


تعتــزم الجمهوريــة العربيــة الســورية رفــع مســتوى 

إعــادة  عمليــة  يف  الخــاص  القطــاع  مســاهامت 

ــوداً  ــك جه ــذل لذل ــة، وتب ــق التنمي ــامر وتحقي اإلع

كبــرة لتهيئــة بيئــة األعــامل وتأمــن متطلبــات إقامــة 

ــاريع.  املش

حيــث اتخــذت مجموعــة مــن التدابــر التــي ارتكــزت 

عــى تقديــم حوافــز وتســهيالت خاصــة من الــوزارات 

ــة  ــن بإقام ــن الراغب ــتثمرين املغرتب ــة للمس املختص

مشــاريع اســتثامرية يف مختلــف القطاعــات )الزراعة، 

الصناعــة، الكهربــاء،.(، ووضعــت أوىل اهتامماتهــا 

ــاح  ــرص نج ــى ف ــاً ع ــر إيجاب ــم والتأث ــة رغباته تلبي

مشــاريعهم يف ســورية. 

الحـوافـز 
والتســهيالت 

االســتثمارية 
لـلمغتربيـن



  تقديــم مزايــا خاصــة بالنســبة لتخصيــص األرايض يف املــدن واملناطــق الصناعيــة ولجميــع املــواد 

الداخلــة يف الربنامــج، وذلــك عــى النحــو التــايل: 

- منــح األولويــة يف تخصيــص املقاســم يف املــدن واملناطــق الصناعيــة ملشــاريع بدائــل املســتوردات 

ــه  ــع في ــذي يراج ــوم ال ــس الي ــة، وبنف ــات الالزم ــة الخدم ــن كاف ــع تأم ــة م ــاحات املطلوب وباملس

ــة. ــة الصناعي املســتثمر املدين

  عدم مطالبة املستثمر بتسديد الدفعة األوىل.

  إعطاء املستثمر فرتة سامح لحن البدء باإلنتاج.

  متديد مدة استيفاء األقساط إىل /20/ عام.

 تخفيــض أعبــاء وتكاليــف التمويــل عــى املســتثمرين مــن خــالل برنامــج دعــم أســعار الفائــدة 

الــذي يتكامــل مــع برنامــج إحــالل بدائــل املســتوردات، حيــث تتحمــل الدولــة نســبة 7% مــن ســعر 

الفائــدة املحــدد عــى القــروض التــي ســيتم منحهــا إلقامــة وتشــغيل املعامــل، علــامَ أنــه تــم إطــالق 

مــا مجموعــه 30 برنامــج لدعــم أســعار فائــدة القــروض يف مختلــف القطاعــات االقتصاديــة.

 تخفيــض الرســوم الجمركيــة عــى بعــض مدخــالت اإلنتــاج، حيــث تقــوم لجنــة ترشــيد التعرفــة 

الجمركيــة حاليــاً بإنجــاز مهمــة تصنيــف مســتلزمات إنتــاج بدائــل املســتوردات ليصــار إىل تعديــل 

الرســوم الجمركيــة املفروضــة عليهــا.

ــع  ــة البضائ ــن منافس ــة م ــة املحلي ــة الصناع ــدف حامي ــك به ــة وذل ــات حامئي ــق سياس  تطبي

ــادية(. ــعار االسرتش ــع األس ــتراد، رف ــع االس ــة )من ــتوردة املامثل ــلع املس والس

  تسهيل الحصول عى كافة االحتياجات الالزمة لالنطالق بالعمل.

 إمكانية تشميل بعض القطاعات بحوافز التصدير مستقبالً.

حوافز برامج الدعم الحكومية

بـرامـج إحـالل المسـتوردات



البرامج المستهدفة لدعم فائدة القروض 

الممنوحة إلقامة

 أو تشغيل أو إعادة ترميم المنشآت 
من القطاعين الصناعي 
والزراعي 

صناعة الورق من أنواع )الدوبلكس، 

تيست اليرن، وايت نوب، سايزنغ

نصف الكياموي(.

صناعة النشاء والقطر الصناعي.

صناعة الخيوط.

منشآت املصابغ.

صناعة األقمشة املصرنة.

معامل إلنتاج مستلزمات الري 

الحديث.

تشغيل املداجن املرخصة 

)املترضرة واملتوقفة(.

إنتـاج األلـواح الـزجاجية.

إنتـاج االنفرتات.

إنتـاج البطـاريات.

صناعة مكونات الطاقة املتجددة.

صناعة ألواح الفورميكا.

صناعة اآلالت وخطوط اإلنتاج.

صناعة التجهيزات املنزلية.

صناعة العبوات والسدادات التي ال تنتج محلياً.

