السيد الرئيس بشار األسد

((البد من اس تكمال الظروف المالئمة لتشجيع االستثمارات وتنويعها وتوجيهها ابتجاه القطاعات الواعدة في بالدان وتجاوز جميع
المعوقات البيروقراطية التي تمنع ذلك الس يما أننا طوران القوانين الناظمة لالستثمار وقدمنا كل التسهيالت)).
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تقــــــــــديم:

في رحلة الحياة ُتكتب ُخطى الساعين في مناكبها ..فيكون من القطرة السيل العرم ،ويكون من اللبنة شاهق العم ارن ..لذا
كتب الله لدروب المجد أال تقترن إال بخطى ذوي الرؤى السديدة ،والعزيمة األكيدة من صناع الحضارة ومشيدي أركانها،
عـمـر الله األرض ومن عليها لتستقر الحياة ،ويستقر بظاللها اإلنسان.
فقط بأمثال هؤالء َي ُ
وكما هي البدايات تكون صعبة وئيدة تأتي نهاياتها دوم ًا عظيمة  ،وكما الغرس يبدأ ببذرة ،فها هي األيام تسير بنا نحو
مواسم القطاف ،فما أنجزه جندينا البطل على األرض من سحق قوى البغي واإلرهاب يزهر فينا ربيعاً سورياً خي اًر في العطاء
والبناء.
نستطيع أن نستبشر في هذا العام انطالقة فعلية لتنفيذ بعض مشاريع تطوير عقاري وتصبح مكوناً من مكونات النهضة
العمرانية الشاملة التي تقبل عليها بالدنا اليوم.
وانطالقاً من رغبتنا الجادة واألكيدة في استمرارية تطوير عملنا في الهيئة وفق منهج قويم ينسجم مع رؤانا للحاضر
والمستقبل ،متوسمين بصدور قانون عصري للتطوير واالستثمار العقاري يلبي توجهات الحكومة ورغبات المواطنين ويحقق
تطلعاتهم في الحصول على منتج عقاري يتسم باالقتصادية والجودة.

المدير العام
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مــــــــدخـل:
مع مطلع العام الجديد يكبر فينا األمل وتتعزز فينا الثقة بقدرتنا على استكمال مقومات التعافي القريب لبلدنا
الغالي ،بعد أن نفض عن كاهله غبار األزمة الظالمة ليتابع مسيرة العمل في البناء والتطوير وقد تعززت صالبته
وقوته وأصالة شعبه ومحبته وتعلقه بكل ذرة من ترابه.
انطالقاً من ذلك تستعد الهيئة اليوم ألن تكون ذراعاً هاماً من أذرع التنمية العمرانية الذي يسهم مساهمة فعالة في
نهضة وتطور قطاع االستثمار والتطوير العقاري وإعادة اإلعمار ودفع عجلة االقتصاد الوطني ،وتتطلع إلى مرحلة
بناء جديدة بعزيمة أقوى لمتابعة مسيرة بناء الوطن ،وهو ما تسعى إليه الهيئة العامة للتطوير واالستثمار العقاري
من خالل رؤيتها ومهامها وأهدافها.

الرؤية والمهمة:
خلق وتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة واختيار أنسب المواقع إلقامة مناطق التطوير العقاري ومعالجة مناطق
السكن العشوائي وتشجيع المستثمرين للمساهمة في التطوير العقاري وإعادة اإلعمار

األهداف:
تهدف الهيئة إلى تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع االستثمار في هذا المجال لزيادة مساهمته في عملية
البناء واإلعمار وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني في هذا اإلطار وجذب االستثمارات العربية واألجنبية للمشاركة
في التطوير العقاري بما يحقق المساهمة في:
 .0إمداد قطاع اإلسكان والتعمير بما يلزم من األراضي المعدة للبناء واألبنية والخدمات والمرافق الالزمة لها.
 .8إقامة مدن وضواح سكنية متكاملة مجتمعات عمرانية جديدة.
 .3معالجة مناطق السكن العشوائي.
 .4تأمين االحتياجات اإلسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة.
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معلومات عامة عن الجمهورية العربية السورية
الموقع الجغرافي:

تقع الجمهورية العربية السورية على الساحل الشرقي للبحر األبيض المتوسط ،تحدها تركيا من الشمال ،والعراق من
الشرق ،وفلسطين واألردن من الجنوب ،ولبنان والبحر المتوسط من الغرب ،وهي تشكل ملتقى القارات الثالث ،وقد
بوأها موقعها الجغرافي المتميز أهمية خاصة على مر التاريخ على طريق الحرير الذي يمتد من أوربا إلى الصين.

العاصمـــة:

دمشق

اللغة الرسـمية:

العربية

الســكان:

 25مليون نسمة

المسـاحة

 185.179ألف كم2

تقسم سورية من ناحية الجغرافية الطبيعية إلى أربع مناطق هي:
 المنطقة الساحلية:

محصورة بين الجبال والبحر

 المنطقة الجبليـة:

تضم الجبال والمرتفعات الممتدة من شمال البالد إلى جنوبها موازية لشاطئ البحر األبيض المتوسط

 المنطقة الداخلية:

وتسمى منطقة السهول تضم سهول دمشق وحمص وحماة وحلب والحسكة ودرعا وتقع شرقي منطقة الجبال

 منطقة البـادية:

سهول صحراوية تقع في الجنوب الشرقي من البالد على الحدود األردنية والعراقية وتتميز بأنها صالحة للمراعي

المنـــاخ:

يسود سورية المناخ الخاص بمنطقة البحر األبيض المتوسط ،وهو يتصف بشتاء ممطر ،وصيف جاف ،يتخللهما
فصالن انتقاليان قصيران

الطقــس:

يبلغ معدل درجات الح اررة في الصيف  °32مئوية وفي الشتاء  °8مئوية وفي الربيع والخريف °22مئوية.

التقسيم اإلداري:

تقسم سورية إدارياً إلى  /14/محافظة هي :دمشق ،ريف دمشق ،حمص ،حماه ،حلب ،ادلب ،الالذقية ،طرطوس،
دير الزور ،الرقة ،الحسكة ،درعا ،السويداء ،القنيطرة

أهم الموارد االقتصادية:
الزراعــــــة:

قمح ،شعير ،قطن ،زيتون ،حمضيات ،شوندر ،الخضار والفواكه

الصناعة االستخراجية:

نفط ،غاز ،فوسفات ،ملح

الصناعة التحويلية:

صناعات نسيجية ،صناعات كيميائية

القوة الكهربائية:

 222فولت 52/هرتز

العمــــلة:

الليرة السورية

أوقات الدوام:

الو ازرات والمؤسسات الرسمية من الساعة  8صباحاً حتى 15.32ظه اًر

العطلة الرسمية:

يومي الجمعة والسبت

التوقيــت:

يبدأ التوقيت الشتوي من تشرين الثاني إلى نيسان ( 2+ساعة  ،)GMTأما التوقيت الصيفي من نيسان لتشرين األول

( 3+ساعة ) GMT

+963

رمز النداء اآللي:
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الفصل األول:
إدارة الهيئة العامة للتطوير واالستثمار العقاري
 .0إدارة الهيئة:
يتولى إدارة الهيئة العامة للتطوير واالستثمار العقاري بموجب قانون إحداثها كل من:
أ .مجلس اإلدارة.
ب .المدير العام.
ويتألف مجلس اإلدارة من:
 oوزير األشغال العامة واإلسكان

رئيس ًا

 oالمدير العام

نائباً للرئيس

 oالمدير العام للمؤسسة العامة لإلسكان

عضواً

 oمدير عام هيئة اإلشراف على التمويل العقاري

عضواً

 oالمدير العام للمصالح العقارية

عضواً

 oرئيس هيئة التخطيط اإلقليمي

عضواً

 oمعاون المدير العام

عضواً

 oمدير التخطيط العمراني في و ازرة األشغال العامة واإلسكان

عضواً

 oممثل عن و ازرة المالية

عضواً

 oممثل عن و ازرة االقتصاد

عضواً

 oممثل عن و ازرة الزراعة واإلصالح الزراعي

عضواً

 oممثل عن و ازرة السياحة

عضواً

 oممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي

عضواً

 oممثل عن هيئة االستثمار السورية

عضواً

 oممثالن عن القطاع الخاص في مجال التطوير العقاري يسميهما رئيس مجلس الوزراء

عضوين.

 .8التنظيم المؤسساتي:
شكل صدور القانون رقم  /15/لعام  2228القاضي بإحداث الهيئة العامة للتطوير واالستثمار العقاري الوعاء المؤسساتي
والتنظيمي لقطاع العقار في سورية ،وهي هيئة عامة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري
وترتبط بالسيد وزير األشغال العامة واإلسكان ومقرها دمشق.
صفحة 7
التقرير السنوي 8102

www.gcdri.gov.sy

 .3الهيكل التنظيمي للهيئة:
م .مكتب المدير
العام

معاون م.ع.
للشؤون الفنية

م .الترويج
م .ش .اإلدارية

وزير األشغال العامة واإلسكان

م .الفنية

مجلس اإلدارة
م .المعلوماتية

المدير العام

م .التخطيط
م .المحاسبة
م .الخدمات
االستثمارية
م .الرقابة
فرع المنطقة
الوسطى (حماه)
فرع المنطقة
الشمالية (حلب)

معاون م.ع .لإلدارية
والقانونية والمالية
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 .4الموارد البشرية والتدريب:
صدر مرسوم المالك العددي للهيئة رقم  /114/لعام  2212وحدد مالكها العددي بـ ( )157وظيفة.
وأص ــبح إجمالي عدد العاملين الفعلي ( )59عامالً في الهيئة والفروع بنهاية عام  2018من مختلف االختص ــاص ــات والش ــهادات
بما فيهم العاملين في الفرعين (حماه ،حلب) والعاملين المندوبين والمفرزين إلى الهيئة من الجهات األخرى.
توزع أعداد العاملين في الهيئة وفروعها حسب نوع الشهادة حتى نهاية عام 8102

عدد المشتغلين الفعلي

البيـــــــــــــــــــان

ما فوق الشهادة الجامعية

2

العلوم الهندسية

20

الشهادات الجامعية

10

المعاهد المتوسطة

4

الشهادة الثانوية

5

التعليم األساسي

12

ابتدائية

6

المجموع

59

20
16

12

10

14
12

5

4

2

6

10
8
6
4
2
0

ما فوق الشهادة العلوم الهندسية
الجامعية

الشهادات

المعاهد

الجامعية

المتوسطة

الشهادة الثانوية التعليم األساسي
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ابتدائية

الدورات التدريبية المتبعة وتوزع أعداد العاملين المتدربين عليها
20

20

13

10

9
3

4

1

3

5

4

11

8

9

10

0
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 .5التنمية اإلدارية:
أ-

دورات التنمية اإلدارية المنفذة خالل العام :8102

م

اسم الدورة

عدد المتدربين

تاريخ الدورة

المدة باأليام

المكان

1

القيادة اإلدارية

1

2218/1/9

3

و ازرة األشغال العامة واإلسكان

2

حل المشكالت

1

2218/3/14

2

و ازرة األشغال العامة واإلسكان

3

نظام إدارة الجودة

1

2218/4/12

1

و ازرة األشغال العامة واإلسكان

4

دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع

2

2218/8/13

3

و ازرة األشغال العامة واإلسكان

5

إعداد المدربين ()TOT

3

2218/12/28

8

و ازرة األشغال العامة واإلسكان

ب -الورشات الداخلية المنفذة:
م

اسم الورشة

الجهة المنفذة

الفئة المستهدفة

تاريخ التنفيذ

1

القانون األساسي للعاملين والنظام األساسي

مديرية الشؤون اإلدارية والقانونية

جميع الفئات

2218/7/24

2

التخطيط أبعاده وأهميته

مديرية التخطيط والتعاون الدولي

الفئة األولى

2218/12/3

3

مناطق التطوير العقاري والواقع العملي

مديرية الشؤون الفنية

الفئة األولى

2218/9/6

4

أسس ترخيص الشركات

مديرية الخدمات والترخيص

الفئة األولى

2218/11/12
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 .6أهم إنجازات ونشاطات الهيئة:
لقد عززت الهيئة أدائها منذ إحداثها بعدد من اإلجراءات لتطوير دورها ووظائفها والتي تتضمن األعمال اآلتية:


صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور التعليمـات التنفيذية للقانون رقم  /15/لعام  2228بموجب قرار السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد رئيس مجلس الوزراء رقم  /5412/لعام
 2229والمعدلة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم  /6223/لعام .2212



صـ ـ ــدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  /828/تاريخ  2229/2/12المتضـ ـ ــمن تشـ ـ ــكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير
واالسـ ـ ـ ـ ــتثمار العقاري ،وقد عقد مجلس اإلدارة منذ تشـ ـ ـ ـ ــكيله  /62/اجتماعاً ،واقترح خاللها إحداث مناطق التطوير العقاري،
والترخيص لتأسيس شركات التطوير العقاري ،باإلضافة إلى المهام التي أوكلها له القانون.



