الســيد الـرئيـس بشــار األســــد
“البد من استكامل الظروف املالمئة لتشجيع االستثامرات وتنويعهــا وتوجيهها باتجاهات القطاعات الواعدة يف بالدنا وتجاوز
املعوقات البريوقراطية التي متنع ذلك”.
“عندما نعلن األرقام يجب أن تكون هذه األرقام مرتبطة بواقع املواطن  ..فعلينـا أن ال نتحدث عن األرقام بشكل مجرد”.
“إن املستثمر اليبحث عن االعفاءات فقط هو يبحث عن آلــيات صحيحة لالستثامر متنع الفساد وتؤمن له عاملة مؤهلة”.

تقديم و شكر:
لق ــد تناول ــت املؤسس ــات االقتصادي ــة ،باهت ــام بال ــغ ،يف أغل ــب البل ــدان وكذل ــك املنظ ــات يف دراس ــاتها االقتصادي ــة
موضـــوع االســـتثامر األجنبـــي املبـــارش ( .)FDIيف حـــن خلـــت الدراســـات املحليـــة مـــن أي تقريـــر يختـــص
باالس ــتثامراألجنبي املب ــارش ولس ــد ه ــذا النق ــص أخ ــذت هيئ ــة االس ــتثامر الس ــورية ع ــى عاتقه ــا إص ــدار ه ــذا
التقري ــر ولكاف ــة النش ــاطات و بغ ــض النظ ــر ع ــن الترشي ــع الناظ ــم له ــا ،إن كان قان ــون تش ــجيع االس ــتثامر أو س ــواه
م ــن الترشيع ــات .
و بن ــاء ع ــى ذل ــك فق ــد قام ــت هيئ ــة االس ــتثامر الس ــورية و بالتع ــاون م ــع الجه ــات الرس ــمية ذات الصل ــة
ومنه ــا املكت ــب املرك ــزي لإلحص ــاء وبدع ــم م ــن برنام ــج األم ــم املتح ــدة اإلمن ــايئ ( )UNDPم ــن خ ــال م ــروع
تحســـن البيئـــة االســـتثامرية بإنجـــاز اإلطـــار العـــام و املســـح وقـــد كلـــف الربنامـــج اإلمنـــايئ املكتـــب االستشـــاري
الس ــوري للتنمي ــة واالس ــتثامر إع ــداد دراس ــة اقتصادي ــة عام ــة حي ــال نتائ ــج املس ــح و ال ــذي اعتم ــدت علي ــه هيئ ــة
االســـتثامر الســـورية يف إصـــدار التقريـــر .
ويف حقيقـــة األمـــر إن تقريرنـــا هـــذا “التقريـــر الوطنـــي األول لالســـتثامر األجنبـــي املبـــارش ( )FDIيف
س ــورية” ي ــأيت اس ــتنادا ً ع ــى م ــا ذك ــر ومب ــا ينس ــجم م ــع التوجه ــات والنش ــاطات واألع ــال الهادف ــة لتحس ــن البيئ ــة
االس ــتثامرية وليك ــون نقط ــة انط ــاق نح ــو تقاري ــر مس ــتقبلية أك ــر ش ــموالً واتس ــاعاً ودق ــة ونج ــد أنه ــا خط ــوة
هامـــة جـــدا ً يف ســـبيل الوصـــول لذلـــك .
وهنــا نتقــدم بالشــكر الجزيــل لــكل مــن ســاهم يف األعــال الرضوريــة و التمهيديــة وصــوالً لهــذا التقريــر
وخاصـــة الجهـــات الرســـمية مـــن وزارات وهيئـــات و مؤسســـات وللمكتـــب املركـــزي لإلحصـــاء و برنامـــج األمـــم
املتحـــدة اإلمنـــايئ وللمكتـــب الـــدارس املكتـــب االستشـــاري الســـوري للتنميـــة و االســـتثامر .
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الفصل األول
مؤشرات االستثمار األجنبي المباشر

الفصل األول:
مؤشرات االستثمار األجنبي المباشر

أهمية االستثمار األجنبي المباشر :وجهة النظر العالمية:
بــدأت االســتثامرات األجنبيــة املبــارشة ( )FDIتلعــب دورا ً اســتثنائياً وتنمويــاً يف االقتصــاد العاملــي منــذ الثامنينــات،
وخصوص ـاً بعــد منتصــف التســعينات ،مدفوعــة باالنتشــار الرسيــع لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ( )ICTوتحريــر
التجــارة ،بقيــادة الــركات متعــددة الجنســيات .ولكــن بعــد منــو مرتفــع يف تدفقــات االســتثامر األجنبــي املبــارش يف
التســعينات ،انخفــض االســتثامر األجنبــي املبــارش العاملــي بشــكل حــاد يف عــام  2001ليعــود إىل منـ ٍّو غـ َر مســبوقٍ خــال
الفــرة مــا بــن  2003و  2007وليصــل إىل  2.0تريليــون دوالر يف عــام  ، 2007وبســبب األزمــة املاليــة العامليــة تراجعــت
االســتثامرات األجنبيــة املبــارشة يف عــام  2008لتعــود إىل الصعــود ولتصــل إىل  1.3ترليــون دوالر يف عــام  ،2010مــع حصــة
كبــرة لالقتصــادات الناميــة بنســبة  52%مــن هــذه التدفقــات.
الرسم البياين ( :)1تدفقات االستثامر األجنبي املبارش عىل الصعيد العاملي وحسب مستوى االقتصادات
(( )2010 - 1980مليار دوالر)

املصدر ,UNCTAD :التقرير العاملي لالستثامر 2011
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اســتقطب اقتصــاد الــدول املتقدمــة بشــكل وســطي  56%مــن تدفقــات االســتثامر األجنبــي املبــارش خــال الفــرة مــن
 ،2007-2012بينــا اســتقطب اقتصــاد الــدول الناميــة باملتوســط  44%مــن هــذه التدفقــات ،وهــذه النســبة آخــذة
باالرتفــاع .وواقــع األمــر أنــه منــذ األزمــة التــي رضبــت االقتصــادات املتقدمــة ،اتجهــت األنظــار نحــو االقتصــادات الناشــئة
للمســاعدة عــى الخــروج مــن األزمــة .وقــد زادت تدفقــات االســتثامر األجنبــي املبــارش إىل هــذه االقتصــادات مــن 29%
يف عــام  2007إىل  36%يف عــام  2008و 43%يف عــام  2009وإىل  47%يف عــام  .2010وهــذا يــدل عــى األهميــة املتزايــدة
لالقتصــادات الناشــئة كــدول مســتقبلة لالســتثامر األجنبــي املبــارش خــال األزمــة .ويوضــح الجــدول أدنــاه توزيــع تدفقــات
االســتثامر األجنبــي املبــارش إىل االقتصــادات الناميــة حســب القــارات خــال الفــرة 2010 - 2007
الرسم البياين ( :)1توزع تدفقات االستثامر األجنبي املبارش بني االقتصادات 2010 -
6%

اقتصادات متطورة
اقتصادات نامـيـة

47%

47%

اقتصادات ناشـئة

املصدرhttp://unctadstat.unctad.org :

جدول (:)1
توزيع تدفقات االستثامر األجنبي املبارش لالقتصادات النامية 2010 - 2007
(باألسعار الحالية للدوالر األمرييك وأسعار الرصف الجارية مباليني الدوالرات)

املكـان
آســــيا
أميـركــا
أفريقيـا
أوقيانوسيا

2007

%

2009

%

2010

%

الوسطي

%

349412

60.8%

315238

60.7%

384063

62.3%

357268

60.5%

172281

30.0%

149402

28.8%

187401

30.4%

179650

30.4%

51479

9.0%

52645

10.1%

43122

7.0%

51272

8.7%

1139

0.2%

1940

0.4%

2075

0.3%

1863

0.3%

574311

100%

519225

100%

616661

100%

557764

100%

املصدرhttp://unctadstat.unctad.org :

والجديــر بالذكــر أن اقتصــاد الــدول الناميــة يف آســيا نجحــت بجــذب غالبيــة االســتثامر األجنبــي املبــارش خــال الفــرة
( 2010 - 2007بنســبة متوســطة  ، )61%ويــي ذلــك اقتصــاد الــدول الناميــة يف القــارة األمريكيــة ( ،)30%وبعــد ذلــك
اقتصــاد الــدول الناميــة يف أفريقيــا (.)9%
وإذا أخذنــا عــام  2010مبفــرده نالحــظ :تدفــق االســتثامر األجنبــي املبــارش إىل  10بلــدان آســيوية ،حيــث اســتحوذت
عــى نســبة  86.6مــن إجــايل تدفقــات االســتثامر األجنبــي املبــارش إىل القــارة ،و 53.9%مــن إجــايل تدفقــات االســتثامر
األجنبــي املبــارش لجميــع االقتصــادات الناميــة ،و 25.4%مــن إجــايل تدفقــات االســتثامر األجنبــي املبــارش إىل العــامل بــأرسه.
ويبــن الجــدول التــايل حصــة كل مــن هــذه البلــدان العــرة مــن تدفقــات االســتثامر األجنبــي املبــارش خــال العــام ،2010
وتحتــل الصــن املرتبــة األوىل بــن هــذه البلــدان العــرة و بعدهــا هونــج كونــج . .....
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الجدول (:)2

قامئة بأهم  10دول جاذبة لالستثامر األجنبي املبارش يف آسيا2010 ،

النسبة املئوية من تدفقات االستثامر
االجنبي املبارش اىل العامل ()2010

الدولة

النسبة املئوية من تدفقات االستثامر
االجنبي املبارش اىل آسيا ()2010

الصني
هونغ كونغ
سنغافورة
السعودية
الهند
اندونيسيا
تايالند
تركيا
كوريا الجنوبية
قطر
املجموع

30%

النسبة املئوية من تدفقات االستثامر
االجنبي املبارش اىل االقتصادات النامية
()2010
19%

19%

12%

5.40%

13%

8%

3.70%

7%

5%

2.10%

6%

4%

1.80%

4%

2%

1.10%

3%

2%

0.70%

2%

1%

0.70%

2%

1%

0.70%

1%

1%

0.40%

86.60%

53.90%

25.40%

8.80%

املصدر http://unctadstat.unctad.org :معدلة من قبل املكتب االستشاري السوري ()SCB

وبلغــت تدفقــات االســتثامر األجنبــي املبــارش إىل الــرق األوســط (مبــا فيهــا تركيــا)  93,887مليــون دوالر أمرييك باملتوســط
خــال الفــرة  ، 2010 - 2007بنســبة  16%مــن إجــايل تدفقــات االســتثامر األجنبــي املبــارش إىل االقتصــادات الناميــة و 6%
مــن إجــايل تدفقــات االســتثامر األجنبــي املبــارش إىل العــامل خــال الفــرة نفســها .واحتلــت اململكــة العربيــة الســعودية
املرتبــة األوىل يف تلقــي االســتثامر األجنبــي املبــارش يف الــرق األوســط ،بنســبة  30%باملتوســط مــن إجــايل االســتثامر
األجنبــي املبــارش املتدفــق إىل املنطقــة خــال الفــرة  ،2010 - 2007كــا تعــد تركيــا متلــق كبــر آخــر لالســتثامر األجنبــي
املبــارش يف املنطقــة الــذي دعــم منوهــا االقتصــادي عــى مــدى العقــود الثالثــة املاضيــة وبلــغ هــذا التدفــق ذروتــه يف العــام
 2007ليصــل إىل  22مليــار دوالر شــامالً رشاء العقــارات .وبالنســبة لســورية ،فقــد اســتقرت تدفقــات االســتثامر األجنبــي
املبــارش عــى حــوايل  1.5مليــار دوالر ســنوياً باملتوســط مــا بــن األعــوام  2007و  .2010وارتفعــت حصتهــا مــن إجــايل
تدفقــات االســتثامر األجنبــي املبــارش إىل املنطقــة مــن  1.2%يف عــام  2007إىل  2.5%يف عــام .2010
الرسم البياين ( :)3نسبة توزع تدفقات االستثامر األجنبي املبارش بني دول الرشق األوسط 2010
سـورية 2%

تـركيـا

12%

7%

38%

اململكة العربية
السعودية

االمارات العربية املتحدة
0%

اليمن
الجـزائـر 3%

مصـر

9%

ليبيـا 3%

قطر

6%

عمـان
2%

املغرب

لبنان

السودان 3%

6%

فلسطني الكويت االردن العـراق
0%

0%

2%

2% 2%

تونس 2%

البحرين0%
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%

22.4%

21.6%
13.9%
11.3%
4.6%
3.8%
3.3%
3.3%
2.7%
2.6%
2.4%
1.7%
1.6%
1.6%
1.2%
1.0%
0.9%
0.1%
0.0%

2007

22,821

22,047
14,187
11,578
4,700
3,850
3,376
3,332
2,805
2,622
2,426
1,756
1,662
1,616
1,242
972
917
112
28

102,048

الدولة

اململكة العربية
السعودية
تركيا
اإلمارات
مرص
لبنان
قطر
ليبيا
عامن
األردن
تونس
السودان
الجزائر
املغرب
العراق
البحرين
اليمن
سورية

فلسطني املحتلة
الكويت

%

2008
38,151
19,504
13,724
9,495
4,333
3,779
3,180
2,952
2,826
2,759
2,601
2,594
2,487
1,856
1,794
1,555
1,467
52
)(6

%
33.1%
16.9%
11.9%
8.2%
3.8%
3.3%
2.8%
2.6%
2.5%
2.4%
2.3%
2.3%
2.2%
1.6%
1.6%
1.4%
1.3%
0.0%
0.0%

38.0%
10.0%
9.6%
7.9%
5.7%
4.7%
3.9%
3.3%
2.9%
2.3%
2.1%
2.0%
1.9%
1.8%
1.8%
1.3%
0.4%
0.3%
0.2%

الدولة

اململكة العربية
السعودية
تركيا
مرص
اإلمارات
قطر
لبنان
الجزائر
السودان
ليبيا
سورية
األردن
املغرب
تونس
العراق
عامن
الكويت
فلسطني املحتلة
البحرين
اليمن

%
38.0%
12.2%
8.6%
7.4%
6.3%
5.8%
3.1%
2.8%
2.6%
2.5%
2.2%
2.1%
2.0%
1.9%
1.5%
0.4%
0.2%
0.2%
-0.1%

2010
28,105
9,038
6,386
5,500
4,670
4,280
2,264
2,064
1,909
1,850
1,651
1,574
1,513
1,396
1,142
319
180
156
)(93
73,902

الجدول ( :)3تدفقات االســتثامر األجنبي املبارش إىل دول الرشق األوســط (مبا فيها تركيا) ( 2010 - 2007باألســعار الجارية للدوالر األمرييك وأســعار الرصف الجارية باملاليني)

الدولة

اململكة
العربيةالسعودية

تركيا
اإلمارات
مرص
قطر
ليبيا
لبنان

عامن

املغرب
األردن

السودان

البحرين
الجزائر
تونس
سورية
العراق
اليمن

الكويت

فلسطني املحتلة

إجاميل الرشق
األوسط

100.0%

إجاميل الرشق
األوسط

100.0% 115,100

2009
الدولة
اململكة العربية
32,100
السعودية
8,411
تركيا
8,125
قطر
6,712
مرص
4,804
لبنان
4,003
اإلمارات
3,310
ليبيا
2,746
الجزائر
2,413
األردن
1,952
املغرب
1,816
السودان
1,688
تونس
1,598
العراق
1,514
سورية
1,508
عامن
1,114
الكويت
فلسطني املحتلة 301
257
البحرين
129
اليمن
إجاميل الرشق
األوسط
100.0% 84,500

إجاميل الرشق
األوسط

100.0%
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األثر االقتصادي والدور المتزايد لألسواق الناشئة
كمصدر من مصادر االستثمار يف العالم:
تقــدم دراســات االســتثامر املعــدة مــن قبــل (األونكتــاد )أدلــة عــى فوائــد االســتثامر األجنبــي املبــارش عــى البلــد املضيــف
مــن حيــث تكويــن رأس املــال وتوليــد العاملــة والروابــط مــع الــركات املحليــة ،وكذلــك يف زيــادة الصــادرات املشــتملة
عــى التكنولوجيــا العاليــة .ولكــن اآلثــار اإليجابيــة لالســتثامر األجنبــي املبــارش يف الــدول املضيفــة مل تكــن متســاوية ،فهنــاك
دول اســتفادت مــن تدفــق االســتثامر األجنبــي املبــارش مــن خــال رفــع عائــدات كل مــن العمــل ورأس املــال فيهــا ،بينــا مل
تنجــح دول أخــرى يف تحقيــق مثــل هــذه الفائــدة .ونجحــت الصــن واملكســيك والربازيــل وكوريــا الجنوبيــة والهنــد وجنوب
أفريقيــا يف جــذب االســتثامر األجنبــي املبــارش النوعــي واالســتفادة منــه يف دفــع إنتاجهــا ،حتــى أصبحــت اليــوم مصــدرا ً
هامـاً مــن مصــادر االســتثامر األجنبــي املبــارش يف العــامل ،متســلحة مبصادرهــا الخاصــة مــن املهــارات واإلنتــاج والتكنولوجيــا.
ويعتــر هــذا تطــورا ً هام ـاً للبلــدان الناميــة التــي أصبحــت تتوفــر لهــا مصــادر جديــدة مــن االســتثامر األجنبــي املبــارش
والتكنولوجيــا ،وإن كان ذلــك مــن دول الجنــوب .ويوضــح الرســم البيــاين أدنــاه االرتفــاع التدريجــي لتدفــق االســتثامر
األجنبــي املبــارش مــن البلــدان الناميــة يف العقــد املــايض باملقارنــة مــع االســتثامر املتدفــق مــن البلــدان املتقدمــة.
الرسم البياين ( :)4مصادر االستثامر األجنبي املبارش يف العامل خالل الفرتة 2011-1980
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Developed economic
Developing
World

(مليون دوالر)
3
2
3
2
2
4
5
7
12
20
12
13
23
39
48
56
65
75
50
67
135
83
47
47
123
133
239
317
328
268
400
384

48
50
25
35
48
58
92
135
170
214
230
185
178
202
239
307
331
399
638
1088
1018
662
476
513
789
742
1830
1581
1152
858
990
1238

52
27
37
50
62
97
142
182
241
234
198
203
243
287
363
398
478
690
1088
1227
748
528
571
926
889
1415
2198
1969
1415
1175
1451
1694
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1االتجاه التاريخي من منظور منظمة األمم المتحدة للتجارة والتنمية : UNCTAD

كانــت تدفقــات االســتثامر األجنبــي املبــارش إىل ســورية يف التســعينات متواضعــة وتركــزت يف معظمهــا عــى استكشــاف
النفــط وإنتاجــه .و عــى الرغــم مــن الجهــود الواضحــة للحكومــة لتشــجيع االســتثامرات الخاصــة (واألجنبيــة) مــن خــال
قوانــن تشــجيع االســتثامر ،إال أن االســتثامر األجنبــي بقــي ضعيفـاً خــارج قطــاع النفــط والغــاز .وتـراوح تدفــق االســتثامر
األجنبــي املبــارش الســنوي مــن  65مليــون دوالر إىل  263مليــون دوالر خــال فــرة التســعينات.
الرسم البياين ( :)5تدفق االستثامر االجنبي املبارش اىل سورية (مليون دوالر)
1434

1467

1242

659
583
270 263
80 89 70 65

115 110

82

320
160
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ومــع مطلــع عقــد األلفيــة الثانيــة وخصوص ـاً منــذ عــام  2003بــدأت اإلصالحــات االقتصاديــة الفعالــة وسياســة الســوق
املفتــوح تجنــي آثــارا ً إيجابيـ ًة يف منــاخ األعــال واالســتثامر .وقــد م ّهــد التبنــي الرســمي لفكــرة اقتصــاد الســوق االجتامعــي
األرضيــة لتوســيع مشــاركة القطــاع الخــاص وزيــادة االنفتــاح عــى االســتثامرات األجنبيــة .وقــد توســع القطــاع املــايل إىل
حــد كبــر وتقلصــت العوائــق التجاريــة بشــكل واضــح .وأصبحــت قطاعــات كانــت ســابقاً مقتــرة عــى رشكات مملوكــة
للدولــة( )SOEsمتاحــة ملشــاركة القطــاع الخــاص (مثــال :قطــاع االســمنت -الســكر -األســمدة -إنتــاج الــورق) .وقــد

متتعــت ســورية خــال الفــرة بــن أعــوام  2006-2004بنمــو اقتصــادي قــوي وتدفقــات اســتثامر أجنبــي مبــارش
مســتقرة إىل حــد مــا .ويف عــام  2004ســجل تدفــق االســتثامر األجنبــي املبــارش  320مليــون دوالر وارتفــع إىل
 1434مليــون دوالر يف عــام .2009
مــؤرش أداء تدفــق االســتثامر األجنبــي املبــارش :تحتــل ســورية مرتبــة متواضعــة نســبياً مــن حيــث مــؤرش أداء
االســتثامر األجنبــي املبــارش مــن قبــل منظمــة األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة  ،UNCTADوالــذي يقيــس تدفقــات
االســتثامر األجنبــي املبــارش نســبة إىل الحجــم الــكيل لالقتصــاد .وحققــت ســورية عــى مــدى األعــوام القليلــة املاضيــة

تقدمـاً أوصلهــا إىل مرتبــة  70بــن  144دولــة مقارنــة برتتيــب  98يف عــام  .2000وتعتــر هــذه املكانــة املتطــورة
نتيجــة الزيــادات املتعاقبــة لتدفــق االســتثامر األجنبــي املبــارش للبلــد تجاوبـاً مــع اإلصالحــات وخطــوات تحريــر
االقتصــاد.
الجدول (:)4

ترتيب سورية حسب مؤرش أداء االستثامر األجنبي املبارش ()2010-2000
املؤرشات

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

مؤرش أداء تدفق االستثامر
األجنبي املبارش

98

91

105

94

88

69

70
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2تحليل االستثمار األجنبي المباشر يف سورية : 2010

*1

بهــدف تقديــم مــا أمكــن مــن املــؤرشات اإلحصائيــة حــول االســتثامر األجنبــي املبــارش يف ســورية مبــا يشــمل مصــدره
ونوعيتــه و توزعــه القطاعــي لعــام  ،2010تــم إجـراء مســح ميــداين مرتكــز عــى اســتبانة صممــت لهــذا الغــرض بالتعــاون
مــا بــن هيئــة االســتثامر الســورية و مــروع تحســن البيئــة االســتثامرية و املكتــب املركــزي لإلحصــاء.
ولتنفيــذ مســح االســتثامر األجنبــي املبــارش خــال الفــرة الواقعــة بــن كانــون الثــاين – كانــون األول مــن عــام  ،2010تــم
وضــع اإلطــار اإلحصــايئ املتضمــن قامئـ ًة مبشــاريع االســتثامر األجنبــي املبــارش مــن قبــل هيئــة االســتثامر الســورية واملكتــب
املركــزي لإلحصــاء إضافــة إىل إدارة املــدن الصناعيــة .شــمل املســح  241رشكــة تتضمــن اســتثامرا ً أجنبيـاً مبــارشا ً منهــا 54
رشكــة تقــع يف املــدن الصناعيــة و املناطــق الحــرة .وبالنســبة للمشــاريع املوجــودة يف محافظــات حمــص -حــاه -إدلــب-
تــم االعتــاد عــى بيانــات مجمعــة مــن املســح الســابق لالســتثامر األجنبــي املبــارش يف عــام .2009
وقــد بلــغ إجــايل تدفــق االســتثامر األجنبــي املبــارش  76971مليــون لــرة ســورية أو (1539مليــون دوالر) خــال عــام
 2010مقارنــة بـــ  71700مليــون لــرة ســورية أو (1434مليــون دوالر) خــال عــام  .2009وميثــل هــذا زيــادة يف تدفــق
االســتثامر األجنبــي املبــارش قدرهــا  7%بشــكل ســنوي.

