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الفصل األول

المادة / 1 / :

القـانـون 

الهيئة

المستثمر

المجلس

مجلس اإلدارة

المدير العام 

الـوزيـر

الوزارة

قانون االستثمار .

مجلس إدارة الهيئة

الشخص الطبيعي أو االعتباري، السوري أو غير السوري الذي يستثمر 
في أراضي الجمهورية العربية السورية وفقًا ألحكام هذا القانون

مدير عام الهيئة

المجلس األعلى لالستثمار.

هيئة االستثمار السورية.

التعـــريفــــات

وزير االقتصاد والتجارة الخارجية.

وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية.

اإلنفاق االستثماري على إحداث كيان اقتصادي جديد في أحد االســتثمار 
القطاعات االقتصادية، وفقًا ألحكام هذا القانون

نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر وفقًا ألحكام هذا القانونالمـشـروع 

وثيقة تمنحها الهيئة بعد دراسة طلب المستثمر واستصدار جميع إجازة االستثمار 
التراخيص والموافقات الالزمة للمباشرة بالتنفيذ من جميع الجهات 

المعنية

المنطقة االقتصادية 
الخاصة:

دليــل اإلجراءات 

منطقة استثمارية تقع داخل المنطقة الجمركية في الجمهورية 
العربية السورية يتم إحداثها بهدف إقامة نشاط اقتصادي محدد

وثيقة تصدرها الهيئة بعد التنسيق مع الجهات العامة المعنية، 
تتضمن الضوابط والشروط والمعايير الفنية واألعباء المالية، 
وإجراءات الترخيص الواجب التقيد بها عند ترخيص وتأسيس 

المشروع، ومحددة بإطار زمني ملزم.

ُيقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون، المعنى 
المبين بجانب كٍل منها:



7

الفصل األول

الفصل الـثــاني

الفصل الـثــالـث

المادة / 1 / :

المادة / 2 / :

المادة / 3 / :

التعـــريفــــات

أهــداف القــانون

نـطـــاق تطبيــق القـــانــــون

مركز خدمات 
المســتثمرين 

الموجودات الثابتة

ل فيها الجهات المعنية  وحدة تنظيمية في الهيئة وفروعها تمثَّ
باالستثمار في نافذة واحدة، وتكون نقطة االتصال المباشر مع 

المستثمرين لمتابعة شؤونهم.

األصول المستخدمة إلنشاء المشروع بما فيها المباني واآلالت 
واألدوات والتجهيزات والمعدات ووسائل النقل غير السياحية

مركز التحكيم المحدث وفق أحكام هذا القانون.الـمـركــز

ــة اســتثمارية تنافســية لجــذب  ــاد بيئ ــى إيج ــون إل   يهــدف هــذا القان
ــرات والتخصصــات المختلفــة  رؤوس األمــوال واالســتفادة مــن الخب
لتوســيع قاعــدة اإلنتــاج بهــدف زيــادة فــرص العمــل ورفــع معــدالت 
ــادة الدخــل القومــي  ــى زي ــًا عل النمــو االقتصــادي بمــا ينعكــس إيجاب

ــة شــاملة ومســتدامة. ــى تنمي وصــواًل إل

 أ  |  المشــروع الــذي يقيمــه المســتثمر بمفــرده، أو عــن طريــق شــركات 
مشتركة مع أي من جهات القطاع العام والحاصل على إجازة االستثمار، 
ومصــارف  الصرافــة  وشــركات  أنواعهــا  بكافــة  المصــارف  باســتثناء 
التمويــل األصغــر وجميــع المؤسســات الماليــة التــي تقبــل الودائــع.

ــا  ــات العامــة ألمالكه ــى طــرح الجه ــاًء عل ــم بن ــذي يت  بـــ  |  المشــروع ال
لقانــون  يخضــع  وال  الخــاص  القطــاع  مــع  االســتثمار  علــى  الخاصــة 

التشــاركية.

تطبق أحكام هذا 
القانون على:
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الفصل الـرابـع

المادة / 4 / :

المادة / 5 / :

مبــادئ وضمــانــات االســتثمــار

يحكم االستثمار 
في الجمهورية 
العربية السورية
المبادئ اآلتية:

ضمانات 
االستثمار

 أ  |  ضمان استقرار سياسة تشجيع االستثمار في الدولة

 بـ | حرية االستثمار ومكافحة الممارسات االحتكارية والمخلة بالمنافسة

 ج | العدالة في منح الفرص االستثمارية، وفي المعاملة

د |  السرعة والجودة في إنجاز معامالت المستثمرين، وتبسيط اإلجراءات.

مراعاة النواحي ذات البعد االجتماعي، وحماية البيئة والصحة العامة.ه |

 أ  |  عدم جواز إلقاء الحجز االحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة 
عليه إال بموجب قرار قضائي

د  |  عــدم إخضــاع المشــروع ألي أعبــاء ماليــة جديــدة غيــر واردة فــي الدليــل 
اإلجرائــي المعمــول بــه بتاريــخ تقديــم طلب الحصــول على إجازة االســتثمار، 

خــالل مرحلــة التأســيس.

ج | عــدم إخضــاع المشــروع أليــة أعبــاء إجرائيــة جديــدة ناجمــة عــن قــرارات 
وتعاميــم وبالغــات صــادرة عــن أيــة جهــة عامــة، غيــر واردة فــي الدليــل 
اإلجرائــي المعمــول بــه بتاريــخ تقديــم طلب الحصــول على إجازة االســتثمار، 

باســتثناء مــا يتعلــق بالبيئــة والصحــة العامــة.

 بـ  | عدم نزع ملكية المشروع إاّل للمنفعة العامة وبتعويض يعادل القيمة 
الحقيقية للمشروع، وفقًا للسعر الرائج بتاريخ االستمالك. وُيسمح 

للمستثمر بإعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي الذي 
أدخله بغرض تمويل االستثمار وذلك إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل

هـــ | عــدم إلغــاء إجــازة االســتثمار إال بعــد إنــذار المســتثمر بالمخالفــات 
المنســوبة إليــه التــي تخــص المشــروع وإعطائــه مهلــة تســعين يومــًا إلزالــة 
المخالفــة تبــدأ مــن اليــوم التالــي لتبّلغــه اإلنــذار. ويكــون قــرار اإللغــاء معلــال.
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الفصل الخامس

المادة / 6 / :

التنظيــم المؤسسـاتي 

يحدث مجلس 
يسمى “المجلس 

األعلى لالستثمار” 
ويتألف من:

رئيس مجلس الوزراء
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية   

وزير االقتصاد والتجارة الخارجية   
 وزير المالية   

 وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك  
 وزير الزراعة واإلصالح الزراعي    

 وزير الصناعة    
 وزير السياحة  

 وزير اإلدارة المحلية والبيئة  
 وزير الشؤون االجتماعية والعمل 

 وزير األشغال العامة واإلسكان     
 وزير الدولة المكلف بشؤون االستثمار ً  

 رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي 
 حاكم مصرف سورية المركزي  

 المدير العام  
 خبير اقتصادي   

 خبير قانوني   

رئيسًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا

عضوًا ومقررًا
عضوًا
عضوًا

 أ  | 

 بـ  |  تتم تســـمية الخبيرين بقــرار من رئيس مجلس الوزراء بنـــاء على 
اقتراح  الوزير.

ج |   يجتمــع المجلــس بدعــوة مــن رئيســه مــرة كل ثالثــة أشــهر علــى 
األقــل أو كلمــا  دعــت الحاجــة ويكــون االجتمــاع قانونيــًا بحضــور ثلثــي 
األعضــاء، وتتخــذ القــرارات باألغلبيــة المطلقــة وعنــد تســاوي األصــوات 

ــب الرئيــس. ــح جان يرّج

د |  يضع المجلس القواعد واألحكام المتعلقة بتنظيم االجتماعات، 
وتصدر بقرار من  رئيسه

هـ |  لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسبًا لحضور االجتماعات دون أن 
يكون له  حق التصويت.
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الفصل الخامس

المادة / 7 / :

التنظيم المؤسساتي

ــز   أ   |  إقــرار االســتراتيجيات والخطــط العامــة المتعلقــة باالســتثمار وتعزي
التنافســية وبيئــة األعمــال فــي االقتصــاد الســوري، علــى نحــو يتفــق مــع 

ــة. ــة الوطني التوجهــات واألهــداف التنموي

ــة الســورية  ــة العربي ــرار الخريطــة العامــة لالســتثمار فــي الجمهوري  بـــ  |  إق
متضمنــة المناطــق التنمويــة والقطاعــات المســتهدفة بالتنميــة، علــى نحــو 

ينســجم مــع خطــط التنميــة اإلقليميــة.

 ح  |  تحديــد بــدل الخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة للمســتثمرين، ومــآل هــذه 
البدالت.

 ط  |  إقــرار مــا يلــزم لمعالجــة الصعوبــات والمعوقــات التــي تواجــه بيئــة 
االســتثمار والمســتثمرين.

ي  |  دراسة التقارير الخاصة بتتبع تنفيذ الخطط العامة لالستثمار، وإقرار 
ما يلزم بشأنها.

يتولى المجلس 
المهام اآلتية:

ج  |  إحداث المناطق االقتصادية الخاصة.

د  |  دراســة التشــريعات واألنظمــة المتعلقــة باالســتثمار واتخــاذ مــا يلــزم 
بشــأنها.

ه  |  الموافقــة للجهــات العامــة علــى تأســيس شــركات مشــتركة مــع 
القطــاع الخــاص لتنفيــذ مشــاريع اســتثمارية وفــق أحــكام هــذا القانــون 

وإقــرار مســاهمات تلــك الجهــات فــي رؤوس أمــوال هــذه الشــركات.

و  |  إقــرار بــدالت إيجــار أمــالك الدولــة الخاصــة ألغــراض هــذا القانــون بنــاء 
علــى اقتــراح الجهــة المعنيــة.

ز  |  تحديد الحد األدنى لقيمة الموجودات الثابتة أو رأس المال للمشــاريع 
االســتثمارية فــي كل منطقــة اقتصاديــة خاصــة أو فــي كل قطــاع حيــث 

يلــزم.

ك  |  متابعة تنفيذ االستراتيجيات والخطط المقّرة من المجلس.

ل   |  الموافقــة علــى تعاقــد الهيئــة مــع خبــراء ألداء مهــام محــددة، وفــق 
ضوابــط يحددهــا المجلــس.

م   |  مناقشــة المواضيــع التــي يرفعهــا مجلــس اإلدارة وإقــرار مــا يلــزم 
بشــأنها.
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التنظيم المؤسساتي

تتولى الهيئة 
المهام اآلتية:

الفصل الخامس

المادة / 8 / :

المادة / 9 / :

المادة / 10 / :

تتقاضى الهيئة بدالت لقاء الخدمات التي تقدمها للمستثمرين.

تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة االستثمار السورية”، 
وتحل محل الهيئة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 

2007 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتتمتع بالشخصية 
االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري، وترتبط بالوزير، يكون مقرها 
دمشق ويجوز لها إحداث فروع في المحافظات أو مكاتب بقرار من 

مجلس اإلدارة.

 أ  |  تنفيذ الخطط االستثمارية التي يقرها المجلس.

بـــ  |  دراســة المقترحــات المتعلقــة باالســتثمار الــواردة إليها من الجهات 
األخرى.

ج  |  اقتــراح تعديــل التشــريعات الالزمــة لتطويــر البيئــة االســتثمارية 
وتحديثهــا.

د   |   إعــداد وتحديــث خريطــة االســتثمار الخــاص بالتنســيق مــع الجهــات 
المعنيــة، وبمــا ينســجم مــع أحــكام هــذا القانــون.

و   |   تقديــم الخدمــات للمســتثمرين ودراســة طلباتهــم واتخــاذ مــا يلــزم 
بشأنها.

ه  |   منح إجازة االستثمار، بعد استصدار جميع التراخيص والموافقات 
الالزمة لتنفيذ المشروع، وفق أدلة اإلجراءات المعتمدة.

ز   |  تقديم المشورة وتوفير المعلومات للمستثمرين.

ي  |  إصدار أدلة اإلجراءات.

ك  |  إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع االستثمارية.

ح  |  القيام بجميع األنشطة الترويجية لجذب االستثمار.

ط  |  متابعــة تنفيــذ المشــاريع الحاصلــة علــى إجــازة االســتثمار ومعالجــة 
القضايــا التــي   تواجــه المســتثمرين.
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الفصل الخامس

المادة / 11 / :

المادة / 12 / :

التنظيم المؤسساتي

 أ   |  مجلس اإلدارة .

 بـ  |  المدير العام.
يتولى إدارة الهيئة:

أ  |   يتألف مجلس اإلدارة من:

وزير االقتصاد والتجارة الخارجية 
المدير العام  

ممثل عن وزارة المالية  
ممثل عن وزارة الشؤون االجتماعية والعمل  

ممثل عن وزارة اإلدارة المحلية والبيئة  
ممثل عن وزير الدولة المكلف بشؤون االستثمار  

ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي 
ممثل عن اتحاد غرف التجارة  

ممثل عن اتحاد غرف الصناعة  
ممثل عن اتحاد غرف الزراعة  

ممثل عن اتحاد غرف السياحة  
خبير قانوني 

رئيسًا
عضواً 
عضواً 
عضواً 
عضواً 
عضواً 
عضواً 
عضواً 
عضواً 
عضواً 
عضوًا
عضواً 

بـــ |  يســمى أعضــاء مجلــس اإلدارة بقــرار مــن رئيــس مجلــس الــوزراء بنــاء 
علــى اقتــراح الوزيــر بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة، علــى أال تقــل مرتبــة 
ممثلــي الجهــات العامــة عــن مديــر، وممثلــي االتحــادات عــن عضــو مجلــس 

إدارة.

ج |  يجتمــع مجلــس اإلدارة بدعــوة مــن رئيســه مــرة كل شــهرين علــى 
األقــل أو كلمــا دعــت الحاجــة، ويكــون االجتمــاع قانونيــًا بحضــور ثلثــي 
ــد تســاوي األصــوات  ــة وعن ــة المطلق ــرارات باألغلبي األعضــاء، وتتخــذ الق

يرجــح جانــب الرئيــس.

د  |  يضع مجلس اإلدارة القواعد واألحكام المتعلقة بتنظيم االجتماعات 
وتصــدر بقــرار من رئيس مجلس اإلدارة.

ه |  لرئيــس مجلــس اإلدارة دعــوة مــن يــراه مناســبًا لحضــور االجتماعــات 
دون أن يكــون لــه حــق التصويــت.
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التنظيم المؤسساتي

إضافًة إلى ما 
هو وارد في هذا 
القانون، يتولى 
مجلس اإلدارة 
المهام اآلتية:

الفصل الخامس

المادة / 12 / :

المادة / 13 / :

و  |  يســمي رئيــس مجلــس اإلدارة أمينــًا للســر مــن العامليــن فــي 
الهيئــة بنــاء علــى اقتــراح المديــر العــام.

ز   |  تحــدد مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وأميــن الســر بقــرار مــن 
رئيــس مجلــس الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح الوزيــر.

 أ  |  دراســـة المقترحـات الخـاصة باالستثمار، وإقرار ما يلزم بشـأنها.

بـ  |  رفع المقترحات الخاصة بتطوير البيئة التشريعية لالستثمار إلى 
المجلس.

بمشــاكل  المتعلقــة  الحــاالت  بمعالجــة  الخاصــة  القــرارات  اتخــاذ   | ج 
لمســتثمرين. ا

د  | اقــتـــــراح إحــداث المنــــاطق االقتصـــــادية الخــاصــــة بعــد التنســـيق 
ــع  الجهــات المعنيــة. مــ

و  |  دراســــة وتحديث آليات الترخيص للمشــاريع بالتنســيق مع الجهات 
المعنية.

ه |  دراســــة أدلـة اإلجــراءات وإقـرارهـا.

ز  |  إلغــاء اإلعفــاءات أو المزايــا أو التســهيالت الممنوحــة للمشــروع 
وفــق أحــكام  هــذا القانــون.

ح  |  الموافقــة للمســتثمر علــى إعــادة تحويــل المــال الخارجــي الــذي تــم 
إدخالــه لتمويــل المشــروع وفــق أحــكام هــذا القانــون.

ط  |  إقرار األنظمة الخاصة بعمل الهيئة وفق القوانين واألنظمة النافذة.

ي  |  إقرار خطط وبرامج عمل الهيئة.

ك |  الموافقة على إحداث فروع أو مكاتب تمثيل للهيئة.

ل  |  دراسة التقارير المرفوعة من الهيئة، وإقرار ما يلزم بشأنها.

م  |  إقــرار موازنــة الهيئــة الســنوية وحســاباتها الختاميــة الســنوية وتقريرهــا 
الســنوي.
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الفصل الخامس

الفصل السادس

المادة / 15 / :

المادة / 16 / :

المادة / 14 / :

المادة / 13 / :

التنظيم المؤسساتي

التنظيم المؤسساتي

مركز خدمات المستثمرين وآليـة الترخيص

 أ   |  إدارة أعمال الهيئة واإلشراف على شؤونها.

 بـ  |  اإلشراف على حسن تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس ومجلس 
اإلدارة.

ج  |  إعداد خطط وبرامج عمل الهيئة وموازنتها السنوية ورفعها إلى 
مجلس  اإلدارة.

د   |  منح المكافآت وفرض العقوبات على العاملين في الهيئة وفق
القوانين واألنظمة النافذة.

ه  |  التعاقد مع خبراء عند الحاجة بناء على موافقة المجلس.

و   |  ممارسة حق التعيين والترفيع والنقل والندب في حدود القوانين 
واألنظمة النافذة.

ز   |  أية مهام أخرى يكلفه بها الوزير أو مجلس اإلدارة.

يحــدث فــي كل مــن الهيئة وفروعها وفــي المناطق التنموية والتخصصية 
مركــز يســمى “مركــز خدمــات المســتثمرين” ويضــم ممثليــن عــن جميــع 
الجهــات العامــة المعنيــة باالســتثمار، ويعمــل كنافــذة واحــدة لالســتثمار، 
ــات الالزمــة ألداء مهامهــم وتحــدد  ــن بالصالحي ويجــوز تفويــض الممثلي

هــذه الصالحيــات بقــرار مــن الجهــة صاحبــة االختصــاص األصيــل.

يتولى المدير 
العام المهام 

اآلتية:

يعين المدير العام بمرسوم، يحدد فيه أجره وتعويضاته، بناًء على اقتراح 
الوزير ويكون مسؤواًل أمام مجلس اإلدارة ويمثل الهيئة أمام القضاء 

والغير، ويكون عاقدًا للنفقة وآمرًا للتصفية والصرف في الهيئة.

ن  |  قبول المنح والهبات والتبرعات وفق القوانين واألنظمة النافذة.

س | اقتراح بدالت الخدمات التي تقدمها الهيئة.

ع  |  اقتراح نظام الحوافز الخاص بالهيئة.



15

إضافًة إلى 
المهام المحددة 

في النظام 
الداخلي، يتولى 
“مركز خدمات 
المستثمرين” 
المهام اآلتية:

مركز خدمات المستثمرين وآليـة الترخيص الفصل السادس

المادة / 17 / :

المادة / 18 / :

المادة / 19 / :

أ  |  تـلقــي ودراســة طلبـــات المستثمرين لـلحصـول على إجـــازة 
االســتثمار.

بـــ  |  اســتصدار جميــع التراخيــص والموافقــات الالزمــة للبدء بالمشــروع 
بالتنســيق  مــع جميــع الجهــات المعنيــة وفقــًا لدليــل اإلجــراءات الخــاص 

بــكل قطاع اســتثماري.

ج  |  منــح إجــازة االســتثمار، بحيــث تكــون هــذه اإلجــازة إذنــًا للبــدء بتنفيذ 
ــن  ــون ويحــدد فــي مت المشــروع   االســتثماري وفــق أحــكام هــذا القان
اإلجــازة جميــع الحقــوق  وااللتزامــات والمزايــا ذات الصلــة باالســتثمار.

