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...» البــــــد مــــــن اســــــــــتكمال الظـــــــروف المـالئمة لتشــــجيع االســــــــتثمـارات وتـــنـويعـهـــا وتوجيــهــها باتجـاه 
القـطـــــــاعـات الـــواعـــدة في بــالدنا وتجــــــــــاوز جـــــــــــميع المـــــــعــــوقات البيـــــــروقراطـــية التي تــــمنع ذلك، 

ال ســـــــيما أننا طـــورنا القـــــــوانـــــين النــاظمــة لالســــــــتثمار وقـــــــدمنـــا كل التسهيالت«. 

»من المهم اعتماد التخطيط اإلقليمي في سياســـاتنا التنموية لتوجيه مشـــاريعنا المستقبلية باالتجاه المناسب من خالل 
وضع خارطة اقتصادية واجتماعية وتعليمية واستثمارية واضحة في ضوء االحتياجات من جهة والمهام الوظيفية لمناطق 
القطر المختلفة من جهة أخرى وفي إطار تحقيق تنمية متوازنة وعادلة تتكامل مع االتجاه نحو الالمركزية اإلدارية في خططنا 
الراهنة، بما يضمن في النهاية الكفاية التنموية الشـــاملة على صعيد كل منطقة ومحافظة وبشكل متكامل ومتناسق مع 

باقي مناطق ومحافظات القطر«. 
                                                                                                                                         السيد الرئيس بشار األسد   
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يســـر هيئة االستثمار السورية أن تقدم التقرير السنوي الرابع لالستثمار في سورية 
لعام 2009  اســـتمرارًا لمنهجية واضحة الرؤية في إطار رصد أهم التطورات االقتصادية 
التي تشـــهدها ســـورية ، مع التركيز األساســـي على أهم البيانات التي ترصد العملية 
االســـتثمارية وتجلياتها وخاصة في ظل تطبيق مرسوم تشجيع االستثمار رقم/8/ لعام 

2007 وذلك باالعتماد على قاعدة البيانات الخاصة بالهيئة.
فاالســـتثمار هو الرهان الحقيقي وشـــبه الوحيد لدفع عجلة االقتصاد قدمًا وتحقيق 
التطور واالزدهار حيث أن الكثير من الـــدول المتطورة تحذو اليوم بخطوات حثيثة نحو 

هذه الحقيقة لجعل عجلة االستثمار هي قاطرة النمو. 
من هنا تأتي أهمية تنافس جميع جهات االستثمار الحكومية في مختلف الدول على 

تأمين المناخ االستثماري الجاذب لرؤوس األموال.
بات االســـتثمار في ســـورية على مدى السنوات األخيرة يشـــكل قصة نجاح مستمرة 
ال تتمثل في حجم التدفقات االســـتثمارية المباشـــرة فقط وإنما في كيفية توجيهها 
إلى القطاعات االقتصادية الحقيقية وفي زيادة نســـبة مشـــاركتها الفعلية في الناتج 
المحلي اإلجمالي وما توفره من تأمين فرص عمل ومشـــاركة حقيقية في عملية التنمية 

االقتصادية و االجتماعية. 
   واليوم وبعد اســـتكمال معظم موجبات االستثمار في ســـورية: وجود هيئة استثمار 
مؤهلـــة...... إطالق الخارطة االســـتثمارية المترجمة إلى العديد مـــن اللغات .... إحداث 
النافـــذة الواحدة ..... افتتاح فروع للهيئة في معظم المحافظات ...... تفويض صالحيات 
الهيئـــة إلى المدن الصناعية....  ربط الهيئة بالبعثات الســـورية في الخارج....نعم وبعد 

كل ذلك أصبح الباب مفتوحًا على مصراعيه لالستثمار الواعد في سورية.
إن اســـتكمال أسباب االستثمار هذه لم يأت من فراغ، بل ارتكز إلى رؤية استراتيجية 
شـــاملة جديدة لالســـتثمار يقودها ســـيادة رئيس الجمهورية الدكتور بشار األسد  .. 
ســـورية قلب العالم ...ربط البحار األربعة في منطقة الشرق األوسط .. سورية منطقة حرة 

بين الشرق والغرب.
نأمل أن يشـــكل هذا التقرير إثراءًا حقيقيًا  للمعنيين بالشأن االقتصادي في سورية، 
مع تقديرنا وشـــكرنا للوزارات و الجهات  العامة األخرى التي ساهمت في تزويد الهيئة 

بالمعلومات والبيانات الضرورية والالزمة.

مدير عام هيئة االستثمار السورية
                                                                                          الدكتور أحمد عبد العزيز
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مؤشرات االقتصاد الكلي
ســـجل االقتصاد السوري أداء مرضيًا بالقيم النسبية في خضم أســـوأ األزمات المالية العالمية في التاريخ المعاصر. 
حيث نجح القطاع الحقيقي في االقتصاد الســـوري في اإلفالت من فخ الركود ومن معدالت النمو الســـلبية التي سجلها عدد 

كبير من البلدان اإلقليمية والعالمية. 
و شـــكلت العوامل الداخلية محركات هامة للنمو في ســـورية خالل عام 2009 من ناحية التحسن في عالقاتها السياسية 
الخارجيـــة والمضي في عملية التحرير التدريجي لالقتصـــاد الموجه لخلق إمكانات مواتية لمناخ األعمال الداخلي، باإلضافة 
إلى االســـتثمار الداخلي الذي نشط بشـــكل ملحوظ هذا العام بفعل التسليف المصرفي المتنامي للقطاع الخاص، والزيادة 

في االستهالك الخاص من إجراء تعديالت األجور التي حدثت في  العام السابق. 
هذا وقد تفاوتت محركات نمو القطاع الخارجي في سورية، فقد كان التأثير الصافي لتغير أسعار النفط خالل عام 2009 
على الميزان التجاري السوري محدودًا، ألن استيراد سورية للمنتجات المكررة أصبح يتماشى من حيث القيمة مع صادراتها 
للنفط الخام، أما الصادرات غير النفطية فقد تأثرت بشكل واضح بالتباطؤ الذي شهده شركاء سورية في التجارة الخارجية مع 
تراجع لتحويالت العاملين إلى سورية الذين شهدوا انخفاضًا طفيفًا لدخولهم أو خسروا بعض وظائفهم في بعض البلدان 
العربية والغربية المضيفة في المقابل، كما أن الضغوطات اإلقليمية التي شـــهدتها االستثمارات األجنبية المباشرة بفعل 
تقلص الســـيولة اإلقليمية عّوض عنها جزئيًا ازدياد عامل الثقة في االقتصاد الســـوري نتيجة تحسن العالقات السياسية 

بشكل عام، حيث كانت سورية إحدى الدول القالئل حول العالم التي شهدت ارتفاعًا في عدد السياح في عام 2009.
كما تم اعتماد عدد من السياســـات الهادفة لمواجهة التقلبات الدورية وســـط مناخ اقتصادي إقليمي وعالمي حرج على 
صعيد السياسة المالية والسياسة النقدية  من تدخل للسلطات في خفض االحتياطي اإللزامي للتسليف للقطاع الصناعي 
من أجل تشجيع االستثمار في خضم األزمة، وبما أن القطاع المصرفي الخاضع إلجراءات صارمة لم يتكبد خسائر مباشرة من 

األزمة العالمية فلم تكن ثمة حاجة لدعم ملموس عقب األزمة.
حيث نجد أن آفاق النمو االقتصادي ترتبط حاليًا بشـــكل كبير بمؤشـــرات النهوض العالمـــي واإلقليمي وكذلك بعوامل 
داخلية مثل ازدياد التســـليف من قبل المصارف العاملة في سورية وإطالق ومتابعة مشاريع تحت رعاية القطاعين العام و 

الخاص وتأثير اعتماد المزيد من اإلصالحات على البنية التحتية لمناخ األعمال في سورية.
وفي هذا السياق توقع صندوق النقد الدولي مؤخرًا نموًا حقيقيُا نسبته )5%(  للعام 2010 )5.5% في المتوسط للسنوات 
الخمس القادمة( في موازاة معدل ســـنوي للتضخم نســـبته )5%(، مع العلم  بأن القاعدة الزراعية القوية في سورية تشكل 
إحـــدى نقاط القوة في االقتصاد الســـوري من جهة التكلفة المتدنية للقوة العاملـــة و الدعم الذي توفره التحويالت الهامة 
للعاملين فـــي الخارج باإلضافة إلى األنظمة الرقابيـــة الصارمة للقطاع المالي والممارســـات المصرفية المتحفظة والجهود 

المبذولة لتطبيق إصالحات اقتصادية هيكلية واسعة النطاق.
ومع أن االقتصاد السوري يعاني من بعض نقاط الضعف مثل:

• انخفاض إنتاج النفط
• مستويات عالية للبيروقراطية

• عمليات مثقلة للقطاع العام
• مستويات مرتفعة نسبيًا للبطالة

• تغطية القطاع المصرفي الذي ال يزال يفتقد إلى دور أكبر للمصارف رغم زيادة عددها ونش���اطها في الس���نوات القليلة 
الماضية.

فإننا نجد بالمقابل نقاط قوة لالقتصاد السوري تتجلى بفرص متعددة ومنها:
• طاقات االقتصاد الواسعة في ظل موارد غير مستخدمة وإمكانات نمو بارزة.

• مشاريع البنية التحتية المهمة القائمة والمتوقعة.
• العامل الجاذب الذي يشكله القطاع السياحي في ظل االهتمام األجنبي المتزايد بسورية.

• التحرير المتواصل للقطاع المالي الذي قد يساهم في تأمين تمويل متزايد للقطاعات االقتصادية في سورية.

الفصل األول
Macroeconomic Indicators
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1 - اتجاهات النمو االقتصادي: 

تشـــير البيانات التقديرية للمكتب المركزي لإلحصاء أن معدالت النمو ستســـتمر فـــي زيادتها فقد تبلغ في عام 2009 
)5.9%( بعدما كانت في 2008 )4.3%( كما يوضح المخطط التالي: 
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المصدر: بيانات المكتب المركـــزي لإلحصاء. )بيانات 
2009 توقعات(.

وعلى صعيد المخاطر  تظهر تحديات عديدة في األفق وهي مرتبطة بشـــكل خاص بالغموض الذي يلف اختالالت المالية 
العامة، والضغوط االجتماعية الداخلية المستمرة، ومخاطر تدهور أمني وسياسي إقليمي بشكل عام.

هذا وفي حين تشـــكل جميع هذه المخاطر تحديات جادة، فإننا نرى بأن الفرص العريضة تفوق التحديات في األفق، ففي 
حين بدأ االقتصاد العالمي يالمس مســـار النهوض يجد االقتصاد الســـوري نفسه أمام فرصة تاريخية تتمحور حول القيام 

بإصالحات هيكلية ومالية شاملة تتجاوب مع المتطلبات الهيكلية لالقتصاد الوطني. 
إن أبرز التحديات تتركز في االنفتاح والتنويع االقتصادي اإلضافي وتحفيز االستثمار واإلقدام، ونجاح هذه التطورات كفيلة 
بأن تحفز حركة رؤوس األموال باتجاه االقتصاد الوطني وتعزز االســـتهالك الداخلي والطلب االســـتثماري في ظل تحســـن 

تدريجي لمستوى العيش والرفاهية في السنوات القادمة.  

009 Chapter I

تقرير االستثمار الرابع في سورية
 the 4th Annual Investment

Report in Syria

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009



هيئة االستثمار السوريـــــــة 10

 2 - الموازنـة العامـة للدولة :

يبيـــن الجدول التالي العمليات الفعلية المنفذة في الموازنـــة العامة للدولة لغاية عام 2008، ونالحظ من خالل هذا 
الجـــدول تراجـــع عجز الموازنة العامة من )60960( مليون ل.س عام 2007 إلى )57489( مليون ل.س عام 2008، أما بالنســـبة 
لإليرادات فقد حققت ازديادًا في هذا العام بشـــقيها الجاري واالســـتثماري لتبلـــغ )490904( مليون ل.س وبالمقابل ازداد 
اإلنفاق العام الجاري واالســـتثماري أيضًا ليصل لـ )548393( في عام 2008 مليون ل.س، أما على صعيد القروض الخارجية 

فقد حافظت سورية على االستقرار في مقدارها لعام 2008 )13195( مليون ل.س.

: العمليـــات   )1( رقـــم  الجـــدول 
للدولة  العامة  للموازنـــة  المنفذة 

لألعوام 2008-2000       
)مليون ل.س(

المصدر: بيانات وزارة المالية .

200020012002200320042005200620072008البيان

245574305286301660320939342465356290434865459571490904اجمالي االيرادات

170872226325221583236122238242251509296625301350364984ايرادات جارية

74702789618007784817104223104781138240158221125920ايرادات استثمارية

246193274831314050353651405145431402493700520531548393اجمالي النفقات

151297164761178332200780248497277044317213325697375327نفقات جارية

94896110070135718152871156648154358176487194834173066نفقات استثمارية

-57489-60960-58835-75112-62680-31607-3045512390-619العجز

37920011050002590المنح

15180117961145697081157214769141591311913195قروض خارجية
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القطاعات 
االقتصادية

20062007*2008**2009

المساهمةقيمة االنتاجالمساهمةقيمة االنتاجالمساهمةقيمة االنتاجالمساهمةقيمة االنتاج

43271320.737837816.835151115.642333717.6الزراعة والري

الصناعات 
االستخراجية

1915669.118541781914228.51855737.7

الصناعات 
التحويلية

47522922.750153423.652249623.254497322.6

642173.1675463.1702233.1791863.3الكهرباء والماء

1422206.61455166.813460961425475.9البناء والتشييد

تجارة الجملة 
والمفرق

26788412.83201261535624115.837535715.6

النقل والمواصالت 
والتخزين

1981269.52206489.922838910.124243910.1

المال والتأمين 
والعقارات

636313774683.5828533.7936553.9

23925711.428631812.829195513.030257112.6خدمات المجتمع

230401.1238700.5244451.1240000.7الرسوم

2097883100220682110022541441002413638100المجموع العام

3 - المتغيرات االقتصادية في االقتصاد الوطني وفق الحسابات القومية:

 أ- اإلنتاج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الثابتة لعام 2000 :

اليزال اإلنتاج المحلي اإلجمالي بأســـعار الســـوق الثابتة لعام 2000 يحقق نمـــوًا وتزايدًاومن المتوقع أن يصل إلى 
)2413638( مليـــون ل.س فـــي 2009 أي بمعـــدل زيادة قدرها )7.07%( عـــن عام 2008 وبلغ معدل الزيـــادة في عام 2008 
)2.14%( عن عام 2007، وكان لقطاع الصناعات التحويلية النســـبة األكبر من المســـاهمة في اإلنتاج المحلي اإلجمالي فقد 
بلغت مســـاهمته )22.6%(، وحقق قطاع الزراعة والري الذي يحتل المرتبة الثانية نموًا بنسبة مساهمته في عام 2009 فقد 

بلغت )17.6%( مقابل )15.6%( في عام 2008 كما يبين الجدول التالي:

الجدول رقـــم )2( : االنتاج المحلي 
لعام  الثابتة  باألســـعار  اإلجمالي 

               2000
) مليون ل.س (

المصدر: بيانات المكتب المركزي لإلحصاء . 
* بيانات أولية.

** توقعات.
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مســـاهمة   :  )3( رقـــم  الجـــدول 
القطاع العام والخاص في االنتاج 
المحلي االجمالي باألسعار الثابتة      

)مليون ل.س (

المصدر: بيانات المكتب المركزي لإلحصاء.
* بيانات أولية  .

** بيانات متوقعة  .

كما تشير اإلحصائيات إلى ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في اإلنتاج المحلي اإلجمالي من )52.5%( في عام 2000 
إلـى )62.8%( في عام 2009 وذلك على حســـاب تراجع مساهمة القطاع العام التي كانت )47.5%( في عام 2000 وأصبحت 

في عام 2009 )37.2%( وذلك حسبما يوضح الجدول التالي:

السنوات
نسب مساهمة االنتاج %اإلنتاج

مجموعخاصعاممجموعقطاع خاصقطاع عام

2000739940817860155780047.552.5100

2001722893872580159547345.354.7100

2002779315936279171559445.454.6100

2003756978986793174377143.456.6100

20048239611038083186204444.355.7100

20058376691172722201039141.758.3100

20068375991260284209788339.960.1100

20078687351338086220682139.460.6100

*2008856288139785622541443862100

**20098989111514727241363837.262.8100
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 ب- الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الثابتة لعام 2000 :

تشـــير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألســـعار الثابتة لعام 2000 فمن المتوقع أن يبلغ في عام 2009 
مايقارب )1418822( مليون ل.س أي بمعدل نمو )5.9%( عن عام 2008 بينما كان هذا النمو قد حقق زيادة  بمعدل )%4.3( 

عام 2008 عن عام 2007 وفق الجدول التالي:

القطاعات 
االقتصادية

20062007*2008**2009

المساهمةقيمة الناتجالمساهمةقيمة الناتجالمساهمةقيمة الناتجالمساهمةقيمة الناتج

29245724.125285619.723074717.2279403.019.6الزراعة والري

الصناعات 
االستخراجية

17976514.817216013.417853713.3173064.012.2

الصناعات 
التحويلية

807386.6967847.51061527.9123452.38.7

276372.3301172.3309082.333309.02.3الكهرباء والماء

البناء 
والتشييد

527264.3530964.1487973.651747.63.6

تجارة الجملة 
والمفرق

22223018.324981719.528658221.4298274.621

النقل 
والمواصالت 

والتخزين
13690211.315256411.915863511.8163172.111.5

المال والتأمين 
والعقارات

575514.7699095.4738615.583555.65.9

خدمات 
المجتمع

16508013.620626216.121593516.1218444.215.4

-0.2-0.04700.091310.75600-4الرسوم

1215082100128403510013392841001418822100المجموع العام

الجدول رقـــم )4( : الناتج المحلي 
الثابتـــة                        باألســـعار  االجمالـــي 

) مليون ل.س (

المصدر: بيانات المكتب المركزي لإلحصاء.
* بيانات أولية .

** بيانات متوقعة .
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السنوات
نسب مساهمة الناتج %النــــــاتج

مجموع           خاص             عام         مجموع    قطاع خاص               قطاع عام      

200039532250930190462343.756.3100

200138946054947993893941.558.5100

2002415136597590101272641.059.0100

2003394010624699101870938.761.3100

2004438122650904108902640.259.8100

2005412742743973115671535.764.3100

2006421045794037121508234.765.3100

2007455063828972128403535.464.6100

*2008470210869075133928535.164.9100

**2009489151929671141882234.565.5100

مســـاهمة   :  )5( رقـــم  الجـــدول 
القطـــاع العام والخاص في الناتج 
المحلي االجمالي باألسعار الثابتة 

للسنوات )2000 – 2009(
)مليون ل.س(

المصدر: بيانات المكتب المركزي لإلحصاء.
* بيانات أولية .

** بيانات متوقعة.

أما مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2000 فقد حققت تزايدًا في عام 2009 
وبلغت )65.5%( مقابل تراجع مساهمة القطاع العام حيث بلغت )34.5%( وفق الجدول اآلتي:



15 Syrian Investment Agency

ج- التكوين الرأسمالي )استثمارات القطاعين العام والخاص(:

شـــكل التكوين الرأسمالي نســـبة قدرها )19.8%( في عام 2008 من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 
2000، والذي حقق فيه القطاع العام مســـاهمة قدرها )42.3%( وذلك بتراجع عن عام 2007 حيث كان )48.2%(، أما القطاع 
الخاص الذي حقق زيادة في مســـاهمته في التكوين الرأسمالي في عام 2008 حيث بلغت )57.7%( بعدما كانت )%51.8( 

في عام 2007 كما يبين الجدول التالي:

السنوات
نسبة المساهمة   %التكوين الرأسمالي بأسعار السوق الثابتة لعام 2000

مجموع           خاص           عام        مجموعقطاع خاص      قطاع عام 

200214668816292530961347.452.6100

20031460498589523194463.037.0100

200413531812044925576752.947.1100

200514668814150528819350.949.1100

200614379116487830866946.653.4100

200713640014669928309948.251.8100

*200811273915374926648842.357.7100

مســـاهمة   :  )6( رقـــم  الجـــدول 
القطاعيـــن العـــام والخـــاص في 

التكوين الرأسمالي
) مليون ل.س(

2003 2004 2005 2006 2007 2008

20000
40000
60000
80000

100000
120000
140000
160000
180000

0

قطاع عامقطاع خاص

الشكل رقم )2( :  مساهمة القطاع 
التكوين  فـــي  والخـــاص  العـــام 

الرأسمالي

المصدر: بيانات المكتب المركزي لإلحصاء.
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2009**2008*20002001200220032004200520062007السنة

4.510.411.97.812.08.93.2-9.82.91.9معدل التضخم

2009**2008*20002001200220032004200520062007السنوات

9.511.211.710.912,388.28.410.910.9معدل البطالة

الجدول رقم )7( : معدالت التضخم خالل السنوات )2000 – 2009(

الجدول رقم )8( : معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
)ل.س(

الجدول رقم )9( : معدالت البطالة خالل السنوات )2009-2000(

المصدر: بيانات المكتب المركزي لإلحصاء.
* بيانات أولية.

** بيانات متوقعة.

المصدر: بيانات المكتب المركزي لإلحصاء.
* بيانات أولية.

** بيانات متوقعة.

المصدر: بيانات المكتب المركزي لإلحصاء.
* بيانات أولية.

** بيانات متوقعة.

4 - التضخم: 

يالحظ من الجدول التالي أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة التضخم في عام 2009 لتصبح )3.2%( ويوضح الجدول 
التفاوت في نسبة التضخم خالل السنوات الماضية كمايلي:

5 - معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي :

بعدما حقق نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2000 زيادة في عام 2008 عن عام 2007 
بنســـبة قدرها )1.7%(، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في عام 2009 ليبلغ نصيب الفرد)70656( ل.س أي بمعدل نمو 

قدره )3.6%( عن عام 2008.

2009**2008*200520062007السنوات

 6331664919669746817870656

6 -معدالت البطالة :

مازالت معدالت البطالة في عام 2009 مرتفعة فقد بقيت مســـتقرة في نســـبتها حســـب بيانات المكتب المركزي 
لإلحصاء وحققت ذات المعدل الخاص بعام 2008 وهو )10.9%( بعدما كانت قد احرزت انخفاضًا نسبيًا في عام 2007 وصل 

لنسبة )8.4%( وفق الجدول اآلتي: 
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الجدول رقم )10( : الميزان التجاري 
للسنوات )2008-2003(

)مليون ل. س(

7 - الميزان التجاري:

سجل الميزان التجاري فائضًا لصالح الصادرات في عام 2008 قدره )-131621( مليون ل.س بعدما كان في عام 2007 
)-105523( مليون ل.س، كما زادت قيمة المستوردات في عام 2008 فبلغت )707798( مليون ل.س وقد كانت في عام 2007 

)579034( مليون ل.س حسبما يوضح الجدول التالي:

الفائضالمستورداتالصادراتالسنوات
200326503923676928270
200434603738902242985-
200542430050236978069-
200650501253132526313-
2007579034684557105523-
2008707798839419131621-

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000

0

الصادراتالمستوردات

الشـــكل رقـــم )3( :  تطورالميزان 
الفترة  خـــالل  الســـوري  التجاري 

)2008 - 2001(

المصدر: : بيانات مصرف سورية المركزي.
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الفترة

رصيد الصادراتالمستوردات
الميزان
التجاري نفط

ومشتقاته
غير 
النفط

مجموع 
القطاع 

العام

القطاع 
الخاص

مجموع 
المستوردات

نفط
ومشتقاته

غير 
النفط

مجموع 
القطاع 

العام

القطاع 
الخاص

مجموع 
الصادرات

200389284652655454181315236769189094209412100355500426503928270

200454340546821090222800003890221683551568218403716200034603742985-

2005120699485661692653331045023691919692096121293021137042430078069-

2006143673711902148643164615313252034772261722609427891850501226313-

20072130009510330810337645468455721900026567245567333467579034105523-

20082637722770029147254794783941926071022731283442424357707798131621-

الميـــزان   :  )11( رقـــم  الجـــدول 
التجـــاري المفصل خـــالل الفترة 

)2008-2003(

المصدر: : بيانات مصرف سورية المركزي.
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الجدول رقم )12( :  ميزان المدفوعات 
للسنوات )2000 - 2008(

الجـــدول رقـــم )13( :  الحصيلـــة 
الفعلية لقطاع الضرائب والرسوم 
بمـــا فيهـــا الرســـوم الجمركيـــة 

للسنوات )1990 - 2009(

المصدر: : بيانات المكتب المركزي لإلحصاء.
* بيانات أولية .   

المصدر: : بيانات المكتب المركزي لإلحصاء.
* بيانات أولية . 

** بيانات متوقعة .   

8 - ميزان المدفوعات :

ســـجل ميزان المدفوعات باألسعار  الجارية للسنوات خالل الفترة )2000 - 2008( فائضًا قدره )46175( مليون ل.س 
في عام 2008 بعدما كان في عام 2007 )64064( مليون ل.س حسب الجدول التالي:

السنوات
نتيجة الحساب الجاري والرأسمالي والمالي )باألسعار الجارية(

الرصيدمديندائن 
200041932738330836019
200147276544250830257
200250517847982125357
200346907043787031200
200467229064582726463
200579776776191835849
20068216788263574679-
2007100776994370564064
*20081141230109505546175

2009**2008*19901996200020022004200520062007السنة

الحصيلة الفعلية 
)مليار ل.س(

49.277130.31170.87221.58238.24252296302308331

9 -الضرائب والرسوم:

يالحظ من الجدول أدناه ازدياد الحصيلة الضريبية فقد بلغت نسبة الزيادة في عام 2008 )1.9%( عن عام 2007، ومن 
المتوقع أن تزداد هذه النسبة في عام 2009 فقد تبلغ الحصيلة الضريبية في هذا العام )331( مليار ل.س.
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منـاخ االستثمـارفي سورية   
مقدمة

شـــهدت السنوات القليلة األخيرة سلســـلة من التحديثات االقتصادية واإلدارية والتشـــريعية, بهدف تعزيز دور 
ســـوريا كبيئة أعمال جاذبة لالستثمارات المحلية والعربية واألجنبية, نظرًا لما تتمتع به من موقع جغرافي إستراتيجي على 
ملتقى القارات الثالث)آسيا – أوروبا - إفريقيا( وعلى ممرات التجارة الدولية المتعددة الوسائط بين الشرق والغرب, ومن توفر 

فرص استثمارية كبيرة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والعقارات والنقل والخدمات.....
تركز العمل على تبســـيط وتحســـين النظم واإلجـــراءات المتعلقة بمعامالت االســـتثمار, وتعزيـــز جهود الترويج 
لالســـتثمارات وللقطاعات الواعدة في سورية, وذلك من خالل خلق مجموعة عالقات متشابكة بين القطاعين العام والخاص 

بهدف استقطاب المستثمرين وجذب األموال السورية المغتربة.

1. عوامل تشجيع االستثمار في سورية:

الموقع الجغرافي االستراتيجي لسورية الذي يشكل ملتقى القارات الثالث .  •
االستقرار السياسي واالمني.  •

االلتزام بالتوجه المتأني نحو اقتصاد السوق االجتماعي.  •
محدودية المديونية الخارجية.  •

استقرار سعر صرف الليرة السورية منذ عام 1990.  •
امتالك سورية الحتياطي كبير ومتنوع من النقد األجنبي.  •

انخفاض معدالت التضخم.  •
توفر وتنوع الموارد الطبيعية.  •

انخفاض تكاليف االنتاج.  •
توفر الموارد البشرية المؤهلة.  •

بنية تحتية ذات مستوى مقبول.  •
نفاذ إلى أسواق عربية ودولية .  •

توفر مدن صناعية ومناطق صناعية مجهزة بالبنية التحتية الالزمة  •
مؤشر متوسط للتنمية البشرية.  •

مزايا وإعفاءات وتسهيالت خاصة للمشاريع االستثمارية.  •
االتفاقيات العربية والدولية لتوفير الضمانات لرأس المال األجنبي.  •

قوة االقتصاد السوري بشكل عام.  •
كما أطلقت مجموعة من الحوافز التي تشـــجع االســـتثمار في القطاعات الواعدة في ســـورية حيث صدر العديد من 
القوانين لتحديث اإلطار التشـــريعي والقانوني الخاص بالعملية االســـتثمارية في ســـورية من أجل توفير البيئة المالئمة 

للمستثمرين لجهة االستقرار النقدي وتسهيل أداء األعمال وتخفيض كلفة إنجاز المعامالت بالسرعة الكلية. 
وخالل الســـنوات العشـــر الســـابقة تحققت حزمة من التغيرات الهامة على الصعيد االقتصادي والسياسي واالجتماعي 
بهدف مواكبة اندماج سورية في االقتصاد العالمي ضمن رؤية واضحة المعالم، واثقة الخطى، محددة الوتيرة، تجلت باختيار 
مبدأ اقتصاد الســـوق االجتماعي كمنهج اقتصادي لإلصالح ودعم مســـيرة التطوير والتحديث من خالل عالقة تشـــاركية 

وطيدة مع القطاع الخاص واستقطاب للمستثمرين والمغتربين من بالد االغتراب. 
ومن ضمن الخطوات الحثيثة التي قامت بها الحكومة الســـورية في مجال تطوير األعمال وتعزيز مناخ االســـتثمار فيها 
كان إنشـــاء المناطق الحرة وإحداث المدن الصناعية في كل من ريف دمشـــق )عدرا( وحمص )حسياء( وحلب )الشيخ نجار( 

ودير الزور.