وقــد ذهبــت الحصــة األكــر ( )63%مــن تدفقــات االســتثامر األجنبــي املبــارش إىل قطاعــي النفــط والغــاز بـــ 48500
مليــون لــرة ســورية أو  970مليــون دوالر يف عــام  ،2010مســتم ّد ًة ذلــك مــن اإلنفاقــات االســتثامرية لــركات النفــط
خــارج قطاعــي النفــط والغــاز ،واســتقبل القطــاع املــايل  8087مليــون لــرة ســورية أو ( 162مليــون دوالر) ،بينــا اســتقبل
قطــاع الصناعــات التحويليــة  17327مليــون لــرة ســورية أو  347مليــون دوالر .وشــكل كل مــن هذيــن القطاعــن 11%
و 23%عــى التــوايل مــن إجــايل تدفقــات االســتثامر األجنبــي املبــارش خــارج قطاعــي النفــط والغــاز.
الرسم البياين ( :)6رصيد االستثامر األجنبي املبارش إىل سورية ( 2010-2009مليون لرية سورية)
750611.9

673641.7

املصدر :مسح االستثامر األجنبي املبارش يف سورية 2010

3-

األهمية االقتصادية لالستثمار األجنبي المباشر يف سورية :

ميثــل تدفــق  1.5مليــار دوالر مــن االســتثامر األجنبــي املبــارش مــا نســبته  2.8%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف ســورية يف
عــام  .2010ويقــع هــذا ضمــن نطــاق معقــول مقارنــة باقتصــادات بلــدان الــرق األوســط وشــال إفريقيــا ()MENA
وغريهــا مــن البلــدان الناميــة كــا هــو موضــح يف الرســوم البيانيــة أدنــاه.
* 1وفقـاً لصنــدوق النقــد الــدويل يعــرف االســتثامر األجنبــي املبــارش بخاصتــن أساســيتني األوىل متلــك املســتثمر األجنبــي نســبة ال تقــل عــن  10%مــن امللكيــة يف املــروع والثــاين
أن ميثــل االســتثامر األجنبــي املبــارش تدفقــات اســتثامرية بهــدف إقامــة مــروع جديــد أو توســع ملــروع قائــم .كــا ميكــن أن يأخــذ االســتثامر األجنبــي املبــارش شــكل االســتحواذ
عــى حقــوق ملكيــة ملــروع قائــم بصــورة كاملــة أو جزئيــة أو الدمــج معــه .ولغــرض هــذه الدراســة فقــد تــم اعتبــار رأس املــال املدفــوع كأســاس لحســاب االســتثامر األجنبــي يف كافــة
القطاعــات االقتصاديــة فيــا عــدا قطاعــي النفــط والغــاز حيــث اعتمدنــا عــى نفقــات الــركات االســتثامرية الســنوية حســب مــا حصلنــا عليهــا مــن وزارة النفــط والــروة املعدنيــة.
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الرسم البياين ( :)7تدفق االستثامر األجنبي املبارش لعام  2010كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل لكل دولة

البلدان البلدان
املتطوره الناميـة

الرشق
األوسط
وجنوب
افريقيا

ماليزيا

األردن

تركيـا

مرص

تونس

سـورية

املصدر ،UNCTAD:معدلة كن قبل املكتب االستشاري السوري ()SCB

وإذا حســبنا نســبة رصيــد االســتثامر األجنبــي املبــارش املرتاكــم مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف نهايــة عــام  2010لبلغــت
هــذه النســبة  26.9%ويبــدو هــذا عــى مقربــة مــن املتوســط املحقــق مــن قبــل الــدول الناميــة ( )30.5%ومــن قبــل دول
منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا( .)30.25%ولكــن هــذه النســبة يجــب أن تؤخــذ بحــذر .فعنــد النظــر يف التــوزع
القطاعــي لالســتثامر األجنبــي املبــارش (ســواء مــن حيــث التدفقــات ،الرصيــد) ،فــإن االســتثامرات يف قطــاع النفــط والغــاز
تشــكل الحصــة العظمــى يف ســورية ،وهــذا يــدل عــى االعتــاد الكبــر عــى االســتثامر األجنبــي املبــارش املنجــذب نحــو
املــوارد (والــذي يعتــر اســتثامرا ً مغلقـاً يــرك أثـرا ً متدنيـاً للقــدرة التنافســية لالقتصــاد ومنــوه طويــل األجــل) ،واالعتــاد
الضعيــف عــى االســتثامر الخارجــي الباحــث عــن الســوق وعــن الكفــاءة اللذيــن يــركان أثـرا ً أكــر عــى القــدرة التنافســية
لالقتصاد.
ويف الوقــت نفســه فقــد شــهدت بلــدان مثــل تونــس واألردن نســبة عاليــة مــن رصيــد االســتثامر األجنبــي املبــارش بالنســبة
للناتــج املحــي اإلجــايل مســجلة  70.5%و  79.6%عــى التــوايل ،مــا يــدل عــى االعتــاد الكبــر يف هــذه االقتصــادات
عــى االســتثامر األجنبــي املبــارش لدفــع عمليــة النمــو نحــو األمــام (دون أن يكــون لديهــم اســتثامرا ً ملحوظـاً يف قطاعــي
النفــط والغــاز).
الرسم البياين ( :)8رصيد االستثامر األجنبي املبارش لعام  2010كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل لكل دولة

البلدان
النامية

الرشق
األوسط
وجنوب
افريقيا

ماليزيا

تركيـا

األردن

مرص

تونس

سـورية

املصدر ،UNCTAD:معدلة كن قبل املكتب االستشاري السوري ()SCB
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وهنــاك مقيــاس آخــر يســتخدم يف تحديــد أهميــة االســتثامر األجنبــي املبــارش يف االقتصــاد وهــو حســاب تدفــق االســتثامر
األجنبــي املبــارش كنســبة مــن إجــايل تكويــن رأس املــال الثابــت ( GFCFاإلنفــاق عــى اآلالت -التجهي ـزات والبنــاء).
وقــد بلــغ تدفــق االســتثامر األجنبــي املبــارش كنســبة مــن تكويــن رأس املــال الثابــت  13.2%يف عــام  .2010وبتفصيــل
هــذه النســبة يظهــر الضعــف النســبي ملســاهمة االســتثامر األجنبــي املبــارش يف تكويــن رأس املــال الثابــت عنــد اســتبعاد
االســتثامرات يف قطاعــي النفــط والغــاز ،حيــث بلــغ االســتثامر األجنبــي املبــارش يف قطــاع الصناعــة أقــل مــن  3%مــن
تكويــن رأس املــال الثابــت.
الجدول (:)5

نسبة تدفق االستثامر األجنبي املبارش لعام  2010من إجاميل تكوين رأس املال الثابت
نسبة تدفق االستثامر األجنبي املبارش
تدفق االستثامر األجنبي املبارش
القطاع االقتصادي
من إجاميل تكوين رأس املال الثابت
( 2010مليون لرية سورية)
0.00
زراعة
8.36
48500
نفط وغاز
2.99
17327
صناعة
0.00
6
تجارة
0.35
2025
سياحة وعقارات
0.00
1
نقل
-0.01
)(44
اتصاالت
1.39
8087
مال
0.18
1069
تعليم
املجموع

%13.27

76971

املصدر :إحصاءات UNCTAD

والجديــر باملالحظــة ،أن الحصــة املنخفضــة مــن االســتثامر األجنبــي املبــارش يف قطــاع الصناعــة ميكــن تفســرها جزئي ـاً
بنوعيــة املعلومــات املتوافــرة .فبياناتنــا عــن االســتثامر األجنبــي املبــارش تعتمــد حـرا ً عــى رأس مــال الــركات التــي تــم
تغطيتهــا يف املســح ،وإذا أضفنــا مكونــات أخــرى يف االســتثامر األجنبــي املبــارش ،مثــل االســتثامر يف املعــدات واملبــاين فهــذا
ســرفع مــن الحصــة .وال شــك أن التقاريــر املقبلــة ســتتوفر لهــا معلومــات أوســع وأدق إذا مــا تــم إقامــة املرصــد الوطنــي
لالســتثامر األجنبــي املبــارش يف هيئــة االســتثامر الســورية.
4رصيد االستثمار األجنبي المباشرلعام :2010

1- 4-

حسب القطاع:

ســجل إجــايل رصيــد االســتثامر األجنبــي املبــارش حتــى نهايــة عــام ( 2010وهــو االســتثامر املرتاكم حتــى تاريخــه) 750610
مليــون لــرة ســورية أو  15مليــار دوالر .ويشــر تحليــل هــذا االســتثامر إىل أن قطــاع النفــط والغــاز ســيطر عــى رصيــد
االســتثامر األجنبــي املبــارش يف نهايــة عــام  ،2010مبــا نســبته  87.2%مــن املجمــل ،ويســتند هــذا عــى اإلنفــاق االســتثامري
الســنوي التــي تقــوم بــه رشكات النفــط والغــاز العاملــة يف البلــد ،ســوا ًء يف مجــال اإلنتــاج والتطويــر أو االستكشــاف .وقــد
شــهد هــذا القطــاع اتجاهـاً جديــدا ً ومتصاعــدا ً مــن حيــث دخــول رشكات اقتصاديــة ناشــئة (الصــن – الهنــد) إليــه والتــي
تظهــر اهتاممـاً متزايــدا ً يف وضــع قــدم لهــا يف الســوق الســورية.
* : GFCF 2استنادا إىل املكتب املركزي لإلحصاء ،فقد سجل إجاميل تكوين رأس املال الثابت ما قيمته  579,911مليون لرية سورية يف نهاية عام  2010مع زيادة مقدارها
 28.4%مقارنة بإجاميل تكوين رأس املال الثابت البالغ  451 ،605مليون لرية سورية لعام . 2009
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الجدول (:)6
رصيد االستثامر األجنبي املبارش حسب القطاع االقتصادي (مليون لرية سورية) 2010-2009

القطاع االقتصادي
زراعة
نفط وغاز
صناعة
تجارة
سياحة وعقارات
نقل
اتصاالت
مال
تعليم
املجموع

%

2009

2010

%

77

77

0.01

0.01

606070

654570

89.97

87.20

26579

43905

3.95

5.90

1006

1012

0.15

0.13

6061

8086

0.90

1.08

534

535

0.08

0.07

1776

1732

0.26

0.23

29585

37672

4.39

5.02

1955

3024

0.29

0.40

673642

750612

100

100

املصدر :مسح االستثامر األجنبي املبارش يف سورية 2010

ويــأيت قطاعــي الصناعــة واملــال بعــد قطاعــي النفــط والغــاز مــن حيــث األهميــة يف جــذب االســتثامر األجنبــي املبــارش،
بينــا جــاء القطــاع املــايل يف املرتبــة الثانيــة يف عــام  2009مــن حيــث رصيــد االســتثامر األجنبــي املبــارش ،مســجال حــوايل
 29.6مليــار لــرة ســورية وجــاء قطــاع الصناعــة ثالثـاً ،مســجالً  26.6مليــار لــرة ســورية ،و قــد ظهــر تصنيــف جديــد عــام
 2010احتــل معــه قطــاع الصناعــات التحويليــة املرتبــة الثانيــة بعــد قطــاع النفــط والغــاز مــع مــا يقــرب  44مليــار لــرة
ســورية ،وتراجــع القطــاع املــايل إىل املركــز الثالــث مســجالً  37.7مليــار لــرة ســورية .وتعتــر لبنــان واألردن ودول الخليــج
املصــدر األكــر لالســتثامر األجنبــي املبــارش يف القطــاع املــايل متمث ـاً باســتثامرات يف البنــوك الخاصــة ،ورشكات التأمــن
وكذلــك رشكات الوســاطة املاليــة.
ويعكــس رصيــد االســتثامر األجنبــي املبــارش يف قطــاع الصناعــات التحويليــة قفــزة جديــدة يف االســتثامر األجنبــي املبــارش
يف ســورية ،تجاوبـاً مــع التحريــر االقتصــادي ،حيــث نشــاهد رشكات مثــل الفــارج ،ونســتله ،وبــل ،وبــن الدن تضــع قدمـاً
لهــا يف الســوق الســورية .كــا تدفقــت اســتثامرات جديــدة بكــرة إىل قطــاع البنــاء والتشــييد ،واألغذيــة ،واملنســوجات
واملالبــس الجاهــزة وكذلــك الصناعــات الكيامويــة.
الجدول (:)7

تدفق االستثامر األجنبي املبارش حسب القطاع ( 2010مليون لرية سورية)
القطاع االقتصادي

2010

%

زراعة
نفط وغاز
صناعة
تجارة
سياحة وعقارات
نقل
اتصاالت
مال
تعليم
املجموع

-
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* 3يعتمد االقتصاد بشكل كبري عىل اإليرادات النفطية .واستنادا إىل بيانات املكتب املركزي لإلحصاء ففي عام  2010شكل قطاع النفط والغاز أكرث من  20%من الناتج املحيل
اإلجاميل وشكلت إيراداته وحوايل  44%من إيرادات التصدير.
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ومــن املالحــظ أن تدفــق االســتثامر األجنبــي املبــارش خــال عــام  ،2010شــكل اســتثامرات جديدة يف قطــاع البناء والتشــييد
الــذي شــهد قفــز ًة كبــر ًة مــن  5.68مليــار لــرة ســورية إىل  21.47مليــار لــرة ســورية .إضافــة لوجــود اســتثامرات جديــدة
يف الصناعــات الهندســية واملعدنيــة .ولكــن مل تســــجل أي تدفقــات استــــثامرية أجنبيــة جديــدة إىل الصناعــات النســيجية
والغذائيــة خــال العــام 2010
الجدول (:)8
تدفقات االستثامر األجنبي املبارش حسب قطاعات الصناعات التحويلية (( )2010-2009مليون لرية سورية)
2010
2009
تدفقات االستثامر األجنبي املبارش
القطاع الصناعي
423
423
التعدين
6196
6196
أغذية
2692
2692
الصناعات النسيجية
245
3452
3207
الصناعات الكيميائية
1215
6405
5190
الصناعات املعدنية
75
3205
3130
الصناعات الهندسية
60
60
املفروشات
15792
21473
5681
الصناعات اإلنشائية
17327
43906
26579
املجموع
املصدر :مسح االستثامر األجنبي املبارش يف سورية 2010

أمــا قطاعــات الســياحة والعقــارات فقــد أتــت يف املرتبــة الرابعــة بحجــم  8مليــار لــرة ســورية وبنســبة  1.08%مــن إجــايل
رصيــد االســتثامر األجنبــي املبــارش يف نهايــة عــام  .2010ومــن حيــث التدفــق الســنوي فهنــاك  2مليــار لــرة ســورية شــكلت
بشــكل أســايس صفقــة االســتحواذ التــي متــت بــن رشكــة ســوديك لالســتثامر والتطويــر ورشكــة باملـرا للتطويــر العقــاري،
وقــد اســتحوذت الرشكــة األوىل عــى  50%مــن حصــة الثانيــة بســعر بلــغ  40مليــون دوالر أو  2مليــار لــرة ســورية.
وجــاء قطــاع التعليــم خامسـاً بنســبة  0.4%مــن إجــايل رصيــد االســتثامر األجنبــي املبــارش يف نهايــة عــام  2010مــا يعــادل
 3024مليــون لــرة ســورية .فقــد شــهد هــذا القطــاع عــام  2010زيــادة ســنوية يف تدفــق االســتثامر األجنبــي املبــارش بلــغ
 1069مليــون لــرة ســورية وهــو ميثــل التزايــد املســتمر لالســتثامر األجنبــي املبــارش يف قطــاع التعليــم العــايل وتحديــدا ً يف
الجامعــات الخاصــة.
أمــا قطــاع االتصــاالت فقــد ســاهم بـــ  0.23%مــن إجــايل رصيــد االســتثامر األجنبــي املبــارش يف نهايــة عــام  ،2010وشــهد
انخفاض ـاً طفيف ـاً يف التدفــق الســنوي لالســتثامر األجنبــي املبــارش حيــث بلــغ  44مليــون لــرة ســورية .ويعــود هــذا إىل
صفقــة بيــع بحــوايل  44مليــون لــرة ســورية مــن الحصــة األجنبيــة يف رشكــة (ســريتل )إىل مســاهمني محليــن ســوريني؛
و(ســريتل) هــي واحــدة مــن رشكتــي االتصــاالت العاملتــن يف ســورية و هــا (ســريتل وإم.ت.ن).
والجديــر باملالحظــة أخ ـرا ً أن قطاعــات الزراعــة ،والنقــل والتجــارة فشــلت يف جــذب أي اســتثامر أجنبــي هــام ،فقــد
اســتقبل قطــاع التجــارة  6مليــون لــرة ســورية ،وقطــاع النقــل مليــون لــرة ســورية يف عــام  2010ومل يســتقبل قطــاع
الزراعــة أي اســتثامر خارجــي عــام  .2010وعــى الرغــم مــن الــدور الحاســم والهــام لقطاعــات الزراعــة والتجــارة يف
االقتصــاد الســوري التــي تشــكل حــوايل  22%و  20%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل عــى التــوايل ،إال أن هــذه القطاعــات مل
تشــكل جاذبـاً لالســتثامر األجنبــي املبــارش .ويوضــح الرســم البيــاين الالحــق نســبة كل قطــاع اقتصــادي يف جــذب االســتثامر
األجنبــي املبــارش خــارج قطــاع النفــط والغــاز.
*4

ال يزال عدد كبري من املشاريع يف قطاعات السياحة والعقارات قيد البناء والتشييد ومل تدخل حيز التنفيذ بعد .ولهذا السبب بقيت هذه املشاريع خارج نطاق مسح االستثامر

األجنبي املبارش لعام .2010
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الرسم البياين ( :)9التوزع القطاعي لرصيد االستثامر األجنبي املبارش

2010

(باستثناء قطاع النفط والغاز)
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حسب بلد المنشأ:

أظهــر التــوزع الجغـرايف ملصــادر االســتثامر األجنبــي املبــارش املرتاكــم يف نهايــة عــام  2010أن االتحــاد األورويب هــو املصــدر
الرئيــي لالســتثامر األجنبــي املبــارش يف الســوق الســورية ،بنســبة  73%وقــد أىت هــذا االســتثامر بشــكل رئيــي مــن
هولنــدا ( ،)62%وفرنســا ( .)8%وكانــت هــذه اســتثامرات رشكــة شــل الهولنديــة وتوتــال الفرنســية اللتــان تعمــان يف
قطاعــي النفــط والغــاز ومتواجدتــان يف ســورية منــذ ســنوات عديــدة .أمــا حصــة باقــي الــدول األوروبيــة مجتمعــة فقــد
بلغــت  5%مــن إجــايل االســتثامر األجنبــي املبــارش املرتاكــم يف نهايــة عــام  .2010وحــازت رشكــة النفــط الكرواتيــة.
 INA Industrija nafte d.d. Naftaplinعــى الحصــة األكــر مــن هــذه االســتثامرات .وبالنســبة للــدول العربيــة فقــد
شــكلت اســتثامراتها حــوايل  8%مــن إجــايل رصيــد االســتثامر األجنبــي املبــارش يف نهايــة  2010واتجهــت معظــم هــذه
االســتثامرات نحــو الصناعــات التحويليــة والعقــارات واملــال .وقــد شــكل املســتثمرون مــن منطقــة الخليــج (خصوصـاً قطــر
والســعودية) ومــن البلــدان املجــاورة (لبنــان واألردن) الحصــة األكــر خــارج قطاعــي النفــط والغــاز.
أمــا املســتثمرون مــن أمــركا وآســيا فقــد جــاءت حصصهــم  6%و 5%عــى التــوايل مــن إجــايل رصيــد االســتثامر األجنبــي
املباشـــــر .ويعـــود ذلك بشـــكل رئيـــي إىل االســـــتثامرات الكنديــة والـــصينية يف إنتاج واســـتكشــــاف النفط والغـــاز
( .)SENOPEC of China and Petro Canada of Canadaومتتلــك إفريقيــا حضــورا ً محــدودا ً يف الســوق بأقــل مــن
الرسم البياين ( :)10توزع رصيد االستثامر األجنبي املبارش حسب بلد املنشأ

االتحاد األوريب
الدول العربية
أمريكا
افريقيا
آسيا
دول أوربية أخرى
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 1%مــن رصيــد االســتثامر األجنبــي املبــارش ،وتحقــق إيـران حصــة ( )2.5%مــع تركيــز عــى قطــاع الصناعــات التحويليــة
خاصــة الصناعــات الثقيلــة.
وباملحصلــة وإذا اســتثنينا قطــاع النفــط والغــاز ،تصبــح البلــدان العربيــة املصــدر األكــر أهميــة لالســتثامر األجنبــي املبــارش
بحصــة  61%مــن إجــايل رصيــد االســتثامر األجنبــي املبــارش يف نهايــة عــام  .2010وقــد شــكلت منطقــة الخليــج  36%مــن
االســتثامرات العربيــة  ،بينــا شــكلت االســتثامرات مــن بلــدان عربيــة أخــرى حــوايل  25%معظمهــا أىت مــن مســتثمرين
أردنيــن و لبنانيــن ،مــع تركيــز واضــح عــى القطــاع املــايل .كذلــك ترتاجــع نســبة اســتثامرات االتحــاد األورويب بشــكل
ملحــوظ مــن  73%إىل  ،19%عنــد اســتثناء اســتثامرات قطاعــي النفــط والغــاز .وتشــكل قــرص منشــأ الحصــة األكــر مــن
رصيــد االســتثامر األجنبــي املبــارش يف نهايــة عــام  2010بنســبة  16%توجهــت نحــو قطاعــات الصناعــات التحويليــة خاصــة
صناعــات التشــييد والبنــاء .وقــد لعبــت رشكــة الفــارج دورا ً أساســياً يف هــذه النســبة العاليــة عــى الرغــم مــن أن الرشكــة
فرنســية ولكنهــا مســجلة كرشكــة مســاهمة يف قــرص.
وقــد شــكلت بلــدان أوروبيــة أخــرى حــوايل  12%مــن رصيــد االســتثامر األجنبــي املبــارش (خــارج قطاعــي النفــط والغــاز)
وكان مــن بينهــا “جــزر العــذراء” الربيطانيــة ( )Virgin Islandحيــث شــكلت مجموعــة االســتثامر ملــا وراء البحــار(،)IGO
املســجلة هنــاك النســبة األكــر ( )5.2%يف قطــاع البنــاء والتشــييد.
الرسم البياين ( :)11توزع رصيد االستثامر األجنبي املبارش حسب بلد املنشأ (باستثناء قطاع النفط والغاز) (2010 -)%

االتحاد األوريب
الدول العربية
أمريكا
افريقيا
آسيا
دول أوربية أخرى
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حسب نمط الدخول:

أخــذ معظــم االســتثامر االجنبــي املبــارش القائــم نهايــة عــام  2010شــكل االســتثامر الجديــد (حــوايل  ،)% 99.7بينــا
أخــذت  0.3%مــن إجــايل رصيــد االســتثامر األجنبــي املبــارش شــكل االندمــاج واالســتحواذ مــن خــال صفقــة االســتحواذ
التــي متــت بــن رشكــة ســوديك لالســتثامر والتطويــر و رشكــة باملـرا للتطويــر العقــاري.
وتنقســم عــادة االســتثامرات الجديــدة إىل اســتثامرات جديــدة مــن األســاس أو اســتثامرات توســع ملشــاريع قامئــة.
ونظـرا ً للحصــة املســيطر عليهــا مــن قبــل قطــاع النفــط والغــاز فــإن حصــة اســتثامرات التوســع تظهــر أكــر بكثــر مــن
االســتثامرات الجديــدة .اذ اســتحوذت مشــاريع التوســع عــى نســبة  89.7%مــن رصيــد االســتثامر األجنبــي املبــارش
الجديــد بينــا شــكلت االســتثامرات الجديــدة مــا نســبته % 10فقــط.
*5

تعود الحصة الكبرية الستثامرات التوسع يف قطاعي النفط والغاز إىل طبيعة البيانات التي تم جمعها من هذين القطاعني والتي تشكلت تحديدا من اإلنفاقات االستثامرية

السنوية لرشكات النفط العاملة يف سورية والتي تشكل االستثامرات يف هذا القطاع.
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الرسم البياين ( :)12رصيد االستثامر األجنبي املبارش حسب نوع االستثامرات (2010 -)%

جديدة
توسع
دمج واستحواذ
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وإذا اســتثنينا قطاعــي النفــط والغــاز فــإن االســتثامرات الجديــدة مــن األســاس تشــكل حــوايل  ،78%بينــا تشــكل
اســتثامرات التوســع  19%مــن اإلجــايل.
و تركــزت حــوايل نصــف االســتثامرات الجديــدة مــن األســاس يف قطاعــات الصناعــات التحويليــة ( ،)49.6%تــاه القطــاع
املــايل بنســبة ( 39.4%خصوصــاً اســتثامرات البنــوك ورشكات التأمــن ورشكات الوســاطة املاليــة) بينــا حقــق قطــاع
العقــارات والســياحة نســبة .7%
وتوزعت الحصص املتبقية عىل باقي القطاعات والتي تتضمن االتصاالت ،والتجارة ،والتعليم والزراعة.
الرسم البياين ( :)13رصيد االستثامر األجنبي املبارش حسب نوع االستثامرات (باستثناء قطاع النفط والغاز) (2010 -)%

 75321مليون
جديدة
 18361لرية
توسع
دمج واستحواذ  2360سورية
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الرسم البياين ( :)14التوزع القطاعي لالستثامرات الجديدة (2010 -)%

زراعة
تجارة
تعليم
نقل
مال
اتصاالت
سياحة وعقارات
صناعة
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والجديــر باملالحظــة ،أن النســبة األكــر مــن االســتثامرات الجديــدة يف قطــاع الصناعــات التحويليــة كانــت يف قطــاع البنــاء
والتشــييد .وشــهدت صناعــات مثــل األغذيــة ،والصناعــات الهندســية والكيامويــة اســتثامرات معقولــة عــى منــط التوســع.
الجدول (:)9
قطاعات الصناعات التحويلية حسب نوع االستثامر ( 2010مليون لرية سورية)
القطاع الصناعي

استثامر جديد

استثامر توسع

التعدين
أغذية
الصناعات النسيجية
الصناعات الكيميائية
الصناعات املعدنية
الصناعات الهندسية
املفروشات
الصناعات االنشائية
املجموع

137

286

3743

2425

2365

20

1302

2150

6402

3

1924

1281

.

