المرسوم التشريعي رقم /11/
رئيس الجمهورية
بناء عمى أحكام الدستور
ً

يرسم ما يمي:
المادة  -1يحظر عمى ماالكي المركباات اللياا المسا ما لادي ماديريات النرال مرارات مركبااتام راارت الر ار
من المنافذ الحدوديا برصد بيعاا مال بعد ميرافاا عن السير وتنظيم بيان تصدير لاا وتسديد كافا

الرسوم الماليا المترتبا عمياا.

المادة  -2تفرض عمى مالك المركبا الليا الذي قام ببيع مركبته رارت الر ر بشكل مرالف ألحكام المادة
 /1/من هذا المرسوم غراما ماليا لصالح الرزينا العاما لمدولا تساوي قيما المركبا المحددة فاي
قيودها عند تس يماا ألول مرة لدي مديريا النرل المرتصا.
المادة  -3يحظر براء المركبا الليا رارت الر ر مدة تزيد عمى سانا مان تاارير ررو ااا مان الر ار تحات
ائما ت بيق أحكام المادة  /2/من هذا المرسوم عمى مالك المركبا.

المادة  -4يمنح مالك المركبا الليا المغادرة لمر ر دفت اًر راصاً ذا قيما لصالح الرزينا العاما صادر عان
و ازرة النرل تحدد مواصفاته والمعمومات الواردة فيه وقيمته بررار من قبل وزير النرل بالتنسايق ماع

و ازرة الماليا.
المادة  -5يتو ب عمى مالكي المركبات اللياا المسا ما لادي ماديريات النرال الاذين قااموا باكررات مركبااتام
رارت الر ر قبل نفاذ هذا المرسوم وال يرغبون بكعادتاا ألي سبب كان ،تساويا أواااعاا ،وذلاك
بكعالم مديريات النرل ليصار ملى ترقين قيد المركبات لدياا شري ا رمو صحيفا المركبا من أيا

مشارة رهان أو ح از وتساديدهم لكافاا الرساوم والمرالفاات المالياا المترتباا عميااا وذلاك راالل مادة
سااتا أشااار ماان تااارير نفاااذ هااذا المرسااوم تحاات ائمااا فاارض غ ارمااا ماليااا لصااالح الرزينااا العامااا
لمدول ااا تس اااوي قيم ااا المركب ااا المح ااددة ف ااي قيوده ااا عن ااد تسا ا يماا ألول ما ارة ل اادي مديري ااا النر اال

المرتصا.

صفحة  1من 2

المادة  -6عمى مديريا ال مارك العاما – األمانات ال مركيا ،معالم و ازرة النرل بما يمي:
-

أرقام المركبات الليا التي غادرت الر ر والتي عادت مليه.

-

أرقام المركبات التي ماى عمى مغادرتاا الر ر سنا دون عودتاا مليه.

المادة  -7يالحق العاممون في الدولا الذين شاركوا أو ساعدوا في مررات المركبات الليا من الر ر بادف
بيعاااا بشااكل مرااالف ألحكااام المااادة  /1/ماان هااذا المرسااوم وذلااك عاان ريااق التالعااب بس ا الت

رروت أو درول المركبات من والى الر ر وفق قانون العروبات االقتصاديا ماع ت بياق العروباات
األشد الواردة في قوانين أرري.

المادة  -8يصدر وزير النرل بالتنسيق مع وزير الماليا التعميمات التنفيذيا لت بيق أحكام هذا المرسوم.
المادة  -9يمغى العمل بالمرسوم التشريعي رقم  /3/تارير .2114/1/12
المادة  -11ينشر هذا المرسوم التشريعي في ال ريدة الرسميا.
دمشق في  1435/6/5ه ري الموافق لا

 2114/4/5ميالدي

رئيس الجمهورية
بشار األسد

صفحة  2من 2