إنجاز مشروع النظام الداخلي والهيكلية التنظيمية ،وهو قيد المصادقة.



إنجاز مشروع نظام العاملين في الهيئة عمالً بالقانون رقم  /34/تاريخ  ،2212/11/14وتعليماته التنفيذية.



بناء بنية تحتية معلوماتية وتنفيذ شــبكة معلومات شــاملة (شــبكة داخلية ،بريد إلرتروني داخلي ،نظام أرشــفة ،وبنية اتصــاالت
حديثة).



االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار في تنفيـذ الـدورات التدريبية في المهارات المعلوماتية والفنية والتنمية اإلدارية واللغوية لبعض عاملي الهيئة وفق
المتطلبات والمهام الموكلة بهم.



تطوير الموقع اإللرتروني الجديد للهيئة بصورة متطورة وعصرية مع االستم اررية في تحديث المعلومات ضمن الموقع.



تحديث األطلس الجغرافي الذي يتضمن بيانات تفصيلية عن مناطق التطوير العقاري المحدثة.



تحديث العقد النموذجي الذي ينظم العالقة بين الجهة اإلدارية والمطور العقاري.



وضع نموذج دفاتر الشروط الفنية والقانونية والمالية الالزمة لإلعالن عن تنفيذ مشاريع التطوير العقاري.



تحديث نموذج طلب الترخيص األولي لشـ ــركة تطوير واسـ ــتثمار عقاري وفق أحكام القانون رقم  /15/لعام  2228وتعليماته
التنفيذية وأحكام قانون الشركات رقم  /29/لعام  2211وتعديالته.



تحديث نموذج طلب تس ـ ــجيل لش ـ ــركة عربية أو أجنبية متخصـ ـ ـص ـ ــة في التطوير العقاري وفق أحكام القانون رقم  /15/لعام
 2228وتعليماته التنفيذية وأحكام القانون رقم  /34/لعام  2228وتعديالته.



تحديث نموذج طلب الترخيص النهائي لتأسيس شركة تطوير واستثمار عقاري وفق أحكام القانون رقم  /15/لعام 2228
وتعليماته التنفيذية وأحكام قانون الشركات رقم  /29/لعام  2211وتعديالته والقانون رقم  /34/لعام .2228



تحديث نس ــخة دليل المطور العقاري الذي يتض ــمن مراحل وءجراءات تأس ــيس الش ــركات ونماذجها واألوراق الثبوتية المطلوبة
في كل مرحلة والمزايا والحوافز الممنوحة لمشاريع التطوير العقاري وتحميله على الموقع االلرتروني للهيئة.
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ص ــدور قرار وزير اإلس ــكان والتعمير رقم  /1113/لعام  2229الذي ش ــكلت بموجبه اللجنة الفنية لدى الهيئة برئاس ــة مدير
عام الهيئة ومؤلفة من عضوية السادة:
-

معاون مدير عام الهيئة العامة للتطوير واالستثمار العقاري للشؤون الفنية.

-

مدير التخطيط العمراني في و ازرة اإلدارة المحلية والبيئة.

-

ممثل عن و ازرة الموارد المائية في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

-

معاون المدير العام للشؤون الفنية في المؤسسة العامة لإلسكان.

-

مدير التنظيم العمراني في المؤسسة العامة لإلسكان.

-

ممثل عن و ازرة الرهرباء.

-

ممثل عن و ازرة السياحة.

-

ممثل عن هيئة التخطيط اإلقليمي (بمرتبة مدير).

 ممثل الوحدة اإلدارية التي تقع فيها منطقة التطوير العقاري ضمن حدودها اإلدارية يسميه المحافظ.وقـد عقـدت اللجنـة عـدة اجتمـاعـات وأنجزت العديد من الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الفنية لمناطق التطوير العقاري المقترحة والمحالة لها من قبل
مجلس اإلدارة.


صـ ـ ــدور التعليمات التنفيذية لقانون حسـ ـ ــاب الضـ ـ ــمان رقم /25/لعام  2211الصـ ـ ــادرة بقرار السـ ـ ــيد وزير اإلسـ ـ ــكان والتنمية
العمرانية رقم  /22/تاريخ .2214/7/15



إعداد نموذج اتفاقية حساب ضمان بين المطور العقاري وأمين الحساب.



إعداد نموذج عقد بين المطور العقاري والجهة اإلدارية.

 إصدار سلسلة التقارير السنوية للهيئة العامة للتطوير واالستثمار العقاري لألعوام من  2212حتى .2218
 وقعت الهيئة بتاريخ  2215/12/15مذكرة تفاهم مع جامعة دمشــق – كليات الهندســة  -تضــمنت رغبة الطرفين في تحقيق
التعاون والتنسيق في إطار التوجه نحو ربط الجامعة بالمجتمع ،بهدف االستفادة من مخرجات البحث العلمي واألكاديمي في
ميادين العمل التط بيقية للوصول إلى حالة من الترامل والتفاعل بما يخدم المصلحة المشتركة في خدمة المجتمع.


أحدث في عام  2216فرع للهيئة العامة للتطوير واالستثمار العقاري في المنطقة الوسطى مقره مدينة حماه.



أحدث في عام  2218فرع للهيئة العامة للتطوير واالس ـ ـ ـ ــتثمار العقاري في المنطقة الش ـ ـ ـ ــمالية مقره مدينة حلب ،وتم تجهيز
المقرين وتأمين الروادر األساسية لعمل الفرعين.



تحديث الموقع االلرتروني للهيئة العامة للتطوير واالستثمار العقاري وءنشاء صفحة على الفيس بوك لتسهيل عملية التواصل
بين المهتمين بــأمور االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمــار العقــاري عــامــة والمطورين العقــارين خــاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وبين الهيئــة واالجــابــة الفوريــة عن كــامــل
االستفسارات.
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 .7فروع الهيئة:
أ .فرع المنطقة الشمالية (حلب):
 باشر الفرع مهامه بتاريخ .2218/3/5 تم رفع المخطط الرقمي للمنذرين بالهدم في منطقة الحيدرية مع لحظ شريحة المنذرين بالهدم بالتنسيق مع مجلس مدينة حلب. تنفيذ جوالت ميدانية إلى منطقة الحيدرية لالطالع على ما تم إنجازه من هدم للمس ــاكن المخالفة بحض ــور كل من ممثلي مجلسالمدينة ومدير المشروع من قبل مؤسسة تنفيذ اإلنشاءات العسكرية.
 المشاركة في عملية حصر عدد الشاغلين الفعليين ورفع عدد المساكن في منطقة الحيدرية على مخطط رقمي. مشاركة الهيئة من خالل الجناح المخصص لها ضمن فعاليات معرض حلب الدولي بتاريخ .2218/5/5 المشاركة بفعاليات (مؤتمر شباب ع الوعد  -التنمية وءعادة اإلعمار) التي نظمتها محافظة حلب. المشاركة مع ممثلي مجلس المدينة لوضع مخطط التقسيم الجديد لمنطقة الحيدرية. وضع دفاتر الشروط الفنية والحقوقية والمالية لمنطقة الحيدرية بالتنسيق مع مجلس مدينة حلب. متابعة أعمال الهدم للمساكن المخالفة في الحيدرية. التواصل مع شركات التطوير العقاري في مدينة حلب بهدف تشجيعهم على التقدم لتنفيذ مشروع الحيدرية وءطالعهم على موقعالمشروع ميدانياً.
 المشاركة بورشة العمل التي نظمها فرع نقابة المهندسين بحلب بعنوان (خطط إعادة اإلعمار في مدينة حلب) بمشاركة جامعةحلب ومجلس المدينة وذلك بتاريخ .2218/7/14
 عقد اجتماع ترأسه السيد محافظ حلب بتاريخ  2218/12/24بهدف الترويج لمشروع التطوير العقاري في الحيدرية وشرح مزاياالمشروع ومزايا قانون التطوير العقاري والرد على تساؤالت المطورين العقاريين وبحضور الهيئة والفرع.
 حضور اجتماع السيد رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة الو ازرية في مبنى محافظة حلب بتاريخ  2218/11/4لالطالع على واقعالمخطط التنظيمي والتفصيلي في محافظة حلب ومشاريع التطوير العقاري والحث على اإلسراع بتنفيذها.
 متابعة إزالة المالحظات المتعلقة بالعقار  /125/أشرفية كمنطقة تطوير عقاري لدى كل من مديريتي الشؤون الفنية في مجلسمدينة حلب المصالح العقارية وكذلك المساحة العقارية وءرسال المخطط المطلوب إلى إدارة الهيئة.
 التنسيق مع محافظة حلب (األمانة العامة) ومجلس مدينة حلب إلحداث منطقة تطوير عقاري مناسبة داخل المخطط التنظيميلمدينة حلب حيث تم اختيار موقع مناسب ورفعه إلى إدارة الهيئة لدراسته.
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ب .فرع المنطقة الوسطى (حماه):
العمل المستمر في متابعة مناطق التطوير العقاري الواقعة ضمن نطاق عمل الفرع:


منطقة وادي الجوز :المشروع قيد اإلعالن بالتراضي بعد أن تم اإلعالن عنه للمرة الثانية ،ويتم متابعة العمل للتعاقد الرضائي
على المشروع مع بعض شركات التطوير العقاري ومجلس مدينة حماة2



منطقة الزنبقي :المشروع قيد إعداد اإلضبارة الخاصة بإحداثه كمنطقة تطوير عقاري بانتظار أن يقوم مجلس مدينة حماة
باستصدار قرار مجلس مدينة باعتماد عقارات المنطقة كعقارات أمالك مدينة خاصة2



منطقة تجمع المشاع الجنوبي :المشروع قيد إعداد اإلضبارة الخاصة بإحداثه كمنطقة تطوير عقاري وقد تم تأمين كافة المعلومات
الالزمة لإلضبارة من قبل الفرع بما فيها الحصول على بيانات القيد العقاري لجميع مالري عقارات المنطقة من مديرية المصالح
العقارية بحماة ،كما تم وضع رؤية مقترحة لتنفيذ المشروع بحيث يتم تجزئة منطقة المشروع إلى ثالثة مراحل على أن يتم البدء
بالعمل بالقسم األوسط الشاغر بمساحة ( )37هكتار كمرحلة أولى والقسمين الشمالي والجنوبي كمرحلة ثانية2



منطقة تجمع مشاع النقارنة :المنطقة هي عبارة عن منطقة مقترحة لتوسع المخطط التنظيمي لمدينة حماة في الجزء الجنوبي
الغربي بمساحة تقريبية ( )475هكتار ،ويجري العمل على ضم المنطقة إلى المخطط التنظيمي بعد موافقة و ازرة اإلدارة المحلية
والبيئة ،ليتم بعدها اختيار الجزء المناسب لمعالجته كمنطقة تطوير عقاري.



