اســتثمر في ســـورية

خلق بيئة استثمارية موائمة لتحقيق تنمية مستدامة

To create an investment environment
suitable for sustainable development

 ترتبــط2007  لعــام/9/ أحدثــت بالمرســوم رقــم
 مقرهــا دمشــق،برئيــس مجلــس الــوزراء
تهــدف الــى تنفيــذ السياســات الوطنيــة
لالســتثمار وتنميــة وتعزيــز البيئــة االســتثمارية
.فــي ســورية

It was established by Decree No.9
of 2007 and affiliated to the Prime
Minister, Based in Damascus and
aims to implement national investment
policies, and to develop and enhance
the investment environment in Syria.

:رسالتنا

تسهيل تدفق االستثمارات المحلية واألجنبية
للمساهمة في عملية التنمية االقتصادية
واالجتماعية

Our Mission
To facilitate the inflow of local and
foreign investment to contributing to
the social and economic development.

E-services & applications.
Investment opportunities.
One-stop shop
Continuous follow-up
Support and advice
Fast solutions to investor
problems

خدمات وتطبيقات الكترونية
فرص استثمارية متنوعة
نافذة واحدة للمستثمر
متابعة مستمرة للمشروع
الدعم والمشورة
حلول سريعة لمشكالت
المستثمرين

خــدمــاتـنــا
فرص استثمارية واعدة جاهزة
للتنفيذ :
فــي مختلــف القطاعــات (كهربــاء ،طاقات
متجــددة ،صناعــة ،زراعة،نقــل ،اتصاالت،
ســياحة ،إنتــاج حيوانــي ،خدمــات نفطيــة
والثــروة المعدنيــة).

التــشــبيك الفعــال :
بنــاء شــبكة تضــم أهــم األطــراف العامــة
المعنيــة بالعمليــة االســتثمارية لخدمــة
مصالــح المســتثمر.

تشــــجيع ودعم المســتثمر الخاص :

خدمات مثالية ومتكاملة :

نحــن شــركاء داعمــون للقطــاع الخــاص
ـا للقطــاع العــام فــي عمليــة
ليكــون مكمـ ً
إعــادة اإلعمــار واســتعادة مســيرة التنمية.

محطــة واحــدة للمســتثمر تقــدم باقــة
متنوعــة مــن الخدمــات وهندســة
لإلجــراءات تختصــر التكلفــة والجهــد
والزمــن.

دعم القرار االستثماري للمستثمرين
المحليين واألجــانب :

الرعاية المتكاملة للمستثمر:

تقديــم المشــورة وتوفيــر البيانــات
والمعلومــات الالزمــة للمســتثمر.
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بنــاء عالقــة طويلــة األمــد مــع المســتثمر
فخدماتنــا تتعــدى تأســيس المشــروع
وتســتمر طيلــة عمــر المشــروع.

اختصار المكان والزمان على
المستثمر ،الذهاب إلى المستثمر
أينما كان

الـوســاطـة الـنـزيهة :
الهيئــة وســيط نزيــه بيــن المســتثمرين إلقامــة
شــراكات فاعلــة تجمــع مابيــن المســتثمرين
المتعثريــن بســبب التمويــل ،والمســتثمرين
الباحثيــن عــن فــرص اســتثمارية لتوظيــف
أموالهــم.

تعزيز صورة االستثمار :
الترويــج الداخلــي والخارجــي وبمختلــف األدوات
المتاحــة للبيئــة االســتثمارية فــي ســورية
والفــرص االســتثمارية الواعــدة.

اختصار المسافات :

تحويل الحلم إلى حقيقة
استكشــاف ألفــكارك وآفاقــك
االســتثمارية وتطويرهــا إلــى فــرص
حقيقيــة .

Al Hassaka

Aleppo
Al Raqaa

Latakia

فروعنــا منتشــرة فــي العديــد مــن المحافظــات

(حلــب ،طرطــوس ،الالذقيــة ،الســويداء ،درعــا،
القنيطــرة ،الرقــة ،الحســكة ،حمــاه).