ترميم املنشآت الصناعية املترضرة يف محافظة 

حلب.

إنشاء أو ترميم منشآت املباقر.

إقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة األدوات 

واألجهزة الطبية.

تأسيس وتوسيع وتشغيل معامل عبوات األملنيوم 

القاسية وتيوبات األملنيوم املدمجة )بدءاً من 

املواد األولية( وكابالت وقضبان األملنيوم )بدءاً 

من مرحلة البيليت(.

إقامة أو ترميم وتشغيل املنشآت املتوقفة عن 

العمل لصناعة الغرانيت واالسمنت الالصق 

والفلدسبار، وتشغيل وترميم املنشآت املتوقفة 

عن العمل لصناعة السراميك والرخام.
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 /12/

 /15/

 /19/

 /18/

 /7/

 /3/

 /9/

 /5/

 /30/
برنامج



ترميم أو إضافة خطوط جديدة لصناعة ألكيد الريزين، البويل فينيل، سرتين 

أكريليك.

ترميم املنشآت املترضرة والتوسع واستبدال خطوط اإلنتاج والقوالب أو 

تجديدها أو رشاء قوالب جديدة لصناعة أدوات املائدة واألدوات املطبخية.

ترميم وتشغيل املنشآت املتوقفة أو إقامة منشآت صناعة النسيج اآليل 

والرتيكو والسجاد واملوكيت.

ترميم وتشغيل املعامل املترضرة لصناعة األسمدة.

صناعة أجهزة اإلنارة.

إقامة منشآت تصنيع مشتقات الحليب التي تستخدم التقنيات الحديثة.

إقامة وإعادة تأهيل معامل األدوية البيطرية.

إقامة أو إعادة تأهيل املنشآت السياحية املترضرة يف حلب والواقعة عى 

الطريق الدويل دمشق – حلب.

إنشاء معامل لعرص الحمضيات والفواكه املنتجة محلياً )إنتاج عصائر 

ومكثفات(.

إقامة محطات إكثار بذار الخرضوات.
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حوافز قطاع الزراعة وتربية الحيوان

إمكانية تخصيص املستثمر بإحدى العقارات التابعة ألمالك الدولة يف املحافظات 

وفقاً لخصوصية املرشوع وطبيعة العقار وبأسعار رمزية.

مشاريع الثروة الحيوانية المرخصة )المداجن، المباقر(
 إمكانية حصول املشاريع املرخصة عى توفر كهرباء زراعية بأسعار مدعومة.

 إمكانية حصول املشاريع املرخصة عى مازوت بأسعار مدعومة.

الحصول عى لقاحات عالجية ووقائية مجانية.

خدمة التلقيح االصطناعي املجانية.

مقننات أعالف حسب طاقة الرتبية وبأسعار تشجيعية.

الدعم الفني الالزم وتأمن الرعاية التناسلية للحيوانات يف حال رغبة املستثمر 

   تقديم االستشارات الفنية الالزمة للمستثمر الحاصل عى الرتخيص املطلوب 

ملرشوعه مجاناً.

  إمكانية تخصيص املستثمر بإحدى العقارات التابعة ألمالك الدولة يف 

املحافظات وفقاً لخصوصية املرشوع وطبيعة العقار وبأسعار رمزية.

  إمكانية حصول املستثمر عى قروض عن طريق برنامج دعم أسعار الفائدة 

للمشاريع املعتمدة بربنامج إحالل بدائل املستوردات.

إمكانية حصول 
املستثمر عىل 

قرض عن طريق 
برنامج دعم 

أسعار الفائدة 
للمشاريع 

املعتمدة بربنامج 
إحالل بدائل 
املستوردات.



 الحصول عى الرتاخيص املبدئية 

للمشاريع الزراعية خالل مدة ال 

تتجاوز الــ 3 أيام.

إمكانية تخصيص املستثمر بإحدى 

العقارات التابعة ألمالك الدولة يف 

املحافظات وفقاً لخصوصية املرشوع 

وطبيعة العقار وبأسعار رمزية.

تقديم االستشارات الفنية الالزمة 

للمستثمر الحاصل عى الرتخيص 

املطلوب ملرشوعه مجاناً.

مراكز إكثار البذار 
المرخصة:

تقديم االستشارات الفنية الالزمة للمستثمر الحاصل عى الرتخيص املطلوب ملرشوعه مجاناً.

إمكانيــة تخصيــص املســتثمر بإحــدى العقــارات التابعــة ألمــالك الدولــة يف املحافظــات وفقــاً لخصوصيــة 

املــرشوع وطبيعــة العقــار وبأســعار رمزيــة.

إمكانيــة حصــول املســتثمر عــى قــروض عــن طريــق برنامــج دعــم أســعار الفائــدة للمشــاريع املعتمــدة 

بربنامــج إحــالل بدائــل املســتوردات.