يتم التنسيق مع دائرة أمالك الدولة في مديرية الزراعة بحماة الختيار مواقع جديدة من أجل دراسة إمكانية إحداثها كمناطق تطوير
عقاري جديدة2



يشارك الفرع في مناقشة واقع المخطط التنظيمي لمدينة حماة ،حيث يتم التوجه إلعادة قراءة المخطط التنظيمي المصدق ودراسة
امكانية معالجة تجمعات السكن العشوائي الموجودة ضمن المخطط كمناطق تطوير عقاري2



المشاركة في ورشة العمل التي أقيمت في مدينة سلمية من قبل مؤسسة اآلغا خان حول (إعادة اإلعمار في سوريا " سلمية
أنموذجاً ") وبحضور كليات العمارة في جامعتي حماة والبعث2



المشاركة في ملتقى رجال األعمال الخامس الذي أقيم في حماة حيث تم إلقاء محاضرة حول قانون التطوير واالستثمار العقاري
ومناطق التطوير العقاري على مستوى القطر والفرص االستثمارية المتاحة2
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 .2الموازنات التقديرية للهيئة:
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الفصل الثاني:
منـاخ االسـتثمار العقاري
 )1مفهوم االستثمار العقاري ومناخاته:
يصنف االستثمار العقاري ضمن قائمة االستثمارات طويلة األجل ،والتي تعد أحد أهم أنواع االستثمارات من حيث المخاطرة
المنخفضة ومعدالت الربحية المناسبة ،ويشمل مفهوم االستثمار العقاري قطاعات واسعة من تشييد وءنشاءات وبنى تحتية وطرق
ومحطات الصرف الصحي ومناطق صناعية وحدائق ترنولوجية ،ويعتبر من أهم القطاعات المحركة للعجلة االقتصادية وذلك كون
االستثمار العقاري يولد فرص عمل لفئات واسعة من المجتمع من مهندسين ومقاولين ومهنين وحرفيين وعمال بصورة مباشرة وغير
مباشرة باإلضافة إلى تنشيط العديد من القطاعات المتممة كإنتاج مواد البناء والتجهيزات وغيرها.
ويشهد هذا القطاع تطو اًر مستم اًر ومنسجماً مع مصالح أصحاب الدخل المحدود والمتوسط وال سيما في ظل الشراكة القائمة بين
القطاع العام والخاص في هذا المجال.
وقد شهدت سورية خالل العقدين األخيرين مجموعة من العوامل والمتغيرات التي هيأت أرضية مناسبة لالستثمار في قطاع
العقارات ومن أهمها:
 توفير تشريعات ناظمة ومحفزة لالستثمار.
 توفير بنى تحتية مالئمة ومعقولة.
 توفير موارد بشرية مؤهلة ومدربة.
 اهتمام الحكومة بإعادة إعمار ما خربه اإلرهاب ومعالجة ملف السكن العشوائي.
 خطة الحكومة من خالل مساهمة الشركات اإلنشائية في حل جزء من مشكلة السكن.
 زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط االقتصادي لالقتصاد الوطني.
 التشريعات التي تجيز لغير السوريين تملك األراضي والوحدات السكنية والعقارات.
 مساهمة عوائد السوريين المغتربين في الخارج الباحثة عن فرص استثمارية مجزية ،أو المتوجهة لهذا القطاع.
 توفر وتنوع الموارد الطبيعية.
ويلعب التمويل دو اًر رئيسياً في نجاح هذا القطاع ،مع اإلشارة إلى صدور القانون رقم  /39/لعام  2229القاضي بإحداث هيئة
التمويل العقاري التي من شأنها أن تعمل على وضع البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التمويل العقاري حيث صدر القانون رقم /15/
لعام  2212الذي تضمن أسس إحداث شركات التمويل العقاري.
والقاعدة أن العرض هو الذي يخلق الطلب ،وعندما يكون هناك طلباً آمناً كما هو الحال في الشأن العقاري يأتي الخلل عندما ال
يقابله جانب عرض مناسب يساهم في تحفيزه.
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ولقد حددت الحكومة االستثمار هدفاً اقتصادياً وطنياً كمحرك دفع وبوصلة لخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل تطوير
التشريعات الالزمة وتنويع حوافز وضمانات االستثمار وءشراك القطاع الخاص في عملية التنمية ،وخلق المرونة في سوق العمل
تغير في الثقافة االستثمارية من أجل تعزيز االنفتاح وتبني
واالستمرار بتطوير البنى التحتية الالزمة والمقبولة الرلفة ،وءحداث ّ
التغيير ،وعقد االتفاقيات الثنائية واإلقليمية والعربية والدولية ،وتعزيز المشاركة والشفافية ،وخلق مناخ االستثمار الذي يعني مجمل
األوضاع والظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية والقانونية التي يمكن أن تؤثر على قرار االستثمار ،وعلى فرص نجاح
المشروع االستثماري.
وتنقسم عوامل تشجيع االستثمار في سورية بشكل رئيسي إلى:


الموقع الجغرافي االستراتيجي لسورية الذي يشكل ملتقى القارات الثالث.



توفر وتنوع الموارد الطبيعية.



توفر الموارد البشرية المؤهلة.



توفر مدن صناعية ومناطق صناعية مجهزة بالبنية التحتية الالزمة.



مؤشر متوسط للتنمية البشرية.



مزايا وءعفاءات وتسهيالت خاصة للمشاريع االستثمارية.



االتفاقيات العربية والدولية لتوفير الضمانات لرأس المال األجنبي.

وقد أكدت الخطط اإلسكانية المتعاقبة في توجهاتها على تشجيع االستثمارات الخاصة في مجاالت التشييد والبناء ،وتقديم المزيد
من اإلصالحات لتعزيز المناخ االستثماري المالئم لجذب االستثمار األجنبي المباشر وتسهيل بيئة األعمال للقطاع الخاص.
ومن محفزات االستثمار اآلمن أن سورية عضويتها في الهيئات والمؤسسات والمنظمات التجارية واالقتصادية العربية والدولية
التالية:
o

من مؤسسي جامعة الدول العربية.

o

منظمة التجارة الحرة العربية الربرى.

o

مجلس الوحدة االقتصادية العربية (.)CAEU
صفحة
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o

المؤسسة العربية لضمان االستثمار.

o

األمم المتحدة (.)U.N

o

البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة (.)UNDP

o

منظمة المؤتمر اإلسالمي.

o

البنك اإلسالمي للتنمية.

o

البنك الدولي (.)W.B

o

صندوق النقد الدولي.

o

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (.)OECD

o

الشبكة األورو متوسطية لوكاالت تشجيع االستثمار (.)ANIMA

o

الوكالة الدولية لضمان االستثمار (.)MIGA

o

المركز الدولي لتس ـ ـ ــوية منازعات االس ـ ـ ــتثمار ( )ICSIDالذي يوفر التس ـ ـ ــهيالت لفض نزاعات االس ـ ـ ــتثمار التي تنش ـ ـ ــأ بين
المستثمرين األجانب والبلدان المضيفة.

 oتقدمت سورية بطلب االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية (.)WOT
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 )8التشريعات الناظمة لالستثمار في سورية:
هناك عدة قوانين تنظم قطاعات وأنشطة االستثمار والترخيص والحوافز االستثمارية في سورية ومنها:
التشريع

م
1

قانون التطوير واالستثمار العقاري رقم  /15/لعام  2228وتعديالته.

2

المرسوم رقم  /8/لعام  2227لتشجيع االستثمار.

3

قرار المجلس األعلى للسياحة رقم  186لعام 1985

4

قرار المجلس األعلى للسياحة رقم  198لعام 1987

5

القانون رقم  /123/لعام  1952الخاص بالمشاريع الصناعية.

6

القانون رقم  /12/لعام  1986الخاص باالستثمار في المشاريع الزراعية.

7

المرسوم رقم  /7/الناظم لمشاريع النقل البري الخاص.

8

المرسوم رقم  /36/لعام  2221المتعلق بترخيص الجامعات الخاصة.

9

ق اررات و ازرة التربية القاضية بترخيص المدارس الخاصة.

12

نظام االستثمار الذي تعتمده و ازرة النفط لمنح االستثمارات للشركات النفطية.

11

قانون استثمار المناجم والثروات المعدنية.

12

المرسوم رقم  /28/لعام  2221المتعلق بالمصارف الخاصة التقليدية.

13

المرسوم رقم  /35/لعام  2225المتعلق بالمصارف الخاصة اإلسالمية.

14

قانون رقم  /43/لعام  2225الخاص باالستثمار في قطاع التأمين للشركات الخاصة.

15

قانون ترخيص شركات الصيرفة.

16

قانون ترخيص المشافي الخاصة المتعلق بو ازرة الصحة.

17

القانون رقم  /32/لعام  2212المتعلق باالستثمار في قطاع الرهرباء.

18

قانون المؤسسة العامة للمناطق الحرة الخاص باالستثمار في المناطق الحرة.

19

قانون رقم  /39/لعام  2226المتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

22

قانون رقم  /57/لعام  2224المتعلق باستثمار المدن الصناعية.

21

المرسوم رقم  /54/لعام  2229لتشجيع االستثمار في المنطقة الشرقية.

22

القانون رقم  /47/لعام  1952الخاص بالصناعات الصغيرة والحرف اليدوية.

23

القانون رقم  /21/لعام  1952الناظم للمشاريع الصناعية.

24

المرسوم  /26/لعام  2215المتضمن تعديل قانون إحداث المؤسسة العامة لإلسكان.

25

القانون رقم  /29/لعام  2211قانون الشركات.

26

قانون رقم  /34/لعام  2228فروع الشركات.

27

القانون رقم  /15/لعام  2212قانون تأسيس شركات التمويل العقاري.
صفحة
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 )3الحوافز الضريبية للمشاريع االستثمارية العقارية:
يعتبر المرسـوم التشـريعي رقم  /51/لعام  ،2226هو التشـريع الناظم لضـريبة الدخل ،وقد نصت المادة رقم ( )24من القانون
رقم  /15/لعام  2228على ما يلي:
أ .تخضــع أرباح المشــاريع المرخصــة وفق أحكام هذا القانون إلى المعدالت الض ـريبية والمزايا المنصــوص عليها في المادة
رقم  /3/والفقرة (هـ) من المادة رقم ( )5من المرسوم التشريعي رقم  /51/لعام .2226
ب .تصدر معايير الحسم والمزايا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والمجلس.
ج .يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنـاء على اقتراح المجلس منح الم ازيـا والتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهيالت المنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوص عليهـا في هذا
القانون وذلك ألي من المش ــاريع القائمة قبل نفاذه ولم ترخص وفق أحكامه وتسـ ــري عليها ســـائر االلتزامات المنصـ ــوص
عليها فيه.


وتحسب معدالت الترليف الضريبي وفق مبدأ تصاعدي تدريجي ويصل أقصى معدل ضريبي لألفراد أو الشركات إلى ()% 82
على األرباح الصافية.