Tartous
Hama

Damascus
Swaida

Quneitra

Dara`a
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حقوق المستثمر وضمانات االستثمار
التملك واالستئجار

• يســمح للمســتثمر بتملــك واســتئجار األراضــي والعقــارات
الالزمــة إلقامــة المشــاريع االســتثمارية أو توســيعها ولــو

تجــاوزت المســاحة ســقف الملكيــة المحــدد فــي القوانيــن

حصــرا ألغــراض
واألنظمــة النافــذة ،شــريطة اســتخدامها
ً
المشــروع.
• فــي حــال اإللغــاء أو التصفيــة أو نقــل ملكيــة المشــاريع إلــى
كال أو جـ ً
ـزءا يترتــب علــى المســتثمر:
الغيــر ً

وفقــا للقوانيــن واألنظمــة النافــذة
 .1التخلــي للغيــر
ً

ً
قانونــا.
عــن ملكيتــه الزائــدة عــن الســقف المحــدد

 .2التخلــي عــن ملكيــة األراضــي العائــدة للمشــروع

واألبنيــة المشــادة عليهــا ،وفــي حــال كان التخلــي
مــن مســتثمر ســوري أو أجنبــي ولصالــح شــخص غيــر

ســوري إلقامــة مشــروع اســتثماري الحصــول علــى

موافقــة مســبقة مــن مجلــس اإلدارة ،وتحــدد فتــرة

أقصاهــا ســنتان لتنفيــذ عمليــة التخلــي المذكــورة.

عــدم المصــادرة أو نزع الملكية
أو الحــد من التصرف
تتمتــع المشــاريع واالســتثمارات

المرخصــة

وفــق

أحــكام

هــذا

ويحــل المالــك الجديــد محــل المالــك الســابق

المرســوم

عليــه بمقتضــى أحــكام هــذا المرســوم التشــريعي

الحــد مــن التصــرف فــي ملكيــة

األربــاح الرأســمالية الناجمــة عــن بيــع الموجــودات

لغــرض النفــع العــام ومقابــل دفــع

التشــريعي

بعــدم

فــي الحقــوق وااللتزامــات والواجبــات المترتبــة

المصــادرة أو نــزع الملكيــة أو

واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة بشــأنه وتخضــع

االســتثمارات وعائداتهــا إال إذا كان

الثابتــة إلــى ضريبــة الدخــل وفــق القوانيــن واألنظمــة
النافــذة.

تعويــض فــوري وعــادل للمســتثمر

يســاوي القيمــة الرائجــة للمشــروع
قبــل تاريــخ نــزع الملكيــة مباشــرة

بعملــة قابلــة للتحويــل بالنســبة
للمــال الخارجــي.
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حقوق المستثمر وضمانات االستثمار
تحويل األرباح والفوائد

• يحــق للمســتثمر إعــادة تحويــل حصيلــة
التصــرف بحصتــه مــن المشــروع وبعملــة
قابلــة للتحويــل إلــى الخــارج بعــد تســديد
المســتثمر للضرائــب المترتبــة علــى عمليــة
التصــرف.
ســنويا تحويــل األربــاح
• يحــق للمســتثمر
ً
والفوائــد التــي يحققهــا المــال الخارجــي
وفقــا ألحــكام هــذا المرســوم
المســتثمر
ً
التشــريعي إلــى الخــارج وبعملــة قابلــة
للتحويــل بعــد تســديد الضرائــب المترتبــة علــى
هــذه األربــاح والفوائــد.
• يحــق للمســتثمر إعــادة تحويــل المــال
الخارجــي إلــى الخــارج بعــد انقضــاء ســتة
أشــهر مــن تاريــخ وروده إذا حالــت دون
اســتثماره صعوبــات أو ظــروف خارجــة عــن
إرادة المســتثمر يعــود تقديرهــا إلــى مجلــس
اإلدارة ،والــذي يحــق لــه فــي حــاالت خاصــة
الموافقــة علــى تحويــل المــال الخارجــي إلــى
الخــارج دون التقيــد بالمــدة المذكــورة.
• يســمح لـــلخبراء والـــعمال والفنييــن مــن
رعايــا الــدول العربيــة واألجنبيــة العـــاملين
فــي أحــد المشـــاريع الموافــق عليهــا بتحويــل
( )50%مــن صافــي أجورهــم ومرتباتهــم
ومكافآتهــم و (  )100%مــن تعويضــات نهاية
الخدمــة إلــى الخــارج بعملــة قابلــة للتحويــل
شــريطة تســديد الضرائــب المترتبــة علــى هــذه
األجــور والمرتبــات والمكافــآت.
• يتــم التحويــل عــن طريــق المصــارف
أصــوال.
المرخصــة
ً
• يســمح للمســتثمر بإدخــال المعــدات
الخاصــة بعمليــات تركيــب الموجــودات
فــي المشــروع وإخراجهــا بنــاء علــى موافقــة
مجلــس اإلدارة.