الفصل الثاني
تقرير االستثمار الرابع في سورية

 the 4th Annual Investment
Report in Syria009 Chapter II Investment Climate in Syria
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2.مؤشــر أداء ســهولة 
األعمال :

تحســـن مؤشـــر أداء 
سهولة األعمال في سوريا من 
المرتبة )140( من بين )178( 
دولة عـــام 2008 إلى المرتبة 
)137( من بيـــن )181( دولة 
عام 2009 وجاء هذا التحسن 
مدعومًا بالتأثيرات االيجابية 
التشـــريعية  للتطـــورات 
والتكنولوجيـــة  واإلداريـــة 
خالل  سوريا  شهدتها  التي 
الســـنوات القليلة الماضية, 
والتي ســـاهمت فـــي زيادة 
حجـــم تدفق االســـتثمارات 
المحليـــة والخارجيـــة إلـــى 
القطاعـــات اإلنتاجيـــة على 
الرغم من أنها ال تزال تحتاج 
البنية  في  وتحديث  لتطوير 
التحتية المســـاندة لألعمال 
حيث ســـجل مؤشر جهوزية 
البنيـــة الرقميـــة  المرتبـــة 
)110( من بيـــن )127( دولة 

في عام 2008 .
ويشير الجدول التالي 
إلى ترتيب سورية في مؤشر 
أداء األعمال بحسب مختلف 
البنود التي استند إليها هذا 

المؤشر:

الترتيبالمؤشر الفرعيالترتيبالمؤشرالرقم

تأسيس 1
المشروع

124

8عدد االجراءات 

17عدد أيام العمل

18.2التكلفة

4354الحد االدنى لرأس المال

التجارة عبر 2
الحدود

111

8عدد وثائق التصدير

15االيام الالزمة للتصدير

1190تكلفة تصدير كل شحنة

9عدد وثائق االستيراد

21االيام الالزمة إلجراء االستيراد

1625تكلفة استيراد كل شحنة )بالدوالر(

استخراج 3
التراخيص

132

26عدد االجراءات 

128عدد أيام العمل

697التكلفة )كنسبة من الدخل القومي(

حماية 4
المستثمر

113

6مؤشر االفصاح )10-0(
5مسؤولية االدارة )10-0(

2سهولة مقاضاةاملساهمني لألدارة )10-0(
4.3مؤشر مدى قوة حماية املساهمني )10-0(

توظيف 5
العمالة

122

11مؤشر صعوبة التعيني )100-0(
40مؤشر جمود ساعات العمل )100-0(
50مؤشر صعود فصل العاملني )100-0(

34مؤشر صعوبة التوظيف )100-0(

80تكلفة التوظيف )كنسبة من الراتب(

تسجيل 6
الملكية

71

4عدد االجراءات 

19عدد أيام العمل

28التكلفة

الحصول على 7
االئتمان

178

1مؤشر ضمان احلقوق )10-0(
0مؤشر معلومات االئتمان )6-0(

0مدى تغطية السجالت العامة

0مدى تغطية سجالت المكاتب الخاصة

99دفع الضرائب8

20الدفعات )عدد(

336الوقت )ساعة بالسنة(

23.2نسبة ضريبة االرباح

19.3نسبة الدفعات والضرائب المتعلقة بالعمال

1نسبة الضرائب االخرى

43.5إجمالي الضرائب

174إنفاذ العقود9

55عدد االجراءات 

872الوقت )بااليام(

29.3التكلفة )كنسبة من الدين(

10
تصفية 
وإغالق 
المشروع

84

4.1الوقت )بالسنوات(

9التكلفة )كنسبة من االموال بعد االفالس(

29.5معدل االستيراد)سنت من الدوالر(

الجدول رقم )14( :  ترتيب سوريا 
في مؤشر أداء االعمال
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احتلت ســـورية  كمـــا 
وفق  عالميًا  متميـــزة  مواقـــع 
ما ورد في تقرير التنافســـية 
العالمية لعـــام 2009 الصادر 
عـــن المنتـــدى االقتصـــادي 
العالمي من بيـــن )128( دولة 
القوة في  وفق مؤشرات نقاط 
االقتصاد السوري المبينة في 

هذا الجدول:

الترتيبالمؤشر

46حقوق الملكية

2تكلفة االعمال لمكافحة الجريمة والعنف

49حماية حقوق اقلية المساهمين

34مدى واثر الضرائب

49الوقت المطلوب للبدء باالعمال

46تكاليف االعمال الزراعية

50المرونة في إقرار االجور

77جودة البنية التحتية

88جودة الطرق

45الدين الحكومي

95نسبة الفائض إلى العجز

54عدد الموردين المحلين

94جودة الموردين المحليين

43توفر العلماء والمهندسين

كمـــا أصـــدر المعهد العربي في الكويت تقرير التنافســـية العربيـــة لعام 2009 واحتلت ســـورية المركز الحادي   
والعشرين من بين أربع وعشرين دولة حيث نالت سورية العالمات التالية للمؤشرات المبينة في الجدول التالي :

التغير 2005-20092009التغير 2003-2009عام 2005عام 2003المؤشر

سلبي0.547ايجابي0.6220.649االداء االقتصادي

ايجابي0.07سلبي0.1250.07البنية التحتية

ايجابي0.339ايجابي0.0560.222البنية التحتية 

سلبي0.498ايجابي0.2990.76تدخل حكومة

ايجابي0.432ايجابي0.4150.418رأس المال البشري

سلبي0.166سلبي0.3330.277جاذبية االستثمار

مؤشر ديناميكية االسواق 
والتخصص والمنتجات

سلبي0.283ايجابي0.3220.463

سلبي0.468ايجابي0.4070.603التكلفة االنتاجية

سلبي0.253سلبي00.253تكلفة االعمال

الحوكمة وفعالية 
المؤسسات

سلبي0.333سلبي0.5250.404

مؤشر الطاقة االبتكارية 
وتوطين التقانة

سلبي0.137سلبي0.2540.138

سلبي0.321ايجابي0.3360.387مؤشر التنافسية العربية

الترتيبقيمة المؤشرمؤشرات التنافسية 

0.32121مؤشر التنافسية االجمالي

0.32721مؤشر التنافسية الجاري

0.30320مؤشر التنافسية الكامن

الجدول رقـــم )15( :  ترتيب 
أداء  مؤشـــر  فـــي  ســـورية 

االعمال

الجدول رقم )16( :  ترتيب سورية في مؤشر أداء االعمال
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وتعتبر سورية عضوًا في الهيئات والمؤسسات والمنظمات التجارية واالقتصادية العربية والدولية التالية:

• جامعة الدول العربية.
• منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

.)  •CAEU( مجلس الوحدة االقتصادية العربية
• المؤسسة العربية لضمان االستثمار.

.)  •UNIDO( منظمة التنمية الصناعية التابعة لألمم المتحدة
.)  •U.N( األمم المتحدة

.)  •UNDP( البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة
• منظمة المؤتمر اإلسالمي.
• البنك اإلسالمي للتنمية.

.)  •W.B( البنك الدولي
.)  •IMF(صندوق النقد الدولي

• منظمة األسكوا.
.)  •OECD( منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

.)  •ANIMA ( الشبكة األورو متوسطية لوكاالت تشجيع االستثمار
 •)1(.)MIGA( وفي تموز 2002، أصبحت سورية عضوًا في الوكالة الدولية لضمان االستثمار

( الذي يوفر التسهيالت لفض نزاعات   •ICSID( انضمام ســـورية إلى المركز الدولي لتسوية منازعات االســـتثمار
االستثمار التي تنشأ بين المستثمرين األجانب والبلدان المضيفة.

.)  •W.O.T( تقدمت سورية عام 2001 بطلب االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية

3 . أهم التطورات االقتصادية والسياسية المؤثرة في مناخ االستثمار:

بنظرة ســـريعة على التطورات التي حدثت منذ عام 2000 نجد أن البيئة االســـتثمارية الســـورية في تحسن مستمر 
وذلك حســـب مؤشـــرات االقتصاد الكلي كازدياد معدالت النمو وغياب الضغوط التضخميـــة الركودية وتحقيق  معدالت 
معقولـــة لموازين التجارة الداخلية والخارجية باإلضافة إلى ازدياد في االحتياطي النقدي للعملة الصعبة وتنوعها باالعتماد 
على سلة العمالت وكذلك فك ارتباط الليرة السورية بالدوالر األميركي مع تحقيق استقرار في سعر الصرف وتحييد البيئة 

المالية والمصرفية عن ارتدادات األزمات المالية العالمية. 
وبدأت سورية بخطوات كبيرة على طريق تحرير االقتصاد من خالل الدخول في )منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى( 

إضافًة إلى إبرام العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية.
كما عكس انعقاد المؤتمرات الحكومية في جميع المجاالت مناخًا ايجابيًا بهدف مناقشـــة العقبات التي تواجهها 
كافة القطاعات والتي أســـهمت في دعم مسيرة اإلصالح التشـــريعي والقانوني  عبر إصدار مجموعة من القوانين الجديدة 

وتحديث التشريعات القديمة وإيجاد المؤسسات الالزمة لتطوير التشريعات والتدابير التنظيمية.

أواًل :  أهم القرارات والقوانين الصادرةلتطوير البيئة التشريعية:

1. قرار توحيد ســـعر الصرف الذي تطبقه ســـورية على المستوردات والذي كان موزعًا على ثالثة أسعار، وتخفيض معدالت 
الفائدة الداخلية مرتين خالل عام 2004، وذلك للمرة األولى منذ عام 1981والسماح بفتح حسابات بالعمالت األجنبية.

2. إنشـــاء محكمة بداية مدنية )غرفة رقم 2( عام 2004 في كل المحافظات مهمتها النظر في الدعاوى المتعلقة بالنزاعات 
الناشئة عن قانون االستثمار، وقد وجهت هذه المحاكم بأن تفصل بالدعاوى من غير تأخير.

3. صدور القانون رقم /23 /لعام 2000 الخاص بإحداث »مجلس النقد والتســـليف« لإلشـــراف على األمور النقدية واألنظمة 
المصرفية.

4. صدور القانون رقم /28/ لعام2001 الخاص بإحداث المصارف الخاصة.
5. صدور القانون رقم /29/لعام2001 الخاص بالسرية المصرفية.

)1( الوكالة الدولية لضمان االس���تثمار )MIGA( تأسست عام 1988وتشجع االستثمار األجنبي في البلدان النامية من خالل تقديم الضمانات للمستثمرين األجانب ضد الخسائر الناجمة 
عن المخاطر غير التجارية، كذلك توفر الدعم الفني الذي يس���اعد البلدان النامية في تعزيز فرص االس���تثمار، كما تس���تخدم خدماتها في التخفيف من العوائق المحتملة التي تقف في 

وجه االستثمار.
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6. إلغاء المرســـوم رقم /33/ لعـــام /2003/ والقانون /24/ لعام /1986/ وتعديالته الواردة فـــي القانون /6/ لعام 2000، وهما 
القانونـــان اللذان كانا يقيدان التعامـــل بالعمالت األجنبية حيث كان هذا األمر من أهم العقبات التي واجهت االســـتثمار 

األجنبي في سورية سابقًا.
. )ACML( 7. صدور القانون رقم /59/ لعام 2003 الخاص بإحداث هيئة مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب

8. صدور المرسوم التشريعي رقم/57/ لعام 2004 الخاص بإحداث المدن الصناعية.
9.  صدور المرسوم التشريعي رقم /60/ لعام 2004 المتعلق بإلغاء رسم االغتراب.

10. صـــدور القانون رقـــم /5 /لعام 2005 المتعلق بموافقة ســـورية على االنضمام إلى االتفاقيـــة الدولية لمكافحة تمويل 
اإلرهاب.

11. صدور المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 2005 الذي سمح بإقامة المصارف اإلسالمية في سورية.
12.  صدور المرسوم رقم /43 /لعام 2005 الخاص باالستثمار في قطاع التأمين.

13.  صدور القانون رقم/ 25/ لعام 2006 المتضمن الخطة الخمسية العاشرة بأهدافها الطموحة.
14. صدور المرســـوم رقم /51/ لعـــام 2006 المتضمن تعديل قانون ضريبة الدخل رقـــم /24/ لعام 2003 والذي هدف إلى 

تخفيض في معدالت ضريبة الدخل إلى مستويات مشجعة. 
15. صدور المرسوم التشريعي رقم/55/ لعام 2006 المتضمن إحداث سوق دمشق لألوراق المالية.

16. صدور المرسوم التشريعي رقم/60/ لعام 2007 المتضمن إحداث سوق األوراق المالية الحكومية.
17. صدور المرســـوم التشريعي رقم/61/ لعام 2007 المتضمن السماح للشـــركات باالندماج  بعد إعادة تقويم موجوداتها 

الثابتة.  
18. صدور المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007الخاص بتشجيع االستثمار.

19. صدور المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2007 المتضمن إحداث هيئة االستثمار السورية.
20. صدور القانون رقم/ 9/ لعام 2007 المتضمن تصديق اتفاقية تأسيس الشركة السورية القطرية القابضة.

21. صدور القانون رقم /32/ لعام/2007 الذي سمح للمستثمرين غير السوريين أصحاب المشاريع المشمولة بأحكام القانون 
رقم /21/ لعام 1958 في المدن الصناعية بتملك واستئجار األراضي والعقارات الالزمة لمشروعاتهم لمساحة تزيد عن سقف 

الملكية المحدد شريطة استخدامها حصرًا ألغراض المشروع. 
22. صدور قانون التجارة رقم /36/  لعام 2007 الذي ألغى المرسوم رقم /149/ لعام 1949 وتعديالته.

23. صدور القانون رقم /41/ لعام 2007 المتضمن إحداث هيئة عامة للضرائب والرسوم.
24. صدور القانون رقم /15/ لعام 2008 الخاص بالتطوير واالستثمار العقاري.

25. صدور قانون الشركات الجديد رقم /3/ لعام 2008.
26. االنضمام إلى معاهدة الهاي بشأن التسجيل الدولي للنماذج الصناعية.

27. صدور قانون حماية المنتج الوطني من اآلثار الناجمة عن الممارسة الضارة في التجارة الدولية.
28. صدور قانون حماية العالمة الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية.

ثانيًا: أهم القوانين و القرارات التي صدرت على مستوى السياسة المالية:

1. قرار وزارة المالية رقم /2428/و تاريخ 2006/8/23 المتضمن إحداث قســـم جديد لخدمات كبار دافعي الضرائب هو »قسم 
كبار المكلفين« .

2. المرسوم التشريعي رقم /22/ للعام 2009 المتعلق بإعفاء المكلفين بضريبة األرباح والرسوم المالية العائدة ألعوام 2007 
وما قبل وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة األخرى وإضافاتها العائدة ألي من سنوات 2008 وما قبل من 
جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختالف أنواعها إذا ســـددوا ما عليهم الضريبة أو الرســـم العائد ألي من الســـنوات 

المذكورة حتى غاية 2009/10/31.
3. صدور المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2009 القاضي بمنح إعفاء من ضريبة دخل األرباح الحقيقية ولمدة عشر سنوات 
للمشـــاريع المقامة في محافظات دير الزور - الحســـكة - الرقة والتي يتم تشميلها بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي بأحد 

أحكام التشريعات التالية: 
أ- المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 الخاص بدعم وتشجيع االستثمار. 

ب-القانون رقم /15/ لعام 2008 المتعلق بالتطوير واالستثمار العقاري. 
ج- قرار المجلس األعلى للسياحة رقم /186/  لعام 1985. 

4- صدور القانون رقم /39/ للعام 2009 القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى »الهيئة العامة لإلشراف على التمويل العقاري« 
التي تهدف إلى تنظيم قطاع التمويل العقاري واإلشـــراف عليـــه لتعزيز دوره في االقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في 

القطاع العقاري وتنظيم سوق التمويل العقاري.
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ثالثا: أهم االنجازات والتعديالت القانونية على مستوى السياسة النقدية والتحرير المالي:

č. المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 الذي يعد نسخة منقحة عن القانون رقم /10/ لعام 1991حيث ركز على تشجيع 
وجذب االســـتثمارات والسماح للمســـتثمر بتحويل أرباحه من رأس المال األجنبي بالقطع الذي يختاره إلى الخارج والسماح 
للمستثمر العربي واألجنبي بتملك األصول والعقارات ضمن أغراض المشروع  والسماح للمستثمر السوري والعربي واألجنبي 

ل بأحكام هذا المرسوم بعملة قابلة للتحويل إلى الخارج. بإعادة تحويل حصيلة التصرف بحصته من المشروع المشمَّ
Ď. الســـماح للمصارف العاملة في الجمهورية العربية الســـورية بتمويل المشاريع االســـتثمارية السياحية وفق صيغة الـ 

.B.O.T
ď.  إصدار القانون رقم /24/ تاريخ 2006/4/24 القاضي بالســـماح بترخيص مهنة الصيرفة في سورية ولهذا القانون أهمية 

كبيرة في تنظيم دورة القطع إذ بمقتضاه تصبح جميع عمليات الصرف رسمية وخاضعة لرقابة مصرف سورية المركزي.
Đ.  إصدار مجلس النقد والتســـليف قرارًا يقضي بتنظيم مراكز القطع األجنبي، ما يعني خلق ســـوق نقدية حقيقية للمرة 
األولى في تاريخ ســـورية ويتدخل فيها مصرف ســـورية المركزي كالعب أساسي في السوق من خالل قيامه بالتدخل شاريًا 
وبائعًا للقطع األجنبي لسد حاجة المصارف من القطع األجنبي الالزم لتمويل عملياتها وبما يضمن سيطرة المصرف المركزي 

على تدفقات القطع األجنبي لتأمين استقرار سعر الصرف. 
đ.  تحرير الحســـاب الجاري من ميزان المدفوعات والعمل وفقا للمادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي التي تنص 
على تحرير قابلية تحويل الليرة الســـورية لغايات الحســـاب الجاري كتمويل عمليات التجـــارة الخارجية وعمليات التحويل 
المالي، وفي هذا الســـياق فقد قام المصرف المركزي باتخاذ جملة من القرارات واإلجراءات للوصول إلى التحرير الكامل 

للحساب الجاري يمكن إجمالها باآلتي:
أ -تحريـــر الحســـاب الجاري بالدرجة األولى وتحرير عمليات التصدير واالســـتيراد، األمر الذي يعنـــي ضمنًا إجراء جميع هذه 
العمليـــات عن طريـــق الجهاز المصرفي، حيث تم التحريـــر الكامل لعمليات تمويل المســـتوردات في عام 2006 من خالل 
السماح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع األجنبي بتمويل كامل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك، إلى جانب 
الســـماح لشركات الصيرفة ببيع القطع األجنبي للمستوردين من حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة حصرًا أو من 

خالل إصدار الحواالت الخارجية.
ب - الســـماح للمقيمين وغير المقيمين بفتح حســـابات بالعمالت األجنبية لدى أحد المصارف المرخصة وتغذيتها بجميع 
وســـائل الدفع المحررة بالعمالت األجنبية والتصرف بها وفق أنظمة القطع النافذة، بما ال يتعارض مع أحكام مكافحة غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب.
ت - الســـماح للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين ومن في حكمهم مبلغ ال يتجاوز )10000( دوالر أمريكي شهريًا 
أو مـــا يعادلـــه من العمالت العربية واألجنبية لألغراض غير التجارية ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة  جدًا إذ تم بموجبه إزالة 

القيود التي فرضتها أنظمة القطع السابقة على حرية التحويالت المالية لألغراض غير التجارية.
ث - السماح للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين ومن في حكمهم العمالت األجنبية لتغذية حساب بطاقة الدفع 
العالمية بحيث يحق للمواطن استخدام هذه البطاقة خارج القطر أو داخله، إلى جانب السماح له بالتعامل ببطاقات االئتمان 

الصادرة عن المصارف المرخصة والمغذاة بالقطع األجنبي من الخارج.
ج - إلزام مؤسســـات الطيران المرخصة ببيع بطاقات السفر بالليرات السورية للمقيمين ومن في حكمهم، وبالعملة األجنبية 
للسوريين غير المقيمين والعرب واألجانب وبحيث يحق لهذه المؤسسات تحويل صافي مبيعات بطاقات السفر إلى الخارج 

عن طريق المصارف المرخصة.
ح - إلغاء تعهد إعادة قطع التصدير إذ أصبح بإمكان المصدر السوري االحتفاظ بالقطع الناجم عن عمليات التصدير والتصرف 

به كما يشاء.
6. البدء التدريجي والمضبوط بتحرير الحساب الرأسمالي بما ينسجم وخطة الحكومة بزيادة االستثمارات األجنبية المباشرة، 
لذا فقد تم إعداد اآللية الالزمة التي تمكن المســـتثمر المرخص له وفقًا لقوانين تشجيع االستثمار من الحصول على قرض 
بالعملة األجنبية من أي مصرف خارجي لصالح مشروعه سواء على شكل مبالغ بالعملة األجنبية أو على شكل مقدمات عينية، 

ومن ثم تسديد هذا القرض وفوائده عن طريق المصارف السورية. 

إن اإلجراءات التي اتخذها مصرف ســـورية المركزي خالل األعوام القليلة الماضية اســـتهدفت بالدرجة األولى دعم 
النمو االقتصادي وتحفيز مختلف القطاعات االقتصادية لمزيد من التطور والنمو وذلك من خالل التأثير على قنوات التمويل 
في االقتصاد وإزالة العوائق والصعوبات خصوصًا تلك المتعلقة بالحصول على التمويل لألغراض االســـتثمارية وذلك في 

سبيل جذب المزيد من االستثمارات األجنبية إلى جانب تشجيع عودة رؤوس األموال السورية الموجودة في الخارج.
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 كما عمل مصرف سورية المركزي خالل الفترة الماضية على إصدار مجموعة من القرارات واألنظمة 
بهدف خلق بيئة مالئمة لجذب االستثمارات، ومن أهم القرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف بهذا 

الخصوص ما يلي:

1. القرار رقم /348/ تاريخ 2008/1/16 الذي يســـمح للمصارف المرخصة بمنح القروض بالعمالت األجنبية لتمويل المشاريع 
االســـتثمارية المرخصة وفقًا لقوانين تشجيع االســـتثمار مع ترك الحرية للمقترض الختيار طريقة تسديد القرض إما عن 

طريق حساباته بالعملة األجنبية لدى المصارف المحلية أو األجنبية أو عن طريق شراء القطع من المصرف المقرض.
2. القرار رقم /381/ تاريخ 2008/3/27 الذي يســـمح للمتعاملين المشـــمولين بأحكام قوانين تشـــجيع االستثمار في القطر 
بالحصول على تسهيالت مصرفية بالعمالت األجنبية من المصارف المرخصة وفق أحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم 

/348/ تاريخ 2008/1/16.
3. القرار رقم /395/ تاريخ 2008/5/29 الخاص باعتماد التعليمات الخاصة بالحد األقصى للتســـهيالت والتمويالت المسموح 
بها وذلك للحد من مخاطر التســـهيالت والتمويالت الممنوحة لكل شـــخص طبيعي أو اعتباري أو إلى كل مجموعة مترابطة، 
والذي حددها بـ )25%( حيث كانت )20%( وفق القرار الســـابق /345/ تاريخ 2007/12/12 من األموال الخاصة للمصرف، كما 
يجب أال يتعدى مجموع التسهيالت والتمويالت الممنوحة من المصرف من قبل الزبائن )أيهما أكبر( والتي يتجاوز كل منها 

نسبة )10%( من األموال الخاصة الصافية للمصرف حدود ثمانية أمثال هذه األموال.
4. القرار رقم /460/ تاريخ 2009/1/31 والذي يســـمح لمصرف ســـورية المركزي بتمويل المصارف بالليرات السورية بهدف 
دعم ســـيولتها وردم الفجوات المؤقتة الناجمة عن عمليات التمويل بشـــرط أن تكون هذه العمليات لألغراض االستثمارية 

حصرًا.
5. القرار رقم /461/ تاريخ 2009/1/31 الخاص باســـتثناء المشـــاريع االســـتثمارية التنموية في القطر من تعليمات تركزات 
المخاطـــر المصرفية التي يتوجب على المصارف االلتزام بهـــا، بحيث ال تتجاوز )35%( من مجموع األموال الخاصة الصافية 
بداًل من ) 25%( وذلك شـــريطة الحصول على موافقة مصرف ســـورية المركزي، ويهدف هذا القرار إلى تمكين المصارف 
العاملـــة من منح التمويالت الكبيرة الضرورية لعمليات التنمية وذلك بهدف تمكينها من تعبئة المدخرات لديها بالليرات 

السورية أو بالقطع األجنبي وتوجيهها نحو تمويل االستثمارات الوطنية.
6. القـــرار رقـــم /462/ تاريخ 2009/1/31 القاضي بتخفيض معدالت الفوائد على الودائـــع ألجل بمقدار نقطة مئوية واحدة، 
حيث كان ســـعر الفائدة على الودائع ألجل )7-9% ± 2%( وأصبح بموجب القرار الجديد )6-8% ± 2%(، مما يعطي مرونة 
كبيرة للمصرف في تحديد معدالت الفائدة على الودائع لديه ضمن هذا الهامش، كما يمكن المصارف من التوسع في منح 

االئتمان طويل األجل للمشاريع االستثمارية الكبيرة.
7. كما تمت المصادقة على النظام األساسي لمؤسسة ضمان مخاطر القروض في سورية بموجب قرار السيد وزير االقتصاد 
والتجارة رقم /1010/ تاريخ 2009/4/26، وتم إطالق أعمالها مؤخرًا في بداية شـــهر شباط من العام الحالي، وستساهم هذه 
الهيئة في تمكين المصارف من توســـيع حجم التمويل الممنوح للمشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة الحجم والتي تشـــكل 
الشريحة األوسع في قطاع األعمال السوري، وذلك من خالل تشارك المخاطر بين مؤسسة ضمان مخاطر القروض والمصرف 
باإلضافة إلى إيجاد حل لمشكلة توفير الضمانات التي تطلبها المصارف لغرض الحصول على التمويل، األمر الذي سيساعد 

على التوسع في منح التمويالت للمشاريع الصناعية واالستثمارية.
8. القـــرار رقم /502/ تاريـــخ 2009/5/10 الذي يتضمن تخفيـــض متطلبات االحتياطي اإللزامي على جـــزء من الودائع التي 
توجه كتســـهيالت وتمويالت للقطاع الصناعي من نقطة واحدة إلى خمس نقاط بحيث تنخفض نسبة االحتياطي اإللزامي 
المفروضـــة على جزء من ودائع المصرف الموجه كتســـهيالت وتمويـــالت للقطاع الصناعي، وتأتـــي أهمية هذا القرار من 
انعكاس التخفيض في نســـبة االحتياطي اإللزامي النقدي لدى المصارف على تكلفة التمويل للقطاع الصناعي بما يشجع 
المصـــارف على زيادة القروض الممنوحة للقطاع الصناعي وزيادة التنافســـية فيما بينهـــا لتقديم هذا النوع من القروض 

بفوائد مخفضة وذلك بغية االستفادة من االنخفاض في تكلفة أموال المصرف.
9. القرار رقم /512/ تاريخ 2009/5/13 القاضي باعتماد التعليمات الخاصة بإجراءات منح الموافقة على فتح مكاتب التمثيل 
العائدة للمصارف والمؤسســـات المالية األخرى غير السورية في سورية, حيث استند هذا القرار إلى القانون رقم/34/ لعام 
2008 الـــذي أجاز للمؤسســـات المالية والمصرفية األجنبية تســـجيل مكاتب تمثيل لها وذلك بعـــد حصولها على موافقة 

الجهات المختصة.
إلى جانب ماســـبق فقد صدر قرار الســـيد رئيس مجلس الوزراء رقم /5269/ تاريخ 2009/10/1 والذي يبين آلية إعادة 
تحويل حصيلة التصرف بحصة المســـتثمر السوري والعربي واألجنبي من المشـــروع المشمل بأحكام المرسوم التشريعي 
رقم/8/لعـــام 2007 بعملـــة قابلة للتحويل إلى الخارج، باإلضافة إلى إمكانية إعادة المـــال الخارجي بعملة قابلة للتحويل إلى 

الخارج بعد مرور 6 أشهر على دخوله إلى سورية وذلك إذا حالت دون استثماره.
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كمــا عمد مصرف ســورية المركزي إلى اتخــاذ جملة من القرارات واإلجــراءات للوصول إلى التحرير 
الكامل للحســاب الجاري من ميزان المدفوعات, بهدف جذب االســتثمارات األجنبية المباشــرة، ومن أهم 

هذه القرارات و اإلجراءات :  
     

1- التحرير الكامل لعمليات تمويل المستوردات في عام 2006 من خالل قرار السيد الرئيس مجلس الوزراء رقم /5204/ تاريخ 
11/15/ 2006 المتضمن السماح للمصارف بتمويل كافة مستوردات القطاعين الخاص والمشترك بالقطع األجنبي.

2- الســـماح لشركات الصرافة ببيع القطع األجنبي للمســـتوردين من حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة حصرًا أو 
من خالل إصدار حواالت خارجية.

3- إلغاء تعهد إعادة قطع التصدير حيث أصبح بإمكان المصدر الســـوري االحتفاظ بالقطع الناجم عن عمليات التصدير مع 
حرية التصرف به.

مما ســـبق نالحظ أن مصرف ســـورية المركزي قد ســـاهم وعلى أكثر من صعيد في تعزيز البيئة الجاذبة لالستثمار 
وذلك من خالل تحفيز القطاع المصرفي على التوسع في منح التمويل للمشاريع االستثمارية سواًء بالليرة السورية أو بالقطع 
األجنبي، هذا إلى جانب تخفيف قيود القطع األجنبي إلى أدنى الحدود وتحرير معامالت الحساب الجاري مما سيكون له أثر 
كبير على جذب االســـتثمار نتيجة الثقة التي يولدها هذا التحرير لدى المســـتثمرين بقوة االقتصاد الوطني وقدرته على 

المحافظة على قيمة مستقرة للعملة الوطنية مع مزيد من االنفتاح على العالم الخارجي.

و فيما يتعلق بالمقترحات في هذا الســـياق لتطوير البيئة االستثمارية في سورية، فيمكن القول أن البدء بالتحرير 
التدريجي والمدروس لمعامالت الحســـاب الرأسمالي ســـيكون له أثر إيجابي على جذب مزيد من االستثمارات األجنبية إلى 
سورية لما يوحيه ذلك من ثقة باالقتصاد الوطني، ويسعى مصرف سورية المركزي خالل المرحلة المقبلة إلى اتخاذ مجموعة 
مـــن اإلجراءات للبدء بهذا التحريـــر، مع األخذ باالعتبار الحرية النســـبية التي منحتها القـــرارات والقوانين الحالية الخاصة 
باالستثمار لتحويل رؤوس األموال والعوائد والفوائد المتولدة عنها إلى الخارج، وذلك في إطار متوازن يضمن التخفيف من 

اآلثار السلبية المحتملة لمثل هذا التحرير على االقتصاد الوطني.

وقد تم القيام بإصالحات عديدة في مجال تحرير التجارة وتشجيع الصادرات كان أهمها:

• تأسيس المجلس األعلى للتصدير.
• إنشاء هيئة تنمية وترويج الصادرات.

• تأسيس اتحاد المصدرين.
• إلغاء الحصر وقيد العمولة على جميع المستوردات للمؤسسات الحكومية الحصرية.

• إحداث صندوق تنمية الصادرات. 
• توقيـــع العديد من اتفاقيات التجـــارة الحرة الثنائية )مع تركيا، تونس، اليمن، مصر، إيـــران، الصين، األردن، وبلدان 

مجلس التعاون الخليجي .. الخ(، وتشكيل أو تفعيل المجالس واللجان العليا المشتركة مع العديد من الدول.
• كما خطط إلقامة منطقة اقتصادية خاصة )أغروبوليس( في سهل الغاب تقوم باستثمار وإنتاج وتصدير المنتجات 

الزراعية ذات الكفاءة والميزة التنافسية.

تقرير االستثمار الرابع في سورية
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4. الرؤية المستقبلية لمناخ االستثمار:

أكدت الخطة الخمسية العاشرة )2006-2010( على األهداف االستراتيجية التالية:

• تشجيع رأس المال الخارجي على الدخول إلى السوق السورية.
• تسهيل تسييل االستثمارات وتحفيز االستثمار طويل األجل.

• زيادة الحكم الرشيد والشفافية للمؤسسات المالية والدوائر الحكومية ذات الصلة.
• زيادة عدد المنتجات والخدمات.

• استكمال تأسيس سوق األوراق المالية، وتوفير اإلطار التشريعي والمؤسسي لتوريق األصول المالية.
• توفير المهن والخدمات االستشارية والمالية الالزمة الزدهار القطاع المالي.

• تعديل قانون تشجيع االستثمار وقانون العمل.
• إحداث محاكم خاصة باالستثمار والمنازعات التجارية.

• الترويج لالستثمارات خارجيًا.

تعتبر الخطة الخمســـية العاشرة للدولة المرجع األساس لرسم سياسة هيئة االستثمار السورية والرؤية المستقبلية لها 
وقد اعتمدت الخطة مشهدًا متفائال لتحقيق األهداف التالية:

– معدل نمو وسطي للناتج المحلي اإلجمالي )%7(.
– معدل مساهمة مرتفع للقطاع الخاص المحلي واألجنبي في الناتج المحلي اإلجمالي.

– خلق فرص عمل بحدود )1250( ألف فرصة عمل سنويًا.
– خفض نسبة البطالة إلى )8 %(.

– خفض نسبة السكان تحت خط الفقر إلى )7.12 %(.
– زيادة نسبة االستثمار األجنبي إلى )2.9 %( من الناتج المحلي اإلجمالي.

– زيادة نسبة االستثمار الخاص من االستثمار الكلي إلى )47 %(.
وأكدت الخطة على زيادة اإلنتاجية واالرتفاع بمســـتوى القدرة اإلنتاجية لتعظيم العوائد واالنتفاع من المســـتوى 
المحقق من أجل تعزيز التنافســـية وتوفير الخدمات بمســـتوى نوعي متميز، فتم االعتماد على جملة أسس في تخصيص 
الموارد وتوزيع االســـتثمارات على القطاعات من أجل تحقيق النمو  المســـتهدف في الخطة الخمسية العاشرة والتي كان 

منها:
– التأكيد على أولوية االســـتثمار في القطاعات الواعدة والتي يمكن أن تحقق عوائد ســـريعة وتؤدي إلى منافع واسعة مع 

تشجيع تطوير البنية التحتية لتلبية االحتياجات الصناعية واإلنتاجية ذات المردود العالي.
– التأكيد على دور الصناعة التحويلية في عملية النمو االقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل، وتحسين الميزان التجاري 
والتأكيد على ضرورة زيادة االستثمار في قطاعات الطاقة والتعليم والصحة ومجال البحث والتطوير العلمي والتكنولوجي.