 أما الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على االكتتاب العام بنسبة ال تقل عن ( )%51فيبلغ معدلها الضريبي (.)%04
 وأما المشاريع المشملة بقوانين تشجيع االستثمار (ومنها قانون التطوير واالستثمار العقاري رقم  /15/لعام  )2228فأعلى معدل
ضـريبي ترلف به يبلغ  ،/ %88/ويحصـل المشروع العقاري على تخفيضات تدرجية من هذا المعدل عند تحقيق المشروع أسس
ومعايير معينة ،ويمكن أن تصل إلى (.)% 14

صفحة
20
التقرير السنوي 8102

www.gcdri.gov.sy

 )4الترويـج لالستثمار العقاري:
نفذت الهيئة خطتها الترويجية وفيما يلي أهم الفعاليات الترويجية التي نفذتها أو شاركت بها:
م

ن ــوع الفعالية

تاريخ الفعالية

1

المؤتمر األول للتطوير واالستثمار العقاري األول

2212/9/28-27

دمشق

2

المؤتمر الثالث لالستثمار السياحي والتطوير العقاري

2229/8/14-12

دمشق

3

مؤتمر ومعرض سيتي سكيب جلوبال

2212/12/7-4

دبي

4

مؤتمر لالستثمار السياحي والتطوير العقاري

2212/12/21-19

حلب

5

ورشة عمل لمناقشة التعليمات التنفيذية لقانون التطوير العقاري

2211/7/27

دمشق

6

ندوة للتعريف بقانون التطوير العقاري لدى غرفة تجارة دمشق

2211/5/25

دمشق

7

ورشة عمل العمارة الخضراء ،عمارة المستقبل لدى و ازرة اإلسكان

2211/12/19

دمشق

8

ورشة عمل :دور التخطيط اإلقليمي في خدمة المشاريع العقارية

2211/12/18

دمشق

9

ورشة عمل :دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية لمناطق التطوير

2212/4/2

دمشق

12

مؤتمر دور المؤسسات البحثية والعلمية في إعادة اإلعمار

2214/11/ 25-24

دمشق

11

المؤتمر األول إلعادة إعمار سورية

2214/11/26-24

دمشق

12

ورشة عمل :أسس التخطيط العمراني وآفاق تطويرها.

2214/11/13-12

دمشق

13

المعرض الثاني إلعادة إعمار سوريا

2215/5/22-18

دمشق

14

مؤتمر فرص االستثمار والتشاركية األول إلعادة اإلعمار في سوريا

2215/6/11-12

دمشق

15

معرض إعادة اإلعمار األولRe-Build Syria

2215/9/22-16

دمشق

02

معرض إعادة اإلعمار الثاني Re-Build Syria

2216/9/11-7

دمشق

2216/11/2

دمشق

18

مؤتمر فرص االستثمار والتشاركية الثاني

2216/11/23-22

دمشق

19

معرض سيرفرس  2216يداً بيد نبني سورية الغد

2216/11/24-22

دمشق

22

جلسة حوارية لمناقشة المقترحات على تعديل القانون رقم  /05/لعام 8112

2216/12/1

دمشق

21

معرض البناء الدولي (انتركونيكس )2217

2217/8/2-7/32

حماه

22

ورشة عمل البيئة االستثمارية في مرحلة إعادة اإلعمار (تشريعات وقوانين)

2217/8/19

دمشق

23

المشاركة في معرض دمشق الدولي (سورية تنبض)

2217/8/26-17

دمشق

24

 Re-Build Syriaالمشاركة في معرض إعادة اإلعمار الثالث

2217/9/23-19

دمشق

25

المؤتمر الهندسي األول لجامعة حماه (إعادة اإلعمار رسالة انتصار)

8107/00/9

حماه

مكان
الفعالية

17

اجتماع نوعي "المعوقات المالية التي تعترض سير المشاريع االستثمارية"
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م

ن ــوع الفعالية

تاريخ الفعالية

26

الملتقى التأميني الوطني األول

2217/12/25

دمشق

27

ملتقى رجال أعمال حلب

2218/2/18-17

حلب

28

معرض سيرفرس

2218/4/12-12

دمشق

29

ورشة عمل طرطوس

2218/3/18-17

طرطوس

32

الهيئة العليا للبحث العلمي

2218/3/28

دمشق

31

ملتقى رجال أعمال الالذقية

2218/4/27-26

الالذقية

32

معرض حلب الدولي

2218/5/11-5

حلب

33

ترنوبلد سيريا

2218/5/14-12

دمشق

2218/7/-5-4

حماه

35

معرض آيبكس

2218/7/29-26

دمشق

36

الملتقى العالمي لالستثمار

2218/7/-28-26

دمشق

37

معرض دمشق الدولي

2218/9/15-6

دمشق

38

مؤتمر رجال األعمال العرب والمغتربين

2218/9/12-11

دمشق

39

Rebuild-Syria

2218/12/6-2

دمشق

34

مؤتمر رجال األعمال الخامس في حماه

مكان الفعالية

 oتم ترجمة القانون رقم  /15/لعام  2228مع تعليماته التنفيذية إلى اللغات (اإلنرليزية ،الفرنســية ،األلمانية) ،وتم توزيع ما يزيد
عن  /4522/نس ـ ــخة ورقية منه إلى جانب ما وزع منه باللغة العربية ،باإلض ـ ــافة إلى ما يزيد عن  /3522/نس ـ ــخة إلرترونية
على ( )CDsبمختلف اللغات ،باإلضافة إلى طباعة  /3222/بروشور تم توزيع عدد منها على المهتمين من خالل الفعاليات
والمعارض التي شاركت بها الهيئة.
 oتم ترجمة الفرص االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمارية العقارية ذات األولوية إلى (اإلنرليزية والروس ـ ـ ـ ـ ـ ــية) ونس ـ ـ ـ ـ ـ ــخت على ( )CDsوتم توزيعها في
الفعاليات والنشاطات التي تشارك بها الهيئة.
 oتم عقد عدة لقاءات تلفزيونية وءذاعية وصحفية.
 oوفيما يتعلق بالشق اإلعالمي والمتابعة مع وسائل اإلعالم فقد أجرى مدير عام الهيئة:
 عدة لقاءات تلفزيونية على القنوات والفضائيات المحلية والعالمية (قناة سما ،السورية الفضائية ،العالم) تحدث فيها عن رؤيةالهيئة المستقبلية إلعادة إعمار سورية ،وهدفت هذه اللقاءات إلى التعريف بالهيئة ومهامها وبأهمية ودور القطاع العقاري
في االقتصاد الوطني.
 -لقاءات إذاعية على القنوات (إذاعة دمشق ،زنوبيا ،صوت الشباب ،سوريانا).
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 إلقاء محاضرات في الفعاليات والمعارض التي شاركت فيها الهيئة حول التعريف بالهيئة وخططها المستقبلية والشركاتالمرخصة ومناطق التطوير العقاري المحدثة لديها ،قدمت هذه المحاضرات في ندوات متفرقة منها (ملتقى رجال أعمال
الالذقية وحلب ،الملتقى العالمي لالستثمار ،مؤتمر رجال األعمال العرب والمغتربين ،ملتقى الغرفة الفتية ،اتحاد غرفة تجارة
دمشق).
 مقابالت صحفية في صحف محلية ومجالت محلية وخاصة (الثورة ،الوطن ،تشرين ،البعث ،مجلة التجارة الداخلية ،مجلةالمصارف والتأمين ،بقعة ضوء) وقد تناولت هذه المقابالت عدة محاور عن عمل الهيئة وما لديها من خطط واستراتيجيات
تخدم مرحلة إعادة اإلعمار.

أ .الموقع اإللكتروني للهيئة:
يوفر الموقع االلرتروني نافذة لرل من شركات التطوير العقاري العامة والخاصة والمستثمرين المحليين والسوريين المغتربين الذين
يبحثون دائما عن البيانات والمعلومات ويفتح باباً للتواصل مع الهيئة من خالل الميزات الفنية والتقنية التي يتمتع بها الموقع لري يتمكن
المطور العقاري من االطالع على المعلومات التي يحتاجها عن مناطق التطوير العقاري المحدثة مع األطلس الجغرافي لها ،وعلى
شركات التطوير المرخصة لدى الهيئة باإلضافة إلى دليل المطور العقاري والمزايا المتاحة لشركات التطوير العقاري وآلية معالجة
السكن العشوائي من خالل رؤية الهيئة والقوانين ذات الصلة كما يعرض الموقع نشاطات الهيئة وفعالياتها.
ويتميز الموقع بواجهته الفنية الجذابة سهلة االستخدام والتصفح وبوفرة وشمولية بياناته المتاحة باللغتين العربية واالنرليزية لتحقيق
االستفادة القصوى للزائرين ،كما يم ّكن التحديث المستمر للموقع من جعل المطورين على مواكبة آلخر المستجدات ،هذا باإلضافة إلى
الميزة التي تم توفيرها والتي تتيح للزائرين إمكانية اإلجابة على أسئلتهم واستفساراتهم بصورة مباشرة.
واستفادت الهيئة من وسائل التواصل االجتماعي حين أنشأت لها صفحة خاصة ورسمية على الفيس بوك شكلت وجهاً تفاعلياً أوسع
مع الزائرين والمتصفحين من مختلف شرائح المجتمع وعلى امتداد الشبكة العنربوتية المتاحة.

ب .األطلس الجغرافي ومناطق التطوير العقاري:
تم تشكيل فريق عمل إلعداد أطلس جغرافي ألول مرة في سورية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  /1258/لعام ،2229
برئاسة معاون وزير اإلسكان والتعمير وعضوية السادة:
 مدير عام الهيئة العامة للتطوير واالستثمار العقاري. مدير عام المصالح العقارية في و ازرة الزراعة واإلصالح الزراعي. مدير أمالك الدولة في و ازرة الزراعة واإلصالح الزراعي. مدير التنمية العمرانية في و ازرة اإلدارة المحلية.صفحة
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 مدير التنظيم في المؤسسة العامة لإلسكان. مدير تخطيط المدن والضواحي في الشركة العامة للدراسات واالستشارات الفنية.ومهمة الفريق وضع أطلس جغرافي للمناطق التي يمكن اعتبارها مناطق تطوير عقاري بما فيها أمالك الدولة ،وتحديث وتوسيع
هذا األطلس بشكل دوري ،والتركيز على مراكز المحافظات الرئيسية في إقامة الضواحي السكنية والمدن الجديدة خارج الحدود
اإلدارية واالستفادة من تجربة المؤسسة العامة لإلسكان في هذا المجال مع األخذ بعين االعتبار استبعاد المناطق الزراعية ،ويتضمن
األطلس الجغرافي المناطق القابلة للتطوير العقاري لفتح آفاق استثمار كبيرة وتلبية االحتياجات المتزايدة على العقارات.
وقد قامت الهيئة بتحديث بيانات ومحتويات األطلس الجغرافي وتم تحميله على الموقع اإللرتروني ليصبح بمتناول جميع الباحثين
والمهتمين من قبل زوار الموقع.

 )5تطور البيئة التشريعية الناظمة للتطوير العقاري:


القانون رقم  /9/لعام  :1974والذي وضع أسس تقسيم المناطق العقارية إلى مقاسم معدة للبناء ،ومتطلبات مخططات التقسيم،
وأسس إحداث المناطق التنظيمية.



المرسوم التشريعي رقم  /5/لعام  :1982وقد هدف هذا المرسوم إلى تولي و ازرة اإلسكان وضع أسس التخطيط العمراني لتلبية
متطلبات التجمعات السكانية في إطار التخطيط اإلقليمي الشامل.