يتــم الحصــول عــى الرتاخيــص النهائيــة املطلوبــة 

ــا/15/  ــرتة أقصاه ــالل ف ــذار خ ــار الب ــز إكث ملراك

يــوم عــى األكــر وبكلفــة ماديــة رمزيــة ال 

/3000/ ل.س. تتجــاوز 

مزايــا أخــرى 



ــجار،  ــم األش ــات )تقلي ــن مخلف ــة م ــمدة العضوي ــل األس ــاء معام إنش

ــن(. ــون، الدواج ــرص الزيت ــي، ع ــتق الحلب ــور الفس قش

إقامــة وحــدات تربيــة متكاملــة لألبقــار بغــرض إنتــاج الحليــب وتســمن 

العجول.

إقامة مـراكز لتجميع الحليب وتصنيعه وإنتاج مشـتقاته.

إقامة مـداجن إلنتــاج البيض والفـروج.

إقامة معامل إلنتاج مستلزمات الري الحديث.

إقامة معـامل لتصنيـع األعـالف الجـاهزة.

إقامة مراكز إلكثار بذار الخضار البلدية واملحسنة.

إقامــة مشــاريع للطاقــة املتجــددة )الطاقــة الشمســية، الطاقــة الريحيــة 

وغرها(.

ــة  ــة وخدم ــة للزراع ــة الالزم ــات الزراعي ــز لآللي ــدات ومراك ــة وح إقام

ــن. ــا للفالح األرايض الزراعيــة وتأجره

إقامــة مشــاغل متطــورة وحديثــة لفــرز وتوضيــب وتغليــف املنتجــات 

الزراعيــة.

األســواق  يف  الزراعيــة  املنتجــات  لتســويق  متطــورة  رشكات  إقامــة 

الخارجيــة.



أربعة مواقع يف مدينة السويداء

مدينة صلخد، مدينة شهبا.

ثالثة مواقع يف منطقة رأس املعرة.

ثالثة مواقع يف الحفة، القرداحة.

ثالثة مواقع يف السلمية ومصياف.

موقعان إثنـان  يف بانيـاس.

ثالثة مواقع يف حويسن، روضة الوحش، املحطة الثالثة.

ثالثة مواقع يف مناطق مختلفة.

محافظة السويداء

محافظة حـلــب

محافظة الالذقية

محافظة حــمــاه

محافظة طرطوس

محافظة حمص

محافظة ريف دمشق



إعفــاء املــواد األوليــة املســتوردة كمدخــالت للصناعــة املحليــة، والخاضعــة لرســم جمــريك 

1% مــن الرســوم الجمركيــة املحــددة يف جــدول التعريفــة الجمركيــة النافــذ الصــادر 

ــب والرســوم األخــرى املفروضــة عــى  ــة الرضائ ــام 2014، وكاف ــم /377/ للع باملرســوم رق

االســتراد وذلــك ملــدة عــام واحــد اعتبــاراً مــن 2021/6/1 حيــث صــدر املرســوم الترشيعــي 

رقــم /10/ للعــام 2020 بهــذا الشــأن.

إنتــاج  وخطــوط  آالت  برتكيــب  يقــوم  الــذي  الصناعــي  اســتفادة 

مســتوردة لصالــح منشــأته الصناعيــة املرخصــة مــن الدعــم الــذي 

ــاج املحــي والصــادرات مبــا يعــادل  ــة اإلنت ــة دعــم وتنمي تقدمــه هيئ

قيمــة الرســوم الجمركيــة والرضائــب والرســوم األخــرى املســددة 

عنهــا عنــد االســتراد حيــث صــدر قــرار الســيد رئيــس مجلــس 

ــأن. ــذا الش ــخ 2020/2/27 به ــم 12/م وتاري ــوزراء رق ال

إعفــاء مســتلزمات اإلنتــاج واملــواد األوليــة الداخلــة 

بصناعــة األدويــة البرشيــة مــن الرســوم الجمركيــة 

املحــددة يف جــدول التعرفــة الجمركيــة، ومــن 

املفروضــة  األخــرى  والرســوم  الرضائــب  كافــة 

ــاراً  ــك ملــدة عــام واحــد اعتب عــى االســتراد وذل

مــن تاريــخ 2020/8/1 حيــث صــدر املرســوم 

الترشيعــي رقــم /14/ للعــام 2020 بهــذا الشــأن.

