
“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.”

الســيد الـرئيـس بشــار األســــد





التقرير السنوي السابع 
لالسـتثمار يف ســورية





ـــام 2012 يف ظـــل  ـــة االســـتثامر الســـورية عـــن الع ـــر االقتصـــادي االســـتثامري الســـنوي الســـابع لهيئ ـــأيت صـــدور التقري ي

ـــتغالل  ـــوى االس ـــنه ق ـــذي تش ـــم ال ـــدوان الغاش ـــة والع ـــرب الكوني ـــر الح ـــٍد أث ـــن أح ـــى ع ـــال يخف ـــتثنائية، ف ـــروف اس ظ

ـــتثامري  ـــاخ االس ـــة واملن ـــى البيئ ـــك ع ـــر ذل ـــورية ، وأث ـــى س ـــة ع ـــا يف املنطق ـــادي( وتابعيه ـــامل االقتص ـــة )الش العاملي

ـــكل  ـــتثامرات بش ـــق االس ـــتمرار تدف ـــى اس ـــي ع ـــٍح وج ـــكل واض ـــري بش ـــات تش ـــإن البيان ـــدوان ف ـــذا الع ـــم كل ه ورغ

ـــوص  ـــه الخص ـــى وج ـــتثامر ع ـــجيع االس ـــاص بتش ـــي الخ ـــوم الترشيع ـــة املرس ـــت مظل ـــة تح ـــتثامرات املقام ـــام واالس ع

فقـــد وصلـــت إىل )182( مرشوعـــاً يف العـــام 2011 وســـجلت البيانـــات أيضـــاً )47( مرشوعـــاً يف العـــام 2012، هـــذا 

يدلـــل عـــى أن ســـورية بلـــٌد اســـتثنايٌئ بـــكل املقاييـــس يف الصمـــود واالنتصـــار عـــى العـــدوان ولديهـــا املقومـــات 

ـــك .  ـــة لذل الكافي

ـــات  ـــة باملقوم ـــامل املتعلق ـــاز األع ـــى إنج ـــل ع ـــتمر العم ـــاذٍب يس ـــتثامري ج ـــاٍخ اس ـــية ملن ـــات األساس ـــاً باملقوم وإميان

األخـــرى لجعـــل املنـــاخ أكـــر جذبـــاً، ســـيام وأن إمياننـــا كبـــري جـــداً بـــأن املرحلـــة املقبلـــة هـــي مرحلـــة ازدهـــار 

اســـتثامري بامتيـــاز، لذلـــك كلـــه العمـــل جـــاٍر نحـــو الوصـــول إىل ترشيـــع اســـتثامري جديـــد يحمـــل يف مالمحـــه 

الرئيســـية الربـــط املـــكاين االســـتثامري ومتطلبـــات التنميـــة وكذلـــك القطاعـــي واملزايـــا والتســـهيالت واإلعفـــاءات 

ـــن  ـــة، فضـــالً ع ـــة واالجتامعي ـــة االقتصادي ـــة لخطـــط التنمي ـــة إضافي ـــات أخـــرى. ليكـــون دعام ـــادة شـــموليته لقطاع وزي

الربـــط الشـــبيك وتبســـيط اإلجـــراءات وافتتـــاح املزيـــد مـــن الفـــروع .  

الـمديــر الـعــام          

                  م . هــالــة اســـرب غزال

الـمـقـــدمــة
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مـؤشــــرات االقتصـــاد الكلي

التــي  األساســية  الركيــزة  املعلومــات  تعتــرب   
ــكل  ــتثامرات، و تش ــواع االس ــن أن ــوع م ــا أي ن ــد عليه يعتم
املعلومــات املتعلقــة باالقتصــاد الــكي جانبــاً هامــاً مــن هــذه 
املعلومــات. إذ غالبــاً مــا تؤثــر املعلومــات الكليــة كالتغــريات 
يف الناتــج املحــي اإلجــاميل ومعــدل التضخــم ومعــدل اإلنفــاق 

االســتثامرات.  ونــوع  حجــم  الحكومي.....عــى 

ســيتناول هــذا الفصــل أهــم املــؤرشات االقتصاديــة للجمهورية 
ــات املعتمــدة  ــامداً عــى البيان ــك اعت ــة الســورية، وذل العربي
والصــادرة عــن كل مــن وزارة املاليــة ومــرف ســورية املركــزي 

و املكتــب املركــزي لإلحصــاء.   

الجدول )1( تطور املوازنة العامة )الجاري واالستثامري( خالل الفرتة  2012-2007

اإلجاميلاالستثامريالجاريالعام          /         املوازنة

2007258000330000588000

2008370000230000600000

2009410000275000685000

2010427000327000745000

2011455000380000835000

20129515503750001326550

تطور املوازنة

 العامة 

خالل الفرتة

2012-2007

الشكل )1(

املصدر:وزارة املالية

مليون لريه سورية

المـوازنـة العـامـة:

لقــد تطــورت املوازنــة العامــة يف الجمهوريــة العربية   
الســورية تطــوراً هامــاً خــالل الفــرة )2007-2012( فقــد 
كانــت االعتــامدات يف بدايــة الفــرة )588000( مليــون ل.س يف 
حــني بلغــت يف العــام 2012 )1326550( مليــون ل.س أي أنهــا 
ــامدات  ــك االعت ــن )% 225.5(، و كذل ــد ع ــدار يزي ــت مبق من
ــة فقــد قفــزت مــن )258000( مليــون ل.س يف بدايــة  الجاري
ــل  ــذا يدل ــا وه ــون ل.س يف نهايته ــرة اىل )951550( ملي الف
عــى حجــم النشــاط العــام يف الحيــاة االقتصاديــة و مبــا يزيــد 
عــن نســبة منــو مقدارهــا )% 368.8( خــالل ســت ســنوات أمــا 
الشــق االســتثامري فقــد منــا أيضــاً و لكــن بنســب أقــل بكثــري 
مــن تلــك التــي منــا بهــا الشــق الجــاري مــن )330000( مليــون 
ل.س إىل )375000( مليــون ل.س يف العــام 2012 وهــذا يدلــل 
عــى أن الحكومــة أفســحت املجــال واســعا للقطــاع الخــاص 
للعــب دور رئيــي يف الجانــب االســتثامري وفــق خطــط 

ــة.  ــاة االقتصادي ــة مشــاركة القطــاع الخــاص يف الحي تنمي
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المتغيرات االقتصادية يف 
االقتصاد الوطني وفق 

الحسابات القومية :

تعتــرب إحصــاءات الحســابات القوميــة مــن أبــرز   

املــؤرشات االقتصاديــة، والتــي ميكــن مــن خــالل تحليــل 

املجاميــع والبنــود املتضمنــة فيهــا، والتعــرف عــى تطــور األداء 

ــرأ  ــا يط ــي، وم ــاد الوطن ــام يف االقتص ــادي الع ــو االقتص والنم

عليــه مــن تغــريات هيكليــة مــن فــرة إىل أخــرى. وفيــام يــي 

عــرٌض ألهــم هــذه املــؤرشات :

ــة  ــاج املحــي اإلجــاميل بأســعار الســوق الثابت أوالً:   اإلنت
ــام 2000: لع

200720082009201020112012 البيان

301350308497331324400494454467278487   إيرادات جارية محلية

158221993032127618177092194192500566   إيرادات استثامرية محلية

133781065012296119351885218568   قروض وموارد خارجية ومنح

171599109953139914189027213044519134   مجموع اإليرادات االستثامرية

472949418450471238589521667511797621   إجاميل اإليرادات

528929-167489-164479-213762-181550-115051-   رصيد العجز النهايئ

املصدر:وزارة املالية

مليون لرية سورية

مليون لرية سورية

الجدول )2( اإليرادات اإلجاملية خالل الفرتة 2012-2007

جدول )3(اإلنتاج املحي اإلجاميل باألسعار الثابتة لعام 2000 حسب القطاعات

2010*200720082009القطاعات االقتصادية -العام

378378356210394265362119  الزراعة

185417191422191719198811  الصناعة اإلسراتيجية

501534517926535121573683  الصناعة التحويلية

67546702237589382420  الكهرباء واملاء

145516134609140623146968  البناء والتشييد

320126366047374531380521  تجارة الجملةو املفرق

220648247725247503277085  النقل واملواصالت واملفرق

77468817048703793311  املال والتأمني والعقارات

286318295220338302372886  خدمات املجتمع

23870248232400020940  الرسوم

2206821228590924089942508744  املجموع العام
* بيانات أولية  املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء.

ــة  ــن قيم ــوق ع ــعار الس ــاميل بأس ــي اإلج ــاج املح ــرب اإلنت يع
ــابية  ــرة الحس ــا يف الف ــم إنتاجه ــي ت ــات الت ــلع والخدم الس
شــاملة اإلنتــاج غــري التــام و منتجــات االســتخدام الــذايت عــى 
أســاس قيمة املنتج أي القيمــــة الســوقية يف املنشــأة املنتجـــة.   
وتشــري التقديــرات املتاحــة عــى أن اإلنتــاج املحــي اإلجــاميل 
قــد ازداد يف عــام 2010 بأســعار الســوق الثابتــة لعــام 2000 
بنســبة قدرهــا )%4.14( عــن العــام الســابق فقــد وصــل 
ــون ل.س، كــام بلغــت نســبة  عــام 2010 لـــ )2508744( ملي
التغــري عــام 2009 )%5.38( عــن عــام 2008. ونجــد أن قطــاع 
الصناعــات التحويليــة قــد احتــل املرتبــة األوىل يف اإلنتــاج 
ــاع  ــاله قط ــبة )%23( ت ــام 2010 بنس ــاميل يف ع ــي اإلج املح
تجــارة الجملــة واملفــرق ثــم قطاعــي خدمــات املجتمــع 

ــايل : ــا يوضــح الجــدول الت ــة حســب م والزراع
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ــي  ــاج املح ــاص يف اإلنت ــاع الخ ــدة للقط ــاهمة املتزاي إن املس
ــادة  ــة وزي ــة العام ــه يف املوازن ــم عرض ــا ت ــر م ــاميل يف اإلج
ــق  ــد حق ــة . فق ــاة االقتصادي ــاع يف الحي ــذا القط ــاركة ه مش
تزايــداً يف العــام 2010 بلغــت نســبة املســاهمة بــه )61.9%( 

ــي  ــكل تدريج ــام بش ــاع الع ــاهمة القط ــع مس ــل تراج مقاب
ــدول  ــه الج ــا يوضح ــق م ــط وف ــت ) %38.1( فق ــث بلغ حي

ــايل : الت

ثانيــاً:   الناتــج املحــي اإلجــاميل بأســـــعار الســــوق 
الثــابتـــة لعـــــام 2000:

اســتمر معــدل منــو الناتــج املحــي اإلجــاميل باألســعار الثابتــة 
لعــام 2000 خــالل العــرش ســنوات األخــرية موجبــاً و بوســطي 
منــو بلــغ حــوايل  )%5( وتشــيـــر التقديــرات إىل أن النــــــاتج 

ــع  ــد ارتف ــام 2000 ق ــة لع ــعار الثابت ــاميل باألس ــي اإلج املح
ــغ  ــث بل ــام الســابق حي ــع الع ــة م ــام 2010 باملقارن خــالل ع
)1469703( مليــون ل.س وذلــك مبعــدل منــو قــدره )3.34%(

عــن عــام 2009، و يبــني الجــدول أدنــاه مســاهمة القطاعــات 
االقتصاديــة يف الناتــج حيــث كان للتجــارة و خدمــات املجتمــع 

والزراعــة و الــري املســاهمة األكــرب :

الجدول )4( مساهمة القطاع العام والخاص يف اإلنتاج املحي اإلجاميل باألسعار الثابتة لعام 2000

السنوات
نسب املساهمة %اإلنتاج

املجموعقطاع خاصقطاع عاماملجموعقطاع خاصقطاع عام

20078687351338086220682139.460.6100
20088802951405615228590938.561.5100
20099282441480749240899438.561.5100
*20109553091553434250874338.161.9100

*بيانات أولية -املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء.

*بيانات أولية -املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء

الجدول )5( الناتج املحي اإلجاميل باألسعار الثابتة لعام 2000

القطاعات االقتصادية
200720082009*2010

قيمة الناتجقيمة الناتجقيمة الناتجقيمة الناتج

252856234872265048239527الزراعة والري

172160178537178657184862الصناعات اإلستخراجية

96784101209108685125435الصناعات التحويلية

30117309083393538432الكهرباء واملاء

53096487975139953443البناء والتشييد

249817289807293732295061تجارة الجملة واملفرق

152564167247171946190829النقل واملواصالت والتخزين

69909727987652179672املال والتأمني والعقارات

206262217682242415266647خدمات املجتمع

4205-159-342-470الرسوم

1284035134151614221791469703املجموع العام

مليون لرية سورية

مليون لرية سورية
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*بيانات أولية -املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء

مليون لرية سورية

ـــي  ـــج املـحـ ـــن النـاتــ ـــرد مـ ـــب الـفـ ـــاً :   نـصـيـ ثـالـثــــ
اإلجـمــالــــي :

ـــي  ـــج املح ـــن النات ـــرد م ـــب الف ـــى أن نصي ـــات ع ـــري البيان تش

اإلجـــاميل باألســـعار الثابتـــة لعـــام 2000 قـــد ارتفـــع ليبلـــغ 

)71279( لـــرية ســـورية يف عـــام 2010  مقارنـــة بحـــوايل 

ــتثامرات القطاعـــن  رابعـــاً: التكويـــن الرأســـاميل ) اسـ
ــاص(: ــام والخـ العـ

ازدادت نســـبة مســـاهمة القطـــاع الخـــاص يف التكويـــن 

ـــت  ـــام كان ـــت )%57.3( بين ـــد بلغ ـــام 2010 فق ـــاميل لع الرأس

الجدول )6( مساهمة القطاع العام و الخاص يف الناتج املحي االجاميل باألسعار الثابتة لعام 2000

السنوات
نسبة املساهمة اإلجاميلالقطاع الخاصالقطاع العام

 للقطاع الخاص %

2007455063828972128403564.6
2008468780872736134151665.1
2009490783931397142217965.5
2010*518076951627146970364.7

هــذه البيانــات تؤكــد أن القطــاع الخــاص ســاهم بنســبة تــراوح حــوايل )%64( و)%66( يف الناتــج املحــي اإلجــاميل خــالل الفــرة 
يف حــني هــذه النســبة كانــت أقــل مــن ذلــك بكثــري يف فــرات ســابقة.

*بيانات أولية

املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء.

لرية سورية

نصيب الفردالعام

200766974

200868291

200970600

2010*71279

الجدول )7( نصيب الفرد من الناتج 

املحي اإلجاميل

تطور نصيب الفرد من الناتج املحي من

2010 - 2007

الشكل )2(

ـــك عـــى حســـاب تراجـــع مســـاهمة  عـــام 2009 )%51.6( وذل

القطـــاع العـــام الـــذي تـــرك املســـاحة الكبـــرية للقطـــاع 

الخـــاص للمســـاهمة بهـــا :

) 70600( ل.س يف عـــام 2009،  أي مبعـــدل منـــو وقـــدره 

)%0.96( ومنـــا مـــن عـــام 2007 إىل عـــام 2010 بنســـبة 

)%6.4( “مـــن 66.9 ألـــف ل.س إىل 71.2 ألـــف ل.س” وذلـــك 

حســـب الجـــدول التـــايل :
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الجدول )8( مساهمة القطاع العام والخاص يف التكوين الرأساميل

السنوات
نسب املساهمة %التكوين الرأساميل

قطاع خاصقطاع عاماملجموعقطاع خاصقطاع عام
200713640014669928309948.251.8
200811273915374926648842.357.7
200914382015328029710048.451.6

 2010*14415319326833742242.757.3

*بيانات أولية -املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء.

*بيانات متوقعة -املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء

املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء

خــامســاً: الـتضـخــم:

ــا  ــح لنـ ــة، يوضـ ــعار املحليـ ــات األسـ ــد اتجاهـ  وعـــى صعيـ

ـــرة  ـــالل الف ـــورية خ ـــم يف س ـــدالت التضخ ـــايل مع ـــدول الت الج
ـــام 2010  ـــاداً ع ـــاً ح ـــق ارتفاع ـــد حق ـــذي ق 2007 – 2010 وال

فقـــد بلـــغ )7.2%( :

ســـادســـاً: معــدالت الـبـطــالــة:

ـــا  ـــام 2010 )%8.6( حســـب م ـــا كان يف ع ـــغ )%14.9( بعدم ـــد بل ـــبقه فق ـــذي س ـــام ال ـــن الع ـــام 2011 ع ـــة ع ـــدل البطال ازداد مع

ـــايل : نالحـــظ يف الجـــدول الت

2010*200720082009العام

املعدل 

)%(
1216-2.87.2

20072008200920102011العام

املعدل 

)%(
9.511.28.18.614.9

الجدول )9( معدالت التضخم خالل السنوات 

2010 – 2007

الجدول )10( معدالت البطالة خالل السنوات 

2011 – 2007

معدالت البطالة )%( 

2011 - 2007

الشكل )3(

مليون لرية سورية
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ثـامـنــــاً: مـيـزان املــدفوعـــات:

ـــام  ـــق يف ع ـــام حق ـــون ل.س ، بين ـــدره )54494( ملي ـــاً وق ـــام 2010 فائض ـــة ع ـــعار الجاري ـــكي باألس ـــات ال ـــزان املدفوع ـــق مي حق

ـــايل: ـــدول الت ـــق الج ـــون ل.س وف ـــدره )52333( ملي ـــاً وق 2009 فائض

الشكل )4(

ســـابـعــاً: الـمـيــزان الـتجــاري:

الجدول )11( امليزان التجاري للسنوات  2010-2007

العجزاملستورداتالصادراتالسنوات

2007579034684557-105523
2008707798839419-131621
2009503120711083-207963
2010561565808272-246707

املصدر: مرصف سورية املركزي

املصدر: مرصف سورية املركزي

مليون لرية سورية

مليون لرية سورية
الجدول )12( امليزان التجاري املفصل خالل الفرتة 2007 – 2010

الفرتة

الصادراتاملستوردات

امليزان 

التجاري
نفط

 مشتقاته

غري

النفط

مجموع 

القطاع 

العام

القطاع 

الخاص

مجموع 

املستوردات

نفط 

ومشتقاته

غري

النفط

مجموع 

القطاع 

العام

القطاع 

الخاص

مجموع 

الصادرات

20072130009510330810337645468455721900026567245567333467579034105523

20082637722770029147254794783941926071022731283441424357707798131621

2009862001728610348660759771108316525711221176478326642503120207963

20101542324757020180260647080827225397627143281119280446561565246707

الـصـادرات
الـمسـتوردات

الــعـجــز

امليزان التجاري للسنوات 

2010 - 2007
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الجدول )13( ميزان املدفوعات  2007 – 2010

السنوات
نتيجة الحساب الجاري والرأساميل واملايل )باألسعار الجارية(     

الرصيدمديندائن
200795612394491611207

20081153918109422959690

2009101654796421552333

20101166315111182154494

املصدر : املكتب املركزي لالحصاء

مــيــزان 

الـمدفـوعـات 

2010 - 2007

الشكل )5(

الشكل )6(

تــاســعاً: الـضـرائــب والــرســـوم :

يـبـيــن الجــدول التــايل حصيـلـة الرضيبــة لعــام 2010 والـتــي ازدادت بـنـســـبة )%14.5( عـن عــام 2009:

الجدول )14( الحصيلة الفعلية للرضائب والرسوم مبا فيها الرسوم الجمركية خالل السنوات 2010-2007

2010*200720082009 العام

الحصيلة 

الفعلية          
117626171863150128171927

*بيانات فعلية -  بيانات املكتب املركزي

مليون لرية سورية

الحصيلة الفعلية للرضائب والرسوم خالل 2010-2007

مليون لرية سورية
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14

مناخ االستثمار يف سورية

الوطنيــة  الخاصــة،  تتطلــب زيــادة االســتثامرات   
منهــا واألجنبيــة، تهيئــة الظــروف االقتصاديــة والسياســية 
واالجتامعيــة املشــجعة للمســتثمرين، واملســاعدة عــى توفــري 
أفضــل الــرشوط إلنجــاح العمليــات االســتثامرية، ويطلــق عــى 
هــذه الــرشوط بشــكل عــام »منــاخ االســتثامر« والــذي أصبــح 
ــذب  ــى ج ــدول ع ــدرة ال ــرة يف ق ــل املؤث ــد العوام ــل أح ميث

االســتثامرات.
والظــروف  األوضــاع  مجمــل  االســتثامر:  مبنــاخ  ويقصــد 
ــة  ــية واملؤسســية والقانوني ــة والسياس ــة واالجتامعي االقتصادي
التــي ميكــن أن تؤثــر عــى قــرار االســتثامر، وعــى فــرص نجــاح 

ــني. ــاع مع ــا أو قط ــة م ــتثامري يف دول ــرشوع االس امل

تنقســم عـوامل تشــجيع االســــتثامر يف ســوريـة
 بشكل رئييس:

•   املوقع الجغرايف االسرتاتيجي لسورية الذي 
     يشكل ملتقى القارات الثالث.
•   توفر وتنوع املوارد الطبيعية.

•   انخفاض تكاليف اإلنتاج.
•   توفر املوارد البرشية املؤهلة.

•   توفر مدن صناعية ومناطق صناعية مجهزة 
     بالبنية التحتية الالزمة.

•   مؤرش متوسط للتنمية البرشية.
•   مزايا وإعفاءات وتسهيالت خاصة للمشاريع االستثامرية.

•    االتفاقيات العربية والدولية لتوفري الضامنات 
      لرأس املال األجنبي.
•    عوامل أخرى جاذبة.

بتوفــري وتحديــث  االســتثامري  املنــاخ  تهيئــة  إن   
ــة   ــات الدولي ــة واالتفاقي ــات املالي ــل الترشيع ــني وتفعي القوان
وفــق منهــج علمــي ســليم، يعزيــز الجهــود الراميــة لتحقيــق 
ــى كل  ــل ع ــذا الفص ــز ه ــاملة. يرك ــة الش ــة االقتصادي التنمي
واالقتصاديــة  التجاريــة  واملنظــامت  واملؤسســات  الهيئــات 
العربيــة والدوليــة التــي تشــارك فيهــا ســورية كعضــو، وأهــم 
القوانــني الناظمــة لالســتثامر، وأهــم السياســات النقديــة 

واملاليــة. 

الهيئات والمؤسسات والمنظمات التجارية واالقتصادية 
العربية والدولية التي تعتبر سورية عضوًا فيها:

o   جامعة الدول العربية.
o   منطقة التجارة الحرة العربية الكربى.

.)CAEU( مجلس الوحدة االقتصادية العربية   o
o   املؤسسة العربية لضامن االستثامر.

.)U.N( األمم املتحدة   o
o   منظمة التنمية الصناعية التابعة لألمم املتحدة

.)UNIDO( 
.)UNDP( الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة   o

o   منظمة املؤمتر اإلسالمي.
o   البنك اإلسالمي للتنمية.

.)W.B( البنك الدويل   o
)IMF( صندوق النقد الدويل   o
)ESCWA( منظمة األسكوا   o

.)OECD( منظمة التعاون االقتصادي والتنمية   o
o   الشبكة األورو متوسطية لوكاالت تشجيع االستثامر 

.)ANIMA(
 .)MIGA( الوكالة الدولية لضامن االستثامر   o

 .)ICSID( املركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر   o

القوانين والقرارات الناظمة لالستثمار في سورية:

ــني وترشيعــات تحكــم سياســات االســتثامر  ــاك عــدة قوان هن

ــز االســتثامرية يف ســورية وهــي: ــص والحواف والرخي

بالصناعــات  الخــاص  لعــام 1952  القانــون رقــم /47/     •

اليدويــة. والحــرف  الصغــرية 

•   القانون رقم /21/ لعام 1958 الخاص بتشجيع الصناعة.

•   املرســوم الترشيعــي رقــم /108/ لعــام 1971 القــايض 

بإحــداث املؤسســة العامــة للمناطــق الحــرة .

ــام 1985  ــم /186/ لع ــس األعــى للســياحة رق ــرار املجل •   ق

ــاءات  ــة أن اإلعف ــع مالحظ ــياحي )م ــتثامر الس ــاص باالس الخ

ــوم  ــا املرس ــل محله ــت وح ــد ألغي ــة ق ــة، و الرضيبي الجمركي

ــام 2006(. ــم /51/ لع ــي رق الترشيع

الخــاص   1986 لعــام   /10/ رقــم  الترشيعــي  املرســوم     •
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الزراعيــة. املشــاريع  يف  باالســتثامر 

ــام 1987  ــم /198/ لع ــس األعــى للســياحة رق ــرار املجل •   ق

الخــاص باالســتثامر الســياحي.

•   القانــون رقــم /28/ والقانــون لعــام2001 الخــاص بإحــداث 

املصــارف الخاصــة.

الخــاص   2010 لعــام   /30/ رقــم  الترشيعــي  املرســوم     •

املرفيــة بالريــة 

القــايض   2001 لعــام   /36/ رقــم  الترشيعــي  املرســوم     •

الخاصــة. الجامعــات  برخيــص 

الناظــم  لعــام 2003    /40/ الترشيعــي رقــم  املرســوم     •

وتعديالتــه. الحــرة  املناطــق  يف  لالســتثامر 

•   املرســوم الترشيعــي رقــم/57/ لعــام 2004 الخــاص بإحداث 

املــدن الصناعية.

ــذي ســمح  ــام 2005 ال ــم /35/ لع ــي رق •   املرســوم الترشيع

ــة املصــارف اإلســالمية يف ســورية. بإقام

•   املرســوم رقــم /43 / لعــام 2005 الخــاص باالســتثامر يف 

ــايل. ــم الع ــة والتعلي ــني والصح ــاع التأم قط

املتضمــن  لعــام 2006  رقــم/55/  الترشيعــي  املرســوم     •

إحــداث ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة.