60

21473

.

37347

6224
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ويف تحليلنــا الســتثامرات التوســع ،نجــد أن القطــاع املــايل ميثــل الحصــة األكــر مــن رصيــد االســتثامر األجنبــي املبــارش
بنســبة  43%وذلــك اســتجابة للقانــون رقــم  3لعــام  2010الــذي رفــع الحــد األدىن املطلــوب لــرأس مــال املصــارف الخاصــة
التقليديــة إىل  10مليــار لــرة ســورية وســقف املســاهمة األجنبيــة مــن  49%إىل .60%
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وجــاء قطــاع الصناعــات التحويليــة ثاني ـاً مــن حيــث اســتثامرات التوســع بنســبة  34%مــن رصيــد التوســع لالســتثامر
األجنبــي املبــارش ،وتوزعــت هــذه النســبة بشــكل أســايس بــن صناعــات األغذيــة ،والكيامويــة والهندســية .ومــن املثــر
لالهتــام ،أن قطــاع التعليــم اســتحوذ عــى  14%مــن إجــايل رصيــد التوســع لالســتثامر األجنبــي املبــارش يف نهايــة عــام
 .2010وتعــود هــذه الحصــة الهامــة إىل منــو االســتثامرات يف الجامعــات الخاصــة.
الرسم البياين ( :)15التوزع القطاعي الستثامرات التوسع (2010 -)%

زراعة
تجارة
تعليم
نقل
مال
اتصاالت
سياحة وعقارات
صناعة
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باملقابــل وبالنســبة إىل منــوذج االســتثامر عــن طريــق االندمــاج واالســتحواذ ،فــا زال هــذا النمــوذج يف مراحلــه األوىل يف
االقتصــاد الســوري وقــد بــدأ بالظهــور بشــكل جــي عــام  2010متمثــل يف صفقــة االســتحواذ الهامــة التــي متــت بــن رشكــة
ســوديك لالســتثامر والتطويــر و رشكــة باملـرا للتطويــر العقــاري التــي االشــارة إليهــا.
4- 4-

من حيث المكان :

فيــا يتعلــق بتــوزع رصيــد االســتثامر األجنبــي املبــارش بــن املحافظــات ،مــن املهــم التمييــز بــن مــكان تواجــد اإلدارة
العامــة ومــكان اإلنتــاج (العمليــات) .وهــذا التمييــز رضوري لتقييــم األثــر املــكاين املحتمــل لالســتثامرات األجنبيــة.
بالنســبة إىل مــكان اإلدارة العامــة تعتــر دمشــق املســتقبل األكــر لالســتثامر األجنبــي املبــارش بنســبة  . 93%ويتبــع ذلــك
حلــب بنســبة  2.6%وريــف دمشــق بنســبة  .2.5%ولكــن هــذا التــوزع يختلــف إذا جــاء التوزيــع عــى أســاس مــكان
اإلنتــاج إذ أن اإلدارة العامــة لــركات النفــط والغــاز تقــع يف دمشــق ،بينــا مــكان اإلنتــاج يقــع يف مــكان آخــر .وهــذا
بــدوره يفــر اســتحواذ محافظــات ديــر الــزور والحســكة عــى الجــزء األعظــم مــن االســتثامر األجنبــي املبــارش

مــن حيــث مــكان العمليــات واإلنتــاج.
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الرسم البياين ( :)16رصيد االستثامر األجنبي املبارش حسب موقع اإلنتاج والعمليات 2010 -

دمشق
حلب
ريف دمشق
حمص
حامة
الالذقية
إدلب
الحسكة
دير الزور
طرطوس
درعا
السويداء
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وإذا اســتثنينا االســتثامر األجنبــي املبــارش يف قطــاع النفــط والغــاز ،فــإن دمشــق تبقــى تســتحوذ عــى الحصــة األكــر مــن
كل مــن محافظات
االســتثامر األجنبــي املبــارش مــن حيــث اإلدارة العامــة ،ولكــن بحصــة أكــر اعتــداالً ( .)46%ومتثــل حصــة ٍّ
حلــب وريــف دمشــق املرتبــة الثانيــة والثالثــة ( 20.8%و % 20.1عــى التــوايل) .أمــا باقــي املحافظــات مجتمعــة فتشــكل
 13%مــن االســتثامر األجنبــي املبــارش ومعظمهــا يف محافظــات حمــص وحــاه ودرعــا .ويتكــرر هــذا التــوزع الحصــي
عنــد حســاب مــكان االســتثامر األجنبــي املبــارش مــن حيــث مواقــع اإلنتــاج والعمليــات ،طاملــا أنــه ليــس هنــاك فصــل
واضــح لــإدارة العامــة واإلنتــاج خــارج نشــاطي النفــط والغــاز.
الرسم البياين ( :)17رصيد االستثامر األجنبي املبارش( باستثناء قطاع النفط والغاز) حسب مكان اإلدارة العامة2010 -

دمشق
46.0%
حلب
20.8%
دمشق
ريف
20.1 %
حمص
5.5 %
حامة
2.2 %
الالذقية
0.1 %
إدلب
1.2 %
الحسكة
0.1 %
دير الزور 0.6 %
طرطوس
1.0 %
درعا
2.0 %
السويداء 0.4 %
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أمــا بالنســبة للمــدن الصناعيــة واملناطــق الحــرة تشــكل هــذه املــدن وجهــات ناشــئة ملشــاريع االســتثامر األجنبــي
املبــارش يف ســورية ،فلهــا مثــان ســنوات مــن العمــر فقــط .وقــد اســتطاعت املــدن الصناعيــة األربعــة العاملــة أن تجــذب
 14%مــن رصيــد االســتثامر األجنبــي املبــارش يف النشــاطات غــر النفطيــة ( 13.63مليــار لــرة ســورية) يف نهايــة عــام .2010
بينــا شــكلت الصناعــات التحويليــة حصــة .30%
ومــن املتوقــع أن تــزداد هــذه الحصــة إىل حـ ٍـد كب ـرٍ يف الســنوات القادمــة حــن تظهــر املــدن الصناعيــة كأماكــن أكــر
تفضي ـاً لالســتثامر بالنســبة للصناعــات التحويليــة.
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الرسم البياين ( :)18رصيد االستثامر األجنبي املبارش( باستثناء قطاع النفط والغاز) حسب مكان اإلنتاج والعمليات2010 -

دمشق
45.6 %
حلب
20.7 %
دمشق
ريف
20.6 %
حمص
5.5 %
حامة
2.2 %
الالذقية
0.1 %
إدلب
1.2 %
الحسكة
0.1 %
دير الزور 0.6 %
طرطوس
1.0 %
درعا
2.0 %
السويداء
0.4 %
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الرسم البياين (:)19رصيد االستثامر األجنبي املبارش ( باستثناء قطاع النفط والغاز) حسب املكان (املناطق الحرة -املدن الصناعية)

املدن الصناعية
املناطق الحرة
خارج املدن الصناعية
واملناطق الحرة
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والجديــر باملالحظــة،أن أكــر مــن نصــف رصيــد االســتثامر األجنبــي املبــارش يف املــدن الصناعيــة ( )58%قــد تــم اســتقطابه
مــن قبــل املدينــة الصناعيــة يف عــدرا ،قــرب دمشــق ،حيــث جذبــت بشــكل رئيــي مشــاريع قطــاع مــواد اإلنشــاء
والهندســة .أمــا النســبة املتبقيــة ( )42%فقــد توزعــت بالتســاوي بــن مدينــة الشــيخ نجــار (حلــب) واملدينــة الصناعيــة
يف حســياء (حمــص) .أمــا املدينــة الصناعيــة يف ديــر الــزور فهــي جديــدة ومل تجــذب أي اســتثامر أجنبــي مبــارش حتــى
نهايــة عــام .2010
وبالنســبة للمناطــق الحــرة فقــد اســتحوذت عــى نســبة  2%مــن إجــايل رصيــد االســتثامر األجنبــي املبارش يف النشــاطات
غــر النفطيــة يف نهايــة عــام ( 2010متمثلــة باســتثامرات بقيمــة  1.49مليــار لــرة ســورية) ،مــا يبــن قصــور املناطــق
الحــرة يف جــذب االســتثامر األجنبــي املبــارش يف ســورية.
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الفصل الثـاين
إطار سياسة االستثمار األجنبي
المباشر يف سورية

الفصل الثاين
إطار سياسة االستثمار األجنبي المباشر يف سورية

مقــدمـــة :

قبــل مرحلــة االنفتــاح االقتصــادي األخــرة .و تحريــر العديــد مــن القطاعــات والدفــع بتشــجيع االســتثامر ،كان هنــاك
قانــون اســتثامر واحــد صــدر يف العــام ( 1952قبــل مرحلــة التخطيــط املركــزي) ،وقانونــاً آخــر صــدر أثنــاء مرحلــة
التخطيــط املركــزي (يف عــام  )1969وهــو موجــه بشــكل خــاص للمغرتبــن الســوريني واملســتثمرين العــرب .وكان القانــون
األول مقتـرا ً عــى القطــاع الصناعــي فيــا اقتــر القانــون الثــاين عــى قطاعــات الصحــة ،والنقــل ،والســياحة والعقــارات.
ويف منتصــف الثامنينــات مــن القــرن املــايض بــدأت قوانــن حوافــز االســتثامر تطفــو مــن جديــد ،عاكسـ ًة انفتــاح الحكومــة
التدريجــي عــى االســتثامر الخــاص واألجنبــي .وقــد اقتــرت القوانــن الجديــدة عــى قطاعــات اقتصاديــة محــددة ،وتــم
تطبيقهــا بشــكل متســا ٍو عــى املســتثمرين املحليــن واألجانــب .وكان أولهــا الق ـرار رقــم ( 186لعــام  )1985الصــادر عــن
املجلــس األعــى للســياحة ،الــذي ركــز عــى تشــجيع االســتثامر يف منشــآت املبيــت الســياحية ،أعقبــه القانــون رقــم 10
لعــام  1986الــذي هــدف إىل تشــجيع االســتثامر املشــرك (العــام والخــاص) يف الزراعــة .ثــم أىت القانــون رقــم  10لعــام
 1991الخــاص بتشــجيع االســتثامر و الــذي تــوج إجـراءات التحــرر االقتصــادي التــي فتحــت يف الســنوات الســابقة قطاعــات
اقتصاديــة كانــت تســيطر عليهــا الدولــة أمــام املســتثمرين الســوريني واألجانــب.
واســتهدف القانــون رقــم  10لعــام  1991بشــكل خــاص قطاعــات الصناعــة والزراعــة والنقــل
ومشــاريع اعتــرت “حيويــة” بالنســبة لالقتصــاد يف قطاعــات أخــرى .وقــد حــل املرســوم الترشيعــي
رقــم  8لعــام  2007محــل القانــون رقــم  ،10ووســع القانــون الجديــد التغطيــة القطاعيــة ،وعــدّ ل
مبــدأ الحوافــز املعتمــدة وفــق القانــون رقــم  10لعــام .1991
ويف العــام  2008صــدر قانــون جــذب وتنظيــم االســتثامر يف القطــاع العقــاري ،ومل تصــدر بعــد ذلــك قوانــن اســتثامر
خاصــة لتغطيــة القطاعــات األخــرى ،ويف نفــس الوقــت جــاءت قوانــن وقـرارات جديــدة لتســمح بتأســيس مصــارف خاصــة
ورشكات تأمــن ووســاطة ماليــة وتحويــل أمــوال ،ومنحتهــا نســبة رضيبيــة امتيازيــة محــددة وثابتــة مبعــدل  25%مــن
الدخــل املكتســب ،يف وقــت كانــت فيــه نســبة الرضيبــة الســائدة هــي .28%
ويف ظــل تعــدد قوانــن االســتثامر هنــاك مقرتحــات بــأن تــدرج جميــع الحوافــز االســتثامرية تحــت قانــون واحــد ،وأن
توضــع جميــع االســتثامرات املحليــة والخارجيــة تحــت مظلــة جهــة حكوميــة واحــدة.
* %تم تأسيس املجلس األعىل للسياحة يف العام  1972وتم إعطاءه سلطات ترشيعية
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القوانين الناظمة للعملية االستثمارية:
1المرسوم التشريعي الخاص بتشجيع االستثمار رقم  8لعام : 2007

أزال املرســوم الترشيعــي رقــم  8الحوافــز عــى رضيبــة الدخــل التــي نــص عليهــا ســابقه القانــون رقــم  10لعــام 1991
كإعفــاءات ملــدد متعــددة ليجعــل منهــا محفــزات تخفــض بشــكل ديناميــي  ،إال أن الحكومــة عوضــت عــن ذلــك
باتخــاذ مزيــد مــن خطــوات التحــرر يف البيئــة التنظيميــة لالقتصــاد .وكان القصــد مــن وراء القانــون رقــم  8هــو االبتعــاد
عــن تقديــم االســتثناءات الرضيبيــة والحوافــز والتوجــه نحــو خلــق بيئــة مســاندة لالســتثامر مــن خــال القانــون و غــره
مــن األدوات  .وقــد ســمح املرســوم للمســتثمرين الســوريني والعــرب واألجانــب مــن غــر العــرب بامتــاك أو اســتئجار
األرض الالزمــة ملشــاريعهم ،بغــض النظــر عــن ســقف التملــك يف قوانــن اإلصــاح الزراعــي القامئــة ،وســمح بحريــة تحويــل
األربــاح املكتســبة عــى رأس املــال املدخــل مــن الخــارج وبإعــادة رأس املــال نفســه بعــد خمــس ســنوات عــى إدخالــه ،
كــا ســمح للعاملــن األجانــب بإعــادة مــا يربــو عــى  % 50مــن صــايف دخلهــم و % 100مــن تعويضــات نهايــة الخدمــة
بعملــة قابلــة للتحويــل رشيطــة تســديد الرضائــب املرتتبــة عــى هــذه األجــور و املرتبــات و املكافــآت .
وقــد اســتثنى املرســوم املســتثمرين مــن دفــع رســوم جمركيــة عــى املعــدات املســتوردة لتشــغيل مشــاريعهم ،إال أنــه أبقى
الرســوم الجمركيــة عــى املــواد األوليــة والســلع الوســيطة ،ومل يعــط أي إعفــاء رضيبــي .وتــرك املشــاريع املوافــق عليهــا
مبوجبــه لتخضــع للمرســوم الترشيعــي رقــم  /51/لعــام  2006الناظــم للرضائــب ويبلــغ معــدل الرضيبــة الحــدي مبوجــب
هــذا القانــون  ، 28%ولينخفــض ديناميكيـاً مبــا يخــص املرشوعــات االســتثامرية تحــت مظلــة قانــون تشــجيع االســتثامر اىل
 22%ومــن ثــم إىل معــدالت أدىن مــن ذلــك وفقـاً لعــدد العاملــن و التصديــر وغــر ذلــك ولكنــه منــح املشــاريع املؤسســة
يف املناطــق الصناعيــة تخفيضــات إضافيــة ،ومنــح املشــاريع تخفيضــات رضيبيــة إضافيــة إذا خلقــت فــرص عمــل مهمــة
وتخفيضــات أخــرى إذا وســعت مــن قاعــدة ملكيتهــا .
وتــم تحديــد ح ـ ٍّد أدىن لــرأس املــال للمشــاريع املرخصــة مبوجبــه ،حيــث حــدد الحــد األدىن لــرأس املــال املســتثمر يف
املــروع املشــمل يف ظــل هــذا املرســوم وفقــا ملايــي :
**
**
**
**

 50مليون ل.س إذا كان موقع مرشوع االستثامر يف دمشق ،أو حلب ،أو ريف دمشق
و 30مليون ل.س .إذا كان موقع املرشوع يف حمص ،أو الالذقية ،أو طرطوس ،أو حامة
و 20مليون ل.س إذا كان موقع املرشوع يف درعا ،أو القنيطرة ،أو إدلب أو السويداء،
و 10ماليني ل.س .إذا كان موقع املرشوع يف دير الزور ،أو الحسكة ،أو الرقة،
أو منطقة البادية7.

* 7ولتشجيع االستثامرات يف املناطق املتخلفة (الرشقية) ،وخاصة يف الحسكة ،ودير الزور والرقة ،فقد صدر املرسوم الترشيعي رقم  54لعام  2009والذي أعفى املشاريع القامئة يف
تلك املناطق وفق املرسوم رقم  8أو القانون رقم  15لعام  2008املتعلق بالتطوير واالستثامر العقاري أو قرار املجلس األعىل للسياحة رقم  186لعام  1985من الرضائب والرسوم ملدة
عرش سنوات.
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2القرار رقم  186لعام  1985الصادر عن المجلس األعلى للسياحة :

صــدر القــرار رقــم  186عــن املجلــس األعــى للســياحة يف عــام  .1985ويشــمل القــرار االســتثامر يف منشــآت املبيــت
الســياحية مثــل الفنــادق ،واملوتيــات ،وبيــوت االسـراحة ،والشــقق املفروشــة ،وكذلــك املطاعــم واملنشــآت الرتفيهيــة (دون
النقــل الــذي يخضــع للقانــون رقــم  10وبعــده القانــون رقــم  ،)8و تــم مبوجــب الق ـرار املســاواة بــن املســتثمرين مــن
القطــاع الخــاص املحــي واملشــرك والعــام واملســتثمرين األجانــب.
ومينح القرار املزايا التالية:
اإلعفاء من جميع الرسوم البلدية املتعلقة برتخيص املرشوع.
إعفــاء الفنــادق الخمــس نجــوم مــن جميــع الرســوم الجمركيــة والرضائــب عــى اســترياد مــواد البنــاء ،واملــؤن
واملعــدات ،وعربــات العمــل واملفروشــات للمــروع ،رشيطــة أال تتجــاوز قيمتهــا  50%مــن إجــايل الكلفــة التقديرية
لالســتثامر .ويحــق لفنــادق األربــع والثــاث نجــوم املزايــا نفســها رشيطــة أال تتجــاوز قيمــة املســتوردات املعفــاة
 30%مــن إجــايل القيمــة التقديريــة لالســتثامر.
اإلعفــاء مــن رضيبــة الدخــل ملــدة  7ســنوات متنــح منــذ بــدء التشــغيل .ومنــح القـرار املشــاريع تخفيضـاً رضيبيـاً
يبلــغ  50%مــن رضيبــة الدخــل بعــد ســنوات اإلعفــاء الرضيبــي وطيلــة حيــاة املــروع .لكــن هــذا اإلعفــاء ألغــى يف
عــام  ،2006وتــم إخضــاع املشــاريع املشـ ّملة بالقـرار بعــد انقضــاء ســبع ســنوات اإلعفــاء األوىل ،إىل رضيبــة بنســبة
 2.5%عــى رقــم املبيعــات و  0.5%عــى إجــايل الرواتــب واألجــور (اإلجــايل  .)0.3%وقــد خفــض بعــد ذلــك القـرار
رقــم  194لعــام  2007الرضيبــة إىل  2%عــى املبيعــات و  0.5%عــى الرواتــب واألجــور إذا كان االســتثامر يف إدلــب،
أو الرقــة ،أو ديــر الــزور ،أو الحســكة ،أو الســويداء ،أو درعــا ،أو القنيطــرة أو تدمــر.
تســتفيد مشــاريع “املنشــآت الســياحية املتكاملــة” ،املشـ ّملة بهــذا القـرار بكامل مكوناتهــا من املزايــا واإلعفاءات
املمنوحــة يف هــذا القـرار ،رشيطــة أال تقــل كلفــة منشــأة اإلقامــة الســياحية فيهــا عــن  70%مــن الكلفــة التقديريــة
إلجــايل االســتثامر يف املنشــأة املتكاملة.
واســتكامالً للق ـرار رقــم  186لعــام  ،1985أصــدر املجلــس األعــى للســياحة يف العــام  1998الق ـرار رقــم  /272/و الــذي
ســمح مبوجبــه للمســتثمرين األجانــب (واملغرتبــن الســوريني) باســتعادة رأس مالهــم بعــد خمــس ســنوات مــن بــدء العمل
وفقـاً للقيمــة الفعليــة لالســتثامر ،كــا ســمح بتحويــل األربــاح والفوائــد الســنوية املرتتبــة خــال فــرة االســتثامر.
كــا صــدر بعــد ذلــك ق ـراران آخ ـران مهــان ،نــص األول عــى الســاح للعــرب واألجانــب بامتــاك واســتئجار األرض
الالزمــة للمــروع بــأي مســاحة وبــأي منطقــة كانــت ،بغــض النظــر عــن الســقف القانــوين القائــم مللكيــة األرض (القـرار
رقــم  20لعــام  ،)2002وســمح لألجانــب مــن أف ـراد أو رشكات باســتئجار مكاتــب وبيــوت لفــرة أقصاهــا  15ســنة غــر
قابلــة للتجديــد .كذلــك ســمح الق ـرار رقــم  109لعــام  2005إلدارة املــروع الســياحي بإنهــاء توظيــف العاملــن وفق ـاً
لعقــد موقــع ومتفــق عليــه فاتحـاً املجــال ألصحــاب العمــل يف مؤسســة ســياحية باالســتغناء عــن خدمــات العــال املنتهيــة
الحاجــة لهــم بعدمــا يدفــع لهــم تعويض ـاً يعــادل راتــب شــهر مرضوب ـاً بعــدد ســنوات العمــل.
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مشاريع السياحة الرئيسية يف سورية املوافق عليها عام 2010
ياسمني روتانا يف دمشق بـ  190مليون دوالر أمرييك
•
مجمع سياحي يف دمشق بـ  1بليون دوالر أمرييك لرشكة ماجد الفطيم
•
اإلماراتية (مرشوع خمس شامات)
غاردينيا روتانا يف حمص
•
مجمع سياحي يضم فندقي نوفوتيل وايبيس يف تاج حلب
•
سام سيتي يف حلب بـ  100مليون دوالر أمرييك
•
تالل قرطبة لعكار للتنمية يف حلب بـ  680مليون دوالر أمرييك
•
منتجع غاردين سيتي يف دمشق بـ  100مليون دوالر أمرييك
•
مرشوع أبراج سورية لسورية القابضة بـ  319مليون دوالر أمرييك
•
مرشوع “النبالء” بـ  87مليون دوالر أمرييك و “ وادي املروج” يف يعفور
•
بـ  150مليون دوالر أمرييك
“ تالل الياسمني” و”مدينة السنديان” لباملريا-سوديك يف ضاحية دمشق
•
بـ  30مليون دوالر أمرييك
وبــدأ العمــل يف العديــد مــن املشــاريع الســياحية عــام  ،2010ومنهــا فنــدق األرميتــاج يف دمشــق وفنــدق
كارلتــون حلــب بـــ  19مليــون دوالر أمريــي ،وفنــدق بوتيــك بيــت الصالحيــة يف حلــب ب  6.5مليــون
دوالر أمريــي ،وبورتــو فيــاج يف طرطــوس وكثــر مــن فنــادق البوتيــك واملطاعــم يف دمشــق ،وحلــب
وحمــص .وكانــت فنــادق موفنبيــك ،وكيمبينســي وانرتكونتيننتــال تخطــط لتشــارك يف إدارة بعــض
الفنــادق الجديــدة.