ــل  ــا مثي ــي له ــات الت ــض املنتج ــتراد بع ــع اس من

ــاج املحــي أو فــرض ضميمــة عــى اســترادها. باإلنت

حوافـز قطـاع الصناعـة



- تخفيــض أعبــاء وتكاليــف الحصــول عــى التمويــل حيــث تــم تشــميل 

ــة  ــث تتحمــل الدول ــدة بحي ــم أســعار الفائ ــج دع هــذه الســلع بربنام

ــيتم  ــي س ــروض الت ــى الق ــدد ع ــدة املح ــعر الفائ ــن س ــبة 7% م نس

منحهــا إلقامــة املعامــل وتجهيزهــا باملعــدات واآلالت الالزمــة لإلنتــاج 

ــدد  ــذا الص ــج به ــالق 25 برنام ــم إط ــد ت ــا وق ــيعها أو ترميمه أو توس

ــى تاريخــه. حت

بغية تبسيط اإلجراءات وتجسيداً ملبدأ الالمركزية تم تفويض:

ــة  ــة بتلبي ــدن الصناعي ــات وامل ــة يف املحافظ ــدراء الصناع ــادة م - الس

ــص  ــرارات الرتخي ــة ق ــدار كاف ــتثمرين وإص ــن واملس ــات الصناعي طلب

ــخ 2011/5/5. ــم 1051 تاري ــا رق ــب قرارن ــأن مبوج ــذا الش ــة به االزم

ــدار  ــورية بإص ــتثامر الس ــة االس ــدى هيئ ــي ل ــاع الصناع ــس القط - رئي

يف  الكائنــة  االســتثامرية  للمشــاريع  الصناعــي  الرتخيــص  قــرارات 

املحافظــات التــي ال يوجــد لهيئــة االســتثامر الســورية فروعــاً لهــا 

إضافــة للتفويضــات والصالحيــات املمنوحــة ســابقاً.

- إعطاء األولوية يف تخصيص املقاسم.

- عدم مطالبة املستثمر بتسديد قيمة الدفعة األوىل.

- إعطاء املستثمر فرتة سامح لحن البدء باإلنتاج.

- زيادة مدة استيفاء األقساط إىل 20 سنة.

• تخفيض الرسوم الجمركية عى بعض مدخالت اإلنتاج.

• إجراءات حامئية من منافسة البضائع والسلع املستوردة املامثلة.

• تسهيل الحصول عى كافة االحتياطات الالزمة لالنطالق بالعمل.

• إمكانية تشميل بعض القطاعات بحوافز مستقبالً.

• مزايا خاصة بالنسبة لتخصيص األرايض يف املدن واملناطق الصناعية وفق اآليت:

متابعــة العمــل بربنامــج إحــالل بدائــل املســتوردات واملزايــا واملحفــزات التــي ســيتم 

تقدميهــا إىل القطاعــات املســتهدفة وفــق اآليت: 



الســــاح لـلقطـاع الـعـام، الـقطـاع املشـرتك، القطـاع الخـاص واألجنبـي 
باالســـتثار يف مجــايل توزيــع وتوليــد الكهربــاء.

دعــم وتشــجيع اســتخدام الطاقــات املتجــددة يف مختلــف املجــاالت 
ــا. ــن صناعته وتوط

حوافـز  قطـاع 

الكهرباء

الحوافز الممنوحة للمستثمرين في مزاولة
 نشاطي توليد وتوزيع الكهرباء

 بموجب القانون رقم )32( لعام 2010



ــد  ــذ مشــاريع تولي ــات عــروض لدعــوة املســتثمرين لتنفي ــوزارة اإلعــالن عــن طلب ــوىل ال »تت

ــح  ــة، ومتن ــد القامئ ــن نشــاطات التولي ــغيل أي م ــددة، أوإدارة أوتش ــع مح ــاء يف مواق الكهرب

الــوزارة الرتخيــص الــالزم للمــرشوع بعــد إبــرام االتفاقيــات الناجمــة عــن طلبــات العــروض 

بــن مؤسســة التوليــد أو مؤسســة النقــل حســب الحــال واملســتثمرين املُحــال إليهم املشــاريع، 

واملصــادق عليهــا، وتلتــزم مؤسســة النقــل بــرشاء الكهربــاء املنتجــة.

ــتقلة، دون  ــد املس ــاريع التولي ــتثمرين يف مش ــن املس ــن م ــص للراغب ــوزارة الرتخي ــق لل يح

ــاء إىل مشــرتكن رئيســين أو  ــاء، وتقــوم مؤسســة النقــل بنقـــل الكهرب التــزام بــرشاء الكهرب

لغــرض التصديــر، وبنــاًء عــى طلــب املرخــص لــه وذلــك ضمــن اإلمكانــات الفنيــة وحــدود 

ــدالت  ــل ب ــة، مقاب ــذه الغاي ــربم له ــة ت ــب اتفاقي ــل مبوج ــبكة النق ــة لش ــتطاعة املتاح االس

ــل. اســتخدام شــبكة النق

يتــم تأمــن الوقــود الــالزم ملــرشوع التوليــد املرخــص  مــن قبــل الــوزارة أو إحــدى الجهــات 

ــد  ــرشوع التولي ــة، إذا كان م ــروة املعدني ــط وال ــع وزارة النف ــيق م ــا، بالتنس ــة به املرتبط

يســتلزم ذلــك وفــق نــص اإلعــالن، وحســب مــا تتضمنــه االتفاقيــة املربمــة مــع املرخــص لــه.

