعي الماادرة قبل صدور المرسوم اي حال بيع المركبة -أولا 
 سـ الباقع كالم ترم كرمـ المركبة.بة متضمنُا اعقد بيع المركنسخة عف تقديـ     . أ

إلػػد مديريػػة النقػػؿ المختصػػة، كفػػي حػػاؿ عػػدـ  كجػػدت إفتسػػميـ لكحػػات المركبػػة كرخصػػة سػػيرىا  . إ
 .بذالؾ تقديـ تصريح خطي مف مالؾ المركبة امكجكدى

 كتتضػػػمف خمػػػك  ،القطػػػر مػػػف مديريػػػة النقػػؿ المسػػػجمة بيػػػا فػػػيذمػػػة لممركبػػػة  بػػػراءةالحصػػكؿ عمػػػد  . ج
الماليػة كالمخالفػات كتسػديد كافػة الرسػـك  ،حجػز ...... رىػف أك ) إ ػارة أيػةصحيفة المركبة مػف 
 .كجدت إفالمترتبة عمد المركبة 

 تقـك مديرية النقؿ المختصة باد ذلؾ بترميف ميد المركبة ك طإ الرمـ. . د

تفػػػرض بحقػػػو الغرامػػػة الماليػػػة  ،فػػػي حػػػاؿ عػػػدـ التػػػزاـ مالػػػؾ المركبػػػة بػػػاإلجراءات المػػػذككرة أعػػػره . ق
 .الت رياي المرسـك ىذا مف الراباةالمنصكص عنيا في المادة 

اي حال عدم بيـع المركبـة ايليـة قبـل صـدور المرسـوم التشـريعي وأراد مالكهـا تسـوية أو ـاعها  -ثانياا 
 ، ايتم إتباع اإلجرااات التالية: القطر إلىإعادتها دون 

 ك ذلػػؾ مػػف خػػرؿ، مػػف مبػػؿ البانػػات الدبمكماسػػية مػػع رخصػػة سػػيرىام ػػاىدة المركبػػة كمطابقتيػػا    .أ 
 كزارة النقؿ لمقياـ بيذا الامؿ. التنسيؽ مع 

مػػػف ىػػػذا المرسػػػـك / 3مػػػنح مالػػػؾ المركبػػػة الػػػدفتر الخػػػاص بمغػػػادرة المركبػػػة المحػػػدد فػػػي المػػػادة / .إ 
 .الت رياي

كزارة الخارجيػػػة إعػػػرـ كزارة النقػػػؿ كمديريػػػة الجمػػػارؾ الاامػػػة بمكجػػػإ كتػػػإ رسػػػمية عػػػف طريػػػؽ  .ج 
 . يرمبالمركبات التي تـ تسكية كضايا ب كؿ 

فػػي حػػاؿ عػػدـ التػػزاـ مالػػؾ المركبػػة أك ككيمػػو القػػانكني بأحكػػاـ المرسػػـك الت ػػرياي تفػػرض الغرامػػة    .د 
 مف ىذا المرسـك الت رياي .  الراباةالمالية المنصكص عمييا في المادة 
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صـو  عميهـا نالم اإلجـراااتايطبق عميها  ،لتشريعيا اي حال بيع المركبة بعد صدور المرسوم -ثالثاا 
 .من هذه التعميمات( 4) المادة اي

 

يحظػػػر عمػػػد الاػػػامميف بالدكلػػػة الػػػذيف ليػػػـ عرمػػػة بمكضػػػكع دخػػػكؿ كخػػػركج المركبػػػات اآلليػػػة إلػػػد القطػػػر  -5مادة 
كفػػػػي حػػػػاؿ المخالفػػػػة سػػػػيتـ مرحقػػػػتيـ كفػػػػؽ مػػػػانكف  ،الترعػػػػإ بسػػػػجرت دخػػػػكؿ كخػػػػركج ىػػػػذه المركبػػػػات

، كتكمػػؼ الجيػػات الاقكبػػات اح ػػد الػػكاردة فػػي القػػكانيف احخػػرلمراعػػاة تطبيػػؽ  قكبػػات االمتصػػادم مػػعالا
 .الرمابية بحسف التطبيؽ

ألمانػػات الجمركيػػة بػػلعرـ كزارة النقػػؿ عػػف أرمػػاـ جميػػع المركبػػات اآلليػػة المنافػػذ الحدكديػػة التاباػػة لتمتػػـز  -6 مادة
 لـ تاد الد القطر مع ذكر تاريخ مغادرة المركبة لمقطر.ك  5/5/0255التي ةادرت القطر اعتباران مف 

يطبػػؽ أحكػػاـ المرسػػـك الت ػػرياي عمػػد المركبػػات المكضػػكعة باالسػػتيرؾ المحمػػي أصػػكالن أمػػا المركبػػات   -7 مادة
إال باػد تسػكية  دخمة الد القطر كالمافاة مف الرسـك الجمركيػة فيمنػع اخراجيػا مػف القطػر بيػدؼ بيايػامال

تطبػؽ مػع  تحػت طاقمػة فػرض الغرامػة المفركضػة فػي ىػذا المرسػـك الت ػرياي كية أصػكالن أكضاعيا الجمر 
 اححكاـ الخاصة بلدخاؿ ىذه المركبات الد القطر .

 
 

 ـ3/0253ىػ المكافؽ ػا      /5331دم ؽ في ػا      /        /
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