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بالدنا  في  الواعدة  القطاعات  باتجاهات  وتوجيهها  وتنويعها  االستثمارات  لتشجيع  المالئمة  الظروف  استكمال  من  بد  ال 
وتجاوز المعوقات البيروقلراطية التي تمنع ذلك.

عندما نعلن االرقام يجب ان تكون هذه األرقام مرتبطة بواقع المواطن ......... فعلينا أن ال نتحدث عن األرقــام بشكــل مجـرد.

إن المستثمر ال يبحث عـن االعفاءات فقط. هو يبحث عـن آلـيـات صحيـحـة لإلسـتـثـمـار تـمـنـع الفسـاد وتـؤمـن لـه عمـالـة مـؤهـلـة.

السيد الرئيس بشار األســد





التأكيد على أن  2011 البد من  العام  التقرير السنوي السادس لالستثمار في سورية عن            مع صدور 
وبتوفير  القطاعات  لجميع  الناظمة  والقانونية  التشريعية  البيئة  بتوفير  يرتبط  جاذبة  استثمارية  بيئة  توفير 
البنى التحتية الالزمة إلقامة المشاريع االستثمارية وضمان استمراريتها .. مع التركيز المستمر على تبسيط 

اإلجراءات وتسهيلها . .
إن وجود قانون لتشجيع االستثمار يقدم مجموعة من الضمانات والمزايا والحوافز لجذب االستثمارات   
والمتوازنة  والشاملة  المستدامة   ( التنمية  أولويات  تحقيق  في  يساهم  بما  الصحيحة  الوجهة  وتوجيهها 
( أمر بالغ األهمية .. ونشير هنا إلى أن التجارب السابقة في سورية أظهرت انخفاًضا واضًحا في كفاءة 
ظل  في   2007 لعام   /8/ رقم  التشريعي  والمرسوم  وتعديالته   1991 لعام   /10/ رقم  االستثمار  قانون  أداء 
 1991 لعام   )10( رقم  االستثمار  قانون  لعبه  الذي  الهام  الدور  إلى  التنويه  مع   ، عدمها  أو  إعفاءات  وجود 
وتعديالته من خالل تقديمه إعفاءات ضريبية مقبولة حيث استطاع جذب استثمارات مازالت قائمة وتعمل 
لكنها  االستثمار  يحيا  وحدها  الضريبية  باإلعفاءات  ليس  أنه  على  التأكيد  ينبغي  لكن   ، الواقع  أرض  على 
عامٌل هاٌم لتحفيزه وال يخلو منها أي قانون لتشجيع االستثمار في أي دولة ، كما أن لالستثمار دوًرا تنموًيا 
فهو يحقق عوائد غير مباشرة للدولة كلفة الحصول عليها قد تعادل حجم العوائد الضريبية التي يمكن أن 

تحققها الخزينة من المشاريع االستثمارية في غياب اإلعفاءات . .
بعد أكثر من عشرين عاًما على صدور القانون رقم /10/ لعام 1991 تسعى هيئة االستثمار السورية   
لبيئة  الشاملة  المراجعة  االستثمارية ومن خالل  الفعاليات  المعنية وجميع  والجهات  الوزارات  مع  بالتنسيق 
االستثمار ألن يكون مشروع قانون االستثمار الجديد شاماًل ومحقًقا لمعايير مشروع اإلطار الوطني للتخطيط 
الواحدة  للنافذة  األمثل  والتطبيق  االستثمارات  لجميع  واحدة  مظلة  إحداث  إمكانية  ويراعي  اإلقليمي 
وتمكين المستثمر من تنفيذ مشروعه بأقل وقت وجهد ونفقة .. وبما يضمن استمرار تحقيق عوائد ضريبية 

للخزينة .

المدير العام 
عبد الكريم خليل 
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الموازنة العامة:

    اتجاهات النمو االقتصادي:
بلغ  2010 حيث   -  2007 النمو االقتصادي خالل األعوام  التطور احلاصل مبعدالت  التالي  يبني اخملطط   

النمو االقتصادي لعام 2010 )3,4%(:

ما   2010 عام  بلغت  فقد   ) واالستثمارية  اجلارية   ( العامة  اإليرادات  إجمالي  التالي  اجلدول  يوضح 
 2011 عام  تصل  أن  يتوقع  املالية  وزارة  بيانات  وبحسب  بينما  سورية  ليرة  ألف  قيمته)589520782( 
كمبلغ فعلي قدره )667511052( ألف ليرة سورية، بينما بلغ إجمالي اإلنفاق العام في املوازنة لعام 2010 
2011 ليصبح )835000000(  )754000000( ألف ليرة سورية ومن املتوقع زيادة هذا اإلنفاق فعليًا عام 

ألف ليرة سورية.

معدل النمو االقتصادي خالل الفترة 2007 - 2010

الشكل رقم ) 1 (
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    المتغيرات االقتصادية في االقتصاد الوطني وفق الحسابات القومية:

    أواًل: اإلنتاج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الثابتة لعام 2000.
السابق  العام  )%4.14( عن  زيادة قدرها   2000 لعام  الثابتة  السوق  بأسعار  اإلجمالي  احمللي  اإلنتاج  حقق 
عام  عن   )5.4%(  2009 عام  الزيادة  معدل  بلغ  كما  ل.س،  مليون   )2508744( لـ   2010 عام  وصل  فقد 
وتاله قطاع  اإلجمالي  احمللي  اإلنتاج  في  الكبرى  املساهمة  فقد حقق  التحويلية  الصناعة  أما قطاع   ،2008

جتارة اجلملة واملفرق ثم قطاع خدمات اجملتمع حسب ما يوضح اجلدول التالي:

2011 2010 2009 2008 2007
مـوازنـةالـبيـــان فعلـــي فعلـــي فعلـــي فعلـــي

455000000 427000000 442180640 375326923 3256947044 الجارية العمليات  نفقات 

380000000 327000000 212392766 173066630 194834168 االستثمارية العمليات  نفقات 

835000000 754000000 654573406 548393553 520531212 اإلجمالية النفقات 

454467000 400494000 378868154 364984675 301608867 اإليرادات الجارية المحلية

194192497 177092172 221962813 125920676 158221358 المحلية اإليرادات االستثمارية 

18851555 11934610 11285313 13194533 13119431 القروض والموارد الخارجية

213044052 189026782 233248126 139115209 171340789 مجموع اإليرادات االستثمارية

667511052 589520782 612116280 504099884 472949656 اإليرادات اإلجمالية

-533000 -26506000 -63312486 -10342248 -24088177 عجز العمليات الجارية

-166955948 -137973218 20855360 -33951421 -23493379 العمليات االستثمارية عجز 

-167488948 -164479218 -42457126 -44293669 -47581556 رصيد العجز النهائي

الجدول رقم )1( تطور الموازنة العامة والعمليات المنفذة للموازنة خالل الفترة )2011-2007(

) ألف ل.س (المصدر: وزارة المالية
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    ثانيًا: الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الثابتة لعام 2000:
يبني اجلدول التالي الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2000 خالل الفترة 2007 – 2010 
حيث بلغ  الناجت لعام 2010 )1469703( مليون ل.س. أي مبعدل  منٍو قدره )%3.34(عن عام 2009:

الجدول رقم )2( اإلنتاج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2000

2010 2009 2008 2007 االقتصادية القطاعات 

362119 394265 356210 الــــزراعــــة و الري                      378378

198811 191719 191422 185417 اإلستخراجيـــة الصناعة 

573683 535121 517926 501534 التحويلية الصناعة 

82420 75893 70223 67546 الكهرباء والماء

146968 140623 134609 145516 والتشييد البناء 

380521 374531 366047 320126 تجارة الجملة و المفرق

277085 247503 247725 220648 النقل والمواصالت والتخزين

93311 87037 81704 77468 المال والتأمين والعقارات

372886 338302 295220 286318 المجتمع خدمات 

20940 24000 24823 23870 الـــرســـوم
2508744 2408994 2285909 2206821 العام المجموع 

)مليون ل.س(بيانات أولية. المصدر: المكتب المركزي لإلحصاء0
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 )61.9%( قدرها  بنسبة   2010 لعام  تزايدًا  اإلجمالي  احمللي  الناجت  في  اخلاص  القطاع  مساهمة  حققت 
مقابل تراجع مساهمة القطاع العام والذي بلغ ) %38.1( وفق ما يوضحه اجلدول التالي:

2010 2009 2008 2007
االقتصادية القطاعات 

النـــاتــج قـيمـــة  النـــاتــج قـيمـــة  النـــاتــج قـيمـــة  النـــاتــج قـيمـــة 

239527 265048 234872 252856 الزراعة والري

184862 178657 178537 172160 اإلستخراجية الصناعات 

125435 108685 101209 96784 التحويلية الصناعات 

38432 33935 30908 30117 الكهرباء والماء

53443 51399 48797 53096 والتشييد البناء 

295061 293732 289807 249817 تجارة الجملة والمفرق

190829 171946 167247 152564 النقل والمواصالت والتخزين

79672 76521 72798 69909 المال والتأمين والعقارات

266647 242415 217682 206262 المجتمع خدمات 

-4205 -159 -342 470 الـــرســـوم
1469703 1422179 1341516 1284035 العام المجموع 

)مليون ل.س(بيانات أولية. المصدر: المكتب المركزي لإلحصاء0

الجدول رقم )3( الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة
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    ثالثًا: التكوين الرأسمالي ) استثمارات القطاعين العام والخاص(:
)%57.3( بينما كانت  2010 فقد بلغت  ازدادت نسبة مساهمة القطاع اخلاص في التكوين الرأسمالي لعام 

عام 2009 )%51.6( وذلك على حساب تراجع مساهمة القطاع العام التي بلغت )%42.7( عام 2010:

الجدول رقم )4( مساهمة القطاع العام والخاص في اإلنتاج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2000

الجدول رقم )5( مساهمة القطاع العام والخاص في التكوين الرأسمالي

نــســـــب المساهمة % اإلنتــــــــــاج
المجمــــوعالسنوات خــاص قطـــاع  عـــام قطـــاع  المجمــــوع  خــاص قطـــاع  عـــام قطـــاع 

100 60.6 39.4 2206821 1338086 868735 2007

100 61.5 38.5 2285909 1405615 880295 2008

100 61.5 38.5 2408994 1480749 928244 2009

100 61.9 38.1 2508743 1553434 955309 2010

نــســـــب المساهمة % الـــرأسـمــالـــــي الـتـــكــــويــن 
خــاصالسنوات قطـــاع  عـــام قطـــاع  المجمــــوع  خــاص قطـــاع  عـــام قطـــاع 

51.8 48.2 283099 146699 136400 2007

57.7 42.3 266488 153749 112739 2008

51.6 48.4 297100 153280 143820 2009

57.3 42.7 337422 193268 144153 2010

بيانات أولية المصدر: المكتب المركزي لإلحصاء0

بيانات أولية المصدر: المكتب المركزي لإلحصاء0

)مليون ل.س(

)مليون ل.س(
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    رابـعــــًا: التـضـخــم0
يوضح لنا اجلدول التالي تطور معدالت التضخم في سورية خالل الفترة 2007 – 2010 والذي قد حقق 

ارتفاعًا حادًا عام 2010 فقد بلغ )7.2%(:

2010 2009 2008 2007
 المعدل )%(

7.2 -2.8 16.0 12.0

معدالت التضخم خالل الفترة 2007 - 2010

الجدول رقم )6( معدالت التضخم خالل السنوات 2007 - 2010

الشكل رقم ) 2 (

بيانات متوقعة. المصدر: المكتب المركزي لإلحصاء0
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تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي خالل 2007 - 2010

    خــامســــًا: نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي0
ازداد نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2000 ليبلغ )71279( ل.س عام 2010 

أي مبعدل منو وقدره )0.96( عن عام 2009 وذلك حسب اجلدول التالي:

الجدول رقم )7( معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

2010 2009 2008 2007 السنوات
71279 70600 68291 66974 نصيب الفرد
) ل 0 س (

الشكل رقم ) 3 (
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    ســــادســــًا: معــدالت الـبطـــالـــة0
از داد معدل البطالة عام 2011 عن العام الذي سبقه فقد بلغ )%14.9( بعدما كان في عام 2010 )8.6%( 

حسب ما نالحظ في اجلدول التالي:

الجدول رقم )8( معدالت البطالة خالل السنوات 2007 - 2011

2011 2010 2009 2008 2007 السنوات
14.9 8.6 8.1 11.2 9.5  معدل البطالة %

2011-2007 البـــطــالـــــة      مـعــــدالت 

الشكل رقم ) 4 (
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الميزان التجاري للسنوات2010-2007

التـجــــاري0 الـمـيــــزان  ســــابعـــــًا:      

   الجدول رقم )9( الميزان التجاري للسنوات 2010-2007

لــعـــجـــــــــــز ا المستوردات الــصـــــادرات السنوات
-105523 684557 579034 2007
-131621 839419 707798 2008
-207963 711083 503120 2009
-246707 808272 561565 2010
)مليون ل.س(

الشكل رقم ) 5 (
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ثـــــامنــــــًا: ميـــــزان المــدفوعــات0     
)54494( مليون ل.س بعدما كان  2010 فائضًا وقدره  الكلي باألسعار اجلارية عام  حقق ميزان املدفوعات 

قد حقق في عام 2009 قيمة بلغت )52333( مليون ل.س وفق اجلدول التالي:

الجدول رقم )11( ميزان المدفوعات 2010-2007

الجــاريـــة(0 )بــاألســعــار  والــمـــالــي  والــرأسـمــالــي  الــجـــاري  الــحـســـاب  نتيجـــة 
صــيــــــدالـسـنــــوات لـــــر ا يـــــن مــــد دائــــــن

11207 944916 956123 2007
59690 1094229 1153918 2008
52333 964215 1016547 2009
54494 1111821 1166315 2010

)مليون ل.س(

الجدول رقم )10( الميزان التجاري المفصل خالل الفترة 2010-2007

التجاري الميزان 
الـــــصــــــــــــــادرات الــمــســتـــوردات

لفـــتــــــــرة ا
 مجموع

الصادرات
القــطـــاع
الخـــــــاص 

مجموع
الـــعـــــــام القطاع 

غـيـــــــــر
لـنـفــــــــط ا

نــفـــــــط
ومشتقاته

 مجموع
المستوردات

القــطـــاع
الخـــــــاص 

مجموع
الـــعـــــــام القطاع 

غـيـــــــــر
لـنـفــــــــط ا

نــفـــــــط
ومشتقاته

105523- 579034 333467 245567 26567 219000 684557 376454 308103 95103 213000 2007
131621- 707798 424357 283441 22731 260710 839419 547947 291472 27700 263772 2008
207963- 503120 326642 176478 11221 165257 711083 607597 103486 17286 86200 2009
246707- 561565 280446 281119 27143 253976 808272 606470 201802 47570 154232 2010

)مليون ل.س(المصدر: مصرف سورية المركزي0
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ميزان المدفوعات 2010-2007

الــضـــــــرائـــــب0 تـــــاسعــــــًا:      
ويتوقع   2009 )%14.5( عن عام  ازدادت بنسبة  والتي   2010 لعام  الضريبة  التالي حصيلة  يبني اجلدول 

زيادة هذه احلصيلة في األعوام القادمة حسب بيانات املكتب املركزي لإلحصاء:

الشكل رقم ) 6 (
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الجدول رقم )12( الحصيلة الفعلية للضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية خالل السنوات  2010-2007

الحصيلة الفعلية للضرائب والرسوم خالل 2010-2007

2010 2009 2008 2007
الفعلية الحصيلة 

 171927 150128 171863 117626
)مليون ل.س(

نــــات بـيـــا
فـعــــلــيـــــة

بيانات فعلية. المصدر: المكتب المركزي لإلحصاء0

الشكل رقم ) 7 (
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الــفــصـــل الثاني
مناخ االستثمار في سورية
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عوامل تشجيع االستثمار في سورية:

•   املوقع اجلغرافي االستراتيجي لسورية الذي يشكل ملتقى القارات الثالث .
•   محدودية املديونية اخلارجية.

•   امتالك سورية الحتياطي كبير ومتنوع من النقد األجنبي.
•   توفر وتنوع املوارد الطبيعية.

•   انخفاض تكاليف اإلنتاج.
•   توفر املوارد البشرية املؤهلة.

•    بنية حتتية ذات مستوى مقبول.
•   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 املال األجنبي.

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

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

.)UNIDO( منظمة التنمية الصناعية التابعة لألمم املتحدة   •
.)UN( األمم املتحدة   •

.)UNDP( البرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة   •
•   منظمة املؤمتر اإلسالمي.
•   البنك اإلسالمي للتنمية.

.)WB( البنك الدولي   •
.)IMF( صندوق النقد الدولي   •
.)ESCWA( منظمة األسكوا   •

.)OECD( منظمة التعاون االقتصادي والتنمية   •
.)ANIMA ( الشبكة األورو متوسطية لوكاالت تشجيع االستثمار   •

 .)MIGA( الوكالة الدولية لضمان االستثمار   •
 .)ICSID( املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار   •

.)WTO( تقدمت سورية بطلب االنضمام إلى منظمة التجارة العاملية   •

وتعتبر سورية عضوًا في الهيئات والمؤسسات والمنظمات التجارية واالقتصادية العربية والدولية التالية:
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القوانين و التشريعات و القرارات الناظمة لالستثمار في سورية:

هناك عدة قوانني وتشريعات حتكم سياسات االستثمار والتراخيص واحلوافز االستثمارية في سورية وهي:
1-  القانون رقم /47/ لعام 1952 اخلاص بالصناعات الصغيرة واحلرف اليدوية.

2-  القانون رقم /21/ لعام 1958 اخلاص بتشجيع الصناعة.
3-  املرسوم التشريعي رقم /108/ لعام 1971 القاضي بإحداث قانون املؤسسة العامة للمناطق احلرة.

4-  قرار اجمللس األعلى للسياحة رقم /186/ لعام 1985 اخلاص باالستثمار السياحي )مع مالحظة 
      أن اإلعفاءات اجلمركية املوجودة في هذا املرسوم ألغيت وحل محلها املرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 

.)2006     
5-  املرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 1986 اخلاص باالستثمار في املشاريع الزراعية.

6-  قرار اجمللس األعلى للسياحة رقم /198/ لعام 1987 اخلاص باالستثمار السياحي.
7-  القانون رقم /28/ والقانون رقم /29/ لعام 2001 اخلاص بإحداث املصارف اخلاصة والسرية

       املصرفية. 
8-  املرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2001 القاضي بترخيص اجلامعات اخلاصة.

9-  قانون مجلس النقد والتسليف رقم /23/ لعام 2003 اخلاص بترخيص املصارف اخلاصة.
10-  املرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2003 الناظم لالستثمار في املناطق احلرة وتعديالته.

11-  املرسوم التشريعي رقم /57/ لعام 2004 اخلاص بإحداث املدن الصناعية.
12-  املرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 2005 الذي سمح بإقامة املصارف اإلسالمية في سورية.

13-  املرسوم رقم /43 / لعام 2005 اخلاص باالستثمار في قطاع التأمني والصحة والتعليم العالي.
14-  املرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 املتضمن )إحداث سوق دمشق لألوراق املالية(.
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15-  املرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع االستثمار.
16-  املرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2007 املتضمن إحداث هيئة االستثمار السورية.

17-  قانون التجارة رقم /36/  لعام 2007.
18-  املرسوم التشريعي رقم/60/ لعام 2007 املتضمن إحداث سوق األوراق املالية احلكومية.

19-  املرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2007 املتضمن السماح للشركات باالندماج إلعادة تقومي
          موجوداتها الثابتة. 

20-  القانون /15/ لعام 2008 اخلاص بالتطوير واالستثمار العقاري.
21-  املرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2009 .