يحــق للمرخــص لــه بالتوليــد تأمــن احتياجاتــه مــن الوقودعــن طريــق االســتراد الخارجــي 

ــق وزارة النفــط  ــك أو عــن طري ــرشوط الناظمــة لذل ــق ال للمــواد املســموح اســترادها وف

ــف  ــا التكالي ــاً إليه ــة مضاف ــعار العاملي ــا  وباألس ــرة لديه ــواد املتوف ــة للم ــروة املعدني وال

اإلضافيــة وهامــش الربــح، واســتخدام البنــى التحتيــة املتاحــة لديهــا ولــدى الجهــات العامــة 

األخــرى ويتحمــل املرخــص لــه كافــة رســوم االســتراد والنفقــات الناجمةعــن اســتخدام هــذه 

ــاء يف ذلــك. البنــى، وعــى أن تراعــى متطلبــات وزارة الكهرب

في مجال
 التوليد التقليدي



يجــوز رشاء الكهربــاء املنتجــة مــن مشــاريع الطاقــات املتجــددة التــي ميكــن ربطهــا عــى شــبكة التوزيــع، إذا 
توفــرت اإلمكانــات الفنيــة لذلــك وحســب القواعــد والــرشوط واالســتطاعات التــي تضعهــا الــوزارة، بأســعار 

تشــجيعية تقرتحهــا الــوزارة وتصــدر بقــرار مــن رئيــس مجلــس الــوزراء يف الحــاالت اآلتيــة:
- فائــض إنتــاج املشــرتكن الذيــن يعتمــد اســتهالكهم أساســاًعى الكهربــاء املنتجــة مــن مصــادر توليــد الطاقات 

املتجــددة الخاصــة بهم.
- الكهرباء املنتجة من مشاريع الطاقات املتجددة املرخصة التي ميكن ربطهاعى شبكة التوزيع.

تتــوىل الــوزارة اإلعــالن عــن طلبــات عــروض لدعــوة املســتثمرين لتنفيــذ محطــات توليــد كهربــاء اعتــامداً عــى 
مصــادر الطاقــات املتجــددة وتلتــزم مؤسســة النقــل بــراء الكهربــاء املنتجــة باألســعار التــي يتــم التعاقــد 

عليهــا مــع املســتثمر.

ــامداً عــى  ــاء اعت ــد كهرب ــذ محطــات تولي ــالزم، تنفي ــص ال ــد الحصــول عــى الرتخي يجــوز للمســتثمرين، بع
ــل. ويجــوز  ــرب شــبكة النق ــا ع ــاء ملشــرتكن رئيســين أو تصديره ــع الكهرب ــات املتجــددة وبي مصــادر الطاق
ــا وحســب حاجــة  ــق عليه ــالن، بأســعار يتف ــدم االع ــاء املنتجــة يف حــاالت ع ــل رشاء الكهرب ملؤسســة النق

ــا. ــة ومصلحته املؤسس

تلتــزم مؤسســة النقــل أو رشكــة كهربــاء املحافظــة ذات العالقــة بربــط محطــات أو أنظمــة توليــد الكهربــاء 
مــن الطاقــات املتجــددة بشــبكتها )تبعــاً الســتطاعة املحطــة أو نظــام التوليــد(، عــى أن يقــوم املرخــص لــه 

بتنفيــذ متطلبــات الربــط وتحمــل النفقــات والتكاليــف املرتتبــة عــى ذلــك.

متنــح الــوزارة بنــاء عــى الحاجــة، ومبوجــب طلبــات عــروض أو مناقصــات، وفقــا ألحــكام هــذا 
القانون:

رخصة ملزاولة نشاط التوزيع يف منطقة جغرافية محددة ال يوجد فيها شبكة توزيع.
ــة نشــاط التوزيــع أو بعــض مهامــه يف منطقــة جغرافيــة محــددة يوجــد فيهــا  رخصــة ملزاول

شــبكة توزيــع.
ــي  ــد الت ــرشوط والقواع ــاً لل ــد طبق ــوزع معتم ــق م ــن طري ــاء ع ــع الكهرب ــوز رشاء وبي يج
تحددهــا الــوزارة يف الرتخيــص املمنــوح لــه، ويجــوز الرتخيــص آلخريــن ملبــارشة نفــس النشــاط 

يف ذات النطــاق الجغــرايف مــع مراعــاة عــدم التداخــل بــن املوزعــن املعتمديــن.