د  |  تقديم الدعم الفني والمشورة والبيانات والمعلومات الالزمة 
للمستثمر  طيلة حياة المشروع.

ه  |   تسجيل الشركات واستصدار السجالت لدى الجهات المعنية.

تلتــزم الجهــات العامــة بالمهــل المحــددة فــي دليــل اإلجــراءات، علــى أال 
تتجــاوز مهلــة البــت بمنــح إجــازة االســتثمار متضمنــة جميــع التراخيــص 
والموافقــات مــدة ثالثيــن يومــًا تبــدأ مــن اليــوم التالــي الســتكمال 
طالــب اإلجــازة تقديــم األوراق المحــددة فــي دليــل اإلجــراءات وتســديد 

التكاليــف الماليــة المترتبــة علــى ذلــك.

أ   |   فــي حــال رفــض طلــب المســتثمر يجــب أن يكــون قــرار الرفــض 
معلــاًل ويحــق للمســتثمر االعتــراض لــدى الــوزارة خــالل مــدة ثالثيــن 
يومــًا مــن اليــوم التالــي لتبليغــه قــرار الرفــض أو تاريــخ انتهــاء مهلــة منــح 

إجــازة االســتثمار.

بـــ   |   تبــت الــوزارة فــي االعتــراض خــالل مــدة خمســة عشــر يومــًا تبــدأ 
مــن اليــوم التالــي لتاريــخ تقديــم طلــب االعتــراض.
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الفصل السابع

المادة / 20 / :

المادة / 21 / :

حــوافز ومــزايــا االســـتثمـــار

 أ   |  تعفــى مســتوردات اآلالت والتجهيــزات وخطــوط اإلنتــاج ووســائط 
النقــل الخدميــة غيــر الســياحية للمشــاريع الحاصلــة علــى إجــازة اســتثمار 
مــن جميــع الرســوم الجمركيــة والمالية واإلضافات غير الجمركية شــريطة 
اســتعمالها حصــرًا ألغــراض المشــروع، ويجــب علــى المســتثمر تســديد 
جميــع هــذه االلتزامــات فــي حــال اســتعمالها لغيــر أغــراض المشــروع أو 
ــر  ــل انتهــاء عمرهــا اإلنتاجــي المحــدد وفــق معايي ــر قب ــا للغي ــازل عنه التن

المحاســبة الدوليــة.

 بـــ  |  تعفــى مســتوردات مــواد البنــاء واألدوات والتجهيــزات واآلليــات 
ووســائط النقــل الخدميــة غيــر الســياحية واألثــاث الــالزم إلنشــاء وتجهيــز 
وتأثيــث وتشــغيل المجمعــات الســياحية والفنــادق ومنشــآت المبيــت 
واألولــى  الممتــازة  الدرجــة  ومــن  الدولــي  المســتوى  مــن  الســياحية 
التــي  الســياحية  والخدمــات  الترفيــه  ومنشــآت  والمطاعــم  والثانيــة 
تســتثمر ضمنهــا وذلــك باســتثناء المحــالت التجاريــة، مــن جميــع الرســوم 
ــاوز قيمــة  ــى أال تتج ــة، عل ــر الجمركي ــات غي ــة واإلضاف ــة والمالي الجمركي

المســتوردات:

مــن  للمنشــآت  التقديريــة  االســتثمارية  التكاليــف  مــن   %50  -1
الممتــازة. الدرجــة  ومــن  الدولــي  المســتوى 

مــن  للمنشــآت  التقديريــة  االســتثمارية  التكاليــف  مــن   %30  -2
الدرجــة األولــى والثانيــة شــريطة عــدم وجــود مــا يماثلهــا فــي اإلنتــاج 

المحلــي.
تأهيــل  إلعــادة  التقديريــة  االســتثمارية  التكاليــف  مــن   %30  -3
لالســتثمار. األعلــى  المجلــس  مــن  بقــرار  المتضــررة  المنشــآت 

الحـــوافـز 
الـجـمـركيــة:

الـحـــوافــز 
الضــريـبـيــة:

ــي  ــاء ضريب ــي مــن إعف ــي والحيوان ــاج الزراع أ  |   تســتفيد مشــاريع اإلنت
ــة الدخــل. ــدار 100% مــن ضريب ــم بمق دائ

بـــ |  تســتفيد المشــاريع التــي تقــام فــي المناطــق التنمويــة والتــي تقــع 
ضمــن القطاعــات المســتهدفة بالتنميــة وفــق مــا يحــدده المجلــس بقــرار 
إحــداث هــذه المناطــق مــن تخفيــض ضريبــي بمقــدار 75% مــن ضريبــة 

الدخــل لمــدة /10/ ســنوات بــدءًا مــن تاريــخ بــدء التشــغيل.
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الـحـــوافــز 
الضــريـبـيــة:

حــوافز ومــزايــا االســـتثمـــار الفصل السابع

ج  |  تســتفيد المشــاريــع التي تقــام خـــارج المنــاطق التنمويــة المادة / 21 / :
والتخصصية من حوافز ضريبية بدءًا من تاريخ بدء التشغيل، على 

النحو اآلتي:

د  |  تســتفيد المشــاريع التــي تقــام فــي المناطــق التخصصيــة مــن 
تخفيــض ضريبــي بمقــدار 50% مــن ضريبــة الدخــل لمــدة /10/ ســنوات 

بــدءًا مــن تاريــخ بــدء التشــغيل.

1- تخفيــض ضريبــي بمقــدار 75% مــن ضريبــة الدخــل لمــدة /10/ 
ســنوات لـــ:

المشاريع الصناعية التي تصّدر 50% فأكثر من طاقتها اإلنتاجية.
الســياحية  المبيــت  ومنشــآت  والفنــادق  الســياحية  المجمعــات 
مــن المســتوى الدولــي ومــن الدرجــة الممتــازة واألولــى والثانيــة 
باســتثناء  تســتثمر ضمنهــا  التــي  الترفيــه  ومنشــآت  والمطاعــم 

التجاريــة. المحــالت 
2- تخفيــض ضريبــي بمقــدار 50% مــن ضريبــة الدخــل لمــدة /10/ 

ســنوات لـــ:
• المشــاريع الصناعيــة التــي تســتخدم نســبة مكــون محلــي ال تقــل 

عــن %50.
• المشاريع الصناعية التي تنتج قيمة مضافة ال تقل عن %40.

• المشاريع ذات المحتوى التقني المرتفع.
• المشاريع الصناعية الطبية واألدوية البشرية والبيطرية.

• مشاريع الطاقات المتجددة.
• مشاريع إعادة تدوير النفايات باستخدام تقنيات صديقة للبيئة.

• مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني.
• المشاريع الصناعية التي تقوم على استثمار براءات اختراع.

• منشآت فرز وتوضيب المنتجات الزراعية.
• المنشآت الحرفية.
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الفصل السابع

المادة / 21 / :

المادة / 22 / :

حــوافز ومــزايــا االســـتثمـــار

الـحـــوافــز 
الضــريـبـيــة:

الحـوافــز غـيـر 
الضـريبيـة:

ه |   تســتفيد المشــاريع الــواردة فــي الفقــرة /ج/ مــن هــذه المــادة مــن 
ــن كل 100  ــداره 5% ع ــي إضافــي لمــدة خمــس ســنوات مق حســم ضريب
عامــل ســوري الجنســية مشــتركين فــي المؤسســة العامــة للتأمينــات 

ــى %15 ــي عل ــد الحســم الضريب ــى أال يزي ــة عل االجتماعي

و |  ال تســتفيد المشــاريع الصناعيــة التــي تســتخدم لتأســيس المشــروع 
آالت وتجهيــزات وخطــوط إنتــاج مســتعملة أو مجــددة ســبق وضعهــا 
فــي االســتهالك المحلــي قبــل تاريــخ تقديــم طلــب الحصــول علــى إجــازة 

االســتثمار مــن اإلعفــاءات الــواردة فــي هــذه المــادة.

الخاضعــة  األربــاح  مــن  تنزيلهــا  يمكــن  التــي  النفقــات  مــن  تعــد     | ز 
للضريبــة النفقــات التــي تهــدف لتحقيــق المســؤولية المجتمعيــة وتحــدد 
هــذه النفقــات وأســس قبولهــا بقــرار مــن المجلــس بنــاء علــى اقتــراح 
ــاح  ــأي حــال 3% مــن األرب ــى أال تتجــاوز هــذه النفقــات ب ــة، عل وزارة المالي

اإلجماليــة.

ح |  تطبــق علــى المشــروع الحاصــل علــى إجــازة اســتثمار وفــق أحــكام هــذا 
القانــون اإلعفــاءات الضريبيــة الــواردة فــي هــذا القانــون دون غيرهــا مــن 

اإلعفــاءات الضريبيــة الــواردة بقوانيــن أخــرى.

أ  |   تســتفيد المشــاريع الحاصلــة علــى إجــازة اســتثمار والمذكــورة فــي 
المــادة /21/ مــن هــذا القانــون مــن حوافــز “غيــر ضريبيــة”، تصــدر بقــرار مــن 
المجلــس بهــدف دعــم قطــاع محــدد أو نشــاط محــدد، علــى الشــكل اآلتــي:

1 -  الســماح باالســتيراد اســتثناًء مــن أحــكام منــع وحصــر االســتيراد 
وشــرط بلــد المنشــأ لمســتلزمات اإلنتــاج التــي ال يوجــد مــا يماثلهــا 

فــي اإلنتــاج المحلي.
2 -  االســتفادة مــن خدمــات صنــدوق دعــم وتنميــة اإلنتاج المحلي 

والصــادرات بنــاء علــى اقتراح وزارة االقتصــاد والتجارة الخارجية.
3 - االســتفادة مــن برامــج الدعــم الفنــي الخاصــة بالمشــروعات 
المشــروعات  تنميــة  هيئــة  طريــق  عــن  والمتوســطة  الصغيــرة 

والمتوســطة. الصغيــرة 
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الـحـــوافــز غير 
الضــريـبـيــة:

حــوافز ومــزايــا االســـتثمـــار

المناطق االقتصادية الخاصة

الفصل السابع

الفصل الثامن

المادة / 22 / :

المادة / 25 / :

بـــ |   تعفــى مــن رســم الطابــع العقــود والصكــوك والوثائــق وكافــة 
األوراق المحــررة العائــدة للمشــاريع المذكــورة فــي الفقــرة /ب/ مــن 

المــادة /3/ مــن هــذا القانــون.

المادة / 23 / :

فــي حــال مخالفــة المســتثمر ألحــكام هــذا القانــون، أو تغييــر هــدف المادة / 24 / :
ونطــاق عمــل ومخرجــات المشــروع دون موافقــة مســبقة مــن الهيئــة، 
تلغــى بقــرار معلــل الحوافــز الممنوحــة للمشــروع ويطالــب المســتثمر 

بســداد جميــع األعبــاء الماليــة التــي ُأعفــي 
منهــا أو خصمــت لــه فــي ذات العــام الــذي ارتكبــت فيــه المخالفــة، مــا 

لــم تكــن لديــه ظــروف قاهــرة يقبــل بهــا مجلــس اإلدارة.

يحــق للمجلــس تخصيــص أراٍض للمســتثمرين لتنفيــذ مشــاريع عليهــا، 
ــارات  ــًا يتضمــن أســس اســتخدام العق ــس نظام ــى أن يصــدر المجل عل
المملوكــة مــن الدولــة بغــرض اســتثمارها وفــق أحــكام هــذا القانــون.

1- تشــجيع أنشــطة أو قطاعــات لكونهــا ذات أهميــة خاصــة، أو 
لكونهــا تشــّكل حوامــل للنمــو.

2- تشــجيع إقامــة مجموعــة مترابطة من األنشــطة االقتصادية 
علــى شــكل عناقيد إنتاجيــة أو خدمية.

النمــو  لتحقيــق  الناميــة  أو  المتضــررة  المناطــق  تنميــة   -3
الشــامل.

أ  |  تحدث المناطق االقتصادية الخاصة بهدف:
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بـ  |  يتضمن قرار إحداث المنطقة االقتصادية الخاصة ما يلي:

أ  |   تحدد أشكال المناطق االقتصادية الخاصة على النحو اآلتي:

1- شكل المنطقة.
2- الحدود اإلدارية للمنطقة بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

3- األنشطة المسموح بممارستها ضمن المنطقة.
4- الحوافز والمزايا االستثمارية الممنوحة لهذه المنطقة.

5- ضوابط ومحددات االستثمار في المنطقة.
6- القطاعات التي تشملها الحوافز والمزايا.

7- المدة الالزمة إلحداث المنطقة.

الفصل الثامن

المادة / 25 / :

المادة / 26 / :

المناطق االقتصادية الخاصة

1- المنطقة التنموية: منطقة إدارية يتم اعتبارها منطقة استثمارية 
ألغراض تنموية أو ألغراض التطوير العقاري أو ألغراض إعادة 

اإلعمار في حال كانت المنطقة متضررة من الحرب.
2- المنطقة التخصصية: منطقة استثمارية محددة مكانيًا يسمح 

فيها بممارسة نوع محدد من األنشطة االقتصادية اإلنتاجية أو 
الخدمية، وتشمل مناطق تجهيز الصادرات والمناطق التقنية 

والمدن الطبية والصحية والسياحية وغيرها.
3- المنطقة بملكية خاصة: منطقة استثمارية محددة مكانيًا، 

تحدث بناًء على طلب المستثمر على ملكية خاصة له، ويسمح له 
فيها بتنفيذ مجموعة متنوعة من األنشطة االقتصادية.

بـــ  |  تعــدل الصفــة التنظيميــة للمناطــق االقتصاديــة الخاصــة بنــاء علــى 
طلــب المســتثمر، بمــا يتــالءم مــع غايــة المشــروع االســتثماري بعــد موافقــة 

ــس. المجل
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حقوق المستثمر الفصل التاسع

يحــق للمســتثمر تملــك واســتئجار األراضــي والعقــارات الالزمــة إلقامــة المادة / 27 / :
المشــروع أو توســيعه فــي حــدود حاجــة المشــروع بعــد الحصــول علــى 

موافقــة المجلــس فــي حــال تجــاوز ســقف الملكيــة.

المادة / 28 / :

المادة / 29 / :

يحق للمستثمر:

بالليــرة الســورية  فتــح الحســابات المصرفيــة لصالــح مشــروعه    | أ  
العربيــة  الجمهوريــة  فــي  العاملــة  المصــارف  لــدى  األجنبــي  والقطــع 

الســورية.

يحــق للمســتثمر فــي حــال عــدم صــدور إجــازة االســتثمار ضمــن المهــل 
المحــددة فــي دليــل اإلجــراءات، أو فــي حــال عــدم تنفيــذ المشــروع 
ألســباٍب ال يــد لــه فيهــا إعــادة تحويــل المــال الخارجــي الــذي تــم إدخالــه 
الجمهوريــة  فــي  العاملــة  المصــارف  عــن طريــق  المشــروع  لتمويــل 

العربيــة الســورية.

بـــ  |  الحصــول علــى التســهيالت االئتمانيــة لصالــح مشــروعه بالليــرة 
والمصــارف  الســورية  المصــارف  مــن  األجنبــي  والقطــع  الســورية 
األجنبيــة وفــق أحــكام القــرارات والتعليمــات الصــادرة عــن مجلــس النقــد 

والتســليف ومصــرف ســورية المركــزي لهــذه الغايــة.

ـــه  ـــة التصـــرف بحصت ـــوائد الســـنوية وحصيل ـــاح والفــ ـــل األرب ج  |  تـحويـ
مـــن المشـــــروع  إلـــى الخـــارج  فيمـــا يخـــص المـــال الخــــارجي المــســـــتثمر، 
وذلـــك بعـــد تســـديد االلتزامـــات الماليـــة والضرائـــب والرســـوم المتوجبـــة 
وتدقيـــق القوائـــم الماليـــة مـــن مدقـــق حســـابات خارجـــي معتمـــد، وفـــق 
التعليمـــات التـــي يضعهـــا مجلـــس النقـــد والتســـليف ومصـــرف ســـورية 

المركـــزي.

د  |   تســديد االلتزامــات المترتبــة علــى المشــروع بالقطــع األجنبــي 
ــق تثبــت صحــة  ــق أحــد المصــارف بموجــب وثائ تجــاه الخــارج عــن طري
هــذه االلتزامــات، وذلــك بعــد إعــالم الجهــة التــي يقــع المشــروع ضمــن 
قطاعهــا فــي حــال فرضــت القوانيــن الناظمــة للقطــاع مثــل هــذا اإلجــراء.
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يحق للمستثمر 
طيلة مدة 
المشروع:

يلتزم المستثمر 
باآلتي :

أ  |  الحصول على تراخيص إقامة له ولعائلته ولوالديه.

بـ  |  الحصول على ترخيص عمل.

ج |   الحصول على تراخيص عمل وإقامة للعمال والخبراء والفنيين غير 
السوريين.

الفصل التاسع

الفصل العاشر

المادة / 30 / :

المادة / 32 / :

المادة / 31 / :

حقوق المستثمر

التــزامــات المســتثمر

يحــق للمســتثمر إدخــال التجهيــزات والمعــدات الالزمــة لتركيــب وتجريــب 
األصــول الثابتــة للمشــروع والتــي ال تعــد جــزءًا منــه إدخــااًل مؤقتــًا خــالل 

فتــرة تأســيس المشــروع. 

أ  |   إعــالم الهيئــة فــي حــال التنــازل للغيــر عــن حصــة تســاوي أو تتجــاوز %10 
مــن رأس مــال المشــروع، أمــا فــي حــال كان القانــون الناظــم للعمــل فــي 
القطــاع الــذي يقــع ضمنــه المشــروع ينــص علــى ضوابــط خاصــة للتنــازل 
عــن الملكيــة فيخضــع التنــازل فــي هــذه الحالــة ألحــكام القانــون الخــاص ذي 
الصلــة، ولقانــون ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة فــي حــال كانــت الشــركة 

مدرجــة ضمــن الســوق.

بـــ  |   إعــالم الهيئــة خطيــًا بتاريــخ مباشــرة العمــل بالمشــروع، والتكاليــف 
االســتثمارية الفعليــة.

ج  |   التأميــن علــى المشــروع لــدى إحــدى شــركات التأميــن العاملــة فــي 
الجمهوريــة العربيــة الســورية.

د  |   مســك حســابات للمشــروع وفــق المعاييــر المحاســبية الدوليــة، وتزويــد 
وزارة الماليــة بنســخة مــن البيانــات الماليــة الختاميــة بعــد اعتمادهــا مــن 

مدقــق حســابات خارجــي معتمــد.



23

ه  |  دفع الضرائب والرسوم المتوجبة وجميع التكاليف المالية المترتبة 
على المشروع وفق القوانين النافذة، بما ال يتعارض مع أحكام هذا 

القانون.

و  |  تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة دون اإلخالل 
بحقوق حماية الملكية الفكرية.

التــزامــات المســتثمر

تســـوية الـنــزاعــــات

الفصل العاشر

الفصل
 الحادي عشر

المادة / 32 / :

المادة / 33 / :

المادة / 34 / :

أ   |  الطرق الودية )التوفيق والوساطة(.

بـ  |  التحكيم.

ج  |  القضاء المختص.

تتم تسوية المنازعات االستثمارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون 
وفق الطرق اآلتية:

في التحكيم 
الداخلي:

أ  |  يحــدث لــدى اتحــاد غــرف التجــارة الســورية مركــز تحكيــم مســتقل 
يســّمى “مركــز اتحــاد غــرف التجــارة الســورية للتحكيــم”.

ــة الناشــئة  ــة والتجاري ــات المدني ــز بالنظــر فــي المنازع بـــ  |  يختــص المرك
عــن االســتثمار وذلــك فــي حــال اتفــاق الطرفيــن علــى اللجــوء إلــى التحكيــم 

أمامــه.

