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  في الجمهورية العربية السورية مناخ االستثمار

  

البد من استكمال الظروف المالئمة لتشـجيع االسـتثمارات وتنويعهـا وتوجيههـا باتجـاه      

 أننـا  سـيما  .تمنع ذلك التيبالدنا وتجاوز جميع المعوقات البيروقراطية  فيالقطاعات الواعدة 

رغم هذه الظروف إن  مشجعاً كانوقد  ،التالناظمة لالستثمار وقدمنا كل التسهي القوانينطورنا 

ـ  /470/ إلىاالستثمار  قانونتصل قيمة المشاريع الموافق عليها حسب   يمليار ليرة سورية وف

 لكيالتنفيذ وعلينا إن نعمل جاهدين  في هيالعبرة  طبعاً ،ئة مليار ليرة سوريةام السياحيالقطاع 

 . األرضأمر واقع على  إلىتتحول كل هذه المشاريع 

  السيد الرئيس الدكتور بشار األسد                                           

  رئيس الجمهورية العربية السورية                                          
  

  
  

في حفل افتتاح مؤتمر المغتربين الثاني لحظة تشـابكت فيهـا يـدا     التاريخية من اللحظات

سماحة مفتي الجمهورية الدكتور أحمد حسون وغبطة البطريرك أغناطيوس الرابع هـزيم، فـي   

   .في سورية والتآلف الوطني مختلف الطوائف واألديان إشارة إلى التآخي الذي تعيشه

  :بعذوبة المست شغاف القلوب والرسالة واحدةثم تحدثا 

  سورية بلد األمن والسالم ومن واجب المغتربين أن يستثمروا فيها

  :بالقول كلمتهوختم سماحة المفتي 

  " سورية أرض مباركة ومن يستثمر فيها قرشاً حالالً يعود عليه بمائة" 
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  في الجمهورية العربية السورية مناخ االستثمار

  )والطردجذب عوامل ال( 
يعد االستثمار قاطرة النمو االقتصادي ألنه يؤدي إلى قيام العديد من المشروعات اإلنتاجيـة  

والخدمية وفي مختلف المجاالت ويخلق فرص عمل جديدة، كما يوفر فوائض ماليـة للحكومـة   

سـتيعابية  زيـادة القـدرة اال   ولألفراد يتم عادة إعادة استعمالها بتأمين احتياجاتهم مما يؤدي إلى

لذلك ال بد من تحسـين  . وتحسين مستوى معيشة المواطنتوسيع االستهالك و لالقتصاد الوطني

مناخ االستثمار وإزالة كافة العوائق البيروقراطية وتبسيط اإلجـراءات إلـى جانـب المزايـا     

واإلعفاءات التي تؤدي إلى جذب مزيد من االستثمارات، و ال بـد أن يكـون تحسـين منـاخ     

و هذا يعني الحفاظ على االسـتثمارات  . ار أحد أهم أهداف برنامج اإلصالح االقتصادياالستثم

  . القائمة وجذب المزيد من االستثمارات

مجمل األوضاع القانونية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية التي تكون هو مناخ االستثمار 

لقد تم  )1( .يرة ومتداخلة إلى حد كبيرمكونات هذه البيئة متغوتظل البيئة التي يتم فيها االستثمار 

تؤثر كـل منهـا    ،حصر مجموعتين من العناصر التي يبني عليها المستثمر قراره االستثماري

العناصـر   -الثانيـة  ، ولالستثمار الجاذبةالعناصر  -األولى  ،باتجاه محدد في مناخ االستثمار

  :لالستثمار الطاردة

  )2(: رجموعة العناصر الجاذبة لالستثمام -آ

  .االستقرار السياسي واالقتصادي وثبات سعر صرف العمل المحلية -

  .سهولة إجراءات تنفيذ االستثمار والتعامل مع الجهات الرسمية في البلد المضيف -

  .تحقيق عائد مجزي لالستثمار وحرية تحويل األرباح وأصل لالستثمار للخارج -

  .اخليتوفير البنى التحتية واتساع حجم السوق الد -

  .وضوح القوانين وسهولة الحصول على ترخيص لالستثمار -

  .احترام البلد المضيف لالتفاقات التي يعقدها مع الغير -

  .التسهيالت واالمتيازات واإلعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية -

  .نجاح مشاريع سابقة في البلد المضيف -

  .توفير سوق منظم لتداول األوراق المالية -

                                                 
ان التقرير السنوي الصادر عن المؤسسة العربية لضم، 1988مناخ االستثمار في الدول العربية لعام  -) 1(

  .45م، ص1989االستثمار، الكويت 

  .47- 44المصدر السابق، ص -) 2(



 3

  .وفير الرأي العام المحلي الذي يرحب بالمستثمر الوافدت -

تختلف العناصر المعوقة لالستثمار في الوطن : لالسـتثمار  الطاردةمجموعة العناصر  –ب 

  :ويمكننا تحديد هذه المعوقات وفقاً لما يلي. العربي من قطر آلخر

  .عدم توفر االستقرار السياسي واالستقرار االقتصادي  - 

   .ضة على حركة رأس المال وتحويل األرباحالقيود المفرو - 

  .عدم ثبات سعر صرف العملة المحلية  - 

  .البيروقراطية وصعوبة إجراءات التسجيل والترخيص  - 

  .ومحدودية السوق المحلية) األساسية(عدم توفر البنى التحتية  - 

  .عدم وضوح قوانين االستثمار وكثرتها وتضاربها - 

  .عدم توفر سوق منظم لألوراق المالية - 

  .عدم توفر عناصر اإلنتاج وصعوبة االستيراد من الخارج - 

  .تفشي الفساد اإلداري وخاصة في اإلدارة االقتصادية - 

  .عدم توفر دراسات مسبقة عن فرس االستثمار المتاحة - 

  .عدم وضوح سياسة اإلعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية - 

  .عدم وجود حوافز كافية للصناعات المحلية - 

االستثمار عادة في المشاريع التي يكون فيها معدل العائد على االسـتثمار  قرار اتخاذ ويتم 

وبذلك يعتمد حجم االستثمار المحلي على حجم المشـاريع االسـتثمارية   . أعلى من معدل الفائدة

وكلما كثرت أمثال هذه المشاريع، كلما ارتفع . التي يفوق معدل العائد المتوقع منها معدل الفائدة

  .والعكس صحيح كلما عال معدل الفائدة كلما انخفض مستوى المحلي. ار المحليمستوى االستثم

إن كافة الحكومات تعمل على تشجيع االستثمار وتوسيع إمكانيـة االسـتثمار فـي شـتى     

القطاعات االقتصادية بما يتالءم ومتطلبات عملية التنمية الشاملة ومختلـف قطاعـات النشـاط    

  ).عام، خاص، أو مشترك(االقتصادي 

  :وبشكل بارز في القطاعات الرئيسة التالية أي دولةتتركز إمكانيات االستثمار المتاحة في 

  :القطاع الصناعي -1

ويالحظ أن فرص االستثمار تتمركز في مجال الصناعات التي تهدف إلى استخدام الطاقـة  

ـ   أولة غاإلنتاجية غير المست . وارداتفي الصناعات التصديرية والصناعات التي تحل محـل ال

  :بحيث يتم التركيز على

  .التي تعزز الترابط األمامي والخلفي العاليةالصناعات ذات القيمة المضافة  -

  .الصناعات التي تسهم في استغالل المواد األولية والخامات المحلية  -

  .الصناعات التي تسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة -
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  .الصناعات التصديرية -

