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  )9( رقم المرسوم التشريعي

  هيئة االستثمار السورية

  رئيس الجمهورية 

  بناء على أحكام الدستور

  : ما يلـييرسم            

 : 1المادة 

    : جانب كل منهاإلىالمعنى الوارد المرسوم التشريعي اآلتية في معرض تطبيق أحكام هذا   يقصد بالتعابير    

 .راألعلى لالستثمامجلس ال:  األعلىالمجلس  .أ 

  .الستثمار السوريةاهيئة  :هيئةال  .ب 

   . االستثمار السوريةهيئة مجلس إدارة: مجلس اإلدارة  .ج 

 . االستثمار السوريةهيئةمجلس إدارة رئيس : رئيس مجلس اإلدارة  .د 

  .هيئة االستثمار السوريةالمدير العام ل:  العامالمدير  .ه 

  . إقامة المشاريع أو توسيعها أو تطويرها أو تحديثها:االستثمار  .و 

   . الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يستثمر في الجمهورية العربية السورية:المستثمر  .ز 

 . أي نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر وفقاً ألحكام قانون االستثمار:المشروع  .ح 

قانون ام حكوفقاً أل تمثل فيها الوزارات والجهات العامة المعنية باالستثمار إحدى مديريات الهيئة التي: النافذة الواحدة  .ط 

  .  االستثمار

  : 2المادة 

  :على النحو التاليشكل المجلس األعلى لالستثمار ي  .أ 

     رئيساً     رئيس مجلس الوزراء                           •

     نائباً للرئيس       نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية •

      عضواً               وزير المالية                          •

       عضواً          وزير النقل                                •

        عضواً                   وزير اإلدارة المحلية والبيئة       •

           عضواً         وزير الصناعة                         •

  اً       عضو            وزير االقتصاد والتجارة                •

    عضواً                   وزير الزراعة واإلصالح الزراعي   •

  وزير السياحة                                            عضواً •

 عضواً                        وزير اإلسكان والتعمير •

    عضواً                       الشؤون االجتماعية والعملوزير  •
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      عضواً                           رئيس هيئة تخطيط الدولة  •

  رئيس مجلس اإلدارة                                      عضواً •

  مقرراً عضواً و                                     المدير العام  •

 يتم دعوة الوزير المختص لحضور جلسات المجلس األعلى عند دراسة موضوعات تتعلق بمجال عمل وزارته أو  .ب 

 .الجهات التابعة لها

  .يحق لرئيس المجلس األعلى دعوة من يراه مناسباً من المختصين لحضور االجتماعات  .ج 

 المهاميمارس يجتمع المجلس األعلى مرتين في السنة على األقل وكلما دعت الحاجة وذلك بدعوة من رئيسه، و   .د 

  :اآلتية

 .رية العربية السوريةفي الجمهو االستراتيجيات والسياسات العامة لالستثمار وضع .1

 .دراسة القوانين واألنظمة المتعلقة باالستثمار .2

 .اعتماد مشروع الخارطة االستثمارية للجمهورية العربية السورية .3

 .وتقييم نتائج عمل الهيئة المشمولة دراسة تقارير تتبع تنفيذ المشاريع االستثمارية .4

  . اقتراح مجلس اإلدارةإصدار األنظمة الخاصة المتعلقة بعمل الهيئة بناء على .5

 .شأنهاب واتخاذ ما يلزم اإلدارة الموضوعات التي يرفعها إليه مجلسمناقشة  .6

  : 3المادة 

تتمتع بالشخصية االعتبارية ) هيئة االستثمار السورية(هيئة تسمى المرسوم التشريعي  بموجب هذا حدثت  .أ 

 .ن مقرها دمشق ويكو برئيس مجلس الوزراءواإلداري وترتبطواالســتقالل المالي 

مجلس  السورية عند الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية العربية خارجو  فروع أو مكاتب للهيئة داخليجوز إحداث  .ب 

  .مجلس اإلدارة بناء على اقتراح من الوزراء

  :4المادة 

، جمهورية العربية السوريةية في التنمية وتعزيز البيئة االستثمارتنفيذ السياسات الوطنية لالستثمار وتهدف الهيئة إلى     

  :ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي

 .وتسهيلها اإلجراءات لتبسيط المتعلقة باالستثمار األسس والمعايير وضع •

الخارطة االستثمارية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ضمن أولويات تراعى فيها المشاريع االستثمارية إعداد  •

 . ل على ترويجها داخلياً وخارجياًذات األهمية اإلستراتيجية والعم

 .والبيانات للمستثمرين وإصدار األدلة الخاصة بذلك المعلومات تقديم المشورة وتوفير •

 .المتعلقة باالستثمار  مشاريع االتفاقيات والبروتوكوالتإعدادالمشاركة في  •

  .عملهااستمرار و هاق تنفيذوتذليل العقبات التي تعوالمشاريع  تنفيذ تتبع •

 إقامة الندوات والمؤتمرات وتنظيم في ذلكبما  االستثمارات وتشجيعهاافة النشاطات الترويجية لجذب ام بكالقي •