لتشــجيع   2007 لعــام   /8/ رقــم  الترشيعــي  املرســوم     •

االســتثامر.

•   املرســوم الترشيعــي رقــم /9/ لعــام 2007 املتضمــن إحداث 

هيئة االســتثامر الســورية.

•   قانون التجارة رقم /36/  لعام 2007.

املتضمــن  لعــام 2007  رقــم/60/  الترشيعــي  املرســوم     •

الحكوميــة. املاليــة  األوراق  ســوق  إحــداث 

املتضمــن  لعــام 2007  رقــم/61/  الترشيعــي  املرســوم     •

الســامح للــرشكات باالندمــاج إلعــادة تقويــم موجوداتهــا 

الثابتــة.  

•  القانــون رقــم /15/ لعــام 2008 الخاص بالتطوير واالســتثامر 

العقاري.

ــة  •   القانــون رقــم /39/ للعــام 2009 القــايض بإحــداث هيئ

عامــة تســمى الهيئــة العامــة لــإلرشاف عــى التمويــل العقاري 

وتهــدف إىل تنظيــم قطــاع التمويــل العقــاري واإلرشاف عليــه 

لتعزيــز دوره يف االقتصــاد الوطنــي وتنميــة املدخــرات يف 

القطــاع العقــاري وتنظيــم ســوق التمويــل العقــاري.

•  املرســوم الترشيعــي رقــم /81/ تاريــخ 2010/9/30 املتضمــن 

تأســيس رشكــة ســورية مســاهمة قابضــة متلــك أســهمها 

الدولــة، تســمى رشكــة االســتثامرات الســورية املســاهمة 

القابضــة )الســورية لالســتثامر(.

•   القانــون رقــم /32/ تاريــخ  2010/11/14 الخاص بالسياســة 

العامــة لقطــاع الكهرباء يف ســورية.

ــد يف  ــة املعتم ــرشكات النفطي ــتثامرات لل ــح االس ــام من •   نظ

ــط. وزارة النف

•   القرارات الناظمة لرتخيص مشاريع قطاع النقل.

القوانين والقرارات الداعمة للمناخ االستثماري : 

•   قانون النقد األسايس رقم /23/ لعام 2002 وتعديالته.

•   املرســوم الترشيعــي رقــم /33/ لعــام 2005 الخاص باحداث 

هيئــة مكافحــة غســل األموال ومتويــل اإلرهــاب وتعديالته.

•   إنشــاء محكمــة بدايــة مدنيــة عــام 2004 يف كل املحافظات 

مهمتهــا: النظــر يف الدعــاوى املتعلقــة بالنزاعــات الناشــئة عــن 

ــأن  ــم ب ــذه املحاك ــه له ــم التوجي ــد ت ــتثامر )وق ــون االس قان

تفصــل بالدعــاوى مــن غــري تأخــري(.

•   القانــون رقــم /33/ لعــام 2012 املتضمــن إحــداث املحاكــم 

التجاريــة )بدايــة - اســتئناف( وذلــك يف مختلــف املحافظــات 

ــة  ــة و)15( محكم ــة )70( محكم ــم البداي ــدد محاك ــغ ع ليبل

اســتئناف.

•   املرســوم رقــم /51/ لعــام 2006 املتضمــن تعديــل قانــون 

ــة  ــدالت رضيب ــض يف مع ــدف إىل تخفي ــل ويه ــة الدخ رضيب

ــجعة.  ــتويات مش ــل إىل مس الدخ

ــة  ــون رقــم /41/ لعــام 2007 املتضمــن إحــداث هيئ •   القان

عامــة للرضائــب والرســوم.

•   قانون املنافسة ومنع االحتكار رقم /7/ لعام 2008.

ــداث  ــن إح ــخ 2010/2/23 املتضم ــم /9/ تاري ــون رق •   القان

ــري  ــل الصغ ــداع للتموي ــرف اإلب ــم م ــاهمة باس ــة مس رشك

ــر. ــي يف الصغ واملتناه

•   القانــون رقــم /17/ لعــام 2010 الخــاص بتنظيــم عالقــات 

العمــل يف القطــاع الخــاص والتعــاوين والــرشكات العربيــة 

ــة. ــة واألجنبي واالتحادي

•   القانــون رقــم /18/ تاريــخ 2010/6/9 الخــاص بقانــون 

االتصــاالت.

ــة  ــخ 2010/6/21 املتضمــن حامي ــم /24/ تاري ــون رق •   القان

الصناعــة الناشــئة.

ــم  ــاص بتنظي ــخ 2010/6/24 الخ ــم /26/ تاري ــون رق •   القان

ــورية. ــكاين يف س ــي امل ــر اإلقليم ــط والتطوي ــة التخطي عملي

•   املرســوم الترشيعــي رقــم /23/ لعــام 2011 املتضمــن 

ــون  ــتهاليك وقان ــاق االس ــون اإلنف ــكام قان ــض أح ــل بع تعدي

ــل. ــى الدخ ــة ع الرضيب
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•   املرســوم الترشيعــي رقــم /24/ لعــام 2011 املتضمــن 

ــض  ــاء بع ــع وإعف ــم الطاب ــون رس ــكام قان ــض أح ــل بع تعدي

ــوم. ــن الرس ــالمية م ــوك اإلس ــالت البن معام

•   قانون الرشكات رقم /29/ لعام 2011.

ــار الناجمــة عــن  ــي مــن اآلث ــج الوطن ــة املنت ــون حامي •   قان

ــة. املامرســة الضــارة يف التجــارة الدولي

ــة  ــؤرشات الجغرافي ــة وامل ــة الفارق ــة العالم ــون حامي •   قان

والرســوم والنــامذج الصناعيــة.

•   قــرار وزارة املاليــة رقــم /2428/عــام 2006 املتضمــن 

إحــداث قســم جديــد لخدمــات كبــار دافعــي الرضائــب هــو 

ــني«. ــار املكلف ــم كب »قس

•   قــرار توحيــد ســعر الــرف عــى املســتوردات وتخفيــض 

حســابات  بفتــح  والســامح  الداخليــة  الفائــدة  معــدالت 

بالعمــالت األجنبيــة.

العربيــة  الجمهوريــة  العاملــة يف  للمصــارف  الســامح     •

الســورية بتمويــل املشــاريع االســتثامرية الســياحية وفــق 

 .B.O.T الـــ ــة  صيغ

ــدويل  ــجيل ال ــأن التس ــاي بش ــدة اله ــامم إىل معاه •   االنض

ــة. ــامذج الصناعي للن

وقـد تـم القيـام بإصـالحـات يف مجـال تحرير التجـارة وتـشـجيع 

الصـادرات كان أهمهـا:

• تأسيس املجلس األعى للتصدير.  

• إحداث هيئة تنمية وترويج الصادرات.  

• إحداث صندوق تنمية الصادرات.  

• تأسيس اتحاد املصدرين.  

• إلغاء الحر والعمولة عى جميع املستوردات   

لـلمؤسســات الحكوميـة الحصـرية )مـا عـدا   

السيارات واإلطارات(.  

أهـم القوانين والتشـريعات على صعيد السـياسة 
النقـدية والماليـة :

•   القانــون رقــم /3/ تاريــخ 2010/1/4 الــذي ينــص عــى رفــع 

الحــد األدىن لرأســامل املصــارف الخاصــة التقليديــة ليصــل إىل 

)10 مليــار لــرية ســورية( واملصــارف اإلســالمية إىل )15 مليــار 

لــرية ســورية(، باإلضافــة إىل زيــادة الحــد األقــى لنســبة 

متلــك العــرب واألجانــب مــن )%49( إىل )%60( مــن رأســامل 

املــرف مــع إمكانيــة رفعهــا إىل )%75( رشط أن تكــون هــذه 

الزيــادة لصالــح مســاهمة القطــاع املــايل واملــريف.

•   املرســوم الترشيعــي رقــم /56/ تاريــخ 2010/7/25 الخــاص 

بإحــداث مصــارف االســتثامر يف ســورية وفــق األســس والصيــغ 

القانونيــة واإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف القانــون رقــم /28/ 

ــل النشــاط االســتثامري  ــدف متوي ــه، به ــام 2001 وتعديالت لع

الخــاص ، واملســاهمة يف متويــل النشــاط االســتثامري لجهــات 

ــارية،  ــات االستش ــم الخدم ــادي وتقدي ــام االقتص ــاع الع القط

ــرشكات  ــيس ال ــاهمة يف تأس ــق واملس ــامل التوري ــام بأع والقي

وفــق األســاليب املبينــة يف املرســوم.

•   املرســوم الترشيعــي رقــم /88/ تاريــخ 2010/10/2 الخــاص 

ــري  ــيس رشكات تأج ــي بتأس ــذي يق ــي ، وال ــري التموي بالتأج

متويــي عــى شــكل رشكات مســاهمة.

•   قــرار رئاســة مجلــس الــوزراء رقــم /85/ تاريــخ 2010/11/2 

القــايض بالســامح للمصــارف املرخصــة ببيــع القطــع األجنبــي 

ــم  ــون رق ــكام القان ــملة بأح ــتثامر املش ــاريع االس ــالزم ملش ال

ــغ  ــا املبال ــر لديه ــي ال تتوف ــه، والت /10/ لعــام 1991 وتعديالت

ــاح رأس املــال  الالزمــة بالقطــع األجنبــي، بهــدف تحويــل أرب

ــك  ــب، وذل ــرب واألجان ــوريني والع ــل الس ــن قب ــتثمر م املس

ــة الصــادرة عــن  وفقــاً لنــرشة أســعار رصف العمــالت األجنبي

مــرف ســورية املركــزي.

الـقـرارات واإلجـراءات التـي اتـخـذهـا 
مصـرف سـورية المـركـزي للوصـول إلـى 

الـتحرير الكـامل للحسـاب الجـاري بهـدف 
جذب االســتثمارات األجنبيـة المباشـرة:

•   تحريــر الحســاب الجــاري وبالدرجــة األوىل تحريــر عمليات 

التصديــر واالســترياد، مــن خــالل الســامح للمصــارف املرخــص 

ــتوردات  ــل مس ــل كام ــي بتموي ــع األجنب ــل بالقط ــا التعام له

القطاعــني الخــاص واملشــرك.

بفتــح حســابات  املقيمــن  وغــري  للمقيمــن  الســامح     •

املرّخصــة.  املصــارف  أحــد  لــدى  األجنبيــة  بالعمــالت 

•   البــدء التدريجــي واملضبــوط بتحريــر الحســاب الرأســاميل 

مبــا ينســجم وخطــة الحكومــة بزيــادة االســتثامرات األجنبيــة 

ــن  ــي متك ــة الت ــة الالزم ــداد اآللي ــم إع ــد ت ــذا فق ــارشة، ل املب

املســتثمر املرخــص لــه وفقــاً لقوانــني تشــجيع االســتثامر 

مــن الحصــول عــى قــرض بالعملــة األجنبيــة مــن أي مــرف 

خارجــي لصالــح مرشوعــه ســواًء عــى شــكل مبالــغ بالعملــة 

األجنبيــة أو عــى شــكل مقدمــات عينيــة، ومــن ثــم تســديد 

ــق املصــارف الســورية.  ــده عــن طري هــذا القــرض وفوائ

ــام  ــتوردات يف ع ــل املس ــات متوي ــل لعملي ــر الكام •   التحري

ــوزراء رقــم  ــس ال ــرار الســيد رئيــس مجل 2006 مــن خــالل ق
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ــارف  ــامح للمص ــن الس ــخ 15/11/ 2006 املتضم /5204/ تاري

الخــاص واملشــرك  القطاعــني  كافــة مســتوردات  بتمويــل 

ــي. ــع األجنب بالقط

األجنبــي  القطــع  ببيــع  الرافــة  لــرشكات  الســامح     •

املصــارف  لــدى  املفتوحــة  حســاباتها  مــن  للمســتوردين 

ــة. ــواالت خارجي ــدار ح ــالل إص ــن خ ــراً أو م ــة ح املرخص

•   إلغــاء تعهــد إعــادة قطــع التصديــر حيــث أصبــح بإمــكان 

ــات  ــن عملي ــم ع ــع الناج ــاظ بالقط ــوري االحتف ــدر الس املص

التصديــر مــع حريــة التــرف بــه.

كمـا عمل مجلس النقد والتسـليف خـالل 
الفتـرة الماضيـة على إصـدار مجموعـة مـن 

القـرارات واألنظمـة ، بهدف خلق بيئـة مـالئمة 
لجـذب االسـتثمارات أهمهـا:

القــرار رقــم /348/ تاريــخ 2008/1/16 الــذي يســمح   .1

للمصــارف املرخصــة مبنــح القــروض بالعمــالت األجنبيــة 

لقوانــني  وفقــاً  املرخصــة  االســتثامرية  املشــاريع  لتمويــل 

تشــجيع االســتثامر مــع تــرك الحريــة للمقــرض الختيــار 

طريقــة تســديد القــرض إمــا عــن طريــق حســاباته بالعملــة 

األجنبيــة لــدى املصــارف املحليــة أو األجنبيــة أو عــن طريــق 

رشاء القطــع مــن املــرف املُقــرض.

القــرار رقــم /381/ تاريــخ 2008/3/27 الــذي يســمح   .2

ــتثامر  ــجيع االس ــني تش ــكام قوان ــمولني بأح ــني املش للمتعامل

يف القطــر بالحصــول عــى تســهيالت مرفيــة بالعمــالت 

األجنبيــة مــن املصــارف املرخصــة وفــق أحــكام قــرار مجلــس 

النقــد والتســليف رقــم /348/ تاريــخ 2008/1/16.

الخــاص   2008/5/29 تاريــخ   /395/ رقــم  القــرار   .3

باعتــامد التعليــامت الخاصــة بالحــد األقــى للتســهيالت 

مخاطــر  مــن  للحــد  وذلــك  بهــا،  املســموح  والتمويــالت 

التســهيالت والتمويــالت املمنوحــة لــكل شــخص طبيعــي 

ــذي حددهــا بـــ  ــكل مجموعــة مرابطــة، وال ــاري أو ل أو اعتب

)%25( مــن األمــوال الخاصــة للمــرف، كــام يجــب أال يتعدى 

مجمــوع التســهيالت والتمويــالت املمنوحــة مــن املــرف مــن 

ــن  ــبة )%10( م ــا نس ــاوز كل منه ــي يتج ــن والت ــل الزبائ قب

ــال  ــة أمث ــدود مثاني ــرف ح ــة للم ــة الصافي ــوال الخاص األم

ــوال. ــذه األم ه

والــذي   2009/1/31 تاريــخ   /460/ رقــم  القــرار   .4

يســمح ملــرف ســورية املركــزي بتمويــل املصــارف باللــريات 

الســورية ، بهــدف دعــم ســيولتها وردم الفجــوات املؤقتــة 

الناجمــة عــن عمليــات التمويــل بــرشط أن تكــون هــذه 

حــراً. االســتثامرية  لألغــراض  العمليــات 

الخــاص   2009/1/31 تاريــخ   /461/ رقــم  القــرار   .5

باســتثناء املشــاريع االســتثامرية التنمويــة يف القطــر مــن 

ــى  ــب ع ــي يتوج ــة الت ــر املرفي ــزات املخاط ــامت ترك تعلي

املصــارف االلتــزام بهــا، بحيــث ال تتجــاوز )%35( مــن مجموع 

ــك رشيطــة  ــدالً مــن )%25( وذل ــة ب األمــوال الخاصــة الصافي

ــدف  ــزي، ويه ــورية املرك ــرف س ــة م ــى موافق ــول ع الحص

هــذا القــرار إىل متكــني املصــارف العاملــة مــن منــح التمويــالت 

الكبــرية الرضوريــة لعمليــات التنميــة ، وذلــك بهــدف متكينهــا 

ــريات الســورية أو بالقطــع  ــا بالل ــة املدخــرات لديه ــن تعبئ م

ــة. ــتثامرات الوطني ــل االس ــو متوي ــا نح ــي وتوجيهه األجنب

الــذي   2009/5/10 تاريــخ   /502/ رقــم  القــرار   .6

يتضمــن تخفيــض متطلبــات االحتياطــي اإللزامــي عــى جــزء 

مــن الودائــع التــي توجــه كتســهيالت ومتويــالت للقطــاع 

الصناعــي مــن نقطــة واحــدة إىل خمــس نقــاط بحيــث 

ــزء  ــى ج ــة ع ــي املفروض ــي اإللزام ــبة االحتياط ــض نس تنخف

ــالت للقطــاع  ــع املــرف املوجــه كتســهيالت ومتوي مــن ودائ

الصناعــي، وتــأيت أهميــة هــذا القــرار مــن انعــكاس التخفيــض 

ــدى املصــارف عــى  يف نســبة االحتياطــي اإللزامــي النقــدي ل

تكلفــة التمويــل للقطــاع الصناعــي. 

القــايض   2009/5/13 تاريــخ   /512/ رقــم  القــرار   .7

ــح املوافقــة عــى  باعتــامد التعليــامت الخاصــة بإجــراءات من

فتــح مكاتــب التمثيــل العائــدة للمصــارف واملؤسســات املاليــة 

األخــرى غــري الســورية يف ســورية، حيــث اســتند هــذا القــرار 

ــاز للمؤسســات  ــذي أج ــام 2008 ال ــم/34/ لع ــون رق إىل القان

املاليــة واملرفيــة األجنبيــة تســجيل مكاتــب متثيــل لهــا وذلــك 

ــة. ــات املختص ــة الجه ــى موافق ــا ع ــد حصوله بع

القــرار رقــم /536/ تاريــخ 2009/7/26 الــذي يســمح   .8

للمؤسســات املرخصــة وفــق أحــكام املرســوم الترشيعــي رقــم 

/15/ لعــام 2007 وتعديالتــه باالقــراض مــن الخــارج لتمويــل 

نشــاطاتها يف الجمهوريــة العربيــة الســورية، كــام يســمح 

بتحويــل مبالــغ القــروض وتســديد أقســاط أصــل القــرض 

ــة  ــتحقاقات املرتب ــاوز االس ــا ال يتج ــد مب ــوالت والفوائ والعم

ــارج. للخ

القــرار رقــم /666/ تاريــخ 2010/5/27 املتضمــن   .9

ــه  ــع املوج ــزء الودائ ــى ج ــي ع ــي اإللزام ــض االحتياط تخفي

لتمويــل املشــاريع الصغــرية واملتوســطة واملشــاريع الســياحية 

ــل املقــدم  ــة والتموي واملشــاريع الخــرضاء واملشــاريع الصناعي

لــذوي االحتياجــات الخاصــة.

القــرار رقــم 799 /م ن/ ب4 تاريــخ 2011/12/14   .10

املتضمــن القواعــد الواجــب عــى املصــارف اإلســالمية العاملــة 
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 الـفصـل الثـانـي

ــرام  ــاء إب ــا أثن ــزام به ــورية االلت ــة الس ــة العربي يف الجمهوري

اتفاقيــة التســهيالت االئتامنيــة.

 2011/9/11 تاريــخ  ب4  ن/  769/م  رقــم  القــرار   .11

القــايض بالســامح للمصــارف ورشكات الرافــة )دون املكاتب( 

بتحويــل مــا يعــادل قيمــة القطــع األجنبــي بنكنــوت املســتلم 

مــن املقيمــني وغــري املقيمــني إىل الخــارج ومبــا ال يتعــارض مــع 

أحــكام املرســوم الترشيعــي املتعلــق مبكافحــة غســل األمــوال 

ــه. ــام 2005 وتعديالت ــم /33/ لع ــاب رق ــل اإلره ومتوي

 2011/8/24 تاريــخ  ب4  ن/  767/م  رقــم  القــرار   .12

القــايض بإلــزام مؤسســات ومصــارف التمويــل الصغــري العاملــة 

ــن احتياطــي إلزامــي  ــة الســورية بتكوي ــة العربي يف الجمهوري

ــن  ــل ع ــبة ال تق ــزي بنس ــورية املرك ــرف س ــدى م ــدي ل نق

)%5( مــن مجمــوع الودائــع تحــت الطلــب وودائــع التوفــري 

ــل.  ــع ألج والودائ

 2011/8/15 تاريــخ  ب4  ن/  762/م  رقــم  القــرار   .13

القــايض بالســامح للمصــارف ورشكات الرافــة )دون املكاتب( 

ــة لغــري الســوريني اســتناداً إىل  ــي - حوال ــع القطــع األجنب ببي

نــرشة أســعار رصف العمــالت األجنبيــة الصــادرة عــن مــرف 

ــع. ــخ البي ــزي بتاري ــورية املرك س

تاريــخ 2011/7/27  القــرار رقــم 756/م ن / ب4   .14

)تســليم  العمــالت  تقديــم تســهيالت مقايضــة  املتضمــن 

اللــرية الســورية مقابــل اســتالم الــدوالر األمريــيك أو اليــورو( 

للمصــارف العاملــة املســموح لهــا التعامــل بالقطــع األجنبــي 

بغــرض تلبيــة احتياجــات هــذه املصــارف مــن الســيولة باللــرية 

ــس. ــزي وبالعك ــرف املرك ــع امل ــورية م الس

 2011/7/18 تاريــخ  ب4  ن/  751/م  رقــم  القــرار   .15

املتضمــن رفــع نســبة الركــزات االئتامنيــة للمصــارف العاملــة 

الســورية. العربيــة  الجمهوريــة  يف 

 2011/2/8 تاريــخ  ب4  ن/  744/م  رقــم  القــرار   .16

املتضمــن الســامح للمصــارف ومؤسســات الرافــة املرخّصــة 

ببيــع املواطنــني الســوريني )ومــن يف حكمهــم( العمــالت 

ــع  ــات دف ــة أو بطاق ــة حســاب بطاق ــة لتغذي ــة الالزم األجنبي

ــورية  ــريات الس ــة بالل ــة املقابل ــديد القيم ــل تس ــة مقاب عاملي

وفــق الحــدود والضوابــط املحــددة.

القــرار رقــم 923 /م ن/ ب4 تاريــخ 2012/11/18   .17

املتضمــن تقــايض مــرف ســورية املركــزي عمولــة بنســبة )3( 

باأللــف مــن املبلــغ املحــول مــن الحســابات العائــدة لــرشكات 

الرافــة املفتوحــة لــدى مــرف ســورية املركــزي - باللــريات 

ــرع. ــة الف الســورية وخــارج مدين

القــرار رقــم 919 /م ن/ ب2 تاريــخ 2012/11/18   .18

املتضمــن تخصيــص اعتــامد إضــايف للمــرف الزراعــي التعاوين 

)لصالــح املؤسســة العامــة لحلــج وتســويق األقطــان املحبوبــة 

.)2013-2012 للموســم 

القــرار رقــم 903 /م ن/ ب4 تاريــخ 2012/11/13   .19

املتضمــن الـــموافقة عــى فتــح حســاٍب جــاٍر لشــــركات 

الحــواالت املــاليـــة الـداخليـــة باللــرية الســــورية لــــدى 

املركــزي. ســورية  مصــــرف 

القــرار رقــم 898 /م ن/ ب4 تاريــخ 2012/11/13   .20

املتضمــن تعليــق العمــل باملــادة رقــم /6/ مــن قــرار رئاســة 

مجلــس الــوزراء رقــم /5938/ تاريــخ 2011/05/02 والتــي 

تنــص:  يف حــال تكويــن حســاب االحتياطــي بالبنكنــوت 

األجنبــي يحســم مــن املبالــغ املدفوعــة بالحســاب نســبة 

واحــد باأللــف.

 2012/9/10 تاريــخ  ن/ب1  /م   888 رقــم  القــرار   .21

املتضمــن الســامح لكــوى املصــارف املرخصــة املتواجــدة 

يف املراكــز الحدوديــة واملطــارات بتبديــل األوراق النقديــة 

الســورية املتبقيــة مــع املســافرين غــري الســوريني إىل عمــالت 

أجنبيــة ومبــا ال يتجــاوز )200,000( لــرية ســورية.

القــرار رقــم 873 /م ن/ ب1 تاريــخ 2012/7/1 حــول   .22

ــائل  ــع وس ــازة جمي ــمح بحي ــة : يس ــالت األجنبي ــازة العم حي

الدفــع املحــررة بالعمــالت األجنبيــة والبطاقــات املرفيــة 

مهــام بلغــت قيمتها،....إدخــال وإخــراج اللــريات الســورية...... 

 2012/5/10 تاريــخ  ن/ب1  847/م  رقــم  القــرار   .23

املتضمــن اعتــامد كل مــن نظــام شــهادات اإليــداع للمصــارف 

ــالمية. ــارف اإلس ــداع للمص ــهادات اإلي ــام ش ــة و نظ التقليدي

 2012/2/15 تاريــخ  ن/ب1  /م   818 رقــم  القــرار   .24

ــد  ــس النق ــرار مجل ــم /1/ مــن ق ــادة رق ــل امل املتضمــن تعدي

 2011/12/14 تاريــخ  ن/ب4(  )795/م  رقــم  والتســليف 

بخصــوص تحديــد أســعار الفائــدة الدائنــة التــي تدفعهــا 

املصــارف العاملــة عــى الودائــع والحســابات الجاريــة الدائنــة 

وحســابات شــهادات االســتثامر باللــرية الســورية.

 2012/2/2 تاريــخ  ب4  ن/  /م   817 رقــم  القــرار   .25

املتضمــن إنهــاء العمــل باملــواد ذوات األرقــام )1 – 2 – 4( مــن 

ــخ  ــم 791/م ن/ب4 تاري ــليف رق ــد والتس ــس النق ــرار مجل ق

ــة  ــة العامل ــزام مؤسســات الراف ــق بالت 2011/11/23 )املتعل

بإجــراء جميــع عمليــات القطــع األجنبــي املنفــذة لديهــا ضمن 



19

www.ncosyria.com املرصد الوطني للتنافسية *

الهامــش املحــدد يف النــرشات الصــادرة عــن مــرف ســورية 

ــة(. ــذ العملي ــت تنفي ــخ وتوقي ــزي بتاري املرك

 2012/2/2 تاريــخ  ن/ب1  816/م  رقــم  القــرار   .26

املتضمــن الســامح للمقيمــني وغــري املقيمــني بفتــح حســابات 

بالعمــالت األجنبيــة لــدى أي مــن املصــارف العاملــة املرخــص 

ــائل  ــع وس ــا بجمي ــي ، وتغذيته ــع األجنب ــل بالقط ــا التعام له

الدفــع بالعمــالت األجنبيــة.