  :اع الزراعيالقط - 2

مجموعة من السياسات واإلجراءات التي تهدف إلى توسيع إمكانيات  عادةتتبنى الحكومات 

   :وهي بذلك تسعى إلى زيادة. االستثمار في هذا القطاع

   .مساحة األراضي المروية عن طريق بناء مشروعات الري والصرف - 

  . استخدام وسائل الري الحديث - 

  .فيةفي زراعة النباتات العل التوسع - 

  .االهتمام بالثروة الحيوانية - 

  .واإلستراتيجية ةالمحاصيل الزراعية الضروريزيادة مساحة األراضي التي تنتج  - 

  :قطاع السياحة -3

  :وتتمثل أهم فرص االستثمار في هذا القطاع في المجاالت التالية

  .تطوير المواقع األثرية والتاريخية والصحراوية وتشجيع السياحة والرياضة -

  .طوير واستثمار الشواطئ وتنشيط السياحةت -

  .والفنادق السياحية ونشر القرى السياحية في المناطق المناسبة المنشآت إقامة -

  .توفير الخدمات والمرافق السياحية التي تؤمن للسائح رغباته -

  .إنشاء االستراحات السياحية -

  .إقامة وإدارة مدن ألعاب سياحية في المناطق المناسبة -

  .نشر المنشآت السياحية الشعبية وتطويرها -

  :النقلقطاع  -4

  :وتتمثل أهم فرص االستثمار في هذا القطاع في المجاالت التالية

  ).البري، البحري، الجوي، ( النقل بمختلف أنواعه  - 

 .إقامة الموانئ وتوسيعها - 

 .إقامة المطارات وتوسيعها - 

  .شق الطرقات واألتسترادات - 

  :مينالمصارف والتأقطاع  -5

  :وتتمثل أهم فرص االستثمار في هذا القطاع في المجاالت التالية

  .إحداث المصارف الخاصة التقليدية - 

 .إحداث المصارف الخاصة اإلسالمية - 

  .إحداث شركات التأمين الخاصة - 

  :التعليم والصحة قطاع -6
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  :وتتمثل أهم فرص االستثمار في هذا القطاع في المجاالت التالية

  .لخاصةإحداث المدارس ا - 

 .إحداث الجامعات الخاصة - 

 .إلقامة المشافي التخصصية - 

  .إنتاج األدوية - 

من الضروري تحقيق التوازن بين التمويل الداخلي والتمويل الخارجي، والقـروض التـي   

ويجب أن ال تضطر الدولة إلى االقتراض الخارجي بأكثر من طاقتها، ألن ذلك . تخلق المديونية

  .، وزيادة أعباء خدمة الدينسيؤدي إلى تراكم المديونية

  :مناخاً جاذباً لالستثمارات االستثمار مناخ يعد •

 . فقط ومكان واحد ةواحد جهةيتعامل مع  المستثمر كانإذا  •

 التعامل مـع  ضرورة ىعللتشجيع االستثمار،  2007لعام  8المرسوم التشريعي رقم نص 

النافـذة  ( تشغيل في مكان واحـد  الفترة  أو اإلنشاءالمشروعات في فتره  المستثمرين أصحاب

المعامالت في فتـره   وإنجازفي هذا المكان الواحد  متعددةمع جهات  ولو تعامل ىحت) الواحدة 

  .تبسيط اإلجراءات  .ة وقصيرةزمنيه محدد

رسـوم   بدونخامات  أو إنتاجمن معدات ومستلزمات المستثمر يستورده  كان كل ما إذا •

بسعر شرائها من الخارج زائد تكلفـه   ا من السوق المحليةوالحصول عليهجمركيه وال ضرائب 

  . النقل فقط

 شـريعة العقـد  و  , تعاقديه حقوق وواجبـات  عالقةمع العمال  ة المستثمرعالق تكان إذا •

 أهمهايتم هذا بضوابط  أن ىرغبته في ترك العمل عل فال يوجد قيد على العامل عند ،المتعاقدين

يستغني عن  أنعلى صاحب العمل حيث من الممكن  قيد أيضا دوال يوج ،صاحب العمل إخطار

  . بضوابط أيضاالعامل ويتم هذا 

كل  أوثابت  بسعر صرف أيضاًويخرجها ويتعامل  أموااليدخل  استطاع المستثمر أن إذا •

  . المتحمل للمخاطر فهو العملةكانت  فأياوبالتالي  األجنبيبالنقد  ءشرا أوتعامالته بيعا 

 . بسرعة آخرطرف أي  وبين المستثمر بين نزاع أيحسم  •

 وطنياً اقتصادياً االستثمار هدفاً السورية حددت الحكومة: السياسة االستثمارية في سورية

  . لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدالت النمو ورفع المستوى المعيشي للفرد

أواخـر الثمانينـات    تبنت سورية العديد من إجراءات اإلصالح االقتصادي، حيث بدأت منذ

عملية إصالح اقتصادي تدريجي انطلقت بعد النقص الحاصل في القطع األجنبـي والمصـاعب   

وتضمنت العملية بعض خطوات التحرير التجـاري وتشـجيع   . التي تعاني منها البنية اإلنتاجية

صادية بداية تغيير في الفلسفة االقت 1991لعام  10 رقم شكل صدور القانونثم القطاع الخاص، 
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كمـا أن  . باتجاه انفتاح اقتصادي أكبر على القطاع الخاص المحلي واالسـتثمارات الخارجيـة  

ورغم أنه لم يحل محل تلك القـوانين  . القانون المذكور شمل قطاعات أوسع من القوانين السابقة

ك إال أنه سمح بتقديم بعض الحوافز التي ينص عليها للمشاريع المرخصة وفق قوانين سابقة وذل

).  1991لعام  10هو مجلس تأسس وفق القانون رقم و( فقة المجلس األعلى لالستثمار بعد موا

جاء أكثر شموال من كل القوانين السابقة، إال أنه ال يوجد في سورية حتى  10ورغم أن القانون 

وقد جاء المرسـوم  . اآلن أي قانون يتضمن حوافز استثمارية تغطي جميع القطاعات االقتصادية

متضمنا المزيد من الحوافز ومعطيا المزيد مـن   10ليعدل القانون  2000لعام  7لتشريعي رقم ا

القانون أحكام تجاه المشاريع التي ترخص وفق  وبخاصةالصالحيات للمجلس األعلى لالستثمار 

  .وتعديالته 10رقم 

تحديد  تتم عملية وضع برنامج لإلصالح االقتصادي من خالل: برنامج اإلصالح االقتصادي

  .الخطوات والمراحل التي يمر بها البرنامج

  .توصيف الوضع الراهن لالقتصاد السوري :المرحلة األولى

تحديد مالمح الوضع المستقبلي الذي نرغب باالنتقال إليه وتحديد األهداف  :المرحلة الثانية

  .والمبادئ والمنطلقات

هن لالقتصاد إلى الوضع المرغـوب  تحديد آليات االنتقال من الوضع الرا :المرحلة الثالثة

  .باالنتقال إليه

  :و يمكن أن يتضمن برنامج اإلصالح االقتصادي عدد من المستويات

السياسات االقتصـادية، اإلصـالح النقـدي والمصـرفي،     ( المستوى الكلي ويتضمن  -1

  ).اإلصالح المالي، اإلصالح الضريبي، األجور والرواتب واألسعار 

 .ا يتضمن إصالح القطاع الصناعي والزراعي والخدميو هذ: المستوى القطاعي -2

 .و يتضمن إصالح المنشآت الخاصة والعامة: مستوى المنشأة -3

  : في إتباع سياسات تهدف إلى تحقيقاالقتصادي  اإلصالحترتكز جهود و

  . تقليص االختالالت المالية واحتواء التضخمواالستقرار االقتصادي  -

   .المتاحة وتنميتهاتحسين كفاءة تخصيص الموارد  -

  .النمو االقتصادي المستمر وزيادة فرص العمل المنتج وتحسين مستويات المعيشة -

   :ولعل ابرز السمات التي تميز برنامج اإلصالح االقتصادي

  تحرير النشاط االقتصادي من القيود،  - 

 على آليات السوق، االعتماد - 

  تطوير القطاع العام وإعادة تأهيله، - 

 في اإلنتاج والتصدير،  لتكون مساهمته أكبرالخاص تشجيع القطاع  - 
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  .الخارجو الداخل واعتماد سياسة التنمية الموجهة نحو - 

شاملة لبرنامج اإلصالح االقتصادي يـتم   إستراتيجيةولتحقيق ذلك ال بد من صياغة رؤية (

عملي في ضوئه إعداد السياسات والخطط والبرامج العملية الالزمة لتحقيقها على أساس علمي و

ومترابط، ويتم تنفيذها في إطار عمل مؤسسي مستقر ملزم لجميـع األطـراف المعنيـة، مـع     

االستفادة من الجهود والدراسات العديدة السابقة، وما تضمنته من تشخيص شـامل لالخـتالالت   

