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لألعلى

المرسوم التشريعي 8 لعام 2007 قانون االستثمار

تبليغ عن خطأ في التشريعات

مرسوم تشريعي رقم /8/ للعام 2007 
التاريخ-ميالدي: 27-01-2007      التاريخ-هجري: 1428-01-08

نشر بتاريخ: 2007-01-27
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
 نافذ

المرسوم التشريعي 8 لعام 2007

قانون االستثمار

 

رئيس الجمهورية 
بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلى :

المادة  1

يقصد بالتعابیر االتیة فى معرض تطبیق احكام ھذا المرسوم التشريعى المعنى الوارد الى جانب كل منھا..

/ أ / المجلس االعلى.. المجلس االعلى لالستثمار

/ ب / الھیئة.. ھیئة االستثمار السورية المحدثة بموجب احكام قانون ھیئة االستثمار السورية.

/ ج /مجلس االدارة.. مجلس ادارة ھیئة االستثمار السورية.

/ د /االستثمار.. اقامة المشاريع او توسیعھا او تطويرھا او تحديثھا.

/ ھـ / المستثمر.. الشخص الطبیعى او االعتبارى الذى يستثمر فى سورية وفقا الحكام ھذا المرسوم التشريعى.

/ و /المشروع.. اى نشاط اقتصادى يقیمه المستثمر وفقا الحكام ھذا المرسوم التشريعى.

/ ز /الموجودات.. ھى االالت واالدوات والتجھیزات والمعدات ووسائل النقل غیر السیاحیة /المحلیة والمستوردة/الجديدة وغیر
المجددة.

/ ح / المال الخارجى.. المال الوارد اصوال من الخارج من قبل مواطنین سوريین او عرب او اجانب.

الفصل االول.. ضمانات االستثمار

المادة/2/

/ أ /يسمح للمستثمر بتملك واستئجار االراضى والعقارات الالزمة القامة المشاريع االستثمارية او توسیعھا ولو تجاوزت
المساحة سقف الملكیة المحدد فى القوانین واالنظمة النافذة شريطة استخدامھا حصرا الغراض المشروع.

/ ب /عند الغاء المشروع او تصفیته بشكل نھائى يترتب على المستثمر.. .. التخلى للغیر من المواطنین العرب السوريین وفقا
للقوانین واالنظمة النافذة عن ملكیته الزائدة عن السقف المحدد قانونا.

.. كما يترتب على المستثمر غیر السورى التخلى عن ملكیة االراضى العائدة للمشروع واالبنیة المشادة علیھا وفى حال كان
التخلى من مستثمر سورى او اجنبى ولمصلحة شخص غیر سورى القامة مشروع استثمارى للحصول على موافقة مسبقة

من مجلس االدارة وتحدد فترة اقصاھا سنتان لتنفیذ عملیة التخلى المذكورة.

المادة/3/

تتمتع المشاريع واالستثمارات المرخصة وفق احكام ھذا المرسوم التشريعى بعدم المصادرة او نزع الملكیة او الحد من التصرف
فى ملكیة االستثمارات وعائداتھا اال اذا كان لغرض النفع العام ومقابل دفع تعويض فورى وعادل للمستثمر يساوى القیمة

الرائجة للمشروع قبل تاريخ نزع الملكیة مباشرة بعملة قابلة للتحويل بالنسبة للمال الخارجى.. ومع االحتفاظ بأحكام قانون
جباية االموال العامة رقم /341/لعام /1956/ اليجوز الحجز على المشروع اال بحكم قضائى.

المادة /4/

/ أ /يحصل المستثمر غیر السورى على تراخیص عمل واقامة له ولعائلته طول مدة تنفیذ وتشغیل المشروع.

/ ب /للمستثمر الحصول على تراخیص عمل واقامة للعمال غیر السوريین العاملین فى المشروع وفق القوانین واالنظمة
النافذة.

المادة /5/

/ أ /يحق للمستثمر اعادة تحويل حصیلة التصرف بحصته من المشروع وبعملة قابلة للتحويل الى الخارج بعد تسديد المستثمر
للضرائب المترتبة على عملیة التصرف.

/ ب /يحق للمستثمر سنويا تحويل االرباح والفوائد التى يحققھا المال الخارجى المستثمر وفقا الحكام ھذا المرسوم
التشريعى الى الخارج وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد الضرائب المترتبة على ھذه االرباح والفوائد.