القــرار رقــم 812/م ن/ب4 تاريــخ 2012/2/2 حــول   .27

املصــارف. لــدى  األجنبــي  القطــع  فائــض  توظيــف 

 2012/11/18 تاريــخ  ن/ب4  938/م  رقــم  القــرار   .28

املتضمــن تحديــد الفائــدة الســنوية التــي تســتوفيها املصــارف 

ــا  ــي متنحه ــة الت العامــة عــى القــروض والتســهيالت االئتامني

ملؤسســات القطــاع العــام ذات الطابــع االقتصــادي.

     مــام ســبق نالحــظ أن مــرف ســورية املركــزي قــد ســاهم 

وعــى أكــر مــن صعيــد يف تعزيــز البيئــة الجاذبــة لالســتثامر 

ــز القطــاع املــريف عــى التوســع يف  ــك مــن خــالل تحفي وذل

منــح التمويــل للمشــاريع االســتثامرية ســواًء باللــرية الســورية 

أم بالقطــع األجنبــي، هــذا إىل جانــب تخفيــف قيــود القطــع 

الحســاب  معامــالت  وتحريــر  الحــدود  أدىن  إىل  األجنبــي 

الجــاري.

مؤشـرات سورية في بعض التقارير العالمية  * :

أوالً: مؤرشات التنافسية العاملية :

تقريــر التنافســية العامليــة 2011-2012: يعــد تقرير التنافســية 

ــنوياً  ــي س ــادي العامل ــدى االقتص ــدره املنت ــذي يص ــة ال العاملي

ــرة عــى  ــل املؤث ــارن العوام ــٍر يق ــام 1979 أهــم تقري ــذ ع من

ــًة  ــن )140( دول ــد ع ــا يزي ــو مل ــة والنم ــية االقتصادي التنافس

ــًة، ويســتعرض تقوميــاً شــامالً لكافــة العوامــل  متقدمــًة ونامي

ــة يف  ــتوى اإلنتاجي ــى مس ــامل، و ع ــة األع ــى بيئ ــرة ع املؤث

االقتصــاد ، وقــدرة قطــاع األعــامل عــى تحقيــق القيمــة 

ــة. ــة العالي املضاف

املــؤشـــر         تـرتيـب ســورية  

142/98 مـؤشــر التنافسية العاملية   

100/79 مـؤشــر استدامة التنافسية   

ثانياً: مؤرشات التجارة و أداء األعامل :

تقريــر متكــن التجــارة العامليــة 2012 : يصــدر عــن   .1

ويقيــس:  العاملــي  االقتصــادي  املنتــدى 

ــات يف  ــات، والخدم ــات و السياس ــور املؤسس ــتوى تط •   مس

تســهيل تدفــق الســلع عــرب الحــدود إىل األســواق املســتهدفة.

•   النفاذ لألسواق .

•    إدارة الحدود .

•   البنية التحتية للنقل و االتصاالت .
•   بيئة األعامل .

132/108         مؤرش متكني التجارة 

2.  تقرير األداء اللوجستي 2012 :
 تعــد الخدمــات اللوجســتية للتجــارة عنــراً أساســياً لتعزيــز 
ــن  ــد م ــادي والح ــو االقتص ــق النم ــية وتحقي ــدرة التنافس الق
الفقــر . كــام أن الخدمــات اللوجســتية هامــة لتحقيــق األمــن 
الغــذايئ، ذلــك أن خدمــات النقــل واللوجســتيات تؤثــر بشــكل 
مبــارش عــى أســعار الغــذاء و توفــره محليــاً، ال ســيام بلــدان 
ــى  ــري ع ــكل كب ــد بش ــي تعتم ــط الت ــرشق األوس ــا وال إفريقي

ــة، ويقيــس: املســتوردات الغذائي
•   كفاءة عمليات التخليص الجمريك 

•   جودة البنية التحتية للتجارة و النقل 
•   السهولة و القدرة عى تحمل تكاليف الشحن 

•   كفاءة الخدمات اللوجستية 
•   القدرة عى املتابعة 

•   وصــول الشــحنات إىل الوجهــة املحــددة يف الوقــت املحــدد 
. للتسليم

155/92 مؤرش األداء اللوجستي   

تقريــر ســهولة مامرســة أنشــطة األعــامل 2013    .3
الــدويل:  البنــك  عــن  الصــادر 

ــر اإلجــراءات  ــدول مــن خــالل بحــث أث ــس تنافســية ال ويقي
ــة  ــرشكات املحلي ــة عــى ال ــة حقــوق امللكي ــة وحامي الحكومي
الصغــرية و املتوســطة الحجــم عى مــدى دورة حياتهــا والعمل 

عــى تحســينها واالرتقــاء بهــا.
اإلجــراءات  لقيــاس  كميــة  مــؤرشات  التقريــر  يعــرض  و   
الحكوميــة الناظمــة ألنشــطة األعــامل التجاريــة وحاميــة 

. بلــداً  امللكيــة يف )183(  حقــوق 

185/144 مؤرش مامرسة أنشطة األعامل   
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 الـفصـل الثـانـي

الـرؤية المسـتقبلية لمنـاخ االسـتثمار:

ــتثامر  ــة االس ــة بهيئ ــة املتعلق ــات الوطني ــداف والسياس األه
ــرشة : ــة ع ــية الحادي ــة الخمس ــرشوع الخط ــورية يف م الس

•  عىل مستوى اإلصالح اإلداري واملؤسسايت:

◌ رفع كفاءة اإلدارة الحكومية وتطويرها وتبسيط  

عملهــا. كلفــة  وخفــض  إجراءاتهــا 

◌ خلق بيئة عمل تنافسية محفزة وجاذبة للكفــاءات 

ــوغ  ــل لبل ــه ومؤه ــؤ ونزي ــاز إداري كف ــق جه ــهم يف خل تس

أهداف الـــتنمية الشـــاملة، واالســتجابـة ملتطلبـــات الـتغيـيـر 

مبرونـــة ومهنية عـاليـــة.

◌  رفع فعالية الخدمات الحكومية.

•  عىل املسـتوى االقتصـادي الكلـي:

◌ تشــجيع دور اســتثامرات القطــاع الخــاص يف كل املجــاالت 

التــي تخــص إنتــاج الســلع والخدمــات الخاصــة.

◌  إعطـــاء أولـــوية عـــالية لالســتثامر يف القطاعات اإلنتـــاجية 

)زراعــة وصناعــة( و الـــبنى الـــتحتية مـــن أجـــل رفــع نســـبة 

ــج املحــي اإلجــاميل. ــاهمتها يف النات مســ

◌ إعطــــاء أولــــوية عـــالية لالســـتثامر يف قطـاعـــات التنميــة 

الـبـشـــرية )الـــتعليم والـصحـــة( من أجـــل تـــعزيز دور رأس  

ــة. ــة التنمي ــرشي يف عملي ــال الب امل

•  عىل مسـتوى التنميـة املتوازنـة:

◌  خفــض التفـــاوت التنمــوي بيـــن املناطــق واملحافظـــات يف 

مجـــال  البنــى   التحتيــة.

◌  تـــوزيع املشـــاريع االقتصـــادية وفقـــاً للميــزات النـســـبية 

ــة. ــة املتوازن ــات التنمي ــافظة ولحـاجـ ــل  منطقــة ومحـ لكــ

◌  توزيــع املشـــاريع االســتثامرية االقتصاديــة وفقــاً للميــزات 

النســـبية لــكل منطقــة ومحافظــة.

االسـتثمار األجنبـي المبـاشـر:

تعمــل الخطــة عــى تســهيل عمليــة تدفــق االســتثامرات 

نحــو  وتوجيههــا  واألجنبيــة  والعربيــة  املهاجــرة  الوطنيــة 

القطاعــات اإلنتاجيــة والخدميــة وفــق أولويــات يتطلبهــا 

التكنولوجيــا.  وتوطــني  نقــل  وتيســري  الوطنــي  االقتصــاد 

ــداف  ــق أه ــى تحقي ــورية ع ــتثامر الس ــة االس ــتعمل هيئ وس

الخطــة الخمســية بكافــة محاورهــا مــن خــالل:

•  إدخــال التعديــالت الالزمــة عــى القوانــن ذات الصلــة 

باالســتثامر مــع ضــامن مصالــح جميــع األطــراف.

•  توفــري حوافــز لالســتثامر الخارجــي فيــام يتعلــق بعالقــات 

ــدول  ــي لل ــتثامر األجنب ــني االس ــك بقوان ــة ذل ــل ومقارن العم

ــاورة.    املج

•  تعديــل أســاليب التحفيــز لجذب االســتثامر وفقــاً للقطاعات 

واملناطــق الجغرافيــة التي تســعى الدولــة لتطويرها.

•  االستمرار يف تطوير النافذة الواحدة يف املركز والفروع.

العربيــة  واملنظــامت  الهيئــات  مــع  العالقــات  توثيــق    •

األجنبيــة. التجاريــة  والغــرف  والعامليــة  واإلقليميــة 

ــدول  ــع ال ــة االســتثامرات م ــة لحامي ــات ثنائي ــرام اتفاقي •  إب

املجــاورة إىل جانــب دول املســتثمرين املحتملــني واالســتفادة 

ــة االســتثامر. ــة الخاصــة بحامي مــن املعاهــدات الثنائي

•  بنــاء صــورة ايجابيــة لســورية كموقــع لالســتثامرات األجنبية 

املبــارشة وتحســني موقعهــا ووضــع خطــة الســتهداف أســواق 

خارجيــة لجذبهــا وجــذب مســتثمريها لالســتثامر يف ســورية.

يف  الســورية  االســتثامر  هيئــة  فــروع  افتتــاح  متابعــة    •

املحافظــات.

•  االنضــامم إىل االتفاقيــة الدوليــة لتســوية املنازعــات املتعلقة 

باالستثامر.

ــة  ــة والدولي ــج اإلقليمي ــورية يف الربام ــاركة س ــز مش •  تعزي

لتطويــر قــدرات االختصاصيــني الســوريني.

ــجيع  ــات تش ــدويل لهيئ ــاد ال ــة االتح ــامم إىل عضوي •  االنض

االســتثامر.

•  تحديــث الخارطــة االســتثامرية وتطويرهــا بشــكل مســتمر 

ملختلــف املناطــق وحســب املســتوى التنمــوي.
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الحـوافـز االســتثماريـة:

ــجيع  ــذب وتش ــدف ج ــز به ــف الحواف ــورية مختل ــر س  توف

ــم  ــي. ويت ــي واألجنب ــتثمر املح ــل املس ــن قب ــتثامرات م االس

ــع  ــمل وأوس ــز اش ــم حواف ــة تقدي ــى دراس ــاً ع ــل حالي العم

ضمــن مــرشوع تعديــل املرســوم الترشيعــي الخــاص بتشــجيع 

االســتثامر رقــم /8/ لعــام 2007.

يهــدف مــرشوع  القانــون الجديــد إىل تعزيــز منــاخ االســتثامر 

قطــاع  احتياجــات كل  باالعتبــار  اآلخــذ  الترشيــع  وتوفــري 

ورضوراتــه والظــروف التــي تالمئــه وحاجــات التنميــة وتوفــر 

والضامنــات  الحوافــز  أفضــل  موفــراً   ، جغرافيــا  عواملهــا 

للمســتثمر ومبــا يتوافــق مــع التوجهــات والخطــط الحكوميــة 

ــي  ــتثمر املح ــة املس ــي معامل ــتثمر األجنب ــل املس ــام ويعام ك

ــا. ــس املزاي ــع بنف ويتمت

املرســوم  وفــق  للمســتثمر  املمنوحــة  الحوافــز  تتضمــن 

مايــي:  2007 لعــام   /8/ رقــم  الترشيعــي 

ــتورد  ــا أن تس ــص بإقامته ــاريع املرخ ــق للمش * يح  

جميــع احتياجاتهــا دون التقيــد بأحــكام وقــف ومنــع وحــر 

ــد املنشــأ وأحــكام  االســترياد ونظــام االســترياد املبــارش مــن بل

ــودات  ــى املوج ــٍذ تعف ــٍص ناف ــاً ألي ن ــع، وخالف ــة القط أنظم

املســتوردة مــن الرســوم الجمركيــة رشيطــة اســتخدامها حــراً 

ألغــراض املــرشوع وال يجــوز التخــي عنهــا إال مبوافقــة مجلــس 

ــورية. ــتثامر الس ــة االس إدارة هيئ

* تخضــع املشــاريع االســتثامرية املشــملة ملبــدأ   

املرســوم  بأحــكام  عمــالً  الديناميــيك  الرضيبــي  الحســم 

الترشيعــي رقــم /51/ لعــام 2006 لرضيبــة الدخــل وفــق 

يــي: ما

ــكل  ــاريع بش ــي للمش ــدل الرضيب ــى للمع ــد األق ــل الح يص

ــة. ــاح الصافي ــى األرب ــام إىل )%28( ع ع

ــرح  ــي تط ــاهمة الت ــرشكات املس ــي لل ــدل الرضيب ــغ املع يبل

أســهمها عــى االكتتــاب العــام بنســبة ال تقـــل عــن )%50( إىل 

.)14%(

يبلــغ املعــدل الرضيبــي عــى املشــاريع املشــملة بقوانــني 

تشــجيع االســتثامر )%22(، ويخفــض هــذا املعــدل وفــق 

األســس التاليــة:

•  درجتــان للمنشــآت الصناعيــة املقامــة يف املحافظــات )الرقــة 

ديــر الــزور، الحســكة، إدلــب، الســويداء، درعــا، القنيطرة(.

ــي تســتخدم )25(  ــة الت •  درجــة واحــدة للمنشــآت الصناعي

ــة. ــات االجتامعي عامــالً فأكــر مســجلني أصــوالً بالتأمين

•  درجتــان للمنشــآت الصناعيــة التــي تســتخدم )75( عامــالً 

فأكــر مســجلني أصــوالً بالتأمينــات االجتامعيــة.

•  ثــالث درجــات للمنشــآت الصناعيــة التــي تســتخدم )150( 

عامــالً فأكــر مســجلني أصــوالً بالتأمينــات االجتامعيــة. 

ــدن  ــن امل ــة ضم •  درجــة واحــدة بالنســبة للمنشــآت املقام

ــة. الصناعي

ــة املرخصــة بأحــكام املرســوم  ــان للمشــاريع الصناعي •  درجت

الــزور  وديــر  حســياء  مدينــة  يف   2007 لعــام   /8/ رقــم 

الصناعيتــني.

•  درجتــان ملشــاريع محطــات توليــد الكهربــاء، مشــاريع 

مصــادر الطاقــة البديلــة، مصانــع األســمدة.

•  درجتان يف ضوء توفر أي من األسس اآلتية:

- املشــاريع الصناعيــة التــي تعتمــد يف إنتاجهــا عــى   

املــواد األوليــة املحليــة. 
اســتهالك  يف  توفــر  التــي  الصناعيــة  املشــاريع   -  

الطاقــة. 
أدوات  تســتخدم  التــي  الصناعيــة  املشــاريع   -  
ــوث  ــع التل ــة ومتن ــظ عــى البيئ ووســائل وآالت تحاف

البيئــي.
- املشــاريع الصناعيــة التــي تقــوم بتصديــر  )50%(   

مــن إنتاجهــا. 
•  درجتــان للمشــاريع االســتثامرية املرخصــة بأحــكام املرســوم 
تضــم  التــي  الرشقيــة  املنطقــة  يف   2007 لعــام   /8/ رقــم 

ــكة(. ــزور، الحس ــر ال ــة، دي ــات )الرق محافظ
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األهداف والسياسات:

أحدثــت هيئــة االســتثامر الســورية مبوجــب املرســوم   
صــدور  مــع  بالتزامــن   2007 لعــام   /9/ رقــم  الترشيعــي 
ــاص بتشــجيع  ــام 2007 الخ ــم /8/ لع ــي رق املرســوم الترشيع
ــتقالل  ــة واالس ــخصية االعتباري ــع بالش ــي تتمت ــتثامر وه االس

املــايل واإلداري وترتبــط برئيــس مجلــس الــوزراء .
وتهــدف الهيئــة إىل تنفيــذ السياســات الوطنيــة لالســتثامر 
وتنميــة البيئــة االســتثامرية يف الجمهوريــة العربيــة الســورية 

ــة : ــام اآلتي ــام بامله ــك القي ــا يف ســبيل ذل وله

•  وضــع األســس واملعايــري املتعلقــة باالســتثامر لتبســيط 

وتســهيلها. اإلجــراءات 

•  إعــداد الخارطــة االســتثامرية بالتنســيق مــع الجهــات ذات 

العالقــة ضمــن أولويــات تراعــى فيهــا املشــاريع االســتثامرية 

ــاً  ــا داخلي ــى ترويجه ــل ع ــراتيجية والعم ــة اإلس ذات األهمي

ــاً. وخارجي

•  تقديــم املشــورة وتوفــري املعلومــات والبيانات للمســتثمرين 

وإصــدار األدلــة الخاصــة بذلك.

•  املشــاركة يف إعــداد مشــاريع االتفاقيــات والربوتوكــوالت 

ــتثامر. ــة باالس املتعلق

•  تتبــع تنفيــذ املشــاريع وتذليــل العقبــات التــي تعــوق 

تنفيذهــا واســتمرار عملهــا.

ــام بكافــة النشــاطات الرتويجيــة لجــذب االســتثامرات  •  القي

وتشــجيعها مبــا يف ذلــك إقامــة النــدوات واملؤمتــرات وتنظيــم 

وتبــادل الزيــارات واللقــاءات.

إدارة هيئة االستثمار السورية :

يتــوىل إدارة الهيئــة مبوجــب املرســوم الترشيعــي املذكــور 
أعــاله كل مــن مجلــس اإلدارة واملديــر العــام و يتألــف مجلــس 

ــن : اإلدارة م

رئيس مجلس اإلدارة     رئيـســـاً

مدير عام هيئة االستثامر السورية  نائباً للرئـيس

نائب مدير عام هيئة االستثامر السورية   عضواً ومقرراً

ثالثة مدراء من الهيئة         أعضــاء

ثالثة ممثلن عن غرف الصناعة

 والتجارة والزراعة     أعـضـــاء 

 

الـهيكـل التنظيمي للهيئـة:

تــم مبوجــب قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم /6806/ تاريــخ 
2010/5/17 إصــدار النظــام الداخــي الجديــد لهيئــة االســتثامر 
ــة  ــة التنظيمي ــن الهيكلي ــا ورد ضم ــرز م ــن أب ــورية. وم الس
ــات  ــة الدراس ــارية ومديري ــة االستش ــن اللجن ــداث كل م إح
والخارطــة االســتثامرية ومديريــة التخطيــط والتعــاون الــدويل. 

وتتألف الهيئة من:

مديرية التخطيط والتعاون الدويل.  •
مديرية الدراسات والخارطة االستثامرية.  •

مديرية الشؤون القانونية.  •
مديرية الخدمات االستثامرية )النافذة الواحدة(.  •

مديرية الرتويج واإلعالم.    •
مديرية الشؤون التقنية.  •

مديرية املتابعة.  •
مديرية الشؤون اإلدارية واملوارد البرشية.  •

دائرة الرقابة الداخلية.  •
دائرة أمانة الرس.  •

الشؤون املالية )محاسبة اإلدارة(.  •
مدراء الفروع.  •

هيئة االســـتثمار 
الـســوريـة



ـة :
ـي للهيئ

ط التنظيم
ـخط

الم
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أهـم إنجـازات ونشـاطات هيئة االسـتثمـار 
الـسـوريـة لعـام 2012 :

قامــت هيئــة االســتثامر الســورية بالعديــد مــن   

البيئــة االســتثامرية  النشــاطات واملهــام يف ســبيل تعزيــز 

والرويــج لالســتثامر ومســاعدة املســتثمر وتســهيل معامالتــه 

ــي  ــام ي ــتثامري. وفي ــرشوع االس ــذ امل ــل تنفي ــة مراح يف كاف

أهــم مــا قامــت بــه الهيئــة خــالل عــام 2012:

ــغ عــدد إجــازات االســترياد  *   إصــدار إجــازات االســترياد: بل

الصــادرة عــن دائــرة منــح اإلجــازات يف النافــذة الواحــدة لــدى 

اإلدارة املركزيــة )1474( إجــازة عــن ) دمشــق وريــف دمشــق 

والقنيطــرة ( و)51( إجــازة عــن محافظــة حمــص و)4( إجازات 

عــن محافظــة ديــر الــزور و)3( إجــازات عــن محافظــة حلــب 

و)71( إجــازة اســترياد صــادرة عــن فــرع درعــا، و)135( إجــازة 

اســترياد صــادرة عــن فــرع حــامة.

ــدد  ــغ ع ــترياد: بل ــازات االس ــاء إج ــد وإلغ ــح ومتدي *   تصحي

اإلجــازات املصححــة أو املمــددة أو امللغــاة الصــادرة عــن 

النافــذة الواحــدة لــدى اإلدارة  دائــرة منــح اإلجــازات يف 

املركزيــة )135( إجــازة عــن محافظــات )دمشــق- ريــف 

دمشــق-القنيطرة- حمــص وديــر الــزور(.

*   اإلعفــاءات الجمركيــة: بلــغ عــدد قــرارات اإلعفــاءات 

النافــذة  الجمركيــة املمنوحــة لــدى املكتــب الجمــريك يف 

الواحــدة لــدى اإلدارة املركزيــة )265( إعفــاًء ، كــام أن قيمــة 

اآلالت والتجهيــزات واملعــدات ووســائط النقــل الخدميــة 

ــاء  ــرارات اإلعف ــى ق ــة ع ــط ( الحاصل ــترياد فق ــدة لالس )املع

ــون االســتثامر رقــم /10/ لعــام  الجمــريك مبوجــب أحــكام قان

1991 وتعديالتــه واملرســوم الترشيعــي رقــم 8 لعــام 2007 

ــورية. ــرية س ــون ل ــت )17626( ملي بلغ

*   القــرارات الصناعيــة: بلــغ عــدد القــرارات الصناعيــة 

)ترخيــص- تعديــل- متديــد- دمــج( الصــادرة عــن ممثــل 

ــة يف  ــدى اإلدارة املركزي ــذة الواحــدة ل وزارة الصناعــة يف الناف

محافظتــي دمشــق وريــف دمشــق )26( قــراراً ، و )7( قــرارات 

ــامه. ــرع ح يف ف

ــن  ــادرة ع ــد( الص ــل والتمدي ــرارات )التعدي ــدد ق ــغ ع *   بل

الهيئــة وفروعهــا واملــدن الصناعيــة )146( قــراراً و هــي )72( 

ــرع حــامه. ــد، و )14( يف ف ــرار متدي ق

*   قــرارات اإللغـــاء: بلــغ عــدد قــرارات االلغــاء الصــادرة عــن 

ــل و )43(  ــاريع النق ــراراً ملش ــا )19( ق ــرار منه ــة )62( ق الهيئ

قــراراً ملشــاريع زراعيــة صناعيــة ونشــاطات أخــرى.

*   دراســة شــكاوي املســتثمرين الــواردة إىل مديريــة املتابعــة 

وتقديــم املســاعدات املمكنــة.

ــذي واالتصــال  ــع التنفي *  دراســة املشــاريع مــن خــالل الواق

مــع املســتثمر والجهــات املعنيــة وتحديــث قواعــد البيانــات 

ــة الخاصــة باملشــاريع. االلكروني

*   دراســة ملفــات املشــاريع والكتــب الــواردة للمشــاريع 

امللغــاة وتســوية وضــع )29( مرشوعــاً. 

*   دراســة ملفــات مــا يقــارب )100( مــرشوع مــن املشــاريع 

الصحيــة و معالجــة املشــكالت التــي تواجههــم أثنــاء  التنفيــذ.

*   إعــداد مــرشوع تعديــل املرســوم الترشيعــي رقــم /8/ لعــام 

2007 الخــاص بتشــجيع االســتثامر .

*   املشــاركة يف أعــامل لجنــة القــرار رقــم /9381/ تاريــخ 

ــري الســتثامر  ــط واملعاي 2012/12/18 بخصــوص وضــع الضواب

ــة. ــالك الدول أرايض أم

*   املشــاركة يف أعــامل لجنــة القــرار رقــم /240/ تاريــخ 

2012/8/5 بخصــوص دراســة وتحديــد مهــام هيئــة االســتثامر 

الســورية املوكلــة إليهـــا يف مرســوم إحـداثهــــا رقـــم /9/ لعــام 

ــوم. ــن املرس ــني )10-11( م ــل املادت 2007 وتعدي

ــة الخاصــة  ــق االلكروني ــن أرشــفة الوثائ *   إنجــاز )%90( م

املنجــزة   الوثائــق  العلــم أن  باملشــاريع االســتثامرية، مــع 

متكــن مــن العمــل املؤمتــت بشــكل شــبه كامــل كــون األضابــري 

املتبقيــة يعــود تشــميلها ملــا قبــل عــام 1994 والتــي ال تتطلــب 

الكثــري مــن اإلجــراءات والطلبــات.  

*   تصميــم برامــج حاســوبية خاصــة لتنظيــم وأمتتــة العمــل 

واملاليــة  اإلداريــة  الشــؤون  مــن مديريتــي  اإلداري يف كل 

ــة.   والتقان

*   إعــداد دراســة جــدوى  اقتصاديــة أوليــة عــن فرصــة 

مــرشوع معــرة زيتــون يف محافظــة القنيطــرة. 

*   التنســيق مــع املكتــب املركــزي لإلحصــاء و مرشوع تحســني 

البيئــة االســتثامرية UNDP بهــدف التحضــري إلصــدار تقريــر 

االســتثامر األجنبــي املبــارشFDI  لعــام 2010.