– الترويج لدخول االســـتثمارات الخاصة في مجاالت االتصاالت، تكنولوجيا المعلومات، الســـياحة، النقل، التشييد والبناء، 
الطاقة، الصناعة التحويلية والزراعة، والعمل على وضع أنماط متعددة لالســـتثمار عن طريق الشراكة مع القطاع العام أو مع 

رأس المال األجنبي.
– تقديم المزيد من اإلصالحات لتعزيز المناخ االستثماري المالئم لجذب االستثمار األجنبي المباشر وتسهيل بيئة األعمال 

للقطاع الخاص الوطني.
– اعتماد الالمركزية وتقوية األجهزة االقتصادية واإلدارية المحلية وتســـيير المصالح العامة بكفاءة عالية، من أجل ضمان 

نجاح االستثمارات اإلقليمية.
– العمـــل علـــى زيادة معـــدالت االدخار الوطني مـــن خالل ضمان االســـتقرار االقتصـــادي الكلي وتطوير الســـوق المالية 

والرأسمالية.
– العمل على زيادة اإلنتاج واإلنتاجية من خالل الترويج الســـتخدام التكنولوجيا المالئمة وذات التكاليف الرخيصة لتطوير 

قطاع المنشآت الصغرى والمتوسطة لزيادة مساهمته في النمو االقتصادي.
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5.التشريعات الناظمة لالستثمار في سورية:

بلغ عدد القوانين والتشـــريعات القرارات التي تحكم سياســـات االســـتثمار والترخيص والحوافز االستثمارية في 
سورية /14/ نصًا وهي:

1. القانون رقم /47/ لعام 1952 الخاص بالصناعات الصغيرة والحرف اليدوية.
2. المرسوم رقم /103/ لعام 1952 الخاص باإلعفاءات المالية للمشاريع الصناعية.

3. القانون رقم /21/ لعام 1958.
4. المرسوم رقم /10/ لعام 1986 الخاص باالستثمار في المشاريع الزراعية.

5. النظام الذي تعتمده وزارة النفط في منح االستثمارات للشركات النفطية.
6. قرار المجلس األعلى للسياحة رقم /186/ لعام 1985 الخاص باالستثمار السياحي.
7. قرار المجلس األعلى للسياحة رقم /198/ لعام 1987 الخاص باالستثمار السياحي.

8. قانون مجلس النقد والتسليف القاضي بترخيص المصارف الخاصة.
9. القرارات الناظمة لترخيص مشاريع قطاع النقل. 

10. المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2001 القاضي بترخيص الجامعات الخاصة.
11. قرارات وزارة التربية القاضية بترخيص المدارس الخاصة.

12. قانون الهيئة العامة للمناطق الحرة الخاص باالستثمار في المناطق الحرة.
13. المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع االستثمار.

14. القانون رقم /15/ لعام 2008الخاص بالتطوير واالستثمار العقاري.

6. الحوافز الضريبية الممنوحة وفق أحكام مرسوم تشجيع االستثمار رقم /8/ لعام 2007:

نص المرســـوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع االستثمار على خضوع المشاريع االستثمارية المشملة لمبدأ 
الحسم الضريبي الديناميكي عمال بأحكام المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 لضريبة الدخل وفق مايلي:

1. يصل أقصى معدل ضريبي للمشاريع بشكل عام في أعلى شرائحه إلى )28 %( على األرباح الصافية.
2. الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على االكتتاب العام بنسبة ال تقـل عن )50%( فمعدلهـا الضريبي  )%14(.
3. المشاريع المشملة بقوانين تشجيع االستثمار معدلها الضريبي )22%(، ويخفض هذا المعدل وفق األسس التالية:

• للمنشآت الصناعية المقامة في المحافظات )الرقة، دير الزور، الحسكة، إدلب، السويداء، درعا، القنيطرة(. درجتان	
( عامال فأكثر مسجلين أصوال بالتأمينات االجتماعية. • درجة واحدة للمنشآت الصناعية التي تستخدم )25	

( عامال فأكثر مسجلين أصوال بالتأمينات االجتماعية. • درجتان للمنشآت الصناعية التي تستخدم )75	
( عامال فأكثر مسجلين أصوال بالتأمينات االجتماعية.  • ثالث  درجات للمنشآت الصناعية التي تستخدم )150	

• بالنسبة للمنشآت المقامة ضمن المدن الصناعية. درجة واحدة	
• في مدينة حس���ياء ودير الزور  درجتان للمش���اريع الصناعية المرخصة بأحكام المرس���وم رقم /8/ لعام 2007	

الصناعيتين.
درجتان	• لمشاريع محطات توليد الكهرباء، مشاريع مصادر الطاقة البديلة، مصانع األسمدة.

درجتان	• في ضوء توفر أي من األسس اآلتية:
- المشاريع الصناعية التي تعتمد في إنتاجها على المواد األولية المحلية. 

- المشاريع الصناعية التي توفر في استهالك الطاقة. 
- المشاريع الصناعية التي تستخدم أدوات ووسائل وآالت تحافظ على البيئة وتمنع التلوث البيئي.

- المشاريع الصناعية التي تقوم بتصدير )50 %( من إنتاجها  
درجتان للمشـــاريع االستثمارية المرخصة بأحكام المرســـوم رقم /8/ لعام 2007	• في المنطقة الشرقية التي تضم 

محافظات )الرقة، دير الزور، الحسكة( . )2(

)2( منحت بموجب قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 2008/2/26.
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هيئة االستثمار السورية
أواًل: األهداف والسياسات 

أحدثت هيئة االســـتثمار الســـورية بموجب المرســـوم التشـــريعي رقم /9/ لعام 2007 بالتزامن مع صدور المرسوم 
التشـــريعي رقم /8/ لعام 2007 الخاص بتشجيع االستثمار وهي تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واالداري 

وترتبط برئيس مجلس الوزراء.
تهدف الهيئة إلى تنفيذ السياسات الوطنية لالستثمار وتنمية البيئة االستثمارية في الجمهورية العربية السورية.

بموجب مرسوم إحداث الهيئة يمارس المجلس االعلى لالستثمار المهام التالية:
1. وضع االستراتيجيات والسياسات العامة لالستثمار في الجمهورية العربية السورية.

2. دراسة القوانين واألنظمة المتعلقة باالستثمار.
3. اعتماد مشروع الخارطة االستثمارية للجمهورية العربية السورية.

4. دراسة تقارير تتبع تنفيذ المشاريع االستثمارية المشمولة وتقييم نتائج عمل الهيئة.
5. إصدار األنظمة الخاصة المتعلقة بعمل الهيئة بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة. 

6. مناقشة الموضوعات التي يرفعها إليه مجلس اإلدارة واتخاذ ما يلزم بشأنها.
1-الرؤية:

 الوصـــول إلى المســـتوى الذي تكون فيـــه الهيئة من أكفأ الهيئات على المســـتوى اإلقليمي والدولي في مجال تبســـيط 
اإلجراءات وجذب االستثمارات بما يساهم في تحقيق أعلى مستوى من النمو االقتصادي المستدام.

2-الرسالة:
 تعزيز الثقة باالقتصاد الوطني وتشجيع االستثمار وحماية المستثمرين من خالل تحديث التشريعات والتطوير المستمر 

للموارد البشرية ومواكبة التطورات التقنية وفق أحدث المعايير الدولية.
3-القيم المؤسسية :

- العمل بروح الفريق .
- المبادرة واإلبداع .

- التميز في الخدمة.
- سيادة القانون.

- الموظفون هم الثروة الحقيقية للهيئة.
- اإليمان بالتغيير والسعي إلى التطوير نحو األفضل .

- انجاز المهام المطلوبة بكفاءة وفاعلية لتحقيق أفضل النتائج.
- التعاون والتواصل وتبادل الخبرات مع الجهات العربية والدولية .

- االلتزام بتقديم مستوى رفيع من الخدمات للجمهور والمستثمرين.
- السعي المستمر إلى االرتقاء بالمستوى العلمي والمهني ليتماشى مع أحدث الممارسات الدولية.      

- اإلخالص والشعور باالنتماء المؤسسي للعاملين والمتعاملين مع الهيئة.
- تبادل المعلومات والمعارف وتبسيط اإلجراءات بأعلى درجات المهنية.

4-األهداف الوطنية: 
1- تسهيل عملية تدفق االستثمارات األجنبية من أجل ضمان الشفافية 

2- مراجعة وتعديل قوانين االستثمار وقوانين العمل والتشريعات القطاعية ذات العالقة من أجل جعل البيئة االستثمارية 
أكثر مالئمة وتشـــكيل مجلس أعلى لالســـتثمار الخارجي وتفعيله وجعله إدارة للتنســـيق والمراقبـــة والمتابعة وتقديم 

التوجيهات لتشجيع االستثمار....(.
3- تخفيف ورفع القيود اإلدارية وتعديل قوانين االستثمار من أجل حصول المستثمر األجنبي على الحوافز الالزمة.           

4- التطبيق الصحيح ألســـلوب النافذة الواحدة وتأســـيس لجنة إشرافية تسهر على حسن التطبيق لتخفيض تكلفة ووقت 
المعامالت.  

الفصل الثالث
تقرير االستثمار الرابع في سورية
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5- إحداث محاكم خاصة باالستثمار والدعاوى التجارية أو عن طريق اللجوء للمحاكم الدولية 
    )االنضمام إلى االتفاقية الدولية لتسوية المنازعات المتعلقة باالستثمار(. 

6- توفير البيئة االستثمارية القادرة على جذب رؤوس األموال .
7- زيادة مساهمة االستثمار لتحقيق زيادة نسبة النمو االقتصادي. 

8- تصميم وتنفيذ برامج ترويجية لالستثمار.  
 استثمارية جاذبة تساند عملية 

ً
9- طباعة و نشـــر معلومات للمجاالت االســـتثمارية ذات الميزة النسبية والتي تشكل فرصا

الترويج لالستثمار الخارجي وتوزيعها عبر القنوات اإلعالمية والمعلوماتية الحديثة. 
10- تخصيص برامج تأهيلية وتدريبية عالية المســـتوى من أجل إعداد الملحقين التجاريين وممثلي الهيئة في السفارات 

السورية بالخارج وباألخص في بلدان األسواق الواعدة من أجل جذب المزيد من االستثمارات. 
11- إعداد كتيبات دليل للعاملين في المؤسســـات التي تســـتقبل المســـتثمر األجنبي تعينهم علـــى كيفية التعامل مع 

المستثمرين على الوجه األفضل.
5-األهداف على مستوى التعاون الدولي: 

• تعزيز مســـاهمة التعاون الدولي في جذب االستثمار الخارجي من خالل الترويج لصورة سورية كبلد منفتح يؤمن بيئة 
مناسبة لالستثمار ولشراكات التعاون الدولي في التنمية. 

• تعزيز مساهمة التعاون الدولي في عملية نقل المعرفة وتوطينها.
• تعزيز دور التعاون الدولي في المساهمة في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية.

• لتحقيق هذه األهداف تطمح خطة التعاون الدولي االستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال. 
6-األهداف المؤسساتية االستراتيجية للهيئة :

- أتمتة أعمال الهيئة. 
- الربط الشبكي مع الفروع في المحافظات ومع المدن الصناعية.

- استكمال البنية التحتية )الكهربائية والسلكية والمعلوماتية(.
- تحديث موقع هيئة االستثمار السورية وموقع الخارطة االستثمارية. 

- استكمال تطوير النافذة الواحدة بالتعاون مع الجهات المعنية.
- التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية من أجل إحداث فرع خاص بالتحكيم للنزاعات الخاصة    باالستثمار.                     

- رفد الهيئة بكوادر بشرية وتقنية جديدة.
-التدريب المستمر للموارد البشرية من أجل استكمال بناء القدرات اللغوية والمعرفية.

- المشاركة بالمؤتمرات الخاصة باالستثمار المحلي والعالمي وتنظيم مؤتمرات خاصة بهيئة االستثمار السورية.
- إعداد خطة تدريب داخلية وخارجية تخصصية للملحقين التجاريين في السفارات السورية في      الخارج. 

- الترويج في الدول العربية بالتعاون مع مكاتب تشجيع االستثمار والسفارات السورية.
- تصميم برامج للدعاية واإلعالن والترويج لهيئة االستثمار السورية ومزاياها.

- بناء جسور للتعاون مع المنظمات والهيئات ذات العالقة بهيئة االستثمار السورية .
- إعداد مطبوعات وأدلة وعروض تقديمية عن الهيئة .

- إصدار التقارير االقتصادية واالستثمارية السنوية.
- االستمرار في إصدار مجلة هيئة االستثمار الدورية بمواعيدها.

- متابعة استصدار كافة األنظمة الداخلية الخاصة بالهيئة .
- المتابعة الميدانية لكافة المشاريع في كافة المحافظات.

- انجاز الدليل االجرائي لعمل المستثمر.
- انجاز تقارير االستثمار األجنبي المباشر.

ثانيًا:  إدارة هيئة االستثمار السورية:

يتولى قيادة وإدارة الهيئة بموجب القوانين واالنظمة وكل في اختصاصه:
• مجلـــس االدارة ويتولى كاًل من المهام والصالحيات المبينة أدناه وحســـبما ورد فـــي نظامها الداخلي الذي صدر في 

: 2009/5/12
1. اإلشراف على حسن تطبيق مرسوم تشجيع االستثمار واألنظمة المتعلقة به.

2. وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار الخطة العامة للدولة.
3. تنفيذ السياسات والخطط المتعلقة بأعمال الهيئة.

4. اقتراح إحداث فروع أو مكاتب للهيئة داخل أو خارج الجمهورية العربية السورية.
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5. الموافقة للمســـتثمر غير الســـوري باســـتئجار أو تملك العقارات في حدود االحتياجات الفعلية للمشروع وفق قوانين 
االستثمار.

6. النظر في اعتراضات المســـتثمرين المتعلقة بمشاريع االستثمار المحدثة بموجب قانون االستثمار النافذ دون االخالل 
بحق المستثمر باللجوء إلى المراجع القانونية المختصة.

7. إقرار موازنة الهيئة وتقريرها السنوي ورفعها إلى مجلس الوزراء.
8. اقتراح قبول المنح والهبات والتبرعات وفق القوانين واالنظمة النافذة.

9. تحديد بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة.
10. اعتماد مشروع الخارطة االستثمارية للجمهورية العربية السورية.

11. دراسة تقارير تتبع تنفيذ المشاريع االستثمارية المشمولة وتقييم نتائج عمل الهيئة.
12. وضع األسس والمعايير المتعلقة باالستثمار لتبسيط اإلجراءات وتسهيلها..

• المدير العام
يتألف الهيكل التنظيمي للهيئة من المديريات التالية:

1. مديرية مكتب المدير العام
2. مديرية الشؤون االدارية

3. مديرية الشؤون القانونية
4. مديرية التخطيط والدراسات والمعلوماتية

5. مديرية الترويج والتعاون الدولي
6. مديرية الخدمات االستثمارية )النافذة الواحدة(

7. مديرية المتابعة والشؤون الفنية
8. مدراء الفروع أو المكاتب

المـخطط التنظيمـي للهيئـة

رئيس مجلس اإلدارة

المدير العام
 )نائب رئيس مجلس اإلدارة(

مدراء الفروع في نائب المدير العام
المحافظات

مديرية 
المتابعة 
والشؤون 

الفنية

مديرية 
الترويج 

والتعاون 
الدولي

مديرية 
مكتب 

المدير العام

مديرية التخطيط 
والدراسات 

والمعلوماتية

مديرية 
النافذة 
الواحدة

مديرية 
الشؤون 
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مديرية 
الشؤون 
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وإشـــارة إلى صدور العديد من المراســـيم والقرارات التي ساهمت في تعزيز دور هيئة االستثمار السورية وتبسيط 
اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالعملية االستثمارية نذكر منها:

صدور المرســـوم رقم /29/ لعام 2008•  المتضمن تسمية السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية رئيسًا لمجلس إدارة هيئة االستثمار السورية.

 صدور المرسوم رقم /339/ لعام 2007•  المتضمن تسمية السيد الدكتور أحمد عبد العزيز مديرًا عامًا لهيئة االستثمار 
السورية.

صدور قرار الســـيد رئيس مجلس الوزراء رقم /458/ تاريخ 1/28/ 2008•  المتضمن إعادة تشـــكيل مجلس إدارة هيئة 
االستثمار السورية.

صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /827/ تاريخ 2/12/ 2008•  المتضمن إحداث فروع للهيئة في المحافظات 
مهمتها القيام بمهام هيئة االستثمار.

صدور قرار المجلس األعلى لالستثمار رقم /5055/ تاريخ 2008/11/12•  المتضمن آلية عمل النافذة الواحدة.
افتتاح مركز خدمات النافذة الواحدة لدى الهيئة في 2008/12/1•  والتي تقدم الخدمات للمســـتثمرين وتمثل فيها 
الوزارات والجهات العامة المعنية باالستثمار عبر ممثلين مفوضين عنها بكافة الصالحيات التي تمكنهم من إنجاز 

مهامهم لتسجيل وترخيص ومنح الموافقات  والشهادات واإلجازات الالزمة.
• إطالق الخارطة االستثمارية األولى في سورية والتي تهيء المعلومات والبيانات والتشريعات التي تهم المستثمرين 

وتطرح الفرص االستثمارية المتاحة.
• قبول جميع طلبات التشـــميل التي تقدم إلى الهيئة وإلغاء العمل بقوائم األنشـــطة التي ال تستحق مزايا وإعفاءات 

قانون تشجيع االستثمار.
• صدور قرارات تشـــميل المشـــاريع االستثمارية وتعديالتها مباشـــرة من النافذة الواحدة دون الحاجة لعرضها على 

الوزارات أو مجلس إدارة الهيئة.
• صدور النظام الداخلي  للهيئة . 

• صدور نظام العاملين الخاص بالهيئة.
• تفويض مجالس إدارات المدن الصناعية )عدرا وحســـياء والشـــيخ نجار ودير الزور( بإصدار كافة قرارات التشـــميل 

وتعديالتها ومتابعة إجراءاتها. 
• صدور تعميم الســـيد رئيس مجلس الوزراء القاضي بإشـــراك هيئة االســـتثمار في جميع األنشـــطة التي تقيمها 

الوزارات والجهات األخرى في مجال االستثمار.
•  صدور تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء باعتبار هيئة االستثمار السورية المعنية بالموافقة على تنظيم المؤتمرات 

والندوات وورشات العمل وغيرها من الفعاليات المتعلقة بالترويج لالستثمار ما عدا السياحي.
 . إصدار تقرير االستثمار السنوي الثاني لعام 2008• 

• صدور تعميم الســـيد نائب وزير الخارجية المتضمن تكليف أحد الدبلوماســـيين في السفارات السورية في الخارج 
بمتابعة شؤون االستثمار.

تقرير االستثمار الرابع في سورية
 the 4rd Annual Investment

Report in Syria009
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ثالثا: أهم نشاطات هيئة االستثمار السورية لعام 2009:

1-على مستوى الموارد البشرية والتدريب:

• الكادر البشري:

صدر مرسوم المالك العددي لهيئة االستثمار الذي تضمن )100( وظيفة من مختلف الفئات الوظيفية، كما صدر 
قرار إحداث النظام الداخلي والمالي للصندوق التعاوني للعاملين في الهيئة وكذلك صدور قرار الحوافز الخاص بها ،قامت 
الهيئة على اســـتكمال ملء شـــواغر مالكها العددي وزيادة عدد العاملين فيها حيث بلغ عددهم في الهيئة نهاية عام 
2007)20( عامال بمختلف االختصاصات أما في نهاية عام 2008 فقد بلغ عدد العاملين )23( عامال أما في نهاية عام 2009 

فقد أصبح عددهم )73( عامال.

المشتغلون لغاية عام 2009المشتغلون لغاية  عام 2008المشتغلون لغاية عام 2007الحالة التعليمية

135شهادة جامعية فما فوق

235علوم هندسية

8923شهادات جامعية

355معاهد متوسطة

2210شهادة ثانوية

4415تعليم اساسي فمافوق

55عقود سنوية

285ندب

202373المجموع العام

34ممثلي الوزارات

الجـــدول رقـــم )17( : المتغيرات 
البشرية في  الموارد  على  الطارئة 

هيئة االستثمار السورية
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المشتغلون لغاية عام 2008
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عقود سنوية

التعليم األساسي فما فوق

الشهادة الثانوية

المعاهد المتوسطة

الشهادات الجامعية

العلوم الهندسية

شهادة جامعية فما فوق

73

23
20

المشتغلون لغاية عام 2009المشتغلون لغاية عام 2008المشتغلون لغاية عام 2007

الشـــكالن رقم )4(-)5( : التطورات 
التـــي طـــرأت على تـــوزع الموارد 

البشرية الموجودة في الهيئة
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• الدورات التدريبية الداخلية والخارجية 

قامت الهيئة ضمن خطة منهجية لتطوير تنمية قدرات العاملين بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية الداخلية 
والخارجيـــة بمختلف االختصاصات االدارية والتخصصية واللغوية والتقنية،حيث بلـــغ عدد الدورات الداخلية )11( دورة 

شملت )104( متدربين وثالث دورات خارجية شملت )8( متدربين. 

الدورات الخارجية
الدورات الداخلية

الدورات اللغويةالدورات التقنيةالدورات االدارية والتخصصية

عدد المتدربينعدد الدوراتعدد المتدربينعدد الدورات عدد المتدربينعدد الدوراتعدد المتدربينعدد الدورات
38766211243

0

عدد الدورات

عدد المتدربين

ية
خل

دا
 ال

ت
ورا

لد
ا

ية
رج

خا
 ال

ت
ورا

لد
ا

عدد المتدربين

عدد الدورات

104

11

8

3

علمًا بأن الدورات المشـــار إليها أعاله جاءت ضمن إطار تنفيذ أهداف مشـــروع » تحسين البيئة االستثمارية« لدعم 
مهارات العاملين في هيئة االستثمار ورفع قدراتهم اللغوية من أجل سهولة التعامل مع المستثمرين األجانب وقدراتهم 

اإلدارية من أجل تطوير مهارات خدمة الزبون المحلي واإلقليمي والعالمي .
فقد ساهم مشروع تحسين البيئة االستثمارية خالل عام 2009 في العديد من هذه األنشطة التدريبية التي تهدف 
إلـــى بناء وتعزيز قـــدرات موظفي الهيئة في المجال التقنـــي والمعلوماتي واللغـــوي واإلداري والترويجي التخصصي وقد 

تنوعت هذه األنشطة على المستوى الداخلي والخارجي.   

: الـــدورات   )18( رقـــم  الجـــدول 
التدريبيـــة الداخليـــة والخارجية 

المنجزة عام 2009

الشكل رقم )6( : الدورات التدريبية 
الداخلية والخارجية المنجزة خالل 

عام 2009
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2-على مستوى النشاط المؤسساتي:

•  مجلة االستثمار

بموجب موافقة الســـيد رئيس مجلس الوزراء رقم/1406/ د تاريخ 2008/4/21 قامت هيئة االستثمار السورية بإصدار 
مجلة »هيئة االستثمار« ، وهي مجلة فصلية نوعية تعنى بالشؤون االقتصادية بشكل عام وشؤون االستثمار بشكل خاص 
كالترويج لبيئة ومناخ االستثمار في سورية بمختلف قطاعاته والتعريف بنشاطات الهيئة والمساهمة في مسيرة التنمية 
االقتصادية، كماتعنى المجلة بمواكبة التطورات واالنجازات التي تحققت على صعيد االســـتثمار في ســـورية ونشـــاطات 

الفعاليات االقتصادية في الدول العربية والعالم وإظهار وجه سورية الحضاري واالقتصادي.
هذا وقد أصدرت الهيئة/ ثالثة / أعداد من مجلتها خالل عام 2009

• مشروع تعزيز البيئة االستثمارية

ينفذ هذا المشـــروع بالتعاون مع هيئة االستثمار الســـورية وهيئة تخطيط الدولة وبرنامج االمم المتحدة االنمائي 
وهو يهدف إلى:

1. تعزيز اإلطار القانوني والتشريعي لالستثمار الخاص.
2. تعزيز القدرات المؤسساتية لهيئة االستثمار.

3. تعزيز القدرات لموظفي هيئة االستثمار السورية.
4. المساهمة في دعم البنية التحتية للهيئة.
5. تقديم الدعم الفني في تسهيل اإلجراءات.

6. تقديم الدعم التقني بأنظمة معلوماتية حديثة متطورة.
هذا وتم وضع توصيف آلية العمل وتحديد احتياجات الهيئة من النظم المعلوماتية الالزمة وذلك من خالل:

1- وضع نظام إدارة معلومات المشاريع االستثمارية يتضمن قاعدة بيانات جديدة لمشاريع االستثمار والمعلومات المتعلقة 
بها.

2- ربط التقارير اإلحصائية المتعلقة بنظام إدارة معلومات المشاريع االستثمارية والتقرير اإلحصائي السنوي.
3- العمل على أرشـــفة  جميع المجلدات والملفات الكترونيًا بما يســـهل الوصول إلى أية معلومة  ومتابعة المشاريع في أي 

مجلد.
4-تقديـــم الدعم الفني لموظفي هيئة االســـتثمار فيما يخص اســـتثمار الشـــبكة الحاســـوبية  والبرمجيات األساســـية 

التطبيقية. 
5-بنـــاء مكتبة إلكترونية تحتوي على وثائـــق وتقارير محلية ودولية في مجاالت :االقتصـــاد – الترويج - القانون واإلحصاء 

باإلضافة لوثائق الخطة الخمسية العاشرة.

3-على مستوى المتابعة:

قامـــت مديرية المتابعة التـــي تم إحداثها بموجب النظام الداخلي الصادر في أيـــار /2009/ بتنفيذ االعمال التالية 
خالل نفس العام: 

1. تلقي ودراسة ومعالجة كافة الشكاوى المقدمة من السادة المستثمرين من خالل توجيه الكتب والمراسالت إلى الجهات 
العامة المعنية بهذه الشـــكاوى مشـــفوعة بطلب اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع 

االستثمارية.
2. المتابعة المســـتمرة واآلنية لمراســـالت الهيئة والردود عليها بهدف الوصول إلى تحقيق مطالب المستثمرين المحقة 

ومعالجة شكاويهم بالسرعة الممكنة.
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3.  التوسط للمستثمرين لدى الجهات العامة المختلفة ليس فقط بالمراسالت بل بالفاكسات واالتصاالت الهاتفية المباشرة 
من أجل تسريع عملية منح الموافقات والتراخيص الالزمة لمشاريعهم.

4. اســـتقبال المســـتثمرين في الهيئة واإلجابة على استفســـاراتهم وتوجيههم بما يجب عليهم القيام به السيما ضرورة 
إعالم المديرية تباعًا بتطورات تنفيذ مشاريعهم ليتسنى لها التدخل وتذليل ما يعترض تنفيذها عند اللزوم.

5. التوصل إلى معالجة العديد من المعوقات التي واجهت تنفيذ بعض المشـــاريع االستثمارية وذلك بالتعاون الفعال مع 
الوزارات والجهات العامة المعنية الســـيما وزارات الزراعة والري والنقل واإلدارة المحلية وغيرها. األمر الذي أدى إلى تســـريع 

إنجاز العديد من معامالت المستثمرين.
6. تنفيذ جوالت ميدانية على المشاريع االستثمارية في معظم المحافظات للوقوف على واقعها التنفيذي وبيان المعوقات 

التي قد تعترض سير عملها.
7. متابعة تنفيذ المشـــاريع الصحية من خالل الزيارات الميدانية لمعامل األدوية والمشـــافي الخاصة في كٍل من محافظات 

دمشق وريف دمشق والسويداء حيث تم تذليل المعوقات التي واجهت بعضها بالتعاون مع وزارة الصحة.
8. المشـــاركة في اجتماعات مجلس إدارة هيئة االستثمار السورية من خالل إعداد المذكرات الضرورية الالزمة للعرض على 

المجلس والمتضمنة االقتراحات التي من شأنها إيجاد الحلول المناسبة للمشاريع المتعثرة .
9. المشاركة بعضوية ورئاسة الكثير من اللجان الداخلية والخارجية المشكلة في الهيئة أو خارجها كلجنة متابعة المشاريع 

الصحية واللجنة المكلفة بإيجاد اآلليات المناسبة لدعم قطاع الصناعات الزراعية في سورية.

4-على مستوى النافذة الواحدة:

 تقوم النافذة الواحدة في هيئة االســـتثمار الســـورية بتقديم مايحتاجه المســـتثمرون مـــن الخدمات من متابعة 
معامالتهم االدارية وتبسيط إجراءاتها وتسهيل سيرها للحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة لتنفيذ مشاريعهم 
االستثمارية من مختلف الوزارات والجهات العامة االخرى المعنية بشؤون االستثمار والتي فوضت  بالصالحيات الالزمة لدى 

النافذة الواحدة لتمكينهم من تأدية مسؤولياتهم كاًل في مجال اختصاصه ووفق الصالحيات المفوضة إليه.

وخالل عام 2009 قامت المديرية بتنفيذ مايلي:
1. إحداث مكتب جمركي لدى النافذة الواحدة وفوض مديره بصالحيات السيد مدير عام الجمارك لمنح اإلعفاءات الجمركية 
على مستوردات المشاريع المقامة وفق أحكام قوانين االستثمار من اآلالت والتجهيزات والمعدات ووسائط النقل الخدمية 

)غير السياحية( . وقد تم منح )279( قرار إعفاء خالل عام 2009.
2. تشميل )252( مشروع وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007.

3. منح )837( قرار تمديد وتعديل للمشـــاريع االســـتثمارية وفق أحكام قانون االســـتثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديالته 
والمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007.

4. تم منح )2791( إجازة اســـتيراد إضافة إلى )938( عملية تصحيح وإلغاء وكتاب مخصصات للمشاريع المقامة وفق أحكام 
قوانين االستثمار.

5. أصدار )59( قرارًا صناعيًا من قبل قطاع الصناعة لدى مديرية النافذة الواحدة.
6. إحداث مكتب للهجرة والجوازات وتفويضه بكافة الصالحيات لمنح تأشيرات الدخول واإلقامة للمستثمرين والعاملين في 

المشاريع االستثمارية من غير السوريين.
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5 - على مستوى الترويج لإلستثمار:

وضعت هيئة االســـتثمار الســـورية خطتها الترويجية لعام 2009 باالســـتفادة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
)UNDP( من خالل مشـــروع تعزيز البيئة االســـتثمارية، وتتجه الخطة لالســـتفادة بشـــكل أوســـع من البرامـــج الترويجية 
المختصة واألدوات التي توفرها الشـــبكة األورومتوسطية لوكاالت تشـــجيع االستثمار )ANIMA( والوكالة الدولية لضمان 
االستثمار)MIGA( ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )أسكوا( ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
)OECD( والمؤسســـة العربية لضمان االســـتثمار، والمعهد العربي للتخطيط في الكويت، والمؤسســـة اإلســـالمية لتأمين 

االستثمار وائتمان الصادرات )ICIEC( عضو مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية. 