المرسوم التشريعي رقم  /22/لعام ( :1983قانون االستمالك) والذي حدد حاالت جواز االستمالك ،وءجراءات االستمالك
وتقدير القيمة البدائية وحق االعتراض ،والذي يجري تعديله حالياً بما يحقق العدالة في تقدير قيم األراضي المستملرة.



قرار المجلس األعلى للسياحة رقم  /198/لعام  :1987والذي سمح بإقامة مجمع سياحي ذو صفة استثمارية خارج المخططات
التنظيمية العامة وعلى األراضي التي ال تقل مساحتها عن  /32/ألف م.2



القانون رقم  /6/لعام  :2221المتضمن أحكام تأجير العقارات.



قانون التطوير واالستثمار العقاري رقم  /15/تاريخ  2228/7/9وتعديالته.



القانون رقم  /33/لعام  :2228المتضمن تثبيت ملرية العقارات المبينة وأجزاء العقارات غير المبينة في التجمعات السكنية
المعينة في منطقة عقارية محددة أو محررة أو في جزء منها عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح األوصاف واإلفراز وتعديل
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الصحيفة العقارية وبما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات وبعضها اآلخر وتقديم حلول لمعالجة الملريات في مناطق
السكن العشوائي.


القانون رقم  /39/لعام  2229المعدل بالمرسوم رقم  /57/لعام  2212موضوع إحداث هيئة اإلشراف على التمويل العقاري
وتهدف إلى:
 تنظيم قطاع التمويل العقاري واإلشراف عليه لتعزيز دوره في االقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري. حماية حقوق األطراف المختلفة في مجال التمويل العقاري لتعزيز قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين. توفير هذا التمويل لمختلف فئات المجتمع وفقاً لحاجاتها وءمكاناتها المالية مع مراعاة أوضاع أصحاب الدخول المحدودةوالمتوسطة الدخل واألسر الجديدة.



القانون رقم  /26/لعام  2212القاضي بإحداث هيئة التخطيط اإلقليمي.



قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم  /2139/لعام  2212المتضمن تنظيم الوساطة العقارية.



المرسوم التشريعي رقم  /82/لعام ( :2212قانون إعمار العرصات) والذي حدد شروط الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات.



القانون رقم  /11/لعام  2211الذي ينظم الحقوق العينية العقارية لألشخاص غير السوريين في الجمهورية العربية السورية.



القانون رقم  /25/لعام  2211لحساب الضمان العقاري :ويهدف إلى ضمان حقوق والتزامات األطراف المتعاقدة من مكتتبين
ومطورين عقاريين عبر فتح حساب ضمان لرل مشروع يخصص ألغراض إنشاء المشروع العقاري المكتتب عليه.



المرسوم التشريعي رقم  /66/لعام  :2212القاضي بإحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق بغاية معالجة كل
من المنطقة األولى تنظيم منطقة جنوب شرقي المزة (مزة ،كفرسوسة) ،والمنطقة الثانية تنظيم جنوبي المتحلق الجنوبي (مزة،
كفرسوسة ،قنوات ،بساتين ،داريا ،قدم) والمعدل بالقانون رقم  /12/لعام .2218



القانون رقم  /15/لعام  2212القاضي بتأسيس شركات التمويل العقاري وءعادة التمويل العقاري.



صدور المرسوم التشريعي رقم  /36/تاريخ  2214/8/19المتضمن تعديل بعض مواد قانون التعاون السكني وتعليماته التنفيذية
بقرار السيد وزير اإلسكان والتنمية العمرانية رقم  /26/تاريخ .2214/8/27



صدور المرسوم رقم  /37/تاريخ  2214/8/19والمتضمن شروط تسوية أوضاع المكتتبين والمستفيدين من السكن الشعبي
والسكن االجتماعي وتعليماته التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير اإلسكان والتنمية العمرانية رقم  /28/تاريخ .2214/8/27
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القانون رقم /16/لعام  2214المتعلق بالقضاة العقاريين.



قرار السيد وزير اإلسكان والتنمية العمرانية رقم  /22/لعام  2214المتضمن التعليمات التنفيذية للقانون رقم  /25/لعام 2211
واعتماد نموذج عقد بيع على الخارطة ونموذج اتفاقية الضمان.



القانون رقم /23/لعام  2215قانون التنظيم والتقسيم.



قرار السيد وزير اإلسكان والتنمية العمرانية رقم /132/لعام  2215التعليمات التنفيذية للقانون رقم  /23/لعام .2215



القانون  /12/لعام  2218وتعديالته من القانون رقم  /42/لعام  2218القاضي بإحداث مناطق تنظيمية ضمن المخطط
التنظيمي العام للوحدات اإلدارية.



القانون رقم  /3/لعام  2218القاضي بإزالة األوقاف.
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الفصل الثالث:
مشاريع التطوير العقاري

تقوم الهيئة بدراسة إحداث مناطق تطوير عقاري على عقارات عائدة بملرية الجمهورية العربية السورية ،كما تقوم بتدقيق طلبات مقدمة
من شركات تطوير عقاري إلحداث مناطق تطوير عقاري على عقارات عائدة بملرية هذه الشركات ،وتعمل الهيئة باستمرار وبالتنسيق
مع هيئة التخطيط اإلقليمي والوحدات اإلدارية على دراسة إحداث المزيد من هذه المناطق للمساهمة في تأمين السكن الصحي والمناسب
ألكبر شريحة من المواطنين.
وتعرف منطقة التطوير العقاري بأنها العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بأحكام القانون سواء كانت مبنية أم غير مبنية داخل المخطط
التنظيمي أو خارجه.
وتحدث منطقة التطوير العقاري داخل أو خارج التنظيم وتعين حدودها وتسمى الجهة اإلدارية المسؤولة عنها بقرار من السيد رئيس
مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس بعد استطالع رأي الوحدة اإلدارية المعنية بهدف:
 .1توفير وتهيئة األراضي الالزمة إلقامة مناطق سكنية وتأمين خدماتها ومرافقها وءنشاء المساكن واألبنية عليها.
 .2هدم وءعادة بناء أو تأهيل وتجديد مناطق سكنية قائمة.
 .3إقامة مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية.
تتولى الهيئة دراسة اختيار مناطق التطوير العقاري من جوانبها كافة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وفي ضوء المعطيات
المتوفرة للتخطيط اإلقليمي وتعرض نتائج هذه الدراسة والمقترحات الالزمة بشأنها على مجلس اإلدارة التخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.

أسس تحديد مناطق التطوير العقاري:
يراعى عند تحديد مناطق التطوير العقاري والموافقة على إحداثها ما يلي:
 .1أن ترون خارج مناطق المنع والحرمات (مناطق عسكرية ،مطارات ،موانئ ،ينابيع ،غابات ،أراض مشجرة ،آثار ،طرقات ،مجاري
سيل ،المناجم ،المقالع ،آبار النفط ،خطوط التوتر العالي ،واألراضي الحراجية.).....
 .2أن ترون خارج المناطق ذات الصفة السياحية المعتمدة من قبل المجلس األعلى للسياحة.
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 .3أال تشمل منطقة التطوير العقاري منطقة تنظيمية محدثة وفق أحكام الباب الثاني من القانون  /9/لعام  1974لم تنته بها أعمال
التنظيم.
 .4أال تقل مساحة منطقة التطوير العقاري عن المساحة المحددة أدناه:



المنطقة األولى :دمشق ،ريف دمشق ،حلب )25( ،هكتا اًر.



المنطقة الثانية :في محافظتي حمص ،حماة )22( ،هكتا اًر ،ومحافظتي الالذقية ،طرطوس ( )15هكتا اًر.



المنطقة الثالثة :في محافظات ادلب ،درعا ،القنيطرة ،السويداء ( )15هكتا اًر ،ومحافظات دير الزور ،الحسكة ،الرقة( ،بغض
النظر عن المساحة).

بناء على اقتراح الوزير وطلب تتقدم به الو ازرة المختصة ويوافق عليه المجلس اعتبار مناطق
 يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ًمحددة للنشاط الصناعي أو السياحي أو أي نشاط تنموي آخر(مدن طبية ،مدن تعليمية ،مدن ترنولوجية ......الخ ) داخل أو خارج
مناطق التنظيم مناطق تطوير عقاري بما في ذلك تحديد تصنيفها وتخضع ألحكام القانون وتستفيد من ميزاته.
 يمكن للجهة اإلدارية تنفيذ برنامج التطوير العقاري لمنطقة التطوير العقاري الجارية بملريتها على عدة مراحل و تجزئة هذا البرنامجألكثر من مشروع تطوير عقاري ضمن المنطقة نفسها.
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أوالً :مناطق التطوير العقاري المحدثة:
م

المحافظة

اسم المنطقة

المساحة (هكتار)

عدد السكان (نسمة)

التكلفة التقديرية (مليار ل.س)

0

ريف دمشق

عد ار السكنية

0233

893111

810

8

ريف دمشق

المقروصة السكنية

028

42111

4822

3

ريف دمشق

المقروصة صناعية

55

0825

4

ريف دمشق

عد ار الحرفية

898

01

5

ريف دمشق

عد ار التجارية

831

21

2

ريف دمشق

منين 242-282

7989

09975

98029

7

ريف دمشق

تالل دمشق -ديماس

824

70111

051

2

ريف دمشق

سوق وادي بردى

3282

08221

0283

9

حمص

حسياء السكنية

2283

83915

01878

01

حمص

تالل أميسا ،أم العظام

9482

82511

482

00

حمص

أميسا ستي ،شمسين

9582

85331

484

08

حمص

أميسا السكنية

7849

8211

58175

03

حمص

أميسا الطبية

588

-

0189

04

حمص

زيتي البحرة

82

7271

085

05

حماة

وادي الجوز

31

08111

81843

02

حلب

دارة عزة

8988

4311

48532

07

حلب

دارة عزة

83

7511

38003

02

حلب

عندان

8282

2111

382

09

حلب

ياقد العدس

8383

4871

387

81

حلب

عنجارة

79

81111

0187

80

حلب

الحيدرية

002

45111

0188

88

حلب

كفر داعل

3580

9211

9

83

حلب

تل الزرازير

9285

57404

98177

84

دير الزور

حاوي البغيلية

511

081111

21

85

السويداء

الحسبة

1858

المجموع

4833،30

مالحظة :التكاليف االستثمارية التقديرية بأسعار تاريخ ق اررات اإلحداث.
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2
207044

2318755

بلغ العدد الرلي لمناطق التطوير العقاري المحدثة بموجب ق اررات صادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء في مختلف المحافظات /25/
منطقة تطوير عقاري محدثة ،بمساحة إجمالية تبلغ  /4233/هكتار ،ويقدر عدد مساكنها نحو  /165/ألف مسكن تستوعب حوالي
مليون نسمة ،وبكلفة إجمالية تصل إلى  /632.755/مليار ل.س بأسعار تواريخ ق اررات اإلحداث.