*   إعــداد دراســة مقارنــة للوقــوف عــى واقــع املشــاريع 

لة يف ظــل األزمــة الراهنــة. االســتثامرية املشــمَّ
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*  قامت الهيئة بعدد من الفعاليات نذكر منها:

◌ عقــد لقــاء ثنــايئ مــع رئيــس وأعضــاء مجلــس رجال األعمــــال 

بالتنــــسيق مــــع اتحــادات الغـرف  الــســوريـة بـهدف بحـث 

آليـــة تـطـويـــر الـتـعـــاون والرويـــج لالســـتثمـــار ومعـالجــــة    

املعوقــات واملشــكالت التــي تعــرض املســتثمرين.

ــون  ــارة بعــض املشــاريع املشــملة بأحــكام قان ◌  املشــاركة بزي

تشــجيع االســتثامر بالتنســيق مــع فــرع الهيئــة بالقنيطــرة 

ــي  ــع هــذه االســتثامرات يف محافظت بهــدف الوقــوف عــى واق

ــي تعــرض املســتثمرين. ــات الت القنيطــرة والســويداء والصعوب

ــة  ــوس والالذقي ــي طرط ــن محافظت ــارة كل م ــاركة بزي ◌  املش

برفقــة الســيد وزيــر الدولــة لشــؤون االســتثامر بهــدف االطــالع 

ــات  ــني واملعوق ــتثامرية يف املحافظت ــاريع االس ــع املش ــى واق ع

ــي تعــرض املســتثمرين. الت

◌ املشــاركة مبعــرض الصــور الضوئيــة التحــاد الصحفيــني،  ومــع 

املؤسســة العامــة للمعــارض واألســواق الدوليــة   /جنــاح التوثيق 

ــاة  ــة عــى القن ــرشات إعالني ــة إىل ن ــة دمشــق/  باإلضاف يف قلع

الفضائيــة الســورية وقنــاة دنيــا الفضائيــة الخاصــة. 

◌  تقديــم الرعايــة لطباعــة مصــّور للجمهورية العربية الســورية 

تحــت شــعار )كلنــا ســورية(، ورعايــة الربنامــج االقتصــادي عــى 

تلفزيــون الدنيــا ملــدة ثالثــة أشــهر. 

◌ إدراج رابــط موقــع الهيئــة وذلــك مــن تاريــخ 2012/7/1 

ــة:  ــع االلكروني ــن املواق ــدد م ــن ع ــة  2012/12/31 ضم ولغاي

ــث  ــوريا، البع ــتثمرو س ــورية، مس ــة الس ــتبس، املاس ــرييا س س

ــور دوت  ــرضاء،  الدب ــورية الخ ــدة س ــور، جري ــرييا م ــا، س ميدي

ــوري. ــري الس ــار، الخب ــت، كل األخب ن

◌ تصميــم مــواد ترويجيــة وإعــالن خــاص بالفــرص االســتثامرية 

للنــرش بالصحــف املحليــة.

الموارد البشرية والتدريب:

ــيع  ــخ 2011/3/6 توس ــم /106/ تاري ــوم رق ــب املرس ــم مبوج ت

املــالك العــددي لوظائــف هيئــة االســتثامر الســورية . وأصبــح 

إجــاميل عــدد العاملــني)113( عامــاًل يف الهيئــة بنهايــة عــام 

ــالً  ــف االختصاصــات والشــهادات، و )77( عام 2012 مــن مختل

ممثــال عــن الــوزارات املختلفــة يف مديريــة النافــذة الواحــدة يف 

الهيئــة )اإلدارة العامــة والفــروع ( وعاملــني مندوبــني يف الهيئــة 

مــن الجهــات األخــرى.

الجدول )15( عدد العاملن يف هيئة االستثامر السورية 

حتى نهاية عام 2012

عدد املشتغلونالبيــــــــــــــان

2املندبون

77ممثي الوزارات )اإلدارة والفروع(

13ما فوق الشهادة الجامعية

13العلوم الهندسية

34الشهادات الجامعية

9املعاهد املتوسطة

22الشهادة الثانوية

18التعليم األسايس

4ابتدائية

الشكل )6(

املصدر هيئة االستثامر
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 الـفصـل الثـالـث

وإميانــا مــن هيئــة االســتثامر الســورية بأهميــة التطويــر املســتمر للــكادر البــرشي ومــا لــه مــن دور يف رفــع الكفــاءة والفعاليــة 
عملــت عــى إلحــاق العاملــني لديهــا بعــدد مــن  الــدورات التدريبيــة داخليــاً وخارجيــاً مبختلــف االختصاصــات اإلداريــة والفنيــة 

إضافــة لــدورات اللغــة األجنبيــة والــدورات التقنيــة والحاســوبية.  
بلــغ عــدد العاملــني املســتفيدين مــن الــدورات الداخليــة )187( عامــاًل ضمــن )35( دورة، بينــام بلــغ عــدد الــدورات الخارجيــة 

ــاً. )6( دورات شــملت )12( متدرب

عدد الدورات الخارجية

عدد الدورات الداخلية 

الدورات ضمن هيئة 

االستثامر 
الدورات اللغوية الدورات اإلدارية الدورات التقنية والفنية 

 املتدربن الدورات املتدربن الدورات املتدربن الدورات املتدربن الدوراتاملتدربن الدورات

61257511251240747

الجدول )16( الدورات التي قامت بها هيئة االستثامر خالل عام 2012

ــتثمار  ــة االس ــه هيئ ــي تواج ــات الت التحدي
ــورية: الس

ــة  ــات الكافي ــات والتفويض ــح الصالحي ــتكامل من ــدم اس •   ع
مــن قبــل بعــض الــوزارات للممثلــني املتواجديــن ضمــن 
النافــذة الواحــدة لــدى الهيئــة وهــذا مــا يؤثــر عــى مســتوى 

ــتثمر. ــة للمس أداء الخدم
•   تعــدد الجهــات املعنيــة باالســتثامر وضعــف التنســيق فيــام 
بينهــا وعــدم تكامــل العمــل املعلومــايت مــع الجهــات العامــة 

املعنيــة باالســتثامر.
•   تلكــؤ بعــض الجهــات العامــة مبنــح املوافقــات والرتاخيــص 
ــة إىل عــدم  ــة لإلقــالع باملشــاريع االســتثامرية باإلضاف املطلوب
التــزام بعــض الــوزارات باإلجابــة عــى مراســالت واستفســارات 

الهيئــة املعطوفــة عــى شــكاوى املســتثمرين.
•   عــدم اعتــامد نظــام الكــرتوين متكامــل ألمتتــة كافــة األعامل 

واالعتــامد عــى نظــم وبرامج متعــددة .
ــتثامري  ــج االس ــة للرتوي ــرتاتيجية واضح ــود إس ــدم وج •   ع
غــري  املشــاركات  عــى  الحاليــة  السياســة  تقتــر  حيــث 
ــرات الخاصــة  ــات واملؤمت ــة يف املنتدي ــري املنظم املدروســة وغ
بالرويــج يف حــني يتــم رصف االعتــامدات املخصصــة للرويــج 
ــق  ــدون تحقي ــان ب ــن األحي ــري م ــج ويف كث ــري ممنه بشــكل غ

ــوة. ــة املرج الغاي
•   إن العــدوان الغاشــم الــذي شــنته عــى ســورية مجموعــة 
كبــرية مــن دول االســتعامر القديــم )الشــامل االقتصــادي( 

ــة أدى  ــة وخارجي ــأدوات داخلي ــوان املعارضــات وب تحــت عن
إىل محاولــة تدمــري البيئــة االســتثامرية خــالل األزمــة فأعــامل 
التدمــري والرقــة والحــرق والتخريــب املمنهــج للمرشوعــات 
داخليــاً، والحصــار االقتصــادي الخارجــي الجائــر أدى لتوقــف 
ــة  ــة والخارجي ــك الســوق الداخلي ــد مــن املنشــآت وأرب العدي

ــات. للمرشوع

االتجـاهـات المسـتقبليـة للهيئـة: 

أوالً: ما يتعلق باألمور الداخلية يف هيئة االستثامر:

النســبية  املزايــا  بتحديــد  املتعلقــة  األعــامل  متابعــة     •
واملطلقــة لــكل محافظــة ومنطقــة وناحيــة وفــق اإلطــار 

. االســتثامرية  الخارطــة  وإغنــاء  اإلقليمــي 
•   إحــداث بنــك معلومــات خــاص باالســتثامر يتضمــن 
معلومــات حــول كافــة تكاليــف وســائل اإلنتــاج ونــرش الفــرص 
ــا  ــات الخاصــة به ــة املواصف االســتثامرية املتاحــة وتأمــني كاف

ــارشًة.  ــتثامر مب ــزة لالس ــون جاه لتك
•   إنشــاء شــبكة معلومــات حــول األســواق الخارجيــة البديلــة 

ــواق التقليدية. لألس
•   إعــداد دراســات جــدوى اقتصاديــة أوليــة للمشــاريع 
االســتثامرية املــراد طرحهــا كفــرص مبــا يتناســب مــع خطــط 
ــع كل مــرشوع  ــد موق ــة مــع تحدي ــات املرحل ــة وأولوي التنمي
ومواصفاتــه ومزايــاه ومســاحته وملكيتــه وصيغتــه التعاقديــة 

املصدر هيئة االستثامر السورية
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ــول  ــا والحص ــدف تجميعه ــة به ــزات اإلضافي ــا واملحف واملزاي
عــى املوافقــات املطلوبــة مــن الجهــات ذات الصلــة لعرضهــا 

ــتثامر. ــزة لالس ــرص جاه كف
•   الرتكيــز عــى متابعــة تنفيذ املشــاريع االســتثامرية املشــّملة 
والوقــوف عــى العقبــات التــي تواجــه تنفيذهــا والعمــل مــع 
ــالل  ــن خ ــات م ــذه العقب ــل ه ــى تذلي ــة ع ــات املعني الجه
ــات  ــم الخدم ــة لتقدي ــة يف الهيئ ــة املتابع ــل دور مديري تفعي
املطلوبــة لجميــع املســتثمرين وتشــجيعهم عــى االســتمرار يف 

مشــاريعهم.

ثانيــاً: مــا يتعلــق بالتعــاون مــع الــوزارات والجهــات 

األخــرى:

•   التنســيق مــع جميــع املحافظــات لتحديــد املشــاريع 
املناســبة ذات األولويــات  لــكل محافظــة وإعــداد الدراســات 
الالزمــة لهــا وتحديــد مواقعهــا وموافــاة هيئــة االســتثامر بهــا  
يك تقــوم بطرحهــا كفــرص اســتثامرية حقيقيــة والرويــج لهــا 
داخليــاً وخارجيــاً وكذلــك البحــث عــن رشكاء حقيقيــني لتنفيــذ 

هــذه الفــرص.
ــات  ــن األولوي ــدف البحــث ع ــوزارات به ــع ال •   التنســيق م
ــات  ــدارس – جامع ــة ) مشــايف – م ــة املقبل ــة للمرحل التنموي
ــة  ــى تحتي ــذ بن ــام – تنفي ــل ع ــة – نق ــة بديل ــادر طاق – مص
– مــدن تنمويــة ... ( لتحويــل هــذه األولويــات إىل فــرص 

ــي. ــار اإلقليم ــع اإلط ــق م ــا يتواف ــة و مب ــتثامرية حقيقي اس
ــتثامرية  ــرص االس ــاص بالف ــرايف الخ ــس الجغ ــداد األطل •   إع
واملشــاريع  االســتثامرية  الفــرص  جميــع  إســقاط  بهــدف 
املشــّملة بقوانــني تشــجيع االســتثامر واملنفــذة وقيــد التنفيــذ 
ــاون  ــك بالتع ــي وذل ــط اإلقليم ــي للتخطي ــار الوطن ــى اإلط ع

ــة. ــات ذات الصل ــي والجه ــط اإلقليم ــة التخطي ــع هيئ م
•   إعطــاء ميــزات تفضيليــة للمشــاريع االســتثامرية الزراعيــة 
املحــي  الناتــج  زيــادة مســاهمتها يف  بهــدف  والصناعيــة 
ــة  ــدم عملي ــا يخ ــوي مب ــاع التنم ــاميل )GDP( ويف القط اإلج

ــة.  ــة املتوازن التنمي
ــودي  ــي العنق ــاع الصناع ــتثامر يف القط ــى االس ــز ع •   الرتكي
بهــدف تطبيــق مبــدأ )اإلحــالل بــدل املســتوردات( وفقــاً ملــا 
تتطلبــه املرحلــة املقبلــة وملــا يحققــه ذلــك مــن قيمــة مضافة. 
ــالل  ــن خ ــطة م ــرية واملتوس ــاريع الصغ ــة املش ــم إقام •   دع
منحهــا إعفــاءات اســتثنائية والعمــل عــى إلغــاء الحــد األدىن.
•   اإلرساع يف إنجــاز مهــام الفريــق املكلــف بإعــادة هندســة 
ــة األعــامل ووضــع دفــر  و تبســيط اإلجــراءات املرتبطــة ببيئ
ــة  ــط الهيئ ــة ورب ــة االلكروني الــرشوط املناســب لنظــام األمتت

بفروعهــا يف إطــار رؤيــة معلوماتيــة شــاملة لتطويــر األداء يف 
ــادرة الحكومــة االلكرونيــة. الهيئــة ضمــن مفهــوم مب

•   الرتكيــز عــى التعــاون مــع وزارة الخارجيــة واملغرتبــن 
لتفعيــل الرويــج الخارجــي لالســتثامر يف ســورية عــن طريــق 
ــدف  ــتوى به ــة املس ــة عالي ــة وتدريبي ــج تأهيلي ــداد برام إع
ــتثامر يف  ــي االس ــني وممث ــني التجاري ــل امللحق ــداد وتأهي إع
الســفارات الســورية يف الخــارج وخاصــة يف الــدول الصديقــة 
ــارشة  ــة املب ــتثامرات األجنبي ــن االس ــد م ــذب املزي ــدف ج به

ــوريني. ــني الس ــتثمرين املغرب ــذب املس ــى ج ــز ع والركي
ــدن  ــس إدارات امل ــع مجال ــيق م ــاون والتنس ــة التع •   متابع
الصناعيــة والجهــات الحكوميــة األخــرى لضــامن التعامــل 

ــني. ــتثمرين املحتمل ــع املس ــد م املوح
•   تفعيــل الرتويــج الخارجــي والداخــي بالتعــاون مــع مجالس 
رجــال األعــامل وغــرف التجــارة والصناعــة والزراعــة للرويــج 
للفــرص االســتثامرية )ذات األولويــة( مــن خــالل عقــد لقــاءات 

. ئية ثنا
•   توحيــد الجهــات املعنيــة بالرتويــج لالســتثامر وتطويــر 

ــات. ــد والنفق ــرياً للجه ــه توف أدوات
•   إعــداد بحــوث ودراســات ترويجيــة تهــدف لفتــح قنــوات 

اتصــال جديــدة داخليــة وخارجيــة.
•   تفعيــل دور التعــاون الــدويل واملراجعــة الذاتيــة واملســتمرة 
مــن خــالل متابعــة تنفيــذ بروتوكــوالت التعــاون الثنــايئ 
ومذكــرات التفاهــم املعقــودة مــع الــدول الصديقــة وكل مــا 

مــن شــأنه دعــم االســتثامر.





الفصل الرابع
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المشاريع االستثمارية وفق 
قوانين تشجيع االستثمار

ــاول هــذا الفصــل تطــور املشــاريع االســتثامرية  يتن  
القطاعــات  كافــة  يف  التنفيــذ  وقيــد  واملنفــذة  املشــملة 
الخــاص  املرســوم  أحــكام  االقتصاديــة ســواًء متــت وفــق 
ــكام  ــق أح ــام 2007، أم وف ــم /8/ لع ــتثامر رق ــجيع االس بتش
ــة االســتثامرية. ــني والترشيعــات الناظمــة للعملي ــة القوان بقي

ــام  ــم /8/ لع ــوم رق ــملها املرس ــي ش ــات الت ــنبدأ بالقطاع وس
2007، و تجــدر هنــا اإلشــارة، إىل أن املعلومــات الخاصــة 
بيانــات هيئــة  باملشــاريع املشــملة صــادرة عــن قاعــدة 
االســتثامر الســورية . أمــا البيانــات الخاصــة باملشــاريع املنفذة 
ــة  ــوزارات املختص ــات وال ــن الجه ــادرة ع ــذ ص ــد التنفي أو قي
ــة  ــة املعني ــا الجه ــك بوصفه حســب القطــاع أو النشــاط وذل
ــاف  ــي تض ــذه، و الت ــرشوع وتنفي ــدء بامل ــص الب ــح تراخي مبن

ــا. ــور وروده ــورية ف ــتثامر الس ــة االس ــات هيئ ــدة بيان لقاع

الجدول )17( املشاريع املشمولة بأحكام املرسوم الترشيعي /8/ لعام 

2007 حسب النشاط االقتصادي

عدد العاملاإلجاميلأخرىالنقلالزراعةالصناعةالعام
التكاليف 

االستثامرية

قيمة اآلالت 
واملعدات 
ووسائط 
النقل 
الخدمية

2007120949418213716144772104585
20081021045416116866401852370615
2009133301001027321636144971116815
20102054812914396220579093382666
20119725582182168749664487859
201226101014752913843534940

68313239135124196440917607797480املجموع

مليون لرية سورية

املصدر : هيئة االستثامر السورية

المشـاريع المشـملة:

إن إجــاميل املرشوعــات املشــمولة بأحــكام ترشيعــي تشــجيع 
االســتثامر رقــم /10/ لعــام 1991 و/8/ لعــام 2007 خــالل 
الفــرة 1991-2012 بلــغ )3655( مرشوعــاً بتكلفــة اســتثامرية 
ــة  ــر )239377( فرص ــار ل.س وتوف ــن )1754.8( ملي ــد ع تزي

عمــٍل.

1.   املشــاريع املشــملة وفــق أحــكام املرســوم الترشيعــي 
رقــم /8/ لعــام 2007 :

تــم خــالل عــام 2012 تشــميل )47( مرشوعــاً اســتثامرياً 
مبختلــف املجــاالت االقتصاديــة وذلــك بتكلفــة اســتثامرية 
ــاع  ــب قط ــون ل.س كان نصي ــت )38435( ملي ــة بلغ تقديري
ــة  ــٌد يف الصناع ــرشوٌع واح ــا م ــاً منه ــة  )26( مرشوع الصناع
الطبيــة، أمــا مشــاريع الزراعــة والنقــل فقــد بلغــت )10( 
القطاعــات  يف  واحــد  ومــرشوع  منهــام  لــكل  مشــاريعٍ 
ــح إجــاميل املشــاريع املشــملة )1241(  ــك أصب األخــرى، وبذل
مرشوعــاً خــالل الفــرة 2007-2012 بتكلفــة تقديريــة بلغــت 
)917607( مليــون ل.س، توفــر حــوايل )96440( فرصــة عمــٍل 
ــه  ــا تبين ــب م ــام 2012. حس ــالل ع ــًة خ ــا )5291( فرص منه

ــة : ــداول التالي الج
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املشاريع املشملة بأحكام مرسوم االستثامر رقم /8/ خالل الفرتة 2012-2007

الشكل )8(

الشكل )9(

الشكل )11(الشكل )10(

ــا  ــٍل منه ــي بلغــت )96440( فرصــة عم ــرة 2007-2012 والت ــرص العمــل يف املشــاريع املشــملة خــالل الف ــوزع ف ــي ت ــام ي وفي

ــام 2012. ــالل ع ــًة خ )5291( فرص

الصناعة
الزراعة

النقل
القطاعات األخرى

الصناعة
الزراعة

النقل
القطاعات األخرى

تــوزع املشــاريع املشملة 

خالل عام 2012 حسب 

نوع النشاط االقتصادي

توزع التكاليف االستثامريةتوزع عدد العامل
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توزع املشاريع حسب املحافظات :

بلغت املشــاريع املشــملة )1241( مشــروعاً خــالل الفتـرة 2007-2012، توزعت عى املحافظــات وفـق الجدول التـالـي: 

الجدول )18( توزع املشاريع املشملة خالل الفرتة 

2007-2012 عىل املحافظات
توزع املشاريع املشملة عىل املحافظات

النسبة %العدداملحافظة

23518.9ريف دمشق

14511.7حلب

12810.3ديرالزور

1179.4حمص

1018.1دمشق

957.7الرقة 

786.3حامه

655.2السويداء

635.1درعا

574.6الالذقية

493.9طرطوس

463.7الحسكة 

423.4إدلب

131.1القنيطرة 

ً 70.6يحدد الحقا

1241100املجموع

املصدر : هيئة االستثامر السورية
الشكل )12(

حــازت محافظــة ريــف دمشــق عــى النصيــب األكــرب مــن عــدد هــذه املشــاريع بـــ )235( مرشوعــاً ثــم تليهــا محافظــة حلــب 
ــزور )128( مرشوعــاً. ــر ال ــم محافظــة دي )145( مرشوعــاً ث

يحدد الحقاً

القنيطرة

إدلب

الحسكة

طرطوس

الالذقية

درعـا

السويداء

حمـاه

الـرقـة

دمشق

حمص

دير الزور

حلـب

ريف دمشق
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الشكل )13(

املرشوعات املشملة وفق قانون االستثامر رقم /10/ لعام 1991 :  .2

بلــغ عــدد املشــاريع املشــملة وفــق القانــون رقــم /10/ لعــام 1991 )2414( مرشوعــاً خــالل الفــرة مــن 1991ولغايــة 2006 يف 
مختلــف القطاعــات االقتصاديــة بتكاليــف اســتثامرية زادت عــن) 837.2( مليــار ل.س، ونالحــظ أن قطــاع النقــل حــاز عــى أكــرب 
نســبة مــن هــذه املشــاريع بـــ )1288( مرشوعــاً، بينــام كانــت مشــاريع الصناعــة )1025( مرشوعــاً، تالهــا قطــاع الزراعــة )57( 

مرشوعــاً أمــا مشــاريع القطاعــات األخــرى فقــد بلغــت )44( مرشوعــاً كــام يوضــح الجــدول واملخطــط التــايل:

الجدول )19( املشاريع االستثامرية املشملة بأحكام القانون /10/ لعام 1991 

خالل الفرتة من 1991-2006 حسب النشاط االقتصادي

املـشــاريع 

االســتثامرية املشملة 

حسب القانون /10/ 

لعام 1991

اخرىالنقل الزراعةالصناعةالعام
عدد 

املشاريع
عدد العامل

التكاليف 

االستثامرية

قيمة االالت 

واملعدات 

ووسائط النقل 

الخدمية

199151---281808946164626833
19926931133188122902296412329
199342---30---724849108166109
199432---311643028121973596
199514222---38213269063847
199621116240242856761816
199719---21---40168536471697
199822---55279353378423724
199939---4728836602089511029
200049225---763755154637210
200192316422617273201819664
20028752735370115294574621484
200383793218566692857010955
20049991065219147808300742288
20051071081122102711817053680697
200619915183740429262366336202842

1025571288442414142937837244426121االجاميل

مليون لرية سورية

الصناعة
الزراعة

النقل
القطاعات األخرى
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المشـاريع المنفـذة وقيـد التنفيـذ :

تــم اعتــامد بيانــات الــوزارات والجهــات املختصــة للوصــول إىل إحصائيــات املشــاريع املنفــذة وقيــد التنفيــذ ألن هــذه الجهــات 
مختصــة مبنــح الراخيــص للبــدء باملــرشوع االســتثامري ومتابعــة تنفيــذه إضافــة  لإلحصائيــات املتوفــرة يف قاعــدة بيانــات هيئــة 
االســتثامر الســورية و ميكــن العــودة لتقاريــر هيئــة االســتثامر الســورية الصــادرة يف الســنوات الســابقة للوقــوف عــى تفاصيــل 

البيانــات العائــدة لفــرات ســابقة مــع اإلشــارة إىل أن هــذه التقاريــر منشــورة أيضــا عــى موقــع الهيئــة االلكــروين.
وقــد بلغــت املشــاريع املنفــذة وقيــد التنفيــذ )33( مرشوعــاً خــالل عــام 2012 وبذلــك يصبــح إجــاميل هــذه املشــاريع )572( خــالل الفــرة 

2008-2012، وكان أكــرب نســبة مــن املشــاريع لقطــاع الصناعــة حيــث بلغــت  )407( مرشوعــاً ، يليــه قطــاع النقــل بـــ )96( مرشوعــاً ، ثــم 

قطــاع الزراعــة بـــ )55( مرشوعاً.

عدد املشاريعمشاريع أخرىالنقلالزراعةالصناعة العام

2008816212110
20098424402150
201012715319182
20118394197
20123210033

407559614572اإلجاميل

املصدر : هيئة االستثامر السورية و الوزارات املعنية

مالحظة : يعود سبب االختالف عن البيانات السابقة إىل التغريات: التوسع والدمج واإللغاء وورود السجالت والرخيص.

الجدول )20( املشاريع املنفذة وقيد التنفيذ وفق أحكام القانون رقم /10/ لعام 1991 

واملرسوم الترشيعي رقم /8/ لعام 2007

الشكل )14(

الصناعة
الزراعة

النقل
مشاريع أخرى

املشاريع املنفذة وقيد التنفيذ وفق أحكام قوانن االستثامر خالل الفرتة 2012-2008
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قطـاع الصنـاعـة :

ــتثامرية  ــة اس ــام 2012 بتكلف ــالل ع ــاً خ ــملة )26( مرشوع ــة املش ــاريع الصناعي ــدد املش ــغ ع ــملة : بل ــة املش ــاريع الصناعي املش
ــرة  ــالل الـفتـ ــة املشــملة )563( مرشوعــاً خــ ــك يكــون إجــاميل املشــاريع الصناعي ــة بلغــت )13947( مليــون ل.س وبذل تقديري

ــايل: ــني الجــدول الت ــا يب ــق م 2008-2012 وف

الجدول )21( املشاريع الصناعية املشملة من 2012-2008

التكاليف االستثامريةعدد العاملعدد املشاريعالعام
قيمة اآلالت واملعدات 

وسائط النقل الخدمية

2008102112207611348249
2009133112927605454668
2010205132227428067528
201197132826928262983
20122618081394712679

56350824309676246107املجموع

املصدر: هيئة االستثامر لسورية

مليون لرية سورية

الشكل )15(

ــت )209(  ــد بلغ ــرة 2008-2012 فق ــالل الف ــملة خ ــاريع املش ــدد املش ــرب بع ــب األك ــية النصي ــات الهندس ــازت الصناع ــد ح وق
مرشوعــاً، بينــام تلتهــا الصناعــات الغذائيــة بـــ )193( مرشوعــاً، ثــم الصناعــات الكيميائيــة والتــي بلغــت )126( مرشوعــاً، وأخــرياً 

الصناعــات النســيجية بـــ )35( مرشوعــاً.