نفذت الهيئة العديد من الفعاليات الترويجية  بمختلف أنواعها على شكل ملتقيات وندوات وورش عمل  ولقاءات   
ومعارض .....حيث بلغ عدد المشـــاركات الداخلية )58( مشـــاركة بينما بلغ عدد المشـــاركات الخارجية )22( مشاركة ويبين 

الجدول التالي الفعاليات الترويجية التي شاركت بها هيئة االستثمار السورية خالل عام  2009:

المكانالجهة المنظمة نوع النشاطالرقم

دمشقشركة التأمين الفرنسيةاجتماع مع وفد شركة التأمين الفرنسية للتجارة الخارجية1

دمشقالجمعية العمومية المشاركة باالجتماع األول للجمعية العمومية لملتقىاالستثمار2

دمشقالهيئةلقاء مع المستشار التجاري بالسفارة العراقية3

دمشقالهيئةلقاء مع أعضاء مجلس إدارة شركة السورية القطرية4

دمشقالهيئةلقاء مع سفير الدانمارك5

ملتقى القاهرة الرابع لالستثمار 6
وزارة االستثمار والهيئة العامة لالستثمار 

بالقاهرة
القاهرة

حلب المؤتمر الدولي األول للتمويل والتنمية7

حلبغرفة صناعة حلبندوة حول االستثمار8

حلب جوالت ميدانية على المشاريع االستثمارية9

دمشقالهيئةالمؤتمر الرابع لالستثمار وأسواق المال10

دمشقالهيئةلقاء مع وفد  بلجيكي 11

دمشقالهيئةاجتماع مع المستثمرين الخليجين في سورية12

دمشقالهيئة - فندق أمية الطاولة المستديرة حول مقومات ومعوقات االستثمار 13

دمشقمدينة المعارضالمشاركة بمعرض موتكس14

دمشقمجلس رجال األعمال السوري الفرنسيلقاء مع وفد رجال األعمال15

بيروت ملتقى البحر المتوسط لالستثمار 16

دمشق بحث إطالق حزمة من المشاريع التشاركية بين القطاع العام والخاص17

دمشقغرفة تجارة دمشقلقاء مع وفد ألماني 18

الياباناليابانمنتدى االستثمار الدولي19

حلب إصدار كتالوج صنع في سورية20

حمصالمدينة الصناعية بحسياءافتتاح مصنع همبل للدهانات21

دمشقالهيئةلقاء مع وفد شركة التجمعات الصناعية األردنية22

باريسغرفة التجارة الدوليةالمشاركة في اجتماع غرفة التجارة الدولية23

دمشقالهيئةلقاء مع وفد االتحاد العربي للتنمية العقارية24

دمشقالهيئةمقومات و معوقات االستثمار الزراعي25

دمشقالهيئةاجتماع مع شركة ميثاق حول مقترح تسهيل اجراءات عمل المستثمر26
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دمشقالهيئةالتعاون المشترك بين الوكاالت حول التجارة والقدرة اإلنتاجية27

دمشقالهيئةالملتقى األول لالستثمار السياحي العربي 28

الصين مدينة خانجو الصينيةالندوة السورية الصينية29

دمشقالهيئةمنتدى االستثمار الخليجي األول 30

لندن منتدى االستثمار العربي31

دمشقالهيئةورشة عمل إطالق مشروع البنك الدولي وتقييم مناخ االستثمار 32

االردن ملتقى االستثمار في المناطق الحرة33

حلب المعرض التخصصي لالستثمار والتطوير العقاري34

دمشقالهيئةالمؤتمر الرابع للمصارف والمؤسسات المالية واالسالمية في سورية35

أبو ظبي المؤتمر االستراتيجي األول لمراكز البيانات في الشرق األوسط36

لقاء مع وفد شركة مارتيغير البرتغالية لبحث إنشاء مصنع للمنشآت 37
المعدنية

دمشقالهيئة

دمشقالهيئةلقاء مع وفد التمويل الخليجي 38

دمشقالهيئةاجتماع اللجنة الفنية السورية االردنية 39

بيروت الملتقى األول لالستثمار في الدول العربية40

برلين منتدى األعمال العربي - األلماني الثاني عشر41

دمشقالهيئةلقاء مع وفد شركة سيسل البرتغالية لالسمنت42

 الهيئةزيارة المحافظات ) الرقة - حلب - دير الزور - درعا - القنيطرة ......    ( 43

دمشقالهيئةاجتماع مع أعضاء وفد التجارة العربية البرازيلية 44

دمشقمعرض الباسل لالختراعالمشاركة في معرض الباسل لالبداع واالختراع45

ايطاليا الملتقى االقتصادي والمالي للمتوسط46

دمشقمعهد العلوم التطبيقيةالندوة اإلقليمية في المعهد العالي للعلوم التطبيقية47

دمشق المعرض التخصصي الثامن للجامعات والمعاهد48

دمشق إطالق عمل الشبكة الوطنية لتقانات الطاقة المتجددة49

دمشق افتتاح إطالق أعمال المجموعة األمريكية لالستثمار الدولي50

دمشقغرفة تجارة دمشقمشروع برناج تبسيط األعمال 51

الشارقة  ملتقى المناطق االقتصادية الخاصة52

امريكا قمة النفط والغاز العراقية53

دمشق إطالق مشروع مرصد ريادة األعمال العالمي في سورية54

دمشق المؤتمر الثالث لالستثمار السياحي والتطوير العقاري في سورية55

القاهرة  تكنولوجيا الموارد البشرية ونظم االداء المؤسسي56

المقاربة الجديدة ألدارة المخاطر المصرفية في ضوء األزمة المالية 57
الحالية

بيروت 

الرقةفرع الجمعية السورية للمعلوماتيةدور التقانات الحديثة في التنمية المستدامة وحماية البيئة58

القاهرة  المؤتمر الثاني العربي لفرص االستثمار والتمويل والتصدير 59

المؤتمر العربي اآلول عن االتجاهات الحديثة في إعداد وصياغة 60
مشروعات القوانين

القاهرة  

دمشق معرض للصور الضوئية والمجسمات 61

القنيطرةجريدة الجوالنالجوالن في قلب سورية62

دمشق افتتاح أعمال االتحاد العربي للصناعات الغذائية63
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دمشقالهيئةاجتماع اللجنة الفنية المشتركة ) استضافة الوفد الليبي ( 64

الهيئةحملة ترويجية لتشجيع االستثمار في سورية65
سلطنة 

عمان

دمشقالهيئةاجتماع مع مجلس ادارة القطرية القابضة ) مشروع توليد الطاقة ( 66

دمشق المعرض التخصصي لالستثمار والتطوير العقاري67

دمشقمعرض دمشق الدولي المشاركة بمعرض دمشق الدولي 68

دمشق المؤتمر الوطني الثالث للحكومة االلكترونية69

ايرلندا برنامج التنافسية والترويج االستراتيجي لالستثمار 70

دمشقغرفة تجارة دمشقالملتقى االقتصادي - الهندي 71

دمشقالهيئةلقاء مع وفد فنزويلي برئاسة وزير الخارجية الفنزويلية 72

دمشق استقبال السفير الهندي 73

المعرض والمنتدى الدولي االول لالستثمار المالي للخدمات المالية 74
والمصرفية والتأمينة تحت رعاية وزارة المالية 

دمشق شركة االعمال والتنمية 

ندوة  حول التحكيم ) التحكيم ودوره في تعزيز البيئة االستثمارية 75
وإنشاء مركز تحكيم وطني (

هيئة االستثمار بالتعاون مع المؤسسة 
االسالمية لتأمين االستثمار وائتمان 

الصادرات 
دمشق 

اليابان  منتدى اقتصادي 76

دمشقالهيئة - فندق أمية ندوة حول التعاون بين سورية وماليزيا 77

ندوة حول االستثمار في سوريا ...واقع وآفاق 78
الجالية السورية ومجلس رجال االعمال 

السوري بالكويت 
الكويت

دمشقهيئة االستثمار وفد من رجال االعمال النيجيريين 79

دمشق الهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون معرض للصور الضوئية 80

اليابان وزارة االقتصاد والصناعة والخارجية اليابانية الملتقى االقتصادي العربي - الياباني 81

وبالتعاون مع ســـفاراتنا في الخارج وعبر وزارة الخارجية الســـورية تم توزيع مطبوعات التشـــريعات االســـتثمارية 
الجديدة باإلضافة إلى )CDs(، كما أعدت الهيئة النسخة األولى من دليل المستثمر الذي سيصدر بلغتين كما تقوم بتطوير 
المطبوعات والمنشورات التي توزع على السفارات العربية واألجنبية في سورية باإلضافة إلى سفاراتنا في الخارج والشركات 

ورجال األعمال المحليين والعرب والدوليين.

الجـــدول رقـــم )19( : األنشـــطة 
الترويجية التي شاركت بها هيئة 

االستثمار السورية خالل 2009
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6-الخارطة االستثمارية:

قامت الهيئة بالتعاون مع مشـــروع تحسين البيئة االستثمارية بتصميم موقع الهيئة الذي يضم جميع المعلومات 
التي  تهم المســـتثمرين، ورابط للخارطة االســـتثمارية ومعلومات عن االستثمار في ســـورية وإحصاءات ودراسات كخطوة 
ترويجية هامة تكون بوابة واحدة لالستثمار في سورية.كما قامت باستكمال وإنهاء بناء الهيكلية االقتصادية وااللكترونية 

للخارطة االستثمارية في سورية. 

    ) www.syriainvestmentmap.org( : تم إطالق الخارطة االستثمارية في 2008/12/31 على الموقع االلكتروني
                                   

باإلضافة إلى موقع ســــورية ضمن الخريطة االســـــتثمارية العربية والتي تضم نحو )4000( فرصة اســـــــتثمارية 
مصـنفـــة قطــاعيًا وتشـــمل )15( دولة عربية ونحو )20( هيئة عــربية وقد تم نشـــــر هذه الخــريطـــة على األنترنت تحت 
موقع )www.arabinvestmap.com( وقد شـــمل هذا الموقع العديد من المعلومات المفيدة للمســـتثمرين كاالتفاقيات 
العربية في مجال االســـتثمار، وحالة االقتصاديات القطرية وقوانين االستثمار وغيرها من البيانات، وتجتهد الهيئة بإقامة 
أوثق العالقات وروابط التعاون المشـــترك مع مختلف الهيئات النظيرة في مختلف الدول العربية والعالمية بهدف تبادل 
المعلومات والخبرات واالهتمام بشكل أكبر برفع مستوى العملية الترويجية منهجًا وتنظيمًا وأسلوبًا وإدارة وإمكانات مادية 

وبشرية.

كما تشـــارك الهيئة حاليًا بوضع الخارطة االســـتثمارية للمناطق الصناعية في ســـورية وذلك مـــن أجل دعم القرار 
االســـتثماري للمناطق الصناعية مـــن حيث )األولوية، التمويل، مراحل التنفيذ، طرق التنفيذ، الرؤية المســـتقبلية للمنطقة 

الصناعية، إدارة المنطقة الصناعية(.
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تقرير االستثمار الرابع في سورية
 the 4th Annual Investment

Report in Syria009
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تقرير االستثمار الرابع في سورية
 the 4th Annual Investment

Report in Syria009
االستثمار في سورية بموجب القانون رقم /10/ لعام 1991 

والمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007
عملـــت الحكومـــة وما زالت تعمل على رفع معدل النمـــو االقتصادي من خالل تطوير البنى التحتية والمؤسســـاتية 
والتشـــريعية لجذب رؤوس االموال المحلية والعربية واألجنبية لالســـتثمار في ســـورية، ولعل أحد أهم هذه التشـــريعات 
المرســـوم التشـــريعي رقم /8/ لعام 2007 لمافيه من ميزات تسهيلية للمســـتثمرين، وفي هذا الفصل سنقف على واقع 

المشاريع التي شملت ونفذت تحت مظلة هذا القانون لغاية عام 2009 إضافة لبعض القوانين األخرى.

•المشاريع المشملة: 	
في عام 2009 عقد مجلس إدارة هيئة االســـتثمار الســـورية )11( جلسة كان للقرارات المتخذة فيها األثر الكبير في 
تحســـين المناخ االستثماري في سورية، وتقديم التسهيالت للمستثمرين، وتطوير سياسات العمل الداخلية في الهيئة، 
وقد تمت في تلك الجلسات الموافقة على تشميل )279( مشروعًا في مجاالت اقتصادية عديدة وبإجمالي تكلفة استثمارية 
تقديرية بلغت  )247( مليار ل.س أي مانســـبته )14.8%(من قيمة إجمالي التكاليف االســـتثمارية للمشاريع المشملة منذ 
عام 1991 والتي بلغت )1670.8( مليار ل.س،  ومن المتوقع أن توفر المشـــاريع المشـــملة مايقارب )22835( فرصة عمل في 

عام 2009.
وكان لقطاع الصناعة الحصة األكبر في عدد المشـــاريع المشـــملة خالل العام الماضي فكان عددها )130( مشـــروعًا 

تلتها مشاريع النقل )101( مشروعًا أما مشاريع الزراعة فكانت )40( مشروعًا باإلضافة لمشروعين في األنشطة األخرى.
يشـــار أنه في الثلث األخير من عام 2009 باتت تحســـب قيمة اآلالت والمعدات ووسائط النقل الخدمية للمشاريع المشملة 

عوضًا عن حساب قيمة التكاليف االستثمارية التقديرية.

الســنوات

عدد المشاريع المشمولة حسب النشاط االقتصادي

المجموع

التكاليف 
االستثمارية 
) مليار ل.س (

فرص العمل
أخرىالنقلالزراعةالصناعة

1995-19912197234446464.932320
2000-19961593174534155.416148

20011096203131925.89208
2002814273135942.810906
200379141012196247946
200410510129124582.814969
200510616828212165.727062
2006181342766497369.131899
200711120503184144.913841
200811529583205448.419223
200913040101827924722835
139518316814233011670.8206357اجملموع

9.321.96198.514.811.1نسبة 2009 %

الجدول رقم )20( :  تطور حجم المشاريع االستثمارية المشملة  بأحكام قوانين تشجيع االستثمار 
) القانون رقم /10/ لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 (حسب السنوات والنشاط 

االقتصادي وفرص العمل خالل الفترة )1991 – 2009(.

المصدر: : بقاعدة بيانات هيئة االستثمار السورية.

الفصل الرابع
Chapter IV Investment in Syria under Law No. / 10 / of  1991

And Legislative Decree No. / 8 / for the year 2007
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الشـــكل رقـــم )7( :  طـــور أعداد 
المشمولة  االستثمارية  المشاريع 
بأحكام قوانين تشجيع االستثمار 
حســـب القطاع والســـنوات خالل 

الفترة )1991 -2009( 

المصدر: بيانات المكتب المركـــزي لإلحصاء. )بيانات 
2008 توقعات(.

نقلزراعة
صناعةأخرى

الشكل رقم )8( :   توزع التكاليف 
االســـتثمارية للمشاريع المشملة 
بأحكام قوانين تشجيع االستثمار 
حســـب الســـنوات  من )1991 - 

   ) 2009
الوحدة: )مليار ل.س( 
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القطـاع

التكاليف االستثمارية ) مليار ل.س (المشـاريع

العدد )عامل(
التكاليف %العدد

قيمة اآلالت 
والمعدات ووسائط 

النقل الخدمية

11942,748.341.69741الصنـاعة

4014,32.31.81405الزراعـة

10136,273.64982 النقـل

2537-62.1122.4النفط والثروة والطاقة

113.99.60.61142الصحية والطبية

457-20.85قطاعات آخرى

100194.647.6202664%279المجموع

االجمالي العام
247

مت اضافة 10% الى قيمة اآلالت واملعدات ووسائط النقل اخلدمية ثم جمعها مع التكاليف االستثمارية

الجدول رقم )21( :  المشاريع االستثمارية المشمولة بأحكام المرسوم 
التشريعي  رقم /8/ لعام2007 حسب القطاع لعام  2009

المصدر : بقاعدة بيانات هيئة االستثمار السورية.

زراعة

نفط وطاقة

صحية وطبية

قطاعات أخرى

نقل

صناعة

الشـــكل رقم )9( :  عدد للمشاريع 
المشملة بأحكام المرسوم رقم /8/ 
لعام 2007 حســـب القطاع  لعام 

2009



47 Syrian Investment Agency

الشـــكل رقـــم )10( :  توزع فرص 
عمل المشاريع المشملة لألعوام

)2009 - 2001(
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ويبين المخطط التالي كيف توزعت فرص العمل التي وفرتها المشـــاريع االستثمارية خالل الفترة )2001 – 2009( 
ويالحظ التحسن في عدد فرص العمل في عام 2009 فقد بلغ )22835( فرصة حيث كانت )19223( فرصة في عام 2008.
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الجدول رقم )22( :  المشـــاريع المنفذة وقيـــد التنفيذ وفق أحكام 
قوانين تشـــجيع  االســـتثمار بما فيها المدن الصناعية حسب نوع 

المشروع للفترة )1991 – 2009(

الشكل رقم )11( :  نســـبة المشاريع المنفذة إلى المشاريع المشملة حسب 
السنوات )2001 – 2009(

•المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ: 	

تقوم هيئة االســـتثمار السورية بتتبع تنفيذ المشاريع المشـــملة وتدل المؤشرات الصادرة عنها على أن المشاريع 
المشـــملة خالل الفترة )1991 – 2009( والبالغة )3301( مشـــروعًا بما فيها مشاريع المدن الصناعية قد حققت نسبة تنفيذ 
قدرها )68.4 %( في حين كانت نســـبة التنفيذ لعام 2009 )28%( لـ )279( مشـــروعا مشـــمال هذا العام كما يوضح الجدول 

التالي:

السنوات
عدد المشاريع 

المشمولة
العـدد المشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ

اإلجمالي
نسبة

التنفيذ % األخرىالزراعيةالنقلالصناعية
2000-19918052563606462677.8

200131952610211536.1
2002359721811225671.3
20031967517840257131.1
20042459121180310126.5
200521279115019592
20064971047511119138.4
2007184855619016087
20082054127106933.7
200927949131417828

330190411736910225768.4المجموع

المصدر: قاعدة بيانات هيئة االستثمار السورية .   

2001

2009-2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

المنفذ المشمل

مالحظة: إن ســـبب وجود نســـبة تنفيذ تتجاوز ) 100 %( يعود الى أن ما تم تنفيذه خالل العام المعني كان شـــمل خالل 
األعوام التي سبقت عام التنفيذ وذلك كون مدة تنفيذ المشاريع تقدر بثالثة سنوات .

1000800800- 600600- 400400- 200200- 0
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ويبين الجدول أدناه تفصيال للمشـــاريع المنفذة وقيد التنفيذ خالل عام 2009، فقد بلغ عدد المشـــاريع قيد التنفيذ 
الحاصلة على ترخيص صناعي وزراعي إضافة لمشاريع النقل المنفذة )58( مشروعًا بمافيها مشاريع المدن الصناعية وذلك 
بتكاليف استثمارية تقديرية )39.7( مليار ل.س، أما المشاريع المنفذة لذات العام والحاصلة على سجل جزئي ونهائي فقد 

بلغت )20( مشروعًا وكانت قيمة اآلالت المنفذة فعليًا فيها )1( مليار ل.س.

قيد التنفيذ ) ترخيص صناعي – ترخيص زراعي ( + منفذ للنقل

تاريخ التنفيذ
عدد المشاريع قيد 

التنفيذ
التكاليف االستثمارية 

التقديرية
فرص العمل

2000-199137338.3518945
2001683.771717
20021924.52851
20031966.563012
200424825.98042
200514522.44588
200613727.36278
200712668.5968.7
20084518.52796
20095839.74080
1588255.5752377.7اجملموع

المنفذة ) سجل جزئي – سجل نهائي (

عدد المشاريع 
المنفذة 

قيم اآلالت 
المنفذة فعليًا

فرص العمل

253 19.37 19242
47 2.6 2163
64 3 3924
61 3.4 3803
62 5.9 4468
50 4.2 3345
54 3.93 3785
34 3.5 2926
24 7.7 4569
20 1 1291

49516 55 669

الجـــدول رقم )23( : عدد  المشـــاريع المنفـــذة وقيد التنفيذ 
وتكاليفهـــا وفـــرص العمل  وفـــق أحكام قوانين تشـــجيع 
االســـتثمار بما فيها المدن الصناعية حسب حجم التكاليف 

االستثمارية للفترة 1991 – 2009 
الوحدة )مليار ل.س(

المصدر: قاعدة بيانات هيئة االستثمار السورية.

النشاط
المشاريع الزراعية          

) ترخيص زراعي (
المشاريع الصناعية          

) سجل جزئي + نهائي(
االجماليمشاريع النقل

119710005232720التكاليف االستثمارية

الجـــدول رقـــم )24( :  : التكاليف االســـتثمارية للمشـــاريع 
االســـتثمار  تشـــجيع  قانـــون  أحـــكام  وفـــق  المنفـــذة 
بمـــا فيهـــا المـــدن الصناعيـــة حســـب حجـــم التكاليـــف 
                                                                                                                                                ) ل.س  مليـــون   ( الوحـــدة    2009 لعـــام   االســـتثمارية 

  

المصدر: قاعدة بيانات هيئة االستثمار السورية.
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• المشاريع الملغاة: 	

نصت التعليمات التنفيذية لقانون االســـتثمار رقم /10/لعام 1991 على: )إلغاء قرار التشـــميل إذا لم يقم صاحب 
المشروع خالل فترة سنة من تاريخ إبالغه قرار الترخيص باتخاذ اإلجراءات الجدية للمباشرة بالتنفيذ، ما لم يبرز أسبابًا مبررة 
للتأخير يقبل بها المجلس األعلى لالســـتثمار لتمديد فترة التنفيذ ..( وبالتالي إن الذي يلغى هو قرارات التشـــميل وليس 
مشـــاريع كما يعتقد البعض، وخالل واقع عمل الهيئة ومتابعتها للمشاريع غير المنفذة وجدت أن األسباب التي تقف وراء 

عدم التنفيذ وبالتالي إلغاؤها يمكن تحديدها باآلتي: 
1( ســـهولة الحصول على قرار تشـــميل أي مشـــروع، وكذلك إلغاء هذا القرار ال يعود على المســـتثمر بأية تبعات مالية أو 

إجرائية.
2( عدم قدرة المستثمر الذاتية على تمويل مشروعه وفشله في الحصول على قروض تمويلية من المصارف ألسباب عديدة 

أهمها عدم قدرته على تقديم الضمانات المطلوبة للمصارف المأذونة.
3( عدم دراســـة المستثمر للمشروع دراسة جدية وواقعية من النواحي االقتصادية والفنية والتسويقية، مما يعرضه أثناء 

التنفيذ إلى عقبات لم يكن يتوقعها ولم تكن بحسبانه.
4( الخالفات الحاصلة بين الشـــركاء عندما يعمدون إلى التنفيذ كخالفات توزيع الحصص والنوع القانوني للشـــركة، اإلدارة 

وطريقة التمويل ..الخ.
5( ســـعي بعض األشخاص )المســـتثمرين( إلى الحصول على قرارات تشميل مشاريع اســـتثمارية للمتاجرة بها ومحاولة 
البحث عن شـــركاء، علمًا أن هيئة االســـتثمار قد استطاعت الحد من المتاجرة بقرارات التشـــميل بالطرق القانونية وتوعية 

المستثمرين عند إجراء أية واقعة تنازل أو مشاركة تتم وفق األصول.
6( عدم دراســـة الموقع الذي ســـيقام عليه المشـــروع من حيث مدى مواءمة األرض إلقامة هذا النوع من المشروعات فهناك 
أســـباب موضوعية تحول دون موافقة الجهات الوصائية على منح التراخيص النظامية الالزمة لها مثل معامل اإلســـمنت أو 
الفوســـفات التي ال يسمح بإقامتها على أرض زراعية أو قرب محميات أو بحيرات أو تجمعات سكنية أو مواقع سياحية ..الخ، 

فهناك شروط بيئية، وهناك ظروف يحتاجها المشروع كتوفر المياه الالزمة والكهرباء وغيرها.
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أواًل: القطــاع الصنــاعي: 

أ. المشاريع الصناعية المشملة:

تعتبر الصناعة بمثابة العمود الفقري لالقتصاد الســـوري حيث تساهم بحوالي )25 %( من الناتج المحلي اإلجمالي 
وتقوم الحكومة بإعادة تنظيم القطاع الصناعي بهدف تطويره وتعزيز كفاءته االقتصادية من خالل إنشاء المدن الصناعية 
ووضع التشـــريعات اإلصالحية وفتح المجال أمام القطاع الخاص لالستثمار في مجاالت كانت في السابق حكرًا على القطاع 
العام مثل األســـمنت والسكر وتتوجه السياســـة الصناعية الحالية نحو االستمرار في تعزيز الصناعات الخفيفة والنهوض 
بصناعات ثقيلة وذات الكفاءة الرأســـمالية مثل الهندســـة و الكيماويات التي بدورها تشـــهد نموا سريعا وتستمر سورية 
بتنفيذ خطط التحديث والتطوير، وتعمل اآلن ضمن الخطة الخمسية العاشرة للفترة الممتدة بين عامي 2006 و2010 والتي 
تهدف إلى دفع االقتصاد نحو اقتصاد الســـوق االجتماعي مع تخفيض االعتماد على القطاع النفطي، بحيث تكون الصناعة 
هي قاطرة للنمو االقتصادي، وتتضمن هذه الخطة تطبيق المزيد من إشراك القطاع الخاص في تطوير المنظومة الصناعية 
الوطنية و تعزيز كفاءة االســـتثمارات الخاصة الوافدة إلى هذا القطاع من خالل ســـلة الحوافز التي تقدمها للمســـتثمرين 
وخاصـــة في المدن الصناعية المتخصصة ومنها منح كامل الملكية للمســـتثمرين األجانب وإعطاء المشـــاريع مناطق حرة 

وأراضي بأسعار مناسبة.
ومن خالل قراءة سريعة للمؤشرات الخاصة بالمشاريع الصناعية نالحظ ازديادًا في عدد المشاريع المشملة وحققت 
في عام 2009 نســـبة )9.4%( من إجمالي المشاريع الصناعية المشملة خالل الفترة )1991 – 2009( فقد تم تشميل )130( 
مشـــروعًا صناعيًا بتكلفة اســـتثمارية )104.4( مليار ل.س مقارنة مع )115( مشـــروعًا في عام 2008 كما هو مبين بالجدول 

التالي:

عدد المشـاريعالسنوات
التكاليف االستثمارية 

)مليار ل.س(
عدد فرص العمل  

2000-19913789227799
200110920.36102
20028135.97438
20037919.16064
20041057511549
20051068012392
2006181231.321030
200711148.410471
2008115118.312331
2009130104.413454

1395824.7128630المجموع

الجـــدول رقـــم )25( :  المشـــاريع 
بأحـــكام  المشـــملة  الصناعيـــة 
االســـتثمار  تشـــجيع  قوانيـــن 
حسب السنوات وحجم التكاليف 

االستثمارية وفرص العمل 
خالل الفترة)1991– 2009(

المصدر: قاعدة بيانات هيئة االستثمار السورية.
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وإذا نظرنا إلى توزيع المشـــاريع الصناعية حســـب نوع النشـــاط الصناعي نالحظ أن المشاريع الهندسية استأثرت 
بالحصة األكبر منها فقد تم تشميل )51( مشروعًا في عام 2009 أما إجمالي هذه المشاريع ) البالغ 443 مشروعًا ( فقد حقق 
نسبة )31.8%( من إجمالي المشاريع الصناعية المشملة خالل الفترة )1991 – 2009( بما فيها المشاريع المشملة في المدن 
الصناعية،  أما المشـــاريع الغذائية فقد بلغ عددها اإلجمالي )390( مشـــروعًا أي مانســـبته )27.9%( من إجمالي المشاريع ، 
تلتها المشاريع الكيميائية فتم تشميل )32( مشروعًا في عام 2009 من أصل )287( مشروعًا إجماليًا وبلغت نسبة المشاريع 
الغذائية )20.5%( من إجمالي المشـــاريع الصناعيه خالل 1991 – 2009  أما المشاريع الصناعية النسيجية فقد بلغ عددها 

)8( مشاريع فقط في عام 2009 وذلك وفق الجدول التالي.

النشاط الصناعي 
حسب السنوات

المجموعالنسيجيةالكيميائية الغذائيةالهندسية

1995-199161735530219
2000-199647462838159

200144121835109
20022713182381
20033116151779
200435161440105
200527282031106
200654564130181
200719532514111
20084738219115
20095139328130

4433902872751395المجموع

100%31,827,920,519,7التوزع النسبي %

الجدول رقـــم )26( : جدول يبين 
الصناعية  المشـــاريع  تطور توزع 
المشـــملة وفـــق أحـــكام قوانين 

تشجيع االستثمار 
حسب نوع النشـــاط خالل الفترة 

: )2009-1991(

المصدر: قاعدة بيانات هيئة االستثمار السورية.
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ب. المشاريع  الصناعية المنفذة:

تظهر المؤشـــرات ارتفاعًا في نسبة المشـــاريع الصناعية المنفذة وقيد التنفيذ في عام 2009 فقد بلغ عددها )51( 
مشروعًا من أصل )130( مشروعًا صناعيًا مشمال في ذات العام بما فيها المدن الصناعية أي بنسبة )39.2%(، وبالتالي تكون 
المشاريع الصناعية المنفذة وقيد التنفيذ خالل الفترة من 1991 حتى 2009 والبالغة )944( مشروعًا قد حققت نسبة تنفيذ 

قدرها )67.6 %( من إجمالي المشاريع المشملة لهذه الفترة.

السنوات
عدد المشاريع 

المشمولة

المشاريع المنفذة و قيد التنفيذ
العـدد اإلجمالي

نسبة
التنفيذ %

سجل نهائيسجل جزئيترخيص صناعي

2000-1991378123921426570.1
2001109718295449.5
2002811115497592.5
2003791420417595
20041053322409489.5
20051063420308479.2
200618160361811463
20071115724108879.2
20081151614104034.7
2009130311375139.2

139527527544894467.6المجموع

الجـــدول رقـــم )27( : المشـــاريع 
الصناعية المنفذة و قيد التنفيذ 
للفترة  الصناعية  المدن  بما فيها 

 )2009 – 1991(

المصدر: قاعدة بيانات هيئة االستثمار السورية.
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الجدول رقم )28( : بيان المنشآت 
الصناعيـــة المنفذة وفـــق قانون 
تنظيـــم وتشـــجيع الصناعة رقم 
/21/ لعام 1958للسنوات )2005-

 )2009
)وحدة رأس المال مليون ل.س(

الجدول رقم )29( : بيان  المنشآت 
الحرفية المنفذة لعام 2009 

المصدر: بيانات وزارة الصناعة .

المصدر: بيانات وزارة الصناعة.

20052006200720082009البيانالنشاط

الصناعات 
الهندسية

140117172139160عدد المنشآت

95131923735121683375.868رأس المال

7921455183812851672عدد العمال

الصناعات الكيماوية

247246166174201عدد المنشآت

249652356053.93318.56113.512رأس المال

16042504197416322063عدد العمال

الصناعات الغذائية

380333278317266عدد المنشآت

283834152923.43871.77533.203رأس المال

17241983192917861422عدد العمال

الصناعات النسيجية

227240134156130عدد المنشآت

12594331917.81188.81628.895رأس المال

17731857139612251331عدد العمال

المجموع العام

994936750786757عدد المنشآت

75441617313630.82057418651.478رأس المال

58937799713759886488عدد العمال

عدد العمالرأس المال   )مليون ل.س(عدد المنشآتالنشاط الصناعي

398285.022842الهندسية

4742.057131الكيميائية

183204.826481الغذائية 

7046.093284النسيجية 

698577.9981738المجموع
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الجـــدول رقـــم )30( : بيان  تطور 
مؤشـــرات االســـتثمار في المدن 

الصناعية

 ثانيًا: المدن الصناعية: 

أحدثت المدن الصناعية في سورية بهدف تشجيع االستثمار الصناعي المحلي والعربي واألجنبي وبسبب االنتشار 
العشوائي للمعامل السيما في األراضي الزراعية وللعمل على التقليل من أخطار التلوث البيئي لبعدها عن مناطق السكن.  
تساعد المدن الصناعية على تأمين فرص عمل جديدة وُتوجد المناخ األمثل لالستثمارات الصناعية من خالل تأمين 

أراٍض جديدة مخدمة بالبنى التحتية )طرق – كهرباء – مياه – صرف صحي – هاتف – محطات معالجة مياه(.

مزايا االستثمار في المدن الصناعية:

• تأمين أراض مخدمة بالبنية التحتية وأبنية الخدمات الجاهزة إلقامة كافة المعامل  والمنشآت الصناعية وبمساحات 
تلبي حاجة كافة المستثمرين.

بيع األراضي إلى المستثمرين الصناعيين بموجب عقود بالتراضي بأسعار التكلفة الفعلية وبدون أرباح وعلى أقساط 
مدتها )5( سنوات.

• تحقيق ارتفاع عامل استثمار المقاسم الصناعية من خالل نظام ضابطة البناء المعتمد.
• توفر المدن الصناعية السكن العمالي وكافة خدماته.

• انخفـــاض تكاليف محطات تحويل الكهرباء بشـــكل ملحوظ في المدن الصناعية قياســـًا بتكاليفها خارج المدن 
الصناعية.

• توفير الوقت والجهد والمال في إجراءات التراخيص اإلدارية للبدء في المشاريع االستثمارية الصناعية.
• توفير التفاعل والتكامل بين كافة أنواع الصناعات والحرف بحكم تجاورها وتمركزها في المدينة الصناعية وذلك 

يساعد في تغطية احتياجات بعضها لبعض.
• انخفاض المعدل الضريبي للمنشآت والمعامل القائمة في المدينة الصناعية قياسًا بخارجها.

المجموعحسياءعدراالشيخ نجارالوحدةالمؤشر

132114773503148معمل عدد المعامل 

 حجم االستثمارات 
اإلجمالية

729330195مليار ل.س

 عدد العاملين في بناء 
وتشغيل المعامل

26000240601152961589عامل

ا اإلعانات المقدمة من 
الدولة لتنفيذ البنى 

التحتية
2.1671.7501.4905.407مليار ل.س

ا اإلنفاق الفعلي التراكمي 
على تنفيذ البنى التحتية

7.4385.8342.74516.017مليار ل.س

ا اإليرادات االستثمارية 
التراكمية الصافية

5.7805.8181.55613.154مليار ل.س

ا القيمة اإلجمالية ألتعاب 
ورسوم نقابة المهندسين 

1.5751.1390.1592.873مليار ل.س
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أ- مدينة حسياء الصناعية )في محافظة حمص(:

تقع المدينة الصناعية في حسياء على طريق دمشق حمص الدولي وتبعد عن مدينة حمص حوالي 25 كلم، وتمتد 
على مســـاحة قدرها) 2500 ( هكتار وتتســـع لـ 70 ألف نسمة، وقد تم خالل عام 2009 تشميل )10( مشاريع من أصل )83( 

مشروع مشمل خالل الفترة )2004 – 2009( وحققت هذه المشاريع نسبة تنفيذ وقدرها )%46.98(.