   .)الهيكلية القائمة في االقتصاد الوطني وسبل معالجتها

 خالل السنوات الخمـس الماضـية  تم اتخاذها ويمكن تلخيص اإلجراءات االقتصادية التي 

  : تحت عنوانين أساسيين

قانون سرية المصارف، وقانون إصدار  تحسين اإلطار القانوني للنشاط االقتصادي، - األول

باإلضافة إلى أنه يجري حاليا دراسة التشريع المتعلق بتأسيس وقانون الضريبة النقد و التسليف، 

جراءات األخرى التي تتم دراستها إصدار قانون تجـاري جديـد،   و من بين اإل. السوق المالية

  .وقانون جمارك جديد، وتوحيد أسعار الصرف

إطالق اإلصالحات في قطاع المال والمصارف، و تتضمن السـماح بتأسـيس     - الثانيو

، تحسين الحوافز االستثمارية، تخفيف القيود علـى  )في الداخل والخارج ( المصارف الخاصة 

  .راد والتبادل التجاري، تخفيض الرسوم الجمركية على مستوردات المواد األوليةاالستي

يبدأ اإلصالح االقتصادي وتحسين مناخ االستثمار في سورية بإصالح السياسات االقتصادية 

السياسات المالية والنقدية والضرائب و دور الدولة ودور القطـاع الخـاص وتحسـين    ( الكلية 

ال بـد أن  . م تليها تفاصيل الخطط التنفيذية والقطاعية في مختلف المجـاالت ث) القدرة التنافسية 

يهدف إلى تصحيح سياسات طبقت في سورية لفترة طويلـة مـن الـزمن     جماعياً يكون جهداً

واستنفذت أغراضها االقتصادية وإفساح المجال لتطبيق سياسات جديدة تلبي متطلبـات الـزمن   

و سيؤدي نجاح برنامج اإلصالح االقتصادي إلى تحسـين  . يةوالتحوالت االقتصادية واالجتماع

مناخ االستثمار وإحداث تغيرات جذرية في البنية االقتصادية واالجتماعيـة تبشـير بمسـتقبل    

  .مشرق

استدعت عملية اإلصالح االقتصادي كمرحلة انتقالية توفير البيئة التشـريعية والمؤسسـاتية   

لبي تطلعات المستثمرين المحليين والعرب واألجانـب،  الحاضنة لخلق مناخ استثماري مناسب ي

وانسجاماً مع هذا التوجه صدر خالل السنوات األخيرة حزمة واسعة من التشريعات هدفت إلـى  

تنشيط األدوات االقتصادية الفاعلة وجذب المزيد من االستثمارات من خـالل تنظـيم وتسـهيل    

  .إجراءات تنفيذ المشروعات االستثمارية وتبسيطها

أكدت إستراتيجية تحقيق أهداف الخطة الخمسية العاشرة السورية في مجـال االسـتثمار   

  :على ضرورة
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  .تشجيع رأس المال الخارجي على الدخول إلى السوق السورية •

  .تسهيل تسييل االستثمارات •

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

  .تجات والخدماتزيادة عدد المن •

  .األوراق المالية استكمال تأسيس سوق •

  .توفير اإلطار التشريعي والمؤسسي لتوريق األصول المالية •

  .توفير المهن والخدمات االستشارية والمالية الالزمة الزدهار القطاع المالي •

  .تحفيز االستثمار طويل األجل •

  .تعديل قانون تشجيع االستثمار وقانون العمل •

  .م خاصة باالستثمار والمنازعات التجاريةإحداث محاك •

يعد االقتصاد السوري من أقل االقتصادات صعوبات ومشاكل بين اقتصـادات المنطقـة   و

وذلك بسبب إنتاج وتصدير النفط واالحتياطيات الكبيرة من الغاز الطبيعي والمواسم الزراعيـة  

  .الجيدة

  :مناخ االستثمار في سورية

ي الجمهورية العربية السورية خالل السنوات الخمس الماضـية،  شهدت البيئة االستثمارية ف

تحسنا كبيراً ومتسارعاً منذ أن بدأت عملية التحديث والتطوير التي يقودها السيد الرئيس بشـار  

  .2000األسد منذ عام 

وراحت  2003و  2002وفي سياق عملية اإلصالح االقتصادي التي بدأت متأنية في عامي 

، وبخاصة بعـد اعتمـاد سياسـة اقتصـاد السـوق      2005و 2004ي عامي تتسارع وتيرتها ف

. 2005االجتماعي التي أقرها المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي االشتراكي في عام 

وأخذت تتوضح معالمها أكثر خالل إعداد الخطة الخمسية العاشرة مؤكدة سالمة التوجـه ودقـة   

على تحقيق النجاح في االنتقال إلى مراحل متقدمة فـي  األهداف بعد أن عقدت الحكومة عزمها 

  .مسيرتها

الخاص بتشجيع /  8/ أصدر الرئيس بشار األسد المرسوم التشريعي رقم  2007وفي عام 

  .الخاص بإحداث هيئة االستثمار السورية/  9/ االستثمار، وتضمن والمرسوم التشريعي رقم 

ت ومناقشات حكومية وأكاديمية حول مـدى  ويأتي صدور هذين المرسومين بعد عدة مداوال

القـانون  ( الحاجة إلى قانون عام لالستثمار في سورية يتالفى ثغرات قانون االستثمار السـابق  

بعد إدراك الحكومة أن اإلعفاءات الضريبية ليست هي السـبيل  ) وتعديالته  1991لعام  10رقم 

ل حافزاً لوحدها ما لم تقترن بمتطلبات الوحيد لجذب االستثمار وبخاصة األجنبي منها، وال تشك
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أخرى للمستثمرين تتعلق بتسهيل العمل وتبسيط اإلجراءات وحرية تحويل األمـوال والشـعور   

  .باألمان والحرية

مجموعـة مـن   يتضـمن  إن تشجيع االستثمار وتحفيزه ال يقتصر على تقديم الحوافز فهو 

السياسات االقتصادية، البنية التحتية، الضمانات : المتشابكة التي تتبادل التأثير فيما بينها العناصر

النظـام   تطـوير القـوانين واإلجـراءات،   تبسـيط  المقدمة للمستثمرين، اإلجراءات القانونية، 

  .الخ.. ، تطوير النظام الضريبيالمصرفي

أطر مشجعة لالستثمار تضم حوافز قوية للمبادرات الريادية  إلىلقد أدركت سورية الحاجة 

 األسدو قد حدد السيد الرئيس بشار . في االقتصاد الوطني اإلستراتيجية األهميةذات  والمشاريع

المباشـر يشـكالن    األجنبـي االستثمار كهدف وطني، ذلك ألن االستثمار الوطني واالسـتثمار  

   .لتحقيق تنمية مستدامة واألضمن األقوىالمحرك 

  :عديدة تشجع على االستثمار في سورية أهمها عوامل

  :موقع الجغرافي االستراتيجي لسوريةلا - 1

  .و أوروبا أفريقيا –ملتقى القارات الثالث آسيا  -

  .األوسطفي وسط منطقة الشرق  -

 وموانئالمتوسط عبر ميناء الالذقية و ميناء طرطوس  األبيضمنفذ على البحر  -

 .أخرى في دول مجاورة كميناء بيروت

وزع اسـتخداماتها علـى النحـو   و تت 2كم 185200وتمتد سورية على مسـاحة قدرها  

هكتـار يـروى منهـا      5502هكتار يزرع منها فعالً   5997أراضي قابلة للزراعة  : التالي

هكتـار   3710هكتار و أراضي غير قابلة للزراعـة مسـاحتها     1186بمختلف وسائل الري  

و  موزعة إلى أراضي أبنية و مرافق عامة و إلى مستنقعات و بحيرات و أراضي صخريــة

 8265هكتار عبــارة عن مـروج و مراعـي     8811رملية و المساحة المتبقية و مقدارها  

  .هكتار 546هكتار و أحراش و غابات  

  :بنية سياسية مستقرة و آمنة - 2

إضافة إلى مـنهج التحـديث     1970إن االستقرار السياسي الذي عرفته سورية منذ عام   

سد إثر تسلمه رئاسة الدولة في شهر تموز مـن العـام   والتطوير الذي اعتمده الرئيس بشار األ