الجدول )22( توزع املشاريع الصناعية املشملة وفق النشاط خالل الفرتة 2012-2008

املجموعالكيميائيةالنسيجيةالغذائيةالهندسيةالعام
التكاليف 

االستثامرية

2008413681710276113
2009465063113376054
20107470134820574280
201137277269769282
20121110142613947

20919335126563309676املجموع

املصدر : هيئة االستثامر السورية

مليون لرية سورية

عدد املشاريع الصناعية 

املشملة خالل الفرتة 

2012-2008
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الشكل )16(

ــة  ــاريع الصناعي ــدد املش ــغ ع ــك يبل ــة وبذل ــات وزارة الصناع ــب بيان ــام 2012 حس ــالل ع ــاً خ ــاً صناعي ــذ )17( مرشوع ــم تنفي ت
املنفــذة )119( مرشوعــاً خــالل الفــرة 2008-2012 بإجــاميل تكاليــف رأســاملية قدرهــا )107326( مليــون ل.س، بينــام بلــغ عــدد 
املشــاريع الصناعيــة املنفــذة وفــق قانــون الصناعــة /21/ لعــام 1958 )389( مرشوعــاً خــالل عــام 2012 برأســامل بلــغ )7441( 

ــون ل.س. ملي

الجدول )23( املشاريع الصناعية املنفذة مبوجب قوانن االستثامر 

خالل الفرتة 2012-2008

فرص العملالتكاليف االستثامريةعدد املنشات العام

200834395722317
2009215889763
201017122941803
201130212441631
20121728327964

1191073267478املجموع

املصدر : وزارة الصناعة

مليون لرية سورية

الجدول )24( املشاريع الصناعية املنفذة وفق أحكام القانون /21/  

خالل الفرتة 2012-2008

فرص العملالتكاليف االستثامريةعدد املنشات  العام

200880593487230

2009757186516488

201070498075672

201157495065275

201238974414091

32295475328756املجموع

املصدر : وزارة الصناعة

مليون لرية سورية

توزع املشاريع الصناعية املشملة 

خالل الفرتة

 2008-2012 وفق نوع

 النشاط الصناعي

هندسية
الغذائية

النسيجية
الكيميائية
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ــون االســتثامر خــالل الفــرة 2012-2008  ــة املرخصــة وفــق قان ــايل أن عــدد املشــاريع الصناعي ونالحــظ مــن خــالل الجــدول الت
بلغــت )288( مرشوعــاً توزعــت عــى مختلــف أنــواع الصناعــات وفــق مــا يــي:

إجاميلهنديسنسيجيكيميايئغذايئالعام

2008171051547
2009221712363
201029291042110
2011191351653
2012541515

927322101288املجموع 

الجدول )25( املشاريع املرخصة مبوجب قانون االستثامر خالل الفرتة 

2012-2008

املصدر : وزارة الصناعة

الـمـدن والمنـاطق الصنـاعية:
الجدول )26( واقع االستثامر يف املدن الصناعية األربعة حتى نهاية عام 2012

املجموعدير الزور حسياءالشيخ نجار عدرا البيــان

التكلفة اإلجاملية 
للبنى التحتية 

واالستمالك )مليون 
ل.س(

30000160009000750062500

املساهامت املقدمة 
من الدولة للبنى 

التحتية واالستمالك  
)مليون ل.س(

28783140149018959403

االيرادات السنوية  
الراكمية )مليون 

ل.س(
11415104263893962583

االنفاق السنوي للبنى 
التحتية واالستمالك 

)مليون ل.س( 
12281124865431190932098

حجم االستثامرات 
الراكمي )مليون 

ل.س(
2487001800001010003690533390

عدد املنشآت قيد 
البناء

20179200300

عدد املنشآت قيد 
االنتاج

3212401160677

724484004000019644عدد العاملني

املصدر: وزارة اإلدارة املحلية
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االيرادات السنوية  

الرتاكمية )مليون ل.س(

االنفــــاق الســنوي 

)مليون ل.س(

حجــم االســـتثامرات 

الرتاكمي )مليون ل.س(

عــدرا
الشـيخ نجار

حســياء
دير الزور

عــدرا
الشـيخ نجار

حســياء
دير الزور

عــدرا
الشـيخ نجار

حســياء
دير الزور

بلغت اإليرادات السنوية الراكمية للمدن الصناعية األربعة لغاية 2012/12/31 )25830( مليون ل.س.

وصل اإلنفاق السنوي للمدن الصناعية األربعة خالل عام 2012 لـ )32098( مليون ل.س.

بلغ حجم االستثامرات الراكمية يف املدن الصناعية األربعة حتى نهاية عام 2012 )533390( مليون ل.س.

الشكل )17(

الشكل )18(

الشكل )19(
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عـــدد العــامليــن

املساهامت املقدمة 

من الدولة

للبنى التحتية واالستمالك  

)مليون ل.س(

عدد املنشآت

 قيد البناء

وقيد االنتاج

عــدرا
الشـيخ نجار

حســياء
دير الزور

عــدرا
الشـيخ نجار

حســياء
دير الزور

قيد البناء

قيد االنتاج

عــدرا        الشـيخ نجار      حســياء      دير الزور

الشكل )21(

الشكل )22(

الشكل )20(

ــاء و)677(  ــد البن ــل قي ــا )300( معم ــاًل منه ــى 2012/12/31 )977( معم ــة حت ــة األربع ــدن الصناعي ــل يف امل ــدد املعام وصــل ع
ــاج. معمــالً قيــد اإلنت

بلغ عدد العاملني يف بناء وتشغيل املعامل حتى نهاية عام 2012 )19644( عامالً.

بلغــت إجــاميل مســاهمة الدولــة املقدمــة للمــدن الصناعيــة )9403( مليــون ل.س، ويشــار إىل أن املــدن الصناعيــة )عــدرا- الشــيخ 
ــزور املحدثــة عــام  ــر ال نجــار- حســياء( أصبحــت تعتمــد عــى إيراداتهــا الذاتيــة يف متويــل مشــاريعها بينــام الزالــت مدينــة دي

2007 تعتمــد عــى املســاهامت املقدمــة مــن الدولــة.
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الشكل )23(

بلــغ عــدد الــرشكات األجنبيــة والعربيــة واملشــركة يف املــدن الصناعيــة األربعــة )138( رشكــة بحجــم اســتثامرات قــدره )118304( 
مليــون ل.س.

الجدول )27( عدد الرشكات األجنبية والعربية واملشرتكة يف املدن الصناعية األربعة

املجموعقيد االنتاجقيد البناءاملخصصةاملدينة
حجم االستثامرت 

)مليون ل.س(
فرص العمل

3223661745605551عدرا

168933330003500الشيخ نجار

258104394253625حسياء

10011319187دير الزور

45385513811830412863املجموع

املصدر: وزارة اإلدارة املحلية

املصدر: وزارة اإلدارة املحلية

عدد الرشكات األجنبية 

والعربية واملشرتكة 

املخصصة
قيد البناء

قيد االنتاج

عــدرا               الشـيخ نجار           حســياء              دير الزور

املدينة الصناعية يف ريف دمشق )عدرا(:

بلغــت اإليــرادات لعــام 2012 حــوايل )495( مليــون ل.س بينــام بلــغ اإلنفــاق لــذات العــام )772( مليــون ل.س يف حــني وصــل 

عــدد املعامــل الراكمــي )قيــد البنـــاء وقيــد االنتــــاج( يف املـدينــــة الصناعيــة بعــدرا )522( أمــا حجــم االســتثامرات الراكمــي فقد 

بلــغ )248700( مليــون ل.س ، إضافــة لبيانــات أخــرى يبينهــا الجــدول أدنـــــاه:

20082009201020112012 البيان

2007268721651085495اإليرادات السنوية )مليون ل.س(

131718502795830772اإلنفاق السنوي )مليون ل.س(

121000210000234000244089248700حجم االستثامر اإلجاميل الرتاكمي )مليون ل.س(

1338156717681778201عدد املعامل الرتاكمي قيد البناء 

139222302395321عدد املعامل الرتاكمي قيد اإلنتاج

240603425143360479837244حجم العاملة للمنشات قيد البناء واإلنتاج الرتاكمي 

الجدول )28( املؤرشات اإلقتصادية يف املدينة الصناعية بعدرا
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املصدر: وزارة اإلدارة املحلية

املصدر: وزارة اإلدارة املحلية

املدينة الصناعية يف حمص )حسياء(:

بلغــت إيــرادات املنطقــة الصناعيــة بحمــص )164( مليــون ل.س عــام 2012، بينــام بلــغ اإلنفــاق عــى تنفيــذ البنــى التحتيــة )61( 

مليــون ل.س أمــا حجــم االســتثامرت الراكميــة فقــد بلغــت )101000( مليــون ل.س ، وقــد وصــل عــدد العــامل يف املنشــآت قيــد 

اإلنتــاج وقيــد البنــاء )4000( عامــالً يف )136( معمــالً قيــد البنــاء واإلنتــاج ، إضافــة لبيانــات أخــرى يبينهــا الجــدول أدنــاه:

واقع املناطق الصناعية والحرفية و متويلها :

ــة إحــداث  ــم متابع ــث يت ــع املحافظــات حي ــالزم يف جمي ــامم ال ــة االهت ــة و الحرفي ــة املناطــق الصناعي ــويل وزارة اإلدارة املحلي ت
وتنفيــذ واســتثامر املناطــق الصناعيــة و الحرفيــة و تخصيصهــا مبســاهامت ماليــة تــوزع وفــق آليــات وخطــط محــددة ومتابعتهــا 
ــل نظــام  ــم تعدي ــق، وت ــث األنظمــة و الترشيعــات ومعالجــة العوائ ــة، و العمــل عــى تحدي ــع الدوري ــر التتب مــن خــالل تقاري
ــخ  ــم /2777/ تاري ــوزراء رق ــس ال ــرار رئاســة مجل ــة و صــدر النظــام املعــدل بق ــة والحرفي إحــداث و اســتثامر املناطــق الصناعي
ــة  ــارات متنوع ــاد خي ــرار إيج ــن الق ــة، ويتضم ــات املعني ــوزارات واملحافظــات والجه ــع ال ــى جمي ــه ع ــم تعميم 2011/2/23 وت
إلحــداث ومتويــل وتنفيــذ واســتثامر املناطــق الصناعيــة والحرفيــة ، وفتــح موازنــة خاصــة بــكل منطقــة وتشــكيل لجنــة خاصــة بهــا 
تضــم ممثلــني عــن جميــع الجهــات املعنيــة بإنشــاء املناطــق الصناعيــة و الحرفيــة واملســتثمرين، باإلضافــة إىل منــح املزيــد مــن 

املرونــة يف آليــة االكتتــاب عــى املقاســم وتخصيصهــا وتقســيط مثنهــا عــى الصناعيــني والحرفيــني املســتفيدين .

املدينة الصناعية يف حلب )الشيخ نجار( :

حققــت املدينــة الصناعيــة بحلــب إيــرادات قدرهــا )613( مليــون ل.س خــالل عــام 2012 ، وبلــغ اإلنفــاق الســنوي لنفــس العــام 

)252( مليــون ل.س ، أمــا عــدد املعامــل قيــد البنــاء واإلنتــاج فقــد بلــغ )319( معمــالً بحجــم عاملــة وصــل لـــ )8400( عامــاًل بينــام 

بلــغ حجــم االســتثامرات الراكميــة )180000( مليــون ل.س، إضافــة لبيانــات أخــرى يبينهــا الجــدول أدنــاه:

20082009201020112012البيان 

1334131417491138613اإليرادات السنوية  )مليون ل.س(

1281128711171388252اإلنفاق السنوي )مليون ل.س(

76000106000157000174744180000حجم االستثامر الرتاكمي )مليون ل.س(

101013421493155279عدد املعامل قيد البناء 

311411513614240عدد املعامل قيد البناء 

252003000035000388008400حجم العاملة للمنشآت قيد البناء واإلنتاج 

20082009201020112012البيان

608499856818164اإليرادات السنوية )مليون ل.س(

677865108267861اإلنفاق السنوي )مليون ل.س( 

37000370008600094600101000حجم االسثامرات الرتاكمية )مليون ل.س (

26430531831420عدد املعامل قيد البناء 

86109144168116عدد املعامل قيد اإلنتاج 

115291575019486197664000حجم العاملة للمنشآت قيد البناء واالنتاج 

الجدول )29( املؤرشات اإلقتصادية يف املدينة الصناعية بالشيخ نجار

الجدول )30( املؤرشات االقتصادية يف املدينة الصناعية بحسياء
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وتركــز اهتــامم الــوزارة يف املراحــل األوىل عــى املناطــق الصناعيــة و الحرفيــة يف مجالــس املــدن ، حيــث تــم متويــل )100( منطقــة 
يف مختلــف أنحــاء القطــر منــذ بدايــة عــام 2006 لغايــة 2012/12/31 مببلــغ إجــاميل قــدره )4148320( مليــون ل.س، وفــق مــا 

يبينــه الجــدول التــايل :

الجدول )31( املساهامت الرتاكمية املقدمة للمناطق الصناعية والحرفية

عدد املناطق املمولةاملحافظة

التمويل

خالل الخطة 

الخمسية العارشة
املجموعخالل عام 2012خالل عام 2011

94900020000475073750ريف  دمشق

8356500200000376500حلب

1332727000327270حمص

107155000100000815500حامه

17698450561000754550ادلب

3105000025000130000الالذقية

7170600100000180600طرطوس

6243500150000258500دير الزور

74145007900050000543500الحسكة

3184500030000214500الرقة

10353250014900368150درعا

56050049002170087100السويداء

2184000018400القنيطرة

10036969702050002463504148320املجموع

املصدر: وزارة اإلدارة املحلية

املساهامت املقدمة لكل محافظة لتمويل املناطق الصناعية والحرفية من بداية الخطة الخمسية 

العارشة وحتى 31  / 12 / 2012

الشكل )24(

مليون لرية سورية
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أهم األعامل املنجزة فيام يخص املناطق الصناعية والحرفية خالل عام 2012 :

1 -  تــم إعــداد خارطــة اســتثامرية للمناطــق الصناعيــة و الحرفيــة بالتنســيق بــني الــوزارة و هيئــة االســتثامر الســورية و هيئــة 

التخطيــط و التعــاون الــدويل وبرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ، وســيتم إطــالق الخارطــة عــى موقــع الكــروين تديــره الــوزارة.

2 -  تــم منــح إعانــة ماليــة للمنطقــة الصناعيــة والحرفيــة يف اللريمــون التابعــة ملحافظــة حلــب بقيمــة )200( مليــون ل.س إلنشــاء 

محطــة تحويــل كهربائيــة .

قـطـــاع الـزراعـة:

ــح إجــاميل عــدد مشــاريع الزراعــة  ــك يصب ــة املشــملة خــالل عــام 2012 إىل )10( مشــاريع، وبذل وصــل عــدد املشــاريع الزراعي
املشــملة )123( مرشوعــاً خــالل الفــرة 2008 – 2012 ، وذلــك بتكلفــة اســتثامرية تقديريــة )34005( مليــون لــرية ســورية، ومــن 

املتوقــع أن تحقــق هــذه املشــاريع )8309( فرصــة عمــٍل.

الجدول )32( املشاريع االستثامرية الزراعية املشملة بأحكام قانون تشجيع االستثامر 

خالل الفرتة  2012-2008

املشاريع الزراعية املشملة 

بأحكام قانون تشجيع 

االستثامر خالل الفرتة 

2012-2008

التكاليف االستثامريةعدد املشاريع العام
قيمة االالت ووسائط 

النقل الخدمية
عدد العامل

20081028631727771
200930201013191179
201048382534781786
20112524427222061745
2012108808002828

12334005295308309املجموع

املصدر: هيئة االستثامر السورية

الشكل )25(

أمــا بالنســبة لتــوزع املشــاريع الزراعيــة عــى املحافظــات خــالل الفــرة مــن 2008-2012 فيالحــظ أن محافظــة ديــر الــزور قــد 
احتلــــت املرتبـــة األوىل وذلــــك بـ )26( مشـــروعــاً تلتهــا محـــافظات الســـــويداء و الرقـة وريـف دمشـــق و درعـــا وذلـــك   

بـــ )25-17-16-16( مرشوعــاً عــى التــوايل:

مليون لرية سورية
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الجدول )33( توزع املشاريع الزراعية 

املشملة عىل املحافظات خالل الفرتة

2012-2008

عدد املشاريع املحافظة

2إدلب

5الحسكة

17الرقة

25السويداء

2القنيطرة

2الالذقية

2حلب

1حامه

5حمص

16درعا

26دير الزور

16ريف  دمشق

4طرطوس

123اإلجاميل

طـرطـوس

ريـف  

دمشق

ديـر الـزور

درعــا

حمص

حمـاه

حلــب

الـالذقيـة

القنيطـرة

السـويداء

الـرقــة

الحسكة

إدلــب

بينــام وصــل عــدد املشــاريع الزراعيــة املرخصــة وحســب 
ــرة 2008 –  ــالل الف ــا خ ــة )55( مرشوع ــات وزارة الزراع بيان

ــايل: ــدول الت ــق الج ــة وف 2012 موزع

توزع املشاريع الزراعية املشملة خالل 

الفرتة 2008-2012 عىل املحافظات

الشكل )26(

الشكل )27(

الجدول )34( املشاريع الزراعية املرخصة خالل الفرتة 

من 2012-2008

عدد املشاريعالعام

20086

200924

201015

20119

20121

55املجموع

املصدر: وزارة الزراعة

عدد املشاريع الزراعية املرخصة خالل الفرتة 

2012-2008
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الشكل )28(

وقــد اتخــذت وزارة الزراعــة العديــد مــن اإلجــراءات يف ســبيل 
تنشــيط القطــاع الزراعــي مــن أبرزهــا: 

•   منــح املوافقــة املبدئيــة لتشــميل املشــاريع الزراعيــة لــدى 
هيئــة االســتثامر الســورية وفروعهــا بشــكل مبــارش ومبــدة ال 

تتجــاوز /24/ ســاعًة للمبــارشة. 

بكافــة  الزراعــي  واإلصــالح  الزراعــة  مــدراء  تفويــض    •
ــاريع  ــة للمش ــة املبدئي ــص الزراعي ــح الراخي ــات مبن املحافظ
الزراعيــة بعــد كشــف اللجــان الفنيــة عــى موقــع املــرشوع.

ــاوز /48/  ــدة ال تتج ــة مب ــة النهائي ــص الزراعي ــح الرتاخي •  من
ــوزارة. ــارش مــن ال ســاعًة وبشــكل مب

قـطـاع النقـل :

تبــني لنــا الجــداول واملخططــات التاليــة مشــاريع النقــل املشــملة واملنفــذة حســب أحــكام مرســوم تشــجيع االســتثامر /8/ لعــام 
2007 وخــالل الفــرة 2008 - 2012 فقــد بلــغ عــدد املشــاريع املشــملة )342( مرشوعــاً منهــا )10( مشــاريع خــالل عــام 2012 
ــاً  ــذة بلغــت )96( مرشوع ــل املنف ــا إجــاميل عــدد مشــاريع النق ــون ل.س، أم ــة )19672( ملي ــة اســتثامرية تقديري ــك بتكلف وذل

بتكلفــة اســتثامرية وصلــت لـــ )8320( مليــون ل.س.

•   تأمــن كافــة املعلومــات املتعلقــة بالقــرارات الناظمــة 
ــى  ــرشه ع ــواين ون ــايت والحي ــقيها النب ــة بش ــطة الزراعي لألنش

ــروين. ــوزارة االلك ــع ال موق

ــي تضــم أهــم  ــة الت ــداد الخارطــة االســتثامرية الزراعي •   إع
الفــرص االســتثامرية املناســبة لــكل محافظــٍة بنــاًء عــى اقــراح 
اللجنــة الزراعيــة الفرعيــة يف كل محافظــة، إضافــًة لكافــة 
ــة  ــن كاف ــتثمر ع ــا املس ــي يحتاجه ــة الت ــات الرضوري املعلوم

ــع االلكــروين. ــا عــى املوق املحافظــات الســورية ونرشه

ونؤكــد عــى أنــه ميكــن االطــالع عــى التقاريــر الســابقة لهيئــة 
االســتثامر الســورية واملنشــورة عــى موقعهــا االلكــروين والتــي 

تتضمــن بيانــات عــن ســنوات ســابقة.

التكاليف االستثامريةعدد املشاريعالعام
قيمة اآلالت واملعدات 

ووسائط النقل الخدمية
عدد العامل

200845623349772711

20091001187097895778

20101291045295026053

201158280625511732

2012101967217884376

342510334470316650املجموع

املصدر : هيئة االستثامر السورية

مليون لرية سورية

الجدول )35( مشاريع النقل املشملة بأحكام قانون تشجيع االستثامر خالل الفرتة 2012-2008

مشاريع النقل 

املشملة خالل الفرتة 

2012-2008
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الجدول )36( مشاريع النقل املنفذة خالل الفرتة 2012-2008

الجدول )37( املشايف الخاصة املشملة بأحكام قانون تشجيع االستثامر خالل الفرتة  2012-2008

عدد العاملالتكاليف االستثامريةعدد املشاريعالعام

20082121791432

20094040702682

2010311915986

20114156104

2012000

9683205204املجموع

املصدر: وزارة النقل

مليون لرية سورية

مليون لرية سورية

مشاريع النقل 

املنفذة خالل الفرتة  

2012-2008

قطـاع الصحـة:

بلــغ إجــاميل عــدد املشــايف الخاصــة املشــملة )18( مشــفى خــالل الفــرة 2008-2012 بإجــاميل تكلفــة اســتثامرية تقديريــة بلغــت 
)10955( مليــون ل.س.

الشكل )29(

التكاليف االستثامريةعدد املشاريعالعام
قيمة اآلالت واملعدات 

ووسائط النقل الخدمية
عدد العامل

200821378859414

2009535381949380

2010638233475658

20115221620151255

20120000

181095582982707االجاميل

املصدر : هيئة االستثامر السورية



49

الجدول )38( مشاريع  االدوية املشملة بأحكام قوانن تشجيع االستثامر خالل الفرتة 2012-2008
مليون لرية سورية

املـشـافـي الخــاصـة 

املشملة خالل الفرتة 

2012-2008

مشـــاريـع األدويــة 

املشملة خالل الفرتة 

2012-2008

الشكل )30(

الشكل )31(

املصدر : هيئة االستثامر السورية

ــة  ــرة 2008-2012 بتكلف ــالل الف ــاً خ ــاريع )21( مرشوع ــدد املش ــاميل ع ــغ إج ــد بل ــة فق ــة األدوي ــاريع صناع ــبة ملش ــا بالنس أم
اســتثامرية تقديريــة بلغــت )7334( مليــون ل.س، ومشــاريع املنتجــات الطبيــة )ســريومات - مــاء مقطــر - محاقــن .. ( املشــملة 

خــالل نفــس الفــرة بلغــت )8( مشــاريع.

التكاليف االستثامريةعدد املشاريعالعام
قيمة اآلالت و املعدات 

ووسائط النقل الخدمية
عدد العامل

2008216571151125
200935550366
201012434739521593
2011412741158356
20120000

21733463112440االجاميل
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املشـاريع املشـملة 

للمنتجـات الطبيـة

 من 2012-2008

الشكل )32(

قطـاع الـنفط والـثروة المعدنيـة والطـاقـة:

بلــغ عــدد مشــاريع الــروة املعدنيــة والنفــط والطاقــة املشــملة بأحــكام املرســوم رقــم  /8/  لعــام 2007 )22( مرشوعــاً خــالل 
الفــرة 2008 – 2012 بتكلفــة اســتثامرية تقديريــة )457933( مليــون لــرية ســورية، كان النصيــب األكــرب منهــا ملشــاريع اإلســمنت 
فقــد بلغــت )12( مرشوعــاً بينــام جــاءت مشــاريع النفــط وتوليــد الطاقــة باملرتبــة الثانيــة بـــ )5( مشــاريع لــكل منهــام حســب 

مــا يبــني الجــدول التــايل:

الجدول )40( مشاريع النفط والرثوة املعدنية والطاقة خالل الفرتة 2012-2008

اسمنتالعام
محطات توليد 

الطاقة
نفط

تجهيزات 

الطاقة
املجموع

التكاليف 

االستثامرية
عدد العامل

2008212053397592938
200943209816243370
201041005260141545
2011200026600600
2012001013936279

12550224579338732اإلجاميل

مليون لرية سورية

املصدر : هيئة االستثامر السورية

مليون لرية سورية

املصدر : هيئة االستثامر السورية

الجدول )39( املشاريع االستثامرية املشملة للمنتجات الطبية بأحكام قانون تشجيع االستثامر

خالل الفرتة 2012-2008

التكاليف االستثامريةعدد املشاريعالعام
قيمة االالت واملعدات 

ووسائط النقل الخدمية
عدد العامل

2008 0000
2009321941344146
20103326297150
20112396360260
20120000

829162001556االجاميل
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مشاريع النفط 

والرثوة املعدنية 

والطاقة خالل الفرتة 

2012-2008

الشكل )33(

وباإلشــارة إىل الواقــع التنفيــذي لبعــض املشــاريع االســتثامرية 
يف قطــاع النفــط والــروة املعدنيــة وحســب بيانــات وزارة 

ــة نجــد أن : ــروة املعدني النفــط وال

•   مــرشوع مصفــاة الفرقلــس املشــرتكة: قيــد التنفيــذ وســيتم 
عــى مرحلتــني مــع الرشكــة املختصــة.