اإلقامة وتراخيص العمل

• يحصــل المســتثمر غيــر الســوري علــى تراخيــص عمــل وإقامــة
لــه ولعائلتــه طــول مــدة تنفيــذ وتشــغيل المشــروع.

• للمســتثمر الحصــول علــى تراخيــص عمــل وإقامــة للعمــال

غيــر الســوريين العامليــن فــي المشــروع وفــق القوانيــن
واألنظمــة النافــذة.

االســـتفادة من االتفاقيات الدولية

•

تراعــى أحــكام االتفاقيــات الدوليــة الثنائيــة ومتعــددة

األطــراف المتعلقــة باالســتثمار وضمــان االســتثمار النافــذة
فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية والموقعــة مــع الــدول األخرى
أو مــع المنظمــات العربيــة والدوليــة.

• للمســتثمر حريــة التأميــن علــى المشــروع لــدى أي مــن
شــركات التأميــن المرخــص لهــا بالعمــل فــي ســورية.

أســاليب تســوية النزـاعــات

تتــم تســوية نزاعــات االســتثمار بيــن المســتثمر والجهــات
والمؤسســات العامــة الســورية عــن طريــق الحــل الــودي وإذا

لــم يتوصــل الطرفــان إلــى حــل ودي خــال ثالثــة أشــهر مــن

تاريــخ تقديــم إشــعار خطــي للتســوية الوديــة مــن قبــل أحــد
طرفــي الخــاف يحــق ألي منهمــا اللجــوء إلــى إحــدى الطــرق
اآلتيــة:

•
•

التحكيم .القضائي السوري.

محكمــة االســتثمار العربيــة المشــكلة بموجــب

االتفاقيــة الموحــدة الســتثمار رؤوس األمــوال العربيــة
فــي الــدول العربيــة لعــام 1980

•

اتفاقيــة ضمــان وحمايــة االســتثمار الموقعــة بيــن

الجمهوريــة العربيــة الســورية وبلــد المســتثمر ،أو منظمــة
عربيــة أو دوليــة.

•

يتــم النظــر بكافــة النزاعــات المتعلقــة باالســتثمار مــن

قبــل المحكمــة المختصــة بصفــة مســتعجلة.
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واجبات المستثمر
على المستثمر في أي مشروع حاصل على الموافقة القيام بما يلي:
خطيا فور االنتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزها بتاريخ بدء العمل أو اإلنتاج الفعلي للمشروع.
• إعالم الهيئة
ً
• مســك حســابات نظاميــة للمشــروع وفــق معاييــر المحاســبة الدوليــة وتزويــد الهيئــة بنســخة مــن الميزانيــات الخاصــة
بالمشــروع مصدقــة مــن قبــل مكاتــب وشــركات تدقيــق الحســابات المرخصــة.
• مسك سجل مفصل لموجودات المشروع.
• تقديــم أي معلومــات أو بيانــات أو وثائــق تطلبهــا الهيئــة والســماح ألي عامــل مخــول مــن الهيئــة بمطابقــة البيانــات
والمعلومــات علــى الواقــع.