22-  القانون رقم /39/ للعام 2009 القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى »الهيئة العامة لإلشراف على 
         التمويل العقاري« التي تهدف إلى تنظيم قطاع التمويل العقاري واإلشراف عليه لتعزيز دوره في

         االقتصاد الوطني وتنمية املدخرات في القطاع العقاري وتنظيم سوق التمويل العقاري.
23-  املرسوم التشريعي رقم /81/ تاريخ 2010/9/30 املتضمن تأسيس شركة سورية مساهمة قابضة متلك 

         أسهمها الدولة تسمى شركة االستثمارات السورية املساهمة القابضة )السورية لالستثمار( .        
24-  القانون رقم /32/ تاريخ/2010/11/14 اخلاص بالسياسة العامة لقطاع الكهرباء في سورية.

25-  نظام منح االستثمارات للشركات النفطية املعتمد في وزارة النفط.
26-  القرارات الناظمة لترخيص مشاريع قطاع النقل.  
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أهم القوانين و القرارات ذات الصلة بمناخ االستثمار:

•   القانون رقم /23 / لعام 2000 اخلاص بإحداث »مجلس النقد والتسليف« لإلشراف على األمور
     النقدية واألنظمة املصرفية.

•   القانون رقم /59/ لعام 2003 اخلاص بإحداث ))هيئة مكافحة غسيل األموال )ACML( ومتويل
     اإلرهاب((.

•   إنشاء محكمة بداية مدنية عام 2004 في كل احملافظات مهمتها: النظر في الدعاوى املتعلقة بالنزاعات
     الناشئة عن قانون االستثمار )وقد وجهت هذه احملاكم بأن تفصل بالدعاوى من غير تأخير(.

•   املرسوم رقم /51/ لعام 2006 املتضمن تعديل قانون ضريبة الدخل والذي يهدف إلى تخفيض في
     معدالت ضريبة الدخل إلى مستويات مشجعة. 

•   القانون رقم /41/ لعام 2007 املتضمن إحداث هيئة عامة للضرائب والرسوم.
•   قانون املنافسة ومنع االحتكار رقم /7/ لعام 2008.

•   القانون رقم /9/ تاريخ 2010/2/23 املتضمن إحداث شركة مساهمة باسم مصرف اإلبداع للتمويل
     الصغير واملتناهي في الصغر.

•   القانون رقم /17/ لعام 2010 اخلاص بتنظيم عالقات العمل في القطاع اخلاص والتعاوني والشركات
     العربية واالحتادية واألجنبية.

•   القانون رقم /18/ تاريخ 2010/6/9 اخلاص بقانون االتصاالت.
•   القانون رقم /24/ تاريخ 2010/6/21 املتضمن حماية الصناعة الناشئة.

•   القانون رقم /26/ تاريخ 2010/6/24 اخلاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير اإلقليمي املكاني في
     سورية.
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•   املرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2011 املتضمن تعديل بعض أحكام قانون اإلنفاق االستهالكي وقانون
     الضريبة على الدخل.

•   املرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2011 املتضمن تعديل بعض أحكام قانون رسم الطابع وإعفاء بعض
     معامالت البنوك اإلسالمية من الرسوم.

•   قانون الشركات رقم /29/ لعام 2011.
•   قانون حماية املنتج الوطني من اآلثار الناجمة عن املمارسة الضارة في التجارة الدولية.

•   قانون حماية العالمة الفارقة واملؤشرات اجلغرافية والرسوم والنماذج الصناعية.
•   قرار وزارة املالية رقم /2428/ عام 2006 املتضمن إحداث قسم جديد خلدمات كبار دافعي الضرائب هو 

     »قسم كبار املكلفني« .
•    قرار توحيد سعر الصرف على املستوردات وتخفيض معدالت الفائدة الداخلية والسماح بفتح حسابات

      بالعمالت األجنبية. 
•   السماح للمصارف العاملة في اجلمهورية العربية السورية بتمويل املشاريع االستثمارية السياحية وفق

 .B.O.T صيغة الـ     
•   االنضمام إلى معاهدة الهاي بشأن التسجيل الدولي للنماذج الصناعية.

وقد تم القيام بإصالحات في مجال تحرير التجارة وتشجيع الصادرات كان أهمها:
•   تأسيس اجمللس األعلى للتصدير.

•   إنشاء هيئة تنمية وترويج الصادرات.
•   تأسيس احتاد املصدرين.

•   إلغاء احلصر وإلغاء العمولة على جميع املستوردات للمؤسسات احلكومية احلصرية ) ما عدا السيارات 
     واإلطارات (.

•   إحداث صندوق تنمية الصادرات.
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أهم القوانين والتشريعات على صعيد السياسة النقدية و المالية:

•   القانون رقم /3/ تاريخ 2010/1/4 الذي ينص على رفع احلد األدنى لرأسمال املصارف اخلاصة
     التقليدية ليصل إلى )10 مليار ليرة سورية( واملصارف اإلسالمية إلى )15 مليار ليرة سورية(، 

     باإلضافة إلى زيادة احلد األقصى لنسبة متلك العرب واألجانب من )%49( إلى )%60( من رأسمال
     املصرف مع إمكانية رفعها إلى )%75( شرط أن تكون هذه الزيادة لصالح مساهمة القطاع املالي

     واملصرفي.
•   املرسوم التشريعي رقم /56/ تاريخ 2010/7/25 اخلاص بإحداث مصارف االستثمار في سورية وفق

     األسس والصيغ القانونية واإلجراءات املنصوص عليها في القانون رقم /28/ لعام 2001 وتعديالته،
     بهدف متويل النشاط االستثماري اخلاص واملساهمة في متويل النشاط االستثماري جلهات القطاع

     العام االقتصادي وتقدمي اخلدمات االستشارية والقيام بأعمال التوريق واملساهمة في تأسيس الشركات
     وفق األساليب املبينة في املرسوم.

•   املرسوم التشريعي رقم /88/ تاريخ 2010/10/2 اخلاص بالتأجير التمويلي والذي يقضي بتأسيس
     شركات تأجير متويلي على شكل شركات مساهمة.

•   قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /85/ تاريخ 2010/11/2 القاضي بالسماح للمصارف املرخصة ببيع
     القطع األجنبي الالزم ملشاريع االستثمار املشملة بأحكام القانون رقم /10/ لعام 1991 وتعديالته،

     والتي ال تتوفر لديها املبالغ الالزمة بالقطع األجنبي، بهدف حتويل أرباح رأس املال املستثمر من قبل
     السوريني والعرب واألجانب، وذلك وفقًا لنشرة أسعار صرف العمالت األجنبية الصادرة عن مصرف 

      سورية املركزي.

     كما متت املصادقة على النظام األساسي ملؤسسة ضمان مخاطر القروض في سورية ومت إطالق أعمالها
     مؤخرًا وستساهم هذه الهيئة في متكني املصارف من توسيع حجم التمويل املمنوح للمشاريع الصغيرة
     واملتوسطة احلجم والتي تشكل الشريحة األوسع في قطاع األعمال السوري، وذلك من خالل تشارك

      اخملاطر بني مؤسسة ضمان مخاطر القروض واملصرف باإلضافة إلى إيجاد حل ملشكلة توفير الضمانات
      التي تطلبها املصارف لغرض احلصول على التمويل، األمر الذي سيساعد على التوسع في منح

      التمويالت للمشاريع الصناعية واالستثمارية.
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القرارات واإلجراءات التي اتخذها مصرف سورية المركزي للوصول إلى التحرير الكامل للحساب 
الجاري بهدف جذب االستثمارات األجنبية المباشرة:

كما عمل مجلس النقد والتسليف خالل الفترة الماضية على إصدار مجموعة من القرارات واألنظمة 
بهدف خلق بيئة مالئمة لجذب االستثمارات أهمها:

 •   حترير احلساب اجلاري وبالدرجة األولى حترير عمليات التصدير واالستيراد، من خالل السماح
     للمصارف املرخص لها التعامل بالقطع األجنبي بتمويل كامل مستوردات القطاعني اخلاص واملشترك.

•   السماح للمقيمني وغير املقيمني بفتح حسابات بالعمالت األجنبية لدى أحد املصارف املرّخصة. 
•   البدء التدريجي واملضبوط بتحرير احلساب الرأسمالي مبا ينسجم وخطة احلكومة بزيادة

     االستثمارات األجنبية املباشرة، لذا فقد مت إعداد اآللية الالزمة التي متكن املستثمر املرخص له
     وفقًا لقوانني تشجيع االستثمار من احلصول على قرض بالعملة األجنبية من أي مصرف خارجي لصالح

     مشروعه سواًء على شكل مبالغ بالعملة األجنبية أو على شكل مقدمات عينية، ومن ثم تسديد هذا 
     القرض وفوائده عن طريق املصارف السورية. 

•   التحرير الكامل لعمليات متويل املستوردات في عام 2006 من خالل قرار السيد رئيس مجلس الوزراء
     رقم /5204/ تاريخ 11/15/ 2006 املتضمن السماح للمصارف بتمويل كافة مستوردات القطاعني

     اخلاص واملشترك بالقطع األجنبي.
•   السماح لشركات الصرافة ببيع القطع األجنبي للمستوردين من حساباتها املفتوحة لدى املصارف

     املرخصة حصرًا أو من خالل إصدار حواالت خارجية.
•   إلغاء تعهد إعادة قطع التصدير حيث أصبح بإمكان املصدر السوري االحتفاظ بالقطع الناجم عن

     عمليات التصدير مع حرية التصرف به.

1-  القرار رقم /348/ تاريخ 2008/1/16 الذي يسمح للمصارف املرخصة مبنح القروض بالعمالت
      األجنبية لتمويل املشاريع االستثمارية املرخصة وفقًا لقوانني تشجيع االستثمار مع ترك احلرية  
      للمقترض الختيار طريقة تسديد القرض إما عن طريق حساباته بالعملة األجنبية لدى املصارف

      احمللية أو األجنبية أو عن طريق شراء القطع من املصرف امُلقرض.
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2-  القرار رقم /381/ تاريخ 2008/3/27 الذي يسمح للمتعاملني املشمولني بأحكام قوانني تشجيع
      االستثمار في القطر باحلصول على تسهيالت مصرفية بالعمالت األجنبية من املصارف املرخصة وفق

      أحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم /348/ تاريخ 2008/1/16 .
3-  القرار رقم /395/ تاريخ 2008/5/29 اخلاص باعتماد التعليمات اخلاصة باحلد األقصى للتسهيالت
      والتمويالت املسموح بها وذلك للحد من مخاطر التسهيالت والتمويالت املمنوحة لكل شخص طبيعي

      أو اعتباري أو لكل مجموعة مترابطة، والذي حددها بـ )%25( حيث كانت )%20( وفق القرار السابق
      رقم /345/ تاريخ 2007/12/12 من األموال اخلاصة للمصرف، كما يجب أال يتعدى مجموع

      التسهيالت والتمويالت املمنوحة من املصرف من قبل الزبائن والتي يتجاوز كل منها نسبة )%10( من
      األموال اخلاصة الصافية للمصرف حدود ثمانية أمثال هذه األموال.

4-  القرار رقم /460/ تاريخ 2009/1/31 والذي يسمح ملصرف سورية املركزي بتمويل املصارف بالليرات
      السورية بهدف دعم سيولتها وردم الفجوات املؤقتة الناجمة عن عمليات التمويل بشرط أن تكون هذه

      العمليات لألغراض االستثمارية حصرًا.
5-  القرار رقم /461/ تاريخ 2009/1/31 اخلاص باستثناء املشاريع االستثمارية التنموية في القطر

      من تعليمات تركزات اخملاطر املصرفية التي يتوجب على املصارف االلتزام بها، بحيث ال تتجاوز )35%( 
      من مجموع األموال اخلاصة الصافية بداًل من )%25( وذلك شريطة احلصول على موافقة مصرف

      سورية املركزي، ويهدف هذا القرار إلى متكني املصارف العاملة من منح التمويالت الكبيرة الضرورية
      لعمليات التنمية وذلك بهدف متكينها من تعبئة املدخرات لديها بالليرات السورية أو بالقطع األجنبي

      وتوجيهها نحو متويل االستثمارات الوطنية.
6-  القرار رقم /462/ تاريخ 2009/1/31 القاضي بتخفيض معدالت الفوائد على )الودائع ألجل( مبقدار

      نقطة مئوية واحدة، حيث كان سعر الفائدة على الودائع ألجل )7-9 % ± %2( وأصبح مبوجب القرار
      اجلديد )6-8 % ± %2(، مما يعطي مرونة كبيرة للمصرف في حتديد معدالت الفائدة على

      الودائع لديه ضمن هذا الهامش، كما ميّكن املصارف من التوسع في منح االئتمان طويل األجل للمشاريع
      االستثمارية الكبيرة.



3.53.6
2.3

4.2

2.22.33.1

33

7-  القرار رقم /502/ تاريخ 2009/5/10 الذي يتضمن تخفيض متطلبات االحتياطي اإللزامي على جزء  
      من الودائع التي توجه كتسهيالت ومتويالت للقطاع الصناعي من نقطة واحدة إلى خمس نقاط بحيث
      تنخفض نسبة االحتياطي اإللزامي املفروضة على جزء من ودائع املصرف املوجه كتسهيالت ومتويالت

      للقطاع الصناعي، وتأتي أهمية هذا القرار من انعكاس التخفيض في نسبة االحتياطي اإللزامي النقدي
      لدى املصارف على تكلفة التمويل للقطاع الصناعي مبا يشجع املصارف على زيادة القروض املمنوحة
      للقطاع الصناعي وزيادة التنافسية فيما بينها لتقدمي هذا النوع من القروض بفوائد مخفضة وذلك

      بغية االستفادة من االنخفاض في تكلفة أموال املصرف.
8-  القرار رقم /512/ تاريخ 2009/5/13 القاضي باعتماد التعليمات اخلاصة بإجراءات منح املوافقة

      على فتح مكاتب التمثيل العائدة للمصارف واملؤسسات املالية األخرى غير السورية في سورية، حيث
      استند هذا القرار إلى القانون رقم /34/ لعام 2008 الذي أجاز للمؤسسات املالية واملصرفية األجنبية

      تسجيل مكاتب متثيل لها وذلك بعد حصولها على موافقة اجلهات اخملتصة.
9-  القرار رقم /536/ تاريخ 2009/7/26 الذي يسمح للمؤسسات املرخصة وفق أحكام املرسوم التشريعي

      رقم /15/ لعام 2007 وتعديالته باالقتراض من اخلارج لتمويل نشاطاتها في اجلمهورية العربية
      السورية، كما يسمح بتحويل مبالغ القروض وتسديد أقساط أصل القرض والعموالت والفوائد مبا ال

      يتجاوز االستحقاقات املترتبة للخارج.
10- القرار رقم /666/ تاريخ 2010/5/27 املتضمن تخفيض االحتياطي اإللزامي على جزء الودائع

      املوجه لتمويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة واملشاريع السياحية واملشاريع اخلضراء واملشاريع الصناعية
       والتمويل املقدم لذوي االحتياجات اخلاصة.

11- القرار رقم /698/ تاريخ 2010/8/24 والقاضي بتخفيض أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها املصارف
       العاملة على الودائع ألجل وعلى ودائع التوفير مبقدار نصف نقطة مئوية.

اجلاذبة  البيئة  تعزيز  في  صعيد  من  أكثر  وعلى  ساهم  قد  املركزي  سورية  مصرف  أن  نالحظ  سبق  مما 
االستثمارية  للمشاريع  التمويل  منح  في  التوسع  على  املصرفي  القطاع  حتفيز  خالل  من  وذلك  لالستثمار 
أم بالقطع األجنبي، هذا إلى جانب تخفيف قيود القطع األجنبي إلى أدنى احلدود  سواًء بالليرة السورية 
وحترير معامالت احلساب اجلاري مما سيكون له أثر كبير على جذب االستثمار نتيجة الثقة التي يولدها 
للعملة  مستقرة  قيمة  على  احملافظة  على  وقدرته  الوطني  االقتصاد  بقوة  املستثمرين  لدى  التحرير  هذا 

الوطنية مع مزيد من االنفتاح على العالم اخلارجي.
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سورية،  في  االستثمارية  البيئة  لتطوير  السياق  هذا  في  تقدميها  ميكن  التي  باملقترحات  يتعلق  وفيما 
إيجابي  أثر  له  سيكون  الرأسمالي  احلساب  ملعامالت  واملدروس  التدريجي  بالتحرير  البدء  أن  القول  فيمكن 
على جذب مزيد من االستثمارات األجنبية إلى سورية ملا يوحيه ذلك من ثقة باالقتصاد الوطني، ويسعى 
مصرف سورية املركزي خالل املرحلة املقبلة إلى اتخاذ مجموعة من اإلجراءات للبدء بهذا التحرير، وذلك 
والقوانني احلالية اخلاصة باالستثمار لتحويل  القرارات  التي منحتها  النسبية  مع األخذ باالعتبار احلرية 
رؤوس األموال والعوائد والفوائد املتولدة عنها إلى اخلارج، وذلك في إطار متوازن يضمن التخفيف من اآلثار 

السلبية احملتملة ملثل هذا التحرير على االقتصاد الوطني.

الرؤية المستقبلية لمناخ االستثمار.
األهداف والسياسات الوطنية المتعلقة بهيئة االستثمار السورية في الخطة الخمسية الحادية عشر.

األهداف:

األهداف:

على مستوى اإلصالح اإلداري والمؤسساتي:

على المستوى االقتصادي الكلي:

•   رفع كفاءة اإلدارة احلكومية وتطويرها وتبسيط إجراءاتها وخفض كلفة عملها.
•   خلق بيئة عمل تنافسية محفزة وجاذبة للكفاءات، تسهم في خلق جهاز إداري كفؤ ونزيه ومؤهل

     لبلوغ أهداف التنمية الشاملة، واالستجابة ملتطلبات التغيير مبرونة ومهنية عالية.
     رفع فعالية اخلدمات احلكومية.

•   تشجيع دور استثمارات القطاع اخلاص في كل اجملاالت التي تخص إنتاج السلع واخلدمات اخلاصة.
•   إعطاء أولوية عالية لالستثمار في القطاعات اإلنتاجية )زراعة وصناعة( و البنى التحتية من 

     أجل رفع نسبة مساهمتها في الناجت احمللي اإلجمالي.
•   إعطاء أولوية عالية لالستثمار في قطاعات التنمية البشرية )التعليم والصحة(من أجل تعزيز

     دور رأس املال البشري في عملية التنمية.
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األهداف:
على مستوى التنمية المتوازنة:

االستثمار األجنبي المباشر:

•   خفض التفاوت التنموي بني املناطق واحملافظات في مجال البنى التحتية.

•   توزيع املشاريع االقتصادية وفقًا للميزات النسبية لكل منطقة ومحافظة.
•   توزيع املشاريع االستثمارية االقتصادية وفقًا للميزات النسبية لكل منطقة ومحافظة.

•   إدخال التعديالت الالزمة على القوانني ذات الصلة باالستثمار مع ضمان مصالح جميع األطراف.
•   توفير حوافز لالستثمار اخلارجي فيما يتعلق بعالقات العمل ومقارنة ذلك بقوانني االستثمار

     األجنبي للدول اجملاورة.   
•   تعديل أساليب التحفيز جلذب االستثمار وفقًا للقطاعات واملناطق اجلغرافية التي تسعى الدولة

     لتطويرها.
•   االستمرار في تطوير النافذة الواحدة في املركز والفروع.

•   توثيق العالقات مع الهيئات واملنظمات العربية واإلقليمية والعاملية والغرف التجارية األجنبية.
•   إبرام اتفاقيات ثنائية حلماية االستثمارات مع الدول اجملاورة إلى جانب دول املستثمرين احملتملني

     واالستفادة من املعاهدات الثنائية اخلاصة بحماية االستثمار.
•   تطوير أدوات الترويج الداخلي واخلارجي لالستثمار وتوحيد مرجعياته بني اجلهات املتعددة

     وتنفيذ العديد من املؤمترات السنوية والندوات وورشات عمل محلية وخارجية.
•   بناء صورة ايجابية لسورية كموقع لالستثمارات األجنبية املباشرة وحتسني موقعها  ووضع خطة

     الستهداف أسواق خارجية جلذبها وجذب مستثمريها لالستثمار في سورية.