ج  |  يضــع اتحــاد غــرف التجــارة الســورية النظــام الداخلــي للمركــز، ونظــام 
التحكيــم أمامــه وفقــًا للقواعــد التــي يحددهــا قانــون التحكيــم النافــذ بمــا ال 

يتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون.
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التحكيم 
الخارجي:

أ  |  أحــكام المحكميــن الصــادرة فــي بلــد أجنبــي يجــوز الحكــم بتنفيذهــا إذا 
ــه، وذلــك مــع  ــذي صــدرت في ــد ال ــذ فــي البل ــة للتنفي كانــت مبرمــة وقابل

مراعــاة القواعــد المبينــة فــي قانــون أصــول المحاكمــات النافــذ.

أ  |   تحدد مدة المشروع في إجازة االستثمار متضمنة فترة التأسيس.

بـــ  |  أّمــا إذا كانــت أحــكام المحكميــن صــادرة فــي بلــد أجنبــي، وفقــًا ألحكام 
القانــون الســوري أو التفاقيــة ثنائيــة، أو إقليميــة، أو دوليــة نافــذة فــي 
ــرار مــن محكمــة االســتئناف  ــذ بق ــة التنفي ــم اكســاؤها صيغ ســورية، فيت
وفقــًا للشــروط المنصــوص عليهــا فــي القانــون أو االتفاقيــات آنفــة الذكــر، 
وتعامــل معاملــة أحــكام التحكيــم الوطنيــة، مــا لــم يــرد نــص فــي االتفاقيــة 

يقضــي بغيــر ذلــك.

بـ  |   تلغى إجازة االســتثمار حكمًا إذا لم يقم المســتثمر بتنفيذ المشــروع 
خــالل فتــرة التأســيس المحــددة، مــا لــم تكــن هنــاك أســباب مبــررة تقبــل 

بهــا الهيئــة ويكــون قــرار الهيئــة معلــاًل فــي جميــع األحــوال.

ج  |   للهيئــة عنــد وجــود أســباب مبــررة، تمديــد فتــرة التأســيس، مــدة 
تعــادل مــدة التأخيــر، وتحســب فتــرة التمديــد مــن فتــرة اإلعفــاء الضريبــي، 

وفــي حــال رفــض الهيئــة طلــب التمديــد، يجــب أن يكــون القــرار معلــاًل.

د  |   ُتحــدد التعليمــات التنفيذيــة أصــول وإجــراءات ومواعيــد تقديــم طلــب 
التمديــد، ومواعيــد البــت فيــه.

الفصل
 الحادي عشر

الفصل
 الثاني عشر

المادة / 35 / :

المادة / 36 / :

المادة / 37 / :

تســـوية الـنــزاعــــات

أحـكـــام عــامــة

تبقــى الدعــاوى القائمــة أمــام المحاكــم بشــأن منازعــات االســتثمار وفــق 
أحــكام القانــون رقــم /10/ لعــام 1991 والمرســوم التشــريعي رقــم /8/ لعــام 
2007 والمرســوم التشــريعي رقــم /9/ لعــام 2007 مــن اختصــاص تلــك 

المحاكــم.
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الفصل
 الثاني عشر

أ  |  يجــب علــى المســتثمر الســوري التنــازل للغيــر مــن المواطنيــن الســوريين 
عــن  الملكيــة العقاريــة الزائــدة عــن الســقف المحــدد قانونــًا وفقــًا للقوانيــن 

النافذة.

بـــ  |  يجــب علــى المســتثمر غيــر الســوري التنــازل للغيــر عــن ملكيــة األراضــي 
العائــدة  للمشــروع واألبنيــة المشــادة عليهــا.

ج  |  ال يجوـــز التنـــازل مــن مســـــتثمر ســـــوري أو غيــر ســـــوري إلقـــــامة 
مشـــــروع أو عــن  مشــروع قائــم لمصلحــة شــخص غيــر ســوري إال بعــد 
الحصــول علــى موافقــة  مســبقة مــن مجلــس اإلدارة وتحــدد مهلــة أقصاهــا 

ــورة. ــازل المذك ــة التن ــذ عملي ســنتان لتنفي

فــي حــال نقــل ملكيــة المشــروع إلــى الغيــر كاًل أو جــزءًا يحــل المســتثمر 
الجديــد محــل المســتثمر الســابق فــي الحقــوق وااللتزامــات المترتبــة عليــه 

ــون. بمقتضــى أحــكام هــذا القان

ــة  ــل خمســين بالمائ ــر الســوريين تحوي ــن غي ــراء والفنيي يحــق للعمــال والخب
مــن أجورهــم وتعويضاتهــم الشــهرية باإلضافــة إلــى كامــل تعويــض نهايــة 
الخدمــة إلــى الخــارج عــن طريــق أحــد المصــارف العاملــة فــي الجمهوريــة 

ــة الســورية. العربي

تطبق األحكام 
اآلتية عند إلغاء 

المشروع أو 
تصفيته:

أ  |  يســتمر أي مشــروع قائــم أو قيــد التنفيــذ ُأحــدث وفــق أحكام المرســوم 
التشــريعي رقــم /8/ لعــام 2007 أو القانــون رقــم /10/ لعــام 1991 أو أحــكام 
قــرارات المجلــس األعلــى للســياحة، باالســتفادة مــن المزايــا والحوافــز 

والتخفيضــات التــي منحــت لــه وبالشــروط الــواردة فيــه.

بـــ  |  يخضــع المشــروع فــي القطاعــات التــي تنظــم عملهــا قوانيــن وأنظمــة 
خاصــة لألحــكام الــواردة فــي تلــك القوانيــن واألنظمــة، ويســتفيد مــن 

المزايــا اإلضافيــة الــواردة فــي هــذا القانــون.

أحـكـــام عــامــة

المادة / 38 / :

المادة / 40 / :

المادة / 39 / :

المادة / 41 / :
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الفصل
 الثاني عشر

بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون، تســري علــى المشــروع قوانيــن 
ــكار. ــع االحت التجــارة، والشــركات والمنافســة ومن

ُتراعــى فــي معــرض تطبيــق هــذا القانــون أحــكام االتفاقيــات الدوليــة الثنائيــة 
النافــذة  االســتثمار  باالســتثمار وضمــان  المتعلقــة  األطــراف  ومتعــددة 
فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية والموقعــة مــع الــدول األخــرى أو مــع 

المنظمــات العربيــة والدوليــة.

يعــد جميــع العامليــن الدائميــن فــي الهيئــة المحدثــة بالمرســوم التشــريعي 
رقــم )9( لعــام 2007 منقوليــن حكمــًا مــع شــواغرهم إلــى الهيئــة بتاريــخ نفــاذ 
هــذا القانــون بــذات أوضاعهــم وفئاتهــم وأجورهــم ويحتفظــون بقدمهــم 
والمؤقتــون  المندبــون  العاملــون  ويســتمر  للترفيــع  المؤهــل  الوظيفــي 
وفقــًا  الحاليــة  بأوضاعهــم  والعرضيــون  والموســميون  والمتعاقــدون 

للقوانيــن واألنظمــة النافــذة.

ــي  ــن ف ــون األساســي للعاملي ــكام القان ــة ألح ــي الهيئ ــون ف يخضــع العامل
الدولــة وتعديالتــه.

يكــون للهيئــة نظــام حوافــز خــاص يصــدر بقــرار مــن مجلس الوزراء بالتنســيق 
مــع وزيــر الماليــة بناء علــى اقتراح مجلــس اإلدارة.

تصــدر الهيئــة أدلــة إجــراءات مفصلة بالتنســيق مــع الجهات العامــة المعنية، 
خــالل مــدة ســتة أشــهر مــن تاريــخ نفــاذ هــذا القانون.

أحـكـــام عــامــة

المادة / 42 / :

المادة / 44 / :

المادة / 45 / :

المادة / 43 / :

المادة / 46 / :

المادة / 47 / :

المادة / 48 / :

مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة /30/ مــن هــذا القانــون، تطبــق أحــكام 
قانــون العمــل النافــذ وتعليماتــه التنفيذيــة فيمــا يخــص إجــراءات اســتقدام 
وتشــغيل الخبــراء والفنيّيــن والعمــال غيــر الســوريين ومنحهــم التراخيــص 

واســتيفاء البــدالت والكفــاالت النقديــة.
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تصدر التعليمات التنفيذية ألحكام هذا القانون بقرار من المجلس.

بـــ  |  يلغــى الفصــل الثانــي مــن المرســوم التشــريعي رقــم )41( لعــام 1972 
وقــرارا المجلــس األعلــى للســياحة رقــم )186( لعــام 1985 ورقــم )186( لعــام 
2007 وتعديالتهمــا، ويســتمر العمــل بقــرارات المجلــس األعلــى للســياحة 
ــة المنوطــة بالمجلــس  ــى وزارة الســياحة المهــام التنظيمي األخــرى وتتول

األعلــى للســياحة.

أ  |  يلغــى المرســوم التشــريعي رقــم )8( لعــام 2007 والمرســوم التشــريعي 
رقــم )9( لعــام 2007.

مع مراعاة أحكام 
الفقرة )أ( من 

المادة )40( من هذا 
القانون:

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في  7-10-1442 هجري الموافق لـ  19-5-2021 ميالدي

الفصل
أحـكـــام عــامــة الثاني عشر

المادة / 49 / :

المادة / 50 / :

المادة / 51 / :

رئيس الجمهورية
بشار األسد
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القرار رقم /1596/

المجلس األعلى لالستثمار
بناء على أحكام قانون االستثمار رقم /18/ لعام 2021 ال سيما المادة /49/ منه.

و على ما أقره في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/9/16. يصدر ما يلي:

القـانـون: 

مجلس اإلدارة: 

الشركة المشتركة: 

التعليمات:

التصنيفات:

المشــــروع: 

المجلس:

الهيئـة:

قانون االستثمار رقم 18 لعام 2021 .

مجلس إدارة هيئة االستثمار السورية.

الشركة المحدثة قبل نفاذ القانون أو التي تؤسس وفق أحكامه أو 
هذه التعليمات.

أمالك الدولة الخاصة: هي العقارات العائدة للوحدات االدارية أو أي 
من الجهات العامة سواء أكانت ملكًا لها أم باإلشراف عليها.

التعليمات التنفيذية لقانون االستثمار.

توصيف عام وتعداد للقطاعات االستثمارية الخاضعة ألحكام هذا 
القانون وفقًا لما ستتضمنه أدلة اإلجراءات الخاص بكل منها.

النشاط الذي يهدف إلى إحداث كيان اقتصادي جديد وفقا 
للتصنيفات الواردة في أدلة اإلجراءات، ويدخل في شموله أي 

توسيع أو تطوير لهذا المشروع.

المجلس األعلى لالستثمار.

هيئة االستثمار السورية.

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في معرض تطبيق هذه 
التعليمات التنفيذية المعنى المبين بجانب كل منها:

الفصل األول

المادة / 1 / :

التعـــريفــــات
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الفصل األول

الفصل الـثــاني

المادة / 1 / :

المادة / 2 / :

التخصيص: 

المصارف:

المنطقة االدارية: 

التنفيذ:

التشغيل: 

منح حق انتفاع بعوض أو تأجير أو مشاركة. 

وحدة إدارية أو مجموعة وحدات ادارية.

المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.

التعـــريفــــات

نــطـــاق الـتـطـبـيـق

المدة الالزمة للمستثمر لتأسيس المشروع 
االستثماري ووضعه موضع التشغيل، وال تدخل هذه 

المدة ضمن مدة تشغيل المشروع.

بدء اإلنتاج أو االستثمار الفعلي للمشروع بعد منح 
االذن للمستثمر من قبل الهيئة.

يستفيد من أحكام 
القانون، الحاصل 

على إجازة االستثمار 
من الفئات اآلتية:

أ  |   المستثمر السوري وغير السوري طبيعيًا كان ام اعتباريًا الذي يباشر 
نشاطًا استثماريًا على ملكه الخاص، أو على أمالك الدولة الخاصة وفق 

تصنيفات المشاريع االستثمارية الواردة في أدلة االجراءات.

بـ  |   الشركات المشتركة سواء تم إحداثها قبل نفاذ القانون أم بعد 
نفاذه، والتي تؤسس مشاريع وفق أحكامه.

ج  |   المشاريع االستثمارية التي تباشر على األمالك الخاصة للجهات 
العامة بطريقة االستثمار دون التأجير، وال تخضع لقانون التشاركية 

وتندرج ضمن أحد التصنيفات الواردة في أدلة اإلجراءات.    
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الفصل الـثــالـث

المادة / 3 / :

المادة / 4 / :

تصنيف القطاعات االستثمارية الخاضعة ألحكام قانون االستثمار

 أ  |   دون اإلخالل بالضوابط المنصوص عليها في القوانين واألنظمة 
الخاصة المنظمة ألي من القطاعات، تعد تصنيفات القطاعات الواردة 

في هذا الفصل من النشاطات الخاضعة ألحكام قانون االستثمار، 
ووفقًا ألدلة اإلجراءات الخاصة بها.

 بـ  |   يستثنى من القطاعات الواردة في هذا الفصل، المشاريع التي 
ينحصر انتاجها وتوزيعها وتقديم خدماتها بالدولة.

 ج  |  تستبعد األراضي القابلة للزراعة بعاًل أو ريًا في مناطق االستقرار 
األولى والثانية والثالثة عن االستخدام للمشاريع االستثمارية .

 أ  |   تتمتع المشاريع في القطاعات اآلتية بالحوافز واإلعفاءات والمزايا 
والضمانات المنصوص عليها في القانون وهي :

 بـ  |   يتم تحديد األنشطة التي تنضوي ضمن القطاعات الواردة في 
الفقرة / أ / من هذه المادة وفقًا ألدلة اإلجراءات المعتمدة من قبل 

مجلس اإلدارة والحد األدنى لقيمة الموجودات الثابتة المقرة من قبل 
المجلس.

1-قطاع الزراعة.

2-قطاع الصناعة.

3-قطاع االتصاالت والتقانة.

4-قطاع البيئة.

5-قطاع الخدمات

6-قطاع الكهرباء.

7-قطاع النفط والثروة المعدنية.

8-قطاع اإلسكان والتطوير العقاري.

9-قطاع السياحة.

10-قطاع الصحة.
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الفصل الرابــع

المادة / 5 / :

المادة / 6 / :

المادة / 7 / :

 أ  |    يحــدث فــي كل مــن الهيئــة وفروعهــا أو فــي المناطــق التنمويــة أو 
التخصصيــة مركــز يســمى »مركــز خدمــات المســتثمرين«، ويضــم ممثليــن 
عــن الجهــات العامــة المعنيــة باالســتثمار وســائر اإلجــراءات المتعلقــة بــه، 
ويعمــل كنافــذة واحــدة لالســتثمار، ويجــوز تفويض الممثليــن بالصالحيات 
الالزمــة ألداء مهامهــم وتحــدد هــذه الصالحيــات بقــرار مــن الجهــة صاحبــة 

االختصــاص األصيــل.

 بـ  |   يجــوز إحـداث أكـثر من مركز في المحـافظة الـواحـدة.

 أ  |    تقــوم كل جهــة عامــة معنيــة بإصــدار قــرار بتســمية ممثــل أو أكثــر، 
متضمنــًا تحديــد الصالحيــات المفــوض بهــا لــدى المركــز والتــي تكــون 
الزمــة ألداء الخدمــة بمــا يحقــق الخدمــة المطلوبــة وفــق دليــل اإلجــراءات، 
ويجــوز أن يتضمــن القــرار تســمية عامليــن لمــؤازرة ممثلهــا للقيــام بأعماله.

 بـ  |     يجب أن تتوفر في ممثل الجهة العامة الشروط اآلتية:

تلتزم الجهات 
العامة المعنية 

وفقًا ألحكام 
المادة /5/ من 

هذه التعليمات 
بتسمية 

ممثلين عنها 
في مراكز خدمة 

المستثمرين
وفق اآلتي:

1 (  أن يكون من العاملين في الفئة األولى، وال تقل عدد سنوات 
خدمته عن خمس سنوات.

2 (  أال يكون قد فرضت بحقه عقوبة حجب ترفيع أو عقوبة أشد منها.

3 (  أن يتمتع بالخبرة والدراية الكافية في مجال عمله.

4 (  أن يكون حاصال على تقييم جيد في تقارير األداء.

مركـز خدمـات المسـتثمرين وآلـيـة الـتـرخيـص

 أ  |   يمنح المســتثمر إجازة االســتثمار إلحداث كيان اقتصادي جديد في 
أحــد القطاعــات الــواردة فــي التصنيفــات التــي تتضمنهــا أدلــة اإلجــراءات، 
ــاءات فــي معــرض  ــا واإلعف ــازة شــرطا لالســتفادة مــن المزاي ــد اإلج وتع
تطبيــق أحــكام القانــون، ويعــد هــذا المنــح إذنــًا للبــدء بتأســيس المشــروع 
وااللتزامــات  الحقــوق  اإلجــازة جميــع  متــن  فــي  ويحــدد  االســتثماري، 

ــا ذات الصلــة باالســتثمار. والمزاي
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الفصل الرابــع

المادة / 7 / :

مركـز خدمـات المسـتثمرين وآلـيـة الـتـرخيـص

يقــدم طلــب مــن قبــل صاحــب العالقــة أو وكيلــه القانونــي إلــى مركــز 
الهيئــة وفروعهــا، حســب كل قطــاع،  فــي  المســتثمرين  خدمــات 
مســتوٍف كافــة البيانــات والمعلومــات وفقــًا للنمــوذج المعتمــد مــن 
قبــل الهيئــة ومجلــس اإلدارة، ومرفقــًا بالوثائــق والثبوتيــات اآلتيــة:

 بـ  |   تمنح الهيئة إجازة االستثمار وفق اإلجراءات اآلتية:

دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع.• 
ــي •  ــا المبان ــات باألصــول الالزمــة للمشــروع، بمــا فيه قائمــة احتياج

واآلالت واألدوات والتجهيــزات والمعــدات وخطــوط اإلنتاج ووســائل 
ــة احتياجــات  ــك أي ــر الســياحية بحســب الحــال، بمــا فــي ذل النقــل غي

ــر أو تحديــث أو توســيع المشــروع. الزمــة لتطوي
مدة المشروع.• 
التاريــخ •  متضمنــا  المشــروع،  لتأســيس  الــالزم  الزمنــي  البرنامــج 

بالتشــغيل. للبــدء  المتوقــع 
وثائق المشاريع التي نفذها المستثمر محليًا وخارجيًا ان وجدت.• 
اإلجــراءات، •  وأدلــة  والتعليمــات  القانــون  علــى  باالطــالع  تصريــح 

الطلــب. فــي  الــواردة  البيانــات  عــن صحــة  ومســؤوليته 
الوكالة القانونية )وكالة كاتب عدل( لمقدم الطلب.• 
صــورة البطاقــة الشــخصية للمســتثمر أو جــواز الســفر للمســتثمر • 

األجنبــي.
بيان قيد عقاري للعقار محل االستثمار.• 
إيصال دفع بدل خدمة إجازة االستثمار.• 
أي وثيقــة أخــرى تطلبهــا الجهــة المعنيــة حســب نــوع النشــاط، وفــق • 

مــا يحــدده دليــل اإلجــراءات.

 ج  |  يتــم النظــر فــي الطلــب بعــد توقيعــه مــن صاحبــه أو وكيله القانوني، 
واستيفاء البيانات والوثائق والمستندات المطلوبة.
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الفصل الرابــع

المادة / 8 / :
يتم منح إجازة 
االستثمار بعد 
تقديم الطلب 
من المستثمر 

على النحو اآلتي:

مركـز خدمـات المسـتثمرين وآلـيـة الـتـرخيـص

 أ  |      المرحلة األولى:  

1 (  يقــوم الراغــب باالســتثمار أو وكيلــه القانونــي بتقديــم طلــب خطــي وفــق 
النمــوذج المعتمــد بحســب تصنيــف كل مشــروع، وذلــك فــي مركــز خدمــات 
المســتثمرين لــدى اإلدارة المركزيــة للهيئــة، أو فروعهــا فــي المحافظــات، أو 
ــد اعتمــاد هــذه  ــا عن ــب الكتروني ــم الطل ــل، ويمكــن تقدي ــب التمثي ــدى مكات ل

الخدمــة أصــوال.
2 (  يقــدم الطلــب مشــفوعًا بالوثـــائق المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة /ب/ مــن 

المــادة /7/ مــن هــذه التعليمــات.
3 (  يسجل الطلب في الديوان وتتم أرشفته ورقيًا والكترونيًا.

