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   )8(المرسوم التشريعي رقم 

  رئيس الجمهورية 

  بناء على أحكام الدستور

  : ما يلـييرسم            

  :  1المادة 

   :ا جانب كل منهإلى المعنى الوارد المرسوم التشريعي في معرض تطبيق أحكام هذا اآلتية ريقصد بالتعابي

   .األعلى لالستثمارمجلس ال:  األعلىالمجلس  .أ 

 . السورية هيئة االستثمارقانون أحكام بموجب المحدثة  السوريةالستثماراهيئة : الهيئة  .ب 

 . االستثمار السوريةمجلس إدارة هيئة:  مجلس اإلدارة  .ج 

  . المشاريع أو توسيعها أو تطويرها أو تحديثهاقامةإ: االستثمار  .د 

 .المرسوم التشريعيحكام هذا  وفقاً ألسوريةاالعتباري الذي يستثمر في  الشخص الطبيعي أو: المستثمر  .ه 

 .المرسوم التشريعي هذا حكامأل نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر وفقا أي: المشروع  .و 

) المحلية والمستوردة(اآلالت واألدوات والتجهيزات والمعدات ووسائل النقل غير السياحية  هي: الموجودات  .ز 

 .الجديدة وغير المجددة

 .من الخارج من قبل مواطنين سوريين أو عرب أو أجانبالمال الوارد أصوالً  :المال الخارجي  .ح 

  ضمانات االستثمار: األولالفصل 

 المادة 2:

ولو تجاوزت يسمح للمستثمر بتملك واستئجار األراضي والعقارات الالزمة إلقامة المشاريع االستثمارية أو توسيعها   .أ 

  .، شريطة استخدامها حصراً ألغراض المشروعدد في القوانين واألنظمة النافذةلكية المح سقف المالمساحة

 :عند إلغاء المشروع أو تصفيته بشكل نهائي يترتب على المستثمر .ب 

   .ائدة عن السقف المحدد قانوناًوفقاً للقوانين واألنظمة النافذة عن ملكيته الزمن المواطنين العرب السوريين التخلي للغير  •

 للمشروع واألبنية المشادة عليها، وفي حال  عن ملكية األراضي العائدةغير السوري التخليلى المستثمر  يترتب عكما •

لصالح شخص غير سوري إلقامة مشروع استثماري الحصول على موافقة كان التخلي من مستثمر سوري أو أجنبي و

  .ملية التخلي المذكورةلتنفيذ ع سنتانأقصاها  مسبقة من مجلس اإلدارة، وتحدد فترة

 المادة 3:

 بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من المرسوم التشريعيتتمتع المشاريع واالستثمارات المرخصة وفق أحكام هذا 

عادل للمستثمر  فوري ودفع تعويضومقابل   العامالنفعالتصرف في ملكية االستثمارات وعائداتها إال إذا كان لغرض 

، ومع االحتفاظ لمال الخارجيل بالنسبة بعملة قابلة للتحويل مباشرة نزع الملكية قبل تاريخ للمشروع الرائجةالقيمة ساوي ي

  . إال بحكم قضائيى المشروعال يجوز الحجز عل 1956 لعام  /341/بأحكام قانون جباية األموال العامة رقم 

 المادة 4:

 . له ولعائلته طول مدة تنفيذ وتشغيل المشروعإقامةو  عملتراخيصعلى   غير السوريلمستثمرايحصل   .أ 

وفق القوانين واألنظمة   العاملين في المشروع غير السوريينلعمالل عمل وإقامة  تراخيصللمستثمر الحصول على  .ب 

  .النافذة
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 المادة 5:

 تسديد بعدمن المشروع وبعملة قابلة للتحويل إلى الخارج  بحصته حصيلة التصرف إعادة تحويل للمستثمريحق   .أ 

 .تثمر للضرائب المترتبة على عملية التصرفالمس

المرسوم المستثمر وفقاً ألحكام هذا  المال الخارجيللمستثمر سنوياً تحويل األرباح والفوائد التي يحققها يحق   .ب 