توزع مناطق التطوير العقاري المحدثة حسب المحافظات:
المساحة

عدد المساكن

عدد السكان

الرلفة التقديرية

اسم المحافظة

عدد المناطق

(هكتار)

(اجتماعي وفيالت)

(نسمة)

(مليار ل.س)

89971

442855

453

ريف دمشق

8

2972.7

156984

53،928

حلب

8

432.9

31422

37،395

حمص

6

297.19

16487

76493

حماة

1

32

2422

12222

22.43

دير الزور

1

522

24222

122222

62

السويداء

1

2.52

2

2

6

المجموع

25

4233،31

164262

817144

632.755

توزع أعداد مناطق التطوير العقاري المحدثة حسب المحافظات
ريف دمشق; 2

حلب; 2

حمص; 2

السويداء; 0

دير الزور; 0
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حماة; 0

توزع مساحات مناطق التطوير العقاري المحدثة حسب المحافظات
3000

2972.7

2500
2000
1500

433

500

0.52

1000

297

500

30

حماة

حمص

دير الزور

حلب

0
ريف دمشق

السويداء

التكاليف االستثمارية لمناطق التطوير العقاري المحدثة حسب المحافظات
السويداء
%0

دير الزور
%9

حماه
%3

حمص
%2
حلب
%9

ريف دمشق
%78

مالحظة :التكاليف االستثمارية التقديرية بأسعار تواريخ قرارات اإلحداث.
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ثانياً :مناطق السكن العشوائي قيد الدراسة:
يؤدي النمو الحضــري الس ـريع في معظم المدن إلى مشــكالت اقتصــادية واجتماعية عديدة ،كنتيجة طبيعية لعدم االســتعداد المســبق
لهذا النمو المفاجئ ،فتظهر مناطق متاخمة لمدن مراكز المحافظات ذات بناء عشوائي ال يراعي الشروط العمرانية ومعايير السالمة
اإلنشـائية وهي في معظمها تفتقر إلى الخدمات الضـرورية الالزمة كالرهرباء والماء وشـبكات الصـرف الصحي ...وغيرها ،وعادة ما
يتم ذلك بشــكل تدريجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ثم ال تلبث تلك التجمعات أن تتمدد مع الزمن ،وهو ما شــهدته معظم المدن الســورية نتيجة عدة عوامل
أهمها تدفق موجات الهجرة الداخلية إلى المدن والقرى المجاورة طلباً للعمل أو الد ارسـ ـ ـ ــة أو ليكونوا أقرب لتلك الخدمات المدنية التي
كان يفتقر إليها الريف عموماً ،وهذا ما تنتجه عموماً قصور برامج التنمية المتوازنة بين المدن الربيرة وغيرها من القرى واألرياف.
ويعتبر السكن العشوائي أحد أهم المشكالت التي تواجه الحكومة وتستأثر باهتمامها من أجل وضع الحلول المناسبة لتفاقمها ،وتضم
مناطق السكن العشوائي أعداداً كبيرة من السكان يشكلون أكثر من  %42من إجمالي عدد السكان ،خاصة في المدن الرئيسية وقد
توسعت تلك المناطق باالنتشار والتمدد بسبب التأخير في صدور المخططات التنظيمية وقصور التخطيط العمراني وعدم تخصيص
أراض صالحة للبناء ،إضافة إلى تساهل الوحدات اإلدارية والبلديات ومساهمة تجار األراضي والسماسرة في تشجيع إقامة المساكن
العشوائية.
وقد أوضح القانون رقم  /15/لعام  2228دوره في معالجة تلك المناطق وفق دراسات محددة من قبل جهات فنية مختصة تنفيذاً
للمخطط التفصيلي المصدق لتلك المناطق أو وفق برنامج تخطيطي ومخططات تفصيلية مقدمة من المطور العقاري باالتفاق مع
الجهة اإلدارية ومصدقة من وزير اإلدارة المحلية ،ويعتبر هذا القانون المظلة التشريعية الحديثة والمناسبة لمعالجة مشكلة السكن
العشوائي ،والتي هي أحد أهم أهداف إحداث هيئة التطوير واالستثمار العقاري ،ونذكر في هذا السياق أنه قد صدر ق ارران عن السيد
رئيس مجلس الوزراء باعتبار منطقتي الحيدرية وتل الزرازير في حلب مناطق تطوير عقاري وهما منطقتي سكن عشوائي.
بناء على توصــية لجنة الخدمات في رئاســة مجلس الوزراء تم إنجاز مشــروع تعديل قانون التطوير العقاري رقم/15/لعام 2228
و ً
ليشمل معالجة مناطق السكن العشوائي ضمن مهام الهيئة وتسهيل إجراءاتها ،وهو قيد الصدور.
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كما تم تش ــكيل مجموعات عمل فنية من كوادر الهيئة لد ارس ــة مناطق جديدة مرش ــحة لإلحداث كمناطق تطوير عقاري مع معالجة
بعض مناطق الســكن العش ـوائي تمهيداً إلحداثها كمناطق تطوير عقاري جديدة ،واقتراح حلول تتناســب مع واقع وطبيعة كل منطقة
حسـ ـ ــب معطياتها ،ويبين الجدول اآلتي المناطق التي هي قيد جمع المعلومات وتحضـ ـ ــير األضـ ـ ــابير اسـ ـ ــتعداداً إلحداثها كمناطق
تطوير عقاري أو معالجة س ـ ـ ـ ــكن عشـ ـ ـ ـ ـوائي ،وتبين الجداول اآلتية مناطق قيد جمع المعلومات وتحض ـ ـ ـ ــير األض ـ ـ ـ ــابير اس ـ ـ ـ ــتعداداً
لمعالجتها وءحداثها كمناطق تطوير سكن عشوائي.

 .0محافظة ريف دمشق:
اسم المنطقة أو التجمع

عدد السكان

المسافة عن دمشق

المساحة بالهكتار

م

اسم المدينة

162

7222

 11كم جنوباً

1

معضمية الشام

الحي الجنوبي

2422

 8كم جنوباً

2

داريا

الخليج

52

 11كم جنوباً

3

معضمية الشام

الحي الغربي

95

5222

4

داريا

العاللي

18

1522

 8كم جنوباً

5

معضمية الشام

الحي الشرقي

72

7222

 11كم جنوباً

6

جرمانا

دف الصخر والمزارع

41

5222

 5كم شرقاً

7

معضمية الشام

الحي الشمالي

38

5222

 11كم جنوباً

8

قدسيا

جنوب شارع السيد الرئيس

15

2522

 9كم غرباً

9

سبينه

الماذنية

52

12222

 9كم جنوباً

12

سيدة زينب

البحدلية

98

25222

 12كم جنوباً
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 .8محافظة حلب:
م

اسم التجمع

الموقع بالنسبة للمدينة

البعد عن مركز

المساحة بالهكتار

عدد السكان

المدينة/كم
1

العويجة

شمال

5.8

132

7222

2

خان العسل

غرب

12

192

15222

3

المالرية

شرق

7

35

3122

4

المعصرانية

شرق

2.8

149

132222

5

الدويرينة

شرق

12

62

7222

6

عين التل

شمال

3.5

121

18222

7

حندرات

شمال شرق

8

115

33222

8

كفر داعل

غرب

13

279

9222

9

النيرب

شرق

6.5

182

32122

 .3محافظة حماة:
م

اسم التجمع

الموقع بالنسبة للمدينة

البعد عن مركز

المساحة بالهكتار

عدد السكان

المدينة/كم
1

المشاع الجنوبي

جنوب شرق

7

126.6

17522

2

المصافي

جنوب

15

32

2522

3

شرق الضاهرية

شمال شرق

15

36.61

1552

4

مزارع جبرين

شمال شرق

15

94.3

1375

(شرق المقبرة)
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ثالثاً :مناطق التطوير العقاري قيد الدراسة:
تعمل الهيئة على إحداث مناطق تطوير عقاري في اتجاهين ،األول ويتضــمن معالجة الســكن العش ـوائي الذي يعد من أهم األولويات
في عمل الهيئة ،والثاني إحداث مناطق تطوير عقاري خاصة أو عامة.
 .0محافظة ريف دمشق:
المساحة

م

اسم المنطقة

الملكية

0

دير عطية

عامة

26.5

2

معربا

عامة

36.6

12522

3

الدخانية

عامة

14.5

11722

2342

4

دورين

عامة

78

23422

4682

جنوب  42كم

5

كناكر

خاصة

295

88522

17722

جنوب  32كم

6

قطنا

خاصة

122

36222

7222

جنوب  22كم

7

شورى

خاصة

431

129322

25862

جنوب  32كم

8

زاكية

خاصة

765

229522

45922

جنوب  25كم

9

كناكر

خاصة

29

7522

1522

جنوب  32كم

01

الصوجة

خاصة

83.32

22282

4416

غرب  22كم

(هكتار)

عدد الوحدات

المسافة عن مركز

عدد السكان

12222

2222

شمال  92كم

2122

شمال  32كم
شرق  12كم

(نسمة)

السكنية

المحافظة

وتقوم الهيئة من خالل مشـ ـ ــاركتها باللجنة الو ازرية المشـ ـ ــكلة بالقرار رقم  /1399/تاريخ  2213/12/28بوضـ ـ ــع مؤش ـ ـ ـرات لتصـ ـ ــنيف
أ ارضـي أمالك الدولة المعتمدة من هيئة التخطيط اإلقليمي في محاور التنمية المكانية في محافظة ريف دمشق وتقييمها حسب ميزاتها
وأهميتها وأولوية العمل بها تمهيداً إلحداثها كمناطق تطوير عقاري.
 .8محافظة حلب:
المساحة

عدد السكان

عدد الوحدات

المسافة عن مركز

م

اسم المنطقة

الملكية

(هكتار)

(نسمة)

السكنية

المحافظة

ــــ

1

أنصاري غربي

عامة

61

2

األشرفية (بني زيد)

عامة

375

131252

3

مشاريع المنطقة الصناعية

عامة

258

ــــ
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مركز المدينة
26252

مركز المدينة
شمال/شرق  15كم

 .3محافظة حمص:
م

الملكية

اسم المنطقة

1

القصير

عامة

8

الحصن -قلعة

عامة

المساحة

عدد السكان

عدد الوحدات

المسافة عن

(هكتار)

(نسمة)

السكنية

مركز المحافظة

الحصن

29

 .4محافظة درعا:
م

اسم المنطقة

1

الملكية
عامة

جباب

المساحة

عدد السكان

عدد الوحدات

المسافة عن

(هكتار)

(نسمة)

السكنية

مركز المحافظة

256

 .5محافظة حماه:
م
1

الملكية

اسم المنطقة
حي الزنبقي

المساحة

عدد السكان

عدد الوحدات

المسافة عن

(هكتار)

(نسمة)

السكنية

مركز المحافظة

12

عامة

رابعاً :مناطق التطوير العقاري قيد اإلحداث:
م

اسم المنطقة

الملكية

المساحة

عدد السكان

عدد

(هكتار)

(نسمة)

الوحدات

المسافة عن مركز المحافظة

السكنية
1

جنة دورين

خاصة

75.57

21152

4232

جنوب غرب دمشق  42كم

2

األشرفية ()125

عامة

5.5

2

مقاسم

مركز مدينة حلب

3

الديماس

خاصة

12.7

3175

635

شمال دمشق  22كم

4

تلفيتا

خاصة

25.65

7762

1542

شمال شرق دمشق  24كم
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الفصل الرابع:
شركات التطوير واالستثمار العقاري

للوقوف على واقع تتبع أعمال ونشاطات الهيئة ،يمكن أن نستعرض فيما يأتي حصادها حتى نهاية عام :2218
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير واالسـ ـ ـ ــتثمار العقاري منذ تشـ ـ ـ ــكيله وحتى اليوم  /62/جلسـ ـ ـ ــة ،وكانت الحصـ ـ ـ ــيلة بأن بلغ عدد
الطلبات التي تقدمت إلى الهيئة ( )327طلباً.
كما بلغ عدد جهات القطاع العام التي حصلت على صفة مطور عقاري ( )6جهات هي:
 .1المؤسسة العامة لإلسكان.
 .2مؤسسة اإلسكان العسكري.
 .3مؤسسة تنفيذ اإلنشاءات العسكرية.
 .4الشركة العامة للطرق والجسور.
 .5الشركة العامة للبناء والتعمير.
 .6الشركة العامة للمشاريع المائية.