4 (  فــي حــال كان المشــروع المــراد إقامتــه خــارج المــدن والمناطــق الصناعيــة، 
تقــوم الهيئــة أو فروعهــا بإحالــة الطلــب إلــى لجنــة دائمــة تشــكل لهــذا الغــرض 

بقــرار مــن المحافــظ فــي كل محافظــة، وذلــك علــى الشــكل اآلتــي:

5 (  تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند /4/ من هذه الفقرة المهام اآلتية:

رئيسًا عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المختص 

عضوًا مدير فرع هيئة االستثمار في المحافظة   

عضوًا مدير من هيئة التخطيط اإلقليمي في المحافظة  

إليــه  الــذي ينتمــي  ممثــل عــن الجهــة المعنيــة حســب القطــاع 
المشــروع )صناعــة- زراعــة – مــوارد مائيــة- صحــة – بيئــة – ســياحة – 

الوحــدة اإلداريــة التــي تقــع ضمنهــا المنشــأة...(

إجــراء الكشــف خــالل يوميــن مــن تاريــخ إحالــة الطلــب إليهــا، علــى موقــع 

المشــروع االســتثماري، لتحديــد مــدى مالءمتــه إلقامــة المشــروع وتقديــر 

إمكانيــة منــح الموافقــات والتراخيــص النهائيــة، وتوفــر البنــى التحتيــة الالزمــة 

للمشــروع )تأميــن متطلبــات البــدء بالمشــروع واحتياجاتــه /كالترخيص اإلداري، 

ــة،  ــزود بالطاقــة الكهربائي ــر أو تأميــن مصــدر مائــي، الت ــاء، حفــر بئ رخصــة البن

الموافقــة البيئيــة/، واقتــراح البدائــل فــي حــال عــدم مالءمــة العقــار الحالــي.

تقديــم الطلــب: تتولــى الهيئة من خالل مركز خدمات المســتثمرين 
)المكتب األمامي( تلقي طلبات الراغب باالســتثمار وفقا لآلتي:

عضوًا
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6 ( ترفــع اللجنــة توصياتهــا إلــى الهيئــة أو فروعهــا خــالل يــوم واحــد بعــد إجــراء 

الكشــف علــى موقــع المشــروع. 

7 ( فــي جميــع األحــوال )ســواء أكان المشــروع داخــل المــدن والمناطــق الصناعيــة، 

أم خارجهــا واقتــرن الطلــب بتوصيــة اللجنــة المشــكلة بالبنــد /4/ مــن هــذه الفقــرة 

بالموافقــة(، يتــم إرســال الطلــب الكترونيــًا مــع وثائقــه إلــى ممثلي الجهــات العامة 

المعنيــة باالســتثمار )المكتــب الخلفــي(، الــذي يقــوم بمراســلة  الجهــات العامــة 

المعنيــة مــن خــالل منظومــة ربــط الكترونــي )تتولــى الجهــات العامــة المعنيــة 

تنفيذهــا بالتنســيق مــع الهيئــة(، وذلــك للحصــول علــى الموافقــات والتراخيــص 

المطلوبــة للمشــروع االســتثماري وفقــًا ألدلــة اإلجــراءات المعتمــدة الخاصــة 

بــكل قطــاع، ووفقــًا للمــدد القانونيــة والكلــف الماليــة المحــددة فيهــا. 

الفصل الرابــع

المادة / 8 / :

مركـز خدمـات المسـتثمرين وآلـيـة الـتـرخيـص

أيــًا كانــت اآلليــة  1(  بعــد صــدور كافــة التراخيــص والموافقــات الالزمــة، 
للحصــول عليهــا، يتــم منــح المســتثمر إجــازة االســتثمار مــن قبــل الهيئــة عــن 
طريــق مركــز خدمــات المســتثمرين الــذي يعــد الجهــة الوحيــدة لتســليم هــذه 

ــى المســتثمر. اإلجــازة إل
2(  يعــد منــح إجــازة االســتثمار إذنــًا للبــدء بتأســيس المشــروع وتنفيــذه، 
ــة  ــا ذات الصل ــع الحقــوق وااللتزامــات والمزاي ويحــدد فــي متــن اإلجــازة جمي

باالســتثمار.
3(  تتولــى الهيئــة متابعــة مراحــل تنفيــذ المشــروع وتقييــم واقعــه واتخــاذ مــا 

يلــزم بشــأنها. 

بـ  |      المرحلة الثــانيــة:  
         دراسة الطلب من الجهات المعنية من الناحية الفنية: 

ج  |      المرحلة الثــالثـة:  
          الـبـت في الطلب

1(  اآلليــة األولــى: يتــم منــح الموافقــات والتراخيــص مــن قبــل ممثــل الجهــة 
المعنيــة فــي مركــز خدمــات المســتثمرين فــي حــال كان مفوضــا بذلــك.

2(  اآلليــة الثانيــة: فــي حــال عــدم وجــود التفويــض، يقــوم ممثــل الجهــة 
التــي يتبــع لهــا  المعنيــة فــي مركــز خدمــات المســتثمر بمخاطبــة الجهــة 

الالزمــة. والموافقــات  التراخيــص  الســتصدار 
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 أ  |  تلتــزم الجهــات العامــة المعنيــة، بالبــت فــي منــح التراخيــص 
دليــل  فــي  مســبقًا  المحــددة  المــدة  خــالل  الالزمــة  والموافقــات 
االجــراءات مــن تاريــخ تحويــل الطلــب اليهــا، وفــي حــال الرفــض يجــب 

أن يكــون قرارهــا معلــاًل.

بـــ  |    فــي حــال ارتــأت الجهــة العامــة المعنيــة إجــراء التعديــالت علــى 
الوثائــق واألمــور المتعلقــة بالمشــروع، فيجــب عليهــا وخــالل خمســة 
أيــام مــن تاريــخ إرســال الطلــب الكترونيــًا إليهــا أن تطلــب هــذا التعديــل.

 ج  |   بعــد إجــراء التعديــل المطلــوب تلتــزم الجهــة المعنيــة بالبــت 
بمنــح التراخيــص والموافقــات المطلوبــة خــالل مــدة ال تتجــاوز المــدة 
إرســال  تاريــخ  اإلجــراءات، وذلــك مــن  دليــل  المحــددة مســبقًا فــي 

الطلــب إليهــا مجــددًا.

إجــراء  العامــة  الجهــة  التــي تطلــب خاللهــا  المــدة  |    ال تحســب   د  
ــل، ضمــن المــدة المحــددة  ــي يســتغرقها التعدي ــل، والمــدة الت التعدي

لمنــح إجــازة االســتثمار.

الفصل الرابــع

المادة / 9 / :

المادة / 10 / :

المادة / 11 / :

في التــزامــات 
الجهات العامة:

مركـز خدمـات المسـتثمرين وآلـيـة الـتـرخيـص

تلتــزم الجهــات العامــة بالمهــل المحــددة فــي دليــل االجــراءات، علــى أال 
تتجــاوز مهلــة البــت بمنــح إجــازة االســتثمار متضمنــة جميــع التراخيــص 
والموافقــات مــدة /30/ يومــًا تبــدأ مــن اليــوم التالــي الســتكمال طالــب 
وتســديد  االجــراءات،  دليــل  فــي  المحــددة  االوراق  تقديــم  اإلجــازة 

التكاليــف الماليــة المترتبــة علــى ذلــك.

 أ  |     فــي حــال رفــض طلــب منــح إجــازة االســتثمار، يجــب أن يكون قرار 
الرفــض معلــاًل، ويحــق لمقــدم الطلــب أو وكيلــه القانونــي االعتــراض 

لــدى الــوزارة وفــق االجــراءات اآلتيــة:

ــة خــالل مــدة /30/  ــراض وفــق النمــوذج المعتمــد مــن الهيئ 1(  يقــدم االعت
ثالثيــن يومــًا إلــى ديــوان الــوزارة تبــدأ مــن اليــوم التالــي لتبليغــه قــرار الرفــض، 
وذلــك بإحــدى الوســائل المحــددة فــي النمــوذج المعتمــد مــن الهيئــة، أو مــن 

تاريــخ انتهــاء مهلــة منــح إجــازة االســتثمار.
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 بـــ  |   تقــوم الــوزارة بإبــالغ الهيئــة بنتيجــة االعتــراض خــالل ثالثــة أيــام مــن 
تاريــخ صــدور قــرار اللجنــة.

ج |   علــى الهيئــة بعــد تبلغهــا نتيجــة االعتراض بالموافقة، منح المســتثمر 
إجازة االستثمار.

2(  تشــكل لجنــة بقــرار مــن وزيــر االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة فــي الــوزارة للبــت 
باالعتراضــات، برئاســة الوزيــر وعضويــة ممثليــن عــن الجهــات المعنيــة ذات الصلة 
باالعتــراض علــى أال تقــل مرتبتهــم عــن معــاون وزيــر أو مديــر عــام حســب الحــال. 
3(   تتخــذ اللجنــة قراراتهــا باإلجمــاع أو باألكثريــة وفــي حــال تســاوي األصــوات 

ــب الرئيــس . يرجــح جان
ــي  ــوم التال ــدأ مــن الي ــًا تب ــراض خــالل مــدة /15/ يوم ــي االعت ــة ف ــت اللجن 4(   تب

لتاريــخ تقديــم طلــب االعتــراض، ويكــون قرارهــا معلــاًل فــي جميــع األحــوال.

الفصل الرابــع

الفصل الخــامس

المادة / 11 / :

المادة / 13 / :

المادة / 12 / :

مركـز خدمـات المسـتثمرين وآلـيـة الـتـرخيـص

 ضـمــانـات االســتثمــار

الخدمــات  تقديــم  لقــاء  الهيئــة  تتقاضاهــا  التــي  البــدالت  تحــدد 
للمســتثمرين بقــرار مــن المجلــس بنــاء علــى اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة.

يكون للمستثمر 
الضمانات اآلتية:

ــى المشــروع هــي الحراســة  ــي يمكــن أن تفــرض عل  بـــ  |    إن الحراســة الت
الصــادرة عــن الســلطة القضائيــة المختصــة.

ج |     ال يجــوز نــزع ملكيــة المشــروع إاّل للمنفعــة العامــة، ومقابــل تعويــض 
عــادل يعــادل القيمــة الحقيقيــة لــه، وفقــًا للســعر الرائــج بتاريــخ نــزع الملكية.

 أ  |   ال يجــوز إلقــاء حجــز احتياطــي علــى أمــوال المشــروع مــن أصــول 
وموجــودات وحســابات مصرفيــة، إضافــة لكافــة العقــارات المملوكــة لــه، 
إال بموجــب حكــم قضائــي صــادر عــن الســلطات القضائيــة المختصــة، وال 
تطبــق فــي هــذا الشــأن القــرارات اإلداريــة الصــادرة بالحجــز وفــق قانــون 

جبايــة األمــوال العامــة إال بموجــب حكــم قضائــي يقضــي بذلــك.



41

الفصل الخــامس

الفصل الســادس

المادة / 13 / :

المادة / 14 / :

 ضـمــانـات االســتثمــار

حـقـــوق الـمــســـتـثـمــر

ــغ التعويــض الناجــم عــن المــال  ــل مبل د |    يحــق للمســتثمر إعــادة تحوي
الخارجــي الــذي أدخلــه بغــرض تمويــل االســتثمار إلــى الخــارج وبعملــة قابلــة 

للتحويــل.

هـــ |     ال يجــوز إخضــاع المشــروع ألي أعبــاء إجرائيــة جديــدة ناجمــة عــن 
قــرارات وتعاميــم وبالغــات صــادرة عــن أي جهــة عامــة، غيــر واردة فــي 
الدليــل اإلجرائــي المعمــول بــه بتاريــخ تقديــم طلــب الحصــول علــى إجــازة 

ــة. ــة العام ــة والصح ــا بالبيئ ــق منه ــا تعل االســتثمار، باســتثناء م

ــر واردة فــي  ــدة غي ــة جدي ــاء مالي و |     ال يجــوز إخضــاع المشــروع ألي أعب
الدليــل اإلجرائــي المعمــول بــه بتاريــخ تقديــم طلــب الحصــول علــى إجــازة 

االســتثمار وذلــك  خــالل مرحلــة التأســيس.

ز |    ال يجــوز إلغــاء إجــازة االســتثمار إال بعــد إنــذار المســتثمر بالمخالفــات 
المنســوبة إليــه التــي تخــص المشــروع ومنحــه مهلــة تســعين يومــًا إلزالــة 
المخالفــة تبــدأ مــن اليــوم التالــي لتبّلغــه اإلنــذار إلزالــة المخالفــات، ويكــون 

قــرار اإللغــاء معلــاًل فــي جميــع األحــوال.

 أ  |  يحــق للمســتثمر تملــك واســتئجار األراضــي والعقــارات الالزمــة 
توســيعه. أو  المشــروع  إلقامــة 

 بـ  |  يكون التملك أو االســتئجار بقصد التوســعة مقرونًا بالقدر الضروري 
والالزم لحاجة المشــروع، وبما يتناســب مع حجمه.

ج  |    يقــدم المســتثمر طلبــه بخصــوص تجــاوز الملكيــة، ســواء عنــد إقامة 
ــس مشــفوعًا  ــى المجل ــه إل ــي تحيل ــة الت ــى الهيئ المشــروع أو توســعته إل

بمقتــرح مجلــس االدارة للبــت فيــه.
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الفصل الســادس

المادة / 15 / :

حـقـــوق الـمــســـتـثـمــر

 أ  |    للشــخص الراغــب باالســتثمار )ســوريًا كان أم غيــر ســوري( إدخــال 
ــق  ــن طري ــة الســورية ع ــة العربي ــى الجمهوري ــي إل األمــوال بالقطــع األجنب
أحــد المصــارف العاملــة فيهــا لتنفيــذ أو تمويــل مشــروع وذلــك وفقــًا 
ألحــكام القانــون شــريطة الحصــول علــى موافقــة الهيئــة بذلــك، ويجــوز لــه 
فــي حــال عــدم منحــه إجــازة االســتثمار ضمــن المهــل المحــددة فــي دليــل 
اإلجــراءات، إعــادة تحويــل هــذه األمــوال إلــى الخــارج عــن طريــق المصــارف، 
وتلتــزم الهيئــة بمنحــه كتــاب موجــه إلــى المصــرف بعــدم منحــه إجــازة 

االســتثمار.

 بـــ  |   فــي حــال حصــول المســتثمر علــى إجــازة االســتثمار وعــدم تمكنــه من 
تنفيــذ مشــروعه، جــاز لــه إعــادة تحويــل األمــوال التــي تــم إدخالهــا لتمويــل 

المشــروع إلــى الخــارج عــن طريــق المصــارف. 

ج  |   يلتزم الراغب في االستثمار أو المستثمر في معرض تطبيق
         أحكام الفقرتين /أ-ب/ من هذه المادة بما يلي:

إلــى  إدخالهــا  المــراد  المبالــغ  علــى  للموافقــة  الهيئــة  إلــى  طلــب  تقديــم    )1
المصــارف. أحــد  طريــق  عــن  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة 

2(  فــي حــال الموافقــة، تزويــد الهيئــة بإشــعار عــن المبالــغ التــي تــم إدخالهــا إلــى 
أحــد المصــارف.

-  تقديــم المســتثمر كتــاب صــادر عــن الهيئــة متضمنــا قيمــة وطريقــة إدخــال 
المــال المطلــوب إعــادة تحويلــه للخــارج مقرونــا بســبب طلــب إعــادة تحويلــه 

للخــارج.
-  يقــوم المصــرف المعنــي بتوقيــع المســتثمر علــى تعهــد خطــي متضمنــا 
العالقــات  المركزي-مديريــة  ســورية  لمصــرف  اإلفصــاح  علــى  موافقتــه 

بطلبــه. الصلــة  ذات  البيانــات  كافــة  عــن  الخارجية،وذلــك 

4(  يتــم البــت فــي الحالتيــن الواردتيــن فــي الفقرتيــن ) أ - ب ( مــن هــذه المــادة 
مــن قبــل مجلــس االدارة  بقــرار معلــل. 

3(  يســمح للمصــارف المرخــص لهــا التعامــل بالقطــع األجنبــي فــي حــال عــدم 
صــدور إجــازة االســتثمار ضمــن المهلــة المحــددة فــي دليــل اإلجــراءات أو فــي حــال 
عــدم تنفيــذ المشــروع، بإعــادة تحويــل المــال الخارجــي الــذي تــم إدخالــه لتمويــل 

المشــروع شــريطة:
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الفصل الســادس

المادة / 16 / :

حـقـــوق الـمــســـتـثـمــر

ــه فــي الفقــرة /أ/ مــن هــذه المــادة  ــل المنصــوص علي بـــ |   يتــم التحوي
وفقــًا لنشــرة أســعار المصــارف والصرافــة الصــادرة عــن مصــرف ســورية 

المركــزي بتاريــخ بيــع القطــع األجنبــي، ووفــق اإلجــراءات اآلتيــة:
تقديــم المســتثمر للمصــرف المعنــي كتــاب صــادر عــن الهيئــة يبيــن قيمــة 
حصــة المســتثمر مــن المــال الخارجــي المســددة بالقطــع األجنبــي واألرباح 

والفوائــد الســنوية الناتجــة عنــه مرفــق بالوثائــق التالية:

1(   من المال الخارجي المستثمر في المشروع عند التصرف فيه.
2(   األرباح والفوائد السنوية الناتجة عن رأس المال الخارجي المستثمر.

 أ  |  يســـمح للمصـارف المرخص لهــا التعـامل بالقطـع األجنبي بيعـًا
المقيــم – غيــر  )الســوري غيــر  المســتثمر  بتحويــل حصــة  و/أو تحويــاًل، 

الســوري(:

ــن طريقــة إدخــال قيمــة حصــة  1(  وثيقــة صــادرة عــن إدارة المشــروع تبي
مســاهمة المســتثمر بالمشــروع بالعمــالت األجنبيــة المدخلــة مــن الخــارج 

وفــق األنظمــة النافــذة مــع تقديــم الوثائــق المؤيــدة لذلــك.

2(  تقرير صادر عن مدقق حسابات خارجي معتمد أصواًل يتضمن:

3(  الوثائــق التــي تثبــت عمليــة بيــع حصــة المســتثمر المعنــي للغيــر )فــي 
حــال طلــب بيــع و/أو تحويــل حصــة المســتثمر مــن المــال الخارجــي للخــارج(.

4(  براءة ذمة المستثمر والمشروع تجاه وزارة المالية.

ــراءة ذمــة المســتثمر والمشــروع تجــاه المؤسســة العامــة للتأمينــات  5(  ب
ــة. االجتماعي

ــد بعــدم وجــود  ــراءة ذمــة صــادرة عــن مصــرف ســورية المركــزي تفي 6(  ب
ــاه القطــاع المصرفــي الســوري. ــة بحــق المســتثمر تج التزامــات مترتب

-  تدقيق القوائم المالية الخاصة بالمشروع.
-  قيمة حصة مساهمة المستثمر المعني بالمشروع من المال الخارجي.

-  قيمــة األربــاح والفوائــد الســنوية المتحققــة للمســتثمر المعنــي عــن المــال 
الخارجي.

-  قيمــة مــا تــم تحويلــه ســابقًا للمســتثمر المعنــي مــن أربــاح وفوائــد ســنوية 
متحققــة عــن المــال الخارجــي.