والمتمثل في استمرار البناء على ما تحقق سابقاً والعمل على تطويره أمور تجد تجسـيداً   2000

لها في تحسن المناخ االستثماري في سورية مع تتابع القرارات والتشريعات التي تؤكد استمرار 

دعم القطاعين العام والخـاص لتحسـين أدائهمـا     مسيرة اإلصالح االقتصادي المتمحور حول

  . وزيادة إسهام كل منهما في بناء االقتصاد السوري الحديث

  :االجتماعي التزام بالتوجه نحو اقتصاد السوق - 3
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  .سياسات اقتصادية قائمة على دعم وتشجيع القطاع الخاص -

  .الخاص تعددية اقتصادية وشراكة حقيقية وفعالة بين القطاع العام والقطاع -

 .والقانوني واالقتصادي والهيكلي اإلداريالتزام بالتحديث والتطوير  -

  .1990استقرار سعر صرف الليرة السورية منذ عام  – 4

  .امتالك سورية الحتياطي كبير نسبياً من النقد األجنبي – 5

  :مؤهلةو كبيرة موارد بشرية -6

% 45كمـا أن  % 2.4صل إلى تتصف معدالت النمو السكاني في سورية باالرتفاع حيث ت

وتشـكل قـوة العمـل    . هم دون سن الخامسة والعشرين) مليون نسمة  7.65أي ( من السكان 

وهـي   الجيد في بعض المجاالت التأهيلبمليون نسمة، تتصف  4.4من السكان أي قرابة % 26

  .مجاالت أخرىبحاجة إلى التدريب في 

  .ن نسمةمليو 19.5حوالي  إلىيصل عدد السكان في سورية  -

  .قوى عاملة مؤهلة و مدربة -

  .ارتفاع نسبة المتعلمين من السكان -

 .ارتفاع نسبة السكان الذين يتلقون تعليم عالي -

  :مقبولبنية تحتية ذات مستوى  - 7

  .تربط بين كافة القرى والمدن السورية توالمواصالشبكة من الطرق  -

و خطـوط  ) سطرطـو  –الالذقية (المتوسط  األبيضحديثة على البحر  موانئ -

  .مالحية كبرى للسفن

المدن الرئيسية في الدول العربيـة   إلىرحالت مباشرة للخطوط الجوية السورية  -

  .الشمالية وأمريكا وأفريقياوأوروبا 

كمـا   واإلنترنـت تقدم شركة االتصاالت التابعة للدولة خدمات الهاتف والفاكس  -

  .تقوم شركتان قطاع خاص بتقديم خدمة الهاتف النقال

كافة المدن والقرى السورية، و ترتبط سورية مع لبنان  إلىشبكة الكهرباء  تصل -

 .وتركيا ومصر والعراق بشبكة الربط الكهربائي واألردن

 .توفر المدن الصناعية في كل من ريف دمشق وحلب وحمص ودير الزور -

  :مؤشر متوسط للتنمية البشرية - 8

  .والفرنسية واإلنكليزيةتعليم حكومي وخاص باللغة العربية  -

وفرة الخدمات الصحية في المشافي الحكومية والخاصـة وبمسـتوى عـالمي     -

  .ومنخفض التكاليف
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مراكز ثقافية ورياضية و مهرجانات ومعارض ثقافية و ترفيهية و ثروة كبيـرة   -

  .واألوابد األثريةجدا في المواقع 

ك يتمتع و بذل .بالعراقة والحداثةتتصف مطاعم وفنادق ونوادي ترفيهية ممتازة  -

  .المستثمر بمستوى معيشي راقي ومنخفض التكاليف

  :العربية والدولية األسواق إلىنفاذ  - 9

والعـراق وفلسـطين    واألردننفاذ للدول العربية المجاورة وبخاصـة لبنـان    -

والسعودية والخليج عن طريق العمل االقتصادي العربي المشترك و منطقة التجارة 

  .الحرة العربية الكبرى

عن طريق مفاوضـات الشـراكة السـورية     األوروبي االتحادأسواق  إلىنفاذ  -

  .المتوسطية األوروبية

  .اتفاقيات ثنائية وبروتوكوالت تفضيلية مع العديد من دول العالم -

منظمة التجارة العالمية في اجتماعهـا الـدوري    إلىوتقدمت سورية بطلب انضمام 

  .2001في الدوحة عام  األخير

  ):القوانين، العدالة، السرعة في اإلجراءات ( القانونية كفاءة البنية  -10

وحتى اآلن اتخاذ العديد من اإلجراءات التي تهدف إلى تحسـين البنيـة    2000تم منذ عام 

منها على سـبيل المثـال إلغـاء محـاكم األمـن      . القانونية من أجل تسهيل النشاط االستثماري

حول إدخـال وإخـراج النقـد األجنبـي      6قم والمرسوم ر 24االقتصادي، إلغاء المرسوم رقم 

  .والمعادن الثمينة

  :النظام المصرفي –11

ويتكون النظام المذكور مـن مصـرف سـورية    . بدأ النظام المصرفي في سورية بالتنوع

وقد باشـرت  . المركزي والمصرف التجاري السوري باإلضافة إلى خمسة مصارف متخصصة

  .وكذلك المصارف اإلسالمية 2004مع بداية عام  المصارف الخاصة عملها

اتخذت الحكومة العديد من القرارات التي تهدف إلـى تسـهيل   : تبسيط اإلجراءات - 12

  .المعامالت وتبسيط اإلجراءات أمام المستثمرين

  :التشريعات والقوانين المتعلقة باالستثمار -  

وقبل  1952 تتضمن حوافز لالستثمارات الخاصة منذ عام عديدة صدرت في سورية قوانين

وخالل حقبـة التخطـيط المركـزي    . زمن طويل من تبنى التخطيط المركزي أواسط الستينيات

لم يصدر سـوى قـانون واحـد    ) منذ منتصف الستينيات وحتى منتصف الثمانينيات ( الصارم 

يتضمن حوافز لتشجيع االستثمار موجه أساسا للمغتـربين السـوريين والمسـتثمرين العـرب     

  .عات محددةومقتصر على قطا
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بدأت القوانين المحفزة لالستثمار بالظهور، حيث عبر ذلك عن نظرة إيجابيـة   1985ومنذ 

كما أن القوانين المذكورة بقيت مقتصرة على قطاعات . تجاه القطاع الخاص لكنها ال تزال مقيدة

  .اقتصادية بعينها رغم انطباقها على االستثمارات المحلية واألجنبية على السواء

الحالية حوافز متنوعة و هو أمر يفسره صدور هذه القوانين  تشجيع االستثمار ح قوانينوتمن

في مراحل مختلفة، و لكنه ال يعكس بالضرورة أولويات التنمية أو األولويات القطاعيـة عنـد   

  :وقوانين االستثمار في سورية هي. الحكومة

 2000لعـام   7المرسوم  وتعديالته بموجب 1991لعام  10االستثمار رقم  تشجيع قانون .1

التوجه نحو تشجيع اسـتثمار   إطارلتدعيم المناخ االستثماري في سورية في  والذي جاء تتويجا

 فـي  واألجنبيةالمواطنين العرب والسوريين المقيمين والمغتربين ورعايا الدول ا لعربية  أموال

بحيـث   يا للمسـتثمرين كثيرا من الحوافز والمزا أعطىالمشاريع االستثمارية في سورية والذي 

 .بكل حرية وأصولها أرباحهاسورية بكل حرية وتخرج من  إلىتتدفق االستثمارات 

 )شركات القطاع الزراعي المشترك (  1986لعام  10المرسوم  .2

 )لتشجيع االستثمار في قطاع السياحة  1985لعام  186القرار رقم  .3

 )الرساميل العربية لتشجيع رساميل المغتربين و 1969لعام  348القانون رقم  .4

 .لتشجيع االستثمار في القطاع الصناعي 1952لعام  103المرسوم رقم  .5

الودائع من رسوم الطوابع  إعفاءوالذي تضمن  1970لعام  58المرسوم التشريعي رقم  .6

جميع عمليات ودائع التوفير لدى المصارف وصناديق التوفير وكذلك ضريبة الدخل علـى   عن

 داولة وعلى جميع الفوائد الناتجة عن ودائع التوفير كما يتضـمن بـان  المت األموالرؤوس  رفع

