
  2007لعام  8ملرسوم التشري�� 
 قانون االستثمار

 رئيس ا�جمهور�ة

 بناء ع�� أح�ام الدستور 

 يرسم ماي�� :

  1 املادة 

 يقصد بالتعاب�� االتية �� معرض تطبيق اح�ام هذا املرسوم التشري�� املع�ى الوارد ا�� جانب �ل م��ا..

 أ / ا�جلس االع��.. ا�جلس االع�� لالستثمار /

 ب / الهيئة.. هيئة االستثمار السور�ة ا�حدثة بموجب اح�ام قانون هيئة االستثمار السور�ة. /

 ج /مجلس االدارة.. مجلس ادارة هيئة االستثمار السور�ة. /

 د /االستثمار.. اقامة املشاريع او توسيعها او تطو�رها او تحدي��ا. /

 ذى �ستثمر �� سور�ة وفقا الح�ام هذا املرسوم التشري��.هـ / املستثمر.. ال�خص الطبي�� او االعتبارى ال /

 و /املشروع.. اى �شاط اقتصادى يقيمھ املستثمر وفقا الح�ام هذا املرسوم التشري��. /

 ز /املوجودات.. �� االالت واالدوات والتجه��ات واملعدات ووسائل النقل غ�� السياحية /ا�حلية واملستوردة/ا�جديدة وغ�� ا�جددة. /

 ح / املال ا�خار��.. املال الوارد اصوال من ا�خارج من قبل مواطن�ن سور��ن او عرب او اجانب. /

 الفصل االول.. ضمانات االستثمار

 /2املادة/

لكية ا�حدد �� القوان�ن واالنظمة النافذة أ /�سمح للمستثمر بتملك واستئجار االرا�ىى والعقارات الالزمة القامة املشاريع االستثمار�ة او توسيعها ولو تجاوزت املساحة سقف امل /

 شر�طة استخدامها حصرا الغراض املشروع.

نظمة النافذة عن ملكيتھ الزائدة عن السقف ب /عند الغاء املشروع او تصفيتھ �ش�ل ��ائى ي��تب ع�� املستثمر.. .. التخ�� للغ�� من املواطن�ن العرب السور��ن وفقا للقوان�ن واال  /

 ونا.ا�حدد قان

ثمر سورى او اجن�ى وملص�حة �خص غ�� سورى .. كما ي��تب ع�� املستثمر غ�� السورى التخ�� عن ملكية االرا�ىى العائدة للمشروع واالبنية املشادة عل��ا و�� حال �ان التخ�� من مست

 تنفيذ عملية التخ�� املذ�ورة.القامة مشروع استثمارى ل�حصول ع�� موافقة مسبقة من مجلس االدارة وتحدد ف��ة اقصاها سنتان ل

 /3املادة/

ستثمارات وعائدا��ا اال اذا �ان لغرض النفع تتمتع املشاريع واالستثمارات املرخصة وفق اح�ام هذا املرسوم التشري�� �عدم املصادرة او نزع امللكية او ا�حد من التصرف �� ملكية اال 

القيمة الرائجة للمشروع قبل تار�خ نزع امللكية مباشرة �عملة قابلة للتحو�ل بالنسبة للمال ا�خار��.. ومع االحتفاظ بأح�ام العام ومقابل دفع �عو�ض فورى وعادل للمستثمر �ساوى 

 اليجوز ا�حجز ع�� املشروع اال بحكم قضائى. /1956لعام //341قانون جباية االموال العامة رقم /



 /4املادة /

 ع�� تراخيص عمل واقامة لھ ولعائلتھ طول مدة تنفيذ و�شغيل املشروع. أ /يحصل املستثمر غ�� السورى /

 ب /للمستثمر ا�حصول ع�� تراخيص عمل واقامة للعمال غ�� السور��ن العامل�ن �� املشروع وفق القوان�ن واالنظمة النافذة. /

 /5املادة /

 قابلة للتحو�ل ا�� ا�خارج �عد �سديد املستثمر للضرائب امل��تبة ع�� عملية التصرف. أ /يحق للمستثمر اعادة تحو�ل حصيلة التصرف بحصتھ من املشروع و�عملة /

�عملة قابلة للتحو�ل �عد �سديد الضرائب امل��تبة ب /يحق للمستثمر سنو�ا تحو�ل االر�اح والفوائد ال�ى يحققها املال ا�خار�� املستثمر وفقا الح�ام هذا املرسوم التشري�� ا�� ا�خارج و  /