قــرار رئاســة مجلــس الــوزراء رقــم /6594/ لعــام 2011 املتضمــن التعليــامت التنفيذيــة للقانــون • 

/32/ لعــام 2010.

ــع •  ــل م ــي تتعام ــاء والت ــع الكهرب ــل وتوزي ــام 2020 احــداث مؤسســة نق ــم/ 9/ لع املرســوم رق

األطــراف األخــرى )العامــة والخاصــة( بحيادية-وفقــاً ألحــكام القانــون، مــا يعطــي للمســتثمرين 

مــن القطــاع الخــاص مصداقيــة وثقــة أكــرب بالدولــة ومؤسســاتها.

ــة •  ــوزراء رقــم /3381/ لعــام 2012 إلصــدار نظــام منــح رخــص وتصاريــح مزاول قــرار مجلــس ال

ــاء. ــع الكهرب ــاء وتوزي ــد الكهرب ــاء للمســتثمرين يف مجــايل تولي أنشــطة الكهرب

قــرار وزارة الكهربــاء رقــم /1091/ لعــام 2012 املتضمــن الدليــل اإلجــرايئ ملنــح رخــص وتصاريــح • 

مزاولــة نشــاطي  توليــد وتوزيــع الكهربــاء  والنــامذج  املعتمــدة  والوثائــق املطلوبــة.

ــات رشاء •  ــرام اتفاقي ــام 2012 املتضمــن نظــام اب ــم /3722/ لع ــوزراء رق ــس ال ــرار رئاســة مجل ق

ــح. ــص أو ترصي ــد الحاصلةعــى ترخي ــن مشــاريع التولي ــاء م ــع الكهرب وبي

قــرار رئاســةمجلس الــوزراء رقــم /3994/ لعــام 2012 املتضمــن نظــام الغرامــات املاليــة املرتتبــة • 

عــى مخالفــات املرخــص لهــم مبشــاريع التوليــد، أو التوزيــع التــي تســتوجب التغريــم.

ــام 2016 املتضمــن قواعــد ورشوط واســتطاعات مشــاريع •  ــم /961/ لع ــاء رق ــرار وزارة الكهرب ق

وأنظمــة الطاقــات املتجــددة التــي ميكــن ربطهــا عــى شــبكة التوزيــع.

نظام االستثامر لشبكة نقل الكهرباء.• 

نظام االستثامر لشبكة توزيع الكهرباء.• 

كود شبكة نقل الكهرباء.• 

كود شبكة توزيع الكهرباء.• 



صــدر القــرار رقــم )1113( لعــام2020، والــذي حــدد أســعار رشاء الكهربــاء املنتجــة مــن مشــاريع وأنظمــة • 

الطاقــات املتجــددة التــي ميكــن ربطهــا عــى شــبكة التوزيــع، حســب املصــدر، والتكنولوجيــا املســتخدمة-

والتــي تقــوم برشائهــا رشكات الكهربــاء باملحافظــات اســتناداً ألحــكام املــادة /28/ مــن قانــون الكهربــاء رقــم 

/32/ لعــام 2010 وفــق اآليت:

سعر الكهرباء املنتجة من اللواقط الشمسية: 7 سنت يورو / ك.و.س• 

سعر الكهرباء املنتجة من العنفاتالريحية: 6 سنت يورو / ك.و.س• 

ــورو / ك.و.س )عــى أال •  ــة الريحية-الشمســية: 6.5 ســنت ي ــاء املنتجــة مــن املشــاريع الهجين ســعر الكهرب

ــة للمــرشوع. ــة عــن 25% مــن االســتطاعة االجاملي ــة للواقــط الكهروضوئي تقــل االســتطاعة االجاملي

سعر الكهرباء املنتجة من غاز مكبات القاممة )املطامر(: 5.7 سنت يورو / ك.و.س• 

ســعر الكهربــاء املنتجــة مــن الكتلــة الحيويــة )عــن طريــق الحــرق أو التحلــل الكيميــايئ أو الغــاز الحيــوي: • 

10 ســنت يــورو / ك.و.س

سعر الكهرباء املنتجة من العنفات الكهرومائية: 6 سنت يورو / ك.و.س• 

تطبــق األســعار أعــاله خــالل فــرتة رسيــان اتفاقيــة رشاء الكهربــاء التــي تــربم بــن املرخــص لــه والــرشكات • 