3القانون رقم  15لالستثمار والتطوير العقاري :

صــدر القانــون رقــم  15يف متــوز  2008لينظــم عمليــة التطويــر العقــاري خاصــة يف مجــال اإلســكان ،ولينشــط االســتثامر
العقــاري مــن قبــل الــركات الخاصــة املحليــة واألجنبيــة .ومل مينح القانــون أي اســتثناءات رضيبيــة وجمركية للمســتثمرين،
لكــن تــم منــح املشــاريع املرخصــة مبوجبــه اســتثناءات مــن قيــود التجــارة الخارجيــة وتحويــل األمــوال  .و تســتفيد
املشــاريع املرخصــة مــن :
اإلدخال املؤقت لجميع املعدات والشاحنات املطلوبة لتنفيذ املرشوع .
استرياد جميع مواد البناء الرضورية بغض النظر عن أية قيود قامئة (ولكن دون
اإلعفاء من الجامرك) .
التحويل إىل الخارج لألرباح السنوية الناتجة عن رأس املال املدخل من الخارج .
اسرتداد رأس املال املدخل من الخارج بعد إنهاء تنفيذ املرشوع وبدء العمليات .
السامح للعامل والتنفيذيني األجانب بتحويل  50%من رواتبهم إىل الخارج ،و 100%من
تعويض نهاية الخدمة.
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وطلــب القانــون مــن املطوريــن العقاريــن الراغبــن بإحــداث فــروع يف ســورية ،أن يكــون لديهــم خــرة  10ســنوات يف
التطويــر العقــاري وأن يقدمــوا كفالــة تبلــغ  100مليــون ل.س للهيئــة العامــة للتطويــر واالســتثامر العقــاري .
واســتكامالً للقانــون رقــم  ،15صــدر القانــون رقــم  39يف أواخــر كانــون األول لعــام  ،2009الــذي قــى بإحــداث هيئــة
اإلرشاف عــى التمويــل العقــاري ،ومنــح الهيئــة صالحيــة إصــدار الترشيعــات واألنظمــة الخاصــة بالرهــون العقاريــة مبــا
فيهــا منــاذج العقــود ،باإلضافــة إىل تأســيس مؤسســة للرهــن العقــاري .ويتــم اآلن إعــداد قانــون للرهــن العقــاري يســمح
وينظــم إحــداث رشكات خاصــة غــر مرصفيــة للتمويــل وإعــادة متويــل الرهــن العقــاري .وإىل أن يصــدر هــذا القانــون،
يقــدم املــرف العقــاري ،وبعــض املصــارف الخاصــة قروض ـاً ســكنية.
4االستثمار يف القطاع المايل

تــم إخضــاع املصــارف ورشكات التأمــن الخاصــة الجديــدة إىل رضيبــة دخــل مبعــدل  .25%وشــكلت هــذه الرضيبــة متايـزا ً
عــن رضيبــة الدخــل القانونيــة والبالغــة  28%وقــت صــدور قوانــن الســاح لهــذه املؤسســات .إال أن قانــون رضيبــة
الدخــل رقــم  51لعــام  ،2006فــرض رضيبــة متدنيــة بلغــت  14%عــى الــركات التــي تطــرح أكــر مــن  50%مــن حصصهــا
عــى االكتتــاب العــام ،هــذا ال ينطبــق عــى املصــارف ورشكات التأمــن الخاصــة الجديــدة.
يف آذار  ،2001تــم إصــدار القانــون رقــم  28الــذي ســمح بتأســيس مصــارف خاصــة ومشــركة ،ووضــع رشوط تأسيســها مبــا
فيهــا أن يكــون الحــد األدىن لــرأس املــال مليــار و نصــف مليــون لــرة ســورية ،والحــد األدىن مللكيــة الســوريني فيهــا 51%
مــن رأس املــال (أي أنــه وضــع ســقفاً للملكيــة األجنبيــة نســبته  .)49%ويعمــل اليــوم أحــد عــر مرصفـاً تقليديـاً خاصـاً
يف ســورية.
ويف أيلــول  2004ســمح املرســوم الترشيعــي رقــم  86بتأســيس هيئــة اإلرشاف عــى التأمــن .وكان الهــدف الرئيــي لهــذه
الهيئــة هــو تنظيــم قطــاع التأمــن واإلرشاف عليــه ،باإلضافــة إىل خلــق الــروط املالمئــة للرتخيــص لــركات تأمــن جديــدة
واإلرشاف عــى أدائهــا .ويف أيــار  ،2005صــدر املرســوم الترشيعــي رقــم  ،/43/الــذي ســمح بتأســيس رشكات تأمــن خاصــة
بــرأس مــال حــده األدىن  850مليــون لــرة ســورية ( 17مليــون دوالر) للــركات التــي تقــدم التأمينــات العامــة وتأمينــات
الحيــاة ،وســمح املرســوم بــأن تصــل ملكيــة املســتثمرين العــرب واألجانــب يف رشكات التأمــن إىل  100%مــن رأس املــال.
ويف أيــار  2005ســمح املرســوم الترشيعــي رقــم  35بتأســيس مصــارف إســامية يف البــاد ،ووضــع الحــد األدىن لرأســالها بـــ5
مليــار لــرة ســورية وســقف االســتثامر األجنبــي فيهــا بـــ 49%مــن رأس املــال .وتعمــل يف الوقــت الراهــن ثالثــة مصــارف
إســامية يف البــاد .ويف شــباط مــن العــام  ،2007ســمح القانــون بتأســيس مؤسســات للتمويــل الصغــر يف البــاد .ويف
أيــار 2009ســمحت الحكومــة للمصــارف األجنبيــة بفتــح مكاتــب متثيليــة يف ســورية ،لكنهــا حــددت نشــاطاتها بتقديــم
خدمــات استشــارية باإلضافــة إىل متثيــل مصالــح املصــارف األصــل يف ســورية.
يف أوائــل كانــون الثــاين  ،2010صــدر القانــون رقــم  3الــذي رفــع الحــد األدىن لــرأس مــال املصــارف الخاصــة مــن  1.5مليــار
لــرة ســورية إىل  5مليارلــرة ســورية ،واملصــارف اإلســامية مــن  5مليــار ل.س إىل  15مليــار ل.س .كــا رفــع القانــون رقــم 3
ســقف امللكيــة األجنبيــة للمصــارف الخاصــة مــن  49باملائــة إىل  60باملائــة وأعطــى املصــارف العاملــة فــرة ثــاث ســنوات
لرتفــع رأس مالهــا إىل الحــد األدىن الجديــد (مــددت فيــا بعــد إىل أربــع ســنوات).
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تسلسل اإلصالحات التنظيمية يف القطاع املايل ()2000-2010
• القانون رقم  28لعام  2001-تأسيس املصارف الخاصة
• املرسوم رقم  35لعام  2005-إنشاء املصارف اإلسالمية
• املرسوم رقم  43لعام  2005-إنشاء هيئة األوراق واألسواق املالية
• قانون رقم  24لعام  - 2006إنشاء رشكات الوساطة املالية
• القانــون رقــم  3لعــام  2010-رفــع الحــد األدىن املطلــوب لــرأس مــال املصــارف
الخاصــة التقليديــة إىل  5مليــار لــرة ســورية وإىل  15مليــار لــرة ســورية للبنــوك
اإلســامية ،إضافــة إىل زيــادة ســقف املســاهمة األجنبيــة يف رأس مــال املصــارف مــن
 49%إىل 60%

5نظام االستثمار يف قطاع النفط والغاز

مــر التوجــه نحــو االســتثامر األجنبــي املبــارش يف قطــاع النفــط والغــاز مبرحلتــن خــال الســنوات الخمســن املاضيــة .متيــزت
املرحلــة األوىل بتحفــظ الحكومــة عــن منــح أيــة امتيــازات يف النفــط والغــاز لالســتثامر األجنبــي (القانــون رقــم  133لعــام
 ،)1964وقيــام الحكومــة ذاتهــا بالتنقيــب عــن مصــادر النفــط و ذلــك مبســاعدة تقنيــة مــن رشكات أجنبيــة مقابــل رســوم
نقديــة أو عينيــة.
إال أن النقــص يف رأس املــال ويف التقنيــة والخــرة ،إضافــة إىل العــبء املــادي املفــرط ،أدى بالحكومــة إىل تغيــر سياســتها
يف منتصــف الســبعينات ،حيــث تــم صــدور القانــون رقــم  9لعــام  1974الــذي أتــاح للــركات األجنبيــة الدخــول إىل
قطــاع النفــط والغــاز عــى أســاس عقــود تقاســم اإلنتــاج ،وبحيــث تأخــذ الــركات األجنبيــة عــى عاتقهــا جميــع مخاطــر
التنقيــب والتطويــر ،مقابــل حصــة يف اإلنتــاج .وهــذه الصيغــة ،وبخــاف اتفاقيــات االمتيــاز ،تســمح للحكومــة االحتفــاظ
مبلكيــة املــوارد تحــت األرض ،واملشــاركة بشــكل أكــر يف اتخــاذ القـرار حــول مســتوى اإلنتــاج ،وأخــذ أتــاوة عــى اإلنتــاج
( )royaltyكعائــد عــى املــورد الطبيعــي يف البــاد.
ومبوجــب املشــاركة يف اإلنتــاج ،البــد ألي رشكــة أجنبيــة ترغــب بالقيــام بالتنقيــب واإلنتــاج أن يكــون لهــا منطقــة تنقيــب
محــددة وعقــد خدمــة للتنقيــب عــن النفــط وإنتاجــه مــع رشكــة النفــط الســورية ووزارة النفــط والــروة املعدنيــة .يحــدد
العقــد فــر ًة للتنقيــب واملبلــغ الــذي يتفــق مــع الرشكــة األجنبيــة عــى إنفاقــه خــال فــرة العقــد .وتبلــغ فــرة التنقيــب
األوليــة خمــس ســنوات ،لكنهــا قابلــة للتمديــد مرتــن متتاليتــن لســنتني يف كل مــرة .وينتهــي عقــد خدمــة التنقيــب
والتطويــر إذا مل يتــم تشــغيل أي بــر بشــكل تجــاري بنهايــة الســنوات التســع للتنقيــب ،وتتحمــل الرشكــة األجنبيــة كامــل
نفقــات التنقيــب خــال فــرة العقــد.
ويف حــال اكتشــاف النفــط بكميــات تجاريــة  ،يتــم توقيــع عقــد مشــاركة يف اإلنتــاج بــن الرشكــة األجنبيــة والرشكــة
الســورية للنفــط ،ويتــم تشــكيل رشكــة مشــركة للتطويــر ،مناصفــة بــن الطرفــن ،تعمــل كوكيــل ســوري غــر ربحــي لــكل
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مــن الرشكــة الســورية للنفــط والرشكــة األجنبيــة .ويقــوم الرشيــك األجنبــي بــإدارة الرشكــة التــي يتألــف مجلــس إدارتهــا
مــن مثانيــة أعضــاء ،أربعــة تعينهــم الرشكــة الســورية للنفــط ،واألربعــة اآلخريــن تعينهــم رشكــة النفــط األجنبيــة .ويســمى
املديــر العــام واملديــر التنفيــذي للرشكــة مــن قبــل رشكــة النفــط األجنبيــة ،ويصبــح عضــوا ً يف مجلــس اإلدارة .أمــا تســويق
النفــط املنتــج فتقــوم بــه ح ـرا ً رشكــة تســويق النفــط الحكوميــة ،وهــي الرشكــة الســورية لنقــل النفــط (،)SYTROL
التــي تبيــع حصــة الــركاء مــن إنتــاج النفــط الخــام وتدفــع لــكل منهــم العائــدات بالــدوالر األمريــي .وقــد تــم تحديــد
أتــاوة الحكومــة الســورية عنــد  12.5%مــن قيمــة النفــط املنتــج وتدفــع أوالً (نقــدا ً أو عين ـاً) إىل الحكومــة الســــورية
ثــم تأخــذ الرشكــة األجنبيــة نســبة مــن النفــط تســمى كلفــة النفــط ( .)cost oilومتثّــل قيمــة إنتــاج النفــط الباقيــة بعــد
حــذف األتــاوة وكلفــة النفــط ،مــا يســمى “نفــط الربــح” ( )profit oilويقســم بنســبة تـراوح بــن  75:25و  87:13بــن
الحكومــة والرشكــة األجنبيــة.
وأخـرا ً ،يعفــى الــركاء الســوريني ومقاوليهــم الفرعيــن غــر الســوريني مــن رضيبــة الدخــل وغريهــا مــن الرضائــب أثنــاء
مرحلــة التنقيــب ،لكنهــم يخضعــون لرضيبــة الدخــل وغريهــا مــن الرضائــب النافــذة أثنــاء مرحلــة اإلنتــاج .وميكــن للرشيك
األجنبــي أن يدفــع رضيبــة دخلــه مــن حصتــه مــن النفــط الخــام .كــا تعفــى رشكــة التنقيــب عــن النفــط ومقاولوهــا
الفرعيــون ،باإلضافــة إىل رشكــة التطويــر املشــركة ،مــن:
القيود القامئة عىل استرياد اآلالت ،واملعدات ،واملركبات ،واملواد،
واإلمدادات وذلك بعد تحديدها من قبل الرشكة السورية للنفط .
من الرسوم الجمركية ورخص االسترياد املتعلقة بهذه املستوردات.
ومن أنظمة القطع األجنبي .
ومن رضيبة الدخل.

ضمــانــات االســـتثمـار

تتضمــن قوانــن االســتثامر واالتفاقيــات الثنائيــة واملتعــددة األطــراف التــي وقعتهــا الحكومــة الســورية ضامنــات
للمســتثمرين األجانــب ضــد مصــادرة امللكيــة كــا تتضمــن تأكيــدات باعتــاد وســائل مالمئــة لتســوية الخالفــات.
1الضمـانـات يف القـوانين المحليـة

يســمح املرســوم الترشيعــي رقــم  /8/لعــام  2007الخــاص بتشــجيع االســتثامر ،للمســتثمر بتملــك و اســتئجار األرايض
والعقــارات الالزمــة إلقامــة املشــاريع االســتثامرية أو توســيعها ولــو تجــاوزت املســاحة ســقف امللكيــة املحــدد يف القوانــن
األنظمــة النافــذة ،رشيطــة اســتخدامها ح ـرا ً ألغ ـراض املــروع.
كذلــك تتمتــع املشــاريع واالســتثامرات املرخصــة وفــق أحــكام هــذا املرســوم الترشيعــي بعــدم املصــادرة أو نــزع امللكيــة
أو الحــد مــن التــرف يف ملكيــة االســتثامرات و عائداتهــا إال إذا كان لغــرض النفــع العــام و مقابــل دفــع تعويــض فــوري
وعــادل للمســتثمر يســاوي القيمــة الرائجــة للمــروع قبــل تاريــخ نــزع امللكيــة مبــارشة .
ومن ضامنات االستثامر أيضاً :
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يحصــل املـســتثمر غيـر السـوري عىل تــراخيص عمل وإقـامة لـه ولعـائلته طـول مـدة تنفيذ وتشـغيــل املشـــروع
للمســتثمر الـحصول عىل تـراخيص عمــل و إقــامــة لـلعمــال غيـر السـوريني العاملني يف املشــروع
يحق للمستثمر إعادة تحويل حصيلة الترصف بحصته من املرشوع و بعملة قابلة للتحويل إىل الخــارج بعــد تســديد
املستثمر للرضائب املرتتبة عليه
يحق للمستثمر سنوياً تحويل األرباح و الفوائد التي يحققها املال الخارجي املستثمر وفقاً ألحكام هذا املرسوم الترشيعي
إىل الخارج و بعملة قابلة للتحويل بعد تسديد الرضائب املرتتبة عىل هذه األرباح و الفوائد .
يحق للمستثمر إعادة تحويل املال الخارجي إىل الخارج بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثامره
صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة املستثمر يعود تقديرها إىل مجلس اإلدارة .
يسمح للخرباء والعامل و الفنيني من رعايا الدول العربية و األجنبية العاملني يف أحد املشاريع املوافق عليها بتحويل 50%
من صـــايف أجورهم و مرتباتهم و مكافــآتهـم و ( )100%من تعويضــات نهــاية الخـدمة إىل الخــارج بعملة قابلـة
للتحويــل شــريطة تســديد الضـرائب املتـرتبـة عىل هذه األجــور و املرتبــات و املكافــآت .
يتــم الــتحـويل عن طـريق املصــارف الــمــرخصـة أصــوالً .
يسمح للمسـتثمر بإدخال املعدات الخاصة بعمليـات تركيب املوجودات يف املرشوع و إخراجهـا بنـاءا ً عىل موافقة مجلس
اإلدارة .

2الضمانات يف اتفاقيات االستثمار الثنائية والدولية

بالنســبة للمشــاريع املشــملة وفــق املرســوم الترشيعــي رقــم  /8/لعــام  ، 2007تراعــى أحــكام االتفاقيــات الدوليــة الثنائيــة
و متعــددة األط ـراف املتعلقــة باالســتثامر و ضــان االســتثامر النافــذة يف الجمهوريــة العربيــة الســورية و املوقعــة مــع
الــدول األخــرى أو املنظــات العربيــة و الدوليــة ،كذلــك للمســتثمر حريــة التأمــن عــى املــروع لــدى أي مــن رشكات
التأمــن املرخــص لهــا بالعمــل يف ســورية .
أمــا بالنســبة لتســوية النزاعــات املتعلقــة باالســتثامر بــن املســتثمر و الجهــات و املؤسســات العامــة الســورية فتتــم عــن
طريــق الحــل الــودي و إذا مل يتوصــل الطرفــان إىل حــل ودي خــال ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ تقديــم إشــعار خطــي للتســوية
الوديــة مــن قبــل أحــد طــريف الخــاف يحــق ألي منهــا اللجــوء إىل إحــدى الطــرق التاليــة :
الـتحكيــم .
القضــاء الســوري املختص.
محكمة االســتثامر العربيـة.
اتفـاقية ضامن وحمـاية االســتثامر املوقعة بني الجمهورية الـعربية الـسـورية
وبلـد املسـتثمر ،أو منظمة عربية أو دوليـة.
وقــد كانــت ســورية ،ومنــذ عــام  1970طرفـاً يف العديــد مــن اتفاقيــات االســتثامر متعــددة األطـراف ،ضمــن إطــار جامعــة
الــدول العربيــة واملؤمتــر اإلســامي ،ونصــت االتفاقيــات الثنائيــة واملتعــددة الجوانــب عــى التزامــات برفــع القيــود عــن
* 8اتفاقية رؤوس األموال العربية وانتقالها بني البلدان العربية ( )1970واتفاقية املؤسسة العربية لضامن االستثامر ( )1970واتفاقية تسوية منازعات استثامر األموال العربية ()1974
واالتفاقية املوحدة الستثامر رؤوس األموال العربية يف الدول العربية ( )1980واتفاقية االستثامر بني الدول األعضاء يف املؤمتر اإلسالمي ()1985
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االســتثامر األجنبــي املبــارش وضــان املعاملــة العادلــة واملنصفــة لالســتثامر األجنبــي املبــارش أســوة باالســتثامر املحــي
ووفق ـاً للقانــون الــدويل ،وقدمــت ضامنــات ضــد مصــادرة امللكيــة (ماعــدا مصــادرة امللكيــة للمصلحــة العامــة التــي إذا
مــا طبقــت فيكــون ذلــك مقابــل تعويــض عــادل وفــوري) ،وضامنــات لحريــة إخـراج رأس املــال واألربــاح وتحديــد وســائل
عادلــة لتســوية الخالفــات التجاريــة.
3تفــــادي االزدواج الضـريبــي

يشــكل االزدواج الرضيبــي عقبــة أمــام االســتثامر األجنبــي املبــارش عندمــا تدفــع الرشكــة رضيبــة عــى الدخــل املحقــق مــن
النشــاط االقتصــادي يف بلــد أجنبــي مرتــن :مــرة للبلــد املضيــف ومــرة للبلــد األم .وقــد دخلــت ســورية يف اتفاقيــات تفــادي
االزدواج الرضيبــي مــع  16دولــة عربيــة ،و 17بلــد أورويب و 8بلــدان آســيوية .

الحوافز والعقبات والقيود على االستثمار األجنبي المباشر:

بنــاء عــى نتائــج مســح االســتثامر األجنبــي املبــارش لعــام  2010و الــذي كان مــن أهدافــه استكشــاف أبــرز الحوافــز
والعقبــات الرئيســية لجــذب االســتثامر األجنبــي املبــارش  ،تبــن مــا يــي:
1-

الحـوافــــز

من أهم الحوافز الداعمة لالستثامر األجنبي املبارش:
حجم السوق املحلية والنمو املتوقع له.
الحصول عىل عاملة منخفضة.
املوقع الجغرايف.
2-

العقبــــات

الروتني و اإلجراءات البريوقراطية.
القيود عىل تحويالت رأس املال بالنسبة للمشاريع
غري الخاضعة لقوانني االستثامر.
صعوبة الحصول عىل التمويل.
تخصيص و ترخيص األرايض خارج املدن الصناعية .
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3-

الـقـيــود

القيــود عــى امللكيــة األجنبيــة :يف القطــاع املــريف ،حــدد ســقف امللكيــة األجنبيــة بـــ  49%عندمــا ســمح بإنشــاء
مصــارف أجنبيــة ألول مــرة عــام ( 2001القانــون رقــم  28لعــام  2001والقانــون رقــم  35لعــام  ،)2005إال أن هــذا الســقف
رفــع إىل  60%يف القانــون رقــم  3لعــام  ،2010ويف القطــاع العقــاري ،حــدد القانــون رقــم  15لعــام  2008امللكيــة األجنبيــة
القصــوى لــركات االســتثامر والتطويــر العقــاري الراغبــة بالعمــل يف ســورية عنــد  49%مــن إجــايل رأس املــال  .وتعتــر
هــذه القيــود مــن القيــود البســيطة و الســهلة .
قيــود التوظيــف تحــدد وزارة الشــؤون االجتامعيــة والعمــل حصــة املوظفــن غــر الســوريني يف أي مؤسســة بـــ
 10%مــن إجــايل عــدد املوظفــن عــى أال تتجــاوز رواتبهــم وتعويضاتهــم  30%مــن إجــايل األجور(الق ـرار رقــم 2040
لعــام  .)2005وســمح الق ـرار للوزيــر بتخصيــص اســتثناءات لفــرة مؤقتــة إذا مل تتوفــر املهــارات املطلوبــة بــن املوظفــن
املحليــن ،ويف العــام  2009و مبوجــب الق ـرار رقــم  ،2137حــدد ســقف حصــة املوظفــن األجانــب بـــ  3%مــن مجمــوع
املوظفــن و ذلــك يف القطــاع املــايل .