 .ألرباح والفوائد تسديد الضرائب المترتبة على هذه ابعد  وبعملة قابلة للتحويلالخارج  إلىالتشريعي

 إلى الخارج بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون المال الخارجييحق للمستثمر إعادة تحويل   .ج 

استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر يعود تقديرها إلى مجلس اإلدارة، والذي يحق له في حاالت 

 .ى الخارج دون التقيد بالمدة المذكورة إلالمال الخارجيالموافقة على تحويل خاصة 

يع الموافق عليها بتحويل رمن رعايا الدول العربية واألجنبية العاملين في أحد المشاالفنيين يسمح للخبراء والعمال و  .د 

بعملة قابلة من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج  %) 100(من صافي أجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم و %) 50(

 .رتبة على هذه األجور والمرتبات والمكافآتتة تسديد الضرائب الم شريطللتحويل

 .يتم التحويل عن طريق المصارف المرخصة أصوالً  .ه 

يسمح للمستثمر بإدخال المعدات الخاصة بعمليات تركيب الموجودات في المشروع وإخراجها بناء على موافقة مجلس   .و 

 .اإلدارة

 المادة 6:

 النافذة في  وضمان االستثمار المتعلقة باالستثمارومتعددة األطراف الثنائية تراعى أحكام االتفاقيات الدولية  .أ 

 . أو مع المنظمات العربية والدوليةمع الدول األخرىوالموقعة  الجمهورية العربية السورية

 .المرخص لها بالعمل في سوريةمن شركات التأمين المشروع لدى أي على للمستثمر حرية التأمين   .ب 

  :7المادة 

إذا لم و بين المستثمر والجهات والمؤسسات العامة السورية عن طريق الحل الودي م تسوية نزاعات االستثمارتت .أ 

طرفي أحد تسوية الودية من قبل  من تاريخ تقديم إشعار خطي للأشهر ثالثة خالل يتوصل الطرفان إلى حل ودي

 :يحق ألي منهما اللجوء إلى إحدى الطرق اآلتية الخالف

 .التحكيم -1

  . المختصالقضاء السوري -2

الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول  محكمة االستثمار العربية المشكلة بموجب االتفاقية الموحدة -3

 .1980العربية لعام 

ربية أو ، أو منظمة عاتفاقية ضمان وحماية االستثمار الموقعة بين الجمهورية العربية السورية وبلد المستثمر -4

  .دولية

 .يتم النظر بكافة النزاعات المتعلقة باالستثمار من قبل المحكمة المختصة بصفة مستعجلة  .ب 

  االستثماروحوافز مزايا : الفصل الثاني

  :    8المادة 

وكافة وتعديالته المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ اإلعفاءات ب التالية يتمتع المشروع في القطاعات  .أ 

  :المرسوم التشريعيوالضمانات المنصوص عليها في هذا ايا المز

  .مشاريع استصالح األراضيوالمشاريع الزراعية  •
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  .المشاريع الصناعية •

  .مشاريع النقل •

 . والتقانةمشاريع االتصاالت •
  .المشاريع البيئية •

  .مشاريع الخدمات •

  . والثروة المعدنية والنفطمشاريع الكهرباء •

  مجلساقتراح بناء على المرسوم التشريعيتشميلها بأحكام هذا  األعلىلس مجلا أية مشاريع أخرى يقرر •

 .اإلدارة

 .من هذه المادة) أ (البندالواردة في   القطاعات وتحديد لتعريف الالزمةتعليماتال  اإلدارةيصدر مجلس  .ب 

  : 9المادة 

 دون التقيد بأحكام وقف أن تستورد جميع احتياجاتها المرسوم التشريعيإقامتها وفق أحكام هذا بلمشاريع المرخص يحق ل

وخالفاً ألي نص نافذ تعفى ،  وأحكام أنظمة القطعومنع وحصر االستيراد ونظام االستيراد المباشر من بلد المنشأ

اآلالت والمعدات والتجهيزات المستخدمة في عملية اإلنتاج (الموجودات المستوردة من الرسوم الجمركية والتي تضم 