ــاء يف املحافظــات. العامــة للكهرب

يحدد سقف االستطاعة املركبة للمرشوع الذي تطبق عليه احكام هذا القرار بـ 10000 ك.و• 

ــام واملشــرتك والخــاص( •  ــات )الع ــة القطاع ــن كاف ــاء م ــواردة يف حــال رشاء الكهرب ــق األســعار ال ــم تطبي  يت

املرخــص لهــم يف إقامــة مــرشوع لتوليــد الكهربــاء باســتخدام الطاقــات املتجــددة بغــرض بيعهــا إىل إحــدى 

ــن )100( ك.و،  ــد ع ــرشوع الواح ــتطاعة امل ــل اس ــى اال تق ــات ع ــاء يف املحافظ ــة للكهرب ــرشكات العام ال

ــات  ــاء مــن مصــادر الطاق ــاج الكهرب ــذي يرغــب بإقامــة مــرشوع إلنت ــة ال ــة الكهربائي ــا املشــرتك بالطاق أم

املتجــددة داخــل العقــار املخصــص الشــرتاكه يتــم الرتخيــص للمــرشوع وفــق الفقــرة )أ( مــن املــادة )28( مــن 

قانــون الكهربــاء حــرصاً، أي رشاء كميــة الكهربــاء الصافيــة املحقونــة بشــبكة التوزيــع الفائضــة عــن اســتهالك 

املشــرتك باألســعار املحــددة يف املــادة )1( مــن هــذا القــرار عــى أال تقــل اســتطاعة املــرشوع عــن 20 ك.و 

وال تزيــد عــن 80% مــن اســتطاعة االشــرتاك

األسعار التشجيعية لشراء 
الكهرباء المنتجة من مشاريع 

وأنظمة الطاقات المتجددة 
التي يمكن ربطها على 

شبكة التوزيع



 يتــم محاســبة املشــرتكن املرخــص لهــم وفــق الفقــرة أ مــن املــادة 28 	 

من قانون الكهرباء حسب اآليت: 

 كان استجرار املشرتك 

من الشبكة خالل أي دورة تزيد 

عن الكهرباء املحقونة فيها ممن 

قبله تصدر الفاتورة بكمية وقيمة 

الفرق فقط، وحسب صفة االستهالك 

والتعرفات املعتمدة.

إذا كانت الكهرباء املحقونة من 

قبل املشرتك يف الشبكة خالل أي دورة 

تزيد عن الكهرباء املستجرة من قبله 

فيسدد له قيمة الفرق وفق السعار 

الواردة يف هذا القرار. 

تحتسب قيمة 

الكهرباء الصافية املحقونة يف 

الشبكة العامة للتوزيع عىل أساس 

األسعار املحددة أعاله بعملة اليورو ويتم 

التسديد باللرية السورية وفق نرة أسعار 

رصف العمالت األجنبية مقابل اللرية 

السورية الخاصة باملصارف الصادرة 

عن مرصف سوريا املركزي 

بتاريخ االستحقاق.

تطبق األسـعار املحددة 

يف هذا القرار عىل كـافـة 

اتفاقيات رشاء الكهرباء التي تربم 

خالل الفرتة املمتدة من تاريخ نفاذ 

هذا القرار ولغاية 2021/12/31



تتضمن االسرتاتيجية األهداف الكمية التالية:
مشاريع كهروضوئية: /1500/ ميغاواط.   

مشاريع كهروريحية: /900/ ميغاواط.   
سخانات شمسية: /1.2/ مليون سخان شمس منزيل.   

أساليب تنفيذ الخطة االسرتاتيجية
مشاريع مفتاح باليد )وزارة الكهرباء(.   

مشاريع استثارية عىل مبدأ التشاركية )قطاع عام، خاص، مشرتك(.   
مشاريع ملستهليك الكهرباء للقطاعن العام والخاص.   

السخان الشميس عن طريق صندوق دعم الطاقات املتجددة.   

تم توزع مشاريع توليد الكهرباء من مصادر متجددة )كهروضوئية وكهروريحية( 
حسب استطاعتها عىل الفئات الثالث املبينة كا ييل:

يتم تنفيذها من قبل مستهليك الطاقة أفراد أو مؤسسات باستطاعة /300/ ميغاواط كهروضوئية، 
)مضخات مياه الرشب وغرها- القطاع الصناعي- القطاع التجاري - القطاع الزراعي - القطاع 

املنزيل- دور العبادة - القطاع الحكومي )األبنية، مدارس، جامعات(.
تركيب / 1,2/ مليون سخان شميس منزيل حتى نهاية عام 2030.

تنفذ من قبل املؤسسة العامة لتوليد الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء:

•  /500/ ميغاواط كهروضوئية، تنفذ عى ثالث مراحل.
•  /400/ ميغاواط كهروريحية، تنفذ عى ثالث مراحل.