تعمل اخلطة على تسهيل عملية تدفق االستثمارات الوطنية املهاجرة والعربية واألجنبية وتوجيهها نحو 
القطاعات اإلنتاجية واخلدمية وفق أولويات يتطلبها االقتصاد الوطني وتيسير نقل وتوطني التكنولوجيا. 

وستعمل هيئة االستثمار السورية على حتقيق أهداف اخلطة اخلمسية بكافة محاورها من خالل:
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•   متابعة افتتاح فروع هيئة االستثمار السورية في احملافظات. 
•   االنضمام إلى االتفاقية الدولية لتسوية املنازعات املتعلقة باالستثمار.

•   تعزيز مشاركة سورية في البرامج اإلقليمية والدولية لتطوير قدرات االختصاصيني السوريني.
•   االنضمام إلى عضوية االحتاد الدولي لهيئات تشجيع االستثمار.

•   إحداث بنك معلومات خاص باالستثمار ونشر فرص االستثمار املتاحة وإنشاء شبكة معلومات حول
     األسواق اخلارجية وفرص التصدير، تنفيذ عدد من املسوح اإلحصائية لبناء بنك معلومات للمستثمر، 

     وجعل االستثمار األجنبي مسحًا سنويًا يدرج في خطة الهيئة وميزانيتها.
•   حتديث اخلارطة االستثمارية وتطويرها بشكل مستمر خملتلف املناطق وحسب املستوى التنموي.

•   املساهمة في وضع دراسات جدوى مختصرة لفرص استثمارية ذات أهمية لالقتصاد الوطني.
•   مواصلة التعاون والتنسيق العملي مع مجالس املدن الصناعية واجلهات احلكومية األخرى لضمان

     التعامل املوحد مع املستثمرين احملتملني.
•   تشجيع إقامة التجمعات الصناعية العنقودية من خالل إعطاء ميزات تفضيلية لها.

املشملة  االستثمارية  املشاريع  االستثمار على خضوع  لتشجيع   2007 لعام   /8/ رقم  التشريعي  املرسوم  نص 
الدخل  لضريبة   2006 لعام   /51/ رقم  التشريعي  املرسوم  بأحكام  الديناميكي عماًل  الضريبي  ملبدأ احلسم 

وفق ما يلي:
يصل أقصى معدل ضريبي للمشاريع بشكل عام في أعلى شرائحه إلى )%28( على األرباح الصافية.

أما الشركات املساهمة التي تطرح أسهمها على االكتتاب العام بنسبة ال تقـل عن )%50( فمعدلهـا الضريبي  
.)14%(

الحوافز والمزايا الممنوحة وفق أحكام المرسوم رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع االستثمار:
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)%22(، ويخفض هذا املعدل وفق األسس  أما املشاريع املشملة بقوانني تشجيع االستثمار معدلها الضريبي 
التالية:

درعا،  السويداء،  إدلب،  احلسكة،  الزور،  دير  )الرقة،  احملافظات  في  املقامة  الصناعية  للمنشآت  درجتان 
القنيطرة(.

درجة واحدة للمنشآت الصناعية التي تستخدم )25( عاماًل فأكثر مسجلني أصواًل بالتأمينات االجتماعية.
درجتان للمنشآت الصناعية التي تستخدم )75( عاماًل فأكثر مسجلني أصواًل بالتأمينات االجتماعية.

ثالث درجات للمنشآت الصناعية التي تستخدم )150( عاماًل فأكثر مسجلني أصواًل بالتأمينات االجتماعية. 
درجة واحدة بالنسبة للمنشآت املقامة ضمن املدن الصناعية.

الزور  ودير  حسياء  مدينة  في   2007 لعام   /8/ رقم  املرسوم  بأحكام  املرخصة  الصناعية  للمشاريع  درجتان 
الصناعيتني.

درجتان ملشاريع محطات توليد الكهرباء، مشاريع مصادر الطاقة البديلة، مصانع األسمدة.
درجتان في ضوء توفر أي من األسس اآلتية:

املشاريع الصناعية التي تعتمد في إنتاجها على املواد األولية احمللية. 
املشاريع الصناعية التي توفر في استهالك الطاقة. 

املشاريع الصناعية التي تستخدم أدوات ووسائل وآالت حتافظ على البيئة ومتنع التلوث البيئي.
املشاريع الصناعية التي تقوم بتصدير )%50( من إنتاجها. 

درجتان للمشاريع االستثمارية املرخصة بأحكام املرسوم رقم /8/ لعام 2007 في املنطقة الشرقية التي تضم 
محافظات )الرقة، دير الزور، احلسكة(.
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الــفــصـــل الثــالــث
هيئة االستثمار السورية
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هيئة االستثمار السورية

إدارة هيئة االستثمار السورية:

أحدثت هيئة االستثمار السورية مبوجب املرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2007 بالتزامن مع صدور املرسوم 
2007 اخلاص بتشجيع االستثمار وهي تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل  /8/ لعام  التشريعي رقم 

املالي واإلداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء.

صدر النظام الداخلي اجلديد لهيئة االستثمار السورية مبوجب موافقة رئيس مجلس الوزراء رقم /6806/ 
/2012/5/17/ وإحداث دائرة لدراسات اجلدوى االقتصادية للفرص االستثمارية و التي تقوم باملهام  تاريخ 

التالية:
1- إجناز قاعدة البيانات اخلاصة بالفرص االستثمارية املطروحة وفق أولويات التنمية القطاعية 

      و األقليمية. 
2- إعداد و حتديث دراسات  اجلدوى االقتصادية األولية اخلاصة بالفرص االستثمارية املطروحة.
3- التنسيق مع الوزارات و احملافظات ألعداد االضابير اخلاصة بالفرص واجناز الدليل اخلاص بها.

وتهدف الهيئة إلى تنفيذ السياسات الوطنية لالستثمار وتنمية البيئة االستثمارية في اجلمهورية العربية 
السورية وتقوم من أجل حتقيق هذه األهداف مبا يلي:

•   وضع األسس واملعايير املتعلقة باالستثمار لتبسيط اإلجراءات وتسهيلها.
•   إعداد اخلارطة االستثمارية بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة ضمن أولويات تراعى فيها املشاريع

     االستثمارية ذات األهمية اإلستراتيجية والعمل على ترويجها داخليًا وخارجيًا.
•   تقدمي املشورة وتوفير املعلومات والبيانات للمستثمرين وإصدار األدلة اخلاصة بذلك.

•   املشاركة في إعداد مشاريع االتفاقيات والبروتوكوالت املتعلقة باالستثمار.
•   تتبع تنفيذ املشاريع وتذليل العقبات التي تعوق تنفيذها واستمرار عملها.

•   القيام بكافة النشاطات الترويجية جلذب االستثمارات وتشجيعها مبا في ذلك إقامة الندوات واملؤمترات
     وتنظيم وتبادل الزيارات واللقاءات.
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يتألف الهيكل التنظيمي للهيئة من:

 أ - اإلدارة المركزية، وتتألف من:

ب - الشؤون المالية )محاسب اإلدارة (.

ج -  مدراء الفروع أو المكاتب.

•   مديرية الشؤون اإلدارية واملوارد البشرية.
•   مديرية التخطيط والتعاون الدولي.

•   مديرية الدراسات واخلارطة االستثمارية.
•   مديرية الشؤون القانونية.

•   مديرية خدمات االستثمار ) النافذة الواحدة (.
•   مديرية الترويج واإلعالم.
•   مديرية الشؤون التقنية.

•   مديرية املتابعة.
•   دائرة الرقابة الداخلية.

•   دائرة أمانة السر.

يتولى قيادة وإدارة الهيئة بموجب القوانين واألنظمة وكل في اختصاصه:

1- مجلس اإلدارة. 
2- المدير العام.
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المـخطط التنظيمـي للهيئـة:



3.5 3.6
2.3

4.2

2.2 2.3 3.1

 44

أهم النشاطات التي قامت بها هيئة االستثمار السورية في عام 2011:
قامت هيئة االستثمار السورية بالعديد من األعمال في سبيل تعزيز البيئة االستثمارية والترويج لالستثمار 
ومساعدة املستثمر وتسهيل معامالته في كافة مراحل تنفيذ املشروع االستثماري ولعل أهم ما قامت به هيئة 

االستثمار السورية عام 2011 ميكن اختصاره مبا يلي:

1-  توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية لالستثمار في جمهورية العراق.
2-  االتصال وتقدمي احللول واملعاجلة املمكنة ملا ال يقل عن /350/ مشروعًا.

3-  القيام بزيارات لعدد من املشاريع بهدف االطالع على واقع هذه املشاريع وتقدمي املساعدة املمكنة لها
      لدى الدوائر املعنية بها في حال وجود ما يعيق عملها.

4-  مت إصدار /412/ قرار تعديل ومتديد للمشاريع املشملة و/90/ قرار إلغاء خالل العام 2011.
5-  بلغ عدد إجازات االستيراد الصادرة عن دائرة منح اإلجازات في النافذة الواحدة لدى هيئة االستثمار

      السورية في ) دمشق وريفها والقنيطرة ( /2557/ إجازة. 
6-  بلغ عدد اإلجازات املصححة أو املمدة أو امللغاة الصادرة عن دائرة منح اإلجازات في النافذة الواحدة

      لدى هيئة االستثمار السورية لنفس الفترة /420/ إجازة.
7-  بلغ عدد القرارات الصناعية الصادرة عن ممثل وزارة الصناعة في النافذة الواحدة لدى هيئة

      االستثمار السورية في محافظتي ) دمشق وريفها (: /43/ قرارًا. 
8-  إصدار تقرير االستثمار لعام 2010.

9-  إطالق تقرير مسح االستثمار األجنبي املباشر لعام 2009-2008 بالتعاون مع مشروع حتسني البيئة
      االستثمارية وبالتعاون مع املكتب املركزي لإلحصاء كما مت البدء بإجناز تقرير مسح االستثمار األجنبي

      املباشر لعام 2010.
10-  إصدار تقارير تتبع تنفيذ املشاريع االستثمارية الربعية لعام 2011.
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عدد المشتغلون حتى عام 2011

على مستوى الموارد البشرية والتدريب:
هيئة  في  للعاملني  العددي  املالك  بتوسيع  القاضي   2011/3/6 تاريخ   /106/ رقم  املرسوم   2011 عام  صدر 
مختلف  من  عاماًل   )109(  2011 عام  بنهاية  الهيئة  في  العاملني  عدد  أصبح  وقد  السورية  االستثمار 
من  املمثلني  عدد  أما  مندوبني  عاملني   )3( الهيئة  في  املندوبني  عدد  بلغ  وقد  والشهادات،  االختصاصات 

الوزارات اخملتلفة في مديرية النافذة الواحدة في الهيئة )اإلدارة العامة والفروع( 
فقد بلغ عام 2011 )90( ممثاًل.

قامت هيئة االستثمار السورية في عام 2011 في  إطار تطوير كادرها البشري ضمن خطة التدريب والتأهيل 
بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية داخليًا وخارجيًا مبختلف االختصاصات اإلدارية والفنية إضافة لدورات 
اللغة األجنبية والدورات التقنية واحلاسوبية فقد بلغ عدد الدورات الداخلية )36( دورة استفاد منها )324( 

متدربًا فيما بلغ عدد الدورات اخلارجية )6( دورات شملت )8( متدربني.

 عدد العاملين في هيئة االستثمار
السورية حتى نهاية عام  2011

المشتغلون عدد  نوع المؤهل العلمي
10 الشهادة الجامعية فما فوق

14 الهندسية العلوم 

35 الجامعية الشهادة 

10 المتوسطة المعاهد 

19 الثانوية الشهادة 

21 األساسي التعليم 

عقود سنوية

109 المجموع
3 المندبون

90 ممثلي الوزارات )اإلدارة والفروع)
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بالفرص  والتعريف  لالستثمار  الترويج  بهدف  التالية  الفعاليات  بعقد  السورية  االستثمار  هيئة  قامت 
االستثمارية املتاحة :

على المستوى الترويجي:

الـــــــداخـــليـــــــــة الــــــدورات 
الدورات الخارجية

الــلــغــويــة الــــدورات  الــتـقــنـيـــة الــــدورات  الدورات اإلدارية والتخصصية

المتدربين عدد  عدد الدورات المتدربين عدد  عدد الدورات المتدربين عدد  عدد الدورات المتدربين عدد  عدد الدورات

36 2 31 9 257 25 8 6

الدورات التدريبية الداخلية والخارجية التي تم إنجازها خالل عام 2011

الدورات التدريبية الداخلية والخارجية عام 2011
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المشاركة الجهات  المكان المنظمة الجهة  التاريخ النشاط

 جهات حكومية وخاصة ورجال
أعمال ومستثمرون

دمــشـــق - الــهــيـئــة
 هيئة االستثمار

السورية
17 / 01 / 2011 زيارة وفد صيني

 جهات حكومية وخاصة ورجال
أعمال ومستثمرون دمــشـــق

 هيئة االستثمار
السورية

24 / 02 / 2011 زيارة وفد سعودي

 جهات حكومية وخاصة ورجال
أعمال ومستثمرون دمــشـــق

 غرفة تجارة وصناعة
إسالم آباد

27 / 02 / 2011 زيارة وفد باكستاني

 جهات حكومية وخاصة ورجال
أعمال ومستثمرون

دمـــشــق - السويداء
 هيئة االستثمار

السورية
11 / 05 / 2011

 زيارة إلى محافظة
السويداء

 جهات حكومية وخاصة ورجال
أعمال ومستثمرون

دمــشــق - القـنـيـطــرة
 هيئة االستثمار

السورية
25 / 05 / 2011 زيارة محافظة القنيطرة

 جهات حكومية وخاصة ورجال
أعمال ومستثمرون دمــشـــق

 هيئة االستثمار
السورية

19 / 06 / 2011
 زيارة وفد استثماري فنزويلي
ووكالء بعض الشركات الكورية

 جهات حكومية وخاصة ورجال
أعمال ومستثمرون دمــشـــق

 هيئة االستثمار
السورية

21 / 06 / 2011
 لقاء تشاركي مع السادة أصحاب
 المشاريع الصحية وبمشاركة عدد

من المعنيين والمستثمرين

 جهات حكومية وخاصة ورجال
أعمال ومستثمرون دمــشـــق

 هيئة االستثمار
السورية

05 / 07 / 2011
 لقاء تشاركي مع السادة أصحاب
 مشاريع االسمنت وبمشاركة عدد

من المعنيين والمستثمرين

 جهات حكومية وخاصة ورجال
أعمال ومستثمرون دمــشـــق

 هيئة االستثمار
السورية

12 / 07 / 2011
 لقاء الوفد األوروبي يرافقه

السيد وزير االقتصاد

الجدول رقم )13( الفعاليات التي عقدتها هيئة االستثمار السورية خالل عام 2011
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المشاركة الجهات  المكان المنظمة الجهة  التاريخ النشاط

 جهات حكومية وخاصة ورجال
أعمال ومستثمرون  دمــشـــق

 هيئة االستثمار
السورية

19 / 07 / 2011
 لقاء تشاركي مع السادة أصحاب
 مشاريع النقل  وبمشاركة عدد من

المعنيين والمستثمرين

 جهات حكومية وخاصة ورجال
أعمال ومستثمرون دمــشـــق

 هيئة االستثمار
السورية

16 / 08 / 2011
 لقاء تشاركي مع رئيس وأعضاء

اتحاد غرف الزراعة السورية

 جهات حكومية وخاصة ورجال
أعمال ومستثمرون الــحـــســكــة

 هيئة االستثمار
السورية

09 / 10 / 2011
 زيارة محافظة الحسكة

وافتتاح فرع للهيئة فيها

 جهات حكومية وخاصة ورجال
أعمال ومستثمرون

دمـــشــق - )البــــاردة(
 هيئة االستثمار

السورية
21 / 09 / 2011

 زيارة إلى منطقة الباردة
بدمشق

 جهات حكومية وخاصة ورجال
أعمال ومستثمرون

 هيئة االستثمار
السورية

 فريق عمل المبادرة الخضراء
 للتنمية في سورية برئاسة المدير

 العام  محمد ديب بالتعاون مع
هيئة االستثمار

25 / 10 / 2011
 المبادرة الخضراء للتنمية

في سورية

 جهات حكومية وخاصة ورجال
أعمال ومستثمرون

دمشـق- مجمـع صحــارى
 هيئة االستثمار السورية
 بالتعاون مع المجموعة

السورية األوربية
21 / 12 / 2011

 منتدى رجال األعمال
واالستثمار

تتمة الجدول رقم )13( الفعاليات التي عقدتها هيئة االستثمار السورية خالل عام 2011
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المشاركة الجهات  المكان المنظمة الجهة  التاريخ النشاط

 جهات حكومية وخاصة ورجال
أعمال ومستثمرون دمــشـــق

 وحدة إدارة مشروع تطوير
برامج ومناهج التعليم العالي

)NARS (
05 / 01 / 2011

 ورشة عمل لتطوير برامج ومناهج
التعليم العالي

 جهات حكومية وخاصة ورجال
أعمال ومستثمرون إيـطـــالــيــــا

 غرفة التجارة الدولية
بسورية

16 / 01 / 2011
20 / 01 / 2011

 زيارة وفد تجاري سوري إلى
مدينة باليرمو بايطاليا

 جهات حكومية وخاصة ورجال
أعمال ومستثمرون

دمـشــق - الشيراتون
 هيئة تنمية وترويج

الصادرات
19 / 01 / 2011

 ملتقى رجال األعمال
السوري اإليراني

 جهات حكومية وخاصة ورجال
أعمال ومستثمرون دمــشـــق

 مجلس رجال األعمال
السوري القطري

25 / 01 / 2011
26 / 01 / 2011

 ملتقى رجال األعمال
السوري - القطري

 جهات حكومية وخاصة ورجال
أعمال ومستثمرون دمــشـــق 2011 / 01 / 29 نقابة المهندسين ندوة عن التحكيم

 جهات حكومية وخاصة ورجال
أعمال ومستثمرون فــنــــزويــــال مقاطعة بارنياس

 اتفاقية توَءمة بين محافظة
 السويداء ومقاطعة يارنياس

الفنزويلية

 جهات حكومية وخاصة ورجال
أعمال ومستثمرون دمــشـــق

 مـــركــز التعــاون
واإلبداع الفني

07 / 02 / 2011
10 / 02 / 2011 معرض التقنيات اإليراني

 جهات حكومية وخاصة ورجال
أعمال ومستثمرون عــمـــــــان

 المؤسسة العربية لضمان
 االستثمار وائتمان الصادرات

 بالتعاون مع غرفة تجارة
األردن

01 / 03 / 2011
02 / 03 / 2011

 المؤتمر الرابع عشر  لرجال األعمال
والمستثمرين العرب

 جهات حكومية وخاصة ورجال
أعمال ومستثمرون دمــشـــق غرفة تجارة دمشق 10 / 05 / 2011

 الندوة التعريفية حول الموقع االلكتروني
 الذي أعدته لجنة ربط التعليم بسوق

العمل)إحدى لجان الغرفة(0

الجدول رقم )14(الفعاليات التي شاركت فيها هيئة االستثمار السورية خالل عام 2011
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مع  بالتواصل  خطتها  باستكمال  الهيئة  قامت  الدولي  التعاون  عمل  آلية  لتطوير  الهيئة  جهود  إطار  وفي 
السفارات السورية في اخلارج عن طريق املكلفني مبتابعة شؤون االستثمار من خالل: 

   •   املشاركة بالنشاطات واملؤمترات االستثمارية .
   •   العمل على استكمال قاعدة بيانات تتضمن: رجال األعمال السوريون في اخلارج وحجم االستثمارات  

        السورية في اخلارج. 
   •   دراسة آلية التعاون مع اجلهات العربية والدولية العاملة في مجال االستثمار ووضع خطة تعاون

        مشترك.
   •   دراسة قوانني االستثمار ومقارنتها مع قوانني االستثمار في البلدان ذات االقتصادات املشابهة.