شريطة استخدامها حصراً ألغراض المشروع وال يجوز التخلي عنها إال بموافقة ) ووسائط النقل الخدمية غير السياحية

 األسس واألحكام واإلجراءات يحدد اًم نظا اإلدارة مجلس اقتراح بناء علىاألعلىمجلس اليصدر ومجلس اإلدارة، 

 .بذلكالمتعلقة 

   :10المادة 

ودات في كل منطقة استثمارية تنموية والحد األدنى لقيمة الموج االستثماريةتحدد المناطق  المرسوم التشريعيألغراض هذا 

 .بقرار من مجلس الوزراء

  :11المادة 

تسهيالت أو أية مشروعات أخرى   أن يقرر منحمجلس اإلدارة  معلل مناقتراح بناء على األعلىمجلس لل  .أ 

  . إضافيةضمانات أو  مزاياةأي أو المرسوم التشريعياالستثمار المنصوص عليها في هذا  أو مزايا ضمانات

مشروعات ذات لل  النافذ وتعديالته حسم أخرى غير الواردة في قانون ضريبة الدخلأسسللمجلس األعلى أن يعتمد   .ب 

 .خاصة لالقتصاد الوطنيالهمية األ

  حكام عامةأ:  الثالثالفصل 

  :12المادة 

  : القيام بما يليالموافقةحاصل على ي مشروع أعلى المستثمر في 

  .اإلنتاج الفعلي للمشروع  بتاريخ بدء العمل أو فور االنتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزهاخطياًالهيئة إعالم   .أ 

 ات الخاصة بالمشروع وتزويد الهيئة بنسخة من الميزاني وفق معايير المحاسبة الدولية للمشروعنظاميةمسك حسابات   .ب 

 .مكاتب وشركات تدقيق الحسابات المرخصةمصدقة من قبل 

 . المشروع لموجودات مفصلمسك سجل  .ج 

مطابقة البيانات والمعلومات ب مخول من الهيئة  عامل والسماح أليةوثائق تطلبها الهيئ أو بيانات أو تقديم أي معلومات  .د 

 .على الواقع
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  : 13المادة 

 المرسوم التشريعي قبل سريان هذا النافذة  االستثمار تشريعات عليه بمقتضى أحكامالموافقة تمتيستمر أي مشـروع 

 تشريعاتهذه المن باالستفادة من جميع اإلعفاءات والمزايا التي منحت له حتى أخر مدة اإلعفاء بموجب أي 

 .وبالشروط الواردة فيها

  :14المادة 

 يحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق اً كال أو جزءلى الغيرإيها في حال نقل ملكية المشاريع الموافق عل

نظمة والتعليمات الصادرة بشأنه واأل المرسوم التشريعيوااللتزامات والواجبات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا 

  .فق القوانين واألنظمة النافذةدخل والضريبة لى إ الرأسمالية الناجمة عن بيع الموجودات الثابتة األرباحوتخضع 

  :15المادة 

  .التداول نات والمعلومات الخاصة التي يقدمها المستثمرون بشأن مشاريعهم غير قابلة للنشر أوالبياتفاصيل 

  :16المادة 

 النافذ بما ال يتعارض مع  أو أحكام قانون الشركات المشتركةالشركاتحكام قانون  أالمشاريع الموافق عليها إلى تخضع  .أ 

  .المرسوم التشريعيأحكام هذا 

 .أحكامه تعارض مع إذا آخر ال يعمل بأي نص ورد في أي تشريع المرسوم التشريعيفي معرض تطبيق هذا   .ب 

  .وتعديالته1991عامل )10(قانون رقم الينهى العمل ب  .ج 

  :17المادة 

  .1/1/2007اعتباراً من   ويعمل بهفي الجريدة الرسمية المرسوم التشريعيا ينشر هذ

  . م27/1/2007 هـ الموافق لـ 8/1/1428:   دمشق في

  

  ـس الجمهوريةـرئيــ                  

  بشـــار األســـد                   