  .تتمتع تلك الودائع بضمانة الدولة وحمايتها

 الفنادق الدوليـة مـن الـدرجتين    إعفاءوالذي نص على  1972لعام  36القانون رقم  .7

  .تثمر ضمن الفنادق من جميع الضرائب والرسوم الجمركية وغيرهاالتي تس واألولىالممتازة 

  :1991لعام  10قانون تشجيع االستثمار رقم 

يمثل صدور هذا القانون مؤشرا على تحول الحكومة السـورية مـن االقتصـاد المخطـط     

كمـا أنـه   . مركزيا إلى اقتصاد أكثر انفتاحا على القطاع الخاص المحلي والمستثمرين األجانب

حيـث  . مثل أداة الحكومية الرئيسية في تشجيع االستثمارات الخاصة بشقيها المحلي والخارجيي

ويجب على المشاريع المرخصة وفق هذا القانون أن تكـون  . تم تقديم حوافز متساوية للطرفين

قيمة اآلالت والمعدات زيد تمنسجمة مع أهداف التنمية العامة للحكومة وتلتزم بهذه األهداف وأن 

ولقد أعطيـت األولويـة لقطاعـات الصـناعة     . س.مليون ل 10عن  لتجهيزات المستوردةوا

والزراعة والنقل، لكن المجلس األعلى لالستثمار يملك صالحية الترخيص ألي مشروع كان إذا 
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كما أصبح مسموحا للمستثمر األجنبـي أن يملـك المشـروع    . اقتنع بأنه هام لالقتصاد الوطني

  . االستثماري بأكمله

/  9/ الخاص بتشجيع االستثمار والمرسوم التشريعي رقم /  8/ المرسوم التشريعي رقم 

  :الخاص بإحداث هيئة االستثمار السورية

الخـاص بتشـجيع االسـتثمار،    /  8/ اصدر الرئيس بشار األسد المرسوم التشريعي رقم 

ار فـي سـورية   وتضمن هذا المرسوم فصوالً حول ضمانات االستثمار ومزايا وحوافز االستثم

  .الخاص بإحداث هيئة االستثمار السورية/  9/ وأحكاماً عامة، المرسوم التشريعي رقم 

  :2007لعام  8الحوافز التي يقدمها المرسوم التشريعي رقم  -1

بين المستثمر المحلي والمستثمر األجنبي مـن حيـث المزايـا    المرسوم لقد ساوى  •

  .واإلعفاءات توالتسهيال

ستثمر األجنبي حق التملك لألرض والعقار وكافـة الموجـودات   المالمرسوم منح  •

  .الثابتة

  :الستثمارات المحلية والخارجية الحوافز التاليةاالمرسوم يمنح  •

  .إعفاء المستوردات التي تستخدم في المشروع من قيود االستيراد والحصر والمنع •

من الرسـوم   إعفاء المستوردات من اآلالت والمعدات والتجهيزات وسيارات العمل •

المواد األولية المستخدمة في اإلنتاج غير معفاة وتخضع لرسوم بمعدل . ( الجمركية

1 .(% 

لعـام   51منح المشروع حسم ديناميكي ضريبي استناداً لما نص عليـه المرسـوم    •

 . طيلة عمر المشروع 2006

مـن أجـورهم ورواتـبهم    % 50يحق للخبراء والفنيين العرب واألجانب تحويـل   •

 .من تعويضات نهاية الخدمة% 100ة بالعملة الصعبة و الصافي

مـن  % 50تقدر ضريبة الدخل على الشركات المساهمة التي تعرض أكثـر مـن    •

 ).متضمنة الرسم اإلداري % ( 15أسهمها على االكتتاب العام، بنسبة 

تتمتع المشاريع واالستثمارات المرخصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بعـدم   •

أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية االستثمارات وعائداتها إال المصادرة 

إذا كان لغرض النفع العام ومقابل دفع تعويض فوري وعادل للمسـتثمر يسـاوي   

القيمة الرائجة للمشروع قبل تاريخ نزع الملكية مباشرة بعملة قابلة للتحويل بالنسبة 

  .للمال الخارجي
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األرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر يحق للمستثمر سنويا تحويل  •

وفقا ألحكام هذا المرسوم التشريعي إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل بعـد تسـديد   

  .الضرائب المترتبة على هذه األرباح والفوائد

يحق للمستثمر إعادة تحويل المال الخارجي إلى الخارج بعد انقضاء ستة أشهر من  •

ذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظـروف خارجـة عـن إرادة    تاريخ وروده إ

المستثمر يعود تقديرها إلى مجلس اإلدارة والذي يحق له في حاالت خاصة الموافقة 

  .على تحويل المال الخارجي إلى الخارج دون التقيد بالمدة المذكورة

 .تعفى الشركات القابضة من ضريبة الدخل المفروضة على األرباح •

ثمر توظيف النقد األجنبي الجاري في حيازته داخـل سـورية أو النقـد    يحق للمست •

األجنبي الموجود في الخارج والذي يقوم بإدخاله إلى سورية حسب األصول، وذلك 

في تمويل المشاريع الموافق عليها بموجب أحكام قانون االستثمار أو في المسـاهمة  

  .برؤوس أموالها أو شراء أسهمها

لالستثمار أن يمنح حوافز إضافية لم ينص عليها المرسـوم  يحق للمجلس األعلى  •

 .2007لعام  8التشريعي رقم 

  :2007لعام  8الضمانات التي يتمتع بها المستثمرون وفق المرسوم التشريعي رقم  -2

الحصول علـى ضـمانات    2007لعام  8المرسوم التشريعي رقم يمكن للمستثمرين وفق 

مان االستثمار ومركزها الكويـت، أو مـن أيـة مؤسسـة     لمشاريعهم من المؤسسة العربية لض

  .معترف بها من قبل السلطات المعنية في الحكومة السورية

للتـأميم   2007لعام  8المرسوم التشريعي رقم كما لن تخضع االستثمارات المرخصة وفق 

  .إال إذا تم ذلك لدواعي المصلحة العامة وبمقابل تعويضات عادلة

  :النزاعات والتحكيم -3

   :أن تسوى بإحدى الطرق التاليةفي مجال االستثمار يمكن للنزاعات التي تحصل 

 .وديا أو عبر التحكيم •

 .أمام المحاكم السورية •

وفـق االتفاقيـة الموحـدة     1980أمام محكمة االستثمار العربية التي تشكلت عام  •

 .الستثمار الرساميل العربية في البلدان العربية

ية وضمان االستثمار الموقعة بين سورية وبلد المستثمر في وفق أحكام اتفاقيات حما •

 .حال وجود مثل هذه االتفاقيات

 .كما انظمت سورية إلى نادي تسوية النزاعات في مجال االستثمار ومقره نيويورك •
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  :2007لعام /  9/ المرسوم التشريعي رقم 

ي سورية وتعزيـز  وبهدف توحيد سياسات االستثمار والجهة التي تشرف على االستثمار ف

الخـاص بإحـداث   /  9/ البيئة االستثمارية اصدر الرئيس بشار األسد المرسوم التشريعي رقم 

هيئة االستثمار السورية التي تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري وتـرتبط  

وطنيـة  وتهدف الهيئة إلـى تنفيـذ السياسـات ال   . برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق

ويتضمن المرسوم . لالستثمار وتنمية وتعزيز البيئة االستثمارية في الجمهورية العربية السورية

. التشريعي إعادة تشكيل المجلس األعلى لالستثمار ومهامه وإدارة الهيئة ومهامها وصـالحياتها 

  .ستثمرينكما يتضمن المرسوم إحداث النافذة الواحدة في الهيئة وفروعها لتقديم الخدمات للم

إن إحداث النافذة الواحدة في هيئة االستثمار السورية يعد من أهم ما جاء به هذا المرسـوم  

  .نظراً لما تعنيه من تبسيط اإلجراءات مطلب كافة المستثمرين

تحدث النافذة الواحدة في الهيئة وفروعها لتقـديم الخـدمات للمسـتثمرين تمثـل فيهـا       -

باالستثمار ويفوض ممثلو الوزارات والجهات المعنية بكافـة   الوزارات والجهات العامة المعنية