المشاركة الجهات  المكان المنظمة الجهة  التاريخ النشاط

 جهات حكومية وخاصة ورجال
أعمال ومستثمرون دمــشـــق غرفة تجارة دمشق 22 / 06 / 2011

 لقاء األربعاء - ندوة حول
عمل هيئة االستثمار السورية

 جهات حكومية وخاصة ورجال
أعمال ومستثمرون حــــلـــــــــب

 هيئة االستثمار
السورية

13 / 07 / 2011
14 / 07 / 2011

 لقاء الفعاليات االقتصادية التحاد
 الغرف الصناعة والتجارة بحلب
وزيارة معمل الفارج لإلسمنت

 جهات حكومية وخاصة ورجال
أعمال ومستثمرون  الـــعـــــراق

25 / 07 / 2011
28 / 07 / 2011

 اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة
 السورية – العراقية

 جهات حكومية وخاصة ورجال
أعمال ومستثمرون حــــلـــــــــب

 مجلس رجال األعمال
السوري العراقي

23 / 09 / 2011
26 / 09 / 2011

 الدورة الثالثة لمجلس األعمال
السوري العراقي

 جهات حكومية وخاصة ورجال
أعمال ومستثمرون الــصــــيــــن

27 / 09 / 2011
28 / 09 / 2011

 الدورة الثانية لمنتدى
 التعاون للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة الصينية العربية

تتمة الجدول رقم )14(الفعاليات التي شاركت فيها هيئة االستثمار السورية خالل عام 2011



3.53.6
2.3

4.2

2.22.33.1

51

  •    قامت الهيئة بالتعاون مع مشروع حتسني البيئة االستثمارية بتصميم موقع الهيئة الذي يضم
        جميع املعلومات التي  تهم املستثمرين، ورابط للخارطة االستثمارية ومعلومات عن االستثمار في

        سورية وإحصاءات ودراسات وذلك كخطوة ترويجية هامة تكون بوابة واحدة لالستثمار في سورية، 
        كما قامت باستكمال وإنهاء بناء الهيكلية االقتصادية وااللكترونية للخارطة االستثمارية في سورية. 
        تعطي معلومات شاملة عن سورية والفرص االستثمارية وعن املناخ االستثماري اآلمن فيها والذي متت

        ترجمته إلى /12/ لغة أجنبية تسهياًل لوصول املعلومة ألكبر عدد ممكن من املستثمرين.
  •    مت إطالق اخلارطة االستثمارية في 2008/12/31 على املوقع االلكتروني :

www.syriainvestmentmap.org        
                                        

  •   باإلضافة إلى موقع سورية ضمن اخلريطة االستثمارية العربية والتي تضم نحو )4000( فرصة
        استثمارية مصنفة قطاعيًا وتشمل نحو )15( دولة عربية ونحو )20( هيئة عربية وقد مت نشر هذه

        اخلارطة على االنترنت حتت موقع )www.arabinvestmap.com( وقد شمل هذا املوقع العديد
        من املعلومات املفيدة للمستثمرين كاالتفاقيات العربية في مجال االستثمار، و الواقع االقتصادي لكل   

        بلد و قوانني االستثمار وغيرها من البيانات، وجتتهد الهيئة بإقامة أوثق العالقات وروابط
        التعاون املشترك مع مختلف الهيئات النظيرة في مختلف الدول العربية والعاملية بهدف تبادل

        املعلومات واخلبرات واالهتمام بشكل أكبر برفع مستوى العملية الترويجية منهجًا وتنظيمًا وأسلوبًا
        وإدارة وإمكانات مادية وبشرية.

  •   كما تشارك الهيئة حاليًا بوضع اخلارطة االستثمارية للمناطق الصناعية في سورية وذلك من أجل 
       دعم القرار االستثماري للمناطق الصناعية من حيث )األولوية، التمويل، مراحل التنفيذ، طرق 

       التنفيذ، الرؤية املستقبلية للمنطقة الصناعية، إدارة املنطقة الصناعية(.
  •   بهدف إظهار املوارد الطبيعية املتعددة إن سورية اآلن هي أرض الفرص االستثمارية على كافة األصعدة
       وخاصة بعد أن مت بناء القاعدة التشريعية الصلبة الكفيلة بضمان حقوق املستثمر والدولة بآٍن واحد

       كما يتم حاليًا التعاون مع هيئة التخطيط اإلقليمي لتوزيع هذه الفرص االستثمارية مكانيًا وربطها
       مع توجهات ومتطلبات التنمية.

1- الخارطة االستثمارية: 
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  •   مت إعداد قاعدة بيانات خاصة بالفرص االستثمارية في سورية وذلك من خالل منهجية واضحة
      ومحددة األهداف من خالل تنظيم بطاقة خاصة بكل مشروع مع منوذج بروشور باللغتني العربية

      واالنكليزية مع تنفيذ التصاميم اخلاصة لكل بطاقة.
      حيث مت تقسيم هذه الفرص االستثمارية التي مت جتميعها من قبل جميع الوزارات واحملافظات

      واجلهات العامة األخرى املعنية بالشأن االستثماري على مستوى املنطقة )املنطقة الشرقية - املنطقة
      الشمالية - املنطقة الوسطى - املنطقة الساحلية - املنطقة اجلنوبية - منطقة دمشق وريفها(. 

      باإلضافة إلى ذلك مت تقسيم هذه الفرص على مستوى القطاع االقتصادي.
      كما قامت الهيئة بإجناز دليل الفرص االستثمارية بالتعاون مع املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار

      وائتمان الصادرات، يحوي الدليل ملخصات اجلدوى االقتصادية لـ /104/ مشاريع ) صناعية، زراعية، 
      خدمية وفي مجال الطاقة البديلة ( تقبل التشميل وفق أحكام مرسوم تشجيع االستثمار رقم /8/ 

      لعام 2007، باإلضافة إلى موجٍز للمؤشرات االقتصادية واالجتماعية الدميوغرافية اإلجمالية على
      مستوى القطر، وعلى مستوى املناطق اجلغرافية اخلمسة، حيث مت اختيارها بناًء على املزايا النسبية

      لكل منطقة من خالل دراسة ميدانية شملت جميع مناطق سورية وشمل امللخص :دراسة تسويقية
      موجزة، دراسة فنية، دراسة مالية.
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المشاريع االستثمارية المحدثة وفق قوانين تشجيع االستثمار:

المشاريع المشملة وفق احكام المرسوم التشريعي رقم ) 8 ( لعام 2007:

 سنتناول بهذا الفصل تطورات املشاريع االستثمارية املشملة واملنفذة وقيد التنفيذ في كافة القطاعات   
 االقتصادية سواًء كانت املشاريع التي متت وفق أحكام مرسوم تشجيع االستثمار رقم /8/ لعام 2007 أم

 وفق أحكام بقية قوانني االستثمار.

وسنبدأ بالقطاعات التي شملها املرسوم رقم /8/ لعام 2007 ويجدر بنا هنا التنويه إلى أن املعلومات اخلاصة 
باملشاريع املشملة صادرة عن قاعدة بيانات هيئة االستثمار السورية أما البيانات اخلاصة باملشاريع املنفذة 
أو قيد التنفيذ صادرة عن اجلهات والوزارات اخملتصة حسب القطاع أو النشاط وذلك بوصفها اجلهة املعنية 

مبنح تراخيص البدء باملشروع وتنفيذه.

)182( مشروعًا مبختلف اجملاالت  2011 تشميل  أنه قد مت خالل عام  التالية  واخملططات  توضح اجلداول 
حصيلة  تكون  وبذلك  ل.س  مليون   )96645( التقديرية  االستثمارية  تكاليفها  قيمة  وبلغت  االقتصادية 
تقديرية  استثمارية  تكلفة  بإجمالي  مشروعًا   )1196(  2011  –  2007 الفترة  خالل  املشملة  املشاريع 

)879474( مليون ل.س. وكان قطاع الصناعة قد حاز النصيب األكبر من املشاريع املشملة لعام 2011 
بـ )97( مشروعًا ثم يليه قطاع النقل بـ )58( مشروعًا ثم يأتي قطاع الزراعة بـ )25( مشروعًا.

اآلالت  قـيـمـــة 
 والمعدات ووسائط

الـخـــدمـيــة الـنـقـل 

 التكـاليـف
االستثمارية

 عــــــدد
العمـــال

 عــــــدد
المشاريع

عدد المشاريع المشمولة حسب النشاط االقتصادي
الــسـنــوات

أخـــرى النقــل الــزراعــة الصنــاعــة

104685 144869 13766 183 4 49 9 121 2007
370615 401852 16866 161 4 45 10 102 2008
116903 145256 22041 274 10 100 30 134 2009
82592 90852 22034 396 14 129 48 205 2010
87859 96645 16874 182 2 58 25 97 2011

762654 879474 91581 1196 34 381 122 659 المجموع

الجدول رقم )15( إجمالي المشاريع االستثمارية المشملة بأحكام المرسوم /8/  خالل الفترة 2007 –  2011

)مليون ل.س(المصدر: هيئة االستثمار السورية0
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إجمالي المشاريع المشملة وفق المرسوم /8/ خالل الفترة2011-2007

توزع التكاليف االستثمارية للمشاريع المشملة خالل الفترة2011-2007

الشكل رقم ) 9 (

الشكل رقم ) 10 (
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توزع فرص العمل في المشاريع المشملة خالل الفترة2011-2007

الشكل رقم ) 11 (

وقد بلغت عدد فرص العمل للمشاريع املشملة خالل عام 2011 )16874( فرصة بينما كانت )22034( 
فرصة عام 2010 كما يبني اخملطط التالي:

اآلالت  قـيـمـــة 
 والمعدات ووسائط

الـخـــدمـيــة الـنـقـل 

 التكـاليـف
االستثمارية

 عــــــدد
العمـــال

 عــــــدد
المشاريع

عدد المشاريع المشمولة حسب النشاط االقتصادي لعام2011
أخــــرى والطبية الصحية  لــنــقــــل ا الــزراعــــة لـصنـــاعـــة ا

87859 96645 16874 182 2 11 58 25 86

 الجدول رقم )16( المشاريع االستثمارية المشملة حسب القطاع االقتصادي وحجم التكاليف االستثمارية وفرص العمل
خالل عام 2011

)مليون ل.س(المصدر: هيئة االستثمار السورية0
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المشاريع المشملة خالل2011 حسب النشاط االقتصادي

الشكل رقم ) 12 (

المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ وفق أحكام قانون رقم /10/ لعام 1991 
والمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007:

بلغت املشاريع املنفذة وقيد التنفيذ خالل عام 2011 حسب بيانات الوزارات واجلهات اخملتصة 
 )746(  2011  –  2007 الفترة  خالل  التنفيذ  وقيد  املنفذة  املشاريع  إجمالي  يكون  وبهذا  مشروعًا   )97(

مشروعًا.
 

وكان لقطاع الصناعة احلصة األكبر بهذه املشاريع حيث بلغت )539( مشروعًا يليها قطاع النقل
بـ )108( مشروعًا كما يبني اجلدول التالي:
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المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ خالل الفترة 2007 - 2011

الشكل رقم ) 13 (

المشاريع عــدد  أخــــــــرى لـــنــقــــــــل ا الـــــزراعـــــة عــــــة لــصنـــــا ا الــســنــــوات
199 3 11 24 161 2007
114 2 21 10 81 2008
150 2 41 23 84 2009
186 9 31 16 130 2010
97 1 4 9 83 2011

746 17 108 82 539 لــمــجمـــــوع ا

 الجدول رقم )17( إجمالي المشاريع االستثمارية المنفذة وقيد التنفيذ وفق أحكام قانون رقم /10/ لعام 1991
والمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007

المصدر: هيئة االستثمار السورية والوزارات المعنية0

 مالحظة: )يعود سبب االختالف عن البيانات السابقة بسبب التبدالت الطارئة كالتوسع والدمج واإللغاء وورود السجالت والترتخيص(0
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قرارات التشميل  الملغاة:
إذا لم يقم  التشميل  )إلغاء قرار  1991 على:  لعام   /10/ لقانون االستثمار رقم  التنفيذية  التعليمات  نصت 
للمباشرة  باتخاذ اإلجراءات اجلدية  الترخيص((  إبالغه قرار  تاريخ  ))خالل فترة سنة من  املشروع  صاحب 
التنفيذ..(   فترة  لتمديد  لالستثمار  األعلى  اجمللس  بها  يقبل  للتأخير  مبررة  أسبابًا  يبرز  لم  ما  بالتنفيذ، 
وبالتالي فإن قرار التشميل يعتبر الغيًا وليس املشروع كما يعتقد البعض، وخالل واقع عمل الهيئة ومتابعتها 
للمشاريع غير املنفذة وجدت أن األسباب التي تقف وراء عدم تنفيذ املشاريع وبالتالي إلغاؤها ميكن حتديدها 

باآلتي:

  •   سهولة احلصول على قرار تشميل أي مشروع، وكذلك إلغاء هذا القرار ال يعود على املستثمر بأية
       تبعات مالية أو إجرائية.

  •   عدم قدرة املستثمر الذاتية على متويل مشروعه وفشله في احلصول على قروض متويلية من املصارف
       ألسباب عديدة أهمها عدم قدرته على تقدمي الضمانات املطلوبة للمصارف املأذونة.

  •   عدم دراسة املستثمر للمشروع دراسة جدية وواقعية من النواحي االقتصادية والفنية والتسويقية، 
       مما يعرض املشروع أثناء التنفيذ إلى عقبات لم يتوقعها املستثمر ولم تكن بحسبانه.

  •   اخلالفات احلاصلة بني الشركاء عندما يعمدون إلى التنفيذ كخالفات توزيع احلصص والنوع القانوني
       للشركة، اإلدارة وطريقة التمويل ..الخ.

  •   سعي بعض األشخاص )املستثمرين( إلى احلصول على قرارات تشميل مشاريع استثمارية لالستفادة
       من املزايا املمنوحة للمستثمرين واملتاجرة بها ومحاولة البحث عن شركاء، علمًا أن هيئة االستثمار قد

       استطاعت احلد من املتاجرة بقرارات التشميل عن طريق تطبيق القانون، إضافة إلى توعية
       املستثمرين عند إجراء أية واقعة تنازل أو مشاركة تتم وفق األصول.

  •   عدم دراسة املوقع الذي سيقام عليه املشروع من حيث مدى مواَءمة األرض إلقامة هذا النوع من
       املشروعات فهناك أسباب موضوعية حتول دون موافقة اجلهات الوصائية على منح التراخيص

       النظامية الالزمة للمشروع كالشروط البيئية مثل معامل اإلسمنت أو الفوسفات التي ال يسمح بإقامتها
       على أرض زراعية أو قرب محميات أو بحيرات أو جتمعات سكنية أو مواقع سياحية ..الخ، وهناك ظروف

       يحتاجها املشروع كتوفر املياه الالزمة والكهرباء وغيرها.
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قطاع الصناعة:
المشاريع الصناعية المشملة:

بلغ عدد املشاريع الصناعية املشملة خالل الفترة 2007 – 2011 )659( مشروعًا منها )97( مشروعًا خالل 
)69282( مليون ل.س ومن املتوقع أن تؤمن هذه املشاريع  لـ  2011 بتكلفة استثمارية تقديرية وصلت  عام 

)13282( فرصة عمل حسب ما يوضح اجلدول التالي:

أما اجلدول التالي فيوضح توزع املشاريع الصناعية املشملة حسب النشاط االقتصادي خالل الفترة 2007 – 2011 
  •   حيث حازت الصناعات الغذائية النصيب األكبر بـ )248( مشروعًا أما الصناعات الهندسية فقد أتت

        باملرتبة الثانية بـ )215( مشروعًا ثم تلتها الصناعات الكيميائية بـ )147( مشروعًا وأخيرًا الصناعات
        النسيجية بـ )49( مشروعًا.

 قيمة اآلالت والمعدات وسائط
الخدمية النقل  االستثمارية التكاليف  الـعـمــــال عـــدد  المشـاريـع عـــدد  لــعـــــــام  ا

25127 50172 10782 121 2007
48249 76113 11220 102 2008
54786 76424 11697 134 2009
67528 74280 13222 205 2010
62984 69282 13282 97 2011

258674 346271 60203 659 لــمــجمـــــوع ا

2007-2011 الجدول رقم )18( إجمالي المشاريع االستثمارية الصناعية المشملة بأحكام قانون تشجيع االستثمار خالل الفترة 

)مليون ل.س( المصدر: هيئة االستثمار السورية0
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جدول رقم )19( تطور توزع المشاريع الصناعية المشملة وفق نوع النشاط خالل الفترة 2007 - 2011

الجدول رقم )20( المشاريع المنفذة وفق قوانين االستثمار خالل الفترة 2007 - 2011

)مليون ل.س(

الـعـمــال عــدد  لــمــجـمـــــوع ا ليــف لـتـكــا  ا
االستثمارية لنسيـجــيـــة ا ئيــــة لكيمـيــا ا ئـيـــــة لــغــــذا ا سـيـــــة هـنـــد لــعـــــــام ا

10782 121 50172 14 27 64 16 2007
11220 102 76113 8 17 36 41 2008
11697 134 76424 7 31 50 46 2009
13222 205 74280 13 48 70 74 2010
13282 97 69282 7 24 28 38 2011
60203 659 346271 49 147 248 215 المجموع

ع لــمــجـمـــــــو ا
لـــســـنـــــوات ا

لــبـــيـــــان/عـــــــــام ا
2011 2010 2009 2008 2007

162 30 20 21 34 57 عدد المنشآت المنفذة )منشأة(

99864 21244 12294 5889 39572 20865 رأس المال )مليون ل.س(

10497 1631 1803 763 2317 3983 فرص العمل )فرصة عمل(

المصدر: هيئة االستثمار السورية0

المصدر: وزارة الصناعة0

المشاريع الصناعية المنفذة:
خالل  املنفذة  الصناعية  املشاريع  مجموع  يكون  وبذلك  صناعيًا  مشروعًا   )30( تنفيذ  مت   2011 عام  في 
الفترة 2007 – 2011 )162( مشروعًا صناعيًا حسب بيانات وزارة الصناعة وبإجمالي قيمة رأس مال قدره 

)99864( مليون ليرة سورية.
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الجدول رقم )21( المشاريع المشملة وفق قوانين االستثمار والحاصلة على  قرار ترخيص صناعي خالل الفترة 2007 - 2011

الجدول رقم )22( المنشآت المرخصة وفق قانون تنظيم الصناعة /21/

لـــســـنـــــوات ا
لــقــــطــــاع ا

2011 2010 2009 2008 2007
19 29 22 17 45 غـــــذائـــي
13 29 17 10 21 كيميــائي
5 10 1 5 11 نـسـيـجـــي

16 42 23 15 27 هنــدســي
53 110 63 47 104 لــــي إجــمــا

2011 2010 2009 2008 2007 /عــــام القطاع 
432 304 369 436 497 غـــــذائـــي
393 390 402 692 493 كيميــائي
171 330 374 346 458 نـسـيـجـــي
299 351 339 850 603 هنــدســي

المصدر: وزارة الصناعة0

المصدر: وزارة الصناعة0
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المدن والمناطق الصناعية:
اخلمسية  اخلطة  فترة  خالل  الصناعية  املدن  في  احلاصلة  التطورات  التالية  واجلداول  اخملططات  تبني 

العاشرة بشكل إجمالي وتفصيلي:

الجدول رقم )24( واقع االستثمار في المدن الصناعية األربع

2011 2010 2009 2008 2007 الــســنـــة  / المؤشرات 

3064 4798 4524 3949 3151 اإليرادات السنوية )مليار ل.س(

3385 5566 4398 3275 4119 )مـلـيـــار ل.س( اإلنفاق السنوي 

4255.234 3758 1897 234 188  حجم االستثمارات اإلجمالي
)مـلـيـــار ل.س(0 التراكمي 

3660 3594 3222 2612 2066  عدد المعامل التراكمي قيد البناء
)معمل(0

1184 960 742 536 359  عدد المعامل التراكمي قيد اإلنتاج
)معمل(0

107891 99081 80975 60789 45229  حجم العمالة للمنشات قيد البناء
واإلنتاج التراكمي )عامل(0

المصدر: وزارة اإلدارة المحلية0

الجدول رقم )23( المنشآت المنفذة وفق قانون تنظيم الصناعة /21/

2011 2010 2009 2008 2007 لــبـــيـــــان/عـــــــــام ا
574 704 757 805 750 عدد المنشآت المنفذة )منشأة(

9506038 9807 18651 9348 13631 رأس المال )مليون ل.س(

5275 5672 6488 7230 7137 فرص العمل )فرصة عمل(
المصدر: وزارة الصناعة0
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وصلت اإليرادات السنوية للمدن الصناعية األربع في سورية خالل الفترة 2007 – 2011 )19486( مليار 
ل.س منها )3064( مليار ل. س عام 2011

بلغ اإلنفاق السنوي للمدن الصناعية األربع عام 2011 )3385( مليار ل.س

اإليرادات السنوية )مليار ل.س(

اإلنفاق السنوي )مليار ل.س(

الشكل رقم ) 14 (

الشكل رقم ) 15 (
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عدد المعامل التراكمي قيد البناء

 عدد المعامل التراكمي قيد اإلنتاج

الشكل رقم ) 16 (

الشكل رقم ) 17 (

وصل إجمالي عدد املعامل ) قيد البناء( في املدن الصناعية األربع خالل الفترة 2007 – 2011 
)15154( معماًل . 