مـــزايـــا وحوافـــز االســـتثمــار
التخفيضـــات الضريبيــــة

تخضــع المشــاريع االســتثمارية لمبــدأ الحســم الضريبــي
عمــا بأحــكام المرســوم التشــريعي رقــم ()51
الديناميكــي
ُ
لعــام  2006لضريبــة الدخــل حيــث:
• يصــل أقصــى معــدل ضريبــي فــي أعلــى شــرائحه إلــى 28%
علــى األربــاح الصافية.
• أمــا الشــركات المســاهمة التــي تطــرح أســهمها علــى
االكتتــاب العــام بنســبة التقــل عــن  50%معدلهــا الضريبــي
.14%
• أمــا المشــاريع المشــملة بقوانيــن نشــجيع االســتثمار
معدلهــا الضريبــي  22%ويخفــض هــذا المعــدل وفــق
األســس التاليــة:
• درجتــان للمنشــآت الصناعيــة المقامــة فــي المحافظــات (الرقــة – ديــر الــزور – الحســكة – إدلــب – الســويداء
– درعــا – القنيطــرة).
عامال فأكثر.
• درجة واحدة للمنشآت الصناعية التي تستخدم 25
ً
عامال فأكثر.
• درجتان للمنشآت الصناعية التي تستخدم 75
ً

عامال فأكثر.
• ثالث درجات للمنشآت الصناعية التي تستخدم 150
ً

•  5درجة واحدة بالنسبة للمنشآت المقامة ضمن المدن الصناعية (عدرا  -حلب).

•  6درجتــان للمشــاريع الصناعيــة المرخصــة بأحــكام المرســوم  /8/لعــام  2007فــي مدينتــي حســياء وديــر
الــزور الصناعيتيــن.
•  7درجتان لمشاريع محطات توليد الكهرباء ومشاريع مصادر الطاقة البديلة ومشاريع األسمدة.

•  8درجتان في ضوء توفر أي من األسس التالية:
• المشاربع الصناعية التي تعتمد في إنتاجها على المواد األولية المحلية.
• المشاريع الصناعية التي توفر استهالك الطاقة.
• المشاريع الصناعية التي تستخدم أدوات ووسائل وآالت تحافظ على البيئة
وتمنع التلوث البيئي.
• المشاريع الصناعية التي تقوم بتصدير  50%من إنتاجها.
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اإلعفاءات الجمركية وحق استيراد جميع احتياجات المشروع

تعفــى الموجــودات المســتوردة مــن الرســوم الجمركيــة والتــي تضــم (اآلالت والمعــدات والتجهيــزات
حصــرا
المســتخدمة فــي عمليــة اإلنتــاج ووســائط النقــل الخدميــة غيــر الســياحية) شــريطة اســتخدامها
ً
ألغــراض المشــروع وال يجــوز التخلــي عنهــا إال بموافقــة مجلــس اإلدارة.
اســتيراد جميــع احتياجــات المشــروع دون التقيــد بأحــكام وقــف ومنــع وحصــر االســتيراد واالســتيراد المباشــر
مــن بلــد المنشــأ وأحــكام أنظمــة القطــع
إعفاء الموجودات المستوردة من الرسوم الجمركيـة حســم ضريبي على صـافي األربـاح السـنوية.
مزايا حسب المناطق التنموية في القطر.

االستفادة من المناطق االستثمارية التنموية:

ُحــددت المناطــق االســتثمارية والحــد األدنــى مــن قيمــة الموجــودات فــي كل منطقــة اســتثمارية
تنمويــة كاآلتــي:
 1المنطقــة األولــى :تتضمــن المحافظــات التاليــة (دمشــق – ريــف دمشــق – حلــب – الالذقيــة –
طرطــوس – حمــص – حمــاة) الحــد األدنــى خمســون مليــون ليــرة ســورية.
 2المنطقــة الثانيــة :تتضمــن المحافظــات التاليــة (درعــا – الســويداء – القنيطــرة – ديــر الــزور –
الرقــة – الحســكة  -إدلــب) الحــد األدنــى ثالثــون مليــون ليــرة ســورية.

مزايا وحوافز إضافية يمنحها المجلس األعلى لالستثمار

• للمجلــس األعلــى بنــاء علــى اقتــراح معلــل مــن مجلــس اإلدارة أن يقــرر منــح أيــة مشــروعات أخــرى

تســهيالت أو ضمانــات أو مزايــا االســتثمار المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم التشــريعي أو أيــة
مزايــا أو ضمانــات إضافيــة.