اإلشراف المؤسسي على االستثمار:
1-

هيئة االستثمار السورية:

أحدثــت هيئــة االســتثامر الســورية مبوجــب املرســوم الترشيعــي رقــم  /9/لعــام  2007بالتزامــن مــع صــدور املرســوم
الترشيعــي رقــم  /8/لعــام  2007الخــاص بتشــجيع االســتثامر وهــي تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة واالســتقالل املــايل
واإلداري وترتبــط برئيــس مجلــس الــوزراء.
وتهــدف الهيئــة إىل تنفيــذ السياســات الوطنيــة لالســتثامر وتنميــة البيئــة االســتثامرية يف الجمهوريــة العربيــة الســورية
ولهــا يف ســبيل ذلــك القيــام باملهــام اآلتيــة :
وضــع األسـس واملعــايري املتعلقة باالســـتثامر لتبـسـيط اإلجـراءات وتســـهيلها.
إعداد الخارطة االستثامرية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ضمن أولويات تراعى
فيها املشاريع االستثامرية ذات األهمية اإلسرتاتيجية والعمل عىل ترويجها داخلياً وخارجياً.
تقديم املشورة وتوفري املعلومــات والبيــانـات للمســتثمرين وإصدار األدلة الخاصة بذلـك.
املشاركة يف إعداد مشاريع االتفاقيات والربوتوكوالت املتعلقة باالستثامر.
تتبع تنفيذ املشاريع وتذليل العقبات التي تعوق تنفيذها واستمرار عملها.
القيام بكافة النشاطات الرتويجية لجذب االستثامرات وتشجيعها مبا يف ذلك إقامة الندوات
واملؤمترات وتنظيم وتبادل الزيارات واللقاءات.
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إدارة هيئة االستثمار السورية :

يتــوىل إدارة الهيئــة مبوجــب املرســوم الترشيعــي املذكــور أعــاه كل مــن مجلــس اإلدارة واملديــر العــام و يتألــف مجلــس
اإلدارة مــن :
رئيساً
					
رئيس مجلس اإلدارة
نائباً للرئيس
				
مدير عام هيئة االستثامر السورية
عضوا ً مقررا ً
نائب مدير عام هيئة االستثامر السورية			
أعضاء
					
ثالثة مدراء من الهيئة
أعضاء
		
ثالثة ممثلني عن غرف الصناعة و التجارة و الزراعة
و يف سبيل تعزيز البيئة االستثامرية عملت الهيئة عىل :
إحداث مكتب النافذة الواحدة بهدف ترسيع عملية طلبات االستثامر واملساعدة يف تخفيف
العقبات البريوقراطية.
تصميم وتحديث الخارطة االستثامرية السورية والتي تقدم معلومات مفصلة حول
القوانني واألنظمة التي تحكم االستثامر يف سورية والفرص املتاحة وكافة املعلومات الالزمة
وتوفرها عىل االنرتنيت بثالث عرش لغة ،منها العربية واإلنكليزية والفرنسية والصينية
واليابانية واألسبانية والرتكية واألملانية والكورية والفارسية والروسية والربتغالية واإليطالية..
تقديم قامئة باملشاريع االستثامرية املنفذة وفرص االستثامر املحتملة.
إحداث  /8/فروع داخلية أحدثها فرع طرطوس الذي افتتح يف عام  2013والسعي مع
سفاراتنا يف الخارج نحو التواصل مع املستثمرين و الرتويج لالستثامر.
املساهمة يف مراجعة عدة قوانني متعلقة ببيئة االستثامر مثل قوانني املساهمة
والتحكيم والرشكات.
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المـــدن الصنـــاعيــة:

تبنــت الحكومــة يف عــام  1996فكــرة إقامــة املــدن الصناعيــة مبوجــب قـرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم  ،326الــذي تضمن
إنشــاء مــدن صناعيــة يف جميــع املحافظــات  ،عــى أن تنظــم هــذه املــدن الصناعيــة داخلي ـاً حســب أنــواع الصناعــات
(كيميائيــة ،هندســية ،كهربائيــة ،نســيجية وغذائيــة) .ويف عــام  ،2004صــدر القانــون رقــم  57لينظــم بنــاء وتشــغيل ثــاث
مــدن صناعيــة واحــدة يف دمشــق (عــدرا) وواحــدة يف حمــص (حســياء) وواحــدة يف حلــب (الشــيخ نجــار) .ثــم أحــدث
الحقـاً مدينــة صناعيــة يف ديــر الــزور .وضعــت هــذه املــدن تحــت إرشاف وزارة اإلدارة املحليــة.
تقــدم املــدن الصناعيــة الجديــدة عــددا ً مــن الحوافــز التنظيميــة واملاليــة لجــذب االســتثامرات ،ومــن ضمنهــا االســتثامر
األجنبــي املبــارش .وتتضمــن الحوافــز التنظيميــة الحصــول عــى أرض مخ ّدمــة ببنيــة تحتيــة أساســية (مواصــات طرقيــة،
مصــادر طاقــة ،اتصــاالت وشــبكات ميــاه) ،أمــا الحوافــز املاليــة فتأخــذ شــكل تخفيضــات رضيبيــة عــى املشــاريع املؤسســة
يف املــدن الصناعيــة ،فاملشــاريع يف املــدن تحظــى بتخفيــض رضيبــي بدرجــة واحــدة عــن املعــدل الرضيبــي العــادي .أمــا
املشــاريع املؤسســة يف كل مــن حســياء وديــر الــزور فتحصــل عــى تخفيــض رضيبــي يعــادل درجتــن .اىل جانــب منــح
املســتثمر كافــة املزايــا والحوافــز والتســهيالت وفــق قانــون تشــجيع االســتثامر إذا أقيــم املــروع يف املدينــة الصناعيــة
وتحــت مظلــة قانــون تشــجيع االســتثامر ،فض ـاً عــن بيــع األرض املخدمــة للمســتثمر بالتقســيط واألســعار التــي هــي
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بطبيعــة الحــال تشــجيعية .كــا أن مجالــس إدارة هــذه املــدن مفوضــة بكافــة صالحيــات هيئــة االســتثامر الســورية
الخاصــة باملرشوعــات .وال يوجــد ســقف للملكيــة بالنســبة للمســتثمرين األجانــب يف هــذه املــدن و املســتثمر األجنبــي
يســتطيع متلــك املشــاريع بنســبة ملكيــة  ، 100%وبالنســبة للموظفــن األجانــب ،تضــم كل مدينــة صناعيــة فرعـاً ملكتــب
الهجــرة لتســهيل الحصــول عــى أذونــات اإلقامــة للمســتثمرين والعــال األجانــب ،ويوجــد ليونــة أكــر مــن قبــل الحكومــة
بالنســبة ألذون العمــل لألجانــب.
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المنــاطـق الحــرة:

تــم إحــداث املؤسســة العامــة للمناطــق الحــرة مبوجــب املرســوم الترشيعــي رقــم  /18/لعــام  1971وصــدق نظــام االســتثامر فيهــا
مبوجــب املرســوم رقــم  /84/لعــام  1972وتــم تعديلــه باملرســوم رقــم  /40/لعــام  2003النافــذ حاليـاً وهــي مرتبطــة بالســيد وزيــر
االقتصــاد والتجــارة .
وتقــوم مؤسســة املناطــق الحــرة بــإدارة واســتثامر املناطــق الحــرة واقــراح مشــاريع إنشــاء املناطــق الحــرة أو إلغائهــا وتــأيت
أهميتهــا مــن خــال املوقــع االسـراتيجي الهــام الــذي تتمتــع بــه ســورية بحيــث تعتــر مــن أهــم املنافــذ االقتصاديــة عــى العــامل
الخارجــي وتعــد املناطــق الحــرة إحــدى أهــم املــوارد االقتصاديــة التــي تســاهم يف تنميــة االقتصــاد القومــي مــن خــال إقامــة
صناعــات تصديريــة واالســتفادة مــن التكنولوجيــا الحديثــة وتوفــر فــرص العمــل ورفــد القطــر بالقطــع األجنبــي إضافــة إىل املواقــع
الهامــة التــي أقيمــت فيهــا فــروع املناطــق الحــرة وســط العاصمــة واملنافــذ البحريــة والحدوديــة  ،حيــث تلعــب دورا ً ممي ـزا ً يف
حركــة التجــارة والرتانزيــت وإعــادة التصديــر نحــو األســواق العامليــة .
ويشــكل نظــام االســتثامر الجديــد الخــاص بــإدارة واســتثامر املناطــق الحــرة خطــوة نوعيــة ونقلــة هامــة للمناطــق الحرة الســورية،
ويــأيت ذلــك يف الوقــت الــذي تشــهد فيــه املناطــق الحــرة تطــورا ً جوهري ـاً مــن خــال دعــم الحكومــة والقيــادة السياســية لــدور
املناطــق وتفعيلهــا يف خدمــة االقتصــاد الوطنــي مــن أجــل مواكبــة التطــورات العامليــة واســتقطاب االســتثامرات العربيــة واألجنبيــة.
حوافز االستثمار يف المناطق الحرة:
نظـم التجـارة الخـارجية :

اإلعفاء من الرسوم الجمركية.
اإلعفاء من القيود املفروضة عىل التصدير لألسواق املحلية
(ملا نسبته  25%من إجاميل الصادرات) (مع إخضاعها للرسوم الجمركية).
		
ال يوجد حد أدىن من الصادرات (كنسبة من اإلنتاج اإلجاميل) يطلب تحقيقه.
اإلعفاء من الرضائب و الرسوم.
الـضـرائـب:
دخول و خروج المنتجات :إعفاء مواد البناء و اآلالت من القيود عىل االسترياد.
التعامـالت المالية  :إعادة تحويل األرباح.
الملكيـة األجنبيـة :ال يوجد متييز بني الرشكات يف امللكية عىل أساس الجنسية أو القطاعات.
أنـظمـة الـعمـل:

حرية توظيف العامل األجانب.
إعفاء تسجيل العاملني يف شبكة التأمينات االجتامعية.
إمكانية عقود توظيف محدودة املدة.

الحصـول على األرض :

أسعار تأجري تشجيعية لألرايض.
الحصول عىل األرايض خالل عقود إيجار طويلة األمد (تصل إىل  20سنة).
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الفصل الثـالـث
مالحظات ختامية وتوصيات

الفصل الثالث:
مالحظات ختامية وتوصيات
يشــر املســح اإلحصــايئ إىل أن االســتثامر األجنبــي املبــارش يف ســورية قــد زاد خــال الســنوات القليلــة املاضيــة ،وكان يف
معظمــه مــن االســتثامر املنجــذب إىل املــوارد وخاصــة املــوارد النفطيــة .وكان لالســتثامر يف هــذه القطاعــات تأثـرا ً ملحوظـاً
عــى عائــدات الخزينــة العامــة وعــى حصيلــة الصــادرات وعــى احتياطيــات البلــد مــن النقــد األجنبــي ،إال أنهــا مل تــؤ ِد
إىل نقــل هــام للتكنولوجيــا.
وأظهــر االســتطالع أيضــاً أن االســتثامر األجنبــي املبــارش خــارج قطــاع النفــط والغــاز ،كان ينــدرج يف معظمــه ضمــن
االســتثامر الباحــث عــن الســوق ،املنجــذب بتحريــر االقتصــاد الســوري عــى مــدى العقديــن املاضيــن وبحجــم الســوق،
وحــاز الســوريون املغرتبــون واملســتثمرون العــرب عــى النصيــب األكــر مــن هــذا االســتثامر .والجديــر بالذكــر أن الــركات
متعــددة الجنســيات والباحثــة عــن الكفــاءة أخــذت طريقهــا يف القــدوم و لكــن نســبتها قليلــة إىل اآلن .وخالصــة القــول،
إن األثــر االقتصــادي لالســتثامر األجنبــي املبــارش عــى االقتصــاد الحقيقــي بقــي بســيطاً.
تشــكل هــذه الصــورة لالســتثامر األجنبــي املبــارش يف ســورية تناقضـاً ملحوظـاً للنمــط العاملــي لالســتثامر األجنبــي املبــارش
يف العــامل ( ويعــود الســبب يف ذلــك حداثــة التجربــة التــي تنبــئ مبســتقبل جيــد وفــق مــؤرشات الدراســة)وأثره عــى
االقتصاديــات الوطنيــة .حيــث تظهــر يف العــامل ويف الــدول الناشــئة أنواعـاً جديــد ًة مــن االســتثامر األجنبــي املبــارش ،تتخــذ
حصــة متزايــدة يف تدفــق رأس املــال العاملــي وتــرك تأث ـرا ً عميق ـاً عــى النمــو وعــى العاملــة يف البلــدان املضيفــة .وكان
الدافــع وراء ذلــك هــو االنتشــار الرسيــع لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت وتنامــي تحريــر التجــارة العامليــة .وقــد أصبــح
االســتثامر األجنبــي املبــارش الباحــث عــن الكفــاءة هــو األكــر أهميــة يف العــامل اليــوم حيــث تبحــث الــركات املتعــددة
ـتوى عــا ٍل مــن التنافســية اإلنتاجيــة ،وأصبــح التنافــس عــى
الجنســيات ( )TNCعــن املواقــع العامليــة التــي توفــر لهــا مسـ ً
االســتثامر األجنبــي املبــارش مــن قبــل البلــدان املضيفــة يعتمــد بشــكل متزايــد عــى كل مــن:
فروقات التكاليف بني املواقع.
نوعية البنية التحتية.
نوعية الخدمات املتصلة باألعامل التجارية.
سهولة مامرسة أنشطة األعامل.
توافر املهارات.
وهذا يعترب تحدياً جدياً لصانعي السياسات يف البلدان املتقدمة ويف البلدان النامية عىل حد سواء.
وقــد بــدت بعــض الــدول ،والســيام يف آســيا ،أكــر قــدرة عــى االســتفادة مــن االســتثامر األجنبــي املبــارش مــن خــال
تحفيــز تنميتهــا الصناعيــة .ومــن املالحــظ أن القاســم املشــرك بــن هــذه الــدول هــو اعتامدهــا عــى سياســات صناعيــة
وتكنولوجيــة نشــطة ،ووفــرت مزايــا موقعيــة لالســتثامر الخارجــي ،وخاصــة بالنســبة للصناعــات ذات املكونــات املتشــابكة
(مثــل املالبــس واإللكرتونيــات ،والســيارات ،وتجهيــز األغذيــة ،ومــا إىل ذلــك) .ومــن بــن هــذه السياســات ،السياســات
االســتثامرية االنتقائيــة الســاعية لتوجيــه االســتثامر نحــو القطاعــات االس ـراتيجية.
* 9االستثامر األجنبي املبارش الباحث عن السوق :يهدف إىل اخرتاق األسواق املحلية للبلدان املضيفة ،ويرتبط عادة مع حجم السوق ،ونصيب الفرد من الدخل ،والنمو يف السوق
والوصول إىل األسواق اإلقليمية والعاملية .وميكن لالستثامر األجنبي املبارش الباحث عن السوق أن يفيد البلد املضيف عن طريق تحديث اإلنتاج املحيل وأساليب التسويق وزيادة
مستوى املنافسة يف االقتصاديات املضيفة .ولكن اإلفراط من املنافسة قد يؤدي أيضاً إىل مزاحمة املنافسني املحليني ،وخاصة إذا متيزت الرشكات األجنبية مبستوى عال من اإلنتاجية
والقوة التسويقية.
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ويف ســبيل تعزيــز االســتثامر األجنبــي املبــارش ينبغــي أن تصــاغ السياســات الجديــدة باتجــاه اســتهداف وتعزيــز احتياجــات
التنميــة ذات األولويــة ،وخاصــة يف القطاعــات اإلنتاجيــة ،إضافــة إىل مواصلــة االســتجابة الحتياجــات االســتثامر األجنبــي
املبــارش الباحــث عــن املــوارد وعــن الســوق ،وخاصــة بالنســبة للمغرتبــن الســوريني واملســتثمرين الخليجيــن وباملقابــل
يجــب عــى ســورية البــدء يف جعــل نفســها جاذبــة لالســتثامر األجنبــي املبــارش الباحــث عــن الكفــاءة ،حتــى تســتطيع تعزيز
إمكانيــات منوهــا ومتكــن اقتصادهــا لالنضــام إىل شــبكات اإلنتــاج والتســويق العامليــة.
مقترحات تطوير وتفعيل دور االستثمار األجنبي المباشر في االقتصاد الوطني:

إزالــة أو معالجــة املعوقــات املؤسســاتية واملاديــة التــي تعيــق أي اســتثامر أجنبــي بغــض النظــر عــن مصــدره أو
نوعيتــه أو انتــاءه ألي قطــاع اقتصــادي كان  .أي وضــع بنيــة تنظيميــة تعــزز التنافســية وتقلــص مــن البريوقراطيــة وكلفــة
األعــال وتكلفــة التعامــات ،وتضمــن التنفيــذ الرسيــع والعــادل للتعاقــدات ،كــا تتضمــن آليــة واضحــة لحــل الخالفــات
التجاريــة .كذلــك تشــمل هــذه البنيــة رفــع ســوية البنيــة االرتكازيــة لالقتصــاد ،ووضــع خدمــات وحلــول لوجســتية فعالــة
للتجــارة وتعديــل األســس واملفاهيــم املعتمــدة للمــدن الصناعيــة واملناطــق الحــرة.

تبنــي فلســفة التدخــل الــذيك لتشــجيع االســتثامر األجنبــي يف القطاعــات والنشــاطات ذات األولويــة ،حيــث
يتــم تطويــر سياســات تجمــع بــن التحفيــز والتقييــد وتهــدف لدعــم اســتثامرات معينــة .فلــم يعــد مــن الناجــع أن تقــوم
الحكومــة مبجــرد تحريــر االقتصــاد وتقديــم الحوافــز وإزالــة القيــود حتــى تجــذب االســتثامر األجنبــي ،فقــد يــؤدي هــذا
إىل توســيع االســتثامر ،ولكــن غالب ـاً مــا يفشــل هــذا التوجــه بتوليــد اســتثامرات ذات نوعيــة عاليــة ،أو أن يــرك أث ـرا ً ذا
أهميــة عــى النمــو والتنافســية يف االقتصــاد الوطنــي ككل .وبالتــايل تتضمــن الفلســفة املقرتحــة صياغــة وتطبيــق إطــار
مــن السياســات تــؤدي إىل توجيــه االســتثامرات األجنبيــة املبــارشة إىل القطاعــات االقتصاديــة ذات األولويــة .وتشــمل هــذه
السياســات اعتــاد توجــه مبنــي عــى الحوافــز الهادفــة لتلبيــة أولويــات التنميــة .وهــذا يعنــي ترشــيد النظــام التحفيــزي
القائــم باتجــاه:
توحيد قوانني وترشيعات االستثامر وجمعهم تحت مظلة واحدة ،وميكن أن يتحقق ذلك
بتوسيع مهام وصالحيات هيئة االستثامر السورية.
ربط الحوافز بأولويات القطاعات االقتصادية.
ترشيد استخدام الحوافز الرضيبية ووضعها ضمن إطار متغري ورشطي.
اعتامد مبدأ استخدام نسب معينة من املدخالت املحلية لتشجيع املنتج املحيل
يف حال توفر الكفاءة املالمئة أو تطبيق حدود دنيا للتصديروربطها بالحوافز.
أن تكون الحوافز مرنة ومتغرية كلام اختلفت املراحل وتغريت األولويات.
أن متنح حوافز إلنفاق القطاع الخاص عىل البحث والتطوير .
أن تأخذ الحوافز بعني االعتبار مصادر االستثامر.
إن متطلبــات املســتثمر الســوري املغــرب ،ميكــن أن تختلــف عــن متطلبــات املســتثمر العــريب كــا أنهــا تختلــف عــن
متطلبــات وتوقعــات املســتثمر األجنبــي املنتمــي لالقتصــادات الناشــئة أو للــركات متعــددة الجنســيات .وإن حزمــة
الحوافــز األكــر كفــاءة هــي تلــك التــي تكــون مســتجيبة لــكل نــوع ومصــدر لالســتثامر وتجمــع بــن التحريــر والتنظيــم.
ودعــم القــدرة االســتيعابية لالقتصــاد الوطنــي مــن خــال رفع ســوية البنــى البرشيــة واملؤسســاتية والصناعيــة والتكنولوجية
يف القطاعــن العــام والخــاص كــا يف املجتمــع األهــي .وتكمــن أهميــة هــذا البنــد يف  :الخشــية مــن أن يــؤدي التحريــر
يف ظــل بنــى محليــة ضعيفــة إىل تعــرض املؤسســات الصناعيــة املحليــة إىل املنافســة غــر العادلــة مــع االســتثامر األجنبــي
الــذي يتمتــع عــادة بقــدرات أكــر تفوق ـاً .و القناعــة بــأن بنــاء القــدرات يعــزز القــدرة االســتيعابية لالقتصــاد الوطنــي
ويعــزز قدرتــه عــى االســتفادة مــن التكنولوجيــا املســتوردة واســتيعابها وإقامــة التشــابكات مــع حامليهــا وتطويــر القدرات
التكنولوجيــة املحليــة.
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وتتلخص أهم عناصر بناء القدرات التمكينية في:

بنــاء قــدرة تكنولوجيــة وطنيــة تخصصيــة تركــز عــى إنشــاء وتطويــر منظومــة للبحــث والتطويــر واالبتــكار جنبـاً إىل جنــب
مــع تطويــر البنــى الصناعيــة واالقتصاديــة واملؤسســاتية لالقتصــاد .وتتكــون هــذه املنظومــة باألســاس مــن:
نشاطات البحث والتطوير املرتبطة مع أهداف التنمية واألولويات القطاعية .
خلق كتلة كبرية من رأس املال البرشي القادر عىل تحديد وتكييف واستيعاب واستخدام
وإنتاج التكنولوجيا
وضع سياسة لالبتكار تركز عىل تعزيز روح املبادرة.
إقامة الحدائق التكنولوجية مع الخدمات املساندة للمساعدة يف دمج قطاع األعامل
مع مؤسسات البحث العلمي ومؤسسات التمويل.
ـاص :إن وجود قطاع خاص دينامييك ومســتقل يعترب أمرا ً حيوياً لجذب االســتثامر
ـاع الخــ
تطـويـر قـدرات القطــ
األجنبــي املبــارش وإقامــة الروابــط معــه .وتعتــر تنميــة القطــاع الخــاص مهمــة تتطلــب عمليــة إصــاح واســعة النطــاق
تشــمل التنســيق بــن وزارات متعــددة واملشــاركة املبــارشة بــن القطــاع الخــاص واملؤسســات الداعمــة لعملــه.
ـادرات :يعتــر تطويــر املــوارد البرشيــة عامـاً أساســياً يف تعزيــز
ـة المبـ
ـارات وتنميـ
ـرية والمهـ
ـدرات البشـ
ـر القـ
تطويـ
القــدرة التنافســية واالرتقــاء التكنولوجــي .هنــاك حاجــة إىل جهــد كبــر يف التطويــر اإلداري وتطويــر املهــارات واالرتقــاء
املعــريف والفنــي وتنميــة املبــادرات .إضافــة إىل تحديــد الثغـرات ونقــاط الضعــف يف املهــارات املتاحــة فضـاً عــن تحديــد
االحتياجــات مــن املهــارات الجديــدة املطلوبــة وإقامــة الربامــج التدريبيــة الالزمــة.
تعزيــز الترابــط بيــن االســتثمار األجنبــي المباشــر والمنشــآت المحليــة :يســاعد عــى جــذب االســتثامر
األجنبــي املبــارش النوعــي والتكنولوجيــا املرتبطــة بــه ،ويعــزز القــدرة التنافســية للمؤسســة املحليــة وقدرتهــا عــى النفــاذ
إىل األســواق ومصــادر التمويــل الدوليــة ويعــزز املهــارات اإلداريــة العاليــة .ولكــن تحقيــق الرتابــط الناجــح يتطلــب
إقامــة مجموعــة مــن الــركات املحليــة املؤهلــة القــادرة عــى دعــم الســلع والخدمــات التــي تطلبهــا الــركات متعــددة
الجنســية ،و إنشــاء آليــات تحــدد إمكانيــات ومجــاالت الرتابــط بــن املشــاريع املحليــة والــركات متعــددة الجنســيات
وتســاعد الــركات املحليــة عــى التغلــب عــى الصعوبــات مــن جانــب العــرض واالســتجابة ملعايــر الجــودة املطلوبــة مــن
الــركات متعــددة الجنســيات.