44

يســمح للمصــارف المرخــص لهــا التعامــل بالقطــع األجنبــي بتحويــل 
االلتزامــات المترتبــة علــى المشــروع بالقطــع األجنبــي إلــى الخــارج وفــق 
القــرارات واألنظمــة النافــذة، وتبقــى مســؤولية إعــالم الجهــة التــي يقــع 
ــل  ــن الناظمــة مث ــا فــي حــال فرضــت  القواني المشــروع ضمــن قطاعه

هــذا اإلجــراء علــى عاتــق المســتثمر والهيئــة.

الفصل الســادس

المادة / 17 / :

المادة / 18 / :

حـقـــوق الـمــســـتـثـمــر

 أ  |    يســمح للمصــارف المرخــص لهــا التعامــل بالقطــع األجنبــي، بيــع 
القطــع األجنبــي حوالــة حصــرًا للعمــال والخبــراء والفنييــن غيــر الســوريين 
ــة مــن األجــور والتعويضــات الشــهرية و %100  بنســبة 50% خمســين بالمائ
مائــة بالمائــة مــن تعويــض نهايــة الخدمــة شــريطة تقديــم الوثائــق اآلتيــة:

 بـــ  |   يلتــزم المصــرف المعنــي بتوقيــع صاحــب طلــب شــراء / تحويــل 
اإلفصــاح  علــى  بموافقتــه  )يفيــد  خطــي  تعهــد  علــى  األجنبــي  القطــع 
لمصــرف ســورية المركــزي – مديريــة العالقــات الخارجيــة عــن كافــة البيانــات 
ــزم  ــه وفــق مضمــون أحــكام هــذه التعليمــات( كمــا ويلت ــة بطلب ذات الصل
بتزويــد مصــرف ســورية المركــزي – مديريــة العالقــات الخارجيــة بالمبالــغ 
المباعــة والمحولــة وفــق أحــكام هــذه المــادة بموجــب كشــف شــهري ينظــم 

ــة وفــق النمــاذج المعتمــدة. ــذه الغاي له

1-  صورة عن جواز السفر.

2-  وثيقــة صــادرة عــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل ) بطاقــة عمــل( 

تثبــت الســماح لــه بالعمــل داخــل الجمهوريــة العربيــة الســورية.

3-  صورة عن عقد العمل مصدقة من رب العمل.

4-  وثيقــة مــن رب العمــل تبيــن الراتــب الشــهري والتعويضــات إن وجــدت 

يذكــر فيهــا الشــهر الــذي تعــود إليــه إضافــة إلــى عبــارة تمنــح لمــرة واحــدة 

فقــط وعلــى مســؤولية رب العمــل.

5-  وثيقــة صــادرة عــن المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة بمــا 

يفيــد مبلــغ الراتــب الشــهري الــوارد فــي بياناتهــا.

6-  صورة مصدقة عن بطاقة إقامة صادرة عن إدارة الهجرة والجوازات.
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 أ  | يحق للمستثمر غير السوري طيلة مدة المشروع الحصول على:

بـــ  |  يقــدم المســتثمر الراغــب بالحصــول علــى التراخيــص المنصــوص 
عليهــا فــي الفقــرة /أ/ مــن هــذه المــادة طلباتــه إلــى الهيئــة.

ج  |  يتضمــن دليــل اإلجــراءات آليــة منــح تراخيــص اإلقامــة والعمــل 
ــادة. ــرة /أ/ مــن هــذه الم ــي الفق ــا ف المنصــوص عليه

1(   تراخيــص إقامــة لــه ولوالديــه ولزوجتــه وأوالده، وللعمــال والخبــراء 
والفنييــن غيــر الســوريين لديــه وذلــك وفــق أحــكام القانــون رقــم /2/ لعــام 

2014 وتعليماتــه التنفيذيــة.

2(   تراخيــص عمــل لــه وللعمــال والخبــراء والفنييــن غيــر الســوريين لديــه 
وذلــك وفــق القــرارات واألنظمــة النافــذة.

الفصل الســادس

المادة / 19 / :

المادة / 20 / :

حـقـــوق الـمــســـتـثـمــر

تلتــزم الجهــات العامــة كافــة بعــد صــدور إجــازة االســتثمار بالتعــاون مــع 
الهيئــة إلنجــاز متطلبــات المشــروع خــالل المــدة المحــددة فــي دليــل 

ــال ال الحصــر: ــى ســبيل المث ــراءات، وهــي عل اإلج

أ  |    منـح إجــازات االســـتيراد.

بـ  |    منــح اإلعفــاء الجمـركي.

|   تســهيل فتــح الحســابات المصرفيــة لصالــح المشــروع لــدى  ج 
المصــارف.

ــح المشــروع مــن المصــارف  ــة لصال ــح التســهيالت االئتماني د  |    من
الســورية والمصــارف االجنبيــة وفــق التعليمــات الصــادرة عــن مجلــس 

النقــد والتســليف ومصــرف ســورية المركــزي.
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وتجريــب  لتركيــب  الالزمــة  والمعــدات  التجهيــزات  إدخــال  تســهيل    | و 
للمشــروع. الثابتــة  األصــول 

هـــ |    تســهيل تحويــل األربــاح والفوائــد الســنوية وحصيلــة التصرف بحصته 
مــن المشــروع للخــارج فيمــا يخــص المــال الخارجــي المســتثمر، وذلــك 
بعــد تســديد االلتزامــات الماليــة والضرائــب والرســوم المتوجبــة وتدقيــق 
القوائــم الماليــة مــن مدقــق حســابات خارجــي معتمــد، وفــق التعليمــات 

التــي يضعهــا مجلــس النقــد والتســليف ومصــرف ســورية المركــزي.

الفصل الســادس

الفصل الـســابــع

المادة / 20 / :

المادة / 21 / :

المادة / 22 / :

حـقـــوق الـمــســـتـثـمــر

الــتـــزامــات المسـتثمـر

تتــم واقعــة التنــازل عــن المشــروع كاًل أو جــزءًا أمــام الهيئــة وفقــًا لإلجــراءات 
الــواردة فــي دليــل اإلجــراءات.

 أ  |     يجــب علــى المســتثمر إعــالم الهيئــة فــي حــال التنــازل للغيــر عــن حصــة 
تســاوي أو تتجــاوز 10% عشــرة بالمائــة مــن رأس مــال المشــروع، أمــا فــي 
حــال كان القانــون الناظــم للعمــل فــي القطــاع الــذي يقــع ضمنــه المشــروع 
ــازل فــي  ــة، فيخضــع التن ــن الملكي ــازل ع ــط خاصــة للتن ــى ضواب ــص عل ين
هــذه الحالــة ألحــكام القانــون الخــاص ذي الصلــة، وفــي حــال كانــت الشــركة 
مدرجــة ضمــن ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة فيخضــع التنــازل فــي هــذه 
الحالــة ألحــكام القانــون الناظــم لعمــل الســوق، وفــي جميــع األحــوال تتــم 
واقعــة التنــازل أمــام ممثــل الجهــة المعنيــة بالتنــازل فــي مركــز خدمــات 

المســتثمرين.

 بـــ  |    يجــب علــى المســتثمر إعــالم الهيئــة خطيــًا بتاريــخ بــدء اإلنتــاج أو 
التكاليــف  إلــى  إضافــة  الحــال،  حســب  للمشــروع  الفعلــي  االســتثمار 
االســتثمارية الفعليــة خــالل مــدة عشــرة أيــام مــن تاريــخ البــدء الفعلــي 

لالســتثمار.
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الفصل الـســابــع

المادة / 23 / :

المادة / 24 / :

الــتـــزامــات المسـتثمـر

ــى  ــن عل ــة تشــعر بالتأمي ــم وثيقــة للهيئ ــى المســتثمر تقدي  أ  |  يجــب عل
المشــروع لــدى إحــدى شــركات التأميــن العاملــة فــي الجمهوريــة العربيــة 

الســورية وفــق أنــواع التأميــن اآلتيــة:
تأميــن بحــري- تأميــن هندســي- تأميــن حريــق- تأميــن صحــي للعمــال- 

تأميــن مســؤولية مدنيــة.
وذلــك وفــق الضوابــط التــي تضعهــا هيئــة اإلشــراف علــى التأميــن واآللية 

الــواردة فــي دليل اإلجــراءات.

 بـــ  |   يكــون التأميــن حصــرًا لــدى المؤسســة العامــة الســورية للتأميــن، 
فــي الحالتيــن اآلتيتيــن:

1(    تملك أي جهة عامة حصة في المشروع، مهما بلغت.
2(   أن يكون المشروع قد تم تأسيسه لتسويق كامل منتجاته للقطاع العام.

 أ  |     يلتزم المستثمر باآلتي:

1(  مسك دفاتر التجارة األصولية المنصوص عليها في قانون التجارة.
ــل مدقــق  ــاح وخســائر مصدقــة مــن قب ــة ســنوية وحســاب أرب ــم ميزاني 2(  تقدي
ــذي  ــى القطــاع ال ــة المشــرفة عل حســابات خارجــي ممــارس ومعتمــد مــن الجه
ــة تتوافــق مــع مــدة  ــه المشــروع فــي حــال وجــوده، خــالل مــدة زمني ينتمــي إلي
تقديــم البيــان الضريبــي لــإلدارة الضريبيــة، وذلــك بمــا يتوافــق مــع الشــكل 
ــات  ــى أن تعكــس هــذه البيان ــة عل ــة الســنة المالي ــي للمشــروع فــي نهاي القانون
ــات إلــى كل مــن  واقــع المشــروع الفعلــي، ويتــم تقديــم نســخة عــن هــذه البيان

الجهــة المختصــة وإلــى الهيئــة.
3(  مســك ســجل خــاص تــدون فيــه جميــع التفاصيــل المتعلقــة بأموال المشــروع 
التــي تتمتــع بموجــب أحــكام القانــون بإعفــاءات أو مزايــا أو تســهيالت، وكذلــك 
حركــة هــذه األمــوال والتصرفــات الطارئــة عليهــا، ويكــون معــدًا الطــالع الجهــات 

المختصــة.
4(  تزويــد الهيئــة والجهــة المختصــة بالمعلومــات والبيانــات واإليضاحــات التــي 

تطلــب منــه عــن المشــروع.



48

 بـ  |    ال يغني تقديم الميزانية الختامية الســنوية وحســاب األرباح والخســائر 
إلــى الجهــات المشــار إليهــا فــي الفقــرة /أ/ مــن هــذه المــادة بــأي حــال مــن 

األحــوال عــن تقديــم البيانــات الضريبيــة إلــى اإلدارة الضريبيــة.

ج  |    يجب على المستثمر:

المشــروع  أعمــال  بنتائــج  المختصــة  الضريبيــة  اإلدارة  إلــى  بيــان  تقديــم     )1
الصافيــة مــن ربــح أو خســارة خــالل الســنة الســابقة، وذلــك خــالل اآلجــال والمــدد 
المحــددة بقانــون الضريبــة علــى الدخــل، علــى أن يقــدم صاحــب المشــروع صــورة 
عــن كل مــن قائمــة التعديــل الضريبــي- قائمــة المركــز المالــي- قائمــة التشــغيل 
للنشــاط الصناعــي- قائمــة الدخــل- جــدول بالمبالــغ المأخــوذة مــن األربــاح باســم 
االســتهالكات بصــورة منفصلــة- جــدول بالبيانــات والوثائــق المنــوه عنهــا بقانــون 
الزبائــن  قائمــة   -2003 لعــام   25 رقــم  الضريبــي  التهــرب  ومكافحــة  االســتعالم 

والمورديــن.
2(  تقديــم بيــان إلــى اإلدارة الضريبيــة المختصــة بنتائــج األعمــال وفــق اآلجــال 
والمــدد المحــددة بالمرســوم التشــريعي رقــم /11/ لعــام 2015 الخــاص برســم 
االنفــاق االســتهالكي فــي حــال خضوعــه ألحكامــه مــع كل المرفقــات المتوجبــة 

ــًا. قانون
ــة علــى  ــة المترتب 3(  دفــع الضرائــب والرســوم المتوجبــة وجميــع التكاليــف المالي

المشــروع وفــق القوانيــن النافــذة بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام القانــون.
4(   أن يســدد إلــى الخزينــة العامــة خــالل المهــل والمــدد القانونيــة جميــع الضرائــب 
والرســوم المتوجبــة وجميــع التكاليــف الماليــة المترتبــة علــى المشــروع وفــق 
القوانيــن النافــذة والمتوجبــة بعــد احتســاب المحفــزات الضريبيــة المســتحقة وفــق 

أحــكام القانــون وبمــا ال يتعــارض مــع أحكامــه.

الفصل الـســابــع

المادة / 24 / :

المادة / 25 / :

الــتـــزامــات المسـتثمـر

 بـ  |    يتم فتح ســجل اســتثماري لكل مشــروع حاصل على إجازة اســتثمار 
تــدون فيــه الوقوعــات أو الحجــوزات أو التنــازالت االداريــة أو القضائيــة 
المتعلقــة بالمشــروع، كمــا تــدون فيــه ســائر األعمــال التــي يقــوم بهــا 
المســتثمر المتعلقــة بالمشــروع كإجــازات االســتيراد واإلعفــاءات الجمركية 

وغيرهــا.

 أ  |    يجــب علــى المســتثمر تقديــم أي معلومــات أو بيانــات أو وثائــق 
تطلبهــا الهيئــة دون اإلخــالل بحقــوق حمايــة الملكيــة الفكريــة وذلــك خــالل 

مــدة عشــرة أيــام علــى األكثــر مــن تاريــخ طلبهــا.
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الفصل الـثـــامــن

المادة / 26 / :

 حـوافــز ومـزايــا االســتثمـار 

 أ  |   1(  تعفــى مســتوردات اآلالت والتجهيــزات وخطــوط اإلنتــاج ووســائط 
النقــل الخدميــة غيــر الســياحية للمشــاريع الحاصلــة علــى إجــازة اســتثمار مــن 
جميــع الرســوم الجمركيــة والماليــة واإلضافــات غيــر الجمركيــة، ومــن ضمنهــا 
ســلفة ضريبــة الدخــل المســتوفاة لــدى األمانــات الجمركية، شــريطة اســتعمالها 
حصــرًا ألغــراض المشــروع، وعلــى أن تــرد فــي قائمــة المركــز المالــي ضمــن 

ــة. الموجــودات الثابت
2( يدخــل ضمــن شــمول اإلعفــاء الجمركــي كافــة اآلالت والتجهيــزات وخطــوط 
اإلنتــاج ووســائط النقــل الخدميــة غيــر الســياحية التــي تدخــل ضمــن مشــتمالت 
المشــروع، ســواء كانت لتطويره، أم للتوســع في اســتثماره، أم بســبب هالكها 

ألســباب ال يــد للمســتثمر فيهــا، وذلــك طيلــة مــدة المشــروع.
3(  يجــب علــى المســتثمر تســديد جميــع هــذه االلتزامــات فــي حــال اســتعمال 
ــازل عنهــا للغيــر قبــل  ــر أغــراض المشــروع، أمــا فــي حــال التن المســتوردات لغي
انتهــاء عمرهــا اإلنتاجــي وذلــك بشــكل منفصــل عــن التنــازل عــن المشــروع، 
فعلــى المســتثمر تســديد االلتزامــات بشــكل نســبي وبمــا يتناســب مــع العمــر 
اإلنتاجــي المفتــرض علــى نحــو يتــم معــه تنزيــل فتــرة اســتهالكها، ويحــدد عمرهــا 
اإلنتاجــي بقــرار يصــدر عــن وزيــر الماليــة بالتنســيق مــع وزيــر الصناعــة وفــق 

ــة. ــر المحاســبة الدولي معايي

الحوافــز الجمركية:

الحوافز الجمركية:

 بـــ  |       تعفــى مســتوردات مــواد البنــاء واألدوات والتجهيــزات واآلليــات 
واألثــاث الــالزم إلنشــاء وتجهيــز وتأثيــث وتشــغيل المجمعــات الســياحية 
والفنــادق ومنشــآت المبيــت الســياحية مــن المســتوى الدولــي ومــن 
الترفيــه  ومنشــآت  والمطاعــم  والثانيــة  واألولــى  الممتــازة  الدرجــة 
والخدمــات الســياحية التــي تســتثمر ضمنهــا وذلــك باســتثناء المحــالت 
غيــر  واإلضافــات  والماليــة  الجمركيــة  الرســوم  جميــع  مــن  التجاريــة، 

الجمركيــة، علــى أال تتجــاوز قيمــة المســتوردات:

1(   50 %  خمســون بالمائــة مــن التكاليــف االســتثمارية التقديريــة للمنشــآت 
مــن المســتوى الدولــي ومــن الدرجــة الممتــازة.

2(    30 %  ثالثون بالمائة من التكاليف االســتثمارية التقديرية للمنشــآت من 
الدرجــة األولــى والثانيــة شــريطة عــدم وجــود مــا يماثلها في اإلنتــاج المحلي.

3(    30 %  ثالثــون بالمائــة مــن التكاليــف االســتثمارية التقديريــة إلعــادة تأهيــل 
المنشــآت المتضــررة بقــرار مــن المجلــس األعلى لالســتثمار.
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ج |    يشــترط للحصــول علــى الحوافــز الجمركيــة المشــار إليهــا فــي هــذه 
المــادة تقديــم الوثائــق اآلتيــة:

1(    إجازة استثمار.
الجمركيــة  الرســوم  مــن  إعفاءهــا  )المطلــوب  االحتياجــات  بقائمــة  كتــاب      )2
والماليــة واإلضافــات غيــر الجمركيــة(، وبيــان بالشــروط المرتبطــة بهــا )النســبة مــن 

ــال  ــي فــي ح ــاج المحل ــا فــي اإلنت ــا يماثله ــود م ــدم وج ــف االســتثمارية، ع التكالي

الضــرورة( مــن الــوزارة »المعنيــة«.

3(   إجــازة االســتيراد تمهــر مــن قبــل مديريــة االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة المختصة 
بأنهــا تســتفيد مــن أحــكام القانــون، مــع إرفــاق قائمــة مختومــة بالمخصصــات 

المــراد إعفاؤهــا بالمــواد وصــادر عــن الجهــات صاحبــة العالقــة.

الفصل الـثـــامــن

المادة / 26 / :

المادة / 27 / :

 حـوافــز ومـزايــا االســتثمـار 

 أ  |   تســتفيد مشــاريع اإلنتــاج الزراعــي والحيوانــي مــن إعفــاء ضريبــي 
دائــم بمقــدار 100% مائــة بالمائــة مــن ضريبــة الدخــل، شــريطة أن تتضمــن 
اإلنتــاج  مجــال  فــي  متخصــص  المشــروع  أّن  االســتثمار صراحــًة  إجــازة 
الزراعــي والحيوانــي، وال يتضمــن أي عمــل صناعــي أو تجــاري ال يعــد مــن 
مســتلزماته أو ضــروري لممارســته، أمــا المشــاريع التــي تتضمــن أنشــطة 
خارجــة عــن الممارســة الالزمــة لإلنتــاج الزراعــي والحيوانــي فــال تســتفيد 
فيهــا هــذه األنشــطة المتممــة مــن هــذا اإلعفــاء، وتخضــع للتكليــف وفــق 

ــا. ــد المعمــول به القواع

الحوافــز الضريبية:

 بـــ  |    تســتفيد المشــاريع التــي تقــام فــي المناطــق التنمويــة والتــي تقــع 
المجلــس  يحــدده  مــا  وفــق  بالتنميــة  المســتهدفة  القطاعــات  ضمــن 
بقــرار إحــداث هــذه المناطــق، مــن تخفيــض ضريبــي بمقــدار 75% خمســة 
وســبعون بالمائــة مــن ضريبــة الدخــل لمــدة عشــر ســنوات بــدءًا مــن تاريــخ 
بــدء التشــغيل الفعلــي، وإذا تــم تمديــد فتــرة التأســيس تحســم المــدة 
الزائــدة عــن فتــرة التأســيس مــن مــدة االعفــاء، ويشــترط فــي هــذه الحالــة:



51

1(   أن يكــون بــدء التشــغيل الفعلــي بالمشــروع بعــد قــرار إحــداث المنطقــة 
التنمويــة.