والجداول التالية تبين شركات التطوير العقاري الحاصلة على الترخيص النهائي وعلى الترخيص األولي والشركات الملغى ترخيصها.
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 .0قائمة الشركات التي حصلت على الترخيص النهائي
اسم الشركة

م

رأس المال
(مليون ل.س)

استثمار
أجنبي

المحافظة

()%

0

بنا لإلدارة والتطوير محدودة المسؤولية

52

-

ريف دمشق

8

كيان للتطوير واالستثمار العقاري محدودة المسؤولية

52

-

حمص

3

كارتل سورية للتطوير واالستثمار العقاري محدودة المسؤولية

52

% 12

دمشق

4

بالمي ار-سوديك للتطوير العقاري محدودة المسؤولية

962

-

ريف دمشق

5

المؤسسة العامة لإلسكان

قطاع عام

2

مؤسسة اإلسكان العسكرية

قطاع عام

7

مؤسسة تنفيذ اإلنشاءات العسكرية

قطاع عام

2

العاليات للتطوير واالستثمار محدودة المسؤولية

52

حمص

9

أميسا للتطوير واالستثمار العقاري محدودة المسؤولية

52

حمص

01

التوخي للتطوير واالستثمار العقاري محدودة المسؤولية

52

دمشق

00

ثقة للتطوير واالستثمار العقاري محدودة المسؤولية

52

حلب

08

رومادا للتطوير واالستثمار العقاري محدودة المسؤولية

52

حمص

03

تطوير إلنماء المشاريع للتطوير واالستثمار العقاري محدودة المسؤولية

52

دمشق

04

الرؤيا المستقبلية للتطوير واالستثمار العقاري محدودة المسؤولية

52

ريف دمشق

05

السورية الخليجية للتطوير واالستثمار العقاري محدودة المسؤولية

52

02

االستثمار لما وراء البحار للتطوير واالستثمار العقاري

52

ريف دمشق

17

نواي للتطوير واالستثمار العقاري محدودة المسؤولية

52

حلب

18

الغبرة للتطوير واالستثمار العقاري محدودة المسؤولية

52

دمشق

19

مؤسسة عمار

52

22

المهندسين السوريين للتطوير واالستثمار العقاري محدودة المسؤولية

52

دمشق

21

أيوب للتطوير واالستثمار العقاري الشخص الواحد محدودة المسؤولية

52

السويداء

22

الروابي للتطوير واالستثمار العقاري محدودة المسؤولية

52

دمشق

83

بناة المدن الخضراء للتطوير واالستثمار العقاري محدودة المسؤولية

52
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%49

-

% 49

حلب

الالذقية

دمشق

24

مؤسسة ألتون

51

ريف دمشق

25

الهرم للتطوير واالستثمار العقاري محدودة المسؤولية

52

دمشق

26

مدينتي للتطوير واالستثمار العقاري محدودة المسؤولية

52

دمشق

27

سنا للتطوير واالستثمار العقاري الشخص الواحد محدودة المسؤولية

52

السويداء

28

قرطبة لإلعمار للتطوير واالستثمار العقاري الشخص الواحد

52

حلب

29

فرع لشركة القدرة العقارية

122

32

شركة البركة عمد للتطوير واالستثمار العقاري محدودة المسؤولية

52

دمشق

31

شركة قبنض للتطوير واالستثمار العقاري محدودة المسؤولية

52

ريف دمشق

32

شركة أبراج الشام للتطوير واالستثمار العقاري محدودة المسؤولية

33

شركة إنشاء للتطوير واالستثمار العقاري محدودة المسؤولية

52

34

شركة فيال ماك للتطوير واالستثمار العقاري محدودة المسؤولية

52

35

شركة مدينة سيتي للتطوير واالستثمار العقاري محدودة المسؤولية

%122

دمشق

دمشق
-

حلب
دمشق
دمشق

36

شركة السخني للتطوير واالستثمار العقاري محدودة المسؤولية

52

ريف دمشق

37

شركة االتحاد للتطوير واالستثمار العقاري محدودة المسؤولية

52

دمشق

38

نبني للتطوير واالستثمار العقاري محدودة المسؤولية

52

دمشق

39

شركة الثراء للتطوير واالستثمار العقاري محدودة المسؤولية

52

ريف دمشق

42

شركة الحسام للتطوير واالستثمار العقاري الشخص الواحد

52

دمشق

41

شركة إبداعات للتطوير واالستثمار العقاري محدودة المسؤولية

52

دمشق

42

شركة المدينة للتطوير واالستثمار العقاري مساهمة مغفلة خاصة

122

ريف دمشق

43

شركة قاطرجي للتطوير واالستثمار العقاري محدودة المسؤولية

52

حلب

44

شركة داماس للتطوير واالستثمار العقاري محدودة المسؤولية

52

دمشق

45

شركة بنيان للتطوير العمراني محدودة المسؤولية

50

ريف دمشق

42

شركة البرازي محدودة المسؤولية

50

حماة

47

شركة القوافي محدودة المسؤولية

50

حمص

42

شركة آرام الشخص الواحد محدودة المسؤولية

50

حماة

49

شركة القلعة محدودة المسؤولية

50

حلب

51

شركة آسيا محدودة المسؤولية

50

ريف دمشق
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50

شركة طحان جلوبال محدودة المسؤولية

50

58

شركة أعالي الجبال الشخص الواحد محدودة المسؤولية

50

ريف دمشق

53

شركة توتول الشخص الواحد محدودة المسؤولية

50

حلب

54

الشركة العامة للطرق والجسور

قطاع عام

55

الشركة العامة للبناء والتعمير

قطاع عام

52

الشركة العامة للمشاريع المائية

قطاع عام

إجمالي رأس المال للشركات المرخصة (مليون ل.س)

%22

ريف دمشق

3501

بلغ عدد شركات التطوير العقاري المرخصة ترخيصاً نهائياً  /56/شركة وبإجمالي رأسمال قدره  /3512/مليون ل.س منه
 /164/مليون ل.س استثمار أجنبي أي ما نسبته (.)%4.7

توزع أعداد الشركات الحاصلة على الترخيص النهائي حسب المحافظات

حماه; 8

دمشق; 09

السويداء; 8

ريف دمشق03 ،

حمص5 ،

حلب2 ،

الالذقية; 0
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قطاع عام; 2

 .8قائمة الشركات التي حصلت على الترخيص األ ولي

اسم الشركة

م

رأس المال
(مليون ل.س)

أجنبي

()%

0

الحكمة

52

%49

حلب

8

شركة  A&Aالمتحدة

52

%49

دمشق

3

التجمعات االستثمارية

52

%122

دمشق

4

أبراج الشرق

52

-

دمشق

5

المكتب العالمي (مؤسسة فردية)

52

-

ريف دمشق

2

الدار الدولية

52

-

دمشق

7

بنيان

52

-

ريف دمشق

2

الطحان

52

-

حلب

9

طموح

52

% 16.7

دمشق

01

دار مسك (توفيق أوضاع)

52

%22.5

دمشق

00

الفارس

52

دمشق

08

سيف الشام

52

-

دمشق

03

فارول سورية

152

%49

دمشق

04

اإلماراتية السورية

52

%49

دمشق

05

درة الريف

52

دمشق

02

أساس شركة مساهمة

122

حلب

07

سراة (توفيق أوضاع)

52

-

دمشق

02

السورية المصرية (تاس)

52

%25

دمشق

09

القلمون

52

دمشق

81

االعتماد

52

حلب

80

باقي

52

حلب
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اسم الشركة

م

رأس المال
(مليون ل.س)

استثمار
أجنبي

المحافظة

()%

88

شركة العنبرجي محدودة المسؤولية

52

حلب

83

شركة مزن (توفيق أوضاع) محدودة المسؤولية

52

دمشق

84

شركة التميز العمراني محدودة المسؤولية

52

السويداء

85

شركة مؤسسة فؤاد دبسي محدودة المسؤولية

52

حلب

82

شركة البوابة العالمية محدودة المسؤولية

52

دمشق

87

شركة ديار الشام محدودة المسؤولية

52

دمشق

82

شركة أبراج دمشق محدودة المسؤولية

52

دمشق

89

شركة باهي محدودة المسؤولية

52

دمشق

31

شركة فرزات

52

حماة

30

شركة الصطيف ودالل محدودة المسؤولية

52

دمشق

38

شركة سياج محدودة المسؤولية

52

دمشق

33

شركة المنصور محدودة المسؤولية

52

دمشق

34

شركة وقت العمل محدودة المسؤولية

52

الالذقية

35

شركة أفاميا محدودة المسؤولية

52

ريف دمشق

32

شركة بيريه محدودة المسؤولية

52

حلب

37

شركة أمير الشهبا محدودة المسؤولية

52

دمشق

32

شركة كاتلونيا للشخص الواحد محدودة المسؤولية

52

حلب

39

شركة مدن محدودة المسؤولية

52

دمشق

إجمالي رأسمال الشركات الحاصلة على موافقة أولية

8011

بلغ عدد شركات التطوير العقاري الحاصلة على موافقة ترخيص أولية  /39/شركة وبإجمالي رأسمال قدره  /2122/مليون ل.س
منه  /239،1/مليون ل.س استثمار أجنبي ،أي ما نسبته (.)%11.4
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توزع أعداد الشركات الحاصلة على الموافقة األولية حسب المحافظات
ريف دمشق3 ،

دمشق; 84

حلب9 ،

السويداء; 0

حماة0،
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الالذقية; 0

 .3شركات التطوير العقاري الملغى ترخيصها:
ألغى مجلس اإلدارة ترخيص  /15/شركة وهي:
اسم الشركة

م

المحافظة

1

إيبال لالستثمار والتطوير العقاري

2

درة الخليج للتطوير واالستثمار العقاري

3

اليمان للتطوير واالستثمار العقاري

حمص

4

المعين للتطوير واالستثمار العقاري (الغد سابقاً)

دمشق

5

األرض الخضراء للتطوير واالستثمار العقاري

حمص

6

البيوتات للتطوير واالستثمار العقاري

الالذقية

7

نور لالستثمار والتطوير العقاري

دمشق

8

جراح وشامي وأشقر للتطوير واالستثمار العقاري

دمشق

9

الشركة السورية أ-ت

حلب

12

شركة المستقبل الجديد

دمشق

11

شركة األولى للتطوير واالستثمار العقاري

دمشق

12

مالحظات

دمشق
دير الزور

شركة مجموعة الخياط للتطوير واالستثمار العقاري

دمشق

13

شركة بيرويا للتطوير واالستثمار العقاري

حلب

14

شركة األوائل

دمشق

حل وتصفية بطلب منها

15

شركة موفق قداح

دمشق

حل وتصفية بطلب منها
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 .4االستثمار األجنبي (:)FDI
توزع الشركات الحاصلة على الترخيص النهائي من االستثمار األجنبي حسب الجنسيات:
اسم الشركة

المحافظة

الجنسية

رأسمال الشركة

قيمة االستثمار

نسبة االستثمار

(مليون ل.س)

األجنبي

األجنبي ()%

(مليون ل.س)
شركة بناة المدن الخضراء

أمريكية

50

24.5

49

فرع لشركة القدرة العقارية

إماراتية

100

100

100

شركة كارتل

إماراتية

50

5

10

حلب

شركة طحان جلوبال

سورية -كويتية

50

10

20

حلب

شركة السورية الخليجية

سعودية

50

24.5

49

دمشق

وسورية
300

164

بلغت نسبة االستثمار األجنبي في شركات التطوير العقاري المرخصة ترخيصاً نهائياً ( .)% 4.7
نسبة رأس المال األجنبي للشركات الحاصلة على الترخيص النهائي