ـدف يف النهايــة ضــان قيــام بيئــة تنافســية قــادرة عــى جــذب االســتثامر األجنبــي الباحــث عــن الكفــاءة والقــادر
إن الهــ
عــى متكــن ســورية مــن االتصــال مــع شــبكات اإلنتــاج والتســويق العامليــة ،واالســتفادة مــن تقنياتهــا وأســواقها املتوســعة .وأن
يرتافــق مــع جهــود االرتقــاء الصناعــي التــي تنطــوي عــى إعــادة هيكلــة الصناعــات القامئــة غــر الفعالــة والراكــدة تكنولوجي ـاً،
والبحــث عــن الصناعــات والتكنولوجيــات الجديــدة املتوافقــة مــع ميــزة ســورية النســبية ومســتواها مــن التنميــة مــن جهــة ،ومــن
االســتثامرات والتكنولوجيــات للــركات متعــددة الجنســيات مــن جهــة أخــرى .
* 10أنواع الروابط:
• الروابط الخلفية مع املوردين .هذا يحدث عندما تشرتي الرشكات متعددة الجنسيات قطع الغيار واملكونات واملواد والخدمات من املوردين املحليني ،مشكلة إما عالقة تجارية بحتة
أو تعاون أوثق بني طرفني وهذا يعتمد عىل ما ميكن أن تقدمه الرشكة املحلية من مزايا وخدمات.
• الروابط مع الرشكاء يف مجال التكنولوجيا .ويتشكل هذا حني تقيم الرشكات متعددة الجنسيات مشاريع مشرتكة مع املنشآت املحلية أو متنح الرتاخيص لها باستخدام تكنولوجياتها
أو تقيم التحالفات اإلسرتاتيجية مع الرشكاء املحليني ،متنحهم مبوجبها حق الحصول عىل التكنولوجيا وتبادل املخططات ،واملشاورات املكثفة واملكونات األخرى.
• الروابط األمامية مع العمالء .ويحدث هذا الربط عندما تعهد الرشكات متعددة الجنسيات توزيع منتجاتها التي تحمل عالمات تجارية خاصة إىل منافذ التسويق ،أو عندما تعرض
الرشكات متعددة الجنسيات املصنعة لآلالت واملعدات خدمات خاصة ملا بعد البيع ،تتجاوز خدمات املشورة حول االستخدام والصيانة.
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جهود هيئة االستثمار في تعزيز االستثمار األجنبي المباشر:

بغية تشجيع ومتابعة واقع االستثامر األجنبي املبارش تعمل هيئة االستثامر السورية عىل:
إحــداث مرصــد وطنــي لالســتثامر األجنبــي املبــارش مقــره املركــزي هيئــة االســتثامر الســورية مســتعيناً بكافــة الجهــات
التــي تتعلــق بهــذا املجــال مــن حيــث الخــرة أو التطبيــق أو جمــع البيانــات أو كيفيــة إج ـراء املســوح .يهــدف هــذا
املرصــد إىل:
 .1إعــداد وتحديــث قاعــدة بيانــات شــاملة حــول مشــاريع ()FDIمــن حيــث حجمهــا وتطورهــا ومصادرهــا
وتوزعهــا ومراقبــة أدائهــا وتتبــع نشــاطها.
 .2إعــداد تقاريــر تفصيليــة كل ســنتني وتقاريــر مختــرة كل ســنة للوقــوف عــى واقــع مشــاريع االســتثامر
األجنبــي املبــارش.
 .3متابعــة وتطبيــق توصيــات التقاريــر الوطنيــة لتشــجيع ( )FDIمــع كافــة الجهــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة
ومتابعــة أداء االقتصــاد الســوري وتطــور قطاعاتــه واسـراتيجيات التنميــة ومــؤرشات اإلنتاجيــة وســهولة األعــال
ومرصــد التنافســية وســوق العمــل إضافــة ملتابعــة مــا يتــم نــره عــن االســتثامر األجنبــي يف ســورية يف التقاريــر
الدولية.
 .4إقامــة رشاكات مــع املؤسســات الدوليــة واإلقليميــة املعنيــة باالســتثامر األجنبــي املبــارش وجمــع كافــة املواثيق
العامليــة والتقاريــر الدوليــة الدوريــة حــول ( )FDIومتابعــة تجــارب الــدول الصاعــدة يف هــذا املجال.
تشــكيل لجنــة برئاســة هيئــة االســتثامر الســورية وممثلــة بالجهــات املعنيــة كــوزارة اإلدارة املحليــة وهيئــة التخطيــط
والتعــاون الــدويل وهيئــة التخطيــط اإلقليمــي وغريهــا ،مهمتهــا دراســة املحافظــات واملناطــق الســورية مــن حيــث كافــة
مؤرشاتهــا ومزاياهــا النســبية واملطلقــة واملشــاريع القامئــة فيهــا وذلــك للمســاهمة يف توجيــه االســتثامرات املالمئــة مبــا فيهــا
االســتثامر األجنبــي املبــارش.
إحــداث بنــك معلومــات خــاص باالســتثامر يتضمــن معلومــات حــول كافــة تكاليــف وســائل اإلنتــاج ونــر الفــرص االســتثامرية
املتاحــة وتأمــن كافــة املواصفــات الخاصــة بهــا لتكــون جاهــزة لالســتثامر مبــارشةً.
إنشاء شبكة معلومات حول األسواق الخارجية البديلة لألسواق التقليدية.
التعــاون مــع الحكومــة لتحديــد القطاعــات ذات األولويــة واملحققــة لــروط النمــو واالرتقــاء اإلنتاجــي والتكنولوجــي ودعــوة
املســتثمرين للمشــاركة يف هــذه القطاعــات.
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مرشوع تحسني البيئة االستثامرية
()UNDP

املكتب املركزي لإلحصاء

مسح املؤسسات والرشكات التي يساهم فيها االستثامر األجنبي املبارش يف سورية
Survey of FDI Enterprises
in Syria - 2010
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الفصل الــرابـع
الـــمـــالحــق

الفصل الرابع

مسح االستثمار األجنبي المباشر في سورية ()2010
الـهـدف مـن المسـح
تقييم حالة االستثامر األجنبي املبارش يف سورية يف العام .2010
تحديد أثر االستثامر األجنبي املبارش عىل االقتصاد السوري.
توصيف العوامل الجاذبة لالستثامر األجنبي املبارش إىل سورية.
توصيف العوامل املعيقة لالستثامر األجنبي املبارش إىل سورية.
تكتســب املعلومــات املســتهدفة يف املســح أهميــة خاصــة يف إطــار إعــداد التقريــر االقتصــادي األول لالســتثامر األجنبــي
املبــارش يف ســورية للعــام  2010والــذي تعــده هيئــة االســتثامر الســورية بالتعــاون مــع املكتــب املركــزي لإلحصــاء وبرنامــج
األمــم املتحــدة اإلمنــايئ.
مكـونـات االسـتبيـان

القسم األول :بيانات الرشكة ( صفحة )4 3-
القسم الثاين :حالة االستثامر األجنبي املبارش يف العام ( 2010صفحة )6-5
القسم الثالث :األثر االقتصادي لالستثامر األجنبي املبارش يف سورية( صفحة )9-7
القسم الرابع :العوامل املحفزة و املعيقة لالستثامر األجنبي يف سورية ( صفحة )10-9

مســاهمتكم الق ّيمـة

تزويدنا باملعلومات املطلوبة من رشكتكم واطالعنا عىل أرائكم حول حوافز ومعيقات االستثامر
األجنبي يف سوريا ،سيمكننا من إعداد التقرير االقتصادي األول لالستثامر األجنبي املبارش يف سورية ()2010
ليكون مقياسا” سنويا” لإلطالع عىل حالة االستثامر األجنبي املبارش يف سورية ،آفاقه ووسائل تحفيزه.

سـريـة الـبيـانـات
نؤكد أنه سيتم التعامل مع كل اإلجابات مبنتهى الرسية ولن يتم عرض أي من البيانات عىل مستوى
الرشكة الواحدة ،وإمنا سيتم عرضها بشكل إجاميل وعىل مستوى النشاط.
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دليـل المسـتخدم

يتألــف االســتبيان مــن  40ســؤاال” ،تــم تصميمهــا لتخفيــض الوقــت الــازم إلنهــاء االســتبيان مبــا ال يتجــاوز  35-30دقيقــة،
ومبــا يحقــق الكفايــة الالزمــة للحصــول عــى املعلومــات املســتهدفة ،وقــد اعتمــدت معظــم األســئلة التــي وردت يف
االســتبيان مبــدأ الخيــارات املتعــددة.
لــدى اإلجابــة عــى أســئلة الخيــارات املتعــددة يرجــى إتبــاع املالحظــات الــواردة داخــل االســتبيان واملرافقــة للســؤال
املطــروح .بعــض األســئلة تتطلــب وضــع دائــرة أو (√) عنــد الخيــار املناســب ،وبعضهــا يحتمــل أكــر مــن إجابــة ،فريجــى
مراعــاة ذلــك عنــد ورود مالحظــة (تحتمــل أكــر مــن إجابــة) داخــل االســتبيان.
مثال توضيحي:
يظهر السؤال كام يف الجدول التايل ،إذا كان الخيار املناسب هو الثاين ،فانك تضع دائرة كام يظهر أدناه:
رقم السؤال ....................

السؤال

Question

الرجاء وضع دائرة حول الخيار
املناسب أدناه

1
2

خيار أول
خيار ثان

No.

)Option (I
)Option (II

وضامنا” لدقة املعلومات الرقمية املطلوبة يف االستبيان ،فإننا خصصنا حقوال” لتعبئة البيانات كتابة وأخرى لتعبئتها رقميا” ،وحسب
الخانات املتاحة .ولدى اإلجابة عىل هذه األسئلة ،يرجى االنتباه إىل التقيد بالوحدة املطلوبة أينام تظهر يف االستبيان و بعض األسئلة
تطلب اإلجابة مباليني اللريات السورية ،وأخرى بآالف اللريات السورية.
و يظهر إىل جانب بعض األسئلة حقل خاص هو (الرمز)،يرجى إبقاء الحقول املرتبطة به ليصار إىل تعبئتها من قبل موظفي املكتب
املركزي لإلحصاء (كام يشار إليه يف االستبيان).
ويف القسم املتعلق بأهم املنافع املتحققة من الرشيك األجنبي (السؤال رقم  ،)36وبحوافز االستثامر (السؤال  ،)37ومبعيقات
االستثامر (السؤال  ،)38فإن السؤال يعتمد مبدأ التصنيف حسب األهمية ،و املطلوب وضع دائرة حول الرقم املناسب ،بحيث يدل
الرقم ( )5للعامل األكرث أهمية ،ويدل الرقم ( )1للعامل األقل أهمية.
مثال توضيحي:
رقم السؤال السؤال................................

………………The Question

ضع دائرة لتصنف  5لألكرث أهمية
إىل 1األقل أهمية

 1-عامل ما (مثال” أسواق للتصدير)

وضع دائرة حول الرقم :5
وضع دائرة حول الرقم :4
وضع دائرة حول الرقم :3
وضع دائرة حول الرقم :2
وضع دائرة حول الرقم :1

Use circle to rank from 1 for most
important to 5 for least important

1

2

3

4

5

يعني أنـك تعترب أن هـذا الـعامـل كـان مهمـا” إىل حــد كبيــر
يعني أنـك تعترب أن هـذا الـعامـل كـان مهمـا” إىل حـد مــا
يعني أنك تعترب أن هـذا العامـل يكتسب أهمية متوسطة الدرجة
يعني أنـك تعترب أن هـذا العامـل مل يكن مهمــا” إىل حــد مــا
يعني أنـك تعترب أن هـذا العامـل مل يكن مهمـا” إىل حـد كبيـر
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1- Factor

ينتهــي االســتبيان بحقــل اختيــاري (الســؤال  )40إلتاحــة املجــال للرشكــة املســتهدفة إلضافــة أيــة آراء أو مالحظــات ترغــب
بتزويدنــا بهــا تجدهــا مفيــدة لتحقيــق أهــداف االســتبيان.
القسم األول :بيــانــات الشـــركـة
بيـانـات تعريفيـة:

Section (I): Corporate Information
Identification :

 - 1املحافظة

اــاــا
اـاـاـاـا

 - 2املدينة/القرية
 - 3اسم الرشكة

1- Governorate
2-City/Village
3- Company Name
4- Commercial Registration no.

 - 4رقم السجل التجاري

5- Year of licensing

 - 5سنة الرتخيص

6- Year of start of operation

 - 6سنة بدء العمل

7- Address of head office

 - 7عنوان املكتب الرئييس

8- Tel- Mobile

 - 8هاتف اريض -موبايل

9- Fax

 - 9الفاكس
 - 10املوقع االلكرتوين

10- Website

 - 11الربيد االلكرتوين

11- E-mail
12- Name of Managing Director / CEO

 - 12اسم املدير العام/املدير التنفيذي

بيـــانــات عـامــــة:
13

ما هو نوع نشاط رشكتكم؟

14

ما هو موقع اإلنتاج؟

1-14
2-14
3-14

املحافظة..................... :
املدينة/القرية................. :
تحديد املوقع
 -1خارج املناطق الحرة واملدن الصناعية
 - 2املنطقة الحرة (الرجاءتحديد اسمها)
....................................................
 - 3املدينة الصناعية (الرجاء وضع(√ ) حول
الخيار املناسب أدناه)
 .1عدرا
 .2الشيخ نجار
 .3الحسياء
 .4دير الزور

15

تحت أي قانون استثامر تم الرتخيص لرشكتكم؟

Public information
_____________________
اـاـاـا

اـاـا
اـاـاـاـا
الرجاء وضع دائرة حول الخيار املناسب أدناه

1
2
3

(
(
(
(

)
)
)
)

الرجاء وضع دائرة حول الخيار املناسب أدناه

 - 1قانون االستثامر رقم  8لعام  2007أو قانون
االستثامر رقم  10لعام 1991
 - 2القرار رقم  186لعام  1985ملشاريع اإلقامة
السياحية

1
2
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?13 What is the type of your Business
14 Location of your production
?&operations
14-1 Governorate:…………………….
……………………… 14-2 City/Village:
14-3 Specification of location
)1- Inland (outside industrial cities
)2- Free Zone (please specify name
……………………………..............
) √( 3-Industrial City (Please mark
)where appropriate
A. Adra
B. Sheikh Najjar
C. Hesieh
D. Deir-Ezzor
15 Under which investment Law your
?company is licensed
1- Investment Law no. 8 of 2007
OR Investment law no. 10 of 1991
2- Decree no. 186 of 1985 for tourist accommodation projects

 - 3قانون رقم  21لعام 1958و القانون رقم 103
لعام (1952بخصوص الصناعة)
 - 4قانون رقم  28عام  2001للبنوك الخاصة أو
قانون رقم  35لعام  2003للبنوك اإلسالمية

3
4

 - 5قوانني أخرى(الرجاء التحديد خاصة يف حالة
املشاريع الدوائية ،النفط والغاز ،املشاريع العقارية،
التعليمية ،والصحية) .تحدد ..................
16

ما هي الحالة القانونية لرشكتكم ؟

اــا
الرجاء وضع دائرة حول الخيار املناسب أدناه

1

 -1مساهمة عامة (أسهمها مطروحة لالكتتاب
العام)
 - 2مساهمة مغلقة ( أسهمها غري مطروحة
لالكتتاب العام)
 -3محدودة املسؤولية
 - 4تضامنية

2
3

4

- 5أخرى (تحدد)........................................ :
17

18

ماهو نوع االستثامر األجنبي يف رشكتكم ؟

19

 -1استثامر جديد
 - 2توسع ملرشوع قائم
 -3اندماج  /استحواذ
ما هي حصة املساهمني
السوريني واألجانب يف
رأسامل الرشكة(مباليني اللريات
السورية)؟

16

)5- Other (please specify

اــا

كيف حصلت رشكتكم عىل التكنولوجيا األساسية
التي تعتمدها يف العملية اإلنتاجية؟
(يقبل أكرث من إجابة)
 - 1استرياد وتنفيذ من رشكة أجنبية (مفتاح باليد)
 - 2رشاء مبارش للتكنولوجيا املستخدمة يف الرشكة
(من مورد أو أكرث)
 - 3اتفاق ترخيص من رشكة أجنبية
 - 4فرانشايز (امتياز من رشكة أجنبية)
 - 5تطوير محيل
 - 6أخرى (تحدد) ............................ :

3- Law no. 21 of 1958 / law no.
)103 of 1952 (for industry
4- Law no. 28 of 2001 for private
banks / Law no. 35 of 2003 for
Islamic Banks
5- Other (Please specify especially
& in case of pharmaceutical, oil
gas, real estate, education and
)health projects
What is the legal status of your
?company
1-Public Corporation ( Shares are
)subject to the Public Offering
2-Private Corporation (Shares are
)not subject to the Public Offering
3-Limited Liability
4- Partnership

الرجاء وضع دائرة حول الخيار املناسب أدناه

1
2
3
4
5
6

How did your company acquire
its core technologies? Multiple
response
1- Turn-key
2- Direct Purchase of Technology
from various suppliers
3- License agreement
4- Franchise
5- Local development
………………… )6-Other (specify

القسم الثاين :حالة االستثامر األجنبي املبارش يف سورية يف العام Section (II): The State of FDI in Syria in 2010

 - 1حصة رأسامل املساهمني
املقيميـن السوريني
 - 2حصة رأسامل املساهمني
األجانب (باستثناء املغرتبني
السوريني)
- 3حصة رأسامل املغرتبني
السوريني )املقيمني خارج
سورية)
 - 4إجاميل رأسامل رشكتكم

What is the type of foreign investment at your company? Multiple
response
1- Start Up
)2- Follow Up (expansion
3- Merger / Acquisition

يقبل أكرث من إجابة

1
2
3

SYP Million

ماليني اللريات السورية

2009
2010
كتابة ................. ...............

2011
................

كتابة
رقامً

................. ...............

................

كتابة
رقامً

................. ...............

................

2- Equity share of all foreign
shareholders (excluding Syrian
)expatriates
3- Equity share of Syrian expatri)ates (residing outside Syria

كتابة
رقامً

................. ...............

................

4-Total Equity capital of your
company

رقامً

اـا.اـاـاـا
اـا.اـاـاـا

اـا.اـاـاـا

اـا.اـاـاـا

اـا.اـاـاـا
اـا.اـاـاـا

اـا.اـاـاـا

اـا.اـاـاـا
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اـا.اـاـاـا
اـا.اـاـاـا

اـا.اـاـاـا

اـا.اـاـاـا

1- Equity share of Syrian

residents

18

19

20

تفاصيل حول املساهمني األجانب( نهاية العام ) 2010

)Details about Foreign Shareholders (end of 2010

الرجاء وضع عالمة (√) يف الحقل املناسب

Please mark (√) where appropriate

2-20

بلـد اإلقــامـة
Country of Residence

1-20

كتــابـة

20
6-20

4-20

حصة املستثمر األجنبي مباليني
اللرية السورية ( نهاية عام
)2010
Share of foreign investor
in SYP million (End of
)2010

3-20

نوع االستثامر (يحتمل أكرث من إجابة)
)Type of Investment (Multiple response

- 1أسايس Greenfield
 -2اندماج /استحواذ
- 2استثامر (رشاء حصة رشيك)
- 1توسع يف
M&A (Purchase a
جديد
الرمز* مرشوع قائم
)partner’s share Start-up
Follow-up

كتــابـة

رقـمــاً

جنسية املستثمر األجنبي

5-20

سنة الدخول إىل
السوق السورية
Year of entry
to the Syrian
market

(الرجاء التوضيح يف حالة سوري
مغرتب)

Nationality of foreign
investor

(Please clarify in case of
)Syrian expatriate
كتــابـة

1

...............

...............

اـا.اـاـاـا

اـاـاـاـا

...............

2

...............

...............

اـا.اـاـاـا

اـاـاـاـا

...............

3

...............

...............

اـا.اـاـاـا

اـاـاـاـا

...............

4

...............

...............

اـا.اـاـاـا

اـاـاـاـا

...............

5

...............

...............

اـا.اـاـاـا

اـاـاـاـا

...............

الرمز*

* ترمز من قبل املكتب املركزي لإلحصاء بعد إمتام االستبيان

القسم الثالث :األثر االقتصادي لالستثامر األجنبي املبارش يف العام 2010
21

ما هي املنتجات  /الخدمات الرئيسية
التي كانت تنتجها رشكتكم يف العام
 2010؟

*الرمز
(ترمز من قبل املكتب املركزي لإلحصاء بعد
إمتام االستبيان)

كتــابـة

What are the main products/
services that were produced at
?your company in 2010

املنتجات/الخدمات األساسية التي متثل ...................... 1-1
الحصة األكرب من املبيعات
...................... 2-1

اـاـاـاـا
اـاـاـاـا

Core Products/ services representing the largest share of
your sales

...................... 1-2

اـاـاـاـا

...................... 2-2

اـاـاـاـا

Other secondary products/
services

منتجات/خدمات ثانوية أخرى*
22

ماذا كانت القيمة التقريبية ملبيعاتكم
(محلية وتصدير) يف العام 2010
مباليني اللرية السورية ؟

23

ماذا كانت نسبة حصة الصادرات من
إجاميل مبيعاتكم يف العام  2010؟

24

ما هي األسواق الرئيسية لصادراتكم
يف العام  2010؟

يرجى تحديد حصة
مساهمة كل سوق

25

Section (III): Economic Impact of FDI in

ماذا كانت نسبة وارداتكم من
مشرتياتكم اإلجاملية يف العام 2010؟

كتــابـة

رقمــاً

...............