المشاريع الصغيرة التي ستنفذ من قبل مستهلكي الكهرباء في اكفة القطاعات

مشـاريع على أسـاس المفتـاح باليـد



التنسيق مع وزارة المالية لتحديد قيمة 
الضرائب والرسوم المفروضة على معدات 

وتجهيزات الطاقة المتجددة.

  ستقوم هيئة االستثامر السورية ووزارة 

الكهرباء بالتنسيق والتعاون مع الجهات العامة 

ملعالجة عدد من القضايا واملشاكل التي تعرتض 

االستثامر السيام:

 بحث تأمن القطع األجنبي الالزم مع مرصف 

سورية املركزي: 

- إمكانية تأمن القطع الالزم للمستثمر يف قطاع 

الطاقة بسعر املرصف املركزي.

- إيجاد آلية مناسبة للدفع من وزارة الكهرباء 

تضمن اسرتداد املستثمر لرأس مال مرشوعه خالل 

فرتة استثامر مجدية.

 / 500/ ميغاواط لواقط كهروضوئية: تعلن من قبل 

وزارة الكهرباء كمشاريع لالستثامر عى مبدأ التشاركية 

بهدف رشاء الكهرباء املنتجة منها بأسعار تنافسية، مبعدل 

/50/ ميغاواط سنوياً.

 / 400/ ميغاواط كهروريحية: تعلن من قبل وزارة 

الكهرباء كمشاريع لالستثامر عى مبدأ التشاركية بهدف 

رشاء الكهرباء املنتجة منها بأسعار تنافسية، مبعدل /40/ 

ميغاواط سنوياً،.

 /200/ ميغاواط كهروضوئية، و/100/ ميغاواط 

كهروريحية ستنفذ من قبل القطاع الخاص وتلتزم وزارة 

الكهرباء برشاء املنتج منها عى أساس قرار رئاسة مجلس 

الوزراء )الخاص بنظام تعرفة التغذية( الذي يحدد أسعار 

رشاء الكهرباء من مشاريع الطاقات املتجددة لالستطاعات 

حتى 10 ميغا واط. ومن املفرتض أن تنفذ هذه املشاريع 

حتى نهاية عام 2021، وبالتايل سيتم الغاء العمل بنظام 

تعرفة التغذية بعد تركيب / 200/ ميغاواط من اللواقط 

الكهروضوئية و/ 100/ ميغاواط عنفاتريحية أو بنهاية عام 

2021 أيهام أقرب.

  بالنسبة ملشاريع مفتاح باليد:  تقديم ضامنات 

حكومية للتسديد وتأمن القطع األجنبي لقاء تسهيالت 

دفع من قبل الرشكات املنفذة وملدة ال تقل عن سبع 

سنوات بعد وضع املشاريع بالخدمة. 

 بالنسبة للمشاريع التي تربط مع شبكة النقل وتلتزم 
وزارة الكهرباء براء الكهرباء منها:

 - تؤمن الوزارة االرض الالزمة للمرشوع لقاء بدل 1% من 

كمية الطاقة املنتجة.

 - تتحمل الوزارة تكاليف الربط مبا ال يتجاوز 5 كم.

 - تخفيض البدل إىل /0.5/ سنت دوالر لكل ك.و.س

المشاريع الصغيرة التي ستنفذ من قبل 
مستهلكي الكهرباء في اكفة القطاعات

المزايا الممنوحة وفق االستراتيجية الوطنية 
للطاقات المتجددة لغاية 2030

 بالنسبة للمشاريع التي تربط عىل شبكة 
التوزيع وتلتزم وزارة الكهرباء براء الكهرباء 

منها:

 - االستمرار بنظام رشاء الكهرباء املنتجة من هذه 

املشاريع بأسعار تشجيعية حتى نهاية عام 2021 

فقط، أو حتى تاريخ تركيب /200/ ميغاواط 

كهروضوئية و/100/ ميغاواط كهروريحية أيهام 

أقرب، مع اإلشارة إىل أن أسعار رشاء الكهرباء 

من هذه املشاريع الصغرة واملتوسطة التي 

تربط عى شبكة التوزيع تبقى ثابتة طيلة العمر 

الفني للمرشوع املقدرة بـ 20 سنة للمشاريع 

الكهروريحية و25 سنة للمشاريع الكهروضوئية.

- تخصيص أرايض من أمالك الدولة غر الصالحة 

للزراعة للمشاريع الكهروضوئية التي تزيد 

استطاعتها عن /5/ ميغاواط مقابل نسبة 1% من 

كمية الكهرباء.

ستمنح وزارة الكهرباء طلبات 
المستثمرين المغتربين صفة االستعجال.