 .تبادل الزيارات واللقاءات
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  :5المادة 

  :يتولى إدارة الهيئة 

  .مجلس اإلدارة .1

 . العامالمدير .2

  :6المادة 

 .بمرسوم مجلس اإلدارةرئيس  يعين

  :7المادة 

   :منة الهيئيتألف مجلس إدارة   .أ 

 .رئيساً                          رئيس مجلس اإلدارة             •

  .نائباً للرئيس                                           المدير العام        •

 .عضواً ومقرراً                    المدير العامنائب  •

 .أعضاء                             من الهيئةيرينثالثة مد •

        .   أعضاء                    الزراعة والتجارة  و عن غرف الصناعةنيممثلثالثة  •

 بناء على اقترح الجهة المعنية ويمكن إضافة أعضاء مجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراءالأعضاء  تسميةيتم   .ب 

    .آخرين للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء

 . الوزراءرئيس وأعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس  مكافآتتحدد  .ج 

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل أسبوعين على األقل وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون االجتماع قانونيا   .د 

 وتتخذ القرارات بأكثرية الحضور  أو نائبه اإلدارةرئيس مجلسعلى أن يكون من بينهم  األعضاء ثلثيبحضور 

 .ة الجلسسرجح الجانب الذي أيده رئيوعند تساوي األصوات ي

تحدد األحكام واإلجراءات المتعلقة بتنظيم أعمال المجلس واجتماعاته وسائر األمور المتعلقة به بمقتضى تعليمات   .ه 

 . لهذه الغاية اإلدارةيصدرها مجلس

 من المختصين والمعنيين لحضور اجتماعات المجلس وتقديم المشورة من يراه مناسباًيجوز لمجلس اإلدارة دعوة   .و 

 .ق التصويتدون أن يكون لهم ح

 .لحضور الجلسات التي تتناول قضايا تتعلق بهمالعمال ممثل يدعى   .ز 

 يحدد في قرار تشكيلها مهامها أنتشكيل اللجان التي يراها ضرورية لمساعدته في مهامه على ب لمجلس اإلدارة الحق  .ح 

 .والنصاب القانوني الجتماعاتها

  . أمين سر للمجلس من العاملين في الهيئةيسمي رئيس مجلس اإلدارة  .ط 

  : 8المادة 

  : المهام والصالحيات التاليةمجلس اإلدارة يتولى
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 .وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار الخطة العامة للدولة  .أ 

 .تنفيذ السياسات والخطط المتعلقة بأعمال الهيئة  .ب 

 .لعربية السوريةخارج الجمهورية اداخل أو  مكاتب للهيئة  فروع أواقتراح إحداث  .ج 

  . الفروع ورؤساء مكاتب الهيئة داخل أو خارج الجمهورية العربية السوريةمديريتعيين   .د 

 وفق قوانين  في حدود االحتياجات الفعلية للمشروع باستئجار أو تملك العقاراتالموافقة للمستثمر غير السوري  .ه 

  .االستثمار

دون اإلخالل بحق  بموجب قانون االستثمار النافذ المحدثةستثمار  االبمشاريعالمتعلقة ات المستثمرين النظر في اعتراض  .و 

  . المراجع القضائية المختصةاللجوء إلىالمستثمر ب

 .لمجلس الوزراء إقرار موازنة الهيئة وتقريرها السنوي ورفعها  .ز 

 . النافذة واألنظمة وفق القوانين والتبرعاتالهباتالمنح و قبولاقتراح   .ح 

  .قدمها الهيئة بدل الخدمات التي تيددتح  .ط 

    : 9ة الماد

 ويمارس  ويمثل الهيئة أمام الغير والقضاءمجلسال أمام مسؤوالً ويكون بمرتبة معاون وزيربمرسوم و  العامالمديريعين 

  :اآلتيةالصالحيات 

 .إعداد جدول أعمال جلسات المجلس وحضور اجتماعاته  .أ 

  .المرسوم التشريعي ألحكام هذا ة عن المجلس وأي قرارات صادرة وفقارتنفيذ القرارات الصاد .ب 

  . وشؤونها اإلدارية والمالية والفنية عامليها واإلشراف علىالهيئةإدارة أعمال  .ج 

 بعـد    بمهامها وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس ومتابعـة تنفيـذها          الهيئةإعداد البرامج والخطط الالزمة لقيام        .د 

  .إقرارها

  .لمجلس اإلدارةفعه  ورللهيئةإعداد مشروع الموازنة السنوية   .ه 

 .لمجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية ورفعه الهيئةإعداد التقرير السنوي حول أنشطة   .و 