الرئیسیة  عودة لنتائج البحث     التقارير الصحفية 

أهم العناوين الصادرة في
الصحف المحلية 9-20-

2018

أهم العناوين الصادرة في
الصحف المحلية -9-18-

2018

أهم العناوين الصادرة في
الصحف المحلية -9-12-

2018
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/ ج /يحق للمستثمر اعادة تحويل المال الخارجى الى الخارج بعد انقضاء ستة اشھر من تاريخ وروده اذا حالت دون استثماره
صعوبات او ظروف خارجة عن ارادة المستثمر يعود تقديرھا الى مجلس االدارة والذى يحق له فى حاالت خاصة الموافقة على

تحويل المال الخارجى الى الخارج دون التقید بالمدة المذكورة.

/ د /يسمح للخبراء والعمال والفنیین من رعايا الدول العربیة واالجنبیة العاملین فى احد المشاريع الموافق علیھا بتحويل /50/
بالمئة من صافى

اجورھم ومرتباتھم ومكافاتھم و/100/بالمئة من تعويضات نھاية الخدمة الى الخارج بعملة قابلة للتحويل شريطة تسديد الضرائب
المترتبة على ھذه االجور والمرتبات والمكافات.

/ ھـ / يتم التحويل عن طريق المصارف المرخصة اصوال.
/ و / يسمح للمستثمر بادخال المعدات الخاصة بعملیات تركیب الموجودات فى المشروع واخراجھا بناء على موافقة مجلس

االدارة.

المادة /6/

/ أ /تراعى احكام االتفاقیات الدولیة الثنائیة ومتعددة االطراف المتعلقة باالستثمار وضمان االستثمار النافذة فى الجمھورية
العربیة السورية

والموقعة مع الدول االخرى او المنظمات العربیة والدولیة.

/ ب /للمستثمر حرية التأمین على المشروع لدى اى من شركات التأمین

المرخص لھا بالعمل فى سورية.

المادة /7/

/ أ /تتم تسوية نزاعات االستثمار بین المستثمر والجھات والمؤسسات العامة السورية عن طريق الحل الودى واذا لم يتوصل
الطرفان الى حل ودى خالل ثالثة اشھر من تاريخ تقديم اشعار خطى للتسوية الودية من قبل احد طرفى الخالف يحق الى

منھما اللجوء الى احدى الطرق االتیة..

/1/ التحكیم.

/2/ القضاء السورى المختص.

/3/محكمة االستثمار العربیة المشكلة بموجب االتفاقیة الموحدة الستثمار رؤوس االموال العربیة فى الدول العربیة لعام
./1980/

/4/ اتفاقیة ضمان وحماية االستثمار الموقعة بین الجمھورية العربیة السورية وبلد المستثمر او منظمة عربیة او دولیة.

/ ب / يتم النظر بكافة النزاعات المتعلقة باالستثمار من قبل المحكمة المختصة بصفة مستعجلة.

الفصل الثانى.. مزايا وحوافز االستثمار

المادة/8/

/ أ / يتمتع المشروع فى القطاعات التالیة باالعفاءات المنصوص علیھا فى قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديالته وكافة المزايا
والضمانات المنصوص علیھا فى ھذا المرسوم التشريعى.

.. المشاريع الزراعیة ومشاريع استصالح االراضى

.. المشاريع الصناعیة

.. مشاريع النقل

.. مشاريع االتصاالت والتقانة

.. المشاريع البیئیة

.. مشاريع الخدمات

.. مشاريع الكھرباء والنفط والثروة المعدنیة

.. اية مشاريع اخرى يقرر المجلس االعلى تشمیلھا بأحكام ھذا المرسوم التشريعى بناء على اقتراح مجلس االدارة.

/ ب / يصدر مجلس االدارة التعلیمات الالزمة لتعريف وتحديد القطاعات الواردة فى البند /أ/من ھذه المادة.

المادة /9/

يحق للمشاريع المرخص باقامتھا وفق احكام ھذا المرسوم التشريعى ان تستورد جمیع احتیاجاتھا دون التقید بأحكام وقف
ومنع وحصر االستیراد ونطام االستیراد المباشر من بلد المنشأ واحكام انظمة القطع.. وخالفا الى نص نافذ تعفى الموجودات

المستوردة من الرسوم الجمركیة والتى تضم /االالت والمعدات والتجھیزات المستخدمة فى عملیة االنتاج ووسائط النقل
الخدمیة غیر السیاحیة/ شريطة استخدامھا حصرا الغراض المشروع وال يجوز التخلى عنھا اال بموافقة مجلس االدارة ويصدر

المجلس االعلى بناء على اقتراح مجلس االدارة نظاما يحدد االسس واالحكام واالجراءات المتعلقة بذلك.