أما عدد املعامل قيد اإلنتاج بلغ )3781( معماًل لنفس الفترة السابقة .
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 حجم العمالة للمنشات قيد البناء واإلنتاج التراكمي

حجم االستثمارات اإلجمالي التراكمي )مليار ل.س(

الشكل رقم ) 18 (

الشكل رقم ) 19 (

بلغ حجم العمالة في املنشآت قيد البناء واإلنتاج في املدن الصناعية األربع )393965( عاماًل خالل الفترة 
2011 – 2007

بلغ حجم االستثمارات اإلجمالي التراكمي للمدن الصناعية األربع )4255.234( مليار ل.س خالل عام 2011
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المناطق الصناعية والحرفية:
)101( منطقة بإجمالي متويل قدره   2011 بلغ إجمالي عدد املناطق الصناعية واحلرفية حتى نهاية عام 

)18493.94( مليار ل.س خالل 2011 منها )4896,97( مليار ل.س حسب ما يبني اجلدول التالي:

الجدول رقم )25( إجمالي تمويل المناطق الصناعية والحرفية

2011 2010 2009 2008 2007 2006 لـــعـــــــام ا
4896.97 11000 821.5 783 867.47 125 التمويل إجمالي 

)مليار ل.س(المصدر: وزارة الصناعة0

إجمالي تمويل المناطق الصناعية والحرفية

الشكل رقم ) 20 (
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المدينة الصناعية بدير الزور:

المدينة الصناعية بعدرا:

الجدول رقم )26( واقع االستثمار في المدينة الصناعية بدير الزور

الجدول رقم )27( واقع االستثمار في المدينة الصناعية بعدرا

لــســـنـــــــــة ا لـــمــــــؤشــــــرات ا
2011 2010 2009 2008 2007

23 28 24 اإليرادات السنوية )مليار ل.س(

489 572 396 اإلنفاق السنوي )مليار ل.س(

3741 3281 1520 حجم االستثمارات اإلجمالي التراكمي )مليار ل.س(

16 15 8 عدد المعامل التراكمي قيد البناء )معمل(

7 1 0 عدد المعامل التراكمي قيد اإلنتاج )معمل(

1342 1235 974 حجم العمالة للمنشات قيد البناء و اإلنتاج التراكمي

لــســـنـــــــــة ا لـــمــــــؤشــــــرات ا
2011 2010 2009 2008 2007

1085 2165 2687 2007 1506 اإليرادات السنوية )مليار ل.س(

830 2795 1850 1317 2134 اإلنفاق السنوي )مليار ل.س(

244089 234 210 121 99 حجم االستثمارات اإلجمالي التراكمي )مليار ل.س(

1778 1768 1567 1338 1125 عدد المعامل التراكمي قيد البناء )معمل(

395 302 222 139 90 عدد المعامل التراكمي قيد اإلنتاج )معمل(

47983 43360 34251 24060 15400 حجم العمالة للمنشات قيد البناء و اإلنتاج التراكمي )عامل(

المصدر: وزارة اإلدارة المحلية0

المصدر: وزارة اإلدارة المحلية0
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المدينة الصناعية بحسياء:

المدينة الصناعية بالشيخ نجار:

الجدول رقم )28( واقع االستثمار في المدينة الصناعية بحسياء

الجدول رقم )29( واقع االستثمار في المدينة الصناعية بالشيخ نجار

لــســـنـــــــــة ا لـــمــــــؤشــــــرات ا
2011 2010 2009 2008 2007

818 856 499 608 252 اإليرادات السنوية )مليار ل.س(

678 1082 865 677 398 اإلنفاق السنوي )مليار ل.س(

9406 86 61 37 27 حجم االستثمارات اإلجمالي التراكمي )مليار ل.س(

314 318 305 264 208 عدد المعامل التراكمي قيد البناء )معمل(

168 144 109 86 60 عدد المعامل التراكمي قيد اإلنتاج )معمل(

19766 19486 15750 11529 8829 حجم العمالة للمنشات قيد البناء و اإلنتاج التراكمي )عامل(

لــســـنـــــــــة ا لـــمــــــؤشــــــرات ا
2011 2010 2009 2008 2007

1138 1749 1314 1334 1393 اإليرادات السنوية )مليار ل.س(

1388 1117 1287 1281 1587 اإلنفاق السنوي )مليار ل.س(

174.744 157 106 76 62 حجم االستثمارات اإلجمالي التراكمي )مليار ل.س(

1552 1493 1342 1010 733 عدد المعامل التراكمي قيد البناء )معمل(

614 513 411 311 209 عدد المعامل التراكمي قيد اإلنتاج )معمل(

38800 35000 30000 25200 21000 حجم العمالة للمنشات قيد البناء و اإلنتاج التراكمي

المصدر: وزارة اإلدارة المحلية0

المصدر: وزارة اإلدارة المحلية0
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قــطـــــاع الـــزراعـــة:

توضح اجلداول واخملططات التالية أن عدد املشاريع الزراعية املشملة خالل عام 2011 وصل لـ )25( مشروعًا، 
2007 – 2011 )122( مشروعًا بتكلفة  الفترة  الزراعة املشملة خالل  وبذلك يكون إجمالي عدد مشاريع 
استثمارية تقديرية بلغت )33871( مليون ليرة سورية، ومن املتوقع أن حتقق هذه املشاريع )1745( فرصة 

عمل خالل عام 2011.

الجدول رقم )30( المشاريع االستثمارية الزراعية المشملة بأحكام قانون تشجيع االستثمار خالل الفترة 2011-2007

العمال عــــدد   قيمة اآلالت والمعدات ووسائط
الخدمية النقل 

لــيــف لـتـكــا  ا
االستثمارية المشاريع عــدد  لـــعـــــــام ا

312 402 830 9 2007
771 1727 2863 10 2008
1179 1289 1926 30 2009
1786 3477 3825 48 2010
1745 22206 24427 25 2011
5793 29101 33871 122 اإلجـمـــالــــي

)مليون ل.س(المصدر: هيئة االستثمار السورية0
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المشاريع الزراعية المشملة خالل الفترة 2007 - 2011

الشكل رقم ) 21 (

الشكل رقم ) 22 (

 )9( منها  مشروعًا   )82( بلغت   2011  –  2007 الفترة  خالل  التنفيذ  وقيد  املرخصة  الزراعية  املشاريع  أما 
مشاريع خالل عام 2011 وذلك حسب ما يبني اجلدول التالي:

الـمـشــاريـع عـــدد  م لــــعـــــــــــا  ا
24 2007
10 2008
23 2009
16 2010
9 2011

82 اإلجمـــالــي

المشاريع الزراعية المرخصة خالل الفترة 2007 - 2011 الجدول رقم )31( المشاريع الــزراعـيــــة المرخصة خالل الفترة 2007 - 2011

المصدر: وزارة الزراعة0
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د  عــــــــد
الـعـمــال

 قيمة اآلالت والمعدات
النقـــل  ووسائــط 

مــيـــــة لخــــد ا

لـيـــف لـتــكــا  ا
االستثمارية

 عـــدد
الـمـشــاريـع م لــــعـــــــــــا  ا

2246 4530 5504 49 2007
2711 4977 6233 45 2008
5778 9789 11870 100 2009
6030 9428 10371 129 2010
1732 2551 2806 58 2011

18497 31275 36784 381 اإلجمـــالــي

قـــطــاع الـنــقـــــل:
 – 2007 من خالل اجلداول التالية نالحظ أن مشاريع النقل املشملة بأحكام املرسوم رقم /8/ خالل الفترة 
2011، كما وبلغت عدد املشاريع املنفذة حسب  2011 بلغت )381( مشروعًا. منها )58( مشروعًا خالل عام 

بيانات وزارة النقل )108( مشاريع خالل نفس الفترة:

الشكل رقم ) 24 (

الشكل رقم ) 23 (

الـمـشــاريـع عـــدد  م لــــعـــــــــــا  ا
11 2007
21 2008
41 2009
31 2010
4 2011

108 اإلجمـــالــي

 مشاريع النقل المنفذة خالل الفترة 2007 - 2011الجدول رقم )33( مشاريع النقل المنفذة خالل الفترة 2007 - 2011

مشاريع النقل المشملة خالل الفترة 2011-2007

المصدر: وزارة النقل0

المصدر: هيئة االستثمار السورية0

الجدول رقم )32(
 2011 - 2007  مشاريع النقل المشملة حسب الــمــــرســوم /8/ خـــالل الفــتـــــرة  

)مليون ل.س(
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قـــطـــاع الصـحـــة:
املشافي املشملة  )5( مشاٍف وبذلك يكون إجمالي عدد   2011 املشافي اخلاصة املشملة خالل عام  بلغ عدد 
تقديرية  استثمارية  بتكلفة  )20( مشفًى   2011  –  2007 الفترة  االستثمار خالل  مرسوم تشجيع  حسب 

)19376( مليون ليرة سورية حسب اجلدول التالي:

الجدول رقم )34( المشافي الخاصة المشملة خالل الفترة 2011-2007

والــمــعـــدات اآلالت   قـيـمــــة 
الخـدمــيــــة الـنـقـل  ووسائط 

لـيــف لــتــكــا  ا
االستثمارية الـعـمــــال عــدد  المشاريع عــدد  الـســنـــــوات

3059 8420 2874 2 2007
859 1378 414 2 2008

1949 3538 380 5 2009
3475 3823 658 6 2010
2015 2217 1255 5 2011
11357 19376 5581 20 اإلجـمـــالــــي

)مليون ل.س(المصدر: هيئة االستثمار السورية0
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المشافي الخاصة المشملة خالل الفترة 2007 - 2011

الشكل رقم ) 25 (

أما اجلداول واخملططات التالية تبني أن مشاريع صناعة األدوية املشملة خالل الفترة 2007 – 2011 أصبحت 
)4( مشاريع منها قد  )11743( مليون ليرة سورية وكان  )25( مشروعًا بتكلفة استثمارية تقديرية قدرها 
- محاقن...(  ماء مقطر   - )سيرومات  الطبية  املنتجات  بالنسبة ملشاريع  وأما   ،2011 مت تشميلها خالل عام 

املشملة خالل عام 2011 فقد بلغت )2( مشروع.
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والــمــعـــدات اآلالت   قـيـمــــة 
الخـدمــيــــة الـنـقـل  ووسائط 

لـيــف لــتــكــا  ا
االستثمارية الـعـمــــال عــدد  المشاريع عــدد  الـســنـــــوات

2799 4408 411 4 2007
1151 1658 125 2 2008
50 55 366 3 2009

3953 4348 1593 12 2010
1158 1274 356 4 2011
9111 11743 2851 25 اإلجـمـــالــــي

المصدر: هيئة االستثمار السورية0

الجدول رقم )35( مشاريع األدوية المشملة خالل الفترة 2011-2007

مشاريع األدوية المشملة خالل الفترة  2007 - 2011

الشكل رقم ) 26 (

)مليون ل.س(
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والــمــعـــدات اآلالت   قـيـمــــة 
الخـدمــيــــة الـنـقـل  ووسائط 

لـيــف لــتــكــا  ا
االستثمارية الـعـمــــال عــدد  المشاريع عــدد  الـســنـــــوات

659 1028 213 3 2007
0 0 0 0 2008

1345 2194 146 3 2009
297 326 150 3 2010
360 396 260 2 2011

2661 3944 769 11 اإلجـمـــالــــي
المصدر: هيئة االستثمار السورية0

الجدول رقم )36( مشاريع المنتجات الطبية المشملة خالل الفترة 2011-2007

مشاريع المنتجات الطبية المشملة خالل الفترة 2011-2007

الشكل رقم ) 27 (

)مليون ل.س(
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قطاع النفط والثروة المعدنية والطاقة:
2007 )25( مشروعًا  بلغت مشاريع الثروة املعدنية والنفط والطاقة املشملة بأحكام املرسوم رقم  /8/  لعام 
األكبر  النصيب  كان  سورية،  ليرة  مليار   )543( تقديرية  استثمارية  بتكلفة   2011  –  2007 الفترة  خالل 
)5( مشاريع  بـ  الثانية  املرتبة  النفط  بينما حازت مشاريع  )13( مشروعًا  بلغت  االسمنت فقد  ملشاريع  منها 

بينما كانت مشاريع توليد الطاقة خالل هذه الفترة )6( مشاريع حسب ما يبني اجلدول التالي:

 قيمة اآلالت
 والمعدات

 ووسائط النقل
الخدمية

لــيـــف لـتـكا  ا
االستثمارية

د  عــــــــــــد
الـعـمـــــال

 إجـمـالـي
د  عــــــــــد

المشـاريـع

الـــســنــــوات
لــنــشـــــاط ا

2011 2010 2009 2008 2007
72 89 4555 13 2 4 4 2 1 االســمــنــت
0.6 0.7 1148 5 0 2 2 1 0 لـــنــــفـــــــط ا

0.18 1.07 100 1 0 0 0 1 0 ولـواقــط محوالت 
315 315 2150 2 0 1 0 1 0 قـــــــة لــطـــــا  ا

لـشـمـسـيـة ا ت  مـــحــطــــا
لـــــيـــــــد  تـــــو
122الـكـهــربــاء 137 800 4 0 0 3 0 1 عــن  الـطــاقـة 

الريـاح طـريـق 

المصدر: هيئة االستثمار السورية0

الجدول رقم )37( مشاريع النفط والثروة المعدنية و الطاقة خالل الفترة 2011-2007

)مليار ل.س(
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مشاريع النفط والثروة المعدنية و الطاقة خالل الفترة 2011-2007

الشكل رقم ) 28 (

الشمسية طاقة الرياحالطاقة 
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قــطــاع الـسـيـاحــة:

أواًل: القدوم السياحي حسب األسواق الرئيسية.
  •   تشير البيانات اإلحصائية للسياح القادمني إلى القطر بأن الربع األول من عام 2011 ) كانون الثاني، 

        شباط، آذار ( تأثر بنسبة - 8% عن الربع األول من عام 2010.  وبالنسبة لفترة األزمة املمتدة من بداية 
       شهر نيسان إلى شهر كانون األول من عام 2011 لوحظ انخفاضًا كبيرًا في القدوم السياحي بنسبة - %5 
     لدى املقارنة مع نفس الفترة من عام 2010  وباستثناء العراق  و تركيا انخفضت بنسبة - %19، - %64 

      على التتالي عن عام 2010 و باملقابل تأثرت األسواق السياحية الرئيسية املصدرة للسياح إلى سورية 
      بشكل كبير خالل فترة األزمة حيث انخفض حجم القدوم اخلليجي بنسبة - 85% و كما انخفض السوق 
     األردني - 79% و السوق اللبناني - 54% و السوق األوروبي - 75% و األمريكي - 70% و اإليراني - %38  

      و سوق آسيا انخفض بنسبة - 24%، لدى املقارنة مع نفس الفترة من عام 2010ويشير اخملطط أدناه  
      بانخفاض أعداد السياح العرب خالل ذروة املوسم السياحي من 615 ألف سائح عام 2010 إلى 143 ألف 

      سائٍح عام 2011 )شهر متوز (أي بنسبة انخفاض - 77% موضحة وفق اخملططات التالية :
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السياح العرب بدون العراقيين 2011-2007

الشكل رقم ) 29 (

ثــانـيــــًا: المنشآت الـفــنــدقـيــة.
  •   تأثرت املنشآت الفندقية خالل فترة األزمة حيث انخفضت إجمالي الليالي الفندقية لنهاية شهر

       تشرين األول من 10650 ألف ليلة فندقية عام 2010 الى 4819 ألف  ليلة فندقية عام 2011 مما
       أدى إلى انخفاض الريع االقتصادي لها حيث انخفضت نسب التشغيل من 64% عام 2010 إلى %28 

       عام 2011  وخاصة في شهر الذروة من املوسم السياحي حيث انخفضت نسب التشغيل من %96 
       عام 2010 إلى 31% عام 2011 واخملطط التالي يوضح ذلك:
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نسب االشغال الفندقية %

الشكل رقم ) 30 (

ثــالـثــــــًا: االستثمارات الـسـيــاحـيــــة.
  •   بلغ إجمالي حجم االستثمارات السياحية املوضوعة باخلدمة "الفنادق واملطاعم"  لغاية شهر آب 

      2011 ما مقداره 238 مليار ل.س بطاقة استيعابية 56527 سريرًا و 375742 كرسيًا، وهي عائدة 
      للقطاع اخلاص .