السنوات
عدد المشاريع 

المشملة

المشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ
نسبة التنفيذ

%

التكاليف 
االستثمارية 

المنفذة 
)بالمليون(

عدد فرص 
العمل ترخيص 

صناعي
سجل جزئي

سجل 
نهائي

مجموع المنفذ

2004116401091168402630
200510604101002104303
200633701824.2252142902
200711500545.51852449
20088832562.051620211
20091091011050327

8341873946.98476806822المجموع 

الجدول رقم )31( : بيان الواقع التنفيذي للمشاريع االستثمارية المشملة 
بأحكام قوانين تشـــجيع االســـتثمار في مدينة حسياء الصناعية خالل 

الفترة من ) 2004 - 2009 (

الجدول رقم )32( : بيان توزع المشـــاريع الصناعية المشملة وفق أحكام 
قوانين تشجيع االستثمار في مدينة حسياء الصناعية وفق نوع النشاط 

خالل الفترة )2009-2004( 

المصدر: بيانـــات وزارة اإلدارة المحلية والبيئة )المدن 
الصناعية( .

المصدر: بيانـــات وزارة اإلدارة المحلية والبيئة )المدن 
الصناعية( .

المجموعصناعات أخرىصناعات كيميائيةصناعات هندسيةصناعات نسيجيةصناعات غذائيةالسنوات
20044133011
20050104510
200681815133
20072013511
2008114208
20094033010

19419301183المجموع
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الجـــدول رقـــم )33( : بيان المنشـــآت 
الصناعية المنفذة في مدينة حســـياء 
الصناعيـــة وفق القانون رقم /21/ لعام  

1958 للسنوات )2004 -2009(
)وحدة رأس المال مليون ل.س(

المصدر: بيانـــات وزارة اإلدارة المحلية والبيئة )المدن 
الصناعية( .

اجملموع200420052006200720082009البيانالنشاط

الصناعات 
الهندسية

4584726256168عدد المنشآت

2203813207577225322859767رأس المال

113672836246366882334عدد العمال

الصناعات 
الكيماوية

430302011399عدد المنشآت

370198524589025954006725رأس المال

724334683701061001557عدد العمال

الصناعات 
الغذائية

13615149180عدد المنشآت

701066198085960815006304رأس المال

40429311266139351267عدد العمال

الصناعات 
النسيجية

26423118عدد المنشآت

1501452711253002001191رأس المال

4513810516017015633عدد العمال

المجموع العام

1113096624811365عدد المنشآت

8107009678426584035238523987رأس المال

2701672172010427812385791عدد العمال
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الجدول رقم )34( : بيان  الواقع التنفيذي للمشاريع االستثمارية المشمولة 
بأحكام قوانين تشـــجيع االســـتثمار في مدينة الشـــيخ نجار الصناعية 

للسنوات  )2009-2004(

الجدول رقم )35( : بيان  المشاريع الصناعية المشملة وفق أحكام قوانين 
تشـــجيع االســـتثمار في مدينة الشـــيخ نجار الصناعية وفق نوع النشاط 

خالل الفترة )2009-2004(

المصدر: بيانـــات وزارة اإلدارة المحلية والبيئة )المدن 
الصناعية( .

المصدر: بيانـــات وزارة اإلدارة المحلية والبيئة )المدن 
الصناعية( .

 ب: مدينة الشيخ نجار الصناعية )في محافظة حلب(:

تقع مدينة الشيخ نجار الصناعية في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة حلب وتبعد عنها بمقدار 15 كم وتمتد على 
مســـاحة قدرها )4412( هكتار، وقد بلغت المشـــاريع المشـــملة في هذه المدينة خالل الفترة )2004 – 2009( )75( مشروعًا 

محققة نسبة تنفيذ قدرها )%42.7(.

السنوات
عدد المشاريع 

المشمولة

المشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ
نسبة التنفيذ 

%

التكاليف 
االستثمارية 

المنفذة )بالمليون

عدد فرص 
العمل مجموع المنفذسجل نهائيسجل جزئي

200432155206246601683
2005205494537101547
200671-1142240887
200781-1121780379
200871-1141120517
20091---025086

752393242.7143605150المجموع

المجموعصناعات كيميائيةصناعات هندسيةصناعات نسيجيةصناعات غذائيةالسنوات
20042246-32
2005-145120
200612137
200712148
2008-4-37
2009-1--1

447131175المجموع
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عدد المشاريعالسنوات
عدد السجالت الصناعية 

المنفذة
عدد فرص العملالتكاليف االستثمارية

20040000
20057956111094394
200628043184261847
20075605685583558
200835742133935473
20092258643781842

22172335586417114المجموع

الجـــدول رقـــم )36( : المنشـــآت 
فـــي  المنفـــذة  الصناعيـــة 
الصناعية  نجـــار  الشـــيخ  مدينة 
لعام   /21/ رقـــم  القانـــون  وفـــق 
                                  )2009-2004( 1958للســـنوات 

)وحدة التكاليف مليون ل.س(

الجدول رقم )37( : يوضح الواقع التنفيذي للمشـــاريع االســـتثمارية 
المشمولة بأحكام قوانين تشجيع االستثمار في مدينة عدرا الصناعية 

للسنوات ) 2004- 2009(

المصدر: بيانـــات وزارة اإلدارة المحلية والبيئة )المدن 
الصناعية( .

المصدر: بيانـــات وزارة اإلدارة المحلية والبيئة )المدن 
الصناعية(  .

ج: مدينة عدرا الصناعية )في محافظة ريف دمشق(:

تقع مدينة عدرا الصناعية شـــمال جنوب طريق دمشـــق – بغداد وتبعد 35 كم عن العاصمة دمشق وتبلغ مساحتها 
)7000 ( هكتار، وتم تشميل )6( مشاريع فيها عام 2009 متوزعة بين صناعات هندسية وكيميائية وذلك بتكلفة استثمارية 

قدرها )2263( مليون ل.س وحققت هذه المشاريع نسبة تنفيذ )%100(.

السنوات
عدد 

المشاريع 
المشملة

المشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ
نسبة 

التنفيذ 
%

التكاليف 
االستثمارية 

المنفذة 
)بالمليون(

عدد فرص 
العمل ترخيص 

صناعي
سجل جزئي

سجل 
نهائي

مجموع المنفذ

2004200221003105179

2005705271002382421
200623023023100161472530
2007404041001803387
2008330001006789585
20096420233,32263985

4573443884,4324895087المجموع
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صناعات غذائيةالسنوات
صناعات 
نسيجية

صناعات 
هندسية

صناعات 
كيميائية

المجموعصناعات أخرى

2004101002
2005034007
200620191123
2007300104
2008101103
2009004206

73295145المجموع

الجـــدول رقم )38( : بيان  المشـــاريع الصناعية المشـــملة بأحكام قانون 
تشـــجيع االســـتثمار في مدينة عدرا الصناعية وفق نوع النشـــاط للفترة 

 )2009-2004(

الجـــدول رقم )39( : جدول تتبع المشـــاريع الصناعية المنفذة وفق أحكام 
القانون رقم /21/ لعام 1958 في مدينة عدرا الصناعية 

للفترة من )2009-2004( 

المصدر: بيانـــات وزارة اإلدارة المحلية والبيئة )المدن 
الصناعية( .

المصدر: ببيانـــات وزارة اإلدارة المحلية والبيئة )المدن 
الصناعية(  .

السنوات
عدد المشاريع 

المشملة

التكاليف المشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ
االستثمارية 

المنفذة 
)بالمليون(

عدد فرص 
العمل ترخيص 

صناعي
مجموع المنفذسجل نهائيسجل جزئي

20040000000
20051461400614614001743
2006646635476466025009
2007334319510334160665514
2008220616221418270
2009151932731151242843536

12991187427012994377016072المجموع 
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الجدول رقم )40( : بيان  الواقع التنفيذي للمشـــاريع االســـتثمارية المشـــمولة بأحكام مرسوم 
تشجيع االستثمار في المدينة الصناعية بدير الزور للسنوات )2008- 2009(

الجدول رقم )41( : بيان  المشـــاريع الصناعية المشـــملة بأحكام مرسوم تشجيع االستثمار في 
المدينة الصناعية بدير الزور وفق نوع النشاط للفترة )2009-2008(  

الجدول رقم )42( : بيان  المشـــاريع الصناعية المنفذة وفق أحكام القانون رقم /21/ لعام 1958 
في المدينة الصناعية بدير الزور للفترة من )2008 – 2009( 

د: المدينة الصناعية بدير الزور :

تعتبر هذه المدينة من أحدث المدن الصناعية في ســـورية حيث أحدثت بموجب المرســـوم التشريعي رقم /110/ 
لعام 2007 وتتمركز على بعد 15 كم من مدينة دير الزور وتبلغ مســـاحتها )2850( هكتار مع التوسع، قد بلغ عدد المشاريع 

المشملة في هذه المدينة منذ إحداثها )8( مشاريع منها )5( مشاريع في عام 2009.

السنوات
عدد المشاريع 

المشمولة

المشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ
نسبة التنفيذ 

%

التكاليف 
االستثمارية 

المنفذة 
)بالمليون(

عدد فرص 
العمل مجموع المنفذسجل نهائيسجل جزئي

20083000032073
200950000573172

80000893245المجموع

المجموعصناعة كيماويةصناعة هندسيةصناعة نسيجيةصناعة غذائيةالسنوات
200830003
200930115

60118المجموع

عدد فرص العملالتكاليف االستثماريةعدد السجالت الصناعية المنفذةعدد المشاريعالسنوات
20080000
20093012735

3012735المجموع
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الجدول رقم )43( : بيان الواقع التنفيذي للمشاريع االستثمارية المشمولة 
بأحكام قوانين تشجيع االستثمار في المدن الصناعية األربعة للفترة من 

 )2009- 2004(

الجدول رقم )44( : بيان  المشـــاريع الصناعية المنفـــذة في المدن الصناعية 
الثالث ) عدرا –حسياء – الشيخ نجار ( فق نوع النشاط للفترة )2009-2004(

المصدر: بيانـــات وزارة اإلدارة المحلية والبيئة )المدن 
الصناعية( .

المصدر: ببيانـــات وزارة اإلدارة المحلية والبيئة )المدن 
الصناعية(  .

هـ: إجمالي المشاريع االستثمارية في المدن الصناعية :

تفيد بيانات وزارة االدارة المحلية )المدن الصناعية( أنه في عام 2009 كانت نســـبة تنفيذ المشـــاريع المشملة في 
المدن الصناعية األربعة )13.6%( لـ )22( مشروعًا وبتكلفة استثمارية منفذة فعليًا قدرها )3136( مليون ل.س، وقد توزعت 

هذه المشاريع بين )8( للمشاريع الهندسية و)7( للمشاريع الغذائية و)6( للمشاريع الكيميائية ومشروع نسيجي واحد.

السنوات
عدد المشاريع 

المشملة

المشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ
نسبة التنفيذ 

%

التكاليف 
االستثمارية 

المنفذة 
)بالمليون(

عدد فرص 
العمل ترخيص 

صناعي
سجل نهائيسجل جزئي

مجموع 
المنفذ

20044561973271.1246054492
200537610102670.381962271
20066372413250.8436016319
2007235501043.554351215
2008211142628.698491386
2009221330313.631361570

21148692010951.79502217193المجموع

صناعات غذائيةالسنوات
صناعات 
نسيجية

صناعات 
هندسية

صناعات 
كيميائية

المجموعصناعات أخرى

2004725103045

200501895537

20061132819263
20076228523
20085556021
20097186022

3654624712211المجموع
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الجدول رقم )45( : بيان  المنشآت 
المدن  فـــي  المنفذة  الصناعيـــة 
الصناعيـــة األربعة وفـــق القانون 

رقم /21/ لعام 1958
للسنوات  )2009-2004( 

المصدر: بيانـــات وزارة اإلدارة المحلية والبيئة )المدن 
الصناعية(.

عدد المشاريعالسنوات
التكاليف االستثمارية المنفذة 

)بالمليون(
عدد فرص العمل

200411810270
20051071195187809
20061022258128576
20079562728210114
2008427188466524
2009390311745651

387712344228944المجموع

تقرير االستثمار الرابع في سورية
 the 4th Annual Investment

Report in Syria009
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ثالثًا: قطاع النقــــل:

نظـــرًا لالرتباط الوثيق بين كفاءة النقل وكفاءة القطاعات األخرى, وخصوصًا الســـياحة والتجارة, تعمل الحكومة في 
ســـورية على تطوير شـــبكات النقل والمرافق القائمة المرتبطة بالنقل بهدف تحويل سورية إلى مركز رئيسي على ممرات 

التجارة الدولية والنقل بالعبور والنقل متعدد الوسائط , باإلضافة إلى تسهيل الخدمات السياحية . 
وتعمل الحكومة على إشراك القطاع الخاص في تطوير مجاالت النقل البري والجوي والبحري من خالل إبرام عقود شراكة بين 

القطاعين العام والخاص )PPP( وعقود )BOT( واستقطاب االستثمار األجنبي المباشر.
 وقد ارتفع عدد مشـــاريع النقل بأنواعه البري والجوي والبحري المشـــملة بأحكام قوانين تشـــجيع االســـتثمار خالل الفترة 
)1991– 2009( ليصل إلى )1681( مشـــروعًا، منها )101( مشـــروعًا ُشـــملت في عام 2009، وبلغ إجمالي عدد مشـــاريع النقل 
المنفذة )1365( مشـــروعًا، أحدثت فعليًا هذه المشـــاريع نحو )36292( فرصة عمل ، وبلغت تكاليفها اإلستثمارية نحو )57( 

مليار ل.س. يشار إلى أن نسبة التنفيذ اإلجمالية لمشاريع النقل بلغت )81.2%( من حيث عددها.

المجموع العام2006-1991200720082009

منفذمشملالمحافظة
نسبة 
التنفيذ

منفذمشمل
نسبة 
التنفيذ

منفذمشمل
نسبة 
التنفيذ

منفذمشمل
نسبة 
التنفيذ

منفذمشمل
نسبة 
التنفيذ

75%90.5110014002100268201%222201دمشق

ريف 
دمشق

235194%82.662%33.3102%20134%30.8264202%76.5

85.2%20318271%46.7102%36.3157%91.4114%282258حلب

92.8%33.3235218%2531%95.110041%227216حماه

84.4%93.43001001400187158%169158حمص

75.2%23.110982%50133%86.740021%9078الالذقية

83.1%6011999%71.4106%28.675%90.572%9586طرطوس

90.3%500001005247%93.821%4946إدلب

54.1%1006002413%1210011%1612الرقة

60.9%204628%71.520010051%3827دير الزور

76%90.40001003002519%2119الحسكة

86.4%1001001002219%94.711%1918درعا

37.5%6010010010083%53السويداء

125%12500000000045%45القنيطرة

81.2%16.816811365%29.310117%205817%89.75010%14721321المجموع

الجدول رقم )46( : بيان اعداد مشاريع النقل المشملة وفق أحكام قوانين 
تشجيع  االستثمار حسب المحافظات للفترة )1991-2009( والمنفذة في 

نفس الفترة

المصدر: المنفذ من  بيانات وزارة النقل )والمشمل من 
هيئة االستثمار السورية( .
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350300300- 250250- 200200- 150150- 100100- 5050- 0

الســنوات

التكاليف االستثمارية 
للمشمل

)مليون ل.س(

التكاليف االستثمارية
للمنفذ

)مليون ل.س(

نسبة  التنفيذ
%

عدد فرص العمل

2000-1991252800202520282099.7187273
2001390930039093001002480
2002545779054577901003366
2003210390021039001001163
20044137770402627097.32142
200510504700412570039.22108
200620105700811860040.33312
20075628850115785020.6866
20089224200160640017.4917
200910329500143280013.8811

966817305714143059.136292المجموع

الجدول رقم )47( : بيان بحجم التكاليف االســـتثمارية لمشاريع النقل المشملة والمنفذة  
وفق أحكام قوانين تشـــجيع االستثمار ونســـب التنفيذ وعدد فرص العمل للفترة )1991 

 )2009 -

الشكل رقم )12( : مشاريع النقل المشملة والمنفذة

دمشق

ريف دمشق

حلب

حماه

حمص

الالذقية

طرطوس

إدلب

الرقة

دير الزور

الحسكة

درعا

السويداء

القنيطرة

المنفذ

المشمل
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الجدول رقم )48( : مشروعات المجمعات العقارية المشمولة بأحكام قانون 
االستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديالته 

المصدر: قاعدة بيانات هيئة االستثمار السورية .

رابعًا: القطاع العقاري:

شهد قطاع العقارات تحسنًا ملموسًا خالل السنوات القليلة الماضية ليواجه بعدها تراجعًا في األداء في الربع األخير 
من عام 2008 ومطلع عام 2009 بسبب تداعيات األزمة المالية واالقتصادية العالمية على آفاق استدامة التمويل للمشاريع 
ل إلغاء أي من المشـــاريع العقارية القائمة . كما يشـــهد  عة ولكن رغم ذلك لم ُيســـجَّ العقارية والعمرانية القائمة والمتوقَّ
ســـوق العقارات في سورية مشاريع ضخمة مشتركة بين مستثمرين سوريين وغير سوريين السيما من الدول العربية، وقد 
رت األزمة المالية و االقتصادية العالمية على قنوات تمويل المشاريع العقارية . وتشير مصادر إقليمية عربية إلى أن هذا  أثَّ
لت سورية المرتبة الثامنة عالميًا في  التراجع في حركة الســـوق العقاري من شـــأنه أن يساهم في خفض األسعار ، وقد سجَّ
 بعض المصادر الدولية أشارت إلى تراجع في أسعار العقارات في سورية بنسبة )%20( 

َّ
غالء أسعار العقارات عام 2009 إال أن

في النصف الثاني من عام 2008 ومن المتوقع أن يستمر التراجع في األسعار بنسبة )10 %( خالل عام  2009، مع اإلشارة الى 
صدور القانون رقم /15/ لعام 2008 الخاص بالتطوير لألستثمار العقاري وسيكون هذا القانون المرجعية األساس للمطورين 

العقاريين لتنفيذ مشاريعهم في سورية.

لة بأحكام قانون االستثمار رقم 10 لعام 1991 والتي  ويوضح الجدول التالي مشـــروعات المجمعات العقارية المشمَّ
هي عبارة عن ثالثة مشروعات متمركزة في ريف دمشق ، وتجدر اإلشارة إلى أن االستثمار في القطاع العقاري ينظمه قانون 

خاص وال تنطبق عليه أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007.

المحافظةالجهة المستثمرة
التكاليف االستثمارية )مليون ل.س(

بالعملة األجنبيةبالعملة المحلية

277.36232ريف دمشقمشروع مركز التجارة العالمي

264403161ريف دمشقمشروع البوابة الثامنة

58516300ريف دمشقمشروع حي المال واألعمال

27302.325693المجمــوع
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الجـــدول رقم )49( : بيان واقع تشـــميل وتنفيذ 
المشـــاريع الزراعية وفق أحكام قوانين تشجيع 
االستثمار حســـب الســـنوات وحجم التكاليف 
االســـتثمارية وعدد فرص العمل خـــالل الفترة 

 )2009 – 1991(

المصدر: قاعدة بيانات هيئة االستثمار  .

خامسًا: قطــاع الــزراعة:

  يعد قطاع الزراعة من أهم القطاعات في االقتصاد الســـوري نظرًا لمســـاهمته الكبيرة في الناتج المحلي اإلجمالي 
، التي تصل الى نحو) 22%(. شـــهد قطاع الزراعة تراجعًا خالل الســـنتين الماضيتين بســـبب موجة الجفاف التي ضربت 
ر بشكل ســـلبي على المزارعين والمنتجين حيث ارتفعت  المناطق الزراعية في ســـورية، كما أن تحرير الســـوق من القيود أثَّ
أســـعار األسمدة بالتزامن مع تضاعف في أســـعار الطاقة واالنكماش في االقتصاد العالمي مما أدى إلى زيادة كلفة اإلنتاج 
مت عدة حوافز  وإضعاف تنافسيته ، لكن الحكومة وضعت مشاريع طويلة األمد لتحفيز االستثمار في المناطق الريفية وقدَّ

بهذا الشأن وقامت بتقديم الدعم غير المباشر للقطاع الزراعي و أنشأت لهذا الغرض صندوق الدعم الزراعي عام 2008.
َذ منها )14(  لة عام 2009 فقد ارتفع عددها ليصل إلى )40( مشـــروعًا ُنفِّ أما على صعيد المشـــاريع الزراعية المشـــمَّ
اًل تم تنفيذ )69( مشروعًا وذلك حســـب اإلحصاء اإلجمالي للمشروعات المشمولة  مشـــروعًا ومن أصل )183( مشروعًا مشـــمَّ
بأحكام قوانين  االســـتثمار للفترة ) 1991 – 2009 ( ، وقد بلغت التكاليف االســـتثمارية للمشـــاريع المنفذة لذات الفترة 
المذكـــورة )10607.7( مليون ل.س منها )1197( مليون ل.س للعـــام 2009 محققة بذلك )3048( فرصة عمل حقيقية منها 

)352( فرصة عمل في عام 2009.

الســنوات
فرص العملالتكاليف االستثمارية )مليون ل.س(عدد المشاريع الزراعية

المنفذالمشمل %المنفذالمشمل%المنفذالمشمل
2000-1991106601007.3418.841.6466218

20016001008003740
20024125263.685.932.614356
200314428.62523.2319.112.6564129
2004108803114.1805.725.9486327
200516531.33180.11066.933.51119310
2006341132.47196.41452.620.21668595
20072019952588.34993.2193728981
20082913.45919268.54.5159380
20094014354308.2119727.81405352
1836937.731108.210607.73485463048اجملموع

2013.811.216.411.5%21.9%نسبة %2009
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قيمة الموجوداتفرص العملعدد المشاريعالمحافظة
الحاصلة على الترخيص 

الزراعي المبدئي

131588530طرطوس

130300000الحسكة

351017836131الرقة

91642721605السويداء

21224564002القنيطرة

125850001الالذقية

120607001ادلب

128607001حلب

3611783501حماه

121508501حمص

113404110538درعا

81793702493دير الزور

52393717262ريف دمشق

471770415679426المجموع

  

قيمة الموجوداتفرص العملعدد المشاريعنوع النشاط
المشاريع الحاصلة 

على الترخيص الزراعي 
المبدئي

25630144074417تربية حيوانات

73214419342تربية حيوانات و تصنيع غذائي

31241044611صناعات غذائية

120267500صناعة مستلزمات االنتاج الزراعي

5982050703انتاج نباتي

657719378353انتاج نباتي و حيواني

471770415679426المجموع

المصدر: وزارة الزراعة .

المصدر: وزارة الزراعة .

الجدول رقم )50( : توزع المشاريع االستثمارية الزراعية خالل 
2009 حسب النشاط الزراعي

الوحدة : باأللف ل.س

الجدول رقم )51( :توزع المشـــاريع االستثمارية الزراعية خالل 
عام 2009 حسب المحافظات

 الوحدة : باأللف ل.س
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عدد المشــافي الســنوات
التكاليف االستثمارية

) مليون ل.س( 
عدد فرص العمل

20022625.4148
20031265115
200433632.217708
200553321.275914
20061118402.0782659
200728420.3522874
200821377.992414
200953538,140380

3139582,4548212المجمـــوع

الجدول رقم )52( : مشـــاريع المشـــافي التخصصية المشملة بأحكام قوانين 
تشجيع االستثمار حسب السنوات وحجم التكاليف االستثمارية وعدد فرص 

العمل للفترة )2002 – 2009( 

الجدول رقم )53( : بيان عدد المشاريع االستثمارية المشمولة بأحكام قوانين 
تشجيع االستثمار حســـب النشاط االقتصادي وحجم التكاليف االستثمارية 

وعدد العمال للفترة )1991- 2009 ( 

المصدر: قاعدة بيانات هيئة االستثمار  .

المصدر: قاعدة بيانات هيئة االستثمار  .

سادسًا: قطاع الصحة:

 نمو مؤشـــرات القطاع الصحي في أي دولة يشـــكل داللة واضحة على ارتفاع معدالت التنمية فيها ، لكونه ُيعنى 
َّ

إن
بشـــكل أســـاس بالعنصر البشـــري الثروة الحقيقية  ألي دولة، ال ســـيما أنه يمكن دمجه مع مختلف القطاعات التي تتجه 
األنظار إليها كالسياحة االستشفائية والصحة البيئية وغيرها، ونتيجة لذلك أصبح القطاع الصحي تربة خصبة الستقطاب 

االستثمارات في سورية نظرًا لتوافر البنى التحتية الالزمة والكوادر البشرية السورية المؤهلة والخبيرة في هذا المضمار .

ويبين الجدول أدناه ارتفاعًا في عدد مشـــاريع المشافي التخصصية المشملة بأحكام مرسوم تشجيع االستثمار في 
عام 2009 ليصل إلى )5( مشافي من أصل )31( مشفى تمَّ تشميلها خالل الفترة )2002-2009( بتكلفة استثمارية تقديرية 

بلغت  )3538.140( مليون ل.س لعام 2009 ، ومن المتوقع أن تحقق هذه المشروعات )380( فرصة عمل .

عدد المشاريعالنشـاط
التكاليف االستثمارية 

)مليار ل.س(
فرص العمل

3115.583065صناعة األدوية

178.331683األدوات لطبية 

4823.914748المجموع

ال خالل الفترة ) 1991-2009( وبتكلفة  ا في مجال صناعة األدوية فقد بلغ عدد المشـــروعات )31( مشـــروعًا مشـــمَّ أمَّ
استثمارية قدرها  )15.58( مليار ل.س ، في حين بلغت مشاريع األدوات الطبية المشملة لذات الفترة )17( مشروعًا بتكلفة 

استثمارية بلغت )8.33( مليار ل.س وفق الجدول التالي:
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فرص العملقيمة اآلالتالقطع االجنبيالتكاليف ) مليون ل.س(عدد المشاريعالنشاط

21194155.1151223.6126116.49232انتاج االسمنت البورتالندي

288204.6661144296.62400انشاء مصافي تكرير النفط

51484011395.7119302198خدمات نفطية

214301389.21274.9251حفر آبار نفطية

7562162.3556171.7461173.73070محطات توليد الكهرباء ) عادية و متجددة (

41687.61502.9442419تجهيزات طاقة كهربائية

2508032استشارات لمشاريع الطاقة الكهربائية

43996090.6777805.1712605.615602المجموع

الجدول رقم )54( : مشاريع قطاع النفط والثروة المعدنية والطاقة المشمولة بأحكام قوانين 
تشجيع االستثمار حسب حجم التكاليف االستثمارية وقيم اآلالت المستوردة وعدد فرص 

العمل للفترة )1991- 2009(

المصدر: قاعدة بيانات هيئة االستثمار السورية .

سابعًا: قطاع النفط والثروة المعدنية والطاقة:

يلعب االنفتاح السياســـي واالقتصادي لسورية على العالم الغربي دورًا حيويًا في توجيه االستثمارات األجنبية إلى 
قطاع النفط والغاز الطبيعي في مجاالت اإلنتاج والتكرير وإنتاج المشـــتقات البترولية، وتعمل في ســـورية حاليًا مصفاتان 
لتكرير النفط بسعة إجمالية قدرها )240( ألف برميل في اليوم ،  وتسعى سورية لتطوير هاتين المصفاتين والتعاقد إلنشاء 
مصافي جديدة بغية إنتاج المزيد من المشـــتقات النفطية وال سيما المنتجات الخفيفة التي تتالءم مع المعايير األوروبية 
 ســـورية تسعى لتحويل استهالكها من 

َّ
باإلضافة لتأمين االحتياجات المحلية من مصادر الطاقة المختلفة، وُيشـــار إلى أن

مصادر الطاقة من النفط إلى الغاز الطبيعي وتتطلع لالســـتفادة من موقعها الجغرافي كممر رئيســـي للنقل بالعبور للغاز 
ر من الغاز  المصري والعراقي واإليراني بحيث تســـتطيع تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي ويبلغ حجم االحتياطي المقدَّ
الطبيعي في ســـورية حوالي )8.5( تريليون قدم مكعب ويتم اســـتهالك مجمل اإلنتاج من الغاز الطبيعي محليًا باإلضافة 

الستيراد حوالي 5 مليارات قدم مكعب ، كما تسعى سورية لبناء خطوط نقل للغاز الطبيعي مع عدد من الدول.
وفي مقابل تراجع حجم اإلنتاج النفطي فمن المتوقع أن يرتفع الطلب على المشتقات النفطية بنحو )4 - 5 %( سنويًا 

إذ أن سورية قد أصبحت مستوردًا صافيًا للمنتجات النفطية.
ومن جانب آخر نالحظ زيادة في عدد المشـــاريع المشـــملة التي تهدف الى إنتاج اإلسمنت البورتالندي حيث بلغت 
)21( مشـــروعًا مشـــمال خالل الفترة 1991 - 2009 وبتكلفة اســـتثمارية )194155.1( مليون ل.س ، في حين احتلت محطات 
توليـــد الكهربـــاء ) العادية والمتجددة ( المرتبة الثانية مـــن حيث العدد إذ بلغ عددها )7( مشـــاريع لذات الفترة وبتكلفة 
اســـتثمارية )562162.3( مليون ل.س، و تليها الخدمات النفطية بعدد)5( مشاريع وتجهيزات الطاقة الكهربائية بعدد )4( 
مشـــاريع وحتى يصل مجموع أعداد المشـــاريع العاملة في قطاع النفط والثروة المعدنية والطاقة المشمولة بأحكام قانون 
االســـتثمار رقم /10/ لعام 1991 والمرســـوم التشـــريعي رقم /8/ لعام 2007 خالل الفترة ) 1991 – 2009 ( إلى 43 مشروعًا 

وبتكلفة استثمارية مقدارها )996090.6( مليون ل.س ، محققة )15602( فرصة عمل .
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نسب عدد المشاريع %عدد المشاريعالمحافظـــة

75923ريف دمشق

66620.2حلب

36010.9حمص

33910.3حماه

2989دمشق

1665الالذقية

1634.9طرطوس

1213.7دير الزور

1063.2درعا

1043.2ادلب

902.7الرقة

631.9الحسكة

531.6السويداء

100.3القنيطرة

30.1يحدد الحقًا

3301100اإلجمالي العام 

: الترتيـــب   )55( رقـــم  الجـــدول 
التنازلي للمحافظات حســـب عدد 

المشاريع

المصدر: قاعدة بيانات هيئة االستثمار  .

 ثامنًا: توزع المشاريع االستثمارية حسب المحافظات:

 المشاريع االستثمارية قد 
َّ

في إطار التنمية الشـــاملة والمتوازنة التي تسعى الحكومة الســـورية لتحقيقها نجد أن
أخذت تتجه نحو االنتشـــار أفقيًا من خـــالل خطة تنمية إقليمية فعالة موجهة نحو المناطـــق األقل نموًا وتقديم محفزات 

وتسهيالت استثمارية خاصة بتلك المناطق.
فمـــن خـــالل الجدول التالي نالحظ تمركز المشـــاريع في محافظتي ريف دمشـــق وحلب بنســـبة تفوقت على باقي 
المحافظات حيث بلغ عدد المشـــاريع االســـتثمارية المشـــملة خالل الفترة )1991 – 2009( في محافظة ريف دمشق )759( 
مشروعًا أي ما نسبته )23% ( من اجمالي المشاريع في سورية في حين بلغ عدد المشاريع المشملة في محافظة حلب ولذات 
الفترة )666( مشـــروعًا أي ما نســـبته )20.2 % ( في حين انخفضت هذه النسبة في حمص لتصل الى  )10.9% ( وفي حماة 
)10.3% ( وفي دمشـــق )9%( ، وقد كانت الحســـكة والســـويداء والقنيطرة األقل حظًا من حيث عدد المشاريع إذ وصل عدد 
المشـــاريع االستثمارية المشملة في محافظة الحسكة إلى )63( مشـــروعًا والسويداء )53( مشروعًا و القنيطرة )10( مشاريع 

ال خالل الفترة )1991 -2009(. بنسبة )0.3%(  وذلك من أصل إجمالي عدد المشاريع البالغ )3301( مشروعا مشمَّ
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التوزيع النسبي %عدد المشاريع )مشروع(الشــكل القانوني
التكاليف االستثمارية

)مليار ل.س(
فرص العمل

157347.7284.267915مؤسسات فردية

1283.9496.538236شركات مساهمة مغفلة

130.48.82031شركات محدودة المسؤولية )مشتركة(

50.223.52492شركات مساهمة مشتركة

2627.9633.328306شركات محدودة المسؤولية

43413.175.424700شركات توصية بسيطة

87726.6125.638520شركات تضامنية

40.17859شركة مساهمة

50.211.33298شركات اخرى

33011001665.6206357المجمــوع العــام

الجدول رقم )56( :  بيان المشاريع المشملة 
بأحكام قوانين تشجيع االستثمار حسب 

الشكل القانوني للفترة )2009-1991( 

المصدر: قاعدة بيانات هيئة االستثمار السورية .