2(   أن يتــم التخفيــض الضريبــي عــن الفتــرة التــي تتــم ممارســة العمــل فيهــا وإن 
كانــت جــزءًا مــن الســنة المالية.

ــة مــن  ــرار إحــداث المنطقــة التنموي ــل ق 3(  ال تســتفيد المنشــآت القائمــة قب
ــاًء عليهــا. ــم الترخيــص بن ــي ت ــزة التخفيــض وتبقــى خاضعــة لإلجــراءات الت مي

1(   تخفيــض ضريبــي بمقــدار 75% خمســة وســبعون بالمائــة مــن ضريبــة 
الدخــل لمــدة عشــر ســنوات لـــ:

ــا  ــر مــن طاقته ــة فأكث ــي تصــّدر 50% خمســين بالمائ ــة الت - المشــاريع الصناعي
اإلنتاجيــة.

- المجمعــات الســياحية والفنــادق ومنشــآت المبيــت الســياحية مــن المســتوى 
الدولــي ومــن الدرجــة الممتــازة واألولــى والثانيــة، والمطاعــم ومنشــآت الترفيــه 

التــي تســتثمر ضمنهــا باســتثناء المحــالت التجاريــة.

 ج |  تســتفيد المشــاريع التي تقام خارج المناطق التنموية والتخصصية 
مــن حوافــز ضريبيــة بــدءًا مــن تاريــخ بــدء التشــغيل الفعلــي، وإذا تــم تمديد 
فتــرة التأســيس تحســم المــدة الزائــدة عــن فتــرة التأســيس مــن مــدة 

االعفــاء، علــى النحــو اآلتــي:

 حـوافــز ومـزايــا االســتثمـار الفصل الـثـــامــن

المادة / 27 / :

2(   تخفيــض ضريبــي بمقــدار 50% خمســين بالمائــة مــن ضريبــة الدخــل لمــدة 
عشــر ســنوات لــكل مــن:

- المشــاريع الصناعيــة التــي تســتخدم نســبة مكــون محلــي ال تقــل عــن %50 
خمســين بالمائــة.

- المشــاريع الصناعيــة التــي تنتــج قيمــة مضافــة ال تقــل عــن 40% أربعيــن 
بالمائــة.

- المشاريع ذات المحتوى التقني المرتفع.
- المشاريع الصناعية الطبية واألدوية البشرية والبيطرية.

- مشاريع الطاقات المتجددة.
- مشاريع إعادة تدوير النفايات باستخدام تقنيات صديقة للبيئة.

- مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني.
- المشاريع الصناعية التي تقوم على استثمار براءات اختراع.

- منشآت فرز وتوضيب المنتجات الزراعية.
- المنشآت الحرفية.

الحوافز الضريبية:
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الحوافز الضريبية:

الفصل الـثـــامــن

المادة / 27 / :

 حـوافــز ومـزايــا االســتثمـار 

مــن  التخصصيــة  المناطــق  فــي  تقــام  التــي  المشــاريع  تســتفيد      | د 
تخفيــض ضريبــي بمقــدار 50% خمســين بالمائــة مــن ضريبــة الدخــل لمــدة 
عشــر ســنوات بــدءًا مــن تاريــخ بــدء التشــغيل الفعلــي، وإذا تــم تمديــد فتــرة 
ــرة التأســيس مــن مــدة االعفــاء. ــدة عــن فت التأســيس تحســم المــدة الزائ

ــواردة فــي الفقــرة /ج/ مــن هــذه المــادة مــن  هـــ |     تســتفيد المشــاريع ال
حســم ضريبــي إضافــي لمــدة خمــس ســنوات مقــداره  5% خمســة بالمائــة 
العامــة  الجنســية مشــترك فــي المؤسســة  عــن كل 100 عامــل ســوري 

للتأمينــات االجتماعيــة علــى أال يزيــد الحســم الضريبــي علــى 15% خمســة 
ــة. عشــر بالمائ

1(   أن تكــون اآلالت والتجهيــزات وخطــوط اإلنتــاج المســتخدمة فــي تأســيس 
المشــروع جديــدة. 

أو  المســتعملة  اإلنتــاج  وخطــوط  والتجهيــزات  اآلالت  إلــى  بالنســبة  أمــا     )2
المجــددة، فيشــترط أال يكــون قــد تــم وضعهــا فــي االســتهالك المحلــي قبــل تاريــخ 

ــازة االســتثمار. ــى إج ــب الحصــول عل ــم طل تقدي
3(  تســتفيد مــن اإلعفــاء المشــاريع التــي تســتخدم آالت وتجهيــزات وخطــوط إنتــاج 

جديــدة مســتوردة مســبقا مــن خــالل وكيــل تجــاري.

الضريبــي  اإلعفــاء  مــن  الصناعيــة  المشــاريع  الســتفادة  يشــترط   |  و 
يأتــي: مــا  القانــون  فــي  عليــه  المنصــوص 

 ز |   تطبــق علــى المشــروع الحاصــل علــى إجــازة اســتثمار وفــق أحــكام 
اإلعفــاءات  مــن  غيرهــا  دون  فيــه  الــواردة  الضريبيــة  اإلعفــاءات  القانــون 

الــواردة فــي قوانيــن أخــرى. الضريبيــة 

 ح |   تســتفيد المشــاريع مــن التخفيــض األعلــى وفــق الميــزات المحــددة 
فــي القانــون ســواء أكانــت لمــكان إقامــة المشــروع أم لطبيعــة نشــاطه، 
باســتثناء التخفيــض الــذي يحصــل عليــه المشــروع نتيجــة تشــغيل العمالــة 

المشــار إليــه فــي الفقــرة /هـــ/ مــن هــذه المــادة.
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 حـوافــز ومـزايــا االســتثمـار الفصل الـثـــامــن

المادة / 28 / :

المادة / 29 / :

المادة / 30 / :

الحوافــز الضريبية:

الحوافــز الضريبية:

الحوافــز غيــر 
الضـريبيـة:

1(   صناعية وتستخدم مكون محلي ال يقل عن 50% خمسين بالمائة.
2(   صناعية وتنتج قيمة مضافة ال تقل عن 40% أربعين بالمائة.

 بـ  |    يتم تحديد المكون المحلي أو القيمة المضافة بالنســبة للمشــاريع 
الصناعيــة التــي تســتخدم مكــون محلــي ال يقــل عــن 50% خمســين بالمائــة 

ــرارات  ــق ق ــة وف ــن بالمائ ــن 40 % أربعي ــل ع ــة ال تق ــج قيمــة مضاف أو تنت
وزارة الصناعــة ذات الصلــة.

 أ  |   تســتفيد المشــاريع خــارج المناطــق التنمويــة والتخصصيــة مــن حوافز 
ضريبيــة بــدءًا مــن تاريــخ بــدء التشــغيل نســبتها 50% خمســين بالمائــة مــن 

ضريبــة الدخــل لمــدة عشــر ســنوات وذلــك فــي حــال كانــت:

ــزات وخطــوط  ــة اآلالت والتجهي  بـــ  |    تســتفيد مــن اإلعفــاءات الجمركي
اإلنتــاج التــي تســتخدم فــي تأســيس المشــروع والتــي يتــم اســتيرادها مــن 
قبــل وكالء أو باســم شــركات تجاريــة، لصالــح حامــل إجــازة االســتثمار، 
وذلــك وفــق الضوابــط والشــروط التــي يضعهــا وزيــر االقتصــاد والتجــارة 

الخارجيــة بالتنســيق مــع مصــرف ســورية المركــزي.

 أ  |    تســتفيد مــن اإلعفــاءات الجمركيــة اآلالت والتجهيــزات وخطــوط 
والمجــددة  الجديــدة  المشــروع  تأســيس  فــي  المســتخدمة  اإلنتــاج 

قطــاع. بــكل  الخاصــة  والشــروط  الضوابــط  وفــق  والمســتعملة 

1(   الســماح باالســتيراد اســتثناًء مــن أحــكام منــع وحصــر االســتيراد وشــرط بلــد 
المنشــأ لمســتلزمات اإلنتــاج التــي ال يوجــد مــا يماثلهــا فــي اإلنتــاج المحلــي.

 أ  |    تســتفيد المشــاريع الحاصلــة علــى إجــازة اســتثمار والمذكــورة فــي 
ــرار مــن  ــة”، تصــدر بق ــر ضريبي ــز “غي ــون مــن حواف ــادة /21/ مــن القان الم
المجلــس، بهــدف دعــم قطــاع محــدد أو نشــاط محــدد، علــى الشــكل 

ــي: اآلت
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الحوافــز غيــر 
الضـريبيـة:

2(  االســتفادة مــن خدمــات صنــدوق دعــم وتنميــة اإلنتــاج المحلــي والصــادرات 
بنــاء علــى اقتــراح وزارة االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة.

الصغيــرة  بالمشــروعات  الخاصــة  الفنــي  الدعــم  برامــج  مــن  االســتفادة    )3
والمتوســطة عــن طريــق هيئــة تنميــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة.

الفصل الـثـــامــن

المادة / 30 / :

 حـوافــز ومـزايــا االســتثمـار 

2(  أال يكون المشروع خاضعًا ألحكام قانون التشاركية.

الالزمــة  المحــررة  العقــود والصكــوك والوثائــق وكافــة األوراق  3(  أن تكــون 
لتأســيس المشــروع محصــورة فقــط بالعالقــة مــا بيــن الجهة العامة والمســتثمر، 

وال تســتفيد أي وثيقــة تنظــم مــا بيــن المشــروع ككيــان اقتصــادي وأي شــخص 

آخــر مــن هــذا اإلعفــاء

العامــة  الجهــات  بنــاءًا علــى طــرح  تــم  المشــروع قــد  أن يكــون تأســيس    )1
االســتثمار. علــى  الخاصــة  ألمالكهــا 

 بـــ  |   تعفــى مــن رســم الطابــع العقــود والصكوك والوثائــق وكافة األوراق 
المحــررة المتعلقــة بتأســيس المشــاريع االســتثمارية الخاضعــة ألحــكام 

القانــون وفــق الشــروط اآلتيــة:

ج |     فــي جميــع األحــوال ال يشــمل اإلعفــاء المنصــوص عليــه فــي الفقــرة 
/ب/ مــن هــذه المــادة المشــاريع االســتثمارية المقامــة إيجــارًا تخصيصــًا 

علــى عقــارات أمــالك الدولــة الخاصــة.
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ــات الســالمة العامــة الواجــب المادة / 31 / : ــة ومتطلب ــدا االشــتراطات الصحي فيمــا ع
توفرهــا فــي نطــاق المشــروع االســتثماري، للمســتثمر تخصيــص نســبة 
ال تتجــاوز 3% ثالثــة بالمائــة مــن أرباحــه للمســاهمة فــي مشــاريع تهــدف 
إلــى تحقيــق التنميــة المجتمعيــة، وعلــى وجــه الخصــوص المشــاريع 

اآلتيــة:

1(   المســاهمة فــي مشــاريع إعــادة تدويــر النفايــات والمخلفــات وإيجــاد آليــة 
ــك. لذل

2(   المساهمة في إقامة محطات معالجة إلعادة استخدام المياه.
3(   المساهمة في مشاريع استخدام الطاقة البديلة أو المتجددة

4(   المساهمة في األعمال التي تهدف إلى خفض انبعاثات غازات 
االحتباس الحراري وأي مشاريع للتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

1(   تـوفيـر الــرعــايــة الطبيــة المجــانيــة.
2(  توفيــر فــرص عمــل لــذوي االحتيـــاجـــات الخــاصة.

3(   رعــايـة األنشــطة الشــبابـيـة والــريـاضيـة.
4(   رعـايـة المـوهوبين والـمبتكـريـن )عـلمـيـًا، فـنـيـًا، ريـاضـيـًا(.

5(   المشـاركة في بـرامـج رعـايـة األسـر الفقيـرة وتحسين معيشـة المـواطنين.
6(   تمويــل حمــالت التوعيــة التــي تســتهدف الحــد مــن الهجــرة، وكذلــك تمويــل 
برامــج التأهيــل والتدريــب فــي مجــال البدائــل اإليجابيــة للهجــرة مثــل برامــج 

ريــادة األعمــال أو التدريــب مــن أجــل العمــل فــي القطاعــات الزراعيــة والصناعيــة 

والخدميــة المختلفــة.

 أ  |   اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لحمايــة وتحســين البيئــة، أو تحســين الظــروف 
البيئيــة ومعالجــة المشــاكل البيئيــة فــي المجتمــع، ومنهــا علــى ســبيل 

المثــال:

بـــ  |   المســاهمة فــي تقديــم خدمــات أو برامــج فــي مجــاالت الرعايــة 
التنميــة  الثقافيــة أو فــي أي مــن مجــاالت  أو  الصحيــة أو االجتماعيــة 

األخــرى مــن خــالل:

ج  |  دعم التعليم وتمويل البحوث والدراسات العلمية.
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د  | دعــم برامــج التدريــب والبحــث العلمــي بمــا يكفــل نقــل وتحديــث 
اإلنتــاج. فــي  المســتخدمة  التكنولوجيــا 

الفصل الـتـــاســــع

المادة / 31 / :

المســؤولية المجتمعية للمســتثمر

هـ |   دعم أسر ذوي الشهداء وجرحى الحرب وتوفير فرص عمل لهم.

و  |  نفقات تدريب الطالب والمدربين والخرجين في مؤسسات التعليم 
المهني والتقاني وعمال المشروع المساهمين بالتدريب.

ز  |   نفقــات البحــث العلمــي التــي يقــوم بــه المشــروع أو الجامعــات 
ــه المشــروع  ــذي يعمــل ب ــح القطــاع ال ــز األبحــاث لصال ــة أو مراك الحكومي
ســواء اســتفاد منــه المشــروع بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، علــى أن يكــون 

ــة االســتثمار. ــى موافقــة مســبقة مــن هيئ حاصــل عل

ح |   التبرعات للمراكز المرخصة لرعاية أوضاع جرحى الحرب وأسرهم.

ل |   التبرعــات للجهــات العامــة إلقامــة مراكــز تحليــة الميــاه أو الطاقــة 
.)... )الريحيــة، الشمســية،  البديلــة 

االحتياجــات  بأصحــاب  تعنــى  التــي  المرخصــة  للمراكــز  التبرعــات     | ط 
االيتــام. ودور  الخاصــة 

ك |  نفقــات المســاهمة فــي تحســين المرافــق العامــة وإعــادة إعمارهــا 
)مــدارس، مبانــي حكوميــة، تجهيــزات طبيــة، وغيرهــا(، شــرط الحصــول 

ــى القطــاع. ــوزارة المشــرفة عل ــى موافقــة مســبق مــن ال عل

ــة مــن  ــى حمــالت التشــجير وأعمــال الوقاي ي |    النفقــات المصروفــة عل
حرائــق الغابــات علــى أن تكــون بإشــراف وموافقــة وزارة الزراعــة واإلصــالح 

الزراعــي.
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الفصل الـعاشـــر

المســؤولية المجتمعية للمســتثمر

إلغـــاء إجـــازة وحوافـــز االســـتثمار

المادة / 32 / :

المادة / 33 / :

المادة / 34 / :

أرباحــه للمســاهمة فــي  الــذي يخصــص جــزءا مــن  المســتثمر   يلتــزم 
مشــاريع التنميــة المجتمعيــة بــأن يتقــدم إلــى الهيئــة بتقريــر ســنوي 

لذلــك. المؤيــدة  بالمســتندات  مدعــم 

 أ  |  تحــدد أوجــه النفقــات وأســس قبولهــا بقــرار مــن المجلــس بنــاء علــى 
اقتــراح وزارة الماليــة.

بـــ |  تعــد النفقــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة /أ/ مــن هــذه المــادة 
مــن النفقــات التــي يتــم تنزيلهــا مــن األربــاح الخاضعــة للضريبــة.

بالمشــروع،  العمــل  مباشــرة  بتاريــخ  خطيــًا  الهيئــة  إعــالم  عــدم    )1
الفعليــة. االســتثمارية  والتكاليــف 

2(   عــدم قيــام المســتثمر بالتأميــن علــى المشــروع لــدى إحــدى شــركات 
التأميــن العاملــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ووفقــا لمــا ورد فــي 

التعليمــات.
3(  عــدم قيــام المســتثمر بمســك حســابات للمشــروع وفــق معاييــر 
المحاســبة الدوليــة، وتزويــد وزارة الماليــة بنســخة مــن البيانــات الماليــة 

الختاميــة بعــد اعتمادهــا مــن مدقــق حســابات خارجــي معتمــد.
ــع  ــة وجمي ــام المســتثمر بدفــع الضرائــب والرســوم المتوجب 4(  عــدم قي
التكاليــف الماليــة المترتبــة علــى المشــروع وفــق القوانيــن النافــذة، بمــا 

ال يتعــارض مــع أحــكام القانــون.

 أ  |   تلغــى بقــرار معلــل مــن مجلــس اإلدارة حوافــز االســتثمار الممنوحــة 
للمســتثمر التــي أعفــي منهــا أو خصمــت لــه فــي ذات العام الــذي ارتكبت 
فيــه المخالفــة، وذلــك فــي حــال ارتــكاب المســتثمر إلحــدى المخالفــات 

اآلتيــة :
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5(  عــدم قيــام المســتثمر بتزويــد الهيئــة بالمعلومــات أو البيانــات أو الوثائــق 
التــي تطلبهــا، وذلــك دون اإلخــالل بحقــوق حمايــة الملكيــة الفكرية.

6(  قيــام المســتثمر بتغييــر هــدف ونطــاق عمــل ومخرجــات مشــروعه 
االســتثماري دون موافقــة مســبقة مــن الهيئــة، مالــم تكــن لديــه ظــروف 

قاهــرة يقبــل بهــا مجلــس اإلدارة.

الفصل الـعاشـــر

المادة / 34 / :

المادة / 35 / :

المادة / 36 / :

إلغـــاء إجـــازة وحوافـــز االســـتثمار

بـــ |   لمجلــس اإلدارة وبقــرار معلــل منــه العــدول عــن قــراره بإلغــاء حوافــز 
االســتثمار الصــادر وفقــا ألحــكام الفقــرة /أ/ مــن هــذه المــادة إذا ثبــت لديهــا 
أن المخالفــات المرتكبــة كانــت نتيجــة لظــروف اســتثنائية شــكلت قــوة 

ــكاب المســتثمر تلــك المخالفــة. ــى ارت قاهــرة أدت إل

تلغى إجازة االستثمار 
حكمًا في الحاالت 

اآلتية:

 أ  |   فــي حــال عــدم قيــام المســتثمر بتجهيــز المشــروع االســتثماري خــالل 
فتــرة التأســيس المحــددة فــي إجــازة االســتثمار، ويكــون اإللغــاء بقــرار معلل 
مــن الهيئــة، وللهيئــة العــدول عــن قــرار اإللغــاء إذا قــدم المســتثمر أســبابا 

مبــررة تقبــل بهــا.

بـ |    ثبوت اتخاذ المشروع ستارًا أو وسيلة الرتكاب عمليات التهريب.

ج |    ثبوت ارتكاب المستثمر لجرم التهرب الضريبي.