 � هذه االر�اح والفوائد.ع�

خارجة عن ارادة املستثمر �عود تقديرها ج /يحق للمستثمر اعادة تحو�ل املال ا�خار�� ا�� ا�خارج �عد انقضاء ستة اشهر من تار�خ وروده اذا حالت دون استثماره صعو�ات او ظروف  /

 ا�خار�� ا�� ا�خارج دون التقيد باملدة املذ�ورة. ا�� مجلس االدارة والذى يحق لھ �� حاالت خاصة املوافقة ع�� تحو�ل املال

 باملئة من صا��/50د /�سمح ل�خ��اء والعمال والفني�ن من رعايا الدول العر�ية واالجنبية العامل�ن �� احد املشاريع املوافق عل��ا بتحو�ل / /

 �عملة قابلة للتحو�ل شر�طة �سديد الضرائب امل��تبة ع�� هذه االجور واملرتبات وامل�افات.باملئة من �عو�ضات ��اية ا�خدمة ا�� ا�خارج /100اجورهم ومرتبا��م وم�افا��م و/

 هـ / يتم التحو�ل عن طر�ق املصارف املرخصة اصوال.  /

 و / �سمح للمستثمر بادخال املعدات ا�خاصة �عمليات تركيب املوجودات �� املشروع واخراجها بناء ع�� موافقة مجلس االدارة. /

 /6املادة /

 لسور�ةأ /ترا�� اح�ام االتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة االطراف املتعلقة باالستثمار وضمان االستثمار النافذة �� ا�جمهور�ة العر�ية ا /

 واملوقعة مع الدول االخرى او املنظمات العر�ية والدولية. 

 التأم�نب /للمستثمر حر�ة التأم�ن ع�� املشروع لدى اى من شر�ات  /

 املرخص لها بالعمل �� سور�ة.

 /7املادة /

دى خالل ثالثة اشهر من تار�خ تقديم أ /تتم �سو�ة نزاعات االستثمار ب�ن املستثمر وا�جهات واملؤسسات العامة السور�ة عن طر�ق ا�حل الودى واذا لم يتوصل الطرفان ا�� حل و  /

 يحق الى م��ما ال�جوء ا�� احدى الطرق االتية..اشعار خطى للتسو�ة الودية من قبل احد طر�� ا�خالف 

 التحكيم. /1/

 القضاء السورى ا�ختص. /2/

 ./1980محكمة االستثمار العر�ية املش�لة بموجب االتفاقية املوحدة الستثمار رؤوس االموال العر�ية �� الدول العر�ية لعام //3/

 �ة العر�ية السور�ة و�لد املستثمر او منظمة عر�ية او دولية.اتفاقية ضمان وحماية االستثمار املوقعة ب�ن ا�جمهور  /4/



 ب / يتم النظر ب�افة الن�اعات املتعلقة باالستثمار من قبل ا�حكمة ا�ختصة بصفة مست�جلة. /

 الفصل الثا�ى.. مزايا وحوافز االستثمار

 /8املادة/

 املنصوص عل��ا �� قانون ضر�بة الدخل النافذ و�عديالتھ و�افة املزايا والضمانات املنصوص عل��ا �� هذا املرسوم التشري��. أ / يتمتع املشروع �� القطاعات التالية باالعفاءات /

 .. املشاريع الزراعية ومشاريع استصالح االرا�ىى

 .. املشاريع الصناعية

 .. مشاريع النقل

 .. مشاريع االتصاالت والتقانة

 .. املشاريع البيئية

 ا�خدمات .. مشاريع

 .. مشاريع الكهر�اء والنفط وال��وة املعدنية

 .. اية مشاريع اخرى يقرر ا�جلس االع�� �شميلها بأح�ام هذا املرسوم التشري�� بناء ع�� اق��اح مجلس االدارة.

