
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022سال  –فرصت های سرمایه گذاری در کشور سوریه   
 

ستاد توسعه روابط اقتصادی 

 ایران و سوریه 

 1401مرداد   - دمشق

 

 



  

 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                       2022  سال  –فرصت های سرمایه گذاری در کشور سوریه  

 

 

 

 پیشگفتار ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه

دفتر ساتاد توساعه روابط اقتصاادی ایران و ساوریه بر    تالش   ساوریه کشاور  در بازساازی  فرآیند فعالیت های آغاز  به  توجه با

این اسات تا با توجه به ضواور میدا د در ساوریه  بتوا د ژروها های سارمایه گذاری که توساط دولت ساوریه معرفد مد  

 معرفد  ماید.شو د را شناساید کردا و به سرمایه گذاران خصوصد و دولتد ایرا د 

بدیهد اساات در ضال ضا اار با توجه به شاارایط موجود در سااوریه  این فرصاات برای ساارمایه گذاران ایرا د به خوبد  

مهیاسات تا به دور از ضواور رقیای قدرتمند  تایت به سارمایه گذاری در ساوریه اقدای  مایند.  اگر خه برخد کشاورهای  

یه گذاری در این کشااور ا مای دادا ا دا اما تا کنون  تایم موموسااد از رقیب تالش هاید را برای اخذ ژروها های ساارما

 تالش های آ ان گزارش  شدا است. 

با توجه به روابط دوساتا ه و قدیمد با جمهوری رربد ساوریه و ساندهای راهیردی اقتصاادی که    جمهوری اساالمد ایران

رقیا در اجرای ژروها های  سارمایه گذاری برخوردار بودا  با این کشاور به امواا رساا دا  از امتیازاو خوبد  تایت به ساایر  

و لذا ساارمایه گذاران ایرا د مد توا ند بر مینای توا مندی های فند و مهندسااد موجود در کشااور ایران  فعالیت های 

 سرمایه گذاری مناسید را در این کشور ا مای دهند. 

و فعاالن کاال به کشااور سااوریه که توسااط تمار ایرا د  در ضال ضا اار صاارر  زر از فعالیت های بازرگا د و صااادراو 

در ضال ا مای اسات  سارمایه گذاران ایرا د  یز مد توا ند در ژروها های بازساازی ساوریه ضواور داشاته باشاند. اقتصاادی  

و  این بازساازی در ضوزا های متتوید فراه  اسات که از جموه آ ها مد توان به ضوزا زیرسااخت قبرر  راا  متانن   یت  

گاز(  صانای  تولیدی و اساتتراجد قا واص صانای  کویدی ما ند سایمان  صانای  شایمیاید  صانای  غذاید  فوالد  صانای   

 مهندسد( و کشاورزی و دامپروری اشارا کرد.  

در این راستا اقداماو مهمد  یز از برخد از شرکت های مه  مهندسد و صنعتد ایران در سوریه ا مای شدا است که با 

ل دا ش فند به این کشور  سیب شد د تا کشور سوریه به توا مندی مهندسد ایرا د ارتماد ژیدا کردا و از ضوور  ا تقا

 سرمایه گذاران و صنعت گران ایرا د استقیال  ماید.

 

به منزور آشناید با فرصت های سرمایه گذاری در سوریه  هیئت سرمایه گذاری سوریه هر ساله ژروها های اولویت دار  

 یز این هیئت لیتتد از ژروها ها را ارائه دادا است.   2022را جهت معرفد به سرمایه گذاران ارائه مد دهد. در سال    خود

ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه لیتت مذکور را تهیه کردا که خالصه ی هر یک از ژروها ها همراا با ترجمه  

 آن در ذیل ارائه شدا است.

 

 دریافت شدا ا د.   www.sia.gov.syذکورا از سایت هیئت سرمایه گذاری سوریه به آدرس   کویه ژروها های م

 

http://www.sia.gov.sy/
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 پروژه توسعه بندر الذقیه  -1

 آدرس 
در منطقه دمترخو با متاضت     22شمارا  موکالذقیه   شرکت دولتد بندر الذقیه    

 مترمرب   688358کود  

 شرح پروژه 

 ه یژروها توسعه بندر الذق  لیتنم

 بندر   تی ظرف ش یافزا ی قفاز دوی(  برا

شناورها با   نیتام ی برا نیو همچن د ی ما رفته یرا ژذ  ندا یآ یکه تقا ا  یبه گو ه ا ه یالذق

 مدرن.   یها د از کشت رش یژذ  ی مناسب برا یرمق ها

دالیل  راه اندازی 

 پروژه 

 توسعه یند از مهمترین گذرگاا های مرزی کشور سوریه در دریای مدیترا ه 

کمک به توسعه اقتصادی از طریق درآمدهای ایماد شدا و ایماد فرصت های کاری   •

  اشد از فعالیت های بندری  اشد و مرتیط با آن در داخل و خارج بندر. 