الصالحيات من وزاراتهم أو جهاتهم والتي تمكنهم من انجاز مهامهم وفقا لما ينص عليه النظام 

  .الداخلي للهيئة

تنظم آلية سير أعمال النافذة الواحدة بما في ذلك الجهات الحكوميـة المختلفـة الممثلـة     -

  ..ه الغاية من قبل المجلس األعلى بناء على اقتراح مجلس اإلدارةبموجب نظام يصدر لهذ

إن صدور هذين المرسومين يشكل خطوة متقدمة فـي مجـال تعزيـز البيئـة التشـريعية      

حيث تضمنا الكثير من المزايا والتسهيالت المطلوبة لتشجيع االسـتثمار  . لالستثمار في سورية

للمستثمرين في تحويـل األربـاح والفوائـد إلـى     في سورية ومن أهمها تأمين قدر من الحرية 

الخارج وضمانات عدم مصادرة ممتلكاتهم، إضافة إلى إحداث هيئة االستثمار والنافذة الواحـدة  

  .التي ينتظر منها أن تحد من الروتين والبيروقراطية وتكون حافزاً جديداً للمستثمرين

  :بية سوريةفرص االستثمار المتاحة للمستثمرين في الجمهورية العر

فيه الكثير من الفـرص االسـتثمارية الوافيـة والمضـمونة العائـد       بكراً تعد سورية بلداً

االستثماري المجزي والربحية، إضافة إلى توفر معظم مقومات ومتطلبات الجذب االسـتثماري  

األساسية، إذ أنها تملك إمكانات اقتصادية وبشرية كبيرة وموارد متنوعة، وتملك أيضـا سـوقا   

اسعة نسبيا، كما تتوفر لديها األيدي العاملة المؤهلة والملتزمة ورخيصة األجر ولديها رجـال  و

وكذلك تملك سورية بنية تحتية حديثة ومتطورة وهذا . أعمال أكفاء ومتلهفون للتعاون والمشاركة

 .ما وفر لها بيئة استثمارية جاذبة

مبكر لتنميته وتطـويره واتخـذت   لقد أولت الدولة أهمية خاصة للقطاع الزراعي منذ وقت 

لذلك مجموعة من السياسات واإلجراءات التي تهدف إلى توسيع إمكانيات االستثمار فـي هـذا   
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القطاع وزيادة مساحة األراضي المزروعة عن طريق بناء السدود ومشروعات الري والصرف 

األراضي التـي تنـتج    والتوسع في زراعة النباتات العلفية واالهتمام بالثروة الحيوانية، وزيادة

القمح ومختلف أنواع الحبوب، باإلضافة إلى التركيز على الزراعـات التصـديرية كـالورود    

  .والحمضيات والزيتون وزيت الزيتون وغير ذلك

فسورية غنية بمنتجاتها الزراعية من القطن والحبوب، البقول، الخضار والفواكه والزيتون، 

األسماك النهرية والبحرية، وتصدر جزء كبيـر مـن هـذه    باإلضافة إلى المنتجات الحيوانية و

  .المنتجات إلى دول الخليج العربي واألردن ولبنان ومصر وكذلك إلى السوق األوربية

  :المتاحة للمستثمرين في سورية ستثماريةاالفرص الونورد فيما يلي بعض 

 . )غير المنتجة في القطاع العام(صناعة المولدات والمحركات الكهربائية  .1

صناعة القطع التبديلية بأنواعها لآلالت واألجهـزة والمعـدات والسـيارات والراديـو      .2

  . والتلفزيون والمسجالت

  . صناعة بعض اآلالت والمعدات المستخدمة في صناعة الغزل والنسيج .3

  . صناعة أجهزة التكييف والتدفئة المركزية وأجهزة التبريد .4

  . وحدات التحكم اإللكتروني لآلالت والمعدات .5

  . الحاسبات اإللكترونية ومستلزماتها ومتمماتها .6

  . صناعة آالت التعبئة والتغليف .7

 . وأجزائها) ديزل، بنزين(صناعة المحركات  .8

  .صناعة مكونات السيارات السياحية .9

  . وحدات لتعمير السفن وصناعة الزوارق ومراكب الصيد إقامة .10

  . صناعة القوالب الصناعية بأنواعها وأشكالها المختلفة .11

  ) السلكية والالسلكية( االتصاالتصناعة أجهزة  .12

  . مركز علمي متطور إلنتاج البرمجياتإحداث  .13

  . تعتمد على منتجات النفط الخام ةبترو كيماويصناعات  .14

  . صناعة الشعيرات المستخدمة في إنتاج الخيوط الصنعية .15

  ). الخ... ألبسة ـ أحذية ـ(صناعة الجلود والصناعات الجلدية المتقدمة  .16

  . ناعة الصوف الصخري من البازلتص .17

 .صناعة عجينة الورق .18

  .إعادة تأهيل المؤسسة العامة للمكننة الزراعية .19

 . مشروع حالقة بذار القطن بالتعاون مع المؤسسة العامة إلكثار البذار .20

 .مشاريع أقنية الـري، و مشاريع مكافحة التصحر .21
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 .الطبيعي وتصنيعهمشاريع بساتين التوت وتربية دودة القز إلنتاج الحرير  .22

 .مشاريع االستثمار في مجال الغابات .23

 .مشاريع زراعة النباتات الطبية واستخالص المادة الفعالة .24

 .وتعبئتها) التوابل ( مشاريع زراعة النباتات العطرية  .25

 .مشاريع إنتاج عصائر الفواكه الطبيعية وال سيما الحمضيات والبندورة .26

األجنبية على حد سواء، يتطلب والعربية وات الوطنية إن نجاح الدولة في اجتذاب االستثمار

توفير مناخ استثماري سليم ومستقر، ألن ذلك هو العامل األكثر أهمية في حسـابات المسـتثمر   

فارتفاع معدالت التضخم، أو المغاالة في قيمة العملة الوطنيـة، أو الخفـض   . المحلي واألجنبي

سعار الفائدة أو ضعف الجهاز المصرفي، كـل  داري ألالمفاجئ والحاد في قيمتها، أو التحديد اإل

  .هذا ال يهيئ الظروف المالئمة الجتذاب االستثمارات الوطنية واألجنبية

  :معوقات االستثمار في سورية

يشوب مناخ االستثمار في سورية بعض المعوقات التي تقلل مـن فعاليتـه فـي جـذب     

  :ا ومن هذه المعوقاتاالستثمارات وتؤثر على فعالية االستثمارات نفسه

إن التأخر في إنجاز المدن الصناعية في كافة المحافظـات المجهـزة   : ـ البنية التحتية  1

يشـكل  ) الخ ... كهرباء، ماء، طرق، مصارف، خدمات اتصاالت،( بكافة الخدمات الضرورية 

ـ     موح عقبة كبيرة أمام المستثمرين مما يدفعهم لمواجهة مشـكلة تـأمين األرض المناسـبة المس

الترخيص بها ويحملهم أعباء إضافية، خاصة إذا كانت هذه المنـاطق بعيـدة عـن الخـدمات     

 . الضرورية ويوقعهم في مشاكل الترخيص اإلداري

بالرغم من قيام عدد من المصارف الخاصة مـا  : ـ النظام المصرفي والتعامالت المالية  2

يم الخـدمات المصـرفية   قـد زال القطاع المصرفي في سورية يعاني من نقص واضح فـي ت 

ويعود ذلك إلـى عـدم   ). مانية، خدمات مصرفية أخرى مختلفةإيداعات، قروض، تسليفات ائت(

تطوير العمل المصرفي ومواكبته للتغيرات الجارية في هذا المجال إلى جانب نقص الكفـاءات  

نجـاز  والخبرات المصرفية وما يرافق ذلك من إجراءات روتينية مطولة األمر الذي يعرقـل إ 

العمليات المصرفية ويطيل زمن إنجازها في حين تتسابق المصـارف فـي تنـوع الخـدمات     

فالمصارف السورية تفتقد إلى المرونة في التعامل وعـدم  . المصرفية والسرعة في تقديم الخدمة