ــن مكمــن  ــح الصخــري م ــات املل •   مــرشوع اســتخراج خام
ــتخالص  ــرشوع اس ــزور وم ــر ال ــة دي ــرب مدين ــية غ الهرموش
ــر  ــرشي بدي ــفلت الب ــات اإلس ــن خام ــة م ــتقات النفطي املش
الــزور: تــم إبــرام العقــود للتنفيــذ مــع الــرشكات املعنيــة إال أن 
ــاً نتيجــة  التنفيــذ الفعــي لاللتزامــات العقديــة متوقــف حالي

ــة. ــة يف املنطق الظــروف األمني

أمــا بالنســبة ألهــم القوانــن والتعليــامت التنفيذيــة 
ــاع  ــل قط ــة لعم ــادرة واملنظم ــرارات الص ــة والق واألنظم
الكهربــاء واملتعلقــة بتشــجيع االســتثامر يف هــذا القطــاع 

فهــي: 

•   قانــون الكهربــاء رقــم /32/ تاريــخ 2010/11/14 الهــادف 
ــاد  ــع واالقتص ــة املجتم ــي حاج ــا يلب ــاء مب ــري الكهرب إىل: توف
الوطنــي ، ويســمح للقطــاع العــام وللقطــاع املشــرك وللقطــاع 
ــتثامر يف  ــي باالس ــريب واألجنب ــي والع ــي واملح ــاص الوطن الخ
ــك مبوجــب رخــص  ــع وذل ــد أو التوزي ــن أنشــطة التولي أي م
أو تصاريــح تصــدر عــن الــوزارة وفقــاً ألحــكام هــذا القانــون 
الطاقــات  وتعليامتــه، إضافــة لدعــم وتشــجيع اســتخدام 

ــا. ــني صناعاته ــاالت وتوط ــف املج ــددة يف مختل املتج

ــرام  ــم /3722/: نظــام إب ــوزراء رق ــس ال ــرار رئاســة مجل •   ق
ــاء. ــع الكهرب ــات رشاء وبي اتفاقي

ــام 2012  ــم /3994/ لع ــوزراء رق ــس ال ــة مجل ــرار رئاس •   ق
ــاء. ــون الكهرب ــة لقان ــات املالي ــام الغرام ــن نظ املتضم

ــام 2011  ــم /16202/ لع ــوزراء رق ــس ال ــرار رئاســة مجل •   ق
املتضمــن األســعار التشــجيعية للطاقــة املنتجــة مــن الطاقــات 
املنتجــة مــن  املتجــددة. و تحــدد أســعار رشاء الكهربــاء 
ــا  ــن ربطه ــي ميك ــددة الت ــات املتج ــة الطاق ــاريع وأنظم مش
ــا  ــدر، والتكنولوجي ــوع املص ــب ن ــع حس ــبكة التوزي ــى ش ع
املســتخدمة،  والتــي تقــوم برشائهــا املؤسســة العامــة لتوزيــع 
واســتثامر الطاقــة الكهربائيــة أو الــرشكات املرتبطــة بهــا 
اســتناداً ألحــكام املــادة /28/ مــن قانــون الكهربــاء رقــم /32/

ــام 2010. لع

ــن  ــام 2012 املتضم ــم /961/ لع ــاء رق ــرار وزارة الكهرب •   ق
القواعــد والــرشوط واالســتطالعات ملشــاريع وأنظمــة الطاقات 
ــع ورشاء  ــبكة التوزي ــى ش ــا ع ــن ربطه ــي ميك ــددة الت املتج

ــاء املنتجــة .  الكهرب

ــام 2011  ــم /3381/ لع ــوزراء رق ــس ال ــة مجل ــرار رئاس •   ق
املتضمــن نظــام منــح رخــص وتصاريــح مزاولــة أنشــطة 

الكهربــاء.

ــام 2011  ــم /6594/ لع ــوزراء رق ــس ال ــة مجل ــرار رئاس •   ق
ــاء.  ــون الكهرب ــة لقان ــامت التنفيذي ــن التعلي املتضم



52

 الـفصـل الـرابــع

قطــاع التـربيـة:

ــا  ــم م ــة للتعلي ــة الخاص ــات التعليمي ــص املؤسس ــم ترخي يت
ــل الجامعــي وفــق أحــكام املرســوم الترشيعــي رقــم /55/  قب
ــة علــامً أن املرســوم  ــة املعدل ــه التنفيذي لعــام 2004 وتعليامت
املذكــور فســح املجــال لزيــادة االســتثامرات يف مؤسســات 
ــة أم  ــت ربحي ــة أو خاصــة ســواء أكان ــة متطــورة عام تعليمي

ــة  ــم املنظوم ــى دع ــس ع ــام ينعك ــة م ــة أم خريي ــري ربحي غ
الربويــة والتعليميــة و توفــري فــرص عمــل جديــدة للعاملــني 
يف مجــال الربيــة والتعليــم مــن كادر إداري أو تدريــي، أمــا 
ــى  ــاًء ع ــم بن ــة يت ــة الخاص ــب املهني ــز التدري ــص مراك ترخي

ــام 2003. ــم /33/ لع ــون رق ــكام القان أح

يبــني الجــدول التــايل عــدد املنشــآت املرخصــة يف عــام درايس 
لهــذه  الربويــة  املحافظــات كافــة والنشــاطات  واحــد يف 

ــني. ــدد العامل ــآت وع املنش

الجدول )41( املنشآت التعليمية الخاصة املرخصة ملراحل التعليم كافة للعام الدرايس 2011 - 2012

املحافظة
املدارس والرياض

عدد العاملن
املخابر اللغوية

عدد العاملن
املراكز املهنية

عدد العاملن
عددهاعددهاعددها

27347481026691010دمشق

31542431301080725ريف دمشق

2264233901132929حلب

289183129581517حمص

2132003544031351الالذقية

126104163692781حامة

1195784146312درعا

15157106337الرقة

404342272512دير الزور

41290161772السويداء

5392636671013الحسكة

1649673210800طرطوس

413313800القنيطرة

443427514033ادلب

1959221247032913132262املجموع

املصدر : وزارة الرتبية
وبذلك يكون قد بلغ عدد املنشآت )2794( منشأة وتوفر )25299( فرصة عمل.

القطـاع العقـاري:

شــكل قانــون التطويــر واالســتثامر العقــاري رقــم /15/ تاريــخ 
ــار يف  ــاع العق ــي لقط ــايت والتنظيم ــاء املؤسس 2008/7/9 الوع

ســورية ويعمــل عــى: 

•    تنظيم سوق العقارات يف سورية عى أسس سليمة. 
•    إعــادة اســتقرار العقــارات وجعلهــا يف متنــاول كل الرشائــح 

مــن املواطنــني يف املجتمع الســوري. 

•    تنفيــذ املشــاريع العقاريــة التــي تــم الرتخيــص لهــا ســواء 
ملســتثمرين عــرب أو أجانــب بعيــداً عــن التعقيــدات والروتني. 
•     إعطــاء دفــق جديــد للقطــاع الخــاص املنظــم عــى شــكل 
رشكات اســتثامرية ذات مــالءة ماليــة كبــرية متكنهــا مــن إجــراء 

مشــاريع ســكنية ضخمــة بأســعار معقولــة.
ــبة  ــورية بالنس ــارات يف س ــتثامر العق ــك واس ــة متل •   إمكاني
للعــرب واألجانــب عنــد إنشــاء رشكات تطويــر عقــاري حيــث 
ــة ، وتســجل  ــة املرخصــة واملســجلة أصــوالً رشك ــرب الرشك تعت

هــذه األمــالك باســم الرشكــة.  
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املصدر : هيئة االستثامر والتطوير العقاري

الجدول )42( مناطق التطوير العقاري املحدثة حسب املحافظات

اسم املنطقةاملحافظة
رقم قرار 

اإلحداث

تاريخ قرار 

اإلحداث

املساحة 

)هكتار(

عدد السكان 

)نسمة(

التكلفة التقديريةعدد املساكن

)مليون ل.س(فيالتاجتامعي

50412010/10/211833293000540006000201000عدرا السكنيةريف. دمشق

89532011/06/2616246000920004860املقروصة السكنيةريف. دمشق

1650   89542011/06/2655املقروصة صناعيةريف. دمشق

10000   50422010/10/21292عدرا الحرفيةريف. دمشق

60000   50432010/10/21230عدرا التجاريةريف. دمشق

ريف. دمشق
منني

58602012/04/2979.91997529969999189
 626-646

56562012/04/242847100071007100150000تالل دمشقريف. دمشق

42392010/09/0568.3239054478149310720حسياءحمص

104732012/07/2994.62600049103904800تالل أميساحمص

104712012/07/2996.41638848002744400إميسا ستيحمص

50442010/10/212375009493163113دارة عزةحلب

50452010/10/2129.243002148564538دارة عزةحلب

50472010/10/2126.8800012004003600عندانحلب

50492010/10/2123.342701716843700ياقد العدسحلب

50462010/10/2179200002820120910700عنجارةحلب

50502010/10/21118450009000010200 الحيدريةحلب

194712012/12/3135.19800196009000كفر داعلحلب

50482010/10/2198.5574141148309077تل الزرازيرحلب

50512010/10/2150012000024000060000حاوي البغيليةدير الزور

006000 3882012/01/150.7الحسبةالسويداء

4128.877255213928119721576550   املجموع

مشاريع التطوير العقاري: 

وتصنــف اعتــامداً عــى املوقــع الجغــرايف أو الغايــة مــن 
إىل: املــرشوع 

1.   وفــق املناطــق:  املنطقــة األوىل: )دمشــق - ريف دمشــق- 
حلــب( - املنطقــة الثانيــة: ) حمــص - حــامة، الالذقيــة - 

ــي املحافظــات. ــة:  تتضمــن باق ــة الثالث طرطــوس( -  املنطق

2.   وفـق الغـاية من املشــروع: 
املشــاريع  ضمنهــا  يدخــل  أولويــة:  ذات  مشــاريع     •
ــوايئ  ــكن العش ــق الس ــة مناط ــاريع معالج ــراتيجية، مش اإلس
ــن  ــل للمنذري ــكن البدي ــني الس ــدف لتأم ــي ته ــاريع الت املش

بالهــدم، مشــاريع إيــواء املترضريــن مــن الكــوارث الطبيعيــة.

•   املشــاريع ذات أبعــاد اجتامعيــة: تهــدف إىل تأمــني إســكان 
ــق  ــح محــددة مــن املجتمــع بــرشوط ميــرة عــن طري رشائ
متلــك مقاســم معــدة للبنــاء أو متلــك وحدات ســكنية تقســيطاً 
إقتصاديــة  مبســاحات  وذلــك  الوحــدات  هــذه  إيجــار  أو 

ــح. وبأســعار وأقســاط تتناســب مــع دخــل هــذه الرشائ

•   مشــاريع مناطــق الخدمــات الخاصــة غــري الســياحية: وهي 
ــورة  ــات متط ــق خدم ــة مناط ــن إقام ــي تتضم ــاريع الت املش
)طبيــة، تعليميــة، تجاريــة، رياضيــة، تكنولوجيــة، حرفيــة.....(.

•   مشاريع تطوير عقاري أخرى.  
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بلــغ العــدد الــكي ملناطــق التطويــر العقــاري املحدثــة مبوجــب قــرارات صــادرة عــن الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء يف مختلــف 
ــار، ويقــدر عــدد مســاكنها نحــو )159002( مســكن مــا بــني  ــة تبلــغ )4128.8( هكت املحافظــات )20( منطقــة، مبســاحة إجاملي

اجتامعــي وفيــالت، تســتوعب حــوايل )772552( نســمًة ، وبكلفــة إجامليــة تصــل إىل )576550( مليــون ل.س.

دير الزور       السويداء      حمص        حلب      ريف دمشق

الشكل )35(الشكل )34(

التكاليف االستثامرية ملناطق التطوير املحدثة التكلفة الرتاكمية للمشاريع العقارية حسب املحافظات 

حسب املحافظات

قطـاع السـياحـة :

ــات األزمــة عــى القطــاع الســياحي خــالل عــام  ــرت تداعي أث
2012 مقارنــة مــع نفــس الفــرة الزمنيــة مــن عــام 2011 
حيــث انخفضــت أعــداد الســياح بشــكل عــام مــن )4( 
مليــون ســائح عــام 2011 إىل )0.6( مليــون ســائح عــام 2012 
بانخفــاض )% 84-(  مــام أثــر عــى الريعيــة اإلقتصاديــة 
ــة، كــام انخفضــت املداخيــل الســياحية يف  للمنشــآت الفندقي

ــياحي.  ــاق الس ــذ اإلنف مناف

أمــا بالنســبة لالســتثامرات الســياحية فيالحــظ انخفــاض حجــم 
االســتثامرات التــي دخلــت بالخدمــة مــن )19(  مليــار ل.س يف 
ــار  ــام 2011، إىل )4.5( ملي ــار يف ع ــام 2010 إىل )16.5( ملي ع
ــياحية  ــتثامرات الس ــر االس ــل مل تتأث ــام 2012 وباملقاب ل.س ع
ــو  ــدل من ــت مبع ــث ارتفع ــادة حي ــة إش ــى رخص ــة ع الحاصل
)%11 (و )%5(  لعــام 2011 و 2012 عــى التــوايل كــون 

ــا يعــود ملســتثمرين ســوريني . معظمه

املنشآت الفندقية :
ــغ  ــة فقــد بل ــة للمنشــآت الفندقي ــة االقتصادي ــرت الريعي  تأث
عددهــا )797( منشــأة، بطاقــة )30705( غرفــًة و)57831( 
ــغال  ــب اإلش ــت نس ــث انخفض ــة، حي ــة الراهن ــراً باألزم رسي
ــام 2011 إىل )5%(  ــام 2010 إىل )% 14.5(  ع ــن )%64( ع م

ــام 2012. ــط ع فق

املداخيل السياحية: 

ــل الســياحية يف منافــذ اإلنفــاق الســياحي  انخفضــت املداخي
ــل الســياحي ...(  ــام – التســوق – النق ــة- اإلطع ــة )اإلقام كاف
لنهايــة عــام 2012  مــع مقارنتهــا مــع نفــس الفــرة مــن عــام 
2011  نتيجــة األزمــة مــن )319( مليــار ل.س عــام 2010 إىل 
)111( مليــار ل.س عــام 2011 إىل )17( مليــار ل.س عــام 
2012. مــام أثــر بشــكل مبــارش عــى الصناعــة الفندقيــة 
وقطــاع التجــارة )التســوق( و قطــاع النقــل الســياحي وبشــكل 

ــارش عــى قطــاع الزراعــة والصناعــة.  غــري مب
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الشكل )36(

الشكل )37(

مليار لرية سورية

مليار ل.س

االستثامرات السياحية املوضوعة يف الخدمة: 

بلــغ حجــم االســتثامرات الســياحية الجديــدة املنفــذة والتــي دخلــت بالخدمــة )61( مليــار ل.س للفــرة 2006-2012 منهــا )20( 
مليــار ل.س منفــذة يف عــام 2006 و)6.7( مليــار ل. س منفــذة يف عــام 2007 و)5.3( مليــار ل.س منفــذة عــام 2008 و)9( مليــار 
ل.س منفــذة يف عــام 2009 كــام نفــذ )19( مليــار ل.س يف عــام 2010 ، كــام بلغــت حجــم االســتثامرات املنفــذة خــالل فــرة األزمــة 
)21.2( مليــار ل.س منهــا )16.5( مليــار ل.س لعــام 2011، و)4.7( مليــار لعــام 2012، وهــي مشــاريع مبــارش بهــا  قبــل األزمــة 

وموضحــة وفــق املخطــط التــايل:

االستثامرات السياحية املوضوعة بالخدمة بشكل تراكمي

وبذلــك تطــور إجــاميل حجــم االســتثامرات الســياحية املوضوعــة بالخدمــة و بشــكل تراكمــي مــن )186( مليــار ل.س منفــذة لغايــة 
عــام 2006 إىل )247( مليــار ل.س منفــذة لنهايــة عــام 2012 بوســطي معــدل منــو )% 4.84(. 

االستثامرات السياحية الحاصلة عىل رخصة إشادة و املصدقة عقودها:

ارتفــع حجــم االســتثامرات الســياحية الحاصلــة عــى رخصــة إشــادة واملصدقــة عقودهــا مــن )101( مليــار ل.س عــام 2006 إىل 
)411( مليــار ل.س عــام 2012  مبعــدل منــو مرتفــع بلــغ )%36( ويعــود ذلــك إىل أن بعــض مشــاريع الـــ BOT املرتفعــة الكلفــة 

قــد صدقــت عقودهــا خــالل الفــرة  2009-2012  موضحــة وفــق املخطــط البيــاين التــايل:

االستثامرات السياحية الحاصلة عىل رخصة إشادة ومصدقة عقودها



56

 الـفصـل الـرابــع

الشكل )38(

توزع االستثامرات 

السياحية الحاصلة عىل 

رخصة إشادة واملصدقة 

عقودها والبالغة 310 

مليار ل.س خالل الفرتة 

2012 – 2006

اسثامرات محلية

استثامرات السوريني املغربني

االستثامرات العربية

االستثامرات األجنبية

يشــري حجــم االســتثامرات املرخصــة واملصدقــة عقودهــا والتــي بلغــت )61.4( مليــار ل.س خــالل فــرة األزمــة 2011-2012 بــأن 
االســتثامر الســياحي مل يتأثــر بنفــس النســبة الــذي تأثــر بهــا القطــاع الســياحي عــى اعتبــار أن  معظــم االســتثامرات محليــة .

التوزع الجغرايف لالستثامرات السياحية:

ــث ارتفعــت  ــة الســاحلية، حي ــام 2012 تحســناً ملحوظــاً  يف املنطق ــة ع ــوزع الجغــرايف لالســتثامرات الســياحية لغاي  عكــس الت
ــاء   ــد اإلنش ــاريع قي ــة إىل )%30( للمش ــة بالخدم ــاريع املوضوع ــن )%21( للمش ــياحية م ــاريع الس ــاميل املش ــن إج ــا م حصته

ــايل : ــق الجــدول الت ــة وف ــة املناطــق مبين وبالنســبة لبقي

الجدول )43( نسبة التوزع الجغرايف لالستثامرات السياحية

املنطقة
دمشق وريف 

دمشق 
الجنوبية الرشقية الوسطىالساحلية الشاملية 

471521962املوضوعة بالخدمة ) الحالية ( %

441130942قيد اإلنشاء %

: )FDI( االستثامرات السياحية الخارجية

 يبلــغ إجــاميل االســتثامرات الســياحية الحاصلــة عــى رخصــة إشــادة واملصدقــة عقودهــا )310( مليــار ل.س خــالل الفــرة -2012
ــتثامرات  ــة  و)%1( اس ــتثامرات أجنبي ــة و)%11( اس ــتثامرات عربي ــة )%16( اس ــورية محلي ــتثامرات س ــا )%72( اس 2006 منه

الســوريني املغربــني موزعــة عــى النحــو اآليت :

االستثامرات العربية: استثامرات كويتية، سعودية، إماراتية، أردنية، قطرية، لبنانية، واستثامرات لبنانية فلسطينية.  •
االستثامرات األجنبية: استثامرات باكستانية وتركية وروسية واستثامرات بريطانية.  •

استثامرات السورين املغرتبن  •

بلغــت قيمــة إجــاميل االســتثامرات الســياحية املوضوعــة يف الخدمــة )247( مليــار ل.س لنهايــة عــام 2012 منهــا )238( مليــار ل.س 
اســتثامرات محليــة بحصــة  )%96( مليــار ل.س اســتثامرات عربيــة  بحصــة )4%(.

املصدر : وزارة السياحة
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أهم املعوقات التي تواجه االستثامر السياحي: 

•   تعدد الجهات ذات العالقة بإصدار الرتاخيص السياحية والتي تفوق )15( جهًة ووزارًة منها :

البيئــة، هيئــة التخطيــط اإلقليمــي، الكهربــاء، الــري، البلديــة دوائــر املحافظــــات، لجنــة القــرار /198/ يف املحافظــة املعنيــة وزارة 
اإلســكان، مؤسســة ميــاه الــرشب، وزارة الزراعــة، وزارة الســياحة، وزارة الدفــاع يف الكثــري مــن األحيــان، وزارة الشــؤون االجتامعيــة 

والعمــل،  وجهــات أخــرى بحســب حالــة كل مــرشوع. 

•   تعدد الجهات املسؤولة عن إدارة املنتج السياحي.

•   االنتشــار العشــوايئ ملنشــآت اإلقامــة غــري املنظمــة )فنــادق، شــقق مفروشــة ( والحاصلــة عــى رخصــة إشــادة مــن الســلطات 
املحليــة وغــري خاضعــة لــإلدارة الســياحية والتصنيــف والرقابــة الســياحية.

•   تأخــر إصــدار مخطــط اســتعامالت األرايض ومخططــات التخطيــط اإلقليمــي وانعكاســه عــى  التخطيــط الســياحي لتوضــع 
املشــاريع الســياحية.

•   عدم توافق تنفيذ خطط البنى التحتية مع خطط التنمية السياحية.

•  عــدم التناســب بــن الـــموازنات املخصصــة لتنفيــذ البنــى التحتيــة لبلديــات القــرى واملــدن الســياحية واملتعلقــة بأعــداد ســكانها 
مــع حجــم الطلــب الســياحي. 
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قطـاع المنـاطق الحـرة:

بلــغ عــدد الــرشكات األجنبيــة يف املناطــق الحــرة )78( رشكــًة لغايــة 2012/12/31 بإجــاميل رأســامل وقــدره )6242( مليــون لــرية 
ســورية ، كــام بلــغ عــدد العــامل يف هــذه الــرشكات )908( عامــالً.

توضــح الجــداول واملخططــات التاليــة تــوزع هــذه الــرشكات عــى فــروع املؤسســة العامــة للمناطــق الحــرة يف املحافظات الســورية 
حســب نــوع النشــاط االقتصــادي وحجــم رأس املال:

الجدول )46( حجم النشاط االستثامري يف املناطق الحرة السورية

عدد الرشكات األجنبيةاسم املنطقة
حجم رأس املال 

األجنبي مليون $

حجم رأس املال مليون 

ل.س
عدد العامل

50.80036.83011املطار

336.856514.2109دمشق

2416.6971252.3177عدرا 

64.785358.875386حلب

21.382103.650172الالذقية

22.40018015فرع الالذقية املرفئي

515.1851138.87532طرطوس

135.44026586اليعربية

0000حسياء

7883.5456242.730908املجموع

املصدر: املؤسسة العامة للمناطق الحرة.

الشكل )39(

املطار           دمشق         عدرا            حلب          الالذقية        فرع الالذقية      طرطوس         اليعربية    

املرفئي

عدد الرشكات األجنبية  يف فروع مؤسسة املناطق الحرة
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الشكل )41( الشكل )40(

حركة البضائع الداخلة والخارجة )التبادل التجاري( إيرادات املناطق الحرة خالل الفرتة

 2008-2012 )مليون ل.س(

املصدر: املؤسسة العامة للمناطق الحرة

الجدول )47( عدد الرشكات األجنبية يف املناطق الحرة حسب النشاط االستثامري

الفرع
عدد الرشكات األجنبية

املجموع
خدميصناعيتجاري

3025فرع املطار

213933فرع دمشق

186024فرع عدرا

4206فرع حلب

4105فرع طرطوس

0202 فرع الالذقية 

2002 فرع الالذقية املرفئي

0101فرع اليعربية

78     املجموع

أمــا فيــام يتعلــق بأهــم املــؤرشات املاديــة ألداء املؤسســة العامــة للمناطــق الحــرة خــالل الفــرة مــن 2008 ولغايــة 2012 يالحــظ 
انخفــاض كبــري يف حركــة التبــادل التجــاري مــن )240000( مليــون عــام 2008 إىل )75000( مليــون يف عــام 2012، بينــام انخفضــت 

إيــرادات املؤسســة إىل )710( مليــون ل.س عــام 2012 مقابــل )1034( مليــون عــام 2008. 