اـاـاـا
(

كتــابـة

الحصة %

الرمز

............... -1
............... -2
............... -3
............... -4
............... -5
............... -6

What was the share of exports
?in your total sales in 2010

)%

الدولة Country /

What was the value of your
)total sales (domestic & exports
?in 2010 in SYP million

من إجاميل الصادرات

What were the main destina?tions of your exports in 2010

21

22

23

24

اـاـا
اـاـا
اـاـا
اـاـا

Please indicate share of contribution of each destination

اـاـا
اـاـا
(

)%

48

What was the share of your
Imports of your total materials
?of all purchases in 2010

25

26

27

ماذا كانت الحصة السوقية املحلية
لرشكتكم خالل العام 2010؟
ماذا كان العدد الكيل للموظفني يف
رشكتكم يف العام 2010؟

(

What is your company’s
approximate domestic market
?share during 2010

)%

)

(

 1-27العدد اإلجاميل للموظفني
املحليني(سوري)
 2-27العدد اإلجاميل للموظفني العرب
 3-27العدد اإلجاميل للموظفني األجانب

26

What was the total number of
employees in your company
?in 2010

27

Total number of local employ)ees(Syrian

27-1

Total number of Arab employees

27-2

Total number of foreign
employees

27-3

*املنتجات الثانوية :هي املنتجات التي تشكل مصدر غري أسايس للدخل.
28

التحصيل العلمي للموظفني يف رشكتكم

أجنبـي

ســـوري

28-1 Number of employees with university
)degree (B.A.

 1-28عدد املوظفني من حملة الشهادة الجامعية (إجازة)
 2-28عدد املوظفني من حملة درجة املاجستري و /أو
الدكتوراه
29

30

31

كم عدد الدورات التدريبية التي قدمتها رشكتكم
ملوظفيها خالل العام 2010؟
يقبل أكرث من إجابة

Education of employees in your company

28-2 Number of employees with Master and/
or PhD degrees
عدد الدورات
Number of courses

How many training courses did your
Company offer to its employees during
?2010
Multiple response
)1- Management skills (all soft skills

 - 1مهارات اإلدارة

اـاـا

 - 2التكنولوجيا الجديدة والتطبيقات

اـاـا

2- New technology and applications

 - 3عمليات تركيب وتشغيل خطوط اإلنتاج

اـاـا

 - 4اللغة االنكليزية

اـاـا

3-deployment and operation of production lines
4- English courses

ماذا كانت التكلفة اإلجاملية املنفقة عىل التدريب
خالل العام  2010؟ ألف لرية سورية

كتــابـة
رقمــاً اـاـاـا

(including deployment and development of
)production lines

(مبا فيها تركيب وتطوير خطوط اإلنتاج)

 1-31ماذا كانت التكلفة اإلجاملية املنفقة يف مجال

What is the total cost of training spent in
2010? SYP Thousand
Research & Development

أنشطة البحث والتطوير

البحث والتطوير خالل العام 2010؟ ألف لرية سورية

28

كتــابـة ...........................................
رقمــاً اـاـاـا

 2-31كم كان عدد العاملني املشاركني بأنشطة البحث
والتطوير لديكم يف عام 2010؟*

29

30

31

31-1 How much did your company spend on
R&D in 2010? SYP Thousand
31-2 How many employees are involved in
?R&D activities in 2010
?31-3 How many of these above aren’t Syrian

 3-31كم من هؤالء هم من غري السوريني ؟
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32

هل تحملت رشكتكم أي تكاليف متعلقة بحقوق
امللكية أو الرتاخيص أو براءات االخرتاع يف العام
2010؟
(يرجى وضع دائرة حول الخيار املناسب)

33

إذا كانت اإلجابة نعم ،فكم كانت التكلفة يف عام
 2010؟ألف لرية سورية

الNo/

2

)(Please mark a circle in the right field

كتــابـة ...........................................

If yes, then how much did that cost in
2010?SYP Thousand

رقمــاً اـاـاـا

34
هل أدخلت رشكتكم منتجات جديدة إىل السوق
يف عام 2010؟
(يرجى وضع دائرة حول الخيار املناسب)

35

نعمYes/

1

Did you incur any costs related to
royalty agreements, licenses or patents
?in 2010

إذا كانت اإلجابة نعم ،هل تستطيع تزويدنا ببعض
األمثلة عن هذه املنتجات؟

نعمYes/

1

الNo/

2

25

Did your company introduce new pro?duct(s) to the market in 2010

33

34

)(Please mark a circle in the right field

..........................................
..........................................

If yes, could you give us some details on
?)the product(s

35

*يدخل ضمنهم خرباء الرتكيب والتطوير .
36

ما هي املنافع التي حصلت عليها رشكتكم من
خالل ارتباطها باملستثمرين األجانب؟

What benefits does your company derive
?from linkages with its foreign investors

ضع دائرة لتصنف  5لألكرث أهمية إىل  1األقل أهمية

Use circle to rank from 1 for most important
to 5 for least important

 - 1حصة يف رأس املال

1

2

3

4

5

1- Equity capital

 - 2التمويل االئتامين

1

2

3

4

5

2- Credit

 - 3العالمة التجارية

1

2

3

4

5

3- Brand name

 - 4أسواق التصدير

1

2

3

4

5

4- Export markets

 - 5حصة من السوق املحيل

1

2

3

4

5

5- Domestic market share

 - 6مبيعات مضمونة

1

2

3

4

5

6- Guaranteed sale

 - 7ضامن مدخالت اإلنتاج

1

2

3

4

5

7- Guaranteed inputs

 - 8تنويع املنتجات

1

2

3

4

5

8- Product diversification

 - 9اإلدارة

1

2

3

4

5

9- Management

 - 10التكنولوجيا

1

2

3

4

5

10- Technology

 - 11شبكة التسويق العائدة للرشكة األجنبية

1

2

3

4

5

11- Marketing network

 - 12التدريب

1

2

3

4

5

12- Training
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Section (IV):Factors Influencing Foreign
Investors Decision to Invest in Syria
37

العوامل املؤثرة عىل قرارات:القسم الرابع
املستثمرين األجانب لالستثامر يف سورية

What were the main attractions for the
foreign partner(s) to invest in Syria?

ماذا كانت عوامل الجذب الرئيسية للرشيك
األجنبي لالستثامر يف سورية؟

Use circle to rank from 1 for most important
to 5 for least important

38

37

 األقل أهمية1  لألكرث أهمية إىل5 ضع دائرة لتصنف

1- Size of domestic market

5

4

3

2

1

 حجم السوق املحلية- 1

2- Growth of domestic market

5

4

3

2

1

 النمو املتوقع يف السوق املحلية- 2

3- Access to regional markets/ Arab free
trade agreements

5

4

3

2

1

4-Avoidance of double taxation agreements with mother country

5

4

3

2

1

5-Bilateral free trade agreements with
the mother country
6-Expected Euro-Med Association
Agreements

5

4

3

2

1

 االتفاقيات الثنائية للتجارة الحرة مع البلد األم- 5

5

4

3

2

1

 اتفاقية الرشاكة األوروبية املتوسطية املتوقعة- 6

7- Investment/ Tax incentive law(s)

5

4

3

2

1

 الرضيبية/ قوانني الحوافز االستثامرية- 7

8- High profit margin

5

4

3

2

1

 هامش ربح مرتفع- 8

9- Fair tax regime

5

4

3

2

1

 نظام رضائب عادل- 9

10- Access to raw materials

5

4

3

2

1

 الحصول عىل املواد األولية- 10

11- Access to low cost labour

5

4

3

2

1

 الحصول عىل عاملة منخفضة التكلفة- 11

12- Access to domestic skills

5

4

3

2

1

 االستفادة من املهارات املحلية- 12

13- Availability of natural resources

5

4

3

2

1

 وجود موارد طبيعية- 13

14- Geographic location

5

4

3

2

1

 املوقع الجغرايف14-

How Important have the following
factors been as obstacles to your doing
business in Syria?

 اتفاقيات/ الدخول إىل األسواق اإلقليمية- 3
التجارة الحرة العربية
 اتفاقيات تجنب االزدواج الرضيبي مع البلد- 4
األم

ما مدى أهمية العوامل التالية كعقبة للقيام
بالعمل يف سورية ؟

Use circle to rank from 1 for most important
to 5 for least important

 األقل أهمية1  لألكرث أهمية إىل5 ضع دائرة لتصنف

1- Unpredictable macroeconomic
policies

5

4

3

2

1

 عدم إمكانية التنبؤ بسياسات الحكومة- 1
االقتصادية

2- Poor physical infrastructure

5

4

3

2

1

ضعف البنية التحتية- 2

3- Inefficient tax administration

5

4

3

2

1

 عدم كفاءة اإلدارة الرضيبية- 3

4- Unsatisfactory access to credit

5

4

3

2

1

 صعوبة الحصول عىل التمويل- 4

5- Inconvertibility of currency

5

4

3

2

1

 عملة محلية غري قابلة للتحويل لعمالت أجنبية- 5

6- Inflexible labor laws

5

4

3

2

1

 عدم مرونة قوانني العمل- 6

7- Unsatisfactory Foreign Trade Policy

5

4

3

2

1

 سياسة غري مرضية للتجارة خارجية- 7

8- Customs procedures

5

4

3

2

1

 إجراءات الجامرك- 8

51
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39

9-The legal system

5

4

3

2

1

 القضاء- 9

10-Arbitration

5

4

3

2

1

 التحكيم- 10

11- Corruption

5

4

3

2

1

 الفساد- 11

12- Red-tape & bureaucratic procedures

5

4

3

2

1

 الروتني واإلجراءات البريوقراطية- 12

13- unavailability of qualified local
partner

5

4

3

2

1

 عدم وجود رشيك محيل مؤهل- 13

14- Unreliability of local suppliers

5

4

3

2

1

 صعوبة االعتامد عىل موردين محليني- 14

15- Shortage of data

5

4

3

2

1

 ندرة املعلومات- 15

16- Absence of skilled labor

5

4

3

2

1

 غياب العاملة املدربة- 16

17- Poor ICT

5

4

3

2

1

 ضعف التكنولوجيا الرقمية- 17

Is your company planning to expand its
activities in Syria over the next 5 years?
(Please mark a circle in the right field)

40

1

Yes/نعم

2

No/ال

Free comments

هل تخطط رشكتكم لتوسيع نشاطاتها يف سورية
خالل األعوام الخمسة القادمة؟
)(يرجى وضع دائرة حول الخيار املناسب

تعليقات إضافية

52

39

40

A- The Company

 الشـــــــــــــــركـــة-أ

Position of person(s) filling the questionnaire

املنصب اإلداري للشخص الذي أجاب عىل االستبيان

Date of filling the questionnaire

20......./...../.....

تاريخ ملء االستبيان

Stamp of the company

خــاتم الشــركـة

B- In case of not completing the questionnaire,
please specify the reason

 يرجى تحديد السبب، يف حال عدم استيفاء االستامرة-ب

1-Establishment under construction

1

 منشأة قيد اإلنشاء1-

2-Establishment has not started working yet

2

 منشأة مل تبارش العمل2-

3-Other, please specify

3

 غري ذلك يرجى التوضيح3-

C- The Survey

 املــســح-ج
..................................... :اسم الباحث الذي قام باملسح
.................................................... :اسم املرشف

Name of surveyor: ………………………………….
Name of supervisor: ………………………………..

نهاية االستبيان
End of Questionnaire

53

الملحق رقم:/ 2 /

تجربة خمس دول في سياسات وممارسات االستثمار األجنبي المباشر
يهــدف هــذا امللحــق إىل تســليط الضــوء عــى أنظمــة حوافــز االســتثامر األجنبــي املبــارش والقيــود التــي تواجهــه يف خمســة بلــدان
مختــارة .والبلــدان املختــارة هــي ثــاث دول عربيــة (مــر وتونــس واألردن) وبلديــن غــر عربيــن (تركيــا وماليزيــا) ،ولــكل مــن
هــذه الــدول الخمــس تجربــة طويلــة مــع االســتثامر األجنبــي املبــارش.

أوالً :الدول األجنبية:
مـاليـزيـا:

يحــدد نظــام الحوافــز القطاعــات التــي تعتــر ذات أولويــة وتســتهدف للتحفيــز ســواء مبوجــب قوانــن حوافــز االســتثامر أو مبوجــب
الخطــط الرئيســية الصناعيــة املتعاقبــة .وتتــم مراجعــة الحوافــز باســتمرار فتـزال أو تعــدل أو توســع لتبقــى تخــدم غرضهــا ،خاصــة
عندمــا تصــل الصناعــات أو القطاعــات املســتهدفة إىل مســتوى النضــج .وقــد تــم اســتهداف صناعــات محــددة يف كل مرحلــة مــن
مراحــل التنميــة فأعطيــت هــذه الصناعــات صفــة “الصناعــة الرائــدة” وتــم منحهــا إعفــاءات رضيبيــة ومعامــات إمتيازيــة ،وحوافــز
للبحــث والتطويــر حســب نــوع النشــاط والقطــاع الــذي ينتمــي إليــه .وقــد مــرت الحوافــز يف ماليزيــا باملراحــل التاليــة:
 .1تشــجيع الصناعــات املوجهــة للتصديــر وكثيفــة العاملــة يف عقــد الســبعينات (مثــل البضائــع االســتهالكية
وااللكرتونيــات) .وقــد شــهدت هــذه املرحلــة أول تشــجيع واضــح لالســتثامر األجنبــي املبــارش وخاصــة الــركات
متعــددة الجنســيات تحــت قانــون الحوافــز لعــام  1968ومــا بعــده.
 .2تشــجيع الصناعــات الثقيلــة وكثيفــة رأس املــال يف عقــد الثامنينــات (مثــل صناعــة الفــوالذ واالســمنت
واملحــركات) والصناعــات التــي تعتمــد عــى املــوارد املحليــة (مثــل املنتجــات املطاطيــة ،وتصنيــع الــكاكاو
وصناعــات زيــت النخيــل)
 .3تشــجيع التكنولوجيــا واملهــارات العاليــة ،ونشــاطات البحــث والتطويــر والعناقيــد الصناعيــة يف
التســعينات (مثــل االلكرتونيــات وتجميــع الســيارات).
 .4تشــجيع محــركات النمــو الجديــدة منــذ بدايــة هــذا القــرن (مثــل صناعــة األغذيــة الحــال ،والتكنولوجيــا
الحيويــة واإللكرتونيــات البرصيــة ،والتكنولوجيــا الالســلكية واملــواد املطــورة) وتشــجيع القطاعــات اللوجيســتية

والخدميــة.

أبرز حوافز االستثامر:
صفــة الريــادي :يســتفيد مســتثمرو القطــاع الخــاص مبــا فيهــم املســتثمرون األجانــب مــن صفــة الريــادي عندما يســتثمرون
يف الصناعــات املســتهدفة .ومينحهــم صفــة الريــادي إعفــاء مــن رضيبــة الدخــل مــن ســنتني إىل خمــس ســنوات (قابلــة
للتمديــد لغايــة  3ســنوات إضافيــة) بنــاء عــى رشوط محــددة (مثــل حجــم رأس املــال املســتثمر) .
حوافــز إلعــادة االســتثامر :أدخلــت الحكومــة حوافــز إعــادة االســتثامر يف قطاعــات مختــارة (مثــل الصناعــات التــي تعتمــد
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عــى املــوارد املحليــة ،والصناعــات الغذائيــة ،واآلالت واملعــدات وزيــت النخيــل) ،بتقدميهــا جولــة جديــدة مــن الحوافــز.
املمـرات االقتصاديــة :تركــزت طريقــة ماليزيــا يف تشــجيع االســتثامر األجنبــي يف قطاعــات التكنولوجيــا العاليــة عــى منــوذج
حيــزي مــن التنميــة :تنميــة “مم ـرات اقتصاديــة” متخصصــة .متثــل هــذه املم ـرات مســاعي الحكومــة لرعايــة القــدرات
الصناعيــة والتكنولوجيــة لتعميــق القاعــدة الصناعيــة املاليزيــة وزيــادة القيمــة املضافــة ملنتجاتهــا وخدماتهــا .واملمــر األول
واألكــر نضجـاً هــو “املمــر املتميــز للميديــا” ( ،)MSCاملركــز عــى تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ( .)ICTوقــد طــورت
ماليزيــا مؤخ ـرا ً خمســة مم ـرات اقتصاديــة ،وأثبــت اســكندر ماليزيــا املقــام يف العــام  2006فعاليــة يف جــذب االســتثامر
األجنبــي املبــارش (حيــث جــذب  10مليــار دوالر بحلــول عــام .)2011

تــركــيــا:

مــع بدايــة القــرن وخاصــة بعــد األزمــة االقتصاديــة يف عــام  ،2002تبنــت الحكومــة الرتكيــة سياســة تحــرر اقتصــادي واضحــة املعــامل
لجــذب اســتثامرات أجنبيــة إىل قطاعــات محــددة (قطاعــات الصناعــة والتمويــل وتجــارة التجزئــة) ،مــع الرتكيــز عــى التصديــر
(قانــون االســتثامر األجنبــي املبــارش رقــم  4875الصــادر يف حزي ـران  .)2003وكانــت الســمة الرئيســية لقانــون االســتثامر األجنبــي
املبــارش هــي التحــول مــن مبــدأ التخطيــط املســبق إىل إطــار مبنــي عــى الحــد األدىن مــن الرصــد الالحــق لالســتثامر .هــذا الطــرح
الجديــد خلــق مناخ ـاً أكــر تقب ـاً بالنســبة للمســتثمرين ،وقــد تخــى هــذا الطــرح عــن جميــع مــا يتعلــق باالســتثامر األجنبــي
املبــارش بالنســبة للتفحــص املســبق ،واملوافقــة ،ومتطلبــات الحــد األدىن مــن رأس املــال .وقــد توســعت الحوافــز فيــا بعــد لتشــمل
البحــث والتطويــر واالبتــكار لتشــجيع االرتقــاء التكنولوجــي خاصــة يف قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت (.)ICT
باإلضافــة إىل إصــدار القانــون املذكــور أعــاه أحدثــت الحكومــة لجنــة للتنســيق الحكومــي مــن أجــل تحســن املنــاخ االســتثامري
تتألــف مــن :كبــار املمثلــن للــوزارات ذات الصلــة ،والقطــاع الخــاص واملنظــات غــر الحكوميــة لتســاعد يف إزالــة رواســب
البريوقراطيــة التــي تعيــق االســتثامر.

ملحة عن حوافز االستثامر للبحث والتطوير:
تقــدم حوافــز البحــث و التطويــر للمســتثمرين يف تركيــا تحــت مظلتــن قانونيتــن دون أي متييــز بــن املســتثمرين املحليــن
واألجانب:

( )1حوافز األبحاث والتطوير مبوجب القانون رقم  5746لعام 2008

إعانــات ماليــة 100% :مــن اإلنفــاق عــى البحــث والتطويــر واالبتــكار تقتطــع مــن األربــاح الخاضعــة للرضيبــة ،رشيطــة أن
يكــون موقــع الــركات التــي تقــوم بهــذه النفقــات يف مركــز لألبحــاث والتطويــر وأن يكــون لديهــا  50شــخص عــى األقــل
ضمــن طاقــم األبحــاث والتطويــر .و 100%مــن نفقــات البحــث والتطويــر يف املشــاريع املوجهــة نحــو تكنولوجيــا جديــدة،
تقتطــع مــن األربــاح الخاضعــة للرضيبــة ،رشيطــة أن يتجــاوز عــدد الباحثــن  500باحــث.
إعفــاء مــن رســم الطابــع :تعفــى جميــع الوثائــق املتعلقــة باألبحــاث والتطويــر ومنشــآت االبتــكار ضمــن نطــاق القانــون
رقــم  5746مــن رســم الطابــع.
حوافــز رضيبــة الدخــل :تعفــى رواتــب طاقــم البحــث والتطويــر والكــوادر املســاندة مــن رضيبــة الدخــل ملــدة خمــس
ســنوات( حتــى عــام  )2013بالنســب التاليــة:
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إعفاء بقدر  90%للموظفني الذين يحملون إجازة الدكتوراه ،إعفاء بقدر  80%للموظفني اآلخرين.
حوافــز أقســاط الضــان االجتامعــي :يتــم دعــم  50%مــن مســاهامت املوظفــن يف أقســاط الضــان االجتامعــي ملــدة
خمــس ســنوات لــكل مــن العاملــن يف األبحــاث والتطويــر والكــوادر املســاندة ،ويغطــى الحافــز مــن قبــل وزارة املاليــة.

( )2حوافز البحث والتطوير يف مناطق التنمية التكنولوجية مبوجب القانون رقم 4691

مينح البحث والتطوير يف رشكات التكنولوجيا العاملية ضمن “حدائق التكنولوجيا” ،ونشاط تنمية التكنولوجيا
والربمجيات أو نقل اخرتاع تكنولوجي إىل منتج ،أو منوذج أو خدمة الحوافز التالية:
** اإلعفاء من رضيبة الدخل و رضيبة الرشكات حتى  31كانون األول .2023
** إعفاء من رضيبة الدخل ورسم الطابع عىل أجور األبحاث والربمجيات وطاقم البحث والتطوير
حتى  31كانون األول .2023
** يدعم  50%من إسهام أصحاب األعامل يف أقساط الضامن االجتامعي ملدة خمس سنوات لكل
العاملني يف البحث والتطوير والكوادر املساندة.
** يعفى تسليم البضائع والخدمات املقدمة حرصا ً يف البحث والتطوير من رضيبة القيمة املضافة
لغاية  31كانون األول .2023

ثانيًا :الدول العربية:
األردن:

ينظــم قانــون تشــجيع االســتثامر رقــم  )1995( 16وقانــون االســتثامر ( )2003االســتثامر األجنبــي املبــارش يف األردن مبوجــب
التزامــات األردن الدوليــة حســب متطلبــات منظمــة التجــارة العامليــة .اللذيــن يعمــان عــى غربلــة املشــاريع االســتثامرية وتنظيــم
الحوافــز واملزايــا يف قطاعــات معينــة (الصناعــة والزراعــة والســياحة واملشــايف والنقــل البحــري والســكك الحديديــة واملجمعــات
الرتفيهيــة ومراكــز املعــارض وقنــوات توزيــع املــوارد الطبيعيــة الرئيســية).

أبرز حوافز االستثامر مبوجب قانون تشجيع االستثامر رقم  )1995( 16وقانون االستثامر (:)2003
حوافــز رضيبيــة :إعفــاء املوجــودات الثابتــة املســتوردة( اآلالت ،املعــدات واإلمــدادات املســتخدمة يف املــروع مبــا فيهــا
املفروشــات ومعــدات الفنــادق واملستشــفيات) مــن الرســوم والرضائــب .وكذلــك إعفــاء قطــع الغيــار املســتوردة مــن الرســوم
والرضائــب رشيطــة أال تتجــاوز قيمتهــا  15%مــن قيمــة املوجــودات الثابتــة املطلوبــة.
حوافــز األربــاح املعــاد اســتثامرها :إعفــاء املوجــودات الثابتــة املطلوبــة لتوســيع وتنميــة وتحديــث املــروع مــن الرســوم
والرضائــب إذا نجــم عــن هــذا التوســع والتنميــة والتحديــث زيــادة يف اإلنتــاج مبــا ال يقــل عــن .25%
عــدم التمييــز :متنــح املعاملــة نفســها لــكل مــن املســتثمر األردين وغــر األردين ،مبــا يســمح للمســتثمرين غــر األردنيــن
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مبلكيــة أي مــروع بالكامــل أو بشــكل جــزيئ ،أو املشــاركة يف أي نشــاط اقتصــادي يف اململكــة( باســتثناء بعــض خدمــات
التعاقــد والتجــارة التــي تتطلــب رشيــكاً أردني ـاً).
تحويــل األمــوال :يحــق للمســتثمرين األجانــب أن يحولــوا إىل الخــارج دون أي تأخــر وبالعملــة القابلــة للتحويــل ،رأس املال
املســتثمر مــع أيــة عائــدات أو أربــاح محققــة ،وعائــدات تصفيــة االســتثامرات و عائــدات بيــع كل أو جــزء مــن املــروع.
تســوية النزاعــات :وجــوب أن تســ ّوى النزاعــات يف االســتثامر وديــاً بــن املســتثمرين األجانــب والــوكاالت الحكوميــة
األردنيــة .وإذا مل يتــم التوصــل إىل تســوية وديــة خــال فــرة ال تتجــاوز  6أشــهر ،فــإن ألي مــن الطرفــن الحــق يف اللجــوء إىل
التقــايض أو تحويــل الن ـزاع إىل املركــز الــدويل لتســوية نزاعــات االســتثامر (.)ICSID

باإلضافــة إىل هــذه الحوافــز ،منــح قانــون مناطــق التنميــة لعــام  ،2008مناطــق تنمويــة محــددة (مثــل حديقــة امللــك حســن
لألعــال ،حديقــة امللــك حســن بــن طــال ،املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة يف العقبــة ( )ASEZحوافــز إضافيــة للنشــاطات املقامــة
ضمــن املنطقــة ،نذكــر منهــا :تخفيــض رضيبــة الدخــل إىل  ،5%واإلعفــاء مــن رضيبــة املبيعــات عــى البضائــع املباعــة ضمــن منطقــة
التنميــة واملســتخدمة يف نشــاطات اقتصاديــة ،اإلعفــاء مــن رســوم االســترياد عــى جميــع املــواد واملعــدات واآلالت التــي ستســتخدم
يف تأســيس وبنــاء وتجهيــز املــروع  ،اإلعفــاء مــن رضيبــة الخدمــات االجتامعيــة عــى جميــع الدخــل املحقــق ،و اإلعفــاء مــن
رضيبــة األربــاح عــى جميــع الدخــل املحقــق ضمــن املنطقــة أو خــارج اململكــة ).