• للمجلــس األعلــى أن يعتمــد أســس حســم أخــرى غيــر الــواردة فــي قانــون ضريبــة الدخــل النافــذ
وتعديالتــه للمشــروعات ذات األهميــة الخاصــة لالقتصــاد الوطنــي.
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مركز خدمات المستثمرين

One-Stop
Shop

النافذة الواحدة
تهــدف النــافذة الواحــدة
إلى تبســيط اإلجــراءات
وتســـهيل تســلسـل
العمليـات اإلجرائية
إلصـــدار التراخيص
والموافقــات الـالزمـــة
للمشــروع االســـتثماري

وسائل تحقيق الهدف
ممثلــون عــن كافــة الــوزارات والجهــات العامــة المعنيــة باصــدار
الرخــص للمشــروع االســتثماري فــي مــكان واحــد وحصــر تقديم
كافــة الخدمــات فيــه ،حيــث تتألــف النافــذة الواحــدة (مركــز
خدمــات المســتثمرين) مــن القطاعــات التاليــة:
• قطاع الصناعة
• قطاع الزراعة
• قطاع النقل
• قطاع السياحة
• قطاع الجمارك
• قطاع الصحة
• قطاع الموارد المائية
• قطاع الكهرباء
• قطاع المال والمصارف
• قطاع المناطق الحرة
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•قطاع االقتصاد والتجارة الخارجية
• قطاع اإلدارة المحلية والبيئة
• قطاع التجارة الداخلية وحماية
المستهلك
• قطاع التأمينات االجتماعية
• قطاع النفط والثروة المعدنية
• قطاع الهجرة والجوازات
• قطاع االعالم
• قطاع التربية
• هيئة التخطيط االقليمي
• هيئة االستثمار والتقويم

اإلجراءات الواجب اتباعها لتشميل
المشروع بمرسوم تشجيع االستثمار
رقم /8/لعام 2007
يتقــدم صاحــب العالقــة أو وكيلــه بطلــب تشــميل

للمشــاريع التــي تســتحق االســتفادة مــن أحــكام
ً
وقفــا للنمــوذج المعمــم مــن قبــل
المرســوم ()8
الهيئــة يتضمــن معلومــات أوليــة عــن المشــروع.

يصــدر قــرار التشــميل خــال مــدة أقصاهــا أســبوع
مــن تاريــخ تقديــم الطلــب تتولــى النافــذة الواحــدة
تقديــم الخدمــات التــي يتطلبهــا تنفيــذ المشــروع
بنــاء علــى طلــب أصحــاب العالقــة

الخدمات التي يقدمها
مركز خدمات المستثمرين
• تأمين المعلومات بشفافية للسادة المستثمرين
واإلجابة على كل تساؤالتهم
• منح المستثمر الموافقات واإلجازات والشهادات
والسجالت الالزمة لمشروعه
 -1الخدمات الجمركية لمنح اإلعفاءات الجمركية
المستحقة للمشاريع االستثمارية
 -2متابعة التراخيص اإلدارية بالتنسيق مع فروع
ومكاتب الهيئة في المحافظات.
 -3منح الترخيص الصناعي
 -4منح الترخيص الزراعي
 -5تأسيس الشركات
 -6منح إجازات االستيراد
 -7منح إقامات وسمات الدخول لغير السوريين
 -8تسجيل العمال في التأمينات االجتماعية

• تقاضــي كافــة أنــواع الرســوم
والبــدالت المســتحقة خــال مراحــل
إقامــة المشــاريع االســتثمارية
ضمــن الهيئــة وفروعهــا بالتنســيق
مــع وزارة الماليــة.
• متابعــة جميــع المشــروعات
االســتثمارية ودراســة الصعوبــات
والعقبــات التــي تعتــرض طريقهــا
وتقديــم المقترحــات المناســبة.
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Investor
Services
Center