(مليار ل.س)

محلي3501 ،

أجنبي024 ،
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الفصل الخامس:
رؤية في إعادة اإلعمار
حددت الحكومة معالم الخطة الوطنية الشاملة إلعادة إعمار سورية والتي تنطلق بالتوازي مع استمرار لجنة إعادة اإلعمار بتنفيذ خطتها
اإلسعافية وذلك لمواكبة انتصارات الجيش العربي السوري وترثيف الجهود إلعادة تأهيل جميع المناطق التي يعيد الجيش األمن
واالستقرار إليها بعد تطهيرها من اإلرهاب.
وتقوم هذه الرؤية الوطنية الشاملة إلعادة إعمار سورية على حصر األضرار وتوصيفها من خالل قاعدة بيانات متراملة وتحديد أولويات
العمل بما يسهم في إعادة تأهيل البنى التحتية ويعزز صمود الدولة وتشكيل لجان متخصصة تضم كل المكونات الوطنية مراحل عمل
واضحة وشا ملة ودراسة سبل تأمين التمويل الالزم سواء عن طريق استقطاب القطاع الخاص في مشاريع إعادة اإلعمار أو فتح قنوات
مع الدول الصديقة لجذب االستثمارات الفاعلة وتطوير التشريعات التي تؤمن بيئة عمل صحيحة للجنة إعادة اإلعمارة.
وترترز هذه الرؤية على أولويات منها عودة المواطنين إلى المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري األمن واالستقرار إليها بالتنسيق
الرامل بين مختلف الجهات المعنية لوضع الخطط التنفيذية سواء على مستوى سورية أو على مستوى احتياجات كل محافظة على حدة
وهو ما يتطلب التواصل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحديد البنى التحتية المراد تأهيلها وفق أولويات المحافظة والمبالغ التي
تحتاجها وآلية العمل المناسبة لها.
من هنا تأتي أهمية عمل لجان إعادة اإلعمار الفرعية لتتبع تنفيذ المشاريع على األرض وتقديم التقارير الدورية عن الخطوات المنفذة
مع إجراء تقييم دائم للعمل المنجز وذلك لتعزيز نجاحه وتصويب األخطاء مع ضرورة التغطية اإلعالمية للمراحل التنفيذية التي تقوم
بها اللجنة للتعريف بمشروع إعادة اإلعمار للمواطنين والجهات الخارجية من الدول الصديقة التي ترغب باالستثمار في سورية.
إن إطالق مشروع إعادة اإلعمار في سورية وهي مازالت تتصدى لإلرهاب على جميع الجبهات يأتي انطالقاً من الرؤية الثاقبة والحكيمة
للقيادة بضرورة إعادة تأهيل البنى التحتية وتدوير عجلة اإلنتاج بحيث ترون مستعدة لتلبية احتياجات مرحلة ما بعد الحرب وأن تنتقل
من النهج اإلسعافي الذي فرضته عليها ظروف الحرب إلى نهج شامل إلعادة تأهيل مفاصل اإلنتاج الرئيسية في مختلف المحافظات
وهو ما يتطلب التشبيك والتنسيق بين جميع الجهات المعنية إلنجاز العمل المطلوب خالل فترات زمنية قصيرة.
وبهدف دعم الصناعة واإلنتاج بكل مكوناته ومعالجة مفرزات الحرب ال بد مضاعفة الجهود وترتيب األولويات واالستثمار األفضل
لإلمكانات المتاحة يقع على عاتق الجهات التنفيذية المعنية طرح الخطط اآلنية والمستقبلية ليتم اتخاذ الق اررات المناسبة لتنفيذها ،األمر
الذي يخلق الحاجة إلى الترامل في األدوار لتشكيل الهوية العمرانية واإلنتاجية والتنموية لسورية ما بعد الحرب.
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إن إعداد برنامج إدارة التحول من األزمة إلى ما بعدها سيكون من خالل إحصاء وحصر جميع األضرار وتحديد األولويات والمشاريع
الالزمة إلدارة عجلة اإلنتاج وأساليب التمويل والتشاركية المطلوبة والرتلة المخصصة للشركاء من الدول الصديقة للمساهمة بمرحلة
إعادة اإلعمار ،وءن نقاط القوة في االقتصاد السوري تتمثل بأنه اقتصاد متنوع ويمتلك صناعة استخراجية كالنفط والفوسفات والغاز
وصناعة تحويلية غذائية وهندسية وكيميائية وغيرها وزارعة قابلة للتطوير وبناء وتشييد وسياحة واعدة وموقع جغرافي متميز وقوة عمل
مالئمة في العديد من القطاعات واتفاقات وشراكات اقتصادية متعددة عربية وءقليمية تؤمن سوق واسعة.
وحول استراتيجيات التنمية تعتبر الزراعة أولوية وال بد من العمل لتخفيض تراليف اإلنتاج الزراعي وزيادة االستثمارات فيه وتشجيع
الزراعات ذات الميزات النسبية التي تحقق قيماً مضافة وتأمين الدعم الضروري للصناعات التحويلية الزراعية والمساعدة في تصريف
المنتجات وتصديرها ،أما النهوض بالقطاع الصناعي فيتطلب إعادة النظر بالقوانين السيما الناظمة لالستثمار وبما يضمن تسهيل
إنشاء المشروعات ودعمها بتوفير البنية التحتية والتشريعية والتمويلية المناسبة والالزمة لرفع الرفاءة اإلنتاجية والقدرة على المنافسة
وكذلك توفير المقومات لالرتقاء بالمناخ االستثماري وتشجيع حقيقي للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في إنشاء الصناعات
الموجهة للتصدير وتحقيق التوزيع اإلقليمي المناسب لألنشطة الصناعية وتحقيق االرتقاء الترنولوجي لها وءكسابها القدرة على تعظيم
القيمة المضافة.
مرتكزات إعادة اإلعمار:
 .1تطوير البيئة التشريعية واالستثمارية الحاضنة لمشاريع إعادة اإلعمار بمختلف قطاعاتها.
 .2إحداث بنية تنظيمية مؤسساتية مناسبة ذات كفاءة ومرونة.
 .3صياغة استراتيجيات تشغيلية لقطاع البناء والتشييد تعمل ضمن منظومة متناسقة في المهام واألدوار.
 .4تحديد طبيعة وحجم الموارد الوطنية الذاتية والخارجية المتاحة.
 .5تحديد المؤسسات الشريكة في عملية إعادة اإلعمار ،مقدراتها ،قدراتها ،وآلية إشراكها.
 .6تحديد الشـ ـ ـ ـ ــركاء من الجهات العامة ،والخاصـ ـ ـ ـ ــة ،والمجتمع األهلي ،ومن الخارج ،ودور كل ش ـ ـ ـ ـ ـريك ،وطبيعة وحدود وآلية
مشاركته.
 .7دعم جهود وخطة و ازرة األشغال العامة واإلسكان وو ازرة اإلدارة المحلية والبيئة فيما يخص موضوع إعادة اإلعمار في مناطق
السكن العشوائي والمناطق التي خربها اإلرهاب.
 .8طرح قائمة مناطق التطوير العقاري المحدثة وعرضـها على المسـتثمرين والمطورين والشركات المحلية واألجنبية والترويج لها
وءحداث مناطق تطوير عقاري جديدة.
 .9تعديل نظام ضـابطة البناء ما يسـمح للمتعهد باالسـتفادة من جزء من البناء المشـيد وفق أسـس موضوعية وهندسية وبما يوفر
على الحكومة تراليف إعادة اإلعمار.
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ما تم تنفيذه من رؤية وخطة عمل الهيئة
الهدف األول :تنظيم نشاط التطوير العقاري والمشاركة في تنفيذ سياسات التنمية العمرانية وتوجهات التخطيط اإلقليمي:
االستراتيجيات

السياس ـ ــات

ما تم تنفيذه

الخطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

 .1تعديل قانون التطوير واالستثمار العقاري رقم  /15/تم رفع المشروع إلى رئاسة
إدخال التعديالت
الالزمة على

عام  ،2228بحيث يمنح صالحيات جديدة للهيئة مجلس الوزراء
بعد أن أوكلت إليها مهمة معالجة السكن العشوائي

القوانين والتشريعات  .2إصدار التعليمات التنفيذية لمشروع القانون الجديد
ذات الصلة
تطوير البيئة التشريعية

مرفق بالمشروع المرفوع إلى
رئاسة مجلس الوزراء

 .3تعديل مرسوم المالك العددي للهيئة بما يتواءم مع التعديل سيلي صدور القانون
المهام الجديدة للهيئة

الجديد

 .4إصدار األنظمة التي نص عليها مشروع القانون تلي صدور القانون الجديد
منح صالحيات

الجديد

أوسع للهيئة تمكّنها  .5تعديل قانون حساب الضمان رقم  /25/لعام  ،2211التعديل جاري وسيلي صدور
من النهوض
بمهامها

وتعليماته التنفيذية

القانون الجديد

 .6إنجاز دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية أنجزت للقانون الحالي وسيلي
النموذجي وتوفيقها مع القانون الجديد

تعديلها صدور القانون

 .7إنجاز العقد النموذجي بين الجهة اإلدارية والمطور أنجز بما يتناسب مع القانون
العقاري وتوفيقه مع القانون الجديد

الحالي وسيلي تعديله فور
صدور القانون الجديد
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االستراتيجيات

السياس ـ ــات

ما تم تنفيذه

الخطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

 .1إصدار النظام الداخلي المعدل والهيكلية التنظيمية للهيئة منجز وسيلي تعديله صدور
القانون
 .2إيجاد المقر المناسب للهيئة الستيعاب توسع مالكها
اعتماد الالمركزية
وتقوية األجهزة
اإلدارية

جاري البحث عن مقر مناسب

 .3استرمال ملء شواغر المالك العددي وتسوية أوضاع مؤجل
العاملين

حتى

تأمين

المقر

المناسب

 .4إحداث عدد من الفروع في المحافظات ومنها( :المنطقة تم افتتاح فرع المنطقة الشمالية
الشمالية ،الساحلية) ورفدها بالروادر

(حلب)

 .5استرمال البنية المعلوماتية والشبكة لمديريات الهيئة استرملت في الهيئة وسيتم
وربطها مع الفروع والو ازرة

ربطها مع الفروع والو ازرة

 .6تنفيذ دورات تدريبية في المجاالت الفنية واللغوية الخطة التدريبية منفذة بالرامل

تطوير البيئة

وتطبيقات المعلوماتية واالنترنت

اإلدارية

 .7مساهمة الهيئة في ورشات التدريب لروادر فروعها

الفروع في طور استرمال الرادر

 .8تقديم دراسة حول إمكانية تطبيق مبدأ النافذة الواحدة في وضعت الدراسة وبانتظار تأمين
المركز لتقديم خدماتها للمطورين
التنمية اإلدارية
وتأهيل الكوادر
البشرية

 .9متابعة تحقيق الرقابة واإلشراف على:
 إنجاز األعمال والمهام الموكلة للعامل في الوقت
المحدد.
 تبسيط اإلجراءات للتخلص من الروتين والبيروقراطية.
 الحد من الهدر ومكافحة الفساد.
 أتمته األعمال في المديريات.
 .12القيام بأرشفة المشاريع المحدثة بواسطة برنامج ال

مقر مناسب
 oيتم إنجاز كافة المعامالت في
وقتها المناسب.
 oالمتابعة قائمة لما يتعلق
بالحد من الهدر والفساد.
 oأنجزت أتمته األعمال في
معظم المديريات.
أنجزت لرامل المناطق المحدثة