تاسعًا: توزع المشاريع االستثمارية المشملة حسب الشكل القانوني:

من خالل متابعة الشـــكل القانوني لشـــركات المشاريع االستثمارية المشـــملة بأحكام القانون رقم /10/ لعام 1991 
والمرســـوم التشريعي رقم/8/ لعام 2007 نالحظ سيطرة المؤسســـات الفردية بنسبة )47.7%( تلتها الشركات التضامنية 
بنســـبة )26.6%( ثمَّ شـــركات التوصية البســـيطة بنســـبة )13.1%( وذلك خالل الفترة )1991-2009( وانعكس ذلك على 
التكاليف االستثمارية لهذه المشاريع  إذ بلغت بالنسبة للمؤسسات الفردية )284.2( مليار ل.س أما الشركات التضامنية فقد 
بلغت )125.6( مليار ل.س  وشـــركات التوصية البسيطة )75.4(مليار ل.س في حين نالحظ انخفاض التكاليف االستثمارية 
لمشـــاريع الشـــركات المساهمة لتبلغ )7( مليار ل.س فقط وذلك عائد لقلة عدد مشاريع هذا النوع من الشركات حيث بلغت 
)4( شـــركات فقط ، ومن خالل الجدول التالي نستطيع القول بأن طبيعة الشركات تميل نحو البساطة في طريقة التأسيس 
وكلما ازدادت الشـــركات تعقيدًا كلما انخفض عددها. وتســـعى هيئة االستثمار لتحقيق تبسيط اإلجراءات بالشكل الذي 
يســـهل على المستثمرين تأسيس شركاتهم بيسر وسهولة وذلك لتحقيق مشـــاركة أوسع في ملكية هذه الشركات من 

ناحية ولالستفادة من المزايا الممنوحة لهذه الشركات من ناحية أخرى.
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الجدول رقم )57( : بيان الشـــركات القابضة المشـــملة بأحكام قوانين تشجيع 
االستثمار وحجم رأسمالها خالل الفترة )1991- 2009(

الوحدة ) مليون ل.س (

المصدر: قاعدة بيانات هيئة االستثمار  .

 

معادلة بالدوالر األمريكي )مليون $(رأس المال اسم الشـــركة القابضة

2500005000الشركة السورية القطرية لالستثمار

100020شركة الزعيم القابضة

125025شركة األفق لالستثمارات القابضة

100020شركة إنشاء القابضة

18025360.5شركة شام القابضة

400080 شركة سورية القابضة

10000200الشركة الكويتية القابضة

400080شركة صندوق الشرق االستثماري القابضة

100020شركة كاسل إنفست القابضة

217043.4شركة مواد اإلعمار القابضة

2924455848.9المجمـــــــــوع

الشكل رقم )13( : توزع التكاليف 
االســـتثمارية للمشـــاريع بحسب 

الشكل القانوني للشركة

28
4.2

ية 
رد

ف

توصية بسيطة 75.4 

سؤولية633.3 
محدودة الم

8.8
كة 

تر
ش

. م
منية 125.6م.م

ضا
ت

مساهمة مغفلة 496.5

شتركة 23.5
همة م

سا
م

همة 7
سا

م
ى 11.3

اخر
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تقرير االستثمار الرابع في سورية
 the 4th Annual Investment

Report in Syria009

لغاية 2008لغاية 2007لغاية 2006البيــان
لغاية 
2009

وسطي معدل النمو السنوي%

28735542850321إجمالي االستثمارات

1861931982074االستثمارات في  الخدمة

10116223029643االستثمارات قيد اإلنشاء

الجدول رقم )58( : مؤشرات االستثمارات 
السياحية خالل الفترة من)2006 – 2009(

مليار ل.س

المصدر: وزارة السياحة.

واقع االستثمار في األنشطة والقطاعات األخرى 
 

أواًل - قطاع السياحة:

شهد االستثمار السياحي في سورية تطورًا نوعيًا سواء من حيث المنشآت السياحية الموضوعة في الخدمة أو قيد 
اإلنشاء، وقد تقدمت سورية ضمن سلم مراتب الوضع السياحي العام، إذ انتقلت من المرتبة )76( من بين )176( دولة حسب 
إحصاءات عام 2008 إلى المرتبة )71( من بين )181( دولة في عام 2009 حســـب تقرير المجلس العالمي للســـياحة والسفر، 
كما حققت السياحة السورية مراتب متقدمة على مستوى العالم في ثمانية من المؤشرات االقتصادية السياحية، وتشكل 
ة لإلقالع في مضمار االستثمار السياحي باإلضافة إلى جملة القرارات  فعالية ملتقى ســـوق االستثمار الســـياحي محطة هامَّ
ل  واإلجراءات التي يصدرها المجلس األعلى للســـياحة، كل ذلك يساهم إلى حد كبير في خلق بيئة استثمارية جاذبة تتحوَّ
تدريجيًا لتكون محط أنظار واهتمام المســـتثمرين والمهتمين لما يجدونه من تجاوز للروتين والصيغ الجامدة في إجراءات 
التعاقد من ناحية وانعكاس لرغبة الحكومة في رســـم مالمح مناخ اســـتثماري جديد يتناغم مع اإلصالحات االقتصادية من 

ناحية أخرى بما في ذلك تقديم تسهيالت إضافية للمستثمرين في هذا القطاع الذي يحقق قدرة تنافسية عالية.

1. االستثمارات السياحية:
    

بلغ حجم االستثمارات السياحية اإلجمالية }الموضوعة بالخدمة + قيد اإلنشاء{ خالل أربع سنوات من سنوات الخطة 
الخمسية العاشرة  )503(  مليار ل.س لغاية عام 2009  مقابل )287( مليار ل.س عام 2006 منها استثمارات سياحية حاصلة 
على رخص إشادة والمصدقة عقودها بمبلغ )296( مليار ل. س لعام 2009 مقابل )101( مليار لعام 2006 )بلغ وسطي معدل 
نموها الســـنوي 43%( واســـتثمارات موضوعة بالخدمة )207( مليار ل.س عام 2009 مقابل )186( مليار ل.س عام 2006 )بلغ 

وسطي معدل نموها السنوي 4%( }متضمنة مشاريع التأهيل المؤقت{.

الفصل الخامس
Chapter V Investment in other activities and sectors
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 :  )59( رقـــم  الجـــدول 
الســـياحية  المشـــاريع 

المنفذة  2009-2006

الجدول رقم )60( :  بيان تطور المشاريع الموضوعة بالخدمة خالل الفترة )2009-2008(

المصدر: المصدر وزارة السياحة .

المصدر: المصدر وزارة السياحة .

2. االستثمارات السياحية المنفذة 2009-2006:

بلغ حجم االســـتثمارات السياحية المنفذة فعاًل والمحققة خالل أربع ســـنوات من سنوات الخطة الخمسية العاشرة 
)137( مليار ل.س بنســـبة إنجاز )190 %( من االســـتثمارات المخططة والبالغة )72( مليار ل.س منها )41,100( مليار ل.س 
مشـــاريع جديدة دخلت بالخدمة }تتضمن جميع مشـــاريع التأهيل المؤقت{ و)96( مليار ل.س قيمة اإلنفاق االســـتثماري 
الفعلي للمشـــاريع قيد اإلنشاء والذي تم احتســـابه وفق الجوالت الميدانية ونسب اإلنجاز للمشـــاريع قيد اإلنشاء كما في 

الجدول التالي:

المنفذ فعلي خالل الفترة )2009-2006(
مليار ل.س

المخطط )2006 – 2009(
مليار ل.س

41.100استثمارات المشاريع الموضوعة بالخدمة) الجديدة (

72 96اإلنفاق اإلستثماري الفعلي  للمشاريع  قيد اإلنشاء

137مجموع االنفاق االستثماري الفعلي 

3 . تطور االستثمارات السياحية  الموضوعة بالخدمة بين عامي 2008 – 2009: 

• بلغ عدد المش���اريع التي دخلت بالخدمة )203( منشـــأة ســـياحية عام 2009 منها )37( فندق و)166( مطعم  مقابل )79( 
منشأة سياحية عام 2008 منها )26(  فندق و)53( مطعم بمعدل نمو )157 %(، وبالنسبة للكلفة االستثمارية للمشاريع التي 

دخلت بالخدمة فقد بلغت )8.9( مليار ل.س عام 2009 مقابل )4,7 (مليار ل.س عام 2008 بمعدل نمو )89 %(. 
• بلغ عدد األس���رة التي دخلت بالخدمة )2318( ســـريرا عام 2009 مقابل )1366( ســـريرا عام 2008 بمعدل نمو )70 %( ما 
يعكس تحســـنًا ملحوظًا في نمو الطاقة االســـتيعابية الفندقية ومن المتوقع أن يتسارع أكثر خالل عام 2010 حيث يتوقع 

دخول )8000( سرير جديد في الخدمة .
• بلغ عدد كراسي اإلطعام  التي دخلت بالخدمة )24703( كرسي إطعام  عام 2009  مقابل )10134( كرسي إطعام  عام 2008 

بمعدل نمو )144%( ويتوقع دخول )100000( كرسي جديد خالل عام 2010 وذلك وفق الجدول اآلتي:

عدد المنشآتالسنوات
االستثمارات السياحية الطاقة االستيعابية

)مليار ل.س( عدد الكراسيعدد األّسرة
2008791366101344.7
20092032318247038.9

1577014489معدل النمو %
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الجدول رقم )61( : بيان تطور المشـــاريع 
قيد اإلنشاء خالل الفترة )2008- 2009(      

الجدول رقم )62( : بيان توزع االستثمارات 
 حسب المنشآت

ً
السياحية جغرافيا

المصدر: وزارة السياحة.

المصدر: وزارة السياحة.

  4. تطور االستثمارات السياحية قيد اإلنشاء بين عامي 2008 – 2009 :

• بلغ عدد المش���اريع الس���ياحية التي تم ترخيصها )117( مشـــروعًا خالل عام 2009 مقابل )82( مشـــروعًا خالل عام 2008 
بمعدل نمو )43 %( أما التكلفة االســـتثمارية لتلك المشـــاريع فقد بلغت )66( مليار ل.س عام 2009 مقابل )67( مليار ل.س 
عام 2008 والسبب هو أن الطلب على المشاريع األصغر واألقل تكلفة كان أكبر بسبب تأثير األزمة المالية، كما أن التريث في 

الترخيص في محافظتي ريف دمشق والالذقية لدواعي التخطيط اإلقليمي أدى إلى هذه النتائج.
• بلغ عدد اآلس���رة المرخصة  في عام 2009 )17537( ســـرير مقابل )10793( سرير عام 2008 بمعدل نمو )62 %( و)61519( 

كرسي إطعام عام 2009 مقابل )40481( كرسي إطعام  عام 2008 بمعدل نمو )52 %( حسب الجدول اآلتي: 

االستثمارات السياحية  
)مليار ل.س(

الطاقة االستيعابية
عدد المنشآت السنوات

عدد الكراسي عدد اآلّسرة
67 40481 10793 82 2008

66 61519 17537 117 2009

1- 52+ 62+ 43+ معدل النمو %

5. التوزع الجغرافي لالستثمارات السياحية:

عكس التوزع الجغرافي لالســـتثمارات السياحية تحســـنًا ملحوظًا  في محافظة طرطوس حيث ارتفعت حصتها من 
إجمالي المشـــاريع السياحية من )8 %( للمشاريع الموضوعة بالخدمة إلى)25 %( للمشاريع قيد اإلنشاء كما ارتفعت حصة 
محافظة ريف دمشق من )20 %( للمشاريع الموضوعة بالخدمة إلى)27 %( للمشاريع قيد اإلنشاء  وبقي تمركز النسبة األكبر 
من االســـتثمارات الســـياحية ) الموضوعة بالخدمة + قيد اإلنشاء ( في ست محافظات موزعة بالنسب المئوية وفق الجدول 

التالي :

االستثمارات 
السياحية

حمصحلبطرطوسالالذقيةريف دمشقدمشق
باقي 

المحافظات

152711251165قيد اإلنشاء%

282014812711في الخدمة%
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 6. التــوزع الجغرافــي إلجمالــي االســتثمارات الســياحية) الموضوعة بالخدمة + قيد اإلنشــاء ( حســب 
المناطق  :

يشير المخطط لتوزع االستثمارات السياحية الموضوعة بالخدمة وقيد اإلنشاء حسب األقاليم السياحية بدءًا من عام 
2004 ولنهاية  عام 2009  بأن حصة إقليم دمشـــق وريف دمشـــق كانت الحصة األكبر فقد بلغت )45 %( من إجمالي قيمة 
االســـتثمارات وتأتي المنطقة الســـاحلية ) الالذقية وطرطوس( بالدرجة الثانية بحصة )29 %(  وتليها المنطقة الشمالية  
)حلب وادلب(  بحصة )12 %( ثم المنطقة الوسطى)حمص وحماه (  بحصة )8 %(  ثم المنطقة الشرقية ) دير الزور والرقة 

والحسكة( بحصة )4 %(  أما في المنطقة الجنوبية )2 %( وفق المخطط التالي: 

وريف  دمش���ق  منطقة 

دمشق  %45 

 %
المنطقة الجنوبية 2

%
29

ية 
حل

سا
 ال

قة
نط

لم
ا

المنطقة الوسطى %8

%
شمالية 12

المنطقة ال

%
شرقية 4

طقة ال
المن

المصدر: وزارة السياحة.

الشـــكل رقم )14( : بيـــان التوزع 
الجغرافي لالستثمارات السياحية  
االنشاء  وقيد  بالخدمة  الموضوعة 

حسب المناطق.
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 %
ت محلية  82

ستثمارا
اا

%
استثمارات عربية 13

%
شرقية 4

طقة ال
المن

%
سوريين مغتربين1

ت 
ستثمارا

ا

7. االستثمارات السياحية العربية واألجنبية والمحلية ) الموضوعة في الخدمة + قيد اإلنشاء (:

 بلغ إجمالي حجم االســـتثمارات الســـياحية العربية واألجنبية والمحلية ) الموضوعة في الخدمة + قيد اإلنشـــاء (   
)503( مليار ل.س لغاية 2009 منها اســـتثمارات عربية ) 64( مليار ل.س بحصة )13 % (  واســـتثمارات أجنبية ) 18 ( مليار 
ل.س بحصة )4 %( واستثمارات للسوريين المغتربين )3( مليار ل.س بحصة )1 %( واستثمارات محلية ) سوريون ( )418( 

مليار ل.س  بحصة )82 %(  كما هو موضح في الشكل التالي:

المصدر: وزارة السياحة.

الشـــكل رقم )15( : بيـــان التوزع 
الجغرافي لالستثمارات السياحية  
االنشاء  وقيد  بالخدمة  الموضوعة 

حسب جهة التمويل



79 Syrian Investment Agency

المصدر: مصرف سورية المركزي , اإلحصاءات النقدية 
والمصرفية , لغاية حزيران )يونيو( 2009.

ثانيًا: القطــاع المــــالي:

•المصارف :  	

تراجع مجموع الموجودات لدى المصرف المركزي بنسبة )3,2%( في حزيران )يونيو( 2009 بالمقارنة مع الفترة ذاتها 
من العام الســـابق، ومرد ذلك إلى التراجع في قيمة الموجودات المحلية بنســـبة )4,1 %(، وكذلك تراجع حجم النقد المصدر 

بنسبة )5,5%(, وتراجعت أيضًا ودائع المصارف المحلية لدى المصرف المركزي بنسبة )%17,9(.
وتشـــير بيانات المصرف المركزي إلى أن الميزانية الموحدة للمصارف ســـجلت تراجعًا بنســـبة )9 %(  على أساس 
ســـنوي لتبلغ )1793,704( مليون ل.س بنهاية حزيران 2009، ويعود ذلك إلى التراجع في حجم الموجودات المحلية بنسبة 
)17,5%(، كذلـــك تراجع حجـــم الودائع تحت الطلب بنســـبة )12%(، وحجم ودائع التوفير للقطاع الخاص المقيم بنســـبة 

.)%1,55(
وكان عام 2008 قد ســـجل بنهايته ارتفاعًا في إجمالي الموجودات لدى المصرف المركزي بنسبة )11,17 %(، باإلضافة إلى 
در بنسبة )11,6%(، كذلك ارتفع  النمو في حجم الموجودات األجنبية بنســـبة )11,1%(، ومن جهته ارتفع حجم النقد المصَّ

حجم ودائع المصارف المحلية لدى المصرف المركزي بنسبة )25,4%( بنهاية عام 2008.
وســـجلت الميزانية الموحدة للمصارف المحلية تراجعًا كبيرًا بنسبة )89,2%( بنهاية عام 2008، ويعود ذلك بشكل 
رئيسي إلى التراجع في حجم الموجودات األجنبية بنسبة )26,5%(. ومن جهة أخرى ارتفاع حجم الودائع تحت الطلب بنسبة 

)14,7%(، وارتفع حجم ودائع الوفير للقطاع الخاص المقيم بنسبة )%0,66(.

حزيران /يونيو2009حزيران /يونيو200720082008)مليون ليرة سورية(

ميزانية المصرف المركزي

1034832115037311329211096198مجموع الموجودات = مجموع المطلوبات

208951233110229140229435الموجودات األجنبية  

825881917264903781866764الموجودات المحلية 

441385492719483798457143النقد المصدر

201227252270286325234967ودائع المصارف المحلية

189149212564271296210193بالليرة السورية

12078397061503024774بالعمالت األجنبية

الميزانية الموحدة للمصارف المحلية

1593228171619817937041632817مجموع الموجودات = مجموع المطلوبات

531550390856383734469914الموجودات األجنبية

1061678132534314099701162904الموجودات المحلية

32463237242547910358490الودائع تحت الطلب 

233584235118241196237447ودائع التوفير )للقطاع الخاص المقيم(

 :  )63( رقـــم  الجـــدول 
القطاع  مؤشـــرات  أبـــرز 

المصرفي
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ويعمل مصرف ســـورية المركزي من خالل دوره كراسم للسياسة النقدية في إطار السياسة االقتصادية الكلية على 
اتخاذ اإلجراءات التحفيزية لدخول االستثمارات األجنبية إلى سورية إلى جانب تشجيع المصارف على توظيف كتلة األموال 
الموجودة لديها في القطاعات االقتصادية المختلفة من خالل التوســـع في منح التمويل واالئتمان المطلوب من قبل هذه 
القطاعات، هذا إلى جانب العمل بشـــكل مســـتمر على تنويع وتعميق القطاع المصرفي الســـوري ليلبي احتياجات معظم 

شرائح المجتمع السوري.
وفي هذا اإلطار صدر قانون المصارف الخاصة رقم /28/ لعام 2001 وقانون المصارف اإلسالمية رقم /35/ لعام 2005 
واللذيـــن تم بموجبهما الترخيص لعـــدد من المصارف بلغ إجمالي عددها لغايـــة 2009/12/31  )11( مصرفًا تقليديًا و )2( 
إســـالمي، وتنتشر هذه المصارف في كافة المحافظات السورية من خالل شبكة فروع بلغت )438( فرعًا لغاية 2009/12/31، 
وقد ســـاهم االنتشار الواســـع للمصارف في توفير قاعدة هامة للمستثمرين تساعدهم على إجراء مدفوعاتهم وتسويتها 
من خالل فروعها وذلك بأقصر وقت وأقل جهد ممكنين، كما بلغت قيمة مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في عام 2008 

بشكل أولي )1467( مليون دوالر أمريكي.

عدد العاملينعدد الفروعنسبة القطع األجنبي %رأس المال )مليون ل.س(تاريخ المباشرةاسم المصرف

2004/1/432504930613بنك بيمو السعودي الفرنسي

2004/1/730004921356بنك سورية والمهجر

2004/4/330004926392البنك الدولي للتجارة والتمويل

2005/9/1550004921469بنك عودة – سوريا

2006/1/230004916293البنك العربي – سوريا

2005/12/52000499312بنك بيبلوس – سوريا

2007/6/133000498146بنك سورية والخليج

2008/11/183000497149بنك  األردن – سورية

2009/1/151750493100بنك  فرنسبنك - سوريا

2009/5/3250049365ينك الشرق

2009/11/16500049176بنك قطر الوطني – سورية

34500491452980-المجمـــوع

الجدول رقم )64( : بيان حجم االســـتثمارات ونسبة االستثمار األجنبي وعدد 
الفروع في المصارف الخاصة التقليدية المرخصة

المصدر: قاعدة بيانات مصرف سورية المركزي.

الجـــدول رقم )65( : بيـــان بالمصارف الخاصة اإلســـالمية المرخصة خالل 
الفترة )2006-2009( لدى المفوضية الحكومية 

عدد العاملينعدد الفروعتاريخ المباشرةنسبة القطع األجنبي %رأس المال مليون ل.ساسم المصرف

5000492007/9/158326بنك سورية الدولي اإلسالمي

2500492007/8/275103بنك الشام

---500049بنك البركة – سورية
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الجدول رقم )66( : شـــركات التأمين الخاصة في سورية والمساهمة 
الخارجية فيها حتى عام 2009 

•التأمين : 	

ازدادت أهميـــة التأمين وارتبط بمجاالت الحياة كافة ســـواء المتعلقة منها باألفراد أو الهيئات وفي شـــتى مناحي 
الحياة التجارية والصناعية والزراعية واالجتماعية، فيعتبر قطاع التأمين أداة هامة في االدخار واالســـتثمار حيث أن أقساط 
التأمين تعتبر وسيلة لدى األفراد لالدخار تجمعها مؤسسات التأمين ليعاد استثمارها لتدعيم االقتصاد القومي، وصناعة 
التأمين اليوم تستقطب استثمارات مالية كبيرة تنافس أكبر القطاعات االقتصادية والمالية، ومن المتوقع زيادة مساهمة 
سوق التأمين في الناتج المحلي اإلجمالي وسترتفع من )0,5 %( إلى نحو )2%(، كما أن قطاع التأمين في سورية استطاع أن 
يضاعف حجم األقساط وفق ما تشير إليه إحصاءات عام 2009 مقارنة مع عام 2006 بمعدل ثالث مرات، فقد بلغت األقساط 
المحققة في نهاية العام الماضي نحو )3,14( مليار ل.س.  وأن حجم الســـوق مازال ال يعبر عن إمكانات االقتصاد الســـوري، 
ويشـــار إلى أنه يتم العمل حاليًا لكي يصل حجم الســـوق إلى )500( مليون دوالر في الســـنوات القليلة القادمة، وفيما يلي 

جدول بأسماء وبيانات شركات التأمين الخاصة واإلسالمية الموجودة حاليًا في سورية:

نسبة المساهمات الخارجية )%(المساهمة الخارجية )مليون ل.س(رأس المال )مليون ل.س(اسم الشركة

85025530المتحدة للتأمين

100060060السورية العربية للتأمين

85027232الوطنية للتأمين

100034034السورية الدولية )آروب(

105053550.95العربية – سورية للتأمين

85042449.9السورية الكويتية للتأمين

85034040المشرق العربي للتأمين

85083398الثقة السورية )ترست للتأمين(

200074037العقيلة للتأمين التكافلي

100040040االتحاد التعاوني للتأمين

ألغي الترخيصألغي الترخيصألغي الترخيصنور للتأمين التكافلي

125070056أدير للتأمين

100054054اإلسالمية السورية للتأمين

130063749شركة آمان للتأمين التكافلي

13850661645.06المجمــــوع

المصدر: : هيئة اإلشراف على التأمين.

تقرير االستثمار الرابع في سورية
 the 4th Annual Investment

Report in Syria009
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الجدول رقم )67( : المؤشـــرات المادية في المؤسسة العامة للمناطق الحرة خالل 
الفترة 2009-2000  

الجدول رقم )68( : حجم االستثمارات األجنبية المستثمرة في المؤسسة العامة 
للمناطق الحرة  حتى عام  2009

المصـــدر: قاعدة بيانات المؤسســـة العامـــة للمناطق 
الحرة .

ثالثا: المناطق الحرة:

وصلت ايرادات منشـــآت المناطق الحرة في عام 2009 إلى )1033( مليون دوالر بعدما كانت )1034( مليون دوالر في 
عام 2008، وبلغ عدد العاملين في المنشـــآت المســـتثمرة في المناطق الحرة في عام 2009 )9778( عامال في )1253( منشأة، 
أما عدد الشـــركات األجنبية المســـتثمرة في المناطق الحرة فقد زاد في عام 2009 بمقدار )4( شركات و وصل عددها لـ )76( 
شركة برأسمال مستثمر قدره )274( مليون ل.س بينما كان في عام 2008 )72( شركة برأسمال قدره )268( مليون ل.س كما 

تبين الجداول التالية:  

2000200120022003200420052006200720082009األعوام

426498607560705786925107710341033اإليرادات )مليون ل.س(

حركة البضائع الداخلة والخارجة )التبادل التجاري( 
)مليار ل.س(

447088104125158206230240214

رأس المال المستثمر في المناطق الحرة
)مليون دوالر(

514524535546557627653706797884

610630654678712786932100911911253عدد المنشآت المستثمرة 

4829492755356219634570818266895990199778عدد العاملين في المنشآت المستثمرة 

3241525862637276--الشركات األجنبية المستثمرة 

رأس المال المستثمر للشركات األجنبية
)مليون ل.س(

--------268274

الفرع
عدد 

المستثمرين
عدد العمالمجموع رأس المال /$

عدد الشركات 
االجنبية

حجم رأس المال االجنبي /$
عدد 
العمال

298311897550295028184000000124دمشق

611583455020836000005المطار

48420300000032001621559400388عدرا

164656020016897438000050حلب

16224590613665014587670051طرطوس

483968568157443764000161الالذقية الداخلي

325685050034731850000019الالذقية المرفئي

4362000016041000004اليعربية

1253883354617977876238780100802المجموع
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الشكل رقم )16( : تطور حجم رأس المال 
المناطق  المنشـــآت في  المستثمر وعدد 

الحرة حسب السنوات )2009-2001(

المصـــدر: قاعدة بيانات المؤسســـة العامـــة للمناطق 
الحرة.

 أما عدد المســـتثمرين في المناطق الحرة في عام 2009 فقد بلغ )1253( مســـتثمرًا حازت فيها المنطقة الحرة بعدرا 
على النصيب األكبر حيث بلغ عدد المستثمرين فيها )484( مستثمرًا.

المجموعمصرفيخدميصناعيتجاري الفـــرع

158220162فرع المؤسسة بطرطوس

5263061فرع المؤسسة بالمطار

2930032فرع المؤسسة المرفئي بالالذقية

18547606298فرع المؤسسة بدمشق

1451540164فرع المؤسسة بحلب

3972048فرع المؤسسة الداخلي بالالذقية

42147160484فرع المؤسسة بعدرا

31004فرع المؤسسة اليعربية

10321288761253المجموع

20012000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

الجدول رقم )69( : عدد المستثمرين في المؤسسة العامة للمناطق 
الحرة لعام 2009 

1500

1200

900

600

300

0



هيئة االستثمار السوريـــــــة 84

الجدول رقم )70( : بيان توزع الجامعات الخاصة في سورية

رابعًا: التعليم العالي :

يوضح الجدول التالي الجامعات الخاصة في سورية بحسب إحصائيات وزارة التعليم العالي والتي بلغت )12( جامعة 
بمجموع رأسمال قدره )5221,25( مليون ل.س مع بيان جنسية المستثمر األجنبي ونسبة مساهمته في رأس مال المشروع 

ونسبة مساهمة الشريك الوطني فيه. 

جنسية المستثمرالمشروعالرقم
نسبة المساهمة 

)األجانب( %
رأس مال المشروعموطن المشروع

نسبة الشريك 
الوطني )السوريين(

%

الجامعة الخاصة للعلوم 1
والفنون

سورية – حلب50ايطاليا
400 مليون ليرة 

سورية
50

2
الجامعة السورية 

الدولية الخاصة للعلوم 
والتكنولوجية

سورية – ريف 70العراق
دمشق

500 مليون ليرة 
سورية

30

جامعة األندلس الخاصة 3
للعلوم الطبية

سورية - 58سوريين مغتربين
طرطوس

1.5 مليار وخمسمائة 
مليون ليرة سورية

42

جامعة االتحاد الخاصة4
االمارات العربية 

المتحدة
سورية – الرقة 2

منبج
300 مليون ليرة 

سورية
63

35العراق

جامعة المأمون الخاصة 5
للعلوم و التكنولوجيا

سوريا  - حلب 1.5مصر
القامشلي

200 مليون ليرة 
سورية

98.5

الجامعة العربية الدولية 6
الخاصة

سوريا - درعا4لبنان
600 مليون ليرة 

سورية
96

الجامعة الدولية الخاصة 7
للعلوم و التكنولوجيا

40األردن

سوريا - درعا
450 مليون ليرة 

سورية
30

20السعودية

7اليمن

3فلسطين

سورية  - دير 37.125الكويتجامعة الجزيرة الخاصة8
الزور

26.25 مليون ليرة 
سورية

62.875

9
جامعة الرشيد الدولية 

الخاصة للعلوم  
والتكنولوجيا

سوريا - درعا70عراقي
630 مليون ليرة 

سورية
30

الجامعة العربية الخاصة 10
للعلوم و التكنولوجيا

سورية – حماة55عراقي
150 مليون ليرة 

سورية
45

سورية – درعا10اماراتيجامعة اليرموك الخاصة11
225 مليون ليرة 

سورية
90

سورية - 50اليونانجامعة المتحدة الخاصة12
القنيطرة

240 مليون ليرة 
سورية

50
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تقرير االستثمار الرابع في سورية
 the 4th Annual Investment

Report in Syria009
)FDI( االستثمار األجنبي المباشر

يعتبر االستثمار األجنبي المباشر  أحد أهم منافذ االقتصاد الوطني في الوقت الراهن لما له من دور فعال في عملية 
التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل عبور رأس المال االجنبي والتكنولوجيا والتقانة والخبرات االجنبية إلى االســـواق 

المحلية. 

توزع االستثمار األجنبي المباشر:

يالحظ من الجدول أدناه توزع االســـتثمارات األجنبية خالل األعوام )2004 - 2008 ( حســـب نوع االستثمار في قطاع 
النفط والسياحة باالضافة إلى استثمارات مالية ومصرفية.

20042005200620072008نوع االستثمار

157100111282600استثمارات شركات النفط األجنبي العاملة في القطر

60300225385490استثمارات في مشاريع القطاع السياحي

135592110250استثمارات مشملة بقانون اإلستثمار رقم / 10/

00934023شركات تأمين خاصة مرخص لها

45456413028مصارف خاصة وإسالمية مرخص لها

00153022زيادة رأس مال بعض المصارف الخاصة

45835926554استثمارات قطاعات أخرى 

32058365912411467المجموع

نظرا للحاجة الدائمة إلى تحســـين قاعدة البيانات المتعلقة باالستثمارات األجنبية المباشرة كإحدى المجاالت ذات 
األهمية الكبيرة والمتنامية في كافة االقتصادات وخاصة النامية منها واقتصادات األسواق الصاعدة ، حيث بات ينظر إلى 

االستثمار األجنبي المباشر على أنه يعزز قدرة االقتصاد على تحقيق النمو في الناتج والقيمة المضافة والعمالة.
 قامت هيئة االســـتثمار الســـورية بالتعاون مع مشروع تحســـين البيئة االســـتثمارية )UNDP( والمكتب المركزي 

لإلحصاء الجهة المنفذة الوحيدة المخولة بإجراء المسوحات االحصائية في سورية .
الغاية من المسح:

• بناء قاعدة بيانات حول إحصاءات االســـتثمار األجنبي المباشر في سورية من أجل تزويد صانعي القرار بإحصاءات 
وبيانات تمكنهم من اتخاذ القرارات وتهيئة المناخ المالئم لجذب وتحسين بيئة  االستثمار.

• التعربف بدور االستثمار األجنبي في التنمية .
•  رصد توزع االستثمار األجنبي حسب القطاعات االقتصادية و الجغرافية و بلد المصدر .

• تأمين المعلومات عن تأثير االســـتثمار األجنبي على االقتصاد الوطني في مجاالت العمالة ، الصادرات ، الواردات 
ونقل التكنولوجيا . 