• Simplifying procedures and providing consultancy, information required and assistance to
investor.
• Launching investment map in coordination with related entities in the framework of government priorities and national economy and constant updating of it.
• Following-up the implementation of investment projects to overcome obstacles hindering
their execution and providing assistance to investor in this regard.
• Promotion for investment projects locally and internationally by all means such as seminars,
conference, fairs, meetings and advertisement campaigns.
• Branches of the Syrian Investment Agency were opened in different governorates where
investment related ministries and entities are represented in the one-stop shop which renders
all services for investors.
• Local and foreign investors equally enjoy many guarantees and incentives as per provisions
of legislative decree Nr.8 of 2007.
• Transformation towards e-government, design of advertisements and applications, such as
«Invest from your Mobile» and the services of «Follow-up your project», «Investment permit»
and «searching for a partner».
• Automation and network linkage projects with SIA`s branches and all investment related
entities.
• Updating of the website, data, news and reports.
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One-Stop
Shop

Investment Service Center

Goal

The one-stop shop aims to simplify procedures
and to facilitate the sequence of processes in
issuing licenses for the investment project.

Means to Achieve the Goal
All related sectors required to issue the license
for the investment project were gathered in one
place representing the competent licensing
bodies; where the OSS (investor Service Center)
consists of the following:
1- Industry sector.
2- Agriculture sector.
3- Transport sector.
4- Tourism sector.
5- Customs sector.
6- Water resources sector.
7- Health sector.
8- Electricity sector.
9- Financial and banking sector.
10- Free zones sector.
11- Internal trade and consumer protection sector.
12- Migration and passport sector.
13- Oil and mineral resources sector.
14- Local administration and environment sector.
15- Sector of economy and foreign trade.
16- Social insurance sector.
17- Media and communication sector.
18-Education sector.

Procedures to be followed in order for
the project to be licensed according to investment encouragement Decree No.8 for
2007:
• The subject or his\her legal representative
shall fill the application form.
• The approval decision shall be issued within
a week from the date of submitting the application.
• One-stop shop shall grant all services at the
request of persons conserned.
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Services
1- Providing investors with correct information.
2- Granting all approvals, licenses, certificates and
registers.
3- Receiving all due fees and duties at SIA and its
branches in coordination with the ministry of finance.
4-The Agency throughout a competent directorate
follows up all investments and studys the difficulties
and offers solutions and suggestion.

The Main Services Provided by the Agency
through the Representatives of the Relevant
Authorities:
1-Customs services for granting investment projects
exemptions from due customs.
2-Follow-up administrative licensing services
procedures in coordination with the Agency
branches and investor services offices in the governorates.
3 - Industrial licensing services.
4- Agricultural licensing services.
5- Company incorporation
6- Issuing import licenses.
7- Issuing residence permits and entry visas of the
non-Syrian workers.
8- Registering workers at social insurance.
Advantages and Incentives According to Investment Promotion Decree
1- Importing all of the project equipment without
adherence to the import provisions of stopping and
restricting, and provisions concerning import directly from the country of origin and exemption from the
exchange provisions and regulations.
2- Exemption of imported assets from customs
duties.
3- Tax deduction on the annual net profits.
4- Advantages for investing within the development
zones in the country.

Investor`s Rights & Investment Guarantees

Ownership & Renting

• It shall be permissible for investors to possess and lease lands and real estate required for establishing or expanding investment projects, even if the area exceeds the ownership ceiling defined by the
effective laws and regulations, provided that they are exclusively used for the project.
• In case of cancellation, liquidation, or transferring the ownership of the project to another, totally or
partially, the investor shall have to:
1. Cede to others, of Syrian Arab citizens, pursuant to the effective laws and regulations, any extra
ownership beyond the legally defined ceiling.
2. A non-Syrian investor shall have to cede the ownership of the Project’s lands and buildings. In case
the cession is from a Syrian or foreign investor to a non-Syrian investor for the purpose of establishing
an investment project, an in advance approval shall be obtained from the Board, and a deadline of 2
years max should be set to carry out the relevant cession. The new owner shall replace the previous
one in rights, liabilities and obligations pursuant to the provisions of this Legislative Decree and the
provisions and instructions thereof. Capital profits generated by the sale of fixed assets shall be subject to income tax according to the effective laws and legislations.