  •   بلغ حجم االستثمارات السياحية املنفذة خالل عام 2011 ما مقداره /30,8/ مليار ل.س لنهاية 
      الربع الثالث من عام 2011 نفذ منها /11,8/ مليار ل. س مشاريع جديدة دخلت باخلدمة و/19/ مليار 

      ل.س إنفاق استثماري فعلي للمشاريع قيد اإلنشاء والذي مت احتسابه وفق اجلوالت امليدانية التي 
      تقوم بها الوزارة ونسب اإلجناز لكل مشروع من املشاريع قيد اإلنشاء، وباملقابل بلغت حجم استثمارات 

      املشاريع احلاصلة على رخص اإلشادة لنهاية الشهر الثامن من عام 2011 ما مقداره 25 مليار ل.س 
      وتختلف هذه املشاريع عن املشاريع املشملة بالقانون رقم /10/ في القطاعات األخرى بأن املشاريع 

      السياحية قد أجنزت رخص اإلشادة واخملططات الهندسية والدراسات الالزمة باإلضافة إلى أن األرض 
      هي جزء من املشروع أما بالنسبة للمشاريع املشملة بالقانون رقم /10/ فلم تنجز الدراسات 

      واخملططات ورخص اإلشادة ولم تتوفر لها األرض الالزمة إلقامة املشروع عليها .
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  •   توزع األسرة الفندقية املوضوعة باخلدمة حسب الدرجات  :
      تركز إجمالي األسرة الفندقية املوضوعة باخلدمة وبشكل تراكمي في الفنادق من سوية جنمتني

      )تتضمن أسرة جميع مشاريع التأهيل املؤقت( بنسبة 38% تليها الفنادق من فئة خمس جنوم بنسبة 
      %20 تليها الفنادق من فئة أربع جنوم 16% ثم الفنادق من فئة جنمة )تتضمن أسرة جميع مشاريع 

      التأهيل املؤقت( بنسبة 13% ثم ثالث جنوم بنسبة 10% والنزل بنسبة  3% وهي موضحة وفق 
      ما يلي : 

الشكل رقم ) 31 (
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الشكل رقم ) 32 (

  •   توزع كراسي اإلطعام املوضوعة باخلدمة حسب الدرجات :
       تركز إجمالي كراسي اإلطعام املوضوعة باخلدمة وبشكل تراكمي في املطاعم من سوية جنمتني 

     )تتضمن كراسي جميع مشاريع التأهيل املؤقت( بنسبة 73% تليها الكراسي من فئة جنمة )تتضمن 
       كراسي جميع مشاريع التأهيل املؤقت( وما دون 12% ثم الكراسي من فئة أربع جنوم بنسبة 6% ثم

       الكراسي من سوية ثالث جنوم بنسبة 6% تليها الكراسي من فئة خمس جنوم بنسبة 3% وهي 
       موضحة وفق ما يلي :
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الـقــطـــاع المــالــي:
بلغ عدد املصارف اخلاصة واإلسالمية العاملة في سورية وفق قانون املصارف اخلاصة رقم /28/ لعام 2001 
وفق  وإسالميًا  خاصًا  مصرفًا   )14(  2011 نهاية  حتى   ،2005 لعام   /25/ رقم  اإلسالمية  املصارف  وقانون 

اجلدول التالي الذي يبني أسماء هذه املصارف ورأسمال كل منها:

نسبة مساهمة غير السوريين الـمـبـاشـرة تـــاريـــخ  رأس المصرف )ل.س( المـصـــرف   اســــم 
49 4 /1/ 2004 5000000000 بـنــك بيمو السعودي الفرنسي

49 7 /1/ 2004 4000000000 والمهجر ســوريــا  بـنــك 

49.01125 3 /4/ 2004 5000000000 المصرف الدولي للتجارة والتمويل

49.29 2 /1 / 2006 5050000000 ســـــوريــــة  - العــربـي  الـبـنــك 

47 15 /9/ 2005 5724500000 ســـــوريــــة  - عـــودة  بــنــك 

59.87 5 /12 /2005 6120000000 ســـــوريــــة  - بيبلـوس  بــنــك 

49 13 /6 /2007 3000000000 والخليج ســوريـــة  بــنــك 

46 27 /8/ 2007 4991666300 الـــشـــــام بــنــك 

48.93 15 /9/ 2007 8112309200 الـدولـي اإلسالمي بـنــك ســوريــا 

49 18 /11 /2008 3000000000 بــنــك األردن - ســـــوريــــة

49 15 /1/ 2009 1750000000 ســـــوريــــة  - فرنسبنـك  بــنــك 

49 3 /5/ 2009 2500000000 الــشـــرق بــنــك 

50.81% 16 /11/ 2009 15000000000 الوطني - ســـــوريــــة قـطــر  بــنــك 

49% 1 /6 /2010 3407622000 ســـــوريــــة  - الــبــركــــة  بــنــك 

المصدر: مصرف سورية المركزي0

الجدول رقم )38( المصارف الخاصة واإلسالمية في سورية لغاية عام2011
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قـطــــاع الــتـــأمـــيـــن:
)13( شركة  2011 بلغت  نالحظ من خالل اجلدول التالي الذي يبني أن شركات التأمني اخلاصة لغاية عام 

برأسمال قدره )12583( مليون ليرة سورية.

المساهمات نسبة 
الخـــارجــيـــــــة 

الخارجية المساهمات 
)مليون ل.س(

الــمــــال  رأس 
)مليون ل.س(

ســــــــم  ا
لــشــركـــة ا

30 % 255 850 للــتــأمــيـــن الـمـتـحـــدة 

60 % 600 1000 للـتـأمـيـن الـعــربـيــة  الــســوريــة 

43.96% 373.66 850 للــتــأمــيـــن الــوطــنـيــة 

44 % 440 1000 )آروب( الــدولـيــة  الــســوريــة 

50.03% 541.8 1083 العــربيــة-ســوريــة التـأمـيـن  شركـة 

49.9 % 424 850 للتأمين الكويتية  السورية 

40 % 340 850 للتأمين العربي  المشرق 

98 % 833 850 )ترست للتأمين( الثقة السورية 

37 % 740 2000 التكافلي للتأمين  العقيلة 

40 % 400 1000 للتأمين التعاوني  االتحاد 

56 % 700 1250 لـلــتــــأمــيــن أديـــر 

54 % 540 1000 لـلـتـأمـيــن الــســوريــة  اإلسـالمـيــة 

الترخيص ألغي  الترخيص ألغي  الــتـــرخـيــص ألـغـــي  التكافـلـي لـلـتـأمـيـن  آمــان  شـركـة 

% 49.1 6187.6 12583 المجمــــوع

الجدول رقم )39( شركات التأمين الخاصة ونسبة المساهمة األجنبية عام2011
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قــطـــاع الـمـنـــاطــق الحـــــرة:
2011 )84( شركة مبجموع رأسمال قدره  وصل عدد الشركات األجنبية في املناطق احلرة لغاية نهاية عام 
)5429( مليون ل.س، كما بلغ عدد العمال في هذه الشركات )910( عاماًل واجلداول التالية توضح توزع هذه 
النشاط االقتصادي  نوع  السورية حسب  للمناطق احلرة في احملافظات  العامة  املؤسسة  الشركات على فروع 

وحجم رأسمال كلٍّ منها.

الــعــمـــال عـــــدد 
 حجم رأس المال
  األجنبي / مليون

ل.س
 حجم رأس المال

/$ األجنبي
عدد الشركات األجنبية لـمـنــطـقـــة ا

11 37 800.000 5 المــطــار
106 304 6.463.000 31 دمــشــق
172 832 17.980.341 20  عــــــــــدرا
386 225 4.785.000 6 حــلـــــــب
172 156 3.382.000 3 الالذقــيــــة
15 120 2.400.000 2 فرع الالذقية المرفئي

42 2.89 46.536.000 16 طــــرطــــوس
6 1.666 35.440.000 1 بــيــــة لـيــعــر ا
0 0 0 0 ء حـــســيـــا

910 1678.556 117786341 84 لــمــجــمـــوع ا

الجدول رقم )40( حجم النشاط االستثماري في المناطق الحرة السورية

المصدر: المؤسسة العامة للمناطق الحرة0
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عدد الشركات األجنبية في المناطق الحرة

الشكل رقم ) 33 (
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الـمـجمــوع
األجــنــبــيـــة الـــشــركـــات  عـــدد 

لـــفـــــرع مـــيا خـــد عـــي صــنـــا تــجــــاري
31 10 3 18 فـــرع دمشق

5 2 0 3 المطار فــرع 

20 1 6 13 فــرع عدرا

6 0 2 4 فــرع حلب

16 2 1 13 فــرع طرطوس

3 0 3 0 فــرع الالذقية الداخلي 

2 0 0 2 فرع الالذقية المرفئي 

1 0 1 0 اليعربيـــة فــرع 

84 15 16 53 لــمــجــمـــوع ا

الجدول رقم )41( عدد الشركات في المناطق الحرة حسب النشاط االستثماري وعدد العاملين في كل منها

المصدر: المؤسسة العامة للمناطق الحرة0
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عدد الشركات األجنبية في المناطق الحرة

الشكل رقم ) 34 (
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قـطــــاع الـتـعـلـيــم الــعـــالـــي:
أصبح عدد اجلامعات اخلاصة في سورية )17( جامعة وبلغ رأسمالها )1005829,8( مليون ل.س وفيما يلي 

أسماء هذه اجلامعات وموقع كلٍّ منها في املناطق السورية:

 تاريخ إحداث
مــــعــــــة لـــجـــا ا

الشريك نسبة 
األجــنــبــــي%

الشريك نسبة 
الـــوطــنـــي%

رأس المال
)ألف ل0س(

طـــن مـــــو
الـجـامـعـة

جـنــســيــــة
لمـستثمـر ا مــعـــة لــجـــا ا

2005 6,72 93,296 1,502,141 درعـــــــا
أردنـي،  ســـــوري، 
 إيطالي، سعودي

يـمــنـــي ،

العربيـة الـجامعة 
الخـاصــة الدوليـة 

2005 69,21 30,77 8,147,965 درعـــــــا أردني،  ســـــوري، 
يمـنــي سعودي، 

الدولية  الجامعة 
 الخاصة للعلوم و

التكنولوجيا

2003 36 64 200,000 لـــرقــــة ا إماراتي  ســـــوري، 
عـــراقــــي  ، جامعة االتحاد الخاصة

2005 100 2,400,000 طرطوس ســــــــــوري األنــــدلــس جــامـعــة 

2007 26 74 397,244 الــزور ديــر  كويتي ســـــوري،  جامعة الجزيرة الخاصة

2007 10 90 985,781,930 درعـــــــا إماراتي ســـــوري،  اليرموك  جامعة 
صــــــة لـــخـــا ا

2003 0 100 2,600,000 عـطــيـة ديــر  ســــــــــوري القلمون  جامعة 
صــــــة لـــخـــا ا

2003 0 100 20,000 القامشلي ســــــــــوري
المأمون  جامعة 
 الخاصة للعلوم و

التكنولوجيا

يـــوجــــد ال  يـــوجــــد ال  يـــوجــــد ال  يـــوجــــد ال  يـــوجــــد ال  يـــوجــــد ال 
العربية  األكاديمية 

التكنولوجيا  للعلوم و 
البحري والنقل 

2007 0 0 1,012,500 ه حــمـــــــا ســــــــــوري الوطنية  الجامعة 
صــــــة لـــخـــا ا

2005 70 30 500,000 حـــلــــب بحريني ســـــوري،  الشهباء  جــامــعــة 
صــــــة لـــخـــا ا

الجدول رقم )42( الجامعات الخاصة في سورية
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 تاريخ إحداث
مــــعــــــة لـــجـــا ا

الشريك نسبة 
األجــنــبــــي%

الشريك نسبة 
الـــوطــنـــي%

رأس المال
)ألف ل0س(

طـــن مـــــو
الـجـامـعـة

جـنــســيــــة
لمـستثمـر ا مــعـــة لــجـــا ا

2007 46 54 800,000 ه حــمـــــــا كــــة مــشــتـــر
العربية  الجامعة 
 الخاصة للعلوم و

التكنولوجيا

2007 0 0 1,020,000 إدلـــــب ســــــــــوري الخــاصـــة إيبـــال  جـامـعـة 

2011 0 0 0 مـــشـــق د يـــوجــــد ال  معهد الشام العالي

2007 0 100 495,000 حـــمـــص ســــــــــوري  جامعة الحواش
الـخـــاصــة

2005 0,13 99,87 653,000  ريــف دمشق،
درعــــــا عــراقـــي ســـــوري، 

السورية  الجامعة 
 الدولية الخاصة للعلوم

التكنولوجيا و 

2005 2,4 97,6 300,000 حـــمـــص
 سوري، أردني
 ،فلسطيني،

نــي لــبــنـــا

الــــوادي  جـــامــعــة 
الــخــاصـــة الــدولــيــة 

تتمة الجدول رقم )42( الجامعات الخاصة في سورية

المصدر: وزارة التعليم العالي0

توزع المشاريع االستثمارية المشملة حسب المحافظات:
بنظرة سريعة على توزع املشاريع املشمولة بقوانني االستثمار على احملافظات السورية خالل الفترة 2007 – 
2011 والتي كان مجملها )1196( مشروعًا مشماًل نالحظ أن محافظة ريف دمشق لها النصيب األكبر بهذه 
املشاريع بـ )230( مشروعًا تليها محافظة حلب بـ )141( مشروعًا ثم محافظة دير الزور بـ )123( مشروعًا 

وفق ما يبينه اجلدول التالي:
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النسبة% الــمـــشـــاريـــع عـــــــدد  فــظـــــة لــمـــحـــا ا
19.3 230 دمــشــق ريـــف 
11.8 141 حـــلـــــــب
10.3 123 الـــزور ديـــر 
9.7 116 حـــــمــــــص
8.3 99 مـــشــــق د
7 84 لــــرقــــــة ا

6.4 77 حمـــــاه
5.1 61 درعـــــــا
5 60  السويداء

4.4 53 الالذقــيـــــة
4.1 49 طـــرطـــوس
3.5 42 إدلــــــــب
3.5 42 لــحــسـكــة ا
1 12 لــقـنـيــطـــرة ا

0.6 7 الحــقــًا يــحـــدد 
100 1196 لــمــجــمــوع ا

الجدول رقم )43( توزع المشاريع االستثمارية المشملة على المحافظات 2011-2007

المصدر: هيئة االستثمار السورية0
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توزع المشاريع المشملة خالل الفترة 2007  - 2011 على المحافظات

الشكل رقم ) 35 (
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 قيمة اآلالت
 ومعدات النقل

الخدمية

لـيــف لــتــكــا  ا
االستثمارية

الـعـمــــال عــدد  المشاريع عــدد  لـــقـــطــــاع ا

283742 566135 88086 1038

240 النسيجية

عــــة لــصـنـــا ا
209 الكيمائية

290 الغذائية

299 الهندسية

3176 10028 2789 57 الزراعة
45766 64563 35175 1280 النقل
93582 203723 17940 44  األخرى

426266 844449 143990 2419 المجموع

الجدول رقم )44( إجمالي المشاريع المشملة خالل الفترة 1991 - 2006 حسب نوع النشاط االقتصادي

المصدر: هيئة االستثمار السورية0

:FDI االستثمار األجنبي المباشر
مشاريع االستثمار األجنبي املشملة خالل الفترة 1991 – 2011:

 2007 الفترة  خالل  املشملة  املشتركة  األجنبية  املشاريع  الى  باإلضافة  األجنبي  االستثمار  مشاريع  بلغت 
إجمالي  ليصبح  ل.س  مليون   )399968.4( بلغت  تقديرية  استثمارية  بتكلفة  مشروعًا    )168(  2011  -
لـ  )295( مشروعًا بإجمالي تكلفة استثمارية وصلت   2011 -  1991 الفترة  املشاريع األجنبية خالل  عدد 

)685179( مليون ل.س حسب ما يوضح اجلدول التالي:

)مليون ل.س(
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الجدول رقم )45( المشاريع األجنبية المشملة خالل الفترة 1991 - 2011

2007 -2011 1991 - 2006
د عــــــــد

الــعـــمـــال 
ليـــف لـتــكــا  ا
االستثمارية

 قيمة اآلالت
والــمــعــدات

 عـــدد
المشــاريــع

 عــدد
العـمــال

ليـــف لـتــكــا  ا
االستثمارية

)مليون ل.س(

 قيمة اآلالت
والمعدات

 عــــــدد
المشاريع الجنسية

503 1197.7 870 6 301 1452.7 546 8 األردن
30 55 50 1 6 55 29 1 الجزائـر

774 634 355 5 312 541 239.8 2 فلسطين
1591 3606 2601 17 532 1812 557 9 لــبنــان

35 37.5 14.9 1 اليمن
190 5833.8 5269 2 401 912 413 4 مصـــر
12 11 10 1 56 120 71 1 البحرين
21  1 السودان   
15 45 40.9 1 22 56.6 15 1 لــيـبـيــا

1509 6037.5 4010.6 31 557 10504 6699.5 4 العـراق
1148 3748.5 2694 7 3013 64302.7 39418 15 السعودية

3332 7073 3561 15 1129 9363.9 5371 13 الكويت
231 650.9 386 3 قـبــرص
54 330 263.5 1 قـطـــر

361 2749 1559.9 7 7077 31121.9 973.9 3 اإلمارات
536 9374 1797.6 3 فرنسا

2117 315303 315179.9 3 1108 27390.8 19766.7 9 نـيـــا لـمــا أ
52 105.6 25 1 اسبــانـيــا
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تتمة الجدول رقم )45( المشاريع األجنبية المشملة خالل الفترة 1991 - 2011

2007 -2011 1991 - 2006
د عــــــــد

الــعـــمـــال 
ليـــف لـتــكــا  ا
االستثمارية

 قيمة اآلالت
والــمــعــدات

 عـــدد
المشــاريــع

 عــدد
العـمــال

ليـــف لـتــكــا  ا
االستثمارية

)مليون ل.س(

 قيمة اآلالت
والمعدات

 عــــــدد
المشاريع الجنسية

540 269.5 245 2 2340 14932.9 3678 2 بريطانيا
    267 1443.6 1270 3 روسيا

3178 16787 12897.8 25 2729 20471 15958 14 تركيا
236 428 389 3 1394 25541 4947.8 8 إيران

    294 156 12 1 باكستان
12 28 25.9 1 401 1604 357.5 2 الصين

300 318.7 188.7 1 32 94 30 1 كندا
    380 6306 757 4 سويسرا

20 33 30 1 101 68 46 1 هولندا
100 241.9 129.6 1 125 1384.8 295 2 كوريا
36 116 96 1 73 649 222.6 1 النمسا
    23 23.8 19.5 1 بلجيكا
    21 60.8 34 1 أوزباكستان

50 55 50 1 25 49 33.7 1 السويد
30 165 150 2 عمان    
15 64 58 1 ايطاليا    

222 924 840 1 هنغاريا    
100 1 170 2437.9 2048.5 1 الهند
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تتمة الجدول رقم )45( المشاريع األجنبية المشملة خالل الفترة 1991 - 2011

المصدر: هيئة االستثمار السورية0

2007 -2011 1991 - 2006
د عــــــــد

الــعـــمـــال 
ليـــف لـتــكــا  ا
االستثمارية

 قيمة اآلالت
والــمــعــدات

 عـــدد
المشــاريــع

 عــدد
العـمــال

ليـــف لـتــكــا  ا
االستثمارية

)مليون ل.س(

 قيمة اآلالت
والمعدات

 عــــــدد
المشاريع الجنسية

31 1 استراليا
305 391 78.5 1  الواليات 

المتحدة
16778 366114.6 351380 140 23797 233352.4 106296.5  122 المجموع
)مليون ل.س(
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المشاريع االجنبية المشملة خالل الفترة 2011-1991

الشكل رقم ) 36 (
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مشاريع االستثمار األجنبي المباشر المشتركة خالل الفترة 1991 – 2011:
حيث  االستثمار  قوانني  بحسب  واملشملة  املشتركة  األجنبية  االستثمارية  املشاريع  التالي  اجلدول  يبني 
بلغت  تقديرية  استثمارية  تكلفة  بإجمالي  وذلك   2011  -  1991 الفترة  خالل   )33( املشاريع  هذه  بلغت 
استثمارية  بتكلفة   2011  -  2007 الفترة  )28( مشروعًا خالل  املشاريع  بلغت هذه  بينما  )85712( ل.س 

قدرها )33853.8( مليون ل.س:
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الجدول رقم )46( المشاريع األجنبية المشتركة خالل  الفترة 1991 - 2011

2007 -2011 1991 - 2006
د عــــــــد

الــعـــمـــال 
ليـــف لـتــكــا  ا
االستثمارية

)مليون ل.س(

 قيمة اآلالت
والــمــعــدات

 عـــدد
المشــاريــع

 عــدد
العـمــال

ليـــف لـتــكــا  ا
االستثمارية

)مليون ل.س(

 قيمة اآلالت
والمعدات

 عــــــدد
المشاريع الجنسية

200 16885 404 1
 الكويت

 ،السودان،
مصر

60 240.7 85 1  السعودية،
كوريا

525 33702.9 18410 1 قبرص، مصر

323 979.6 480.7 1
 النمسا،
 الكويت،

لبنان
70 550 500 1 70 50 37.5 1 مصر، سوريا

110 143.5 118 3  فلسطين،
قطر

126 2394 1506 1
 سوريا،

 فلسطين،
الكويت

4592 25426 23114.8 5  سوريا،
 فلسطين

90 143 130 3  الكويت،
لبنان

599 1795 1474 2  السعودية،
لبنان

32 71.5 65 1  لبنان، سوريا،
الهند

227 616 560 2 سوريا، لبنان
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2007 -2011 1991 - 2006
د عــــــــد