ــكاب  ــة إجــازة االســتثمار فــي حــال ارت ــل مــن الهيئ ــرار معل أ  |   تلغــى بق
المســتثمر إلحــدى المخالفــات اآلتيــة:

ــاوي أو  ــة تسـ ــر عـــن حصـ ــازل للغيـ ــال التنـ ــي حـ ــة فـ ــدم اعـــالم الهيئـ 1(  عـ
تتجـــاوز الــــ 10% عشـــرة بالمائـــة مـــن رأس مـــال المشـــروع مـــع مراعـــاة 

أحـــكام الفقـــرة /أ/ مـــن المـــادة /34/ مـــن هـــذه التعليمـــات.
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2(   عـــدم قيـــام المســـتثمر بمســـك حســـابات للمشـــروع وفـــق معاييـــر المادة / 36 / :
ـــة  ـــات المالي ـــة بنســـخة مـــن البيان ـــد وزارة المالي المحاســـبة الدوليـــة، وتزوي
ــم  ــد رغـ ــي معتمـ ــابات خارجـ ــق حسـ ــن مدقـ ــا مـ ــد اعتمادهـ ــة بعـ الختاميـ

إنـــذاره للمـــرة الثانيـــة.
ـــع  ـــة وجمي ـــب والرســـوم المتوجب ـــام المســـتثمر بدفـــع الضرائ 3(  عـــدم قي
التكاليـــف الماليـــة المترتبـــة علـــى المشـــروع وفـــق القوانيـــن النافـــذة، بمـــا 

ال يتعـــارض مـــع احـــكام القانـــون رغـــم إنـــذاره للمـــرة الثانيـــة.
4(  اســـتعمال المســـتثمر لمســـتوردات المشـــروع مـــن آالت وتجهيـــزات 
ـــر  ـــر ذلـــك، لغي ـــر الســـياحية وغي ـــة غي ـــاج ووســـائط نقـــل خدمي وخطـــوط انت
أغـــراض المشـــروع بـــدون موافقـــة الهيئـــة، أو تنازلـــه عنهـــا للغيـــر قبـــل 

انتهـــاء عمرهـــا االنتاجـــي المحـــدد وفـــق معاييـــر المحاســـبة الدوليـــة.
5(  إلغاء الترخيص الذي منحت على أساسه إجازة االستثمار.

بـــ |  يكــون اإلنــذار وجوبيــا قبــل اللجــوء إلــى إلغــاء إجــازة االســتثمار فــي 
حــال ارتــكاب إحــدى المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة. 

ج |  ال يتـــــرتب علـــى إلغـــاء إجـــازة االســـــتثمار إلغـــــاء المشــــــروع أو 
تصفيتـــــه، و للمســـتثمر اإلبقـــاء علـــى المشـــروع شـــريطة الحصـــول 
ـــن واألنظمـــة النافـــذة  ـــى التراخيـــص الالزمـــة الســـتمراره وفـــق القواني عل
اإللغـــاء، وذلـــك كلـــه دون  قـــرار  تحـــدد فـــي  التـــي  المهلـــة  وضمـــن 
االســـتفادة مـــن أي مـــن المزايـــا أو الحوافـــز أو الحقـــوق المنصـــوص 
عليهـــا فـــي القانـــون، وفـــي هـــذه الحالـــة تلغـــى كافـــة االمتيـــازات والحوافـــز 
ــتثمر  ــن المسـ ــترد مـ ــون ويسـ ــكام القانـ ــق أحـ ــروع وفـ ــة للمشـ الممنوحـ
ـــي أعفـــي منهـــا بموجـــب إجـــازة االســـتثمار. ـــب والرســـوم الت كافـــة الضرائ
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المادة / 37 / :

آلــيــة تخـصـيـص األراضـي  الفصل 
الحادي عشر

ــة  ــى الهيئ ــه بالتخصيــص إل  أ  |    يقــدم الشــخص الراغــب باالســتثمار طلب
ــى المجلــس مشــفوعًا برأيهــا. ــه إل التــي تحيل

بـــ |    يصــدر المجلــس قــراره بالموافقــة علــى التخصيــص بعــد التنســيق مــع 
الجهــات المعنيــة حســب الحــال.

وحجــم  االســتثمارية،  والخطــة  الخريطــة  التخصيــص  فــي  يراعــى   | ج 
وأهميتــه. وعوائــده،  نشــاطه  وطبيعــة  االســتثماري،  المشــروع 

د |      يضــع المجلــس نظامــًا يتضمــن أســس اســتخدام العقــارات المملوكــة 
مــن الدولــة التــي يتــم تخصيصهــا باالســتثمار وبدالتهــا.

للمجلــس تخصيــص أراٍض للمشــروع االســتثماري المزمــع تنفيــذه وفــق 
أحــكام القانــون وذلــك وفــق االتــي: 
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المادة / 38 / :

إحـداث المنــاطق االقتصــادية الفصل 
الثـاني عشــر

بـــ  |  يمكــن تعديــل الصفــة التنظيميــة للعقــارات المــراد إحــداث منطقــة 
اقتصاديــة بملكيــة خاصــة عليهــا، أو العقــار المــراد إقامــة المشــروع عليــه 
ــب المســتثمر وبعــد  ــى طل ــاء عل ــك بن ــة، وذل ضمــن المنطقــة االقتصادي

موافقــة المجلــس، شــريطة مــا يلــي:

ج |  يصــدر المجلــس نظامــًا نموذجيــًا لتنظيــم عمــل المناطــق االقتصاديــة 
المناطــق  كافــة  وتتقيــد  شــؤونها،  بتســيير  يتعلــق  مــا  وكل  وإدارتهــا 
ــم  ــي يت ــا الت ــداد أنظمته ــة بالنظــام النموذجــي فــي معــرض إع االقتصادي

المصادقــة عليهــا مــن المجلــس.

موافقة الجهات المعنية ذات الصلة.

أن يتالءم التعديل مع غاية المشروع االستثماري.

مراعاة النواحي ذات البعد االجتماعي، وحماية البيئة والصحة العامة.

أن يكــون مالــكا للعقــار، أو أن يحصــل علــى موافقــة المالــك علــى التعديــل 

بموجــب وكالــة قانونيــة تفيــد ذلــك.

تحــدث المنطقــة االقتصاديــة بقــرار مــن المجلــس بنــاء علــى اقتــراح 
مجلــس اإلدارة، وبعــد التنســيق مــع الجهــات المعنيــة، أو بنــاء علــى 
طلــب تقدمــه أي مــن هــذه الجهــات إلــى مجلــس اإلدارة، وفقــًا لمــا يلــي:

1(  شكل المنطقة )تنموية-تخصصية-منطقة بملكية خاصة(.

2(   الحدود اإلدارية للمنطقة بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

3(  األنشطة المسموح بممارستها ضمن المنطقة.

4(  الحوافز والمزايا االستثمارية الممنوحة لهذه المنطقة.

5(  ضوابط ومحددات االستثمار في المنطقة.

6(  القطاعات التي تشملها الحوافز والمزايا.

7(  المدة الالزمة إلحداث المنطقة.

8  إدارة المنطقــة )مديــر ولجنــة المنطقــة بالنســبة للمناطــق التنمويــة، ومديــر 

ومجلــس إدارة بالنســبة للمناطــق التخصصيــة والمناطــق بملكيــة خاصــة(.

 أ  |   يتولى المجلس عند إصدار قرار االحداث تحديد اآلتي:
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المادة / 39 / :

المادة / 40 / :

إحـداث المنــاطق االقتصــادية

أشــكال المناطق االقتصادية

الفـرع األول:   المنطقـة االقتصــادية التنمويــة

الفصل 
الثـاني عشــر

الفصل 
الثـالث عشــر

تهدف المناطق 
االقتصادية إلى ما 

يلي:

أ  |   تشــجيع أنشــطة أو قطاعــات لكونهــا ذات أهميــة خاصــة أو لكونهــا 
تشــكل حوامــل للنمــو.

بـــ |    تشــجيع إقامــة مجموعــة مترابطــة مــن األنشــطة االقتصاديــة علــى 
شــكل عناقيــد إنتاجيــة أو خدميــة.

ج |     تنمية المناطق المتضررة أو النامية لتحقيق النمو الشامل.

 أ  |     أغــراض تنمويــة فــي المناطــق التــي تكــون فيهــا مؤشــرات التنميــة 
منخفضــة.

ــة  ــر العقــاري، بهــدف جــذب االســتثمار فــي عملي بـــ |   مشــاريع التطوي
التطويــر العقــاري بشــكل يســاعد علــى إمــداد قطــاع اإلســكان بمجّمعــات 
عمرانيــة متكاملــة وتأميــن االحتياجــات الســكانية لــذوي الدخــل المحــدود،  

وإقامــة مــدن وضــواح ســكنية متكاملــة مجتمعــات عمرانيــة جديــدة

ج |  إعــادة اإلعمــار للمناطــق المتضــررة مــن الحــرب أو العمليــات 
الحربيــة.

د |  يســتند إحــداث المنطقــة التنمويــة إلــى دراســة تفصيليــة للمنطقــة 
)اقتصاديــة واجتماعيــة(.

تحــدث المنطقــة التنمويــة بقــرار مــن المجلــس بنــاء علــى اقتــراح مجلــس 
ــب تقدمــه  ــى طل ــاء عل ــة، أو بن االدارة بعــد التنســيق مــع الجهــات المعني
أي مــن هــذه الجهــات إلــى مجلــس اإلدارة وذلــك ألحــد األغــراض اآلتيــة:
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المادة / 41 / :

أشــكال المناطق االقتصادية الفصل 
الثـالث عشــر

وزير اإلدارة المحلية والبيئة

المحافظ المعني

رئيس هيئة التخطيط اإلقليمي

مدير النظم والمخططات في وزارة اإلدارة المحلية والبيئة 

المدير العام للشركة العامة للكهرباء في المحافظة

مدير الخدمات الفنية بالمحافظة

مدير المنطقة التنموية

مدير السياحة في المحافظة

مدير الزراعة واإلصالح الزراعي في المحافظة

مدير الصناعة في المحافظة

رئيسًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا 

عضوًا

عضوًا

بـ  |  تتولى اللجنة المهام اآلتية:

ج  |   تجتمــع اللجنــة مــرة كل ثالثــة أشــهر، وكلمــا دعــت الضــرورة ، 
بدعــوة مــن رئيســها .

1(  اإلشــراف علــى إعــداد مخطــط عــام للمنطقــة يبيــن فيــه مواقــع المشــاريع 

المزمــع تنفيذهــا حســب القطاعــات.

2(  اإلشــراف علــى تنفيــذ البرنامــج المــادي والزمنــي والمالــي المالئــم إلنجــاز 

مشــاريع المنطقــة التنمويــة.

3(  اإلشــراف علــى التقيــد بالضوابــط والمحــددات التــي يضعهــا المجلــس عنــد 

إحــداث المنطقــة.

4(  اإلشراف على المنطقة.

الفـرع األول:   المنطقـة االقتصــادية التنمويــة

 أ  |  ُتشــّكل بقــرار مــن المجلــس لجنــة ُتســمى لجنــة المنطقــة التنمويــة 
علــى النحــو اآلتــي:

ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا.

إدارة المنطقة 
التنموية:
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المادة / 42 / :

المادة / 43 / :

أشــكال المناطق االقتصادية الفصل 
الثـالث عشــر

الفـرع األول:   المنطقـة االقتصــادية التنمويــة

أ  |   تتولــى لجنــة المنطقــة التنمويــة، إضافــة لمهامهــا، دراســة طلبــات 
تخصيــص المقاســم ضمــن أراضــي أمــالك الدولــة، ورفــع مقترحهــا إلــى 
ــه وفــق نظــام أســس اســتخدام العقــارات المملوكــة  المجلــس للبــت في

مــن الدولــة. 

بـ  |   يتضمن النظام أسس التخصيص، واالستحقاق وجدول 
األفضليات وتصنيف المقاسم، وآلية االعتراض في حال رفض 

التخصيص.

ــزم  ــزم األمــر- بتكليــف مــن يل ــة –إذا ل ــة المنطقــة التنموي أ  |  تقــوم لجن
لوضــع :

1(  برنامــج تخطيطــي ومخطــط تنظيمــي عــام يّوضــح اســتعماالت األراضــي 

والربــط الطرقــي والســككي القائــم والمقتــرح والمواقــع األثريــة والممّيــزة.

2(  مخطــط تنظيمــي عــام ومخطــط تنظيمــي تفصيلــي للمنطقــة التنمويــة 

ــز الخدمــات العامــة بمــا  ــق العامــة، ومراك يوضــح الطرقــات والســاحات والحدائ

فيهــا محطــات ومراكــز تحويــل الكهربــاء وخزانــات الميــاه والمقاســم المعــّدة للبنــاء 

ووجائبهــا العمرانيــة، وتوّضــع الفعاليــات المختلفــة وُتصــّدق هــذه المخططــات 

وفــق أحــكام المرســوم التشــريعي رقــم /5/ لعــام 1982 المعــّدل بالقانــون /41/ 

لعــام 2002 .

بـــ  |  يراعــى عنــد وضــع المخطــط التنظيمــي العــام والمخطــط التنظيمــي 
التفصيلــي للمنطقــة التنمويــة وبالتنســيق مــع الجهــات المختصــة اآلتــي:

1( المســاحات الالزمــة لــكل نشــاط اقتصــادي حســب نوعــه بما يتـــالءم مـــع واقـــع 

ــة تعتمــد  ــر وبرامــج وظيفي ــه وتطــوره ووفــق أســس ومعايي ــاط ورأس مال النشـ

علــى معاييــر عالميــة.

2( عــدد ومســاحات المقاســم مــن كل نــوع مــن أنــواع النشــاطات علــى أســاس 

ــه . ــة النشــاط واحتياجات ــات تتناســب ونوعي فئ
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المادة / 44 / :

المادة / 45 / :

أشــكال المناطق االقتصادية الفصل 
الثـالث عشــر

الفـرع الثاني:  المنطقة االقتصادية التخصصية

 أ  |   تحــدث المنطقــة التخصصيــة بقــرار مــن المجلــس، بنــاء علــى اقتــراح 
مجلــس االدارة بعــد التنســيق مــع الجهــات المعنيــة، أو بنــاء علــى طلــب 

تقدمــه أي مــن هــذه الجهــات أو الراغبيــن باالســتثمار وفــق اآلتــي:

ــوع  ــة بغــرض ممارســة ن ــة التخصصي ــة االقتصادي بـــ |   تحــدث المنطق
وتشــمل  الخدميــة،  أو  اإلنتاجيــة  االقتصاديــة  األنشــطة  مــن  محــدد 
مناطــق تجهيــز الصــادرات والمناطــق التقنيــة والمــدن الطبيــة والصحيــة 

والســياحية وغيرهــا.

ج |  إذا كان طلــب إقامــة المنطقــة مقدمــًا مــن قبــل إحــدى الجهــات 
العامــة فيجــب أن يتضمــن توصيفــًا وتحديــدًا للمنطقة وتصورًا للمشــاريع 

الممكــن إقامتهــا فــي المنطقــة.

1(  يقدم الطلب الى الهيئة لعرضه على مجلس االدارة.

2(  يقــوم مجلــس االدارة بدراســة الطلــب بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة، 

ورفعــه إلــى المجلــس مشــفوعًا برأيــه.

 أ  |  تحديــد للموقــع المزمــع إقامــة المنطقــة االقتصاديــة عليــه متضمنــًا 
مســاحته وموقعــه، مرفقــا ببيــان مســاحة وقيــد عقــاري للعقــار مــع بيــان 
المســتند القانونــي لحيــازة العقــار فــي حــال كان العقــار جاريــًا بملكيــة 

خاصــة.

بـــ |  بيــان المرافــق وعناصــر البنيــة التحتيــة القائمــة المطلــوب إدخالهــا 
وبيــان تقديــري بكميــات الميــاه والطاقــة المطلوبــة للمنطقــة فــي مراحل 

أنشــطتها المختلفــة.

ج  |  وصــف عــام لنوعيــة المشــروع أو المشــروعات المزمــع إقامتهــا فــي 
ــة  ــا والعمال ــري، ورؤوس األمــوال الالزمــة له المنطقــة، وعددهــا التقدي

المتوقــع تشــغيلها فــي المراحــل المختلفــة للنشــاط.

يقدم الطلب من 
الراغب باالستثمار 
إلى الهيئة مرفقًا 

بالوثائق والبيانات 
اآلتية:
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المادة / 45 / :

المادة / 46 / :

المادة / 47 / :

أشــكال المناطق االقتصادية الفصل 
الثـالث عشــر

الفـرع الثاني:  المنطقة االقتصادية التخصصية

المشــاريع فــي  تنفيــذ  إليهــا  التــي ســوف يســند  الجهــة  بيانــات    | ه 
المنطقــة، وإدارتهــا ومشــاريعها المنفــذة ســابقا إن وجــدت، والبيانــات 

الترخيــص.  األخــرى طالبــة  للجهــات  األساســية 

و  |  البرنامج الزمني المقترح إلقامة المنطقة واستثمارها.

ز  |   تقديــم تعهــد بمراعــاة كافــة المعاييــر البيئيــة والصحيــة واشــتراطات 
الدفــاع المدنــي والســالمة والصحــة المهنيــة المعمــول بهــا، ومراعــاة 

شــروط قــرار إنشــاء المنطقــة.

ح  |    نمــوذج للتعاقــد المزمــع إبرامــه مــع راغبــي االســتثمار فــي المنطقــة 
متضمنــا االلتــزام بالمعاييــر والشــروط المشــار إليهــا فــي هــذه الفقــرة 
وااللتــزام بالقــرارات والقواعــد التــي يضعهــا مجلــس إدارة الهيئــة لتنظيــم 

ــة. ــة التخصصي وإدارة المناطــق االقتصادي

د  | مخطط أولي للمنطقة متضمنا توزع الخدمات واألبنية والمنشآت. 

يتم البت بالطلب 
وفق اآلتي:

 أ  |  تقــوم الهيئــة بعــد تســجيل الطلــب لديهــا بإحالتــه إلــى مجلــس اإلدارة 
للنظــر فيــه فــي أول جلســة لــه.

بـــ  |   يقــوم مجلــس اإلدارة بدراســة وإحالتــه إلــى المجلــس مشــفوعا برأيه 
ســواء بالرفــض أم القبول.

ج  |  يصــدر المجلــس قــراره بالقبــول أو بالرفــض خــالل ثالثيــن يومــا بعــد 
اســتطالع رأي الجهــات المعنية.

فــي حــال صــدور قــرار المجلــس بالقبــول تقــوم الهيئــة بتشــكيل لجنــة 
المنطقــة وفــق  المشــاريع فــي  أو  المشــروع  إشــراف لمتابعــة تنفيــذ 

الضوابــط والمحــددات التــي يضعهــا المجلــس فــي قــرار اإلحــداث
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المادة / 48 / :

إحـداث المنــاطق االقتصــادية الفصل 
الثـالث عشــر

الفـرع الثالث:  المنطقة االقتصادية بملكية خاصة

ــاء علــى اقتــراح   أ  |  يتــم إحــداث المنطقــة االقتصاديــة بملكيــة خاصــة بن
مجلــس االدارة بعــد التنســيق مــع الجهــات المعنيــة، وذلــك بنــاء علــى 

ــن باالســتثمار ــد الراغبي ــب يقــدم مــن أح طل

بـــ |   يقــدم الطلــب مــن الراغــب باالســتثمار إلــى الهيئــة مرفقــًا بالوثائــق 
ــة : ــات اآلتي والبيان

1(  وصــف للموقــع المزمــع إقامــة المنطقــة االســتثمارية عليه متضمنًا مســاحته 
وموقعــه ومرفــق ببيــان مســاحة وقيــد عقــاري للعقــار مــع بيــان المســتند القانوني 

لحيــازة العقار.
2(  طلــب تعديــل الصفــة التنظيميــة للعقــار أو العقــارات المزمــع إقامــة المنطقــة 
االقتصاديــة عليهــا إذا كان ذلــك الزمــا، علــى أن يكــون التعديــل مقيــدا بالقوانيــن 
ــة وعلــى وجــه الخصــوص إذا  واألنظمــة النافــذة واســتطالع رأي الجهــات المعني

كانــت العقــارات ذات صفــة زراعيــة. 
3(  بيــان المرافــق وعناصــر البنيــة التحتيــة القائمــة المطلــوب إنجازهــا وبيــان 
تقديــري بكميــات الميــاه والطاقــة المطلوبــة للمنطقــة فــي مراحــل أنشــطتها 

المختلفــة.
4(  وصــف عــام لنوعيــة المشــروع أو المشــروعات المزمــع إقامتهــا فــي المنطقــة 
وعددهــا التقديــري وفقــًا للمســاحة، ورؤوس األمــوال الالزمــة لهــا، وعــدد العمالــة 

المتوقــع تشــغيلها فــي المراحــل المختلفــة للنشــاط.
5(  مخطط أولي للمنطقة تتضمن توزع الخدمات واألبنية والمنشآت.