Protection from confiscation, expropriation or restriction of action

Projects and investments licensed pursuant to the provisions of this Legislative Decree can’t be
seized or expropriated, neither could there be any limitations with regard to their ownership or
revenues disposal, unless for public utilization and in return of an immediate and just compensation that is equal to the project current value just before appropriation. Payment should be in a
convertible currency for foreign capital.

Residency and Work permits

• A non-Syrian investor and his family shall have work and residence licenses during the project
execution and operation life.
• An investor shall have the right to get work and residence licenses for the project non-Syrian
workers in accordance with effective laws and regulations.

Transfer the Profits Interests

• An investor shall have the right to re-transfer the outcome of dealing with his/her share of the
project in a convertible currency and after settling the taxes due on that dealing.
• Pursuant to the provisions of this Legislative Decree, an investor shall have the right to annually
transfer abroad the profits and interests resulting from the invested foreign capital in a convertible
currency after settling the taxes due on those profits and interests.
• Six months after the foreign capital transference, an investor shall have the right to retransfer
his foreign capital abroad, if difficulties and conditions beyond the investor’s ability prevented
him from investing that capital. Those conditions are assessed by the Board, which shall have
the right, in special cases, to approve retransferring the Foreign Capital abroad without having to
adhere to the above mentioned period.
• Arab and Foreign experts, workers and technicians working for any approved project, shall
have the right to transfer abroad 50% of their net wages, salaries and bonuses, and 100% of
their end-service allowances, in a convertible currency, provided that they settle the taxes due on
those wages, salaries and bonuses.
• Transference shall be through the properly licensed banks.
• An investor shall have the right, upon the Board approval, to enter and take out the tools used for the installation of the project assets.
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Benefiting from the International Agreements
• Provisions of international bilateral and multilateral investment and
investment insurance-related agreements effective in Syria and signed
with other countries or Arab and international organizations, shall be
taken into consideration.
• An investor shall have the right to insure his Project at any of the insurance companies licensed in Syria.

Disputs Resolution Techniques
• Investment-related disputes between an investor and Syrian public bodies and institutions
shall be settled amicably. If the disputing parties could not reach a solution amicably in three
months from the date of making a written notification for an amicable settlement by one of the
disputing parties, each of them shall have the right to take the case to one of the following:
1. Arbitration.
2. Competent Syrian Courts.
3. Arab Investment Court created pursuant to the Unified Agreement for the Investment of Arab Capitals in the Arab states in 1980.
4. Investment Insurance and Protection Agreement signed by Syria and the investor’s country, or any Arab or international organization.
• All investment-related disputes shall be considered by the competent court as summary
proceedings.

Investor`s duties

Any investor in an approved project shall have to:
• Inform the SIA in writing, as soon as the assets are installed and prepared, of the date of the
project’s operation commence or actual production.
• Keep systematic accounts for the project in accordance with the international accounting
standards and provide the SIA with a copy of the project balance sheets ratified by a licensed
accounts auditing company or office.
• Keep a detailed record of the Project assets.
• Submit any information, data or documents required by the SIA and allow any officer
authorized by the SIA to compare the data and information with the reality.
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Tax Exemptions
Legislative decree (8) of 2007 for investment
promotion includes that the investment enterprises included under its regulations shall
benefit from the dynamic tax deduction pursuant to the provision of the income tax legislative
decree No.(51) of 2006 as :
Maximum tax rate in its higher bracket is 28%
on net profits.
The income tax rate imposed on the net profits
achieved by a joint stock company whose
shares are proposed for public subscription at
a percentage not less than 50% is 14%.
Enterprises permitted as per investment encouraging laws, their tax rate is 22% and this
rate is reduced on the following bases:

Investment Privileges
and Incentives

1- Two /2/ degrees for industrial enterprises established in the following areas: Idleb
Deir Ezzour ,Al -Raqaa, Al Hassakah, Daraa, As Sweidaa and Al Quneitra.
2- One /1/ degree for industrial enterprises which employ 25 workers or more/
3- Two/2/ degree for enterprises which employ 75 workers or more.
4- Three degrees for enterprises which employ 150 workers or more.
5- One /1/ degree for enterprises within industrial cities.
6- Two degrees for all industrial enterprises licensed under provisions of legislative
decree (8) of 2007 in industrial cities of Hassia and Deir Ezzour.
7- Two degrees for all enterprises of: electric power plants, renewable power resources
and fertilizers.
8- Two degree in the following cases:
• Industrial enterprises which depend on local materials for production.
• Industrial enterprises which save energy consumption.
• Industrial enterprises which use machines and equipments that do not harm environment.
• Industrial enterprises which export 50% of their production.

Tax Exemptions and the Right to Import All Requirements:

Imported assets are exempted from customs duties which include (Machines, tools equipments, and installations used in production process and non-tourist services transport means) provided that they are used
for project’s purposes exclusively, and it is not permitted to cede them except by approval of the board.

Advantages of investing within the development zones in the country:

Investment zones and the minimum value of assets in each investment developmental region are identified
as follows:
1- The first region includes: (Damascus-Damascus countryside –Aleppo-Lattakia-Tartus-Homs-Hama) Minimum limit is 50 million S.P.
2- The second region includes: (Daraa -As Sweidaa- Al Quneitra- Deir Ezzour- Al Raqaa-Al Hassakeh-Idleb)
Minimum limit is 30 million S.P.

Additional Advantages and Incentives Granted by the Investment Supreme
Council

• Following a justified suggestion from the Board, the Supreme Council shall have the right to decide granting the investment facilitations, guarantees and advantages stipulated in this Legislative Decree, as well
as any other additional advantages and guarantees, to any other project.
• The Supreme Council shall have the right to use discount bases other than the ones mentioned in the
effective Income Tax Law and its amendments for the projects of special importance for national economy.
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فــرع الهيئة

Branch

المباشر Tel .

الفاكس Fax

العنوان Address

المركز الرئيسي

Head office

011 4473012

011 4428124

دمشــق  -الســبع بحرات
مبنى رئاســة مجلس
ً
سابقا
الوزراء

فــرع القنيطرة

Al Qunaitra

014 2234446

014 2221759

القنيطــرة – مدينــة البعث
مقابــل الحديقــة العامة

فرع السويداء

Al Suwaida

016 240272
016 210430

016 240272

مدينة الســويداء
ســاحة تشــرين مبنى
الخدمــات الفنيــة القديم

فرع درعا

Dera’a

015 238003
015 228615

015 234008
015 228614

درعــا – المجمــع الحكومي
الطابــق الثانــي فني –
الجنــاح الغربي الطابق
الثالــث فني

فرع الرقة

Ar-Raqqa

022 282934

022 282933

فرع حماه

Hama

033 2517197

033 2517198

فرع إدلب

Idlib

023 226701

023 226701

فرع الحســكة

Al Hasaka

052 374041

Governorate
052 311868
313933

مدينــة الحســكة مبنى
المحافظة

فرع طرطوس

Tartous

043 321849
043 2330133

043 2321897

طرطــوس مبنى
المحافظــة مقابــل حديقة
الباســل الطابق الخامس

فرع الالذقية

Lattakia

041 473988
041 2573988

041 473987
041 2573987

الالذقيــة – الشــيخ ضاهر
– مبنــى المحافظــة الجديد
الطابق الســادس

فرع حلـب

Aleppo

021 2127945

021 2227946

الحديقــة العامة أمام
مدرســة المتفوقين
جانب الفرن

طريــق حمــص – مبنى
الخدمــات الفنيــة – مقابل
مديريــة الزراعة
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الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
هيئة االستثمار السورية
Syrian Arab Republic
Prime Ministry
Syrian Investment Agency

www.sia.gov.sy
SIASyrianInvestmentAgency
هيئة االستثمار السورية
Syrian Investment Agency

ً
سابقا
 مبنى رئاسة مجلس الوزراء- دمشق – سبع بحرات

Tel. +963 112062 | 4473012 : هاتف

Fax
+963 11 4428124 : فاكس
Email: syinvest@mail.sy :بريد الكتروني