 ای.فعال کردن ضمل و  قل زمیند  ریود و جادا  •

وجود اسنوه  بندر الذقیه به دلیل   (Transshipmentق رورو وجود فعالیت  •

 ( . Transshipmentمق های مناسب برای ژذیرش کشتد های قهای با ر

به گو ه ای که دلیود برای ورود کشتد ها به   جذب کویه کاالهای ترا زیتد منطقه •

رقابتد که شاهد افزایش تقا ا  این امر در خارخوب  بنادر همتایه وجود  داشته باشد 

ای زیرساختد  برای ضمل و  قل دریاید  بتصوص که ژورو های رقیب ویژگد ه

   ا مای مد شود.ژیشرفته ای دار د 

 ایماد مشاغل متعدد برای کارگران متتصص داخود و خارجد. •

 مشوق ها و امتیازات 

 مشور ها:  

کویه مشور ها و معافیت های مندرج در مصوبه تشویق سرمایه گذاری در صورتد که  

 فعالیت مشمول میاد آن باشد.

 امنا او ویژا:     

 . تاییدیه های اولیهبتش توسعه منطقه صنعتد دارای  موک در ارائه

 تامین زیرساخت ها و خدماو الزی برای ژروها  -

                      

 ( میویون دالر   1000-  700ق  هزینه تخمینی 

 ( سال و و به صورو مرضوه ای   10-  8از ق   مدت راه اندازی پروژه 

شروع کار  تاریخ 

 پروژه 
 سال 3ژس از 

 



 الالذقية  مرفأ  توسيع مشروع 

 

 

 الموقع 
 عقار / 22/ –  الالذقية لمرفأ العامة الشركة  – الالذقية
 2م /  688358: /كلية بمساحة دمسرخو منطقة في

 تفاصيل الفرصة 

   الالذقية مرفأ وتوسيع تطوير مشروع  استكمال
   لمرفأ االستيعابية الطاقة لزيادة ،( الثانية المرحلة)

   الغواطس   وتأمين  المستقبلي الطلب يلبي بشكل الالذقية
 السفن   من الحديثة األجيال  استقبال إمكانية  تتيح  التي

 مبررات الفرصة

   السورية للدولة الحدودية  المنافذ  أهم   أحد  تطوير •
 . المتوسط  األبيض البحر  على

 العمااااال فااااار  وتاااااوفير المحققاااااة اإليااااارادا  خاااااالل مااااان االقتصاااااادية التنمياااااة فاااااي المسااااااهمة •
 .المرفأ  وخارج  داخل  بها  والمرتبطة  الناشئة  المرفئية  النشاطا   عن  الناجمة

 .والطرقية  السككية  البري   النقل  بوسائل  النقل  تنشيط •
 قاااااادرة  أرصااااافة أعماااااا  امتالكااااا  لعااااادم  الالذقياااااة مرفاااااأ فاااااي األقطرماااااا نشاااااا  وجاااااود ضااااارورة  •

 .األقطرما  نشا   عليها  يعتمد  التي  الكبيرة   الغواطس  ذا   األم   السفن  استقبال  على
 إلااااى الساااافن ارتياااااد لتبرياااار المجااااال فسااااح وعاااادم  المنطقااااة فااااي الترانزياااا  بضااااائع كافااااة جااااذ  •

 البحاااااري، النقااااال علاااااى الطلاااااب زياااااادة  تشاااااهدها التاااااي المنافساااااة ظااااال فاااااي المجااااااورة  المرافااااا 
 .متطورة   تحتية  بنى  ميزا   تمتلك  المنافسة  المراف   وأن  خاصة  

 .متخصصة  وأجنبية  محلية لعمالة العمل فر  من  العديد  توفير •

 الحوافز والتسهيالت 

 : جميع الحوافز واإلعفاءات في مرسوم تشجيع االستثمار في حال تشميله بأحكامه.الحوافز 
 : التسهيالت الخاصة 

 .العقار  على  المشروع إلقامة  المبدئية  الموافقا   تقديم  .1
 .للمشروع الالزمة  والخدما   التحتية  البنية  توفير .2

 دوالر مليار إلى مليون  700 بين   تتراوح الكلفة التقديرية 

 مراحل  وعلى  سنوا  10 إلى  8 من   التنفيذ مدة 

 . سنوا    3 بعد اإلنتاج   بدء تاريخ

 الجهة المسؤولة  

 هيئة االستثمار السورية 
 هاتف :4412684 11 00963 فاكس :4412684 11 00963

syinvest@mail.com www.sia.gov.sy  