 . والتصفيةقد النفقةا وعآمر الصرف   .ز 

 . منح  المكافآت التشجيعية وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين في الهيئة في حدود القوانين واألنظمة النافذة .ح 

بناء على موافقة ين وخبراء محليين وأجانب لفترات ومهمات محددة وذلك حين تدعو الحاجة التعاقد مع أخصائي .ط 

  .ودون أن يخضع هؤالء ألحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة  اإلدارةمجلس

 .ممارسة حق التعيين وترفيع ونقل وندب العاملين في حدود القوانين واألنظمة النافذة .ي 

 .الهيئة ذات عالقة بمهام مجلس اإلدارةها أي مهام أخرى يكلفه ب .ك 
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  :  10 دةالما

لعامة المعنية تحدث النافذة الواحدة في الهيئة وفروعها لتقديم الخدمات للمستثمرين تمثل فيها الوزارات والجهات ا  .أ 

كنهم من  بكافة الصالحيات من وزاراتهم أو جهاتهم والتي تم الوزارات والجهات المعنيةممثلوباالستثمار ويفوض 

 .  إنجاز مهامهم وفقاً لما ينص عليه النظام الداخلي للهيئة

بكافـة  والمختلفة  الحكومية  الجهات  قبل   من   ينن مفوض يمن خالل ممثل  بتقديم الخدمات للمشاريع    واحدة  النافذة ال وم  تق .ب 

ـ    الالزمة وفق  اإلجازات والشهادات و   الموافقات منحتسجيل وترخيص و   ل الصالحيات الالزمة  المرسـوم  ا  ذ أحكام ه

قات والخروج بتوصيات وحلـول     و المشاريع القائمة والتعرف على المع     ابعةبها ومت التشريعات المعمول   والتشريعي  

 .لها

بموجب نظام يصدر لهذه الغايـة      مية المختلفة الممثلة    بما في ذلك الجهات الحكو      الواحدة  النافذة أعمال سيرلية  آتنظم   .ج 

 . اإلدارة مجلساقتراحناء على  باألعلىمجلس المن قبل 

   : 11دة الما

في قانون المقررة المزايا كافة االستفادة من والمرسوم التشريعي باالستثمار وفق أحكام هذا للمستثمر الذي يرغب   .أ 

 النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق والمعلومات التي تحددها وفقللهيئة   خطيأن يتقدم بطلب االستثمار

 .  المرسوم التشريعيالتعليمات الصادرة بمقتضى هذا 

 إذا وذلك أقصى كحد خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب االستفادةعلى طلب  تصدر الهيئة قرار الموافقة  .ب 

 في حال عدم الموافقة المستثمر إعالم  الهيئةوعلىالمرسوم التشريعي ا الشروط المحددة في هذ المشروع توافرت في

 . الطلب هذامينها لقبولأ قبول طلبه والمتطلبات الواجب تتأخيرسباب أب

يتخذ قراره خالل أسبوعين من  اإلدارة الذي لدى مجلس لهيئةا اتاالعتراض على قرار يجوز األحوالوفي جميع   .ج 

 .االعتراض تقديم تاريخ 

  :12ة الماد

  : المالية مما يليهاتتألف موارديكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص تدخل في الموازنة العامة للدولة، و

 . للدولةاالعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة  .أ 

 .النافذة وفق القوانين واألنظمة المحلية والخارجية القروض والمنح والهبات والتبرعات  .ب 

 . الصادرة بموجبهاألنظمةوالمرسوم التشريعي  هذا ألحكامالهيئة وفقا ضاها ابدل الخدمات التي تتق  .ج 

 .ع أموالهاري  .د 

  :13 ةمادال

 عليها في هذا القانون  صالحياته المنصوصببعض  اإلدارة رئيس مجلس تفويضيجوز لمجلس اإلدارة بقرار منه

 .واألنظمة الصادرة بمقتضاه

  :14المادة 

  . اإلدارةبناء على اقتراح مجلس العاملين الخاص بالهيئة ونظاميصدر رئيس مجلس الوزراء النظام الداخلي   .أ 
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إلى مع شواغرهم   يعتبر جميع العاملين الدائمين القائمين على رأس عملهم في مكتب االستثمار منقولين حكماً   .ب 

  للترفيعاتهم وأجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهلفئو  أوضاعهمبذاتالمرسوم التشريعي الهيئة بتاريخ نفاذ هذا 

 .ويشكلون المالك العددي الحالي للهيئة

 .لهيئة بمرسومل  العدديمالكاليصدر   .ج 

  :15دة الما

  .في الجريدة الرسميةالمرسوم التشريعي    ينشر هذا 

   م2007/ 27/1  الموافق لـ  هـ1428/ 8/1  : دمشق في

  رئيـــس الجمهورية                      

  بشــار األســــد                       

 