الجدول رقم )71( :  توزع االستثمارات األجنبية خالل األعوام )2008-2004( 
حسب نوع االستثمار

الفصل السادس
Chapter VI Foreign Direct Investment )FDI(
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الجدول رقم )72( : بيان توزع المنشآت حسب المحافظات

نتائج المسح:

أظهـــرت نتائج  العمل الميداني وجود /178/ منشـــأة انطبق عليها المســـح وهي المنشـــآت المنفذة والتي قدمت 
ميزانية الســـنة االولى والباقي /369/ منشـــأة لم ينطبق عليها المسح )فالبعض منها بدأ بالتنفيذ ولم يكتمل بعد والبعض 
اآلخر نفذ وبدأ بالعمل ولكن لم يقدم ميزانية السنة االولى والبعض اآلخر لم ينفذ لسبب أو آلخر( ويشكل هذا المسح قاعدة 

يبنى عليها في التقارير القادمة حيث ستقوم الهيئة بإجرائه كل عام.
تركزت معظم المشـــاريع  في محافظات دمشق وحلب وريف دمشق بنسبة )65,5 %( من إجمالي عدد المشاريع في دمشق 

)33,7 %( وفي حلب )18,5%( وفي ريف دمشق )%16,3( .
أما توزع المشاريع حسب النشاط االقتصادي فقد حاز نشاط الصناعات التحويلية على أعلى نسبة من عدد المشاريع )%41( 

من اإلجمالي .
وفيما يتعلق بعدد العمال وتوزعهم حســـب الفئات فكانت أعلى نسبة لفئة العمال من)1 – 5( عامل وشكلت )54,5%( من 

إجمالي عدد المشاريع .
وتوزعت المشاريع حسب جنسية المستثمر على الشكل التالي : المستثمرون السوريون بنسبة) 32,8%( األردنيون )%8,8(
العراقيون )7,6%( ثم السعوديون بنسبة )7,1%(. وكان أكبر رأسمال حسب جنسية المستثمر بعد السوريين المستثمرين 

هو من الكويتيين ثم من الجنسية البريطانية ثم الكندية .

%العددالمحافظة

6033.7 دمشق

3318.5 حلب

2916.3 ريف دمشق

126.7 حمص

105.6 حماة

21.1 الالذقية

63.4 إدلب

21.1 الحسكة

21.1 دير الزور

84.5 طرطوس

116.2 درعا

31.7 السويداء

178100.0االجمالي

دمشق حلب ريف دمشق حمص حماه الالذقية ادلب الحسكة دير الزور طرطوس درعا السويداء

5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0

0

%

الشكل رقم )17( : :التوزيع النسبي للمنشآت حسب المحافظات
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الجدول رقم )73( : توزع المنشـــآت حسب 
النشاط االقتصادي.

توزع المنشآت حسب النشاط االقتصادي:

يالحظ من الجدول التالي أن أعلى نســـبة مســـاهمة كانـــت لقطاع الصناعات التحويليـــة ) 41.2%( في حين كانت 
نســـبة مساهمة النشاط الزراعي في االســـتثمار االجنبي المباشر) 2.8%( ومساهمة النشاط االقتصادي في مجال التعدين 

واالستخراج بنسبة قدرها )9.6% (، أما قطاع التجارة فحقق نسبة مساهمة )%15.7( . 

%العددالنشاط االقتصادي

52.8زراعة

179.6تعدين واستخراجية

7341.0صناعات تحويلية

2815.7تجارة

63.4الفنادق والمطاعم

126.7نقل واتصاالت

2715.2مال وتأمين وعقارات

105.6خدمية

178100االجمالي

عة
زرا

جية
خرا
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0

%

الشـــكل رقم )18( : :التوزيع النســـبي للمنشآت حسب 
النشاط االقتصادي .
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تظهر الجداول واألشكال التالية توزع المنشآت حسب النشاط االقتصادي والمحافظات وعدد العمال:

المحافظة 
فئات 
العمال

زراعة
تعدين 

واستخراجية
صناعات 
تحويلية

تجارة
الفنادق 
والمطاعم

نقل 
واتصاالت

مال وتأمين 
وعقارات

االجماليخدمية

 دمشق

50-1276413932
100-5122

+10161714

 Not
Reported

2117112

215851325160االجمالي

 حلب

50-18151125
+1013115

 Not
Reported

213

131711133االجمالي

 ريف 
دمشق

50-181211
100-5111

+1019312

 Not
Reported

235

194629االجمالي

 حمص

50-155
100-5111

 Not
Reported

516

11112االجمالي

 حماة

50-1516
100-5111

+10111

 Not
Reported

112

8210االجمالي
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 الالذقية
50-1112

112االجمالي

إدلب

50-1314
100-5122

516االجمالي

 الحسكة

50-111
100-5111

112االجمالي

دير الزور
50-1112

112االجمالي

 طرطوس

50-122
100-5111

+10111

 Not
Reported

2114

51118االجمالي

 درعا

50-11315
100-5111

+10111

 Not
Reported

2114

34411االجمالي

 السويداء

50-122
100-5111

33االجمالي

50-13942212610497
100-51522211

+101614247134

Not Reported2212548336

51773286122710178االجمالي

الجـــدول رقـــم )74( : تـــوزع المنشـــآت 
حســـب عدد العمال والنشاط االقتصادي 

والمحافظة
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%العددفئات العمال

50-19754.5

100-51116.2

+1013419.1

Not Reported3620.2

178100.0االجمالي

الجدول رقم )75( : توزع المنشآت حسب عدد العمال

Not Reported101+51-1001-50االجمالي

10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

100.0

0

%

الشكل )19( : :التوزيع النسبي للمنشآت حسب عدد العمال
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الجدول رقم )76( : توزع المنشآت 
حسب رأس المال المدفوع 

المصدر: قاعدة بيانات هيئة االستثمار  .

%العددفئة رأس المال المدفوع )ألف ل. س(
50000-2006938.8
100000 -2413.5
200000 -1810.1
300000 -116.2
400000 -31.7
600000 -116.2

1000000 -126.7
2000000 -137.3
5000000 -73.9
9000000 -21.1
9000000 >21.1

Not Reported63.4

178100.0االجمالي
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الشـــكل رقم )20( : :التوزيع النســـبي للمنشآت حسب 
رأس المال المدفوع
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 يتم احتساب الرصيد أو القيمة الدفترية لوضع االستثمار األجنبي المباشر وفقا لتوفر العناصر الستة من الميزانية 
العمومية للشركة حيث أن : 

) حصة المستثمر األجنبي من رأس المال المساهم به + حصة المستثمر األجنبي المباشر من األرباح المحتجزة + المطلوبات 
طويلة األجل + المطلوبات قصيرة األجل أو الحســـابات الدائنة لمجموعة المســـتثمرين المباشـــرين – مطالبات الموجودات 
قصيرة األجل أو الحســـابات المدينة على المستثمر المباشـــر – مطالبات الموجودات طويلة األجل على المستثمر المباشر . 

ينبغي أن يعطي إجمالي القيمة الدفترية لوضع االستثمار األجنبي في نهاية فترة الميزانية العمومية ( .
بلغت قيمة الرصيد ) 75022338( ألف ل.س لـ ) 140•  ( شركة توفرت فيها البيانات أو المعطيات الستة المذكورة سابقًا 

ومنها ) 1235453 ( ألف ل.س قيمة االستثمار المحلي. 
( ألف ل.س وبلغت نسبة االستثمار األجنبي المباشر  بلغ الناتج المحلي اإلجمالي في سورية لعام 2008 ) 2291529000• 
منه ) 3,27% ( وبلغت أعلى نســـبة في قطاع االتصاالت بنسبة )0.85% ( من النسبة اإلجمالية للشركات التي تم إجراء 

المسح عنها وقد بلغت )178( شركة.
بلغت قيمة التكوين الرأســـمالي في ســـورية لعام 2008 ) 408725000•  ( ألف ل.س ونسبة االستثمار األجنبي المباشر 

منها ) 18,36% ( وبلغت أعلى نسبة لنشاط  االتصاالت ) 4,10%( تلتها الكابالت بنسبة )%2,02 ( .
(ألف ل.س وكانت أعلى نسبة  بلغت قيمة أســـهم االستثمار األجنبي المباشر حسب جنسية المســـتثمر )65367597• 
استثمار أجنبي في سورية بعد السوريين هي السعودية ) 5,95% ( ثم األردن ) 5,33% ( ثم لبنان ) 4,71% ( وبلغت 

قيمة األسهم غير معروفة الجنسية ) 27,5 %( تقريبَا .
% ( من رصيد االستثمار األجنبي وبعدها قطاع  بلغت قيمة أســـهم االستثمار في قطاع االتصاالت أعلى نسبة ) 25,98• 
الوســـاطة المالية بنســـبة ) 17,27% ( ثم إمدادات الكهرباء بنسبة ) 11,28% ( وبعدها أتى قطاع االستخراجية بنسبة 
)6,98% ( ثم الفنادق والمطاعم بنسبة ) 5,88% ( أما قطاع الصناعات الغذائية فقد وردت قيمته سالبة بسبب خسارة 

شركة عصير الجبل في السويداء .
% ( ثم في قطاع  بلغت أعلى نســـبة اســـتثمار أجنبي مباشر حســـب التصنيف الصناعي في قطاع االتصاالت ) 29,28• 

البنوك ) 19,42% ( ثم في قطاع التأمين بنسبة ) %10,97 ( .
كما حقق نشـــاط الوساطة المالية أكبر نسبة مساهمة وتركزت مســـاهمة هذا النشاط حسب الجنسية في سورية واألردن 
ولبنان والبرازيل وبعده نشـــاط الصناعات االستخراجية في الجنسية الصينية والسورية ثم نشاط الفنادق والمطاعم يليه 

نشاط التأمين .
%( وأعلى نسبة  بلغ  انخفاض في نســـبة النساء العامالت )12,99%( قياسَا لنسبة الرجال العاملين التي بلغت )87,01• 

تشغيل للعمالة كانت في شركات النفط  بنسبة )22,4%( ثم في السياحة بنسبة )%8,3( .
مع مالحظة : أن مجموع العاملين في شـــركات االســـتثمار ليس مؤشرا كافيا إذ أن بعض الشركات لم تصرح بعدد العاملين 
لديها وأتت صفحات العمالة واألجور خالية من البيانات وبلغ عدد الشـــركات التي صرحت بعدد العمال فيها )142( شـــركة 

من أصل )178( شركة . 
%( مع نفس المالحظة أي أن  بلغت نســـبة النســـاء العامالت في اإلدارة العليا )7,2%( فقط وبلغت نسبة الرجال )92,2• 
بعض الشركات لم تعط بيانات عن العاملين لديها )122( شركة فقط التي وردت فيها بيانات عن العاملين في اإلدارة 

العليا . 
( عامل  بلـــغ عدد العاملين )13494( منهم )300( عامل أجنبي بنســـبة )2,22%( وعدد العامليـــن المحليين بلغ )13194• 

بنسبة )%97,77(.
بلـــغ عدد الشـــركات التي وردت فيها بيانـــات عن الصادرات )39•  ( شـــركة فقط وبلغت أكبر قيمة صادرات نســـبتها 

)24,77%( من القيمة اإلجمالية في نشاط الصناعات الغذائية . 
%( من إجمالي الواردات . بلغت أعلى نسبة واردات في شركات النفط بنسبة )67• 

%( من المبلغ اإلجمالي ثم تلتها  بلغت أعلى قيمة إنفاق على التقنيات الجديدة في شركات االتصاالت بنسبة )61,84• 
شركات النفط  بنسبة )%31,16(. 

( شـــركة اســـتخدمت عمـــال في مجال البحث  بلـــغ عـــدد العاملين في مجال البحث والتطوير )56( عاماًل فقط في )22• 
والتطوير. 

مالحظة أخيرة : ال يشمل هذا التقرير أية بيانات عن االستثمار األجنبي المباشر في قطاع العقارات والمساكن.
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تقرير االستثمار الرابع في سورية
 the 4th Annual Investment

Report in Syria009ChapterVII

المقترحات و التوصيات

1- االستمرار في تطوير دور النافذة الواحدة في كل من المركز والفروع بهدف تبسيط وتسهيل اإلجراءات أمام المستثمرين 
وذلك عن طريق توسيع نطاق صالحياتها في منح التراخيص.

2- االستمرار في تطوير وتحسين مناخ االستثمار من خالل تطوير كافة التشريعات ذات الصلة. 
3- تبني قانون جديد وموحد لالستثمار الوطني واألجنبي يتضمن كافة قطاعات االستثمار .

4- االنضمام إلى االتفاقية الدولية لتسوية المنازعات المتعلقة باالستثمار.
5- تدعيم التعاون الدولي من خالل إبرام اتفاقيات ثنائية لحماية االستثمارات مع الدول المجاورة .

6- توطيد العالقات مع الهيئات والمنظمات العربية واإلقليمية المعنية باالستثمار.
7- المســـاهمة الفعالة مع االتحادات الدولية لهيئات تشـــجيع االستثمار من خالل المشاركات الحثيثة في كافة النشاطات 

المشتركة.
8- المتابعة الدائمة إلصدار مسوحات االستثمار األجنبي المباشر مع الجهات المعنية.

9- التعاون مع الجهات الدولية المعنية لتطوير البرامج التقنية المعنية باالستثمار األجنبي المباشر.
10- تطوير أدوات ترويج االستثمار والتنسيق الدائم بين الجهات المتعددة لمرجعياته.

11- متابعة إحداث فروع لهيئة االستثمار في كافة المحافظات.
. )waipa( 12- االنضمام إلى عضوية االتحاد الدولي لهيئات تشجيع االستثمار

13- العمل على تحسين ترتيب سورية في مؤشرات االستثمار في التقارير العالمية.
14- العمل على متابعة إصدار الدراسات المتعلقة بتطوير العملية االستثمارية وانعكاساتها على عملية التنمية االقتصادية 

واالجتماعية.
15-  التركيز الفعال على تطوير وتمكين الموارد البشرية العاملة في مجال الترويج لالستثمار.

الفصل السابع
Suggesstions and recommendations
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1 - االتفاقيات الخاصة باالستثمار:

ملحق )1( االتفاقيات العربية والدولية الموقعة

تاريخ التصديقالقانوناالتفاقية

االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال 
العربية في الدول العربية

/27/1986/7/22

تاريخ التصديقالمرسوم التشريعياالتفاقية

اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات 
وانتقال رؤوس األموال بين الدول العربية

/44/2004/7/25

اتفاقية تسوية منازعات االستثمار في الدول 
العربية

/43/2004/7/20

تاريخ اإلبرامتاريخ التصديقتاريخ التوقيعاسم االتفاقيةالدولة

بالقانون رقم /12/ تاريخ 2001/8/162002/2/26اتفاقية تشجيع االستثمارالكويت
دخلت حيز التنفيذ من 

2004/3/23

البحرين
اتفاقية تشجيع وحماية 

االستثمارات
بالمرسوم التشريعي رقم /4/ تاريخ 2000/9/20

2001/4/1
سارية المفعول من 

2001/12/18

اإلمارات
اتفاقية تشجيع وحماية 

االستثمارات
بالقانون رقم /14/ تاريخ 1997/11/261998/8/4

سارية المفعول 
من2001/1/10

قطر
مذكرة تفاهم بشأن 

االستثمارات القطرية في 
سورية

اعتمد في اللجنة االقتصادية رقم 2003/10/24-23
/46/ تاريخ 2003/11/17

تدخل حيز التنفيذ بمجرد 
التوقيع عليها.

اتفاقية تشجيع وحماية 
االستثمارات

صدقت بالقانون رقم /7/ تاريخ 2003/10/24-23
2004/4/1

سارية المفعول من 
2006/4/27

عمان
اتفاقية حماية وتشجيع 

االستثمار 
بالقانون رقم /23/ تاريخ 2005/9/14

2006/4/24
سارية المفعول من 

2006/6/1

األردن
اتفاقية تشجيع وحماية 

االستثمارات
بالمرسوم التشريعي رقم /12/ 2001/8/10

تاريخ 2002/2/9
دخلت حيز التنفيذ من 

2002/5/11

اليمن
اتفاق بشأن تشجيع وحماية 

االستثمارات
بالقانون رقم /18/ تاريخ 1996/10/91998/8/4

دخلت حيز التنفيذ من 
2005/7/22

بالقانون رقم /15/ تاريخ 1997/1/121998/8/4اتفاق لتشجيع االستثمارلبنان
دخلت حيز التنفيذ من 

1999/9/15

العراق
اتفاقية تشجيع وحماية 

االستثمارات
قيد التصديق2002/8/29

مصر
اتفاقية تشجيع وحماية 

االستثمارات
بالقانون رقم /16/ تاريخ 1997/5/281998/8/4

سارية المفعول من 
1998/10/5

Annex )1( 

 مع الدول العربية:



هيئة االستثمار السوريـــــــة 96

تونس
اتفاق لتشجيع وحماية 

االستثمار
بالقانون رقم /11/ تاريخ 2001/1/23

2002/2/26
سارية المفعول من 

2003/3/12

الجزائر
اتفاقية تشجيع وحماية 

االستثمارات
بالمرسوم التشريعي رقم /23/ 1997/9/14

تاريخ 2000/8/9
دخلت حيز التنفيذ من 

2002/6/18

المغرب
اتفاقية تشجيع وحماية 

االستثمارات
بالقانون /37/ تاريخ 2001/10/232002/5/20

دخلت حيز التنفيذ من 
2003/3/29

بالقانون /7/ تاريخ 1993/8/21993/5/26اتفاق تشجيع وضمان االستثمارليبيا
دخلت حيز التنفيذ من 

1995/10/7

السودان
اتفاقية تشجيع وحماية 

االستثمارات
المرسوم التشريعي /3/ تاريخ 2000/1/7

2001/4/1
دخلت حيز التنفيذ من 

2001/9/1

اسم الدولة
تاريخ 
التوقيع

مالحظاتوضع االتفاقصك التصديق وتاريخه

ساريةالمرسوم رقم /589/ تاريخ 1975/11/141976/3/3السنغال

مؤخرًا تم تزويد الجانب 
السنغالي بمشروع اتفاق 
جديد وبانتظار رد الجانب 

السنغالي

USA1976/8/91977/8/1 ساريةالمرسوم رقم /33/ تاريخ

االتحاد 
السويسري

المرسوم رقم /54/ تاريخ 2007/5/92007/9/17
دخل حيز التنفيذ بتاريخ 

2008/7/1
حل محل االتفاق الموقع 

بتاريخ 1977/6/22

ساريةالمرسوم رقم /34/ تاريخ 1977/8/21978/9/11ألمانيا
تم تزويد الجانب األلماني 

بمشروع سوري معدل 
وبانتظار الرد بشأنه

ساريةالمرسوم رقم /30/ تاريخ 1977/11/281978/7/31فرنسا

القانون رقم /5/ تاريخ 1996/4/251997/7/2باكستان
سارية اعتبارا من 

1997/11/4

الفانون رقم /10/ تاريخ 1996/12/91998/8/4الصين
سارية اعتبارا من 

1999/10/1

القانون رقم /19/ تاريخ 1997/6/271997/12/31اندونيسيا
سارية اعتبارا من 

2000/2/20

المرسوم رقم /3/ تاريخ 1998/2/51998/2/11إيران
سارية اعتبارًا من 

2005/11/16

سارية اعتبارا من عام 1998المرسوم رقم /8/ تاريخ 1998/3/111998/8/4بيالروسيا

المرسوم رقم /10/ تاريخ 2000/5/212001/5/12بلغاريا
سارية اعتبارا من 

2001/11/10

المرسوم رقم /43/ تاريخ 2002/2/202002/7/13إيطاليا
سارية اعتبارا من 

2003/11/13

سارية اعتبار من 2003/3/16المرسوم رقم /56/ تاريخ 2002/4/212003/9/8أوكرانيا

المرسوم رقم /39/ تاريخ 2003/2/232003/7/27اليونان
سارية اعتبارا من 

2004/2/27

سارية اعتبارًا من 2006/1/3المرسوم رقم /40/ تاريخ 2004/1/62004/7/1تركيا

مع الدول األجنبية:
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القانون رقم /21/ تاريخ 2005/1/272005/6/16روسيا
سارية اعتبارا من 

2008/7/13

كوريا 
الديمقراطية

القانون رقم /51/ تاريخ 2006/5/142006/12/5
دخل حيز التنفيذ بتاريخ 

2006/12/20

المرسوم رقم /18/ تاريخ 2007/2/102008/4/2طاجاكستان
دخل حيز التنفيذ بتاريخ 

2008/5/30

المرسوم رقم /53/ تاريخ 2006/6/102008/9/23قبرص
دخل حيز التنفيذ بتاريخ 

2007/12/30

المرسوم رقم /58/ تاريخ 2008/6/182008/9/23الهند 
دخل حيز التنفيذ بتاريخ 

2009/1/22

المرسوم رقم/ 61/ تاريخ 2008/6/242008/9/28رومانيا 
دخل حيز التنفيذ بتاريخ 

2009/7/26

القانون رقم /10/  تاريخ 2008/11/202009/4/6التشيك
دخل حيز التنفيذ 
بتاريخ2009/7/19

القانون رقم /27/ تاريخ 2009/1/72009/5/3ماليزيا 
دخل حيز التنفيذ 
بتاريخ2009/6/20

القانون رقم /14/ تاريخ 2006/12/102007/6/17نيجيريا الفدرالية
قيد استكمال إجراءات 

دخوله حيز التنفيذ

تمت مخاطبة الجانب 
النيجيري إلبالغه بقيام 

الجانب السوري باستكمال 
إجراءات المصادقة

المرسوم رقم /44/ تاريخ 2009/2/182009/7/30سلوفاكيا 
قيد استكمال إجراءات 

دخوله حيز التنفيذ

القانون رقم /4/  تاريخ 2009/7/82010/1/4اذربيجان
تم التوقيع على االتفاق 

خالل زيارة سيادة رئيس 
الجمهورية الى اذربيجان

بانتظار قيام الجانب 
األذري باستكمال إجراءات 
المصادقة على االتفاقية 

القانون رقم /5/ تاريخ 2009/6/172010/1/4أرمينيا
دخلت حيز التنفيذ تاريخ 

2010/4/26

فرنسا

تم التوقيع على اتفاق 
جديد خالل زيارة السيد 

وزير االقتصاد إلى فرنسا 
بتاريخ 2009/5/12 بداًل من 
التفاق القديم الموقع بين 

البلدين بتاريخ 1977/11/28

بانتظار قيام وزارة 
الخارجية بموافاتنا بنسخة 

من االتفاقية الستكمال 
إجراءات المصادقة على 

االتفاق
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المالحظاتتاريخ التصديقتاريخ التوقيعاسم االتفاقية

اتفاقية الوحدة االقتصادية بين 
دول الجامعة العربية

أقرها المجلس االقتصادي واالجتماعي 
في دورته الرابعة بالقرار رقم /85/ 

تاريخ 1957/6/13

مصدقة بموجب المرسوم 
التشريعي رقم /291/ تاريخ 

1963/12/22

اعتبرت نافذة من 
1964/4/30

اتفاقية السوق العربية المشتركة
قرار مجلس الوحدة رقم /17/ تاريخ 

1964/8/13

مصدقة بموجب المرسوم 
التشريعي رقم /81/ تاريخ 

1964/10/31

تم تفعيل االتفاقية 
بموجب قرار مجلس 
الوحدة رقم /1225/ 
تاريخ 2003/12/11 

واعتبارًا 2005/1/1 هو 
بدء التحرير من كافة 
الرسوم الجمركية )- 

دورة 78(

اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي 
ومنع التهرب من الضرائب 

المفروضة على الدخل ورأس المال 
بين دول مجلس الوحدة االقتصادية 

العربية

وافق عليها المجلس بقراره رقم 
/1069/ تاريخ 1998/12/3 دورة /68/

مصدقة بموجب المرسوم 
التشريعي رقم /30/ تاريخ 

2000/8/14

اعتبرت نافذة اعتبارًا 
من 2000/9/3

اتفاقية التعاون في تحصيل 
الضرائب والرسوم بين دول مجلس 

الوحدة االقتصادية العربية 

وافق عليها المجلس بقراره رقم 
/1090/ تاريخ 1998/12/6 دورة /68/

مصدقة بموجب المرسوم 
التشريعي رقم /32/ تاريخ 

2000/8/16

اعتبرت نافذة من 
2000/10/9

اتفاقية تشجيع وحماية 
االستثمارات وانتقال رؤوس األموال 

بين الدول العربية

وافق عليها المجلس بقراره رقم 
/1125/ تاريخ 2000/6/7 دورة /71/

المرسوم التشريعي رقم 
/44/ تاريخ 2004/7/25

 

اتفاقية تسوية منازعات االستثمار 
في الدول العربية 

وافق عليها المجلس بقراره رقم 
/1138/ تاريخ 2000/12/6

المرسوم التشريعي رقم 
/43/ تاريخ 2004/7/20

 

اتفاقية إنشاء األكاديمية العربية 
لألعمال االلكترونية

مقترحة من قبل مجلس الوحدة في 
دورته الخامسة والسبعين المنعقدة 
في موريتانيا بموجب القرار /1184/ 

تاريخ 2002/6/6

صدر القانون رقم /17/ تاريخ 
2003/10/14 المتضمن 

تصديق االتفاقية في القطر

تم تأجيل بحث دولة 
المقر للدورة /80/ 

الستكمال المشاورات 
بين الممثلين الدائمين 

لجمهورية مصر 
العربية والمملكة 

األردنية الهاشمية 
والجمهورية العربية 

السورية )دورة 79(

2 - االتفاقيات الجماعية المنضمة إليها سورية في إطار مجلس الوحدة االقتصادية العربية:
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مالحظاتتاريخ التصديقتاريخ الموافقة عليهااسم االتفاقية

اتفاقية تيسير وتنمية التبادل 
التجاري بين الدول العربية 

بموجب قرار المجلس رقم /848/ تاريخ 
1981/2/27

القانون رقم /11/ تاريخ 
1986/4/3

اعتبرت نافذة اعتبارًا 
من 1982/11/26

االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس 
األموال العربية في الدول العربية

موقعة في مدينة عمان تاريخ 
1980/11/27

القانون رقم /27/ تاريخ 
1986/7/22

بعد انضمام ثالث دول

اتفاقية النقل بالعبور ترانزيت بين 
دول الجامعة العربية

أقرها المجلس االقتصادي واالجتماعي 
بالدورة االستثنائية بتاريخ 

1977/3/14

المرسوم التشريعي رقم 
/28/ تاريخ 1980/5/14

حلت محلها اتفاقية 
تيسير وتنمية التبادل 

التجاري بين الدول 
العربية

اتفاقية تبادل اإلعفاء الضريبي 
ألعمال ومعدات ومؤسسات الطيران 

المدني العربي
بعد انضمام ثالث دولالقانون رقم /27/ لعام 1985تم إقرارها بتاريخ 1979/9/5

البرنامج التنفيذي إلقامة اتفاقية 
تنمية وتيسير منطقة التجارة الحرة 

العربية الكبرى

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /6/ 
تاريخ 1997/12/29 

 

إحداث القرار رقم 
/1317/ دورة /59/ 
تاريخ 1997/2/19 

المتضمن اإلعالن عن 
إقامة منطقة تجارة حرة 

عربية

3 - االتفاقيات المتعددة األطراف المنضمة إليها سورية في إطار المجلس االقتصادي واالجتماعي:

تقرير االستثمار الرابع في سورية
 the 4th Annual Investment

Report in Syria009
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المالحظاتتاريخ اإلبرامتاريخ التصديق تاريخ التوقيعاسم االتفاقاسم الدولة

المملكة 
العربية 

السعودية

االتفاق التجاري 
واالقتصادي

ساري المفعول1972/3/41972/4/16
تمت المصادقة على تعديل 

المادة/15/ بالقانون رقم /15/ 
تاريخ 2003/10/14

اتفاقية إلقامة 
منطقة تجارة حرة

2001/1/20
المرسوم التشريعي 

رقم /18/ تاريخ 
2001/7/10

سارية 
المفعول من 

2002/2/1

بلغت اإلعفاءات الجمركية%100 
بتاريخ 2003/1/1

اتفاقية إنشاء لجنة 
عليا مشتركة

القانون رقم /3/ تاريخ 1991/2/5
1991/3/12

تعقد اللجنة بشكل دوري 

دولة 
الكويت

اتفاق للتعاون 
التجاري و 

االقتصادي
المرسوم رقم /1/ تاريخ 1991/12/17

1992/1/29
ساري المفعول 

1991/12/17
 

دولة 
البحرين

اتفاق للتعاون 
االقتصادي و 

التجاري
القانون رقم /2/ تاريخ 1994/11/20

1995/1/20
ساري المفعول 

1996/10/14
 

اتفاقية إنشاء لجنة 
عليا مشتركة

2000/9/20
صدق بموجب المرسوم 
التشريعي رقم /211/ 

تاريخ 2001/4/3

دخلت حيز 
التنفيذ من 
2001/4/19

 

دولة 
اإلمارات

اتفاق للتعاون 
االقتصادي 

والتجاري والتقني
2000/4/2

المرسوم التشريعي 
رقم/430/ تاريخ 

2000/9/30

دخلت حيز 
التنفيذ من 

2000/4/9
 

اتفاق إقامة منطقة 
حرة

2000/4/2
المرسوم التشريعي 

رقم /55/ تاريخ 
2000/9/30

سارية 
المفعول من 

2001/1/28

بلغت اإلعفاءات الجمركية %100 
بتاريخ 2003/1/1

دولة قطر

اتفاق التعاون 
االقتصادي 

والتجاري
القانون رقم /45/ تاريخ 1990/12/2

1990/12/21

سارية 
المفعول من 

1991/3/27
 

محضر اجتماع 
اللجنة المشتركة

ال تحتاج إلى تصديق2000/6/5-4

اعتمد من 
رئاسة مجلس 
الوزراء وعمم 

على كافة 
الجهات 
المعنية

تم االتفاق بين البلدين على 
اختصار مدة منطقة التجارة 

الحرة العربية الكبرى إلى العام 
2003 باالستناد إلى االتفاق 

التجاري الموقع بين البلدين ال 
ينفذ من قبل الجمارك

اتفاقية إنشاء لجنة 
عليا مشتركة

2003/10/23
صدقت بالمرسوم 

التشريعي رقم /91/ 
تاريخ 2004/3/2

ساري المفعول 
اعتبارًا من 
2006/4/27

 

دول مجلس 
التعاون 
الخليجي

مشروع اتفاقية 
إقامة منطقة تجارة 

حرة

وقع باألحرف 
األولى 

تاريخ2004/6/13
  

سيتم الحقًا التوقيع عليها 
بشكل نهائي

4 - اتفاقيات التجارة والتعاون االقتصادي والتجاري والفني:

 مع الدول العربية:
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سلطنة 
عمان

اتفاق التعاون 
االقتصادي و 

التجاري
القانون رقم/1/ تاريخ 1990/1/6

1990/3/7
ساري المفعول 

1991/8/31
 

المملكة 
األردنية

اتفاقية إقامة 
منطقة تجارة حرة

2001/8/10
صدقت بالمرسوم 

التشريعي رقم /9/ 
تاريخ 2002/2/2

أصبحت سارية 
المفعول 

اعتبارًا من 
2003/5/23

بلغت اإلعفاءات الجمركية ) 
100%( بتاريخ 2005/1/1

القانون رقم /17/ تاريخ 1996/10/9اتفاق تجارياليمن
1998/8/4

ال تتضمن أية إعفاءات جمركية1998/11/19

لبنان

1953/3/5االتفاق االقتصادي
صدق بالمرسوم 

التشريعي رقم /60/ 
تاريخ 1953/3/12

ابرم بتاريخ 
 1953/3/25

واعتبر نافذًا 
بتاريخ 

1953/3/27

تم االتفاق بين البلدين على 
إطالق حرية تبادل المنتجات 

الصناعية وتخفيض نسبة 
)25%( من الرسوم الجمركية 
سنويًا اعتبارًا من 1999/1/1 

بموجب القانون رقم /4/ تاريخ 
1998/8/4

اتفاق التعاون 
والتنسيق 

االقتصادي و 
االجتماعي

القانون رقم /23/ تاريخ 1993/9/16
1994/12/22

سارية 
المفعول 

1993/11/26

كما تم االتفاق على إطالق 
حرية تبادل المنتجات الزراعية 
وإعفاءات من الرسوم الجمركية 

وفق الجداول الموضوعة في 
اجتماع محضر هيئة المتابعة 

والتنسيق لعام 1999 المصدق 
بموجب المرسوم /21/تاريخ 

2000/8/7 وذلك اعتبارًا من تاريخ 
المصادقة في 2002/8/7

العراق

بروتوكول إقامة 
منطقة تجارة حرة

المرسوم /14/ تاريخ 2001/1/31
2001/3/10

2001/3/14 

اتفاقية انشاء لجنة 
عليا مشتركة

  قيد التصديق2001/8/13

اتفاقية التعاون 
االقتصادي 

والتجاري والعلمي 
والفني والثقافي

2001/8/13 2002/5/14 

مصر

المرسوم رقم /12/ 1991/7/19اتفاق تجاري
تاريخ 1991/9/5

1991/12/1 

اتفاقية إنشاء لجنة 
عليا مشتركة

صدق بالقانون رقم 1990/5/3
/26/ تاريخ 1990/7/10
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وضع االتفاقصك التصديق وتاريخهتاريخ التوقيعاسم الدولة

المرسوم/29/ تاريخ 1966/10/9سيريالنكا
1966/10/19

سارية

المرسوم /342/ تاريخ 1969/8/11باكستان
1969/11/23

سارية

المرسوم/ 166/ تاريخ 1974/2/12تانزانيا
1974/3/15

سارية اعتبارا 
من1975/8/10

المرسوم/ 1220/ تاريخ 1976/3/18اندونيسيا
1977/7/9

سارية

المرسوم/ 1570/ تاريخ 1978/4/20الهند
1978/12/4

سارية اعتبارا من 
1979/3/5

المرسوم/ 1209 /تاريخ 1979/1/22غينيا
1979/1/23

سارية

تونس

1977/5/22االتفاق التجاري
القانون رقم/35/ تاريخ 

1978/3/151978/11/9 

اتفاقية إقامة 
منطقة تجارة حرة

قانون رقم /16/ تاريخ 2002/4/15
2003/10/14

دخلت حيز 
التنفيذ اعتبارًا 
من 2005/3/10

 

المرسوم رقم /477/ 1997/9/14اتفاق تجاريالجزائر
تاريخ 2000/10/19

2001/4/15
حل محل االتفاق الموقع بين 

البلدين عام 1979

المغرب

اتفاق تنظيم 
التبادل التجاري 

والتعاون 
االقتصادي

مرسوم تشريعي رقم 1972/8/28
/969/تاريخ1973/3/21

ساري المفعول 
دخلت حيز 

التنفيذ 
2003/2/27

 

اتفاقية إنشاء لجنة 
عليا مشتركة

2001/4/11
صدقت بالمرسوم 

التشريعي رقم /320/ 
تاريخ 2001/6/24

  

الصومال

 1973/1/171973/4/231974/5/26اتفاق تجاري

اتفاق التعاون 
االقتصادي و 

تنظيم التبادل 
التجاري

1978/2/31978/7/311979/10/3 

الجماهيرية 
العربية 
الليبية

االتفاق التجاري 
والتعاون 

االقتصادي
1978/3/21978/7/311979/3/10 

 السودان
اتفاقية منطقة 

تجارة حرة
صدقت بالقانون رقم 2001/5/31

/38/ تاريخ 2002/5/20
 

لم توضع االتفاقية موضع 
التنفيذ بسبب عدم االتفاق 
على قوائم السلع الصناعية 

المستثناة من أحكام االتفاقية

مع الدول األجنبية:
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المرسوم /1252 /تاريخ 1979/6/17ألبانيا
1980/2/8

المرسوم /2661 /تاريخ 1980/6/26النيجر
1980/12/22

سارية

القانون رقم/ 5 /تاريخ 1982/6/28كوريا الديمقراطية
1983/2/8

سارية

المرسوم/ 127 /تاريخ 1989/9/6األرجنتين
1989/11/8

سارية اعتبارا 
من1993/6/21

المرسوم رقم/ 12/ تاريخ 1990/2/27التشيلي
1990/5/24

سارية اعتبارا 
من1992/4/21

المرسوم /10/ تاريخ 1992/3/28أذربيجان
1992/7/11

سارية

المرسوم رقم /7/ تاريخ 1992/3/30أرمينيا
1992/7/11

سارية

المرسوم /12/ تاريخ 1994/5/12فيتنام
1994/6/27

سارية اعتبارا 
من1994/10/26

المرسوم رقم/172/تاريخ 1996/4/25باكستان
1997/6/15

سارية

المرسوم/ 241/ تاريخ 1996/8/21إيران
1997/11/10

سارية اعتبارا 
من2002/4/10

ساريةتاريخ 1998/10/282000/10/19كوبا

المرسوم /11/ تاريخ 1992/3/29طاجكستان
1992/7/11

سارية اعتبارا من 
1993/9/16

المرسوم رقم/56/تاريخ 2002/4/21أوكرانيا
2003/9/8

سارية اعتبارا 
من2003/3/16.