الــعـــمـــال 
ليـــف لـتــكــا  ا
االستثمارية

)مليون ل.س(

 قيمة اآلالت
والــمــعــدات

 عـــدد
المشــاريــع

 عــدد
العـمــال

ليـــف لـتــكــا  ا
االستثمارية

)مليون ل.س(

 قيمة اآلالت
والمعدات

 عــــــدد
المشاريع الجنسية

68 275 250 1  األردن،
السعودية

100 37 34 1  سوريا،
الهند اليمن، 

83 167 95 1  السعودية،
سوريا

130 374 332 1  السعودية،
العراق

62 142 74.6 2  الكويت،
سوريا

20 55 50 1 إيران، سوريا

1000 130 56.6 1
 فنزويال
 ،ماليزيا،

سوريا، إيران

91 459.8 418 1  سوريا،
فنزويال

100 1075 189 1  سوريا،
أوكرانيا

7500 33853.8 28967 28 1178 51858.2 19417 5 المجموع

تتمة الجدول رقم )46( المشاريع األجنبية المشتركة خالل  الفترة 1991 - 2011

المصدر: هيئة االستثمار السورية0
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التصديق تاريخ  القانون االتفاقية
1986/7/22 /27/ االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية

التصديق تاريخ  التشريعي المرسوم  االتفاقية
2004/7/25 /44/  اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات وانتقال رؤوس األموال بين الدول

العربية

2004/7/20 /43/ اتفاقية تسوية منازعات االستثمار في الدول العربية

ملحق )1( االتفاقيات العربية والدولية الموقعة وسارية المفعول
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تاريخ اإلبرام التصديق تاريخ  التوقيع تاريخ  اسم االتفاق الدولة
 دخلت حيز التنفيذ من

2004/3/23
 بالقانون رقم /12/
تاريخ 2002/2/26

2001/8/16 تشجيع  اتفاقية 
االستثمار الكويت

 سارية المفعول من
2001/12/18

التشريعي  بالمرسوم 
 رقم /4/ تاريخ
2001/4/1

2000/9/20 تشجيع  اتفاقية 
االستثمارات وحماية  البحرين

المفعول  سارية 
من2001/1/10

 بالقانون رقم /14/
تاريخ 1998/8/4

1997/11/26 تشجيع  اتفاقية 
االستثمارات وحماية  اإلمارات

 تدخل حيز التنفيذ بمجرد
عليها0 التوقيع 

 اعتمد في اللجنة
 االقتصادية رقم /46/
تاريخ 2003/11/17

2003/10/23-
24

 مذكرة تفاهم
 بشأن االستثمارات

القطرية في سورية قطر
 سارية المفعول من

2006/4/27
 صدقت بالقانون رقم

/7/ تاريخ 2004/4/1
2003/10/23-

24
تشجيع  اتفاقية 

االستثمارات وحماية 
 سارية المفعول من

2006/6/1
 بالقانون رقم /23/
تاريخ 2006/4/24

2005/9/14  اتفاقية حماية
االستثمار عمان وتشجيع 

 دخلت حيز التنفيذ من
2002/5/11

التشريعي  بالمرسوم 
 رقم /12/ تاريخ

2002/2/9
2001/8/10 تشجيع  اتفاقية 

االستثمارات وحماية  األردن

 دخلت حيز التنفيذ من
2005/7/22

 بالقانون رقم /18/
تاريخ 1998/8/4

1996/10/9  اتفاق بشأن تشجيع
االستثمارات وحماية  اليمن

 دخلت حيز التنفيذ من
1999/9/15

 بالقانون رقم /15/
تاريخ 1998/8/4

1997/1/12 لتشجيع  اتفاق 
االستثمار لبنان

التصديق قيد  2002/8/29 تشجيع  اتفاقية 
االستثمارات وحماية  العراق

 سارية المفعول من
1998/10/5

 بالقانون رقم /16/
تاريخ 1998/8/4

1997/5/28 تشجيع  اتفاقية 
االستثمارات وحماية  مصر

 سارية المفعول من
2003/3/12

 بالقانون رقم /11/
تاريخ 2002/2/26

2001/1/23 لتشجيع  اتفاق 
االستثمار وحماية  تونس

 دخلت حيز التنفيذ من
2002/6/18

التشريعي  بالمرسوم 
 رقم /23/ تاريخ

2000/8/9
1997/9/14 تشجيع  اتفاقية 

االستثمارات وحماية  الجزائر

 دخلت حيز التنفيذ من
2003/3/29

 بالقانون /37/ تاريخ
2002/5/20

2001/10/23 تشجيع  اتفاقية 
االستثمارات وحماية  المغرب

 دخلت حيز التنفيذ من
1995/10/7

 بالقانون /7/ تاريخ
1993/5/26

1993/8/2  اتفاق تشجيع
وضمان االستثمار ليبيا

 دخلت حيز التنفيذ من
2001/9/1

التشريعي  المرسوم 
/3/ تاريخ 2001/4/1

2000/1/7 تشجيع  اتفاقية 
االستثمارات وحماية  السودان

المصدر: وزارة االقتصاد والتجارة

مع الدول العربية
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المالحظات وضع االتفاق  صك التصديق
وتاريخه التوقيع تاريخ  اسم الدولة

سارية
 المرسوم رقم /589/
تاريخ 1976/3/3

1975/11/14 السنغال

سارية  المرسوم رقم /33/ تاريخ
1977/8/1

1976/8/9 USA

 دخل حيز التنفيذ بتاريخ
2008/7/1

 المرسوم رقم /54/ تاريخ
2007/9/17

2007/5/9 السويسري االتحاد 

سارية  المرسوم رقم /34/ تاريخ
1978/9/11

1977/8/2 ألمانيا

سارية  المرسوم رقم /30/ تاريخ
1978/7/31

1977/11/28 فرنسا
 سارية اعتبارا من
1997/11/4

 القانون رقم /5/ تاريخ
1997/7/2

1996/4/25 باكستان
 سارية اعتبارا من
1999/10/1

 الفانون رقم /10/ تاريخ
1998/8/4

1996/12/9 الصين
 سارية اعتبارا من
2000/2/20

 القانون رقم /19/ تاريخ
1997/12/31

1997/6/27 اندونيسيا
 سارية اعتبارًا من
2005/11/16

 المرسوم رقم /3/ تاريخ
1998/2/11

1998/2/5 إيران
 سارية اعتبارا من عام

1998
 المرسوم رقم /8/ تاريخ

1998/8/4
1998/3/11 بيالروسيا

 سارية اعتبارا من
2001/11/10

 المرسوم رقم /10/ تاريخ
2001/5/12

2000/5/21 بلغاريا
 سارية اعتبارا من
2003/11/13

 المرسوم رقم /43/ تاريخ
2002/7/13

2002/2/20 إيطاليا
 سارية اعتبار من
2003/3/16

 المرسوم رقم /56/ تاريخ
2003/9/8

2002/4/21 أوكرانيا
 سارية اعتبارا من
2004/2/27

 المرسوم رقم /39/ تاريخ
2003/7/27

2003/2/23 اليونان
 سارية اعتبارًا من

2006/1/3
 المرسوم رقم /40/ تاريخ

2004/7/1
2004/1/6 تركيا

 سارية اعتبارا من
2008/7/13

 القانون رقم /21/ تاريخ
2005/6/16

2005/1/27 روسيا
 دخل حيز التنفيذ بتاريخ

2006/12/20
 القانون رقم /51/ تاريخ

2006/12/5
2006/5/14 الديمقراطية كوريا 

 دخل حيز التنفيذ بتاريخ
2008/5/30

 المرسوم رقم /18/ تاريخ
2008/4/2

2007/2/10 طاجاكستان
 خل حيز التنفيذ بتاريخ

30/12/2007
 المرسوم رقم /53/ تاريخ

2008/9/23
2006/6/10 قبرص

مع الدول األجنبية
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المالحظات وضع االتفاق  صك التصديق
وتاريخه التوقيع تاريخ  اسم الدولة

 دخل حيز التنفيذ بتاريخ
2009/1/22

 المرسوم رقم /58/ تاريخ
2008/9/23

2008/6/18 الهند
 دخل حيز التنفيذ بتاريخ

2009/7/26
 المرسوم رقم/61/ تاريخ

2008/9/28
2008/6/24 رومانيا

 دخل حيز التنفيذ
بتاريخ2009/7/19

 قانون رقم /10/  تاريخ
2009/4/6

2008/11/20 التشيك
 دخل حيز التنفيذ

بتاريخ2009/6/20
 قانون رقم /27/ تاريخ

2009/5/3
2009/1/7 ماليزيا

 تمت مخاطبة الجانب النيجيري

 إلبالغه بقيام الجانب السوري

باستكمال إجراءات المصادقة

 قيد استكمال إجراءات
دخوله حيز التنفيذ

 قانون رقم /14/ تاريخ
2007/6/17

2006/12/10 الفدرالية نيجيريا 

 قيد استكمال إجراءات دخوله

التنفيذ حيز 
 المرسوم رقم /44/ تاريخ

2009/7/30
2009/2/18 سلوفاكيا

 بانتظار قيام الجانب األذري

 باستكمال إجراءات المصادقة

االتفاقية على 

 تم التوقيع على االتفاق خالل

 زيارة سيادة رئيس الجمهورية

إلى اذربيجان

 القانون رقم /4/ تاريخ
2010/1/4

2009/7/8 اذربيجان

 دخلت حيز التنفيذ تاريخ
2010/4/26

 قانون رقم /5/ تاريخ
2010/1/4

2006/6/10 أرمينيا

 بانتظار قيام وزارة الخارجية

 بموافاتنا بنسخة من االتفاقية

 الستكمال إجراءات المصادقة

على االتفاق

 تم التوقيع على اتفاق جديد

 خالل زيارة السيد وزير االقتصاد

 إلى فرنسا بتاريخ 2009/5/12

 بداًل من االتفاق القديم الموقع

بين البلدين بتاريخ 1977/11/28

فرنسا 

المصدر: وزارة االقتصاد والتجارة
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االتفاقيات الجماعية المنضمة إليها سورية في إطار مجلس الوحدة االقتصادية العربية

المالحظات التصديق تاريخ  التوقيع تاريخ  اسم االتفاقية

 اعتبرت نافذة من
1964/4/30

 مصدقة بموجب المرسوم
 التشريعي رقم /291/ تاريخ

1963/12/22

 أقرها المجلس االقتصادي
 واالجتماعي في دورته

 الرابعة بالقرار رقم /85/ تاريخ
1957/6/13

 اتفاقية الوحدة االقتصادية بين
دول الجامعة العربية

 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

0)78

 مصدقة بموجب المرسوم
 التشريعي رقم /81/ تاريخ

1964/10/31

 قرار مجلس الوحدة رقم /17/
تاريخ 1964/8/13

 اتفاقية السوق العربية
المشتركة

 اعتبرت نافذة اعتبارًا من
2000/9/3

 مصدقة بموجب المرسوم
 التشريعي رقم /30/ تاريخ

2000/8/14

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

)دورة 68(0

 اتفاقية تجنب االزدواج
 الضريبي ومنع التهرب من

 الضرائب المفروضة على الدخل
 ورأس المال بين دول مجلس

الوحدة االقتصادية العربية

 اعتبرت نافذة من
2000/10/9

 مصدقة بموجب المرسوم
 التشريعي رقم /32/ تاريخ

2000/8/16

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

دورة 68

 اتفاقية التعاون في تحصيل
 الضرائب والرسوم بين دول
 مجلس الوحدة االقتصادية

 العربية

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

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

71

 اتفاقية تشجيع وحماية
 االستثمارات وانتقال رؤوس
األموال بين الدول العربية

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

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

 اتفاقية تسوية منازعات
 االستثمار في الدول العربية

 تم تأجيل بحث دولة المقر للدورة
 /80/ الستكمال المشاورات بين

لجمهورية الدائمين   الممثلين 
 مصر العربية والمملكة األردنية

والجمهورية  الهاشمية 
العربيةالسورية )دورة 79(0

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

االتفاقية في القطر

 مقترحة من قبل مجلس الوحدة
 في دورته الخامسة والسبعين
 المنعقدة في موريتانيا بموجب
القرار /1184/ تاريخ 2002/6/6

 اتفاقية إنشاء األكاديمية
االلكترونية العربية لألعمال 
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المالحظات التصديق تاريخ  الموافقة  تاريخ 
عليها اسم االتفاقية

 اعتبرت نافذة اعتبارًا من
1982/11/26

 القانون رقم /11/ تاريخ
1986/4/3

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

التبادل  اتفاقية تيسير وتنمية 
 التجاري بين الدول العربية

بعد انضمام ثالث دول
 القانون رقم /27/ تاريخ

1986/7/22

 موقعة في مدينة عمان تاريخ
1980/11/27

الموحدة الستثمار  االتفاقية 
 رؤوس األموال العربية في

الدول العربية
 حلت محلها اتفاقية تيسير

 وتنمية التبادل التجاري بين
الدول العربية

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

 أقرها المجلس االقتصادي
بالدورة االستثنائية  واالجتماعي 

بتاريخ 1977/3/14

 اتفاقية النقل بالعبور ترانزيت
بين دول الجامعة العربية

بعد انضمام ثالث دول القانون رقم /27/ لعام 1985 تم إقرارها بتاريخ 1979/9/5
 اتفاقية تبادل اإلعفاء الضريبي

 ألعمال ومعدات ومؤسسات
الطيران المدني العربي

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

 المتضمن اإلعالن عن إقامة
منطقة تجارة حرة عربية

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

التنفيذي إلقامة  البرنامج 
 اتفاقية تنمية وتيسير منطقة
التجارة الحرة العربية الكبرى

االتفاقيات المتعددة األطراف المنضمة إليها سورية في إطار المجلس االقتصادي واالجتماعي



3.53.6
2.3

4.2

2.22.33.1

111

اتفاقيات التجارة والتعاون االقتصادي والتجاري والفني مع الدول العربية
المالحظات تاريخ اإلبرام التصديق التوقيع تاريخ  تاريخ  اسم االتفاق اسم الدولة

 تمت المصادقة على
 تعديل المادة/15/
 بالقانون رقم /15/

تاريخ 2003/10/14

ساري المفعول 1972/4/16 1972/3/4  االتفاق التجاري
واالقتصادي

العربية  المملكة 
 بلغت اإلعفاءاتالسعودية

 الجمركية%100
بتاريخ 2003/1/1

 سارية المفعول من
2002/2/1

التشريعي  المرسوم 
 رقم /18/ تاريخ
2001/7/10

2001/1/20  اتفاقية إلقامة منطقة
تجارة حرة

اللجنة بشكل  تعقد 
دوري

 القانون رقم /3/ تاريخ
1991/3/12

1991/2/5  اتفاقية إنشاء لجنة
عليا مشتركة

 ساري المفعول
1991/12/17

 المرسوم رقم /1/
تاريخ 1992/1/29

1991/12/17 للتعاون  اتفاق 
التجاري و االقتصادي دولة الكويت

 ساري المفعول
1996/10/14

 القانون رقم /2/ تاريخ
1995/1/20

1994/11/20 للتعاون  اتفاق 
االقتصادي و التجاري

 دخلت حيز التنفيذ مندولة البحرين
2001/4/19

 صدق بموجب
التشريعي  المرسوم 

 رقم /211/ تاريخ
2001/4/3

2000/9/20  اتفاقية إنشاء لجنة
عليا مشتركة

 دخلت حيز التنفيذ من
2000/4/9

التشريعي  المرسوم 
 رقم/430/ تاريخ
2000/9/30

2000/4/2
للتعاون  اتفاق 

 االقتصادي والتجاري
والتقني

 بلغت اإلعفاءاتدولة اإلمارات
%100  الجمركية 
بتاريخ 2003/1/1

 سارية المفعول من
2001/1/28

التشريعي  المرسوم 
 رقم /55/ تاريخ
2000/9/30

2000/4/2  اتفاق إقامة منطقة
حرة

 سارية المفعول من
1991/3/27

 القانون رقم /45/
تاريخ 1990/12/21

1990/12/2  اتفاق التعاون
االقتصادي والتجاري

دولة قطر

 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

 اعتمد من رئاسة مجلس
 الوزراء وعمم على

كافة الجهات المعنية
ال تحتاج إلى تصديق 2000/6/5-4 اللجنة  محضر اجتماع 

المشتركة

 ساري المفعول اعتبارًا
من 2006/4/27

بالمرسوم  صدقت 
 التشريعي رقم /91/
تاريخ 2004/3/2

2003/10/23  اتفاقية إنشاء لجنة
عليا مشتركة
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المالحظات تاريخ اإلبرام التصديق التوقيع تاريخ  تاريخ  اسم االتفاق اسم الدولة
 سيتم الحقًا التوقيع

عليها بشكل نهائي
 وقع باألحرف األولى
13/6/2004 تاريخ

 مشروع اتفاقية إقامة
منطقة تجارة حرة

 دول مجلس التعاون
الخليجي

 ساري المفعول
1991/8/31

 تاريخ /1/ القانون رقم
1990/3/7

1990/1/6  اتفاق التعاون
االقتصادي و التجاري سلطنة عمان

 بلغت اإلعفاءات
 100% الجمركية
بتاريخ 2005/1/1

 أصبحت سارية
 المفعول اعتبارًا من

232003/5/

بالمرسوم  صدقت 
 /9/ التشريعي رقم
تاريخ 2002/2/2

2001/8/10  اتفاقية إقامة منطقة
تجارة حرة األردنية المملكة 

 ال تتضمن أية إعفاءات
جمركية

 /17/ القانون رقم
تاريخ 1998/8/4

1996/10/9 اتفاق تجاري اليمن
 تم االتفاق بين البلدين

 على إطالق حرية تبادل
الصناعية  المنتجات 

 وتخفيض نسبة %25 من
 الرسوم الجمركية سنويًا
 اعتبارًا من 1999/1/1
 بموجب القانون رقم /4/
تاريخ 1998/8/4

 ابرم بتاريخ
1953/3/25 

 واعتبر نافذًا بتاريخ
1953/3/27

 صدق بالمرسوم
 /60/ التشريعي رقم
تاريخ 1953/3/12

1953/3/5 االتفاق االقتصادي

لبنان

 كما تم االتفاق على
 إطالق حرية تبادل
الزراعية  المنتجات 

 وإعفاءات من الرسوم
 الجمركية وفق الجداول
 الموضوعة في اجتماع

المتابعة  محضر هيئة 
 والتنسيق لعام 1999

 المصدق بموجب
/21/تاريخ  المرسوم 
 2000/8/7 وذلك

 اعتبارًا من تاريخ المصادقة
في 2002/8/7

المفعول  سارية 
1994/11/26

 القانون رقم /23/
تاريخ 1994/12/22

1993/9/16
 اتفاق التعاون

االقتصادي  والتنسيق 
و االجتماعي

 المرسوم /14/ تاريخ
2001/3/10

2001/1/31  بروتوكول إقامة منطقة
تجارة حرة

التصديقالعراق قيد  2001/8/13  اتفاقية انشاء لجنة عليا

مشتركة

2001/8/13
 اتفاقية التعاون االقتصادي

 والتجاري والعلمي والفني

والثقافي
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المالحظات تاريخ اإلبرام التصديق التوقيع تاريخ  تاريخ  اسم االتفاق اسم الدولة
 المرسوم رقم /12/
تاريخ 1991/9/5