الجدول )48( املؤرشات املادية ألداء املؤسسة العامة للمناطق الحرة خالل األعوام 2012-2008  

20082009201020112012العـــــام

103410331047884710اإليرادات )مليون ل.س(

24000021400015200010200075000حركة البضائع الداخلة والخارجة "التبادل التجاري" )مليون ل.س(

797882837837694رأس املال املستثمر )مليون $(

3700042000390004200052000رأس املال املستثمر )مليون ل.س(

11911351128412951176عدد املنشآت املستثمرة 

90199787729966176883عدد العاملني يف املنشآت املستثمرة 

7674798478الرشكات األجنبية املستثمرة 

   14714211884  214رأس املال املستثمر للرشكات األجنبية )مليون $(

100007000650055006000رأس املال املستثمر للرشكات األجنبية )مليون ل.س( 
املصدر: املؤسسة العامة للمناطق الحرة.
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رأس املال )مليون ل.س(نوع الرشكةاسم الرشكة

50 محدودة املسؤوليةرشكة ميدكسا إلدارة النفقات الطبية

50 مساهمة مغفلة مغلقةرشكة إميبا إلدارة النفقات الطبية

رشكة الخدمات املميزة إلدارة النفقات الطبية
50 محدودة املسؤولية

50 مساهمة مغفلة مغلقةرشكة غلوب مد إلدارة النفقات الطبية

50 محدودة املسؤوليةرشكة ميد سري إلدارة النفقات الطبية

50 محدودة املسؤوليةرشكة كري كارد إلدارة النفقات الطبية

50 ----رشكة الرعاية الطبية إلدارة النفقات الطبية

350 املجمـــــوع

الجدول )45( رشكات الخدمات الطبية و رأس مال الرشكة

قطـاع التـأميـن:

صــدر املرســوم الترشيعــي رقــم /43/ لعــام 2005 و الــذي ســمح لــرشكات التأمــني و رشكات خدمــات اإلدارة الطبيــة مبزاولــة أعاملها 
يف الجمهوريــة العربيــة الســورية، ولغايــة عــام 2012 تــم الرخيــص لــــــــ )12( رشكــة تأمــني يف ســورية ، يبلــغ رأس مــال الــرشكات 

مجتمعــة حــوايل )12583( مليــون ل.س، و)7( رشكات إلدارة الخدمــات الطبيــة يبلــغ رأســاملها )350( مليــون ل.س.
ــخ  ــوك الســورية و لتاري ــرشكات يف البن ــوال ال ــات أم ــن إيداع ــت الحــايل م ــني يف الوق ــون معظــم اســتثامرات رشكات التأم وتتك
2012/12/31 بلغــت الكتلــة املاليــة التــي يســمح لــرشكات التأمــني باســتثامرها حســب القــرار 100/372 تاريــخ 2011/1/1 حــوايل 

ــون ل.س . )19994( ملي
الجدول )44( رشكات التأمن

تاريخ قرار الرتخيصرأس املال )مليون ل.س(اسم الرشكة

8502006/2/6املتحدة للتأمني

10002006/4/5السورية العربية للتأمني

8502006/2/6الوطنية للتأمني

10002006/2/6السورية الدولية )آروب(

10832006/6/12رشكة التأمني العربية-سورية

8502006/2/6السورية الكويتية للتأمني

8502006/4/5املرشق العريب للتأمني

8502009/4/4الثقة السورية )ترست للتأمني(

20002006/12/28العقيلة للتأمني التكافي

10002006/6/25االتحاد التعاوين للتأمني

12502007/7/21أدير للتأمني

10002007/12/27اإلسالمية السورية للتأمني

12583املجمــــوع

املصدر : هيئة االرشاف عىل التأمن

املصدر : هيئة االرشاف عىل التأمن
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قطـاع التعليـم العـالـي:

بلــغ عــدد الجامعــات الســورية الخاصــة )18( جامعــة بإجــاميل رأســامل قــدره حــوايل )14585.7( مليــون ل.س والجــدول التــايل 
يوضــح أســامء هــذه الجامعــات وموقعهــا ورأســامل كل منهــا ونســبة مســاهمة الــرشكاء األجانــب:

الجدول رقم )49( الجامعات الخاصة يف سورية

موطن الجامعةجنسية املستثمرالجامعة
رأس املال

)ألف ل.س(

نسبة 

الرشيك

الوطني %

نسبة 

الرشيك 

األجنبي %

تاريخ 

إحداث 

الجامعة

الجامعة العربية الدولية الخاصة
سوري - أردين - إيطايل - 

سعودي - ميني
150214193.2966.722005درعا

الجامعة الدولية الخاصة للعلوم 

و التكنولوجيا

سوري - أردين - سعودي 

- ميني
63807530.8269.162005درعا

20000064362003الرقةسوري - إمارايت - عراقيجامعة االتحاد الخاصة

2005-2400000100طرطوسسوريجامعة األندلس

2007-337202100دير الزورسوري جامعة الجزيرة الخاصة

98578251492007درعاسوري - إمارايتجامعة الريموك الخاصة

364000010002003دير عطيةسوريجامعة القلمون الخاصة

جامعة املأمون الخاصة للعلوم

 و التكنولوجيا
2000010002003القامشيسوري

األكادميية العربية للعلوم 

و التكنولوجيا والنقل البحري
2007ال يوجدال يوجدال يوجدالالذقيةال يوجد

1012500002007حامهسوريالجامعة الوطنية الخاصة

50000030702005حلبسوري - بحرينيجامعة الشهباء الخاصة

الجامعة العربية الخاصة للعلوم

 و التكنولوجيا
80000054462007حامهمشركة

1020000002007إدلبسوريجامعة إيبال الخاصة

معهد الشام العايل للعلوم الرشعية واللغة 

العربية والدراسات والبحوث اإلسالمية
0002011دمشقال يوجد

63000010002007درعاسوريجامعة الرشيد الخاصة

50000010002007حمصسوريجامعة الحواش الخاصة

2005-100000100ريف دمشق-درعاسوريالجامعة السورية الدولية الخاصة

جامعة الوادي الدولية الخاصة
سوري – )أردين 

-فلسطيني (- لبناين
30000097.62.42005حمص

املصدر:وزارة التعليم العايل

:FDI االســتثمار األجنبـي المباشـر

مشاريع االستثامر األجنبي املشملة خالل الفرتة 1991 – 2012:

بلغــت املشــاريع األجنبيــة املشــملة خــالل الفــرة 2007 - 2012 )144( مرشوعــاً بتكلفــة اســتثامرية تقديريــة بلغــت )366418.7( 
مليــون ل.س، بينــام كان عددهــا )122( مرشوعــاً خــالل الفــرة 1991-2006 بإجــاميل تكلفــة اســتثامرية وصلــت لـــ )233352.4( 
مليــون ل.س، وبذلــك يصبــح إجــاميل املشــاريع األجنبيــة املشــملة حســب القانــون /10/ لعــام 1991 ومرســوم تشــجيع االســتثامر 

رقــم /8/ لعــام 2007 )266( مرشوعــاً حســب مــا يوضــح الجــدول التــايل:



                   2006-19912012-2007

الجنسية
عدد 

املشاريع

قيمة اآلالت 

واملعدات

التكاليف 

االستثامرية 

)مليون ل.س(

عدد 

العامل

عدد 

املشاريع

قيمة اآلالت 

واملعدات

التكاليف 

االستثامرية 

)مليون ل.س( 

عدد 

العامل 

85461452.730179201252.7578األردن

1295561505530الجزائر

2239.85413126372.5653.2974فلسطني

9557181253217260136061591لبنان

 100 37.4 34 114.937.5351اليمن

4413912401252695833.8190مر

171120561101112البحرين

21  1    السودان

11556.622140.94515ليبيا

46699.510504557324185.662301629العراق

153941864302.73013726943748.51148السعودية

1353719363.9112915356170733332الكويت

    3386650.9231قربص

    1263.533054قطر

3973.931121.9707771559.92749361اإلمارات

    31797.69374536فرنسا

919766.727390.8110833151803153032117أملانيا

    125105.652اسبانيا

2367814932.923402245269.5540بريطانيا

    312701443.6267روسيا

14159582047127292512897.8167873178تركيا

84947.82554113943389428236إيران

    112156294باكستان

2357.51604401125.92812الصني

13094321188.7318.7300كندا

    47576306380سويرا

146681011303320هولندا

22951384.81251129.6241.9100كوريا

1222.66497319611636النمسا

    119.523.823بلجيكا

    13460.821أوزباكستان

133.749251505550السويد

215016530    عامن

1586415    ايطاليا

1840924222    هنغاريا

100  12048.52437.91701الهند

31  1    اسراليا

178.5391305    الواليات املتحدة

122106296.5233352.423797144351656.4366418.717273املجموع

الجدول )50( املشاريع األجنبية املشملة خالل الفرتة 1991 - 2012

املصدر: هيئة االستثامر السورية



املشاريع األجنبية املشملة خالل الفرتة 2012-2007

الواليات املتحدة

اسراليــا

الـهنـد

هنغــاريا

ايطاليــا

عمــان

الســويد

النمســا

كـوريــا

هـولنــدا

كنـدا

الصيـن

إيـران

تـركيــا

بـريطــانيا

أملـانيــا

اإلمــارات

الكـويــت

السـعوديـة

العـراق

ليبيــا

الســودان

البحريـن

مصــر

اليمــن

لينــان

فلسطيـن

الجـزائـر

األردن

الشكل )42(
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 الـفصـل الـرابــع

مشاريع االستثامر األجنبي املبارش املشرتكة خالل الفرتة 1991 – 2012:

ــاً مشــركاً وبلغــت التكلفــة التقديريــة لهــذه املشــاريع )89610.5(  تــم خــالل الفــرة 1991-2012 تشــميل )33( مرشوعــاً أجنبي
مليــون ل.س منهــا )37752.3( مليــون ل.س تعــود للمشــاريع التــي تــم تشــميلها عــى مرســوم تشــجيع االســتثامر /8/ لعــام 2007 

خــالل الفــرة 2007-2012، والتــي بلــغ عددهــا )28( مرشوعــاً:

الجدول )51( املشاريع األجنبية املشرتكة خالل  الفرتة 2012-1991

  2006-19912012-2007

الجنسية
عدد 

املشاريع

قيمة اآلالت 

واملعدات

التكاليف 

االستثامرية 

)مليون ل.س(

عدد 

العامل 

عدد 

املشاريع

قيمة 

اآلالت 

واملعدات

التكاليف 

االستثامرية 

)مليون 

ل.س( 

عدد 

العامل 

    140416885200الكويت - السودان - مر

    185240.760السعودية - كوريا

    11841033702.9525قربص - مر

    1480.7979.6323النمسا - الكويت - لبنان

137.55070150055070مر - سورية

3118143.5110    فلسطني - قطر

سورية - فلسطني - 

الكويت
    115062394126

523114.8254264592    سورية - فلسطني 

313014390    الكويت - لبنان

214741795599    السعودية - لبنان

16571.532    لبنان - سورية - الهند

2560616227    سورية - لبنان

125027568    األردن - السعودية

19516783    السعودية - سورية

1332374130    السعودية - العراق

274.614262    الكويت - سورية

1505520    إيران - سورية

فنزويال - ماليزيا - سورية 

- إيران
    156.61301000

1418459.891    سورية - فنزويال

11891075100    سورية - أوكرانيا

13577.83935.5279سورية- تركيا

51941751858.211782832510.837752.37679املجموع

املصدر: هيئة االستثامر السورية
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الـمقـتـرحــــات

إقــرار مــرشوع قانــون ناظــم لالســتثامر يف ســورية يراعــي التطــورات الحاصلــة وتحديــات املرحلــة، يقــوم   •

ــامت واألنظمــة  ــزة النســبية. مراجعــة التعلي ــة والقطاعــات االســتثامرية ذات املي عــى تشــجيع املناطــق التنموي

ــد. ــون الجدي ــرشوع القان ــع م ــب م ــا يتناس ــا مب وتحديثه

ــس  ــتثامر واملجل ــى لالس ــس األع ــن املجل ــام كل م ــج مه ــتثامر يدم ــى موحــد لالس ــس أع تشــكيل مجل  •

للســياحة األعــى 

تفعيل دور الرشاكة بن القطاعن العام والخاص) اإلرساع بإقرار قانون التشاركية(.  •

التنسيق مع الجهات املعنية لإلرساع بإحداث مراكز تحكيم خاصة بالنزاعات الخاصة باالستثامر.  •





المــالحــق
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ملحق » 1 «

االتفــاقيـــــات
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جدول باالتفاقيات التي وقعتها سورية مع الدول األجنبية

مالحظاتوضع االتفاقصك التصديق وتاريخهتاريخ التوقيعاسم الدولة

ساري المفعولالمرسوم رقم 589 تاريخ 1975/11/141976/3/3السنغال

الواليات المتحدة 
ساري المفعولالمرسوم رقم 33 تاريخ 1976/8/91977/8/1األمريكية

دخل حيز التنفيذ بتاريخ2008/7/1المرسوم رقم 54 تاريخ 2007/5/92007/9/17االتحاد السويسري
حل محل االتفاق 
الموقع بتاريخ 
1977/6/22

ساري المفعولالمرسوم رقم 34 تاريخ 1977/8/21978/9/11ألمانيا

تم تزويد الجانب 
األلماني بمشروع 

سوري معدّل 
وبانتطار الرد بشأنه

ساري المفعول اعتبارا من 1997/11/4القانون رقم 5 تاريخ 1996/4/251997/7/2باكستان

ساري المفعول اعتبارا من 1999/10/1الفانون رقم 11 تاريخ 1996/12/91998/8/4الصين

ساري المفعول اعتبارا من 2000/2/20القانون رقم 19 تاريخ 1997/6/271997/12/31اندونيسيا

ساري المفعول اعتباراً من 2005/11/16المرسوم رقم 3 تاريخ 1998/2/51998/2/11إيران

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

ساري المفعول اعتبارا من 2001/11/10المرسوم رقم 10 تاريخ 2000/5/212001/5/12بلغاريا

ساري المفعول اعتبارا من 2003/11/13المرسوم رقم 43 تاريخ 2002/2/202002/7/13إيطاليا

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

ساري المفعول اعتبارا من 2004/2/27المرسوم رقم 39 تاريخ 2003/2/232003/7/27اليونان

ساري المفعول اعتباراً من 2006/1/3المرسوم رقم 40 تاريخ 2004/1/62004/7/1تركيا

ساري المفعول اعتبارا من 2007/7/13القانون رقم )21( تاريخ 2005/1/272005/6/16روسيا

دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2006/12/20القانون رقم )51( تاريخ 2006/5/142006/12/5كوريا الديمقراطية

دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2008/5/30المرسوم رقم 18 تاريخ 2007/2/102008/4/2طاجاكستان

دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2007/12/30مرسوم 53تاريخ 2006/6/102007/9/17قبرص
دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2009/1/22المرسوم رقم 58تاريخ 2008/6/182008/9/23الهند

دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2009/7/26المرسوم رقم 61 تاريخ 2008/6/242008/9/28رومانيا
دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2009/7/19قانون رقم )10( تاريخ 2008/11/202009/4/6التشيك

دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2009/6/20قانون رقم )27 ( تاريخ 2009/1/72009/5/3ماليزيا

دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2009/12/8مرسوم رقم )44( تاريخ 2009/2/182009/7/30سلوفاكيا

دخلت حيز التنفيذ قانون رقم /5/ تاريخ 2009/6/172010/1/4أرمينيا
بتاريخ 2010/4/26

تم التوقيع على 
االتفاق خالل 

زيارة السيد رئيس 
الجمهورية إلى 

أرمينيا
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االتفاقيات حول التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمار

مالحظاتوضع االتفاقصك التصديق وتاريخهتاريخ التوقيعاسم الدولة

القانون رقم /4/ 2009/7/8أذربيجان
تاريخ 2010/1/4  

دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 
2010/16/2

تم التوقيع على االتفاق 
خالل زيارة سيادة رئيس 
الجمهورية إلى أذربيجان

المرسوم رقم /88/ 2011جنوب أفريقيا
دخلت حيز التنفيذتاريخ 2011/7/17

اتفاقية بين الدول األعضاء 
لدى منظمة المؤتمر 

اإلسالمي
قانون رقم /2/ 2001/10/21 

تاريخ 2010/1/4
قيد استكمال إجراءات دخوله 

حيز التنفيذ

تمت مخاطبة الجانب 
النيجيري إلبالغه  -بقيام 
الجانب السوري استكمال 
إجراءات المصادقة و 

إعالمنا عن تاريخ دخوله 
حيز التنفيذ

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

قيد استكمال إجراءات دخوله 
حيز التنفيذ

تمت مخاطبة الجانب 
النيجيري إلبالغه  -بقيام 
الجانب السوري استكمال 
إجراءات المصادقة و 

إعالمنا عن تاريخ دخوله 
حيز التنفيذ

2009/5/12فرنسا

تم التوقيع على اتفاق  
جديد خالل زيارة السيد 

وزير االقتصاد إلى فرنسا 
بتاريخ 5/12/ 2009 
بدالً من االتفاق القديم 

الموقع بين البلدين بتاريخ 
1977/11/28

تمت المصادقة من قبل 
الجانب السوري وبانتظار 
مصادقة الجانب الفرنسي

بلجيكا

تم التوقيع علي مشروع 
اتفاق حول تشجيع وحماية 

االستثمارات المتبادلة 
باألحرف األولى وبانتظار 

التوقيع النهائي

تم تأجيل التوقيع عليها في 
موعد الحق
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اتفـاقيـات التعـاون التجـاري

مالحظاتوضع االتفاقصك التصديق وتاريخهتاريخ توقيع االتفاقاسم الدولة

ساري المفعولالمرسوم رقم /29/ تاريخ 1966/10/91966/10/19سيريالنكا

ساري المفعولالمرسوم رقم /342/ تاريخ 1969/8/111969/11/23باكستان

ساري المفعول اعتبارا المرسوم رقم  /166/ تاريخ 1974/2/121974/3/15تانزانيا
من 1975/8/10

ساري المفعولالمرسوم رقم /1220/ تاريخ 1976/3/181977/7/9اندونيسيا

ساري المفعول اعتبارا المرسوم رقم /1570/ تاريخ 1978/4/201978/12/4الهند
من 1979/3/5

حل محل االتفاق التجاري 
الموقع في 1969/10/9

ساري المفعولالمرسوم رقم /1209/ تاريخ 1979/1/221979/1/23غينيا

المرسوم رقم /1252/ تاريخ 1979/6/171980/2/8ألبانيا
تم إيداع مشروع اتفاق جديد 

قيد الدراسة لدى الجانب 
األلباني

ساري المفعولالمرسوم /2661/ تاريخ 1980/6/261980/12/22النيجر

كوريا 
نص على اإلعفاء من ساري المفعولالقانون رقم /5/ تاريخ 1982/6/281983/2/8الديمقراطية

التصديق القنصلي

ساري المفعول اعتبارا المرسوم رقم /127/ تاريخ 1989/9/61989/11/8األرجنتين
من 1993/6/21

ساري المفعول اعتبارا المرسوم رقم /12/ تاريخ 1990/2/271990/5/24التشيلي
من 1992/4/21

ساري المفعولالمرسوم رقم /10/ تاريخ 1992/3/281992/7/11أذربيجان

ساري المفعولالمرسوم رقم /7/ تاريخ 1992/3/301992/7/11أرمينيا

ساري المفعول اعتبارا المرسوم رقم /12/ تاريخ 1994/5/121994/6/27فيتنام
من 1994/10/26

ساري المفعولالمرسوم رقم /172/ تاريخ 1996/4/251997/6/15باكستان

ساري المفعولالمرسوم رقم /241/ تاريخ 1996/8/211997/11/10إيران

ساري المفعولالمرسوم رقم /478/ تاريخ 1998/10/282000/10/19كوبـا

ساري المفعول اعتبارا المرسوم رقم /11/ تاريخ 1992/3/291992/7/11طاجاكستان
من 1993/9/16

ساري المفعول اعتبارا المرسوم رقم /56/ تاريخ 2002/4/212003/9/8أوكرانيا
من 2003/3/16

ساري المفعول اعتبارا المرسوم رقم /49/ تاريخ 2003/8/182004/8/15ماليزيا
من 2004/8/15
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اتفـاقيــات أخـرى

صك التصديق تاريخ التوقيعاسم الدولة
مالحظاتوضع االتفاقوتاريخه

إيران

المرسوم رقم /13/ تاريخ 2006/2/23
2008/7/3

دخل حيز التنفيذ
اتفاق تجارة تفضيليةبتاريخ 2010/6/1 

2010/10/2
تم التوقيع عليه أثناء زيارة سيادة 

رئيس الجمهورية إلى إيران وبانتظار 
استكمال إجراءات التصديق.

اتفاقية تجارة حرة ودخلت 
حيز التنفيذ بتاريخ 

2011/3/21

المرسوم رقم /37/ تاريخ 2004/12/22تركيا
2005/5/4

دخلت حيز التنفيذ اعتبارا
ً من 2007/1/1

اتفاقية الشراكة المؤسسة 
لمنطقة تجارة حرة

االتحاد األوروبي

مؤشر باألحرف األولى بتاريخ
2004/10/19

وتاريخ 
2008/12/14

تم التأشير باألحرف األولى على 
اتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة 

حرة مع االتحاد األوروبي
الحقاً تم إعداد إعادة تأهيل فني 

لالتفاقية وتم تأشيرها مجددا ًفي دمشق 
بتاريخ 2008/12/14

منطقة تجارة حرة

2010/12/16الميركوسور
تم التوقيع على اتفاق إطاري لتأسيس 
منطقة تجارة حرة بين سورية وكتلة 

الميركوسور

بانتظار استكمال إجراءات 
المصادقة

تم المصادقة على االتفاق 2010/10/21جنوب أفريقيا
اتفاق اقتصادي وتجاري ساري المفعول بتاريخ 2011/7/17
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اتفاقيات تعاون اقتصادي وتجاري وفني

مالحظاتوضع االتفاقصك التصديق وتاريخهتاريخ التوقيعاسم الدولة

ساري المفعول-1977/1/18بلدان االتحاد األوروبي

القانون رقم /11/ 1993/4/15روسيا
تاريخ 1993/7/13

ساري المفعول اعتبارا 
من 1993/7/13

المرسوم رقم1995/4/30177أرمينيا
ساري المفعولتاريخ 2002/6/15

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

ساري المفعول اعتبارا من 
عام 1998

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

المرسوم رقم /2001/1/11/40الصين
تاريخ 2001/8/26

ساري المفعول اعتبارا من 
2001/10/18

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

ساري المفعول اعتباراً من 
2003/3/16

المرسوم /2010/4/25/51بلغاريا
تاريخ  2010/7/21

دخل حيز التنفيذ بتاريخ 
اتفاق تعاون اقتصادي2010/11/2

--2010/10/20هنغاريا 

تمت المصادقة عليه من قبل 
الجانب السوري وبانتظار 
استكمال الجانب الهنغاري 

للمصادقة عليه

-2010/10/26الفلبين

تم التوقيع على اتفاقية 
تأسيس لجنة مشتركة 
للتعاون االقتصادي 

والتجاري والعلمي والفني 
بين البلدين

المرسوم التشريعي /36/ 2009/9/3فنزويال
تاريخ 2010/4/28

دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 
2010/6/14

قانون رقم /13/ 2006/12/10نيجيريا الفدرالية
تاريخ 2007/6/17

قيد استكمال إجراءات 
دخوله حيز التنفيذ

تمت مخاطبة الجانب 
النيجيري إلبالغه بقيام 

الجانب السوري استكمال 
إجراءات المصادقة 

وإعالمنا      عن تاريخ 
دخوله حيز التنفيذ

المرسوم التشريعي /452/ 2007/2/3اندونيسيا 
ساري المفعول تاريخ 2007/11/19
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االتفـاقيات الموقعـة مـع الـدول الـعربية

املالحظات  تاريخ اإلبرامتاريخ التصديق تاريخ التوقيع اسم االتفاقاسم الدولة

المملكة العربية 
السعودية

االتفاق التجاري 
ساري المفعول1972/3/41972/4/16واالقتصادي

تمت المصادقة على تعديل 
المادة /15/ بالقانون رقم 

/15/ تاريخ 2003/10/14 

اتفاقية إلقامة منطقة تجارة 
المرسوم التشريعي /18/ 2001/1/20حرة

تاريخ  2001/7/10
سارية المفعول    
من 2002/2/1

بلغت اإلعفاءات
 الجمركية 100%   

 بتاريخ 2003/1/1

اتفاقية إنشاء لجنة عليا 
القانون رقم /3/ 1991/2/5مشتركة 

تعقد اللجنة بشكل دوري  تاريخ 1991/3/12

دولة الكويت

اتفاق للتعاون التجاري 
المرسوم رقم /1/ 1991/12/17واالقتصادي

تاريخ  1992/1/29
ساري المفعول     
تم تعديل اتفاقية تشجيع 1991/12/17

وحماية االستثمارات مع 
دولة الكويت وذلك على 
هامش اجتماعات اللجنة 

الفنية المشتركة التي
انعقدت  في دمشق خالل 
شهر أيار في عام 2010 

وتمت المصادقة على 
االتفاقية بموجب المرسوم 

رقم /13/ لعام 2011 
تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ

2001/8/16اتفاقية تشجيع االستثمار
صدقت بالقانون
 رقم /12/ 

تاريخ 2002/2/26

اعتبارا من               
2004/3/23

دولة البحرين 

اتفاق للتعاون االقتصادي 
القانون رقم /2/   1994/11/20والتجاري

تاريخ 1995/1/20
ساري المفعول      
1996/10/14-

اتفاقية تشجيع وحماية 
2000/9/20االستثمارات 

صدق بموجب المرسوم 
التشريعي رقم /4/ 
تاريخ 2001/4/1

سارية 
المفعول من     
 2001/12/18

-

اتفاقية إنشاء لجنة عليا 
2000/9/20مشتركة  

صدق بموجب المرسوم 
التشريعي /211/                  

تاريخ 2001/4/3

دخلت 
حيز التنفيذ           

2001/4/19
 

دولة اإلمارات

اتفاق للتعاون االقتصادي 
2000/4/2والتجاري والتقني

المرسوم التشريعي
رقم /430/ 

تاريخ  2000/9/30

دخلت حيز 
التنفيذ من 
2000/4/9

-

2000/4/2اتفاق إقامة منطقة حرة
المرسوم التشريعي 

رقم /55/ 
تاريخ 2000/9/30

سارية المفعول 
من

2001/1/28

بلغت اإلعفاءات
الجمركية 100% 
 بتاريخ 2003/1/1

اتفاقية لتشجيع وحماية 
القانون رقم /14/ 1997/11/26االستثمارات 

تاريخ 1998/8/4

سارية المفعول 
من

2001/1/10
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االتفـاقيات الموقعـة مـع الـدول الـعربية

املالحظات  تاريخ اإلبرامتاريخ التصديق تاريخ التوقيع اسم االتفاقاسم الدولة

دولة قطر

اتفاق التعاون 
القانون رقم /1990/12/2/45االقتصادي والتجاري

تاريخ 1990/12/21

سارية المفعول 
من

1991/3/27
-

محضر اجتماع اللجنة 
ال تحتاج إلى تصديق2000/6/5.4المشركة

اعتمد من رئاسة 
مجلس الوزراء 
وعمم على كافة 
الجهات المعنية 

تم االتفاق بين البلدين على 
اختصار مدة منطقة التجارة 
الحرة العربية الكبرى إلى 
العام  2003 باالستناد إلى 
االتفاق التجاري الموقع بين 

البلدين 
ال ينفذ من قبل الجمارك

مذكرة تفاهم بشأن 
االستثمارات القطرية

 في سورية 
2002/10/24.23

اعتمد في اللجنة االقتصادية  
رقم /46/ 

تاريخ  2003/11/17 

تدخل حيز التنفيذ 
بمجرد التوقيع 

عليها 
 

 اتفاقية تشجيع وحماية 
صدقت بالقانون رقم/7/                       2003/10/24.23االستثمارات 