6(  بيانــات الجهــة التــي ســوف يســند إليهــا تنفيــذ المشــاريع فــي المنطقــة 
وإدارتهــا ومشــاريعها المنفــذة ســابقا إن وجــدت، والبيانــات األساســية للجهــات 

األخــرى طالبــة الترخيــص.
7(  البرنامج الزمني المقترح إلقامة المنطقة واستثمارها.

ــاع  ــة واشــتراطات الدف ــة والصحي ــر البيئي ــة المعايي ــاة كاف ــد بمراع ــم تعه 8(  تقدي
المدنــي والســالمة والصحــة المهنيــة المعمــول بهــا ومراعــاة شــروط قــرار إنشــاء 

المنطقــة.
9(  نمــوذج للتعاقــد المزمــع إبرامــه مــع راغبــي االســتثمار فــي المنطقــة متضمــن 
االلتــزام بالمعاييــر والشــروط المشــار إليهــا فــي هــذه الفقــرة وااللتــزام بالقــرارات 
والقواعــد التــي يضعهــا مجلــس إدارة الهيئــة لتنظيم وإدارة المناطق االســتثمارية.
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المادة / 49 / :

المادة / 50 / :

إحـداث المنــاطق االقتصــادية الفصل 
الثـالث عشــر

الفـرع الثالث:  المنطقة االقتصادية بملكية خاصة

 أ  |  تقــوم الهيئــة بعــد تســجيل الطلــب لديهــا بإحالتــه إلــى مجلــس اإلدارة 
للنظــر فيــه فــي أول جلســة لــه.

بـــ |  يقــوم مجلــس اإلدارة بدراســة وإحالتــه إلــى المجلــس مشــفوعا برأيــه 
ســواء بالرفــض أم القبــول.

|  يصــدر المجلــس قــراره بالقبــول أو بالرفــض بعــد اســتطالع رأي  ج 
المعنيــة. الجهــات 

البت بالطلب:

أيــا كان  بعــد صــدور قــرار المجلــس بالموافقــة علــى إحــداث المنطقــة 
شــكلها، تقــوم الهيئــة بتشــكيل لجنــة إشــراف لمتابعــة تنفيــذ المشــروع 
أو المشــاريع فــي المنطقــة وفــق الضوابــط والمحــددات التــي يضعهــا 

المجلــس فــي قــرار اإلحــداث. 
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 أ  |   يجــب علــى الراغــب باالســتثمار أن يحــدد فــي طلبــه المقــدم إلــى 
االســتثماري  المشــروع  مــدة  إجــازة االســتثمار  علــى  للحصــول  الهيئــة 
متضمنــة فتــرة التأســيس، حيــث يتــم تحديــد مــدة المشــروع فــي إجــازة 

االســتثمار متضمنــة فتــرة التأســيس.

بـــ  |   للهيئــة عنــد وجــود أســباب مبــررة تقبــل بهــا، تمديــد مــدة تأســيس 
المشــروع لمــدة تعــادل مــدة التأخيــر فــي تأسيســه، علــى أن تحســب فتــرة 
التمديــد مــن مــدة اإلعفــاء الضريبــي الممنــوح للمســتثمر، ويكــون قــرار 

الهيئــة معلــاًل فــي حــال رفــض طلــب التمديــد.

مـــدة الـمشــــروع وتــأســيســه الفصل 
الـرابــع عشــر

ج  |   تصــدر الهيئــة قرارهــا بإلغــاء إجــازة االســتثمار الممنوحــة للمســتثمر 
فــي الحالتيــن اآلتيتيــن:

1(  رفض الهيئة طلب المستثمر تمديد فترة التأسيس.

2(  إذا لم يقم المستثمر بتجهيز المشروع خالل فترة التأسيس المحددة.

المادة / 51 / :

 أ   |   يقــدم طلــب التمديــد مــن قبــل المســتثمر أو وكيلــه القانونــي المادة / 52 / :
وفقــا للنمــوذج المعتمــد إلــى مركــز خدمــات المســتثمرين مــن خــالل 
مــدة ثالثيــن يومــًا قبــل إنتهــاء مــدة تأســيس المشــروع الــواردة فــي إجــازة 

ــدل الخدمــة. ــك تســديد ب االســتثمار   /وذل

بـــ   |   يرفــق بطلــب التمديــد الوثائــق والثبوتيــات المؤيدة للطلب إضافة 
إلــى مذكــرة تبريريــة يشــرح فيهــا أســباب التمديــد، والظــروف التــي منعتــه 

مــن تأســيس المشــروع ضمــن المــدة المحــددة فــي إجازة االســتثمار.

ج  |   يحــدد فــي طلــب التمديــد المــدة اإلضافيــة الالزمــة مــن قبــل 
للتأســيس. المســتثمر 
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مـــدة الـمشــــروع وتــأســيســه

إلغــاء المشــروع وتصفيته والتنـازل عنه

الفصل 
الـرابــع عشــر

الفصل 
الخـامس عشــر

المادة / 53 / :

المادة / 54 / :

المادة / 55 / :

 أ  |  تبـت الهيئة بطلب الـتمــديــد بعــد اســـتطالع رأي الجـهـــات المعنيــة 
)حســب الحــال(، وذلــك خــالل مــدة /15/ خمســة عشــر يومــا تبــدأ مــن اليــوم 

التالــي لتاريــخ تقديــم الطلب.

بـــ |   فــي جميــع األحــوال يجــب أال تتجاوز فترة التمديد لتأســيس المشــروع 
المــدة المحــددة لتأسيســه في إجازة االســتثمار.

ج  |    تطبــق أحــكام القوانيــن النافــذة فــي حــال لم يتم التنازل المنصوص 
عليــه فــي الفقرتيــن / أ- ب/ مــن هــذه المــادة ضمــن المــدد واإلجــراءات 

المحــددة فيها.

أ  |   علــى المســتثمر الســوري التنــازل للغيــر مــن المواطنيــن الســوريين 
ــدة عــن الســقف  ــة فــي المشــروع االســتثماري الزائ ــة العقاري عــن الملكي

ــًا وفقــًا للقوانيــن النافــذة. المحــدد للملكيــة قانون

بـــ |   علــى المســتثمر غيــر الســوري التنــازل للغيــر مــن الســوريين عــن ملكية 
األراضــي العائــدة للمشــروع االســتثماري واألبنية المشــادة عليها.

تطبق األحكام 
اآلتية عند إلغاء 

المشروع أو 
تصفيته:

ج  |   مــع مراعــاة أحــكام قانــون تملــك األجانــب، فــي حــال موافقــة 
مجلــس اإلدارة يجــب أن تتــم عمليــة التنــازل خــالل مهلــة أقصاهــا ســنتان.

أ   |   يقــوم المســتثمر بتقديــم طلــب إلــى الهيئــة يبيــن فيــه رغبتــه بالتنــازل 
عن المشــروع.

بـــ  |    تحيــل الهيئــة الطلــب مشــفوعا برأيهــا إلــى مجلــس اإلدارة للحصــول 
علــى الموافقــة الالزمــة لذلــك.

يكون التنازل من 
مستثمر سوري أو 

غير سوري سواء 
إلقامة مشروع، أم 

عن مشروع قائم 
لمصلحة شخص غير 

سوري، وفق اآلتي:
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تسوية المنازعات الفصل 
السادس عشــر

المادة / 56 / :

المادة / 57 / :

تتم تسوية 
المنازعات الناشئة 

عن تطبيق القانون 
بإحدى السبل 

اآلتية:

لتســوية  وســيلة  وهــي  والوســاطة(:  )التوفيــق  الوديــة  الطــرق    |  أ  
المنازعــات مــن خــالل تدخــل طــرف ثالــث لتقريــب وجهــات نظــر األطــراف 
المعنيــة بهــدف إيجــاد صيغــة توافقيــة وبــدون أن َيفــرض حــال« عليهــم أو 

يصــدر قــرارًا ملزمــًا.

بـــ  |  التحكيــم: فــي حــال عــدم التوصــل إلــى اتفــاق بالطــرق الوديــة، 
فلألطــراف اللجــوء إلــى التحكيــم الداخلــي أو الخارجــي فــي حــال وجــود 
شــرط التحكيــم فــي العقــد، أو مــن خــالل اتفــاق الحــق علــى ذلــك مــن 
قبــل األطــراف )مشــارطة( ووفــق مــا تــم النــص عليــه، وذلــك وفــق اآلتي:

ج  |    عن طريق القضاء المختص.

1(  فــي المنازعــات المدنيــة والتجاريــة التــي تنشــأ بيــن المســتثمرين أنفســهم، يتــم اللجــوء 

إلــى التحكيــم حســب االتفــاق علــى النحــو اآلتــي:

2(  فــي المنازعــات التــي تنشــأ بيــن المســتثمر وبيــن إحــدى الجهــات العامــة، والناجمــة عــن 

العقــد اإلداري، يتــم اللجــوء إلــى التحكيــم وفــق األصــول المتبعــة أمــام مجلــس الدولــة.

-  وفق أحكام قانون التحكيم رقم /4/ لعام 2008.
-  أمــام مركــز اتحــاد غــرف التجــارة الســورية للتحكيــم تبعــًا لنظــام التحكيــم المعمــول 

بــه لديــه وفــق أحــكام المــادة /57/ مــن هــذه التعليمــات.
-  التحكيــم الخارجــي وفــق األصــول المتبعــة أمــام مركــز التحكيــم الــذي تــم االتفــاق 

علــى اللجــوء إليــه.

ــم مســتقل  ــدى اتحــاد غــرف التجــارة الســورية مركــز تحكي  أ   |   يحــدث ل
ــم”. يســّمى “مركــز اتحــاد غــرف التجــارة الســورية للتحكي

بـــ  |  يختــص المركــز بالنظــر فــي المنازعــات المدنيــة والتجاريــة الناشــئة 
عــن تطبيــق أحــكام قانــون االســتثمار وذلــك فــي حــال اتفــاق الطرفيــن 

علــى اللجــوء إلــى التحكيــم أمــام هــذا المركــز.

ج  |  يضــع اتحــاد غــرف التجــارة الســورية النظــام الداخلــي للمركــز، ونظــام 
التحكيــم أمامــه وفقــًا للقواعــد التــي يحددهــا قانــون التحكيــم النافــذ وبمــا 

ال يتعــارض مــع أحــكام القانون.
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تسوية المنازعات

الخطة والخريطة االستثمارية

الفصل 
السادس عشــر

الفصل 
الســابـع عشــر

المادة / 58 / :

المادة / 59 / :

ج  |   أمــا بالنســبة إلــى أحــكام المحكميــن الصــادرة فــي بلــد أجنبــي وفقــًا 
التفاقيــة ثنائيــة أو إقليميــة، أو دوليــة نافــذة فــي الجمهوريــة العربيــة 
ــذ  ــم إكســاؤها صيغــة التنفي ــون الســوري، فيت الســورية، أو ألحــكام القان
بقــرار مــن محكمــة القضــاء اإلداري وفــق األصــول المتبعــة أمــام مجلــس 

الدولــة.

أ  |   أحــكام المحكميــن الصــادرة فــي بلــد أجنبــي يجــوز الحكــم بتنفيذهــا 
إذا كانــت مبرمــة وقابلــة للتنفيــذ فــي البلــد الــذي صــدرت فيــه، وذلــك مــع 

مراعــاة القواعــد المبينــة فــي قانــون أصــول المحاكمــات النافــذ.

بـــ |  يتــم اكســاء أحــكام المحكميــن الصــادرة فــي بلــد أجنبي وفقــًا التفاقية 
ثنائيــة أو إقليميــة، أو دوليــة نافــذة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، أو 
ألحــكام القانــون الســوري، صيغــة التنفيــذ بقــرار مــن محكمــة االســتئناف 
ــات المشــار  ــون أو االتفاقي ــا فــي القان ــًا للشــروط المنصــوص عليه وفق
إليهــا فــي هــذه المــادة، وتعامــل أحــكام المحكمين معاملة أحــكام التحكيم 

الوطنيــة، كل ذلــك مــا لــم يــرد نــص فــي االتفاقيــة يقضــي بغيــر ذلــك.

في حال االتفاق 
على اللجوء إلى 

التحكيم الخارجي 
تطبق بصدد 
حكم التحكيم 

الخارجي األحكام 
اآلتية وذلك مع 
مراعاة األحكام 

المنصوص 
عليها في قانون 

أصول المحاكمات 
النافذ:

تلتــزم الجهــات العامــة صاحبــة الواليــة علــى أمــالك الدولــة الخاصــة بتاريــخ 
ــاة  ــة، بمواف ــات المعني ــد التنســيق مــع الجه ــاذ هــذه التعليمــات، وبع نف
الهيئــة بخرائــط تفصيليــة محــدد عليهــا كافــة العقــارات الخاضعــة لواليتهــا 
والتــي يمكــن أن تكــون محــال لمشــروع اســتثماري أو مــن الممكــن إقامــة 
الخريطــة  فــي  إلدراجهــا  وذلــك  عليهــا،  تخصصيــة  اقتصاديــة  مناطــق 
االســتثمارية مرفقــًا بهــا قاعــدة بيانــات كاملــة تتضمــن الموقع والمســاحة 
المالئــم  االســتثماري  والنشــاط  العمرانيــة،  أو  التنظيميــة  والصفــة 
لطبيعتهــا وأســلوب طرحهــا علــى االســتثمار، والقيمــة التقديريــة لهــذه 
العقــارات، وأي بيانــات أخــرى تــرى الهيئــة ضــرورة وضعهــا علــى الخريطــة 
االســتثمارية، وتلتــزم الجهــات العامــة بتحديــث هــذه البيانات بشــكل دوري 

كل ســنة أو كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك.
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 أ  |  تتضمــن الخريطــة االســتثمارية تحديــد نوعيــة وشــروط االســتثمار 
وتوزيعــه الجغرافــي مناطقيــًا، ومناطقــه الجغرافيــة وقطاعاتــه وتصنيفاتــه، 
كمــا تتضمــن تحديــد العقــارات المملوكــة للدولــة أو إلحــدى الجهــات العامــة 

المعــدة لالســتثمار.

بـــ  |   تعــد الهيئــة مشــروع الخريطــة االســتثمارية بالتنســيق والتعــاون مــع 
الجهــات العامــة المعنيــة، ويجــب مراجعــة هــذه الخريطــة مــرة علــى األقــل 

كل ســنة، وكلمــا دعــت الحاجــة.

ج  |   يجــب أن يراعــى قــدر اإلمــكان فــي معــرض إعــداد الخريطــة االســتثمارية 
المخططــات  ضمــن  المدرجــة  العقــارات  مواقــع  اســتبعاد  وتحديدهــا 
االســتمالكية مــن الخريطــة، كمــا يراعــى اســتبعاد العقــارات المدرجــة أو التــي 

ــا ضمــن المخططــات االســتمالكية. ــى الخريطــة مــن لحظه ســتدرج عل

الخطة والخريطة االستثمارية

تأسيس الشركات المشتركة

الفصل 
الســابـع عشــر

الفصل 
الثـامـن عشــر

المادة / 60 / :

الراغبــة بإحــداث شــركة مشــتركة مــع إحــدى المادة / 61 / : |  تقــوم الجهــة العامــة   أ  
جهــات القطــاع الخــاص لتنفيــذ مشــروع اســتثماري وفــق أحــكام القانــون، 
برفــع مقترحهــا إلــى المجلــس للبــت فيــه مشــفوعًا بدراســة وافيــة عــن 
غايــة الشــركة المقترحــة ومهامهــا، ودراســة عــن المشــروع أو المشــاريع 

االســتثمارية المزمــع إحداثهــا مرفقــا بجــدوى اقتصاديــة.

بـ  |  يشترط أن تكون الشركة من نوع الشركات المساهمة المغفلة. 

ج  |  فــي حــال موافقــة المجلــس علــى المقتــرح يقــوم بتحديــد نســبة 
مســاهمة الجهــة العامــة فــي رأس مــال الشــركة المشــتركة المزمــع إحداثهــا.

د  |  ال يجــوز نقــل ملكيــة المقدمــات العينيــة التــي تقدمهــا الجهــة العامــة 
كمســاهمة فــي رأس مــال الشــركة المقترحــة إلــى تلــك الشــركة. 

هـ  |  يتم رفع مشروع الصك التشريعي المتضمن إحداث الشركة 
المشتركة إلى الجهات المعنية الستكمال أسباب صدوره وفق أحكام 

القانون النافذ.
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أحكـــام عـــامــة الفصل 
التــاسع عشــر

المادة / 62 / :

المادة / 63 / :

المادة / 64 / :

المادة / 65 / :

في المشــروعات المشــمولة بأحكام القانون والتي تكون ضمن القطاعات 
التــي تنظــم عملهــا قوانيــن وأنظمــة خاصــة، ُتمنــح إجــازة االســتثمار علــى أن 
يراعــى فيهــا األحــكام المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن واألنظمــة الخاصــة 
المتعلقــة بهــذه القطاعــات مــن الناحيــة الفنيــة والتنظيميــة، ويســتفيد مــن 

المزايــا والحوافــز المنصــوص عليهــا فــي القانــون.

إن المزايــا والحوافــز واإلعفــاءات الممنوحــة للمســتثمر بموجــب أحــكام 
القانــون تحــول دون اســتفادته مــن أي حوافــز أو مزايــا أو إعفاءات منصوص 

عليهــا فــي قوانيــن أخــرى.

فــي حــال قيــام الراغــب باالســتثمار باســتيراد اآلالت والتجهيــزات وخطــوط 
اإلنتــاج ووســائط النقــل الخدميــة غيــر الســياحية الالزمــة للمشــروع وتســديد 
الرســوم الجمركيــة عليهــا قبــل حصولــه علــى إجــازة االســتثمار، فــإن ذلــك 
ال يحــول دون اســتفادته مــن اإلعفــاءات والمزايــا األخــرى المنصــوص عنهــا 

فــي قانــون االســتثمار.

يلتــزم المســتثمر بتأســيس وتنفيــذ مشــروعه االســتثماري وفقــا    | أ  
للشــروط والضوابــط الــواردة فــي التراخيــص الممنوحــة لــه والتــي منحــت 
علــى أساســها إجــازة االســتثمار تحــت طائلــة إلغــاء إجــازة االســتثمار وإلغــاء 
والضوابــط  للشــروط  مخالفتــه  تبيــن  حــال  فــي  الممنوحــة  التراخيــص 

المذكــورة.

بـــ  |   تقــوم الجهــة العامــة المعنيــة التــي منحــت الترخيــص بالتأكــد مــن 
ــواردة فــي الرخصــة.  ــط ال ــذ المشــروع وفــق الشــروط والضواب تنفي
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تنحصــر عالقــة الراغــب باالســتثمار أو المســتثمر بالهيئــة عبــر مركــز خدمــات 
المســتثمرين، وتقــدم الطلبــات المتعلقــة بالحصــول علــى إجــازة االســتثمار 
وكذلــك كافــة الطلبــات الالحقــة لإلجــازة أو المتعلقــة بالمشــروع إلــى مركــز 
خدمــات المســتثمرين، وتلتــزم الجهــات المعنيــة بالمهــل المحــددة فــي 

دليــل اإلجــراءات لكافــة هــذه الطلبــات فــي جميــع مراحــل المشــروع. 

أحكـــام عـــامــة الفصل 
التــاسع عشــر

المادة / 66 / :

المادة / 67 / :

المادة / 68 / :

ــة قبــل  ــع المشــروعات التــي حصلــت علــى إجــازة اســتثمار مؤقت تعــد جمي
والتعليمــات  القانــون  بأحــكام  حكمــا  مشــمولة  التعليمــات  هــذه  نفــاذ 
شــريطة اســتكمال اإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي التعليمــات الناظمــة 

لمنــح إجــازة االســتثمار المؤقتــة.

تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
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