مــصــر:

نظــم قانــون االســتثامر رقــم  8لعــام  1997االســتثامر األجنبــي املبــارش ومنــح هــذا القانــون مزايــا واضحــة للمســتثمرين األجانــب.
ومنــذ عــام  ،2006تبنــت الحكومــة إسـراتيجية رشاكــة القطــاع العــام والخــاص ( )PPPيف تطويــر الخدمــات العامــة وذلــك بهــدف
تحســن الجــودة وتخفيــف العــبء املــايل عــى الحكومــة.
أبرز حوافز االستثامر:
الحوافز الرئيسية مبوجب قانون االستثامر رقم  8لعام 1997
قانون التمييز :يعامل االستثامر األجنبي معاملة االستثامر الوطني ويعطى حوافز مساوية للمستثمرين املحليني.
قوانني امللكية :ليس هناك أية قيود عىل امللكية األجنبية للمشاريع أو األرايض (ما عدا األرايض الزراعية)؛
الحوافــز التنظيميــة :املســتثمرون لديهــم ضامنــة ضــد التأميــم ومصــادرة امللكيــة و منتجــات املــروع ال تخضــع لقيــود
التســعري.
تحويل األموال :يعطى املستثمرون كامل حقهم يف تحويل األرباح والعائدات.
قوانني التوظيف :ليس هناك حد أدىن من املتطلبات املتعلقة بتوظيف املرصيني أو األجور.

الحوافز املالية:

 تخضع األصول الرأساملية املستوردة ومواد البناء للمشاريع املوافق عليها لرسم استرياد موحد هو .5% مينح املستثمرون الجدد إعفاءات رضيبية من  5إىل  20سنة ( حسب موقع املرشوع). -تعفى رواتب الخرباء األجانب من رضيبة الدخل إذا كانت إقامتهم يف مرص ألقل من سنة واحدة.
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 متنح إعفاءات رضيبية ألرباح رأس املال املعاد استثامرها ولرأس املال املدفوع يف الرشكات املطروحأسهمها لالكتتاب العام.
 إعفاء من رسوم التوثيق واإلشعار. تقدم حوافز مالية خاصة لألعامل الزراعية :إعفاء رضيبي لعرش سنوات لنشاطات زراعة األريض.تســوية النزاعــات :يحــق للمســتثمرين تســوية النزاعــات ضمــن إطــار اتفاقيــات ثنائيــة  ( ICSIDاتفاقيــة واشــنطن حــول
تســوية النزاعــات املتعلقــة باالســتثامر بــن الــدول ومواطنــي دول أخــرى) أو مــن خــال التحكيــم أمــام مركــز إقليمــي
للتحكيــم التجــاري الــدويل يف القاهــرة ،الــذي يطبــق قوانــن منظــات األمــم املتحــدة حــول قانــون التجــارة الدوليــة.

الحوافز خارج نطاق القانون رقم  8لعام 1997

 ينظم االستثامر األجنبي املبارش يف قطاع النفط باتفاقيات امتياز بني املستثمرين ورشكة النفط العامةاملرصية)EGPC( .
 ينظم االستثامر األجنبي يف سوق التأمني املحلية بالقانون رقم  91لعام .1995 تنظم مشاريع  .B.O.Tللطرق العامة واملطارات بالقانون رقم  229لعام 1996والقانون رقم  3لعام 1997

باإلضافــة إىل قانــون االســتثامر العــام رقــم  8لعــام  ،1997تبنــت مــر منهــج آخــر لتشــجيع االســتثامر يف مناطــق االســتثامر
مبوجــب القانــون رقــم  19لعــام  .2007وتتألــف الحوافــز التــي تقدمهــا املناطــق قــدرا ً أقــل مــن املتطلبــات البريوقراطيــة املرهقــة
للحصــول عــى الرتاخيــص ،والتخفيــف مــن العديــد مــن الرضائــب والتعريفــات (حســب نــوع املنطقــة) .وتضــم كل منطقــة إدارة
جمركيــة متكاملــة وإدارة رضيبيــة وتســوية النزاعــات والرتاخيــص باإلضافــة إىل خدمــات عامــة للمســتثمرين للمشــاريع القامئــة
ضمــن املناطــق.
وتتضمــن ضامنــات وحوافــز املناطــق االقتصاديــة الخاصــة :رضيبــة ثابتــة مبعــدل  5%عــى الدخــل الشــخيص؛ رضيبــة ثابتــة مبعــدل
 10%عــى جميــع الفعاليــات ضمــن املناطــق االقتصاديــة الخاصــة؛ شــهادات منشــأ مرصيــة للمصدريــن مــن املناطــق االقتصاديــة
الخاصــة تســمح لهــم االســتفادة مــن اتفاقيــات التجــارة الدوليــة املرصيــة.

تـونــس:

ترتكــز الحوافــز االســتثامر بالدرجــة األوىل حــول جــذب االســتثامرات املوجهــة نحــو التصديــر .حيــث تشــكل تونــس مــوردا مه ـاً
وصاعــدا ً ألوروبــا يف مجــال األلبســة واألقمشــة .ويف الســنوات األخــرة ولغايــة عــام  ،2010متتعــت تونــس بإطــار اقتصــادي مســتقر،
مــع نســبة تضخــم منخفضــة نســبياً ومعــدالت منــو ثابتــة ،حتــى أنــه يف الفــرة مــا بــن  1997-2007كان االقتصــاد ينمــو مبعــدل
ســنوي بلــغ  ،5%مــا وضــع تونــس بــن البلــدان األكــر منــوا ً يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا ( )MENAالتــي مل تتجــاوز
معــدالت النمــو فيهــا  4.3%يف الفــرة ذاتهــا.
وكان هنــاك عامــان أساســيان لتدفــق االســتثامر األجنبــي املبــارش إىل تونــس يف عقــد التســعينات .أوالً ،برنامــج التعديــل الهيــكيل
الــذي تبنتــه الحكومــة لتعزيــز بيئــة األعــال مبــا فيهــا النظــام املــايل وتحســن القــدرة التنافســية للقطــاع الصناعــي والخدمــات
ذات الصلــة .ثاني ـاً ،اتفاقيــة الرشاكــة مــع االتحــاد األورويب ،حيــث كانــت تونــس البلــد األول يف الــرق األوســط وشــال إفريقيــا
الــذي وقــع اتفاقيــة الرشاكــة مــع االتحــاد األورويب .وقــد أبرمــت تونــس هــذه االتفاقيــة يف  17متــوز  1995ودخلــت االتفاقيــة حيــز
التنفيــذ يف  1آذار .1998
ويحكــم قانــون حوافــز االســتثامر لعــام  1994وتعديالتــه كل مــن االســتثامر الوطنــي واألجنبــي يف تونــس ،ويقســم القانــون
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املســتثمرين األجانــب املحتملــن إىل فئتــن:
** اوفشور :يشكل رأس املال األجنبي  66%عىل األقل من امللكية ويخصص  80%عىل األقل من اإلنتاج
لسوق التصدير.
** أونشور :تقترص امللكية األجنبية عىل  49%يف معظم املشاريع غري الصناعية (ميكن أن تصل امللكية األجنبية
إىل  100%ويبقى االستثامر داخل األرايض (اونشور) .ويربز االختالف بني األونشور واألوفشور يف التوجه
نحو التصدير باإلضافة إىل نسبة امللكية األجنبية).

ملحة عن حوافز االستثامر:
الحوافز الرئيسية التي متنح لرشكات التصدير:
الحوافز الرضيبة والجمركية:

 تعفــى رشكات التصديــر مــن التعريفــات الجمركيــة بالنســبة للمــواد األوليــة واملعــدات الرضوريــة لنشــاط التصديــر .كــاتتمتــع بإعفــاء رضيبــي عــى الســلع األساســية التــي ليــس لهــا بديــل مصنــع محليـاً بينــا تحــدد رضيبــة القيمــة املضافــة بـــ
 10%عــى واردات الســلع األساســية.
 متنــح الــركات التــي تصــدر  70%عــى األقــل مــن إنتاجهــا إعفــاء مــن رضيبــة الــركات ملــدة  10ســنوات ،تخضــع بعدهــالـــ 50%مــن رضيبة الــركات العاديــة ()35%
تحويــل األمــوال و األربــاح املعــاد اســتثامرها :يتمتــع املســتثمرون األجانــب بحريــة تحويــل أرباحهــم ويتمتعــون كذلــك
بإعفــاء رضيبــي عــى الدخــل واألربــاح املعــاد اســتثامرها يصــل إىل  % 35مــن الدخــل أو األربــاح الخاضعــة للرضيبــة.
تســهيالت اليــد العاملــة األجنبيــة :يســتفيد طاقــم العاملــن واملســتثمرين األجانــب أو ممثليهــم األجانــب املســؤولني عــن
إدارة الرشكــة التــي مركزهــا يف تونــس مــن دفــع رضيبــة ثابتــة تعــادل  20%مــن الدخــل اإلجــايل ويتمتعــون بإعفــاء مــن
الرســوم الجمركيــة والرضائــب املشــابهة.
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يالحظ من التجارب السابقة اعتامد كل دولة عىل سياسة مختلفة يف جذب االستثامر األجنبي املبارش:
ت ُركــز التجربــة املاليزيــة عــى التطــور املســتمر يف نظــام الحوافــز ،باإلضافــة إىل سياســات تعزيــز
التكنولوجيــا.
ت ُركــز تركيــا عــى مبــدأ “الحريــة للمســتثمر” والــذي ظهــر يف التحــول مــن سياســة التخطيــط املســبق إىل
سياســة الرصــد الالحــق لالســتثامر .كــا تــم الرتكيــز عــى التحــول مــن الحوافــز املســتهدفة ملناطــق محــددة
إىل الحوافــز املوجهــة الســتخدام التكنولوجيــا ومســتوى هــذه التكنولوجيــا.
أمــا األردن فقــد اعتمــدت عــى تعزيــز دور مفهــوم “املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة” يف جــذب االســتثامر
األجنبــي املبــارش إضافــة إىل الحوافــز والضامنــات األخــرى التــي تــم منحهــا مبوجــب قانــون تشــجيع االســتثامر.
واعتمــدت مــر عــى إس ـراتيجية التنــوع يف الصناعــات ،وأولــت اهتــام خــاص يف تشــجيع املناطــق
الصناعيــة ودور الهيئــة العامــة لالســتثامر واملناطــق الحــرة (.)GAFI
بينــا ركــزت تونــس عــى تشــجيع االســتثامر األجنبــي املبــارش يف قطــاع التصديــر وعملــت عــى ربــط
صناعــة التصديــر يف تونــس بحلقــات اإلمــداد وشــبكات اإلنتــاج العامليــة.
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الملحق رقم:/ 3 /
اتفاقيات تجنب االزدواج الضريبي المصدقة -سورية

قائمة باتفاقيات االستثمارية الثنائية  -سورية
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اتفاقيات تجنب االزدواج الضريبي المصدقة -سورية
1

مصر

 19تموز 1991

 1كانون الثاني 1991

2

قبرص

 15اذار1992

 22أيار 1995

3

لبنان

 12كانون األول 1997

 10اذار1998

4

اندونيسيا

 27حزيران 1997

 19أب 2000

5

مالطا

22شباط 1999

 5تشرين األول 1998

6

تونس

 22حزيران 1998

 1كانون االول2001

7

كورية-الجمهورية الديمقراطية الشعبية

 20شباط 2000

 8حزيران 2001

8

الجزائر

 12أيلول 1997

 22حزيران 2001

9

الكويت

 9كانون األول 1997

 4تموز 2001

10

بلغارية

 20آذار 2001

 4تشرين األول 2001

11

البحرين

 20أيلول 2000

 25تشرين األول 2001

12

إيران

 20آب 1996

 3كانون األول 2001

13

اإلمارات العربية المتحدة

 26كانون الثاني 2000

 12كانون الثاني 2002

14

ايطاليا

 23تشرين الثاني 2000

 16شباط 2002

15

بيالروسية

 11آذار 1998

 3نيسان 2002

16

السودان

 31أيار 2001

 19نيسان 2002

17

اليمن

 23تموز 2001

20نيسان 2002

18

األردن

 8تشرين األول 2001

 12حزيران 2002

19

باكستان

 16آذار 2001

 23أيلول 2002

20

روسيا

 17أيلول 2000

 1آب 2003

21

بولندا

 15أب 2001

 23كانون الثاني 2003

22

قطر

 23تشرين األول 2003

 31آذار 2004

23

أوكرانيا

 5حزيران 2003

 4حزيران 2004

24

تركيا

 6كانون الثاني 2004

 21آب 2004

25

فرنسا

 17تموز 1998

 16كانون األول 2004

26

المغرب

 19حزيران 2005

 4أيلول 2005

27

عمان

 14أيلول 2005

 17كانون الثاني 2006

28

أرمينيا

 29حزيران 2005

 31أيار 2006

29

ماليزيا

 28شباط 2007

 1تموز 2007

30

ليبيا

 10أيار 2007

 15تشرين الثاني 2007

31

الهند

 18حزيران 2008

 11أيلول 2008

32

رومانيا

 24حزيران 2008

 30أيلول 2008

33

كرواتيا

 18تموز 2008

 6تشرين الثاني 2008

34

جمهورية التشيك

 18أيار 2008

 1كانون األول 2008

35

سلوفاكيا

 18شباط 2009

 17حزيران 2009

36

العراق

 26تشرين الثاني 2007

 19تشرين الثاني 2009

37

المملكة العربية السعودية

 7تشرين األول 2009

 20كانون األول 2009

38

ألمانيا

 17شباط 2010

 11تموز 2010

39

النمسا

 3آذار 2009

 19تشرين األول 2010

40

الصين

 31تشرين األول 2010

 30نيسان 2011
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تاريخ التوقيع

تاريخ رسيان املفعول

قائمة باتفاقيات االستثمار الثنائية  -سورية
1

ألمانية

 2آب 1977

 20نيسان 1980

2

ليبية

 8شباط 1993

 7تشرين األول 1995

3

باكستان

 25نيسان 1996

 4تشرين الثاني 1997

4

بيالروسية

 11نيسان 1998

 1تشرين األول 1998

5

مصر

 28نيسان 1997

 5تشرين األول 1998

6

اندونيسية

 27كانون الثاني 1997

 20شباط 2000

7

اإلمارات العربية المتحدة

 26تشرين الثاني 1997

 10كانون الثاني 2001

8

السودان

 7كانون الثاني 2000

 1أيلول 2001

9

الصين

 9كانون األول 1996

 1تشرين الثاني 2001

10

بلغارية

 21أيار 2000

 10تشرين الثاني 2001

11

البحرين

 20أيلول 2000

 18كانون األول 2001

12

األردن

 8تشرين األول 2001

 11أيار 2002

13

تونس

 23كانون الثاني 2001

 12آذار 2003

14

المغرب

 23تشرين األول 2001

 29آذار 2003

15

ايطالية

 20شباط2002

 13تشرين الثاني 2003

16

اليونان

 23شباط 2003

 27شباط 2004

17

الكويت

 16آب 2001

 23آذار 2004

18

اسبانية

 20تشرين األول 2003

 14كانون األول 2004

19

اليمن

 9تشرين األول 1996

 22تموز 2005

20

ايران

 5شباط 1998

 16تشرين الثاني 2005

21

تركية

 6كانون الثاني 2004

 3كانون الثاني 2006

22

روسية

 27كانون الثاني 2005

 13تموز 2007

23

قبرص

 10كانون الثاني 2007

 30كانون األول 2007

24

سويسرة

 9أيار 2007

 1تموز 2008

25

الهند

 18كانون الثاني 2008

 22كانون الثاني 2009

26

ماليزية

 7كانون الثاني 2009

 3أيار 2009

27

جمهورية تشيكية

 21تشرين الثاني 2008

 14تموز 2009

28

رومانية

 24كانون الثاني 2008

 26تموز 2009

29

سلوفاكية

 18شباط 2009

 9كانون األول 2009

30

أرمينية

 17كانون الثاني 2009

 4كانون الثاني 2010

31

أزربيجان

 8تموز 2009

 4كانون الثاني 2010

32

السينغال

 14تشرين الثاني 1975

33

الجزائر

 14أيلول 1997

34

أوكرانية

 21نيسان 2002

35

العراق

 29آب 2002

36

قطر

 24تشرين األول 2003

37

عمان

 14أيلول 2005

38

كورية-الجمهورية الديموقراطية الشعبية

 14أيار 2006

39

طاجكستان

 10شباط 2007

40

فرنسة

 12أيار 2009

41

لبنان

 18تموز 2010
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 SCBإعداد ، UNCTADاملصدر :وزارة املالية

البلــــد

تاريخ التوقيع

تاريخ رسيان املفعول

قائمة بعناوين بعض الجهات
الحكومية والوزارات المختلفة
هيئة االستثامر السورية اإلدارة العامة
هاتف2062 :

هاتف - 00 963-114412039 :فاكس00 963-114428124 :

فروع هيئة االستثامر السورية يف املحافظات
فرع القنيطرة:
هاتف00 963-142234446 :
فاكس00 963-142221759 :

فرع السويداء:
هاتف00 963-16240272 :
فاكس00 963-16221534 :

فرع درعا:
هاتف00 963-15238003 :
فاكس00 963-15234008 :

فرع الرقة:
هاتف00 963-22282934 :
فاكس00 963-22282933 :

فرع حامه:
هاتف00 963-332517197 :
فاكس00 963-332517198 :

Email:syinvest@mail.sy
موقع الخارطة االستثامرية:
www.syriainvestmentmap.org
موقع هيئة االستثامر السوريةwww.sia.gov.sy :

رئاسة مجلس الوزراء

دمشق  :كفرسوسة  -هاتف  - 2226000 /1 /2 :فاكس2237842:
www.youropinion.gov.sy

وزارة الصناعة

وزارة اإلعالم

دمشق  :شارع ميسلون  ،صندوق بريد 12835
هاتف 2231845 - 2231834 :
فاكس2231097 :
موقع الوزارةhttp: www.syr-industry :
الربيد اإللكرتوين min-industry@mail-sy :

دمشق  :أوتوسرتاد املزة  ،دار البعث
هاتف 6624220 - 6624217 :
فاكس6665166 :
موقع الوزارةhttp: www.moi-syria.com :

وزارة الخارجية

وزارة الداخلية

دمشق  :املرجة
هاتف 2220102 - 2220101 :
فاكس2223428 :
الربيد اإللكرتوين somi@net.sy :

دمشق  :كفرسوسة جانب مبنى رئاسة مجلس الوزراء
هاتف 3331200 /3/2/1 :
فاكس3327620 :
الربيد اإللكرتوين syr-mofa@scs-net.org :
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وزارة النفط والرثوة املعدنية

وزارة الكهربـاء

دمشق  :عدوي  ،صندوق برد /40/
هاتف  4455972 - 4445610 :فاكس4457786 :
موقع الوزارةhttp: www.mopmr-sy.org :
الربيد اإللكرتوين mopmr@net.sy :

دمشق  :شارع القوتيل  ،صندوق بريد /4900/
هاتف  2119934 /6/5 :فاكس2227736 :
الربيد اإللكرتوين peegt@net.sy :

وزارة االقتصـاد والتجـارة

وزارة الشؤون االجتامعية والعمل

دمشق  :شارع ميسلون
هاتف  2213513 /5/4 :فاكس2225695 :
موقع الوزارةhttp: www.syrecon.org :
الربيد اإللكرتوين econ-min@net.sy :

دمشق  :ساحة يوسف العظمة
هاتف 2210355 - 2225948 :
فاكس2247499 :

وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي

وزارة السياحة

دمشق  :شارع القوتيل
هاتف 2210122 - 2237940 :
فاكس2242646 :
موقع الوزارةhttp: www.syriatourism.org :
الربيد اإللكرتوين min-tourism@mail.sy :

دمشق  :ساحة الحجاز  -شارع جربي
هاتف 2213613 /4 :
فاكس2244078 :
موقع الوزارةhttp: www.syrianagriculture.org :
الربيد اإللكرتوين agre-min@syriatel.net :

وزارة النقل

وزارة اإلسكان واملرافق

دمشق  :أبو رمانة
هاتف5440078 - 5447101/2/4 :
فاكس5426477 :
موقع الوزارةhttp: www.min-trans.net :
الربيد اإللكرتوين gcpt-dam@min-trans.net :

دمشق  :ساحة يوسف العظمة
هاتف 2217570 /2/1 :
فاكس2217570 :
الربيد اإللكرتوين mhu@net.sy :

وزارة املالية

اتحاد غرف التجارة السورية

دمشق  :ساحة التجريد ،صندوق بريد /13136/
هاتف 2211300 - 2216300 /3/2/1 :
فاكس2224701 :
الربيد اإللكرتوين mof@net.sy :

دمشق :شارع موىس بن نصري
هاتف 3311504 - 3337344 :فاكس3331127 :
الربيد االلكرتوينsyr-trade@mail.sy:
www.fedcommsyr.org

وزارة الدولة لشؤون البيئة

وزارة اإلدارة املحلية
دمشق  :كفرسوسة
هاتف3046 :

دمشق  :ساحة املحافظة
هاتف - 2317911 – 2317854 :فاكس2316921 :
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املدينة الصناعية يف الشيخ نجار
حلب :الشيخ نجار

املدينة الصناعية يف حسياء
حمص :حسياء

هاتف 00 963-31536000718 :فاكس5360003 :
www.ic-homs.sy
الربيد اإللكرتوينcustomer@ic-homs.sy :

هاتف 00 963-214769011 -476901 :فاكس2272479 :
www.aic.org.sy
الربيد اإللكرتوينAlp-city@net.sy :

املدينة الصناعية يف عدرا

مرصف سورية املركزي

املكتب املركزي لإلحصاء

هيئة تخطيط الدولة

ريف دمشق :عدرا
هاتف 5850024 – 5850018
www.aic.org

دمشق :ساحة السبع بحرات
هاتف 2216802 – 2212642 :فاكس 2248329
info@bcs.gov.sy

دمشق :ابن النفيس
هاتف  5161035 – 5161024فاكس 5161011
www.planning.gov.sy

دمشق :أبو رمانة شارع عبد امللك بن مروان
هاتف 3335830 :فاكس3322292 :

UNDP

دمشق :املزة فيالت غربية
هاتف 00963-116129811 :فاكس 0963116114541
www.undp.org
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