تاريخ 1-4-2004

ساري المفعول 
اعتباراً من 

 2006/4/27
 

اتفاقية إنشاء لجنة عليا 
2003/10/23مشتركة 

صدقت بالمرسوم التشريعي 
رقم /91/ 

تاريخ 2004/3/2

ساري المفعول 
اعتباراً من 
2006/4/27

 

دول مجلس 
التعاون الخليجي

مشروع اتفاقية إقامة 
منطقة  تجارة حرة

وقع باألحرف األولى   
تاريخ 2004/6/13

سلطنة عمان

اتفاق التعاون 
القانون رقم /1/ 1991/1/6االقتصادي والتجاري                                

تاريخ 1991/3/7
ساري المفعول      

1991/8/31

 اتفاقية حماية وتشجيع 
قانون رقم /23/ تاريخ 2005/9/14االستثمار 

2006/4/24

سارية المفعول 
اعتباراً من 
2006/6/1

المملكة األردنية

  اتفاقية إقامة منطقة 
2001/8/10تجارة حرة

صدقت بالمرسوم التشريعي 
رقم /9/

تاريخ 2002/2/2

أصبحت سارية 
المفعول اعتباراً 

من
 2003/5/11

بلغت اإلعفاءات
 الجمركية 100% 
 بتاريخ 2005/1/1

اتفاقية تشجيع وحماية 
2001/8/10االستثمارات 

صدقت بالمرسوم التشريعي 
رقم /12/ 

تاريخ 2002/2/9

دخلت حيز 
التنفيذ من  
2002/5/11

-
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املالحظات  تاريخ اإلبرامتاريخ التصديق تاريخ التوقيع اسم االتفاقاسم الدولة

اليمن

اتفاق بشأن تشجيع وحماية 
القانون رقم /1996/10/9/18االستثمارات 

 تاريخ 1998/8/4 

دخلت 
حيز التنفيذ 
اعتباراً من 
2005/7/22

 

القانون رقم /1996/10/9/17اتفاق تجاري
ال يتضمن أية إعفاءات 1998/11/19 تاريخ 1998/8/4

جمركية

لبنان

1953/3/5االتفاق االقتصادي
صدق بالمرسوم التشريعي  

رقم/ 60/
 تاريخ 1953/3/12

ابرم بتاريخ          
 25-3-1953
واعتبر نافذاً 

بتاريخ 
1953/3/27

تم االتفاق بين البلدين على 
إطالق حرية تبادل المنتجات 

الصناعية وتخفيض نسبة 
%25 من الرسوم الجمركية 

سنوياً اعتبارا من 1999/1/1 
بموجب القانون رقم /4/ تاريخ 

1998/8/4

اتفاق لتشجيع االستثمار 

اتفاق لتشجيع االستثمار

1997/1/12

2010/7/18

القانون رقم /15/ 
1999/9/15تاريخ 1998/8/4

تم توقيع اتفاقية تشجيع 
وحماية االستثمارات مع 

لبنان على هامش اجتماعات 
اللجنة العليا المشتركة التي 
عقدت بين البلدين في دمشق 
بتاريخ 2010/7/18 وتمت 

المصادقة عليها من قبل 
الطرفين

اتفاق التعاون والتنسيق 
1993/9/16االقتصادي واالجتماعي

القانون رقم /23/
تاريخ 

1993/12/22

سارية المفعول     
1994/11/26

كما تم االتفاق على إطالق 
حرية تبادل المنتجات 

الزراعية وإعفاءات من 
الرسوم الجمركية وفق 
الجداول الموضوعة في 

اجتماع محضر هيئة المتابعة 
والتنسيق لعام 1999 المصدق 

بموجب المرسوم /21/ 
تاريخ 2000/8/7 

وذلك اعتباراً من تاريخ 
المصادقة في 2002/8/7

االتفـاقيات الموقعـة مـع الـدول الـعربية
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املالحظات  تاريخ اإلبرامتاريخ التصديق تاريخ التوقيع اسم االتفاقاسم الدولة

العراق

بروتوكول إقامة منطقة 
المرسوم /14/ تاريخ2001/1/31تجارة حرة

2001/3/102001/3/14

اتفاقية تشجيع وحماية 
--قيد التصديق2002/8/29االستثمارات

اتفاقية إنشاء لجنة عليا 
 قيد التصديق2001/8/13مشتركة 

اتفاقية التعاون االقتصادي 
والتجاري والعلمي والفني 

والثقافي 
2001/8/13 2002/5/14

مصر

المرسوم رقم /12/ 1991/7/19اتفاق تجاري
 1991/12/1تاريخ 1991/9/5

اتفاق لتشجيع وحماية 
القانون رقم/16/ 1997/5/28االستثمارات

-1998/10/5تاريخ 1998/8/4

اتفاقية إنشاء لجنة عليا 
صدق بالقانون رقم /26/                        1990/5/3مشتركة 

تاريخ 1990/7/10

تونس

قانون رقم /35/ 1977/5/22االتفاق التجاري 
1978/11/9تاريخ 1978/3/15

اتفاق لتشجيع وحماية 
القانون رقم /11/ 2001/4/23االستثمار 

2003/3/12تاريخ 2002/2/26

اتفاقية إقامة منطقة تجارة 
2002/4/15حرة 

قانون رقم/16/
 تاريخ 

2003/10/14

دخلت 
حيز التنفيذ 
اعتبارا من 
2005/3/10

الجزائر

المرسوم رقم /477/ 1997/9/14اتفاق تجاري
حل محل االتفاق الموقع بين 2001/4/15تاريخ 2000/10/19 

البلدين عام 1979 

اتفاق تشجيع وحماية 
1997/9/14االستثمارات

المرسوم التشريعي 
رقم /23/  

تاريخ 2000/8/9 

دخلت 
حيز التنفيذ 
اعتباراً من 
2002/6/18

تم تعديل اتفاقية تشجيع 
وحماية االستثمارات 

مع الجزائر على هامش 
اجتماعات اللجنة العليا 

المشتركة بين البلدين في 
شهر نيسان في عام 2010 
وتم المصادقة عليها تمهيداً 

لدخولها حيز التنفيذ

االتفـاقيات الموقعـة مـع الـدول الـعربية
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املالحظات  تاريخ اإلبرامتاريخ التصديق تاريخ التوقيع اسم االتفاقاسم الدولة

المغرب

اتفاق تنظيم التبادل التجاري 
1972/8/28والتعاون االقتصادي 

مرسوم تشريعي
 رقم /969/   

تاريخ 1973/3/21
-ساري المفعول 

اتفاقية تشجيع 
2001/10/23وحماية االستثمارات 

صدقت بالقانون 
رقم  /37/                 

تاريخ 2002/5/20 

دخلت حيز 
التنفيذ 

2003/3/29
-

اتفاقية إنشاء لجنة
2001/4/11 عليا مشتركة 

صدقت بالمرسوم التشريعي 
رقم /320/ تاريخ 

2001/6/24

دخلت حيز 
التنفيذ من

2003/2/27
 

الصومال

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

اتفاق التعاون االقتصادي 
-1978/2/31978/7/311973/10/3وتنظيم التبادل التجاري

الجماهيرية 
العربية الليبية 

االتفاق التجاري والتعاون 
 1978/3/21978/7/311979/3/10االقتصادي 

اتفاق تشجيع وضمان 
القانون رقم /1993/8/2/7االستثمار

 1995/10/7تاريخ 1993/5/26

السودان

اتفاقية لتشجيع 
المرسوم التشريعي /3/ تاريخ 2000/1/17وحماية االستثمارات 

2001/4/12001/9/1 

اتفاقية منطقة 
2001/5/31تجارة حرة

صدقت بالقانون
 رقم /38/ 

تاريخ  2002/5/20 
 

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

المستثناة  من أحكام االتفاقية 

اتفاقية إنشاء لجنة 
2001/5/31عليا مشتركة 

صدقت بالمرسوم التشريعي 
رقم /7/ 

تاريخ 2001/1/16

دخلت حيز 
التنفيذ من 

2001/5/31
من تاريخ التوقيع عليها 

اتفاقية إنشاء لجنة وزارية موريتانيا
2010/1/3مشتركة 

صدقت بالمرسوم التشريعي 
رقم /388/ 

تاريخ 2010/9/5

االتفـاقيات الموقعـة مـع الـدول الـعربية
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برتوكول تعاون استثامري موقع بن هيئة االستثامر السورية و دول أخرى

اسم الدولة

الجهة املوقعة

تاريخ التوقيع

الدولة املقابلةسورية

2001/1/23وكالة النهوض باالستثمار األجنبيوزارة االقتصاد و التجارةتونس

2006/6/29مؤسسة تشجيع االستثمارهيئة االستثمار السوريةاألردن

2007/5/10هيئة تشجيع االستثماروزارة االقتصاد و التجارةليبيا

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

2007/6/3هيئة التنمية الصناعيةسفيرة سورية في ماليزياماليزيا

2007/2/12الهيئة العامة لالستثمارهيئة االستثمار السوريةالكويت

2001/5/31جهاز االستثماروزارة االقتصاد و التجارةالسودان

2008/2/18المؤسسة العربية لضمان االستثمارهيئة االستثمار السوريةالكويت

المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار هيئة االستثمار السوريةالسعودية
2008/11/16وائتمان الصادرات

2008/6/9وكالة تشجيع االستثمار القبرصيةهيئة االستثمار السوريةقبرص

2008/11/16البنك اإلسالمي للتنميةهيئة االستثمار السورية

املصدر: هيئة االستثامر السورية

برتوكول تعاون استثماري موقع بين هيئة االستثمار السورية و دول أخرى



تاريخ رسيان املفعولتاريخ التوقيعالبلــــد

1 كانون الثاني 191991 تموز 1991مصر
22 أيار 151995 آذار 1992قبرص
10 آذار 121998 كانون األول 1997لبنان

19 آب 272000 حزيران 1997أندونيسيا
5 تشرين األول 221998 شباط 1999مالطا
1 كانون األول 222001 حزيران 1998تونس

8 حزيران 202001 شباط 2000كورية – الجمهورية الديمقراطية الشعبية
22 حزيران 122001 أيلول 1997الجزائر
4 تموز 92001 كانون األول 1997الكويت
4 تشرين األول 202001 آذار 2001بلغارية
25 تشرين األول 202001 أيلول 2000البحرين
3 كانون األول 202001 آب 1996ايران

12 كانون الثاني 262002 كانون الثاني 2000االمارات العربية المتحدة
16 شباط 232002 تشرين الثاني 2000ايطاليا

3 نيسان 112002 آذار 1998بيالروسية
19 نيسان 312002 أيار 2001السودان
20 نيسان 232002 تموز 2001 اليمن
12 حزيران 82002 تشرين األول 2001األردن
23 أيلول 162002 آذار 2001باكستان
1 آب 172003 أيلول 2000روسيا
23 كانون الثاني 152003 آب 2001بولندا
31 آذار 232004 تشرين األول 2003قطر

4 حزيران 52004 حزيران 2003أوكرانيا
21 آب 62004 كانون الثاني 2004تركيا
16 كانون األول 172004 تموز 1998فرنسا

4 أيلول 192005 حزيران 2005المغرب
17 كانون الثاني 142006 أيلول 1995عمان
31 أيار 292006 حزيران 2005أرمينيا
1 تموز 282007 شباط 2007ماليزيا
15 تشرين الثاني 102007 أيار 2007ليبيا
11 أيلول 182008 حزيران 2008الهند

30 أيلول 242008 حزيران 2008رومانيا
6 تشرين الثاني 182008 تموز 2008كرواتيا

1 كانون األول 182008 أيار 2008جمهورية التشيك
17 حزيران 182009 شباط 2009سلوفاكيا
19 تشرين الثاني 262009 تشرين الثاني 2007العراق

20 كانون األول 72009 تشرين األول 2009المملكة العربية السعودية
11 تموز 172010 شباط 2010ألمانيا
19 تشرين األول 32010 آذار 2009النمسا

30 نيسان 312011 تشرين األول 2010الصين

اتفـاقيـات منـع االزدواج الضريبـي 
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املادة /28/ من قانون الكهربــاء رقم /32/ لعــام 2010:  

سعر رشاء الكهرباء املنتجة من القاممة أو الغاز الناتج عنها وغاز الرف الصحي كوقود:

ســعر شــراء الكهرباء املنتجة من الكتلة الحيوية أو الغاز الحيوي الناتج عنها كوقود: 

ســـعر شــراء الكهربــاء املنتجــة من طــاقة الريــاح:

ســـعر شـــراء الـكهربــاء املنتجــة مـن الطــاقة الشـمسـية: 

السعر )لرية سورية /ك.وس(االستطاعة املركبة للمرشوع

9.6حتى /500/كيلو واط

4.5تزيد عن/500/كيلو واط

السعر )لرية سورية/ك.وس(االستطاعة املركبة للمرشوع

9حتى /150/ كيلو واط

7حتى /500/ كيلو واط

6.5تزيد عن /500/ كيلو واط

عدد ساعات العمل املكافئة لالستطاعة االسمية السنوية 

للمرشوع
السعر )لرية سورية /ك.وس(

8حتى 2500 ساعة

8-0.28 × )ساعات العمل – 2500(/10تزيد عن 2500 ساعة

السعر )لرية سورية/ك.وس( خالل السنة األوىلاالستطاعة املركبة

17حتى /30/ كيلو واط

16حتى /100/ كيلوواط

15حتى /1000/كيلو واط

13تزيد عن /1000/ وحتى 10000كيلو واط

أسعار الطاقة الكهربائية
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دليل أهم المواقع االلكترونية 

www.investinyria.orgهيئة االستثامر السورية

www.irrigation-sy.comوزارة الري

www.syrianindustry.orgوزارة الصناعة

www.syrian-agriculture.orgوزارة الزراعة

www.environment-sy.orgوزارة الداخلية - الشؤون املدنية

moex-sy.orgوزارة املغربني

www.syriatourism.orgوزارة السياحة

www.culture-sy.orgوزارة الثقافة

www.syrianeducation.orgوزارة الربية

www.mopmr-sy.orgوزارة النفط و الروة املعدنية

www.min-trans.netوزارة النقل

www.moi-syria.comوزارة اإلعالم

www.moct.gov.syوزارة االتصاالت والتقانة

www.moh.gov.syوزارة الصحة

www.syriafinance.orgوزارة املالية

www.fedcommsyr.orgاتحاد غرف التجارة السورية

www.dcc-sy.comغرفة تجارة دمشق

www.dci-syria.orgغرفة صناعة دمشق

www.aleppochamber.comغرفة تجارة حلب

www.chamberlattakia.comغرفة تجارة الالذقية

www.aleppo-coi.orgغرفة صناعة حلب

www.homschamber.orgغرفة تجارة وصناعة حمص

www.daraacci.orgغرفة تجارة وصناعة درعا

www.banquecentrale.gov.syمرف سورية املركزي

www.realestatebank-sy.comاملرف العقاري

www.cbs-bank.comاملرف التجاري

www.spc-sy.comالرشكة السورية للنفط

www.mahrukat.gov.syالرشكة السورية لتخزين و توزيع املواد البرولية

www.ghe-syria.comاملؤسسة العامة لإلسكان

www.tartousport.comالرشكة العامة ملرفأ طرطوس
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قائمة بعناوين بعض الجهات 
الحكومية والوزارات المختلفة

هيئة االستثامر السورية اإلدارة العامة
هاتف:  2062

هاتف:  114412039-963 00 - فاكس:  963-114428124 00

فروع هيئة االستثامر السورية يف املحافظات

فرع القنيطرة:

هاتف: 963-142234446 00

فاكس: 963-142221759 00

فرع السويداء:

هاتف: 963-16240272 00

فاكس: 963-16221534 00

فرع درعا:

هاتف: 963-15238003 00

فاكس: 963-15234008 00

فرع الرقة:

هاتف: 963-22282934 00

فاكس: 963-22282933 00

فرع حامه:

هاتف: 963-332517197 00

فاكس:  963-332517198 00

Email:syinvest@mail.sy

www.syriainvestmentmap.org  :موقع الخارطة االستثامرية

www.investinsyria.org  :موقع هيئة االستثامر السورية

رئاسة مجلس الوزراء 
دمشق : كفرسوسة  - هاتف :  2/ 1/ 2226000 - فاكس:2237842

www.youropinion.gov.sy

وزارة الصناعة 
دمشق : شارع ميسلون ، صندوق بريد  12835

هاتف : 2231834 - 2231845

فاكس: 2231097

http: www.syr-industry :موقع الوزارة

min-industry@mail-sy : الربيد اإللكروين

وزارة اإلعالم 
دمشق : أوتوسراد املزة ،  دار البعث 

هاتف : 6624217 - 6624220

فاكس: 6665166

http: www.moi-syria.com :موقع الوزارة

وزارة الخارجية 
دمشق : كفرسوسة جانب مبنى رئاسة مجلس الوزراء 

هاتف : 3/2/1/ 3331200

فاكس: 3327620

syr-mofa@scs-net.org : الربيد اإللكروين

وزارة الداخلية 
دمشق : املرجة 

هاتف : 2220101 - 2220102

فاكس: 2223428

somi@net.sy : الربيد اإللكروين
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وزارة الكهربـاء 
دمشق : شارع القوتي ، صندوق بريد /4900/ 

هاتف : 6/5/ 2119934 فاكس: 2227736

peegt@net.sy : الربيد اإللكروين

وزارة النفط والرثوة املعدنية 
دمشق : عدوي ، صندوق برد /40/ 

هاتف : 4445610 - 4455972 فاكس: 4457786

http: www.mopmr-sy.org :موقع الوزارة

mopmr@net.sy : الربيد اإللكروين

وزارة االقتصـاد والتجـارة 
دمشق : شارع ميسلون 

هاتف : 5/4/ 2213513 فاكس: 2225695

http: www.syrecon.org :موقع الوزارة

econ-min@net.sy : الربيد اإللكروين

وزارة الشؤون االجتامعية والعمل
دمشق : ساحة يوسف العظمة 

هاتف : 2225948 - 2210355

فاكس: 2247499

وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 
دمشق : ساحة الحجاز - شارع جربي 

هاتف : 4/ 2213613

فاكس: 2244078

http: www.syrianagriculture.org :موقع الوزارة

agre-min@syriatel.net : الربيد اإللكروين

وزارة السياحة 
دمشق : شارع القوتي 

هاتف :  2237940 - 2210122

فاكس: 2242646

http: www.syriatourism.org :موقع الوزارة

min-tourism@mail.sy : الربيد اإللكروين

وزارة النقل 
دمشق : أبو رمانة 

هاتف: 5447101/2/4 - 5440078 

فاكس: 5426477

http: www.min-trans.net :موقع الوزارة

gcpt-dam@min-trans.net : الربيد اإللكروين

وزارة اإلسكان واملرافق 
دمشق : ساحة يوسف العظمة 

هاتف : 2/1/ 2217570 

فاكس: 2217570

mhu@net.sy : الربيد اإللكروين

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

هاتف : 3/2/1/ 2216300 - 2211300

فاكس: 2224701

mof@net.sy : الربيد اإللكروين

اتحاد غرف التجارة السورية
دمشق: شارع موىس بن نصري

هاتف: 3337344 - 3311504 فاكس:  3331127

syr-trade@mail.sy:الربيد االلكروين

www.fedcommsyr.org

وزارة الدولة لشؤون البيئة
دمشق : ساحة املحافظة

هاتف: 2317854 – 2317911 - فاكس: 2316921

وزارة اإلدارة املحلية
دمشق : كفرسوسة

هاتف: 3046
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املدينة الصناعية يف حسياء

حمص: حسياء
هاتف: 31536000718-963 00 فاكس: 5360003

www.ic-homs.sy

customer@ic-homs.sy    :الربيد اإللكروين

املدينة الصناعية يف الشيخ نجار

حلب: الشيخ نجار
هاتف: 476901- 214769011-963 00 فاكس: 2272479

www.aic.org.sy

Alp-city@net.sy    :الربيد اإللكروين

املدينة الصناعية يف عدرا
ريف دمشق: عدرا

هاتف 5850018 – 5850024

www.aic.org 

مرصف سورية املركزي
دمشق: ساحة السبع بحرات

هاتف: 2212642 – 2216802 فاكس 2248329

info@bcs.gov.sy   

املكتب املركزي لإلحصاء
دمشق: أبو رمانة شارع عبد امللك بن مروان

هاتف: 3335830 فاكس: 3322292

هيئة تخطيط الدولة
دمشق: ابن النفيس

هاتف 5161024 – 5161035 فاكس 5161011

www.planning.gov.sy

UNDP
دمشق: املزة فيالت غربية

هاتف: 116129811-00963 فاكس 0963116114541

www.undp.org
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أسماء المراكز التحكيمية يف سورية

املحافظةقرار الرتخيصاسم املركز

دمشق1084 . 2009/9/17دمشق للتحكيم

دمشق1085 . 2009/9/28الشام للتحكيم التجاري

دمشق1086 . 2009/10/28حمورايب للتوفيق و التحكيم التجاري

دمشق1583 . 2009/10/25دمشق للتحكيم العريب و الدويل

دمشق779 . 2010/3/27الفرا للتحكيم املدين و التجاري

دمشق844 . 2010/4/11املرشد للتحكيم و األعامل القانونية

دمشق949 . 2010/5/12الفيحاء الدويل للتحكيم

دمشق1364 . 2010/8/15التوفيق للمشورة و التحكيم

دمشق1366 . 2010/8/15الفارايب للتوفيق و التحكيم

دمشق1367 . 2010/8/15املرشف للتحكيم

دمشق1371 . 2010/8/15الرستم للتحكيم و املصالحة

دمشق164 . 2011/2/13فليح السوري للتحكيم التجاري واالقتصادي الدويل

دمشق167 . 2011/2/13الفاروق للتحكيم و التوفيق التجاري الدويل

دمشق414 . 2011/3/3الشام للتحكيم

دمشق1060 . 2011/8/17الشام للتحكيم التجاري و الدويل

دمشق3352 . 2012/4/23املتحدون للتحكيم

دمشق3735/ن . 2012/7/21مركز املتحدون للتحكيم

دمشق19/ن . 2012/1/6اليسار الدويل للتحكيم

حلب1090 . 2009/9/29حلب للتحكيم التجاري الدويل

حلب1151 . 2009/10/12السوري للتحكيم التجاري الدويل

حلب415/ن . 2011/3/3املركز العريب للتحكيم الدويل

حمص1192 . 2009/10/12مركز تحكيم ابن الوليد

حمص778 . 2010/3/27حمص للتحكيم املدين و االقتصادي

حمص167 . 2011/2/13مركز التحكيم الدويل

حامه1582 . 2009/10/22مركز زين للتحكيم

الالذقية1154 . 2009/10/12العدالة للتوفيق و التحكيم

الالذقية950 . 2010/5/12الساحل للتحكيم التجاري الوطني و الدويل

الالذقية1368 . 2010/8/15املتوسط للتحكيم العريب و الدويل
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املحافظةقرار الرتخيصاسم املركز

درعا165 . 2011/2/13الجنوب للتحكيم العريب

السويداء781 . 2010/3/27املركز العريب للتحكيم

السويداء1025 . 2011/7/28املثل للتوفيق و التحكيم

دير الزور1365 . 2010/8/15الفرات القانوين للتوفيق والتحكيم

دير الزور166 . 2011/2/13الدويل للتوفيق و التحكيم

الحسكة780 . 2010/3/27الرشق للتوفيق والتحكيم

الحسكة1369 . 2010/8/15التحكيم يف مدينة القامشي

ريف دمشق1153 . 2009/10/12القلمون للتحكيم

ريف دمشق1405 . 2010/9/1الدويل للتحكيم القضايئ

ريف دمشق163 . 2011/9/1العدل للتوفيق و التحكيم

ريف دمشق862 . 2011/6/16الرسالة للتوفيق و التحكيم

ريف دمشق1026 . 2011/7/28الدري للتحكيم

ريف دمشق1061 . 2011/8/17القانوين للتحكيم والتوفيق





93

معلومات عن الجمهورية العربية السورية

تقــع الجمهوريــة العربيــة الســورية عــى الســاحل الرشقــي للبحــر األبيــض املتوســط تحدهــا 

ــض  ــر األبي ــان والبح ــوب، ولبن ــن الجن ــرشق واألردن م ــن ال ــراق م ــامل، الع ــن الش ــا م تركي

املتوســط مــن الغــرب.

تبلغ املساحة العامة ألراضيها حوايل 18.51 مليون هكتار.

يســود ســورية املنــاخ الخــاص مبنطقــة البحــر األبيــض املتوســط، وهــو يتصــف بشــتاء ممطــر 

ــف جاف. وصي

أهــم الــروات الطبيعيــة: الفوســفات 2.128 مليــون طــن , النفــط 21.241 مليــون م3، امللــح 

78 ألــف طــن، الجــري اإلســفلتي 132 ألــف طــن، والكتــل الرخاميــة 269.9 ألــف طــن .

أهم املوارد االقتصادية: الزراعة: قمح- قطن- زيتون – شوندر –الخضار والفواكه.

الصناعة اإلستخراجية: نفط- غاز .

الصناعة التحويلية: صناعات نسيجية- صناعات كيميائية .

بلغ عدد سكان الجمهورية العربية السورية بتاريخ 2010 )23.695( ألف نسمة.

بلغ معدل النمو السكاين اإلجاميل للسكان يف سورية 2.45% .

بلغت نسبة القوة البرشية )15-64 سنة( نحو 58.8% .

بلــغ عــدد املشــتغلني ) 15 ســنة فأكــر ( : )4,999,229 نســمة (، منهــم ) 3,548,431( يعمــل 

لــدى القطــاع الخــاص، و) 1,442,648 ( يعمــل لــدى القطــاع العــام، و)10,150( يعمــل يف 

قطاعــات أخــرى.

بلغ عدد املتعطلني عن العمل : ) 442,953 نسمة( منهم )317,743( مل يعمل سابقاً.