المادة /10/

الغراض ھذا المرسوم التشريعى تحدد المناطق االستثمارية والحد االدنى لقیمة الموجودات فى كل منطقة استثمارية تنموية
بقرار من مجلس الوزراء.

المادة /11/

/ أ / للمجلس االعلى بناء على اقتراح معلل من مجلس االدارة ان يقرر منح اية مشروعات اخرى تسھیالت او ضمانات او مزايا
االستثمار المنصوص علیھا فى ھذا المرسوم التشريعى او اية مزايا او ضمانات اضافیة.

/ ب / للمجلس االعلى ان يعتمد اسس حسم اخرى غیر الواردة فى قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديالته للمشروعات ذات
االھمیة الخاصة لالقتصاد الوطنى.

الفصل الثالث.. احكام عامة

المادة /12/

على المستثمر فى اى مشروع حاصل على الموافقة القیام بمايلى..

/ أ /اعالم الھیئة خطیا فور االنتھاء من تركیب الموجودات وتجھیزھا بتاريخ بدء العمل او االنتاج الفعلى للمشروع.

/ ب /مسك حسابات نظامیة للمشروع وفق معايیر المحاسبة الدولیة وتزويد الھیئة بنسخة من المیزانیات الخاصة بالمشروع
مصدقة من قبل مكاتب وشركات تدقیق الحسابات المرخصة.

/ ج / مسك سجل مفصل لموجودات المشروع.

/ د /تقديم اى معلومات او بیانات او وثائق تطلبھا الھیئة والسماح الى عامل مخول من الھیئة بمطابقة البیانات والمعلومات
على الواقع.

المادة /13/

يستمر اى مشروع تمت الموافقة علیه بمقتضى احكام تشريعات االستثمار النافذة قبل سريان ھذا المرسوم التشريعى
باالستفادة من جمیع االعفاءات والمزايا التى منحت له حتى اخر مدة االعفاء بموجب اى من ھذه التشريعات وبالشروط الواردة

فیھا.

المادة /14/

فى حال نقل ملكیة المشاريع الموافق علیھا الى الغیر كال او جزءا يحل المالك الجديد محل المالك السابق فى الحقوق
وااللتزامات والواجبات

ة الناج ة ال أ ال اح اال وتخضع شأنه ة الصاد ات والتعل ة واالنظ ع التش و ال ھذا احكا قتض ه عل ة ت ت ال
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شروط االستخدام الخصوصية االتصال بنا خريطة الموقع
لألعلى

عدد المشاهدات: 14998

إرسال تعليق:

االسم الكامل:

البريد اإللكتروني:

سوریاالبلد:

تعليقك:

يرجى ادخال رمز التحقق (حالة االحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد االنتهاء انقر خارج مربع ادخال

الكود للتاكد من صحته :

 [تحديث]

   إرسال   

المترتبة علیه بمقتضى احكام ھذا المرسوم التشريعى واالنظمة والتعلیمات الصادرة بشأنه وتخضع االرباح الرأسمالیة الناجمة
عن بیع الموجودات الثابتة الى ضريبة الدخل وفق القوانین واالنظمة النافذة.

المادة /15/

تفاصیل البیانات والمعلومات الخاصة التى يقدمھا المستثمرون بشأن مشاريعھم غیر قابلة للنشر او التداول.

المادة /16/

/ أ /تخضع المشاريع الموافق علیھا الى احكام قانون الشركات او احكام قانون الشركات المشتركة النافذ بما ال يتعارض مع
احكام ھذا المرسوم التشريعى.

/ ب /فى معرض تطبیق ھذا المرسوم التشريعى اليعمل بأى نص ورد فى اى تشريع اخر اذا تعارض مع احكامه.

/ ج /ينھى العمل بالقانون رقم /10/لعام /1991/ وتعديالته.

المادة /17/

ينشر ھذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمیة ويعمل به اعتبارا من /1-1-2007/م.

دمشق فى 8-1-1428/ھجرية الموافق لـ /27-1-2007/میالدية.

 

رئيس الجمهورية

بشار األسد

 

 

 

المحامي ناهل المصري

mz

التعليقات:
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