 ب / يصدر مجلس االدارة التعليمات الالزمة لتعر�ف وتحديد القطاعات الواردة �� البند /أ/من هذه املادة. /

 /9املادة /

اد ونطام االست��اد املباشر من بلد املنشأ يحق للمشاريع املرخص باقام��ا وفق اح�ام هذا املرسوم التشري�� ان �ستورد جميع احتياجا��ا دون التقيد بأح�ام وقف ومنع وحصر االست�� 

ركية وال�ى تضم /االالت واملعدات والتجه��ات املستخدمة �� عملية االنتاج ووسائط النقل واح�ام انظمة القطع.. وخالفا الى نص نافذ �عفى املوجودات املستوردة من الرسوم ا�جم

ناء ع�� اق��اح مجلس االدارة نظاما يحدد ا�خدمية غ�� السياحية/ شر�طة استخدامها حصرا الغراض املشروع وال يجوز التخ�� ع��ا اال بموافقة مجلس االدارة و�صدر ا�جلس االع�� ب

 ح�ام واالجراءات املتعلقة بذلك.االسس واال 

 /10املادة /

 الوزراء.الغراض هذا املرسوم التشري�� تحدد املناطق االستثمار�ة وا�حد االد�ى لقيمة املوجودات �� �ل منطقة استثمار�ة تنمو�ة بقرار من مجلس 

 /11املادة /

نح اية مشروعات اخرى �سهيالت او ضمانات او مزايا االستثمار املنصوص عل��ا �� هذا املرسوم التشري�� او اية أ / للمجلس االع�� بناء ع�� اق��اح معلل من مجلس االدارة ان يقرر م /

 مزايا او ضمانات اضافية.

 الوط�ى.اد ب / للمجلس االع�� ان �عتمد اسس حسم اخرى غ�� الواردة �� قانون ضر�بة الدخل النافذ و�عديالتھ للمشروعات ذات االهمية ا�خاصة لالقتص /

 الفصل الثالث.. اح�ام عامة

 /12املادة /



 ع�� املستثمر �� اى مشروع حاصل ع�� املوافقة القيام بماي��..

 أ /اعالم الهيئة خطيا فور االن��اء من تركيب املوجودات وتجه��ها بتار�خ بدء العمل او االنتاج الفع�� للمشروع. /

 �حاسبة الدولية وتزو�د الهيئة بن�خة من امل��انيات ا�خاصة باملشروع مصدقة من قبل م�اتب وشر�ات تدقيق ا�حسابات املرخصة.ب /مسك حسابات نظامية للمشروع وفق معاي�� ا /

 ج / مسك �جل مفصل ملوجودات املشروع. /

 واملعلومات ع�� الواقع. د /تقديم اى معلومات او بيانات او وثائق تطل��ا الهيئة والسماح الى عامل مخول من الهيئة بمطابقة البيانات /

 /13املادة /

عفاءات واملزايا ال�ى منحت لھ ح�ى اخر �ستمر اى مشروع تمت املوافقة عليھ بمقت�ىى اح�ام �شريعات االستثمار النافذة قبل سر�ان هذا املرسوم التشري�� باالستفادة من جميع اال 

 من هذه التشريعات و�الشروط الواردة ف��ا. مدة االعفاء بموجب اى

 /14املادة /

 جبات�� حال نقل ملكية املشاريع املوافق عل��ا ا�� الغ�� كال او جزءا يحل املالك ا�جديد محل املالك السابق �� ا�حقوق واالل��امات والوا

واالنظمة والتعليمات الصادرة �شأنھ وتخضع االر�اح الرأسمالية الناجمة عن بيع املوجودات الثابتة ا�� ضر�بة الدخل وفق القوان�ن  امل��تبة عليھ بمقت�ىى اح�ام هذا املرسوم التشري��

 واالنظمة النافذة.

 /15املادة /

 تفاصيل البيانات واملعلومات ا�خاصة ال�ى يقدمها املستثمرون �شأن مشاريعهم غ�� قابلة للنشر او التداول.

 /16ة /املاد

 او اح�ام قانون الشر�ات املش��كة النافذ بما ال يتعارض مع اح�ام هذا املرسوم التشري��. قانون الشر�اتأ /تخضع املشاريع املوافق عل��ا ا�� اح�ام  /

 بيق هذا املرسوم التشري�� ال�عمل بأى نص ورد �� اى �شريع اخر اذا �عارض مع اح�امھ.ب /�� معرض تط /

 �عديالتھ.و  /1991لعام //10بالقانون رقم /ج /ين�ى العمل  /

 /17املادة /

 م./2007-1-1ينشر هذا املرسوم التشري�� �� ا�جر�دة الرسمية ويعمل بھ اعتبارا من /

 ميالدية./2007-1-27�جر�ة املوافق لـ //1428-1-8دمشق �� 

 

  

 

 رئيس ا�جمهور�ة

 �شار األسد

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5579&cat=4471
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5579&cat=4471
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5554&cat=16371
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5554&cat=16341
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5554&cat=16341