المرسوم/49/ تاريخ 2003/8/18ماليزيا
2004/8/15

سارية اعتبارا من 
2004/8/15

القانون رقم /11/ تاريخ 1993/4/15روسيا
1993/6/22

سارية اعتبارا من 
1993/7/13

المرسوم رقم /177/تاريخ 1995/4/30أرمينيا
2002/6/15

سارية

المرسوم رقم /8/تاريخ 1998/3/11بيالروسيا
1998/8/4

سارية اعتبارا من عام 
1998

المرسوم رقم/ 142/ تاريخ 1998/10/28كوبا
2002/5/9

سارية

المرسوم ر قم/ 40/  تاريخ 2001/1/11الصين
2001/8/26

سارية اعتبارا 
من2001/10/18

المرسوم رقم /8 /تاريخ 2002/4/21أوكرانيا
2003/1/25

سارية اعتبارًا من 
2003/3/16

المرسوم /2 /تاريخ 2007/1/11فنزويال
2007/2/11

قيد التعديل

قانون رقم /14/ تاريخ 2006/12/10نيجيريا الفدرالية
2007/6/17

قيد استكمال إجراءات 
دخوله حيز التنفيذ
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مالحظات موضوع االتفاقية اسم الدولة

اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات جنوب أفريقيا

اتفاقية التعاون التجاري واالقتصادي والفني جنوب أفريقيا

لدى الجانب السنغالي وبانتظار الرد. مشروع اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة السنغال

لدى الجانب البرونائي وبانتظار الرد. مشروع اتفاق تجاري بروناي

قيد البحث والمناقشة بين الجانبين. مشروع اتفاق تجاري غويانا

لدى الجانب البرونائي وبانتظار الرد. مشروع اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة بروناي

لدى الجانب الفنلندي وبانتظار الرد. مشروع اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة فنلندا

تم التوقيع باألحرف األولى. مشروع اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة بلجيكيا

تم التوصل إلى صيغة نهائية مشروع اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة النمسا

لدى الجانب الياباني وبانتظار الرد. مشروع اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة اليابان

تم إيداع الجانب األلباني مش���روعي 
االتفاقين .

مشروع اتفاقية تشجيع وحماية المتبادلة لالستثمارات ألبانيا

بانتظار رد الجانب الكازاخستاني مشروع اتفاقية تشجيع وحماية المتبادلة لالستثمارات كازاخستان

لدى الجانب الغرانادي وبانتظار الرد. مشروع اتفاق تجاري غرانادا

لدى الجانب الياباني وبانتظار الرد. مشروع اتفاق تجاري اليابان

لدى الجانب السويدي وبانتظار الرد. مشروع اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة السويد

لدى الجانب النرويجي وبانتظار الرد. مشروع اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة النرويج

لدى الجانب الكرواتي وبانتظار الرد. مشروع اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة كرواتيا

موضوع دراسة لدى الجانبين. مشروع اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة الدانمارك

االتف���اق موض���ع دراس���ة م���ن قبل 
الجانبين.

مشروع اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة جو رجيا

موضع دراسة لدى الجانبين. مشروع اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة ليتوانيا

بانتظار رد الجانب البوسني مشروع اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة البوسنة والهرسك

بانتظار الرد . مشروع اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة تركمستان

ل���دى الجان���ب الهولن���دي وبانتظار 
الرد.

هولندا مشروع اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة

وبانتظار  الفيتنام���ي  الجان���ب  لدى 
الرد.

مشروع اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة فيتنام

مؤشر باألحرف األولى بين البلدين. مشروع اتفاق تعاون اقتصادي هنغاريا

يتم تبادل المالحظات .مشروع اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة  كندا

يتم تبادل المالحظات مشروع اتفاق تعاون اقتصادي الباراغواي

قيد إنجاز الصيغة النهائية. مشروع اتفاق تعاون اقتصادي بلغاريا

5 - مشاريع االتفاقيات قيد الدراسة والتفاوض:
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     6 - اتفاقيات تجارة حرة وتجارة تفضيلية:

اتفاقية الشراكة مؤسسة لمنطقة تجارة حرة موقعة مع تركيا بتاريخ 2004/12/22 في دمشق تمت المصادقة عليها 
بالمرسوم /37/ تاريخ 2005/5/4 )دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 2007/1/1(.

تمت المصادقة على اتفاقية تجارة تفضيلية بين ســـورية وإيران بموجب المرسوم رقم /13/ تاريخ 2008/7/3 و انجز 
الجانب االيراني اجراءات المصادقة عليها لديه و دخلت االتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 2009/3/1.

اتفاقيـــة الشـــراكة المؤسســـة لمنطقة تجارة حرة مـــع االتحاد األوربي تم التأشـــير عليها باألحـــرف األولى بتاريخ 
2004/10/19 و تم الحقا اعداد تاهيل فني لالتفاقية و تم تاشيرها مجددا في دمشق بتاريخ 2008/12/14.

• هناك طرح لتوقيع اتفاقية تجارة تفضيلية مع الباكستان.
• هناك طرح لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع أوكرانيا و بيالروسيا و ماليزيا.

تم توقيع إعالن النوايا للتعاون مع كازاخستان في 2008/8/14

برتوكول تعاون استثماري موقع بين هيئة االستثمار السورية و دول أخرى

اسم الدولة
الجهة الموقعة

تاريخ التوقيع
الدولة المقابلةسورية

وزارة االقتصاد و التجارةتونس
وكالة النهوض باالستثمار 

األجنبي
2001/1/23

2006/6/29مؤسسة تشجيع االستثمارهيئة االستثمار السوريةاألردن

2007/5/10هيئة تشجيع االستثماروزارة االقتصاد و التجارةليبيا

2006/12/14وزارة التجارة و الصناعةوزارة االقتصاد و التجارةمصر

2007/6/3هيئة التنمية الصناعية سفيرة سورية في ماليزياماليزيا

2007/2/12الهيئة العامة لالستثمارهيئة االستثمار السوريةالكويت

2001/5/31جهاز االستثماروزارة االقتصاد و التجارةالسودان

هيئة االستثمار السوريةالكويت
المؤسسة العربية لضمان 

االستثمار
2008/2/18

هيئة االستثمار السورية السعودية 
المؤسسة اإلسالمية لتأمين 
االستثمار وائتمان الصادرات

2008/11/16

هيئة االستثمار السوريةقبرص 
وكالة تشجيع االستثمار 

القبرصية
2008/6/9

2008/11/16البنك اإلسالمي للتنميةهيئة االستثمار السورية
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عدد العمال
 التكلفة

االستثمارية
)مليون ل.س(

موطن المشروع غاية المشروع أصحاب المشروع مسلسل

2312 14866 حمص
 تكرير السكر الخام

 واستخراج السكر األبيض
والموالس

 شركة السكرالوطنية
المساهمة

1

100 10334 الالذقية

 إنتاج قضبان حديد تسليح
 البناء )أملس ومحلزن(

 والمقاطع المعدنية
الصناعية

 عماد نوري حميشو
وشركاه

2

500 5639 ريف دمشق
 تصنيع كابالت وهوائيات

ووصالت ونهايات
 أحمد السويدي وبديع

الدروبي وشركاهم
3

127 2988 ريف دمشق
 تصنيع وتجميع السيارات

السياحية

المؤسسة العامة 
للصناعات الهندسية 

)سوريا دمشق( وشركة 
إيران خودرو )إيران 

-طهران(

4

100 2689 حمص
 هدرجة زيت القطن ودوار

الشمس والصويا
 محمود سليمان طالس

 فرزات وشركاؤه
5

606 2427 حمص
 تصنيع وتجميع السيارات

السياحية

 شركة سابيا اإليرانية
 وشركة حميشو التجارية

السورية وشركائهما
6

46 2247 حلب
 إنتاج أقمشة ستائر

 ومفروشات وتحضيرها
وصباغتها

نائل دليل بن أحمد 7

370 2233 حماه
 إنتاج زيوت نباتية

 ومهدرجة وسمن وزبدة
ومشتقاتها

 غرفة تجارة وصناعة حماة
وهيئة عربية لالستثمار

8

318 2219 ريف دمشق

 إنتاج الجبنة المطبوخة
 بأنواعها )جبنة البقرة

 الضاحكة وأبو الولد  وجبنة
 كيري الطازجة ( وتعبئتها

 للسوق المحلية

 شركة فروموجوري بيل م.
 و شركة سوبايك م.م.م

الفرنسية
9

35 2136 الرقة
 تصنيع الحلي والمجوهرات

 ونقشها وترصيعها
باألحجار الكريمة آليًا

 أمير اسبت صانجيان بن
جورجي

10

ملحق )2(   قائمة كبار المستثمرين
) للمشاريع االستثمارية المنفذة وفق أحكام قوانين تشجيع االستثمار( 

التي تتجاوز تكاليفها االستثمارية النصف مليار ل.س

Annex )2( 
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126 1967 حلب
 إنتاج الغزول القطنية

والممزوجة

 بسام بن أحمد علبي
 ومحمد زهدي بن أحمد

علبي
11

118 1804 ريف دمشق

 إنتاج مرق البويون
 ومسحوق الميلو وتعبئة

 الحليب المجفف
 والمساحيق الغذائية

المختلفة

 شركة نستلة السويسرية
و شركاؤها

12

135 1758 حمص

 إنتاج قساطل البالستيكية
 مضلعة لزوم جر مياه
 الصرف الصحي والري

 اضافة إلنتاج القساطل
 البالستيكية والعبارات

 بطريقة

 وسيم اإلخوان ورشا
 الحسامي وبيان رجوب

وتاال الجندي
13

254 1753 حمص
 انتاج زيوت نباتية وأعالف

وصابون
عصام أنبوبا 14

338 1573 حمص
 إنتاج أكياس لتعبئة

المنتجات الزراعية
محمد لبيب اإلخوان 15

453 1392 الالذقية
 مشروع العصائر

والشرابات والمجففات
 علي محمد اسماعيل و

شركاؤه
16

182 1301 حلب

 انتاج جميع األقمشة
 النسيجية والمفروشات

 والبرادي وأقمشة
 األلبسة الجاهزة من

 الخيوط القطنية الصرفة
والممزوجة

بسام علبي وشريكه 17

50 1265 ريف دمشق

 إنتاج رقائق بالستيكية
 للزراعة و الري و تصنيع

 أكياس و الرقائق
 البالستيكية الصحية

والغذائية

محمد مازن دعبول 18

143 1264 ريف دمشق إنتاج االدوية البشرية صائب نحاس وشركاؤه 19

270 1252 ريف دمشق

 إنتاج وتعبئة المياه
 الغازية وصناعة

 مستلزماتها وإنتاج ثاني
 أوكسيد الكربون وتعبئته

 وانتاج المشروبات الغير
غازية

 محمد سامر العقاد
وشركاه

20

76 1196 ريف دمشق
 تحضير وطالء صفائح

االلمنيوم والحديد بأنواعه
 محمد وموفق ومحمد

ممتاز دعبول وشركاهم
21

45 1039 درعا
 تصنيع فوط االطفال
والمناشف النسائية

محمد مهران البلوشي 22

157 930.6 الالذقية
 عصير الحمضيات والخضار

والفواكه وتكثيفها
علي اسماعيل و شركاؤه 23



هيئة االستثمار السوريـــــــة 108

538 917.5 حلب
 إنتاج و صباغة و تحضير و
 معالجة االقمشة و الخيوط

القطنية آليًا

 شركة صباغ شرباتي
 المحدودة المسؤولية

))مؤسسة نور
24

124 914.5 الالذقية
 إنتاج قضبان حديد تسليح

و مقاطع معدنية بأنواعه

 تحسين المبروك العبد
 الرزاق )سعودي (

وشركاؤه
25

200 873.1 حلب
 إنتاج خيوط ممزوجة

 متنوعة وخيوط بوليستر
وفسكوز

محمد شيخ عمر وشركاه 26

113 868.3 حمص

 عصر بذور فول الصويا
 وعباد الشمس النتاج سمن

 نباتي ومرغرين وزبدة
 ومايونيز وااللكيدات

 وتعبئتها

 عصام بن خير الله أنبوبا
وشركاه

27

300 849.9 ريف دمشق
 إنتاج انابيب وبروفيالت

المنيوم بمقاطع مختلفة
 شركة طرابيشي وبزرة

)وسيفي )سيرال
28

92 815.7 حمص
 إنتاج كافة أنواع القرميد

والبلوك اآلجري
عصام أنبوبا وشركاه 29

168 788.1 حلب
 إنتاج وغزل وصباغ

 وتحضير خيوط االكريليك
والخيط المفنن وتسويقها

وائل النقري 30

48 745.5 حلب

 إنتاج وتحضير خيوط
 االكريليك والشانيل

 والفنتازية من نمر
وأصناف مختلفة ومتنوعة

مصطفى موتاف أوغلو بن 
أحمد )تركي الجنسية(

31

62 712.4 ريف دمشق
 إنتاج بروفيالت معدنية

وحوامل كابالت كهربائية
  محمد مأمون الملط
ومحمد مازن الملط

32

200 704.9 حلب
 إنتاج األقمشة الخامية و

المطبوعة والمصبوغة

 شركة بلنسية للصناعة
 والتجارة المساهمة

المغفلة
33

150 688.1 حلب
 إنتاج أنابيب واكسسوارات

من بولي ايتيلين
خلدون العك 34

200 686.0 ريف دمشق
 إنتاج معدات و أنظمة الري

و المياه
 محمد عارف بن حسن

المهايني وشركاؤه
35

125 685.2 درعا
 إنتاج أقراص ليزرية مع

الطباعة والنسخ
أدهم محمود محاميد 36

78 679.6 حماه
 انتاج زيوت نباتية خامية
وتكريرها وإنتاج السمن

ابراهيم موصلي كردي 37

171 674.9 ريف دمشق
 إنتاج األدوية البشرية

كيميائية ونباتية
 محمود محمد الزعبي

وشريكه
38

318 674.1 ريف دمشق
 عيد وسحب وبرم بولي

 إستر وتنفش عوادم
ألياف

 وليد الطباع وشركاء المان
وعرب

39
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78 660.3 ادلب

 إنتاج الخيوط التركيبية
 والممزوجة من خالل
 الشعيرات الصنعية
 والتركيبية والقطن

 المحلوج  من نمر واصناف
مختلفة

 محمود شبارق وأخوته
أوالد عادل

40

200 658.6 ربف دمشق
 سحب وتلوين بروفيالت

المنيوم
محمد الجراح وشركاه 41

65 658.1 حماه
 استخراج زيوت نباتية

 وتحضير منتجاتها
وصابون

مصطفى موصللى كردى 42

73 649.2 دير الزور
 إعادة تأهيل آلتي الورق

 ومتمماتها
 شركة فيمبكس

النمساوية
43

100 633970 ريف دمشق
 إنتاج ورق صحي من

عجينة الورق

 جمال الدين قنبرية
 وحسان الدبس

وشركائهما
44

38 627.9 الرقة
 تصنيع أقمشة التريكو

القطنية والتركيبية
عبد العزيز دندل 45

335 627.2 حلب
 إنتاج معكرونة ومعجنات و

كحول االتيلي
بكري فرواتي وشركاؤه 46

99 620.3 حلب
 تصنيع وتجهيز خيوط

بولي استر
خالد علبي بن أحمد 47

91 618.4 ريف دمشق
 إنتاج غليسيرين خام

وصابون
 محمد بدر و رياض طعمة

وشركائهما
48

90 613.0 حلب
 تصنيع الزجاج المحجر
 ملون وعادي بقياسات

وسماكات مختلفة
محمد الشيخ طه وشركاه 49

125 609.4 حلب

 انتاج الخيوط البولي استر
 والنايلون من خالل عملية

 سحب و برم و تجعيد
 الخيوط النصف مصنعة
)POY(مسبقة النوجيه

 منير نحاس بن مصطفى
وشركاه

50

146 594.6 طرطوس
 إنتاج زيت وسمن وزبدة

 صناعى ونباتى للقطر
والخارج

 نزار األسعد وحبيب
بيتنجانة وشركائهما

51

327 587.8 ريف دمشق
إنتاج خيوط اكريليك 

)100%( وخيوط صنعية
 حسان حسن حجار

وشركاه
52

66 585.1 حلب
 إنتاج أنابيب وخزانات

مقساة بااللياف الزجاجية
يوسف اسود وشركاؤه 53

125 567.8 حلب
 إنتاج الواح الفورميكا

والفيبر والورق المشرب
هاني كميل عزوز 54
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60 547.9 حمص
 PET إنتاج كبسوالت

لتصنيع عبوات بالستيكية

 شركة المتين وشركة
 الخرافي الكويتية

وشركاهم
55

200 537.8 حلب

 إنتاج حديد التسليح
 )المقاوم للزالزل( بالدرفلة

 على الحامي وإنتاج الحديد
 الصناعي )المبسط والمربع

)والزوايا

 شيراز بن يروانت
 تفنكجي - يروانت بن

 جرجي تفنكجي - جورج
بن يوسف تفنكجي

56

63 530.0 السويداء
 إنتاج عصير العنب
 و التفاح والبندورة

والمكثفات

 شحادة صالح الدين و
شركاؤه

57

61 508.4 حلب
 تجعيد وسحب وبرم خيوط

بوليستر
عبد الله جربوع 58

44 507.4 حلب

 إنتاج الخيوط الصنعية
 والتركيبية والممزوجة من
 خالل األلياف والشعيرات

 الصنعية والتركيبية
 والقطن المحلوج

نائلة كربوج بنت نجيب 59

114 503.7 حماه

إنتاج الفروج و ذبحه 
و تنظيفه و تقطيعه 
و تبريده و تجميده 
و تحضيره و صناعة 

المرتديال pgf بانواعها و 
تصدير %50 

 مصطفى عبد القادر
الفاخوري وشركاه

60

140 503.5 الالذقية األجهزة المنزلية
 هيثم صبحي جود و

شركاؤه
61

49 502.1 ريف دمشق

 صناعة و طباعة علب
 الكرتون كروجيت  من

 أجل تغليف المنتجات
المختلفة

منذر حاج ماف بن كاظم 62

107 500.3 طرطوس
 إنتاج قضبان حديد تسليح

ومقاطع صناعية
 وهيب كامل مرعي

وشركاؤه
63
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هيئة االستثمار السورية:
هاتف:  2062

هاتف:  963114412039+
فاكس:  963114428124+

                        Email:syinvest@mail.sy
www.syriainvestmentmap.org  :موقع الخارطة االستثمارية

www.investinsyria.org  :موقع هيئة االستثمار السورية

رئاسة مجلس الوزراء 
دمشق : شارع الشهبندر 

هاتف : 2226000/1/2
فاكس:2237842

www.youropinion.govpnet

وزارة اإلعالم 
دمشق : أوتوستراد المزة ،  دار البعث 

هاتف : 6624220/6624217
فاكس: 6665166

http: www.moi-syria.com :موقع الوزارة

وزارة الصناعة 
 دمشق : شارع ميسلون ، صندوق بريد  12835

هاتف : 2231834 ، 2231845
فاكس: 2231097

http: www.syr-industry :موقع الوزارة
min-industry@mail-sy : البريد اإللكتروني

وزارة الداخلية 
دمشق : المرجة 

هاتف : 2220101 / 2220102
فاكس: 2223428

somi@net.sy : البريد اإللكتروني

وزارة الخارجية 
دمشق : مهاجرين ، شورى  

هاتف : 3331200/1/2/3
فاكس: 3327620

syr-mofa@scs-net.org : البريد اإللكتروني

وزارة النفط والثروة المعدنية 
 دمشق : عدوي ، صندوق بريد /40/

هاتف : 4445610 ، 4455972 فاكس: 4457786
http: www.mopmr-sy.org :موقع الوزارة

mopmr@net.sy : البريد اإللكتروني

وزارة الكهرباء 
 دمشق : شارع القوتلي ، صندوق بريد /4900/

هاتف : 2119934/5/6فاكس: 2227736
peegt@net.sy : البريد اإللكتروني

وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
دمشق : ساحة يوسف العظمة 

هاتف : 2225948 ، 2210355
فاكس: 2247499

وزارة االقتصاد والتجارة 
دمشق : شارع ميسلون 

هاتف : 2213513/4/5فاكس: 2225695
http: www.syrecon.org :موقع الوزارة
econ-min@net.sy : البريد اإللكتروني

وزارة السياحة 
دمشق : شارع القوتلي 

هاتف : 2210122/2237940
فاكس: 2242646

http: www.syriatourism.org :موقع الوزارة
 min-tourism@mail.sy : البريد اإللكتروني

وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 
دمشق : ساحة الحجاز - شارع جبري 

هاتف : 2213613/4
فاكس:2244078

http: www.syrianagriculture.org :موقع الوزارة
agre-min@syriatel.net : البريد اإللكتروني

       ملحق )3(  قائمة العناوين الهامة للوزارات والجهات الحكومية 
األخرى

Annex )3( 
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وزارة اإلسكان والمرافق 
دمشق : ساحة يوسف العظمة 

 هاتف : 2217570/1/2
فاكس: 2217570

mhu@net.sy : البريد اإللكتروني

وزارة النقل 
دمشق : أبو رمانة 

 هاتف: 4-2-5447101 / 5440078
فاكس: 5426477

http: www.min-trans.net :موقع الوزارة
 gcpt-dam@min-trans.net : البريد اإللكتروني

اتحاد غرف التجارة السورية
دمشق: شارع موسى بن نصير

هاتف: +3311504/3337344 فاكس: +3331127
syr-trade@mail.sy:البريد االلكتروني

www.fedcommsyr.org

وزارة المالية 
دمشق : ساحة التجريد ، صندوق بريد /13136/

هاتف : 1/2/3/ 2216300 ، 2211300
فاكس: 2224701

mof@net.sy : البريد اإللكتروني

المدينة الصناعية في عدرا
ريف دمشق: عدرا

هاتف 5850018 – 5850024
 www.aic.org

وزارة اإلدارة المحلية والبيئة 
دمشق : ساحة المحافظة

هاتف: 2317854 – 2317911 فاكس: 2316921
www.mlae-sy.org

المدينة الصناعية في الشيخ نجار
حلب: الشيخ نجار

هاتف: 963214769011+/ 4769010 فاكس: 2272479
www.aic.org.sy

 Alp-city@net.sy :البريد اإللكتروني

المدينة الصناعية في حسياء
حمص: حسياء

هاتف: 96331536000718+ فاكس: 5360003
www.ic-homs.sy

customer@ic-homs.sy :البريد اإللكتروني

المكتب المركزي لإلحصاء
دمشق: أبو رمانة شارع عبد الملك بن مروان

هاتف: 3335830 فاكس:3322292

مصرف سورية المركزي
دمشق: ساحة السبع بحرات

هاتف: 2212642 – 2216802 فاكس: 2248329
info@bcs.gov.sy

UNDP
دمشق: المزة فيالت غربية

هاتف: 00963116129811 فاكس 0963116114541
www.undp.org

هيئة تخطيط الدولة
دمشق: ابن النفيس

هاتف 5161024 – 5161035 فاكس 5161011
www.planning.gov.sy
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www.investinsyria.org هيئة االستثمار السورية

www.irrigation-sy.comوزارة الري

www.syrianindustry.orgوزارة الصناعة

www.syrian-agriculture.orgوزارة الزراعة

www.environment-sy.orgوزارة الداخلية - الشؤون المدنية

moex-sy.orgوزارة المغتربين

www.syriatourism.orgوزارة السياحة

www.culture-sy.orgوزارة الثقافة

www.syrianeducation.orgوزارة التربية

www.mopmr-sy.orgوزارة النفط و الثروة المعدنية

www.min-trans.netوزارة النقل

www.moi-syria.comوزارة اإلعالم

www.moct.gov.syوزارة االتصاالت والتقانة

www.moh.gov.syوزارة الصحة

www.syriafinance.orgوزارة المالية

www.fedcommsyr.orgاتحاد غرف التجارة السورية

www.dcc-sy.comغرفة تجارة دمشق

www.dci-syria.orgغرفة صناعة دمشق

www.aleppochamber.comغرفة تجارة حلب

www.chamberlattakia.comغرفة تجارة الالذقية

www.aleppo-coi.orgغرفة صناعة حلب

www.homschamber.orgغرفة تجارة وصناعة حمص

www.daraacci.orgغرفة تجارة وصناعة درعا

www.syrecon.org/establishmentsla.htmlالبنك المركزي

www.realestatebank-sy.comالمصرف العقاري

www.cbs-bank.comالمصرف التجاري

www.spc-sy.comالشركة السورية للنفط

www.mahrukat.gov.syالشركة السورية لتخزين و توزيع المواد البترولية

www.ghe-syria.comالمؤسسة العامة لإلسكان

www.tartousport.comالشركة العامة لمرفأ طرطوس

 ملحق )4(  دليـــل أهم المـــواقع االلكترونية الســـورية
Annex )4( 
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معلومات عامة عن الجمهورية العربية السورية
الموق���ع الجغراف���ي: تقع الجمهورية العربية الســـورية على الســـاحل الشـــرقي للبحر األبيض 
المتوسط، تحدها تركيا من الشـــمال.. العراق من الشرق.. وفلسطين واألردن من الجنوب.. ولبنان 

والبحراألبيض المتوسط من الغرب.
العـاصـــــــــــمة: دمشــــــــق

اللغــة الرسـمية: العربية
المســـــــــــاحة: 185.179 ألف كم²

السكان: حوالي 21 مليون نسمة

 تقسم سورية إلى أربع مناطق جغرافية طبيعية، وهي:
المنطقة الساحلية: وتنحصر بين الجبال والبحر.

المنطقة الجبليــة:  وتضم الجبال والمرتفعات الممتدة من شمال البالد إلى جنوبها موازية لشاطئ 
البحر األبيض المتوسط.

المنطقة الـداخلية: تســـمى منطقة السهول، وتضم سهول دمشق، حمص، حماة، حلب، الحسكه 
ودرعا، وتقع شرقي منطقة الجبال.

منطقة الباديـــــة: ســـهول صحراوية صالحة للمراعي وإلنبات األعشاب.. تقع في الجنوب الشرقي 
من البالد على الحدود األردنية والعراقية. 

المنــــــــــــــاخ: ويتصف بشـــتاء ممطر وبارد ، وصيف جـــاف و حار ، يتخللهما فصالن انتقاليان 
قصيران: الربيع والخريف.

الطـــقـــــــــــــس: يبلغ معدل درجات الحرارة في الصيف 32° مئوية وفي الشـــتاء 8° مئوية وفي 
الربيع والخريف 22°مئوية.

 إلى 14 محافظة هي:دمشق، ريف دمشق، حمص، حماه، 
ً
التقســـيم اإلداري:  تقسم سورية إداريا

حلب، ادلب، الالذقية، طرطوس، دير الزور، الرقة، الحسكة، درعا، السويداء والقنيطرة.

 أهم الموارد االقتصادية:
الزراعة: قمح ـ قطن ـ زيتون - شوندر سكري - الحمضيات - الخضار والفواكه

الصناعة االستخراجية: نفط ـ غاز
الصناعة التحويلية: صناعات نسيجية ـ صناعات كيميائية.

القوة الكهربـائية:  220 فولت/ 50هرتز.
األوزان والمقاييس: المتر والكغ

الــنـــقـــــــــــــد:  الوحدة األساسية هي الليرة السورية
ً
 حتى 15.30 ظهرا

ً
أوقات الدوام الرسمي: من الساعة 8 صباحا

العطلة الرســـمية: يوما الجمعة والسبت
)GMTالتــــــــوقــيـــــت: يبدأ التوقيت الشتوي من تشرين الثاني إلى آذار )+2 ساعة

)GMT ويبدأ التوقيت الصيفي من نيسان إلى تشرين األول )+3 ساعة
رمز النداء الدولي: 963+.
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هيئة االستثمار السورية – دمشق – ساحة السبع بحرات – بناء رئاسة مجلس الوزراء السابق
هاتف : 4473012 – 4473013   -  رباعي مباشر : 2062

فاكس : 4428124
www.investinsyria.org  : موقع هيئة االستثمار السورية

 syinvest@mail.sy : البريد االلكتروني
www.syriainvestmentmap.org  : موقع الخارطة االستثمارية
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