1991/7/19 اتفاق تجاري

 صدق بالقانونمصر
 رقم /26/ تاريخ
1990/7/10

1990/5/3  اتفاقية إنشاء لجنة
عليا مشتركة

91978/11/  القانون رقم/35/
تاريخ 1978/3/15

1977/5/22 االتفاق التجاري

 دخلت حيز التنفيذ اعتبارًاتونس
من 2005/3/10

 قانون رقم /16/ تاريخ
2003/10/14

2002/4/15  اتفاقية إقامة منطقة
تجارة حرة

 حل محل االتفاق
 الموقع بين البلدين عام

1979

 ابرم بتاريخ
1953/3/25 

 واعتبر نافذًا بتاريخ
1953/3/27

 المرسوم رقم /477/
تاريخ 2000/10/19

1997/9/14 اتفاق تجاري الجزائر

 ساري المفعول
 دخلت حيز التنفيذ
2003/3/29

 مرسوم تشريعي
رقم /969/

تاريخ1973/3/21
1972/8/28

 اتفاق تنظيم التبادل
 التجاري والتعاون

االقتصادي
بالمرسومالمغرب  صدقت 

 التشريعي رقم
 /320/ تاريخ
2001/6/24

2001/4/11  اتفاقية إنشاء لجنة عليا
مشتركة

1973/1/17 اتفاق تجاري

الصومال
1978/2/3

 اتفاق التعاون
 االقتصادي و تنظيم

التجاري التبادل 

1978/3/2  االتفاق التجاري
االقتصادي والتعاون 

العربية  الجماهيرية 
الليبية

 لم توضع االتفاقية
التنفيذ بسبب  موضع 

 عدم االتفاق على
 قوائم السلع الصناعية
 المستثناة من أحكام

االتفاقية

بالقانون  صدقت 
 رقم /38/ تاريخ
2002/5/20

2001/5/31  اتفاقية منطقة تجارة
حرة السودان
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وضع االتفاق  صك التصديق
وتاريخه التوقيع تاريخ  اسم الدولة

سارية
 المرسوم 29 تاريخ
1966/10/19

1966/10/9 سيريالنكا

سارية
 المرسوم 29 تاريخ
1966/10/19

1969/8/11 باكستان

سارية اعتبارا من 1975/8/10
 المرسوم 29 تاريخ
1966/10/19

1974/2/12 تانزانيا

سارية
 المرسوم 29 تاريخ
1966/10/19

1976/3/18 اندونيسيا

سارية اعتبارا من 1979/3/5
 المرسوم 29 تاريخ
1966/10/19

1978/4/20 الهند

سارية
 المرسوم 29 تاريخ
1966/10/19

1979/1/22 غينيا

 المرسوم 29 تاريخ
1966/10/19

1979/6/17 ألبانيا

سارية
 المرسوم 29 تاريخ
1966/10/19

1980/6/26 النيجر

سارية
 المرسوم 29 تاريخ
1966/10/19

1982/6/28 الديمقراطية كوريا 

سارية اعتبارا من 1993/6/21
 المرسوم 29 تاريخ
1966/10/19

1989/9/6 األرجنتين

سارية اعتبارا من 1992/4/21
 المرسوم 29 تاريخ
1966/10/19

1990/2/27 التشيلي

سارية
 المرسوم 29 تاريخ
1966/10/19

1992/3/28 أذربيجان

سارية
 المرسوم 29 تاريخ
1966/10/19

1992/3/30 أرمينيا

سارية اعتبارا من 1994/10/26
 المرسوم 29 تاريخ
1966/10/19

1994/5/12 فيتنام

سارية
 المرسوم 29 تاريخ
1966/10/19

1996/4/25 باكستان

اتفاقيات التجارة والتعاون االقتصادي والتجاري والفني مع الدول األجنبية
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وضع االتفاق  صك التصديق
وتاريخه التوقيع تاريخ  اسم الدولة

سارية اعتبارا من 2002/4/10
 المرسوم 29 تاريخ
1966/10/19

1969/8/21 إيران

سارية
 المرسوم 29 تاريخ
1966/10/19

1998/10/28 كوبا

سارية اعتبارا من 1993/9/16
 المرسوم 29 تاريخ
1966/10/19

1992/3/29 طاجكستان

.سارية اعتبارا من 2003/3/16
 المرسوم 29 تاريخ
1966/10/19

2002/4/21 أوكرانيا

سارية اعتبارا من 2004/8/15
 المرسوم 29 تاريخ
1966/10/19

2003/8/18 ماليزيا

سارية اعتبارا من 1993/7/13
 المرسوم 29 تاريخ
1966/10/19

1993/4/15 روسيا

سارية
 المرسوم 29 تاريخ
1966/10/19

1995/4/30 أرمينيا

سارية اعتبارا من عام 1998
 المرسوم 29 تاريخ
1966/10/19

1998/3/11 بيالروسيا

سارية
 المرسوم 29 تاريخ
1966/10/19

1998/10/28 كوبا

سارية اعتبارا من 2001/10/18
 المرسوم 29 تاريخ
1966/10/19

2001/1/11 الصين

سارية اعتبارًا من 2003/3/16
 المرسوم 29 تاريخ
1966/10/19

2002/4/21 أوكرانيا

التعديل قيد 
 المرسوم 29 تاريخ
1966/10/19

2007/1/11 فنزويال

 قيد استكمال إجراءات دخوله حيز
التنفيذ

 المرسوم 29 تاريخ
1966/10/19

2006/12/10 الفدرالية نيجيريا 
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مشاريع االتفاقيات قيد الدراسة والتفاوض:
مالحظات االتفاقية موضوع  اسم الدولة

المتبادلة لالستثمارات التشجيع والحماية  اتفاقية  أفريقيا جنوب 
اتفاقية التعاون التجاري واالقتصادي والفني أفريقيا جنوب 

لدى الجانب السنغالي وبانتظار الرد0  مشروع اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات
المتبادلة السنغال

لدى الجانب البرونائي وبانتظار الرد. مشروع اتفاق تجاري بروناي
قيد البحث والمناقشة بين الجانبين0 مشروع اتفاق تجاري غويانا

لدى الجانب البرونائي وبانتظار الرد0
 مشروع اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات

المتبادلة بروناي

لدى الجانب الفنلندي وبانتظار الرد0
 مشروع اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات

المتبادلة فنلندا

تم التوقيع باألحرف األولى0
 مشروع اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات

المتبادلة بلجيكيا

تم التوصل إلى صيغة نهائية0
 مشروع اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات

المتبادلة النمسا

لدى الجانب الياباني وبانتظار الرد0
 مشروع اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات

المتبادلة اليابان

تم إيداع الجانب األلباني مشروعي االتفاقين0
 مشروع اتفاقية تشجيع وحماية المتبادلة

لالستثمارات ألبانيا

بانتظار رد الجانب الكازاخستاني0
 مشروع اتفاقية تشجيع وحماية المتبادلة

لالستثمارات كازاخستان

لدى الجانب الغرانادي وبانتظار الرد0 مشروع اتفاق تجاري غرانادا
لدى الجانب الياباني وبانتظار الرد0 مشروع اتفاق تجاري اليابان

لدى الجانب السويدي وبانتظار الرد0
 مشروع اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات

المتبادلة السويد

لدى الجانب النرويجي وبانتظار الرد0
 مشروع اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات

المتبادلة النرويج

لدى الجانب الكرواتي وبانتظار الرد0
 مشروع اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات

المتبادلة كرواتيا
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مالحظات االتفاقية موضوع  اسم الدولة
موضوع دراسة لدى الجانبين0  مشروع اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات

المتبادلة الدانمارك

االتفاق موضع دراسة من قبل الجانبين0  مشروع اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات
المتبادلة جو رجيا

موضع دراسة لدى الجانبين0  مشروع اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات
المتبادلة ليتوانيا

بانتظار رد الجانب البوسني0  مشروع اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات
المتبادلة والهرسك البوسنة 

بانتظار رد الجانب البوسني0
 مشروع اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات

المتبادلة تركمستان

لدى الجانب الهولندي وبانتظار الرد0
 مشروع اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات

هولندا المتبادلة

لدى الجانب الفيتنامي وبانتظار الرد0
 مشروع اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات

المتبادلة فيتنام

مؤشر باألحرف األولى بين البلدين0 مشروع اتفاق تعاون اقتصادي هنغاريا

يتم تبادل المالحظات0
 مشروع اتفاق تشجيع وحماية االستثمارات

.المتبادلة  كندا

يتم تبادل المالحظات0 مشروع اتفاق تعاون اقتصادي الباراغواي
قيد إنجاز الصيغة النهائية0 مشروع اتفاق تعاون اقتصادي بلغاريا
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اتفاقيات تجارة حرة وتجارة تفضيلية:
برتوكول تعاون استثماري موقع بين هيئة االستثمار السورية و دول أخرى

التوقيع تاريخ 
الموقعة الجهة 

اسم الدولة
المقابلة الدولة  سورية

2001/1/23 وكالة النهوض باالستثمار األجنبي وزارة االقتصاد و التجارة تونس
2006/6/29 مؤسسة تشجيع االستثمار هيئة االستثمار السورية األردن
2007/5/10 هيئة تشجيع االستثمار وزارة االقتصاد و التجارة ليبيا

2006/12/14 وزارة التجارة و الصناعة وزارة االقتصاد و التجارة مصر
2007/6/3 الصناعية التنمية  سفيرة سورية في ماليزيا هيئة  ماليزيا

2007/2/12 العامة لالستثمار الهيئة  هيئة االستثمار السورية الكويت
2001/5/31 جهاز االستثمار وزارة االقتصاد و التجارة السودان
2008/2/18 المؤسسة العربية لضمان االستثمار هيئة االستثمار السورية الكويت
2008/11/16  المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار

وائتمان الصادرات السعودية هيئة االستثمار السورية
2008/6/9 وكالة تشجيع االستثمار القبرصية هيئة االستثمار السورية قبرص

2008/11/16 للتنمية البنك اإلسالمي  هيئة االستثمار السورية

المصدر: وزارة االقتصاد والتجارة
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ملحق )2( دليل أهم المواقع االلكترونية
الســـورية المـــواقع االلكترونية  دليـــل أهم 

هيئة االستثمار السورية www.sia.gov.sy

وزارة الري www.irrigation-sy.com

وزارة الصناعة www.syrianindustry.org

وزارة الزراعة www.syrian-agriculture.org

وزارة الداخلية - الشؤون المدنية www.environment-sy.org

المغتربين وزارة  moex-sy.org

وزارة السياحة www.syriatourism.org

وزارة الثقافة www.culture-sy.org

وزارة التربية www.syrianeducation.org

وزارة النفط و الثروة المعدنية www.mopmr-sy.org

وزارة النقل www.min-trans.net

وزارة اإلعالم www.moi-syria.com

وزارة االتصاالت والتقانة www.moct.gov.sy

وزارة الصحة www.moh.gov.sy

وزارة المالية www.syriafinance.org

اتحاد غرف التجارة السورية www.fedcommsyr.org
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الســـورية المـــواقع االلكترونية  دليـــل أهم 
www.dcc-sy.com غرفة تجارة دمشق

www.dci-syria.org غرفة صناعة دمشق
www.aleppochamber.com غرفة تجارة حلب
www.chamberlattakia.com غرفة تجارة الالذقية

www.aleppo-coi.org غرفة صناعة حلب
www.homschamber.org غرفة تجارة وصناعة حمص

www.daraacci.org غرفة تجارة وصناعة درعا
www.syrecon.org/

establishmentsla.html المركزي البنك 
www.realestatebank-sy.com العقاري المصرف 

www.cbs-bank.com التجاري المصرف 
www.spc-sy.com الشركة السورية للنفط

www.mahrukat.gov.sy  الشركة السورية لتخزين و توزيع المواد
البترولية

www.ghe-syria.com المؤسسة العامة لإلسكان
www.tartousport.com الشركة العامة لمرفأ طرطوس
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هيئة االستثمار السورية اإلدارة العامة:
هاتف:  2062

هاتف:  963114412039 +
فاكس:  963114428124 +

الــســويــداء :    فــــرع 
 هاتف : 272 240 16 963 +
فاكس: 534 221 16 963 +

 فـــرع القنيطرة :
 هاتف : 446 2234 14 963 +
فاكس: 759 2221 14 963 +

الــــرقـــة :    فـــرع 
 هاتف : 934 282 22 963 +
فاكس: 933 282 22 963 +

   فـــرع درعـــــا :
 هاتف : 003 238 15 963 +
فاكس: 008 234 15 963 +

Email:syinvest@mail.sy
  :موقع الخارطة االستثمارية

www.syriainvestmentmap.org
 :موقع هيئة االستثمار السورية

 www.investinsyria.org

حــمـــــــاه :  فـــــرع 
 هاتف : 197 2517 33 963 +
فاكس: 198 2517 33 963 +

ملحق )3( قائمة بعناوين بعض الجهات الحكومية والوزارات المختلفة
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 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 برد /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 : 2119934/5/6 فاكس: 2227736

peegt@net.sy :البريد اإللكتروني
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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

 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: 3337344+/3311504 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
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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+ - 476901 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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الملحق )4( قائمة بأهم المشاريع المشملة خالل عام 2011 :

1-   مشروع صهر وسحب احلديد وإنتاج مادة الفيروسيلكون واخلردة في حلب . 
2-   مشروع إقامة قبة فلكية Planetarium في ريف دمشق . 

3-   مشروع مشفى تخصصي باجلراحة التجميلية والعمليات بكافة أنواعها في حمص . 
4-   مشروع مشفى متعددة االختصاصات ) جراحة عامة – داخلية – قلبية وقثطرة – إسعاف –  نسائية  

       وتوليد – أطفال – أذنية – أشعة – مخبر – صيدلة ( في ريف دمشق . 
5-   مشروع مجمع طبي مؤلف من االختصاصات التالية : ) أمراض القلب وجراحتها ، أمراض األطفال بكافة 

       االختصاصات ومعاجلة األورام واألمراض املستعصية واجلراحة العامة واألمراض النسائية والتوليد  
       ومعاجلة العقم وقسم األشعة ( في ريف دمشق . 

6-   مشروع مشفى باالختصاصات التالية )جراحة عامة – قلبية – تنظيرية – جتميلية – عصبية – توليد 
       – قيصرية – قثطرة قلبية – عناية مشددة – تنظير غدد صفراوية – أشعة – مخبر – صيدلية( في

        ريف دمشق.
7-   مشروع إقامة مجمع مراكز طبية باختصاصات مختلفة في دير الزور.

8-   مشروع مجمع تصنيع البازلت لتصنيع اخليوط البازلتية – األلياف البازلتية – القماش البازلتي – 
       مقسيات بازلتية – أنابيب بازلتية – صفائح بازلتية – مخلفات بازلتية في السويداء . 

9-   مشروع معاجلة النفايات العضوية وحتويلها إلى أسمدة عضوية ومعاجلة اإلطارات املطاطية البالية 
       والبالستيك والزيوت املعدنية املستهلكة وحتويلها إلى فيول وزيوت وحبيبات بالستيك في حلب . 

10- مشروع تصنيع كربونات الكالسيوم في الالذقية . 
11- مشروع تربية األبقار احللوب وتسمني العجول وتصنيع احلليب املبستر واللنب الرائب واألجبان والسمنة 

       احليوانية والزبدة والكرمية آليًا وإنتاج اللحوم املقطعة واألعالف واألسمدة العضوية في حلب .
12-مشروع إنتاج احملاليل الوريدية )السيرومات( بكافة أنواعها ومحاليل غسيل الكلية ومعوضات الدم واملاء 

       املعقم واملقطر في ريف دمشق .
13- مشروع إنتاج البلوك اخلفيف AAC واجلدران اخلفيفة واملنازل اجلاهزة واأللواح واملقاطع التركيبية

       اخملتلفة )الستخدامها في األبواب والنوافذ والشبابيك واملفروشات( والقرميد امللون وكبسوالت خشبية
       وكبس البيرين وألواح غرانيت وبواري وخزانات فبير كالس ومنازل جاهزة في طرطوس .

14-مشروع إنتاج البنزين احملسن )عالي األوكتان( RO N95 دون استخدام اإلضافات وإنتاج الغاز املسال 
       L.P.G  والوقود الغازي النظيف وقطفة املذيب من النفتا احمللية أو املستورة الناجتة عن

       وحدات التقطير اجلوي والوحدات األخرى في طرطوس . 
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15- مشروع تصنيع الذهب واجملوهرات والفضة إلنتاج احللي واملصوغات في حلب.  
16- مشروع إنتاج احلبيبات البالستيكية من املشتقات النفطية في حلب.

17- مشروع عصر الزيتون وإنتاج وتصفية وتعبئة زيت الزيتون ومعاجلة البيرين إلنتاج الصابون والفحم
        الصناعي في الالذقية.

18- مشروع استخراج امللح الصخري وتصنيع ملح الطعام وامللح الصناعي في دير الزور.  
19- مشروع صناعة األدوية البشرية والسرطانية والهرمونية بكافة أشكالها في املدينة الصناعية – دير 

        الزور . 
20- مشروع تصنيع اخلرسانة اجلاهزة واخللط واملالط واملواسير واألعمدة والبلوك املفرغ اآللي وألواح العزل 

        اإلسمنتية واألعمال البيتونية املسبقة الصنع واملسبقة اإلجهاد واالنترلوك في املدينة الصناعية- 
        دير الزور . 

21- مشروع صناعة الكلس )إنتاج اجلير احلي واجلير املطفأ واجلير املائي( آليًا في املدينة الصناعية – عدرا. 
22- مشروع إنتاج وجتميع السيارات السياحية في املدينة الصناعية – حسياء . 

23- مشروع صناعة صهر فلزات احلديد والسكراب وإنتاج حديد البيليت في املدينة الصناعية – حسياء . 
24- مشروع صناعة تسييل وإنتاج األوكسجني الصناعي في املدينة الصناعية – حسياء . 
25- مشروع صناعة صهر السكراب وإنتاج البيليت اخلام في املدينة الصناعية – حسياء . 

26- مشروع صناعة األجهزة الكهربائية املنزلية بكافة أنواعها ) صناعة غساالت املالبس والبرادات املنزلية
       واملراوح الكهربائية وأفران الغاز ودفايات الكهرباء وامليكرويف احلراري وأجهزة التكييف وبرادات املاء ( 

        في املدينة الصناعية - حسياء. 
27- مشروع معمل لصهر املعادن إلنتاج بالئط مطاحني االسمنت وشواكيش الكسارات واملضخات الغاطسة 

        املائية وبرواناتها وجميع القطع التبديلية امليكانيكية في فرع حماه . 
28- مشروع إنتاج احملاقن الطبية البالستيكية واللوازم الطبية اخملبرية املستهلكة في فرع حماه . 

29- مشروع تصنيع اجملبول البيتوني ونقله وصبه وتصنيع القساطل اإلسمنتية واألطاريف والبلوك )اآللي( 
        في فرع حماه . 

30- مشروع تصنيع وجتميع القطع املتممة للسيارات واآلليات الصناعية والهندسية في فرع الرقة.
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تقع اجلمهورية العربية السورية على الساحل الشرقي للبحر األبيض املتوسط ,حتدها تركيا من الشمال , 
العراق من الشرق واألردن من اجلنوب , ولبنان والبحر األبيض املتوسط من الغرب.

تبلغ املساحة العامة ألراضيها حوالي 18.51 مليون هكتار.
يسود سورية املناخ اخلاص مبنطقة البحر األبيض املتوسط , وهو يتصف بشتاء ممطر وصيف جاف.

أهم الثروات الطبيعية: الفوسفات 2.128 مليون طن , النفط 21.241 مليون م3 ,امللح 78 ألف طن , اجلير 
اإلسفلتي 132 ألف طن , والكتل الرخامية 269.9 ألف طن .

أهم املوارد االقتصادية: الزراعة: قمح- قطن- زيتون – شوندر –اخلضار والفواكه .
الصناعة اإلستخراجية: نفط- غاز .

الصناعة التحويلية: صناعات نسيجية- صناعات كيميائية .
بلغ عدد سكان اجلمهورية العربية السورية بتاريخ 2010 )23.695( ألف نسمة.

بلغ معدل النمو السكاني اإلجمالي للسكان في سورية %2.45 .
بلغت نسبة القوة البشرية )15-64 سنة( نحو %58.8 .

بلغ عدد املشتغلني )15 سنة فأكثر( : )4.999.229 نسمة( , منهم )3,548,431( يعمل لدى القطاع اخلاص 
, و )1.442.648( يعمل لدى القطاع العام , و )10.150( يعمل في قطاعات أخرى .

بلغ عدد املتعطلني عن العمل : )442.953 نسمة( منهم )317.743( لم يعمل سابقًا .

ملحق )5( معلومات عن الجمهورية العربية السورية
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