وضوح خطة التسليف واالئتمان لديها ووضع قيود متشددة على التسليف واالئتمان المصـرفي  

  .خفاض نسبة التسليفات االئتمانية إلى اإليداعات المصرفيةويوضح هذا ان

يعتبر تثبيت أسعار الفائدة عند حد معين لفترة طويلة تحييد ألهم أدوات : ـ أسعار الفائدة  3

السياسة االقتصادية النقدية التي تلعب دورا فاعال في تشجيع االستثمار وتوجيهه نحو األنشـطة  

في تنميتها حيث تحتاج بعض األنشطة االقتصـادية إلـى دعـم    االقتصادية التي ترغب الدولة 
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ورعاية من قبل الدولة ويتم ذلك في أغلب الدول من خالل منح قـروض اسـتثمارية بفوائـد    

مخفضة، في حين يعاني المستثمرون حاليا من ارتفاع سعر الفائدة على القروض الصناعية، إذ 

  . فيها األعباء اإلضافية بما%  15تصل فائدة القرض في بعض الحاالت إلى 

إن تطبيق نظام ضريبي يتصف بالوضوح والشفافية والعدالة في : ـ الضرائب والرسوم  4

التكليف أهم بالنسبة للمستثمر الجاد من إعفاءات سخية يعقبها ضرائب متعددة ومتشابكة وبنسب 

  . مرتفعة ترهق المكلف

  .ـ الرسم القنصلي

  .المهندسينـ رسوم تصديق المخططات من نقابة 

يقف المستثمرون مطوال أمام القيود والشـروط الموضـوعة   : ـ التعامل بالقطع األجنبي  5

على التعامل بالقطع األجنبي خاصة المستثمر غير السوري وتشكل بالنسبة لبعضهم عامال منفرا 

وتعطي صورة غير جيدة عن مناخ االستثمار، صحيح أنه تم إعطاء بعض المرونـة وتخفيـف   

على التعامل بالقطع األجنبي لكن ال تزال هناك قيود وشروط للتعامل بـالقطع األجنبـي    القيود

  .تسبب ردة فعل سلبية من قبل بعض المستثمرين

يعاني المستثمرون، من جهة ثانية، من مشاكل في تحويل األرباح إلى الخارج وتأمين القطع 

  . ي من خالل نشاطهاالالزم لذلك، خاصة المشاريع التي ال يتوفر لها قطع أجنب

إن تعدد الجهات المشرفة علـى االسـتثمار وتعقيـد إجـراءات     : ـ اإلجراءات اإلدارية  6

الحصول على التراخيص المطلوبة يشكل عقبة كبيرة أمام المستثمرين ويكلفهم الكثير من الوقت 

وتين والجهد والمال، إضافة إلى ما تعانيه بعض اإلدارات المشرفة على االسـتثمار مـن الـر   

والبيروقراطية ويساعدها في ذلك وجود بعض األنظمة والقرارات التي تحكم إجراءات الحصول 

وأكثر هذه التراخيص صعوبة هي الترخيص اإلداري الذي يتطلـب  . على التراخيص المطلوبة

موافقة كافة الجهات للحصول عليه، والتراخيص المؤقتة التي تشترط االنتقـال إلـى المنـاطق    

  .الصناعية

   :أبرزها أخرى معوقاتالمستثمر  يواجهكما 

   . المستثمر عن فرص االستثمار ىعدم توافر معلومات كافيه لد  .1

   . قيود في تشريعات االستثمار   .2

   . التراخيص والموافقات تصدر أو التي رتشرف على االستثما التي الرسميةتعدد الجهات   .3

   .أخرىالتمويل مقارنه بدول كافيه بشروط  تتوافر مميزا شعور المستثمر بعدم  .4

   . اإلجراءاتوتعقيد  والجمركية الضريبيةالسياسات   .5

   . أخرىالتي قد تنشا بين المستثمر وجهات  القضائيةالنزاعات  حل ءبط  .6
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 شركات التامين في التامين على وأدوات أساليبوعدم تطوير  التمويلية المصادر ضعف  .7
   . االستثمارات

   . االستثمارية المشروعات ىراسات جدوعدم وجود دليل شامل لد  .8

غير شرعيه شرعية أو  للسوق المحلي عن طريق قنوات األجنبيةدخول بعض المنتجات   .9

   . جودتها ىوفي مستو السوريةاقل من مثيلتها  بأسعارحيث تباع 

 جديدة للمستثمرين ومشروعات أخـرى بين معوقات تواجه مشروعات  وال بد من التفريق

   :ةقائم

   : المشروعات الجديدة تواجهقات التي المعو

 الموافقـة  وتعدد جهات اإلنشاءالترخيص للمصانع عند  إجراءاتطول وتعقد   -

  . وتداخلها وتضاربها

 األراضي أسعارارتفاع و المشروعات إنشاءارتفاع رسوم استخراج تراخيص   -

   . أخرى مقارنه بدول الجديدةفي المدن  الصناعية لألنشطة المخصصة

 أنلفرص االستثمار والمخـاطر التـي يمكـن     واضحة خريطةوجود عدم   -
   . تتعرض لها

   . األجلارتفاع تكلفه التمويل قصير وطويل   -

  , التمويلي التأجير  , التسويق  : في المساعدة المتخصصةضعف تواجد الشركات   -

   . الصناعية المجمعات  , ضمان مخاطر االئتمان

 ألقائمةدي المعوقات التي تواجه المشروعات ؤت  : القائمة المشروعات تواجهالمعوقات التي 

   : تلك المعوقات من بينو الرأسماليوضعف التراكم  الربحيةانخفاض  إلى

  . ارتفاع تكلفته و التمويل الحتياجات المشروع ةعدم موائم  -
حسـم   ةالطعن والنظر فيها وطول فتـر  إجراءاتوتعقد  الضرائب أنواعتعدد   -

   . والمستثمرين لممولينالخالف بين ا

 إلى وأحياناالمشروعات على التوسع  ةعدم قدر إلىدي ؤوت معوقات التصدير  -

ـ  ومن ،الركود ةفي حال وخاصةالتعثر  فحـص   إجـراءات   :المعوقـات  ذهه

    . عنها واإلفراجالشحنات 

تعـدد الجهـات     . اإلنتـاج على بعض مسـتلزمات   التعريفة الجمركيةارتفاع  -

   . اإلداريةتنوع الرسوم   . معها المصدر يتعاملالتي  اإلدارية

 : المستثمرين مطالب

المتعـددة   األمـاكن في  المتعددةحكوميه واحده الن الجهات  جهةالتعامل مع  -

  . الصعبة األمورجغرافيا من  المنتشرة
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تكلفه توصيل  ىالتعرف مقدما عل المرافق يجبو تأمين الطاقةعند التعاقد على  -

سـنوات    10  المرافق خـالل أسعار التعرف على   . المصنع إلىهذه المرافق 

  . ثابتا يكون السعر أنويفضل  قادمة

يقوم به  ما تتغير القرارات بحيث تمنع أوباال تتعدد  أيضايطالب المستثمرون  -

  .فجأة جديدةمثل فرض رسوم  اإلنتاجتكاليف  علىتوثر  أو

   . مبسط نظام ضريبي -

  .بضائع في الجماركمن  دعما ير اإلفراج ةسرع -

 .الصناعية يشمل كافة المحافظاتدليل المناطق  -

  :مقترحات تتعلق بسياسات تشجيع االستثمار  

األجنبية على حد سواء، يتطلـب  والعربية وإن نجاح الدولة في جذب االستثمارات الوطنية 

المسـتثمر   توفير مناخ استثماري سليم ومستقر، ألن ذلك هو العامل األكثر أهمية في حسـابات 

فارتفاع معدالت التضخم، أو المغاالة في قيمة العملة الوطنيـة، أو الخفـض   . المحلي واألجنبي

سعار الفائدة أو ضعف الجهاز المصرفي، كـل  المفاجئ والحاد في قيمتها، أو التحديد اإلداري أل

  .هذا ال يهيئ الظروف المالئمة الجتذاب االستثمارات الوطنية واألجنبية

الحكومية واإلدارية التي ينبغي على المسـتثمر   تبسيط اإلجراءات في راالستمرا .1

القيام بها للحصول على موافقة إلقامة مشروعه من خالل إتباع نظام النافذة الواحدة بـين  

 . المستثمر والجهة المسؤولة عن االستثمار

المصـارف   إحـداث قـانون   إصدار بعدالجهاز المصرفي القائم  تطوير متابعة .2

تشجيع التصدير لدعم المشاريع الصناعية و اإلقراضتوسيع عمليات و والمشتركةة الخاص

. 

من اجل استقطاب كتلة كبيرة مكتنزة موجودة في أيـدي   ةرف إسالمياإقامة مص .3

  . التي تحرم الفائدة  الفئات

 .المالية والبورصة واألوراق األسهمسوق  إقامة في اإلسراع .4

ستثمارية وتسهيل العمليات المصرفية وضع خطة تسليف واضحة للقروض اال  .5

وعمليات التحويل بين المصارف واالرتقاء بالخدمات المصرفية أصبح أمـرا ضـروريا   

 .وملحا

العمل على تفعيل سعر الفائدة كأداة اقتصادية مهمة في توجيه النشاط االقتصادي  .6

مـع  وتحديد فوائد على القروض حسب نوع النشاط االقتصادي وأهميتـه بمـا يتوافـق    

فـي   الفائـدة  أسعارتصحيح هيكل و. توجهات الحكومة في تطوير القطاعات االقتصادية

  .يسمح بتخفيض تكلفه االستثمار السوق بما
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في كافة المحافظات و  األساسيةمناطق صناعية صغيرة مجهزة بالخدمات  إقامة .7

 .والعمل على توزيع مقاسمها على المستثمرين بأسعار تشجيعية السوريةالمناطق 

صناعية و تكنولوجية وعلمية تسهم في دعم : إقامة مناطق اقتصادية متخصصة .8

  .التنمية االقتصادية وتوطين التكنولوجيا والمعارف واالستثمارات وتوفر فرصا للعمل

تطويرها بشكل العمل على يجب أن تتصف التشريعات االستثمارية بالديناميكية و .9

  .دائم وتحديثها حسب المتغيرات االقتصادية

شامل و تخفيض الضرائب علـى شـرائح الـدخل    الضريبي ال اإلصالح متابعة .10

تحديد معدالت لضريبة الدخل واألرباح بسيطة ومختصـرة   .عدالة ومنطقية  أكثروجعلها 

ويمكن اختصارها إلى نوعين . تمكن المكلف من دفعها وتزيد من موارد الدولة الضريبية

  .من الضرائب

  %.10وتحدد بنسبة ضريبة مداخيل األشخاص  -أ 

  %.20-15ضريبة على أرباح شركات األموال وتحدد بنسبة  -ب 

المنصـوص عليـه بقـانون    الضـريبة  خضوع الشركات والمشروعات لسعر  .11

التـي تعمـل    للشـركات  ضريبيةميزات  أو بإعفاءاتالضرائب على الدخل مع السماح 

  .داخل مناطق معينه وفقا لقانون واحد لالستثمار أوبقطاعات 

تقـدم   أوكانت تنتج سـلعا   إذاعلى المبيعات ـ   للضريبةضوع المشروعات خ .12

 على المسـتفيد  الضريبة أن أساس ىوعل المساواةـ بما يحقق   للضريبة خاضعةخدمات 
   . وليس على المشروع

كل العقبات التي تحول دون قدرتها على المنافسة  وإزالةللصادرات  الدعم تقديم .13

  .العالمية األسواقفي 

القطع وجعل الليرة السورية عملة قابلة للتحويـل والتـداول فـي     أسعارد توحي .14

 . األجنبيةالمال  أسواق

العمل على تخفيف القيود على التعامل بالقطع األجنبي وتسهيل عمليات التحويل  .15

إضافة إلى اعتماد سعر السوق أو سعر قريب منه للتقليل ما أمكن مـن القنـوات غيـر    

  .المصرفية

 الحـرة فيها مقومات السوق  تتوافر األجنبي للقطعطبيعيه  وازنةمتتوفير سوق  .16

كما يسود فيهـا سـعر    حيث يتحرك السعر يوميا ليوازن بين الطلب والعرض المتوازنة

وتوفير النقـد   الخارجية التجارةوتقوم فيها البنوك بدورها التقليدي من تمويل  للعملةواحد 

 أنشئتالدور الهامشي الذي  لتلعب الصرافةكات وتتراجع فيها شر العادية لألعباء األجنبي

   . من اجله
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في هيكلية التعرفة الجمركية باتجاه تخفـيض الرسـوم الجمركيـة     النظر إعادة .17

 إعفـاء الداخلة فـي الصـناعة والزراعـة و     اإلنتاجمستلزمات  استيرادالمفروضة على 

  .الرسوم الجمركية  من إنتاجهامن قبل المشاريع التي تصدر كل  المستوردةالمستلزمات 

المالية من الضرائب المترتبـة علـى    األوراقالمتداولة في سوق  األسهم إعفاء .18

 .الشركات المساهمة إقامةوتشجيع  الرأسمالية األرباح

العامـة والخاصـة   (ائمـة  وضع خارطة استثمارية شاملة لكافة المشروعات الق .19

رؤية أمام المستثمرين الجدد مـن  ، وطاقتها اإلنتاجية وموقعها ، بما يوضح ال)والمشتركة

مل بينها وبين حيث طبيعة وموقع المشروعات الجديدة ، فضال عن توضيح إمكانيات التكا

 .المشروعات القائمة

  . جعل عالقة المستثمر مع جهة رسمية واحدة فقط وليس مع جهات متعددة .20

أهـم   يجب أن تكون لدينا عقلية منفتحة جدا مع المستثمرين و هذه العقلية هـي  .21

  .حوافز االستثمار

تشجيع إنشاء شركات مساهمة استثمارية متخصصة في إقامة مشـاريع محـددة    .22

 .للتنمية االقتصادية في البالد اإلستراتيجيةضمن التوجهات 

تعزيز ثقة المستثمر واطمئنانه وتطوير القضاء وضمان استقالليته والثقة  متابعة .23

  .لسالمة استثماره

  . على كافة المستوياتمتابعة اإلصالح اإلداري  .24

إطالق النشاطات االقتصادية أمام القطاع الخاص وتحرير جزء كبير من موارد  .25

  . الدولة الستخدامها في مجاالت أخرى

االستثمار في البنى األساسية لالقتصاد الجديد بالتعاون مع الشـركات العربيـة    .26

 .واألجنبية في قطاع االتصاالت واإلنترنت

ق بالترويج لالستثمار في سورية، عربياً وعالمياً وتقديم الخـدمات  توفر خدمات أخرى تتعل

كمـا  . )الـخ  .. قتصادية، وأبحاث السوق إعداد دراسات الجدوى اال( االستشارية للمستثمرين 

يجب أن تلعب هيئة االستثمار دور مركز المعلومات الذي يزود المستثمر بكل ما يحتاجه مـن  

 .ن جديدة وقضايا قانونية وغيرهانيوقوا ةإحصاءات وفرص استثماري

االقتصادية الكليـة تفـوق فـي أهميتهـا كثيـراً       وتشير التجارب إلى أن نوعية السياسات

فبعض الدول التي تمنح مزايا قليلة للغاية . اإلعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من الرسوم

در كبير من االستثمارات، التي ال تمنح مزايا على اإلطالق استطاعت أن تنجح في اجتذاب ق أو

هناك عدد كبير من الدول النامية التي فشلت  كما أنومنها هونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية، 
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وفي كل األحوال فان . في اجتذاب رؤوس األموال على رغم ما تمنحه من حوافز ومزايا سخية

  . نوعية السياسات االقتصادية الكلية هي العامل المؤثر

والبد مـن متابعـة    .م باالدخار ينطلق من أهمية كونه المدد األساسي لالستثمارإن االهتما

مسيرة االنفتاح االستثماري في سورية بما يوفره من إطار صـحي لتطـوير وتحسـين منـاخ     

االستثمار ومعالجة القضايا التي يواجهها المستثمرون بروح التعاون والتفهم المتبادل مما يـؤدي  

ارات وخلق فرص العمل الجديدة من خـالل إشـراك القطـاع الخـاص     إلى استقطاب االستثم

  . السوري والعربي واألجنبي في عملية التنمية

  

 هيئة االستثمار السورية                                                          

  المدير العام                                                                

  الدكتور مصطفى العبد اهللا الكفري                                                      
 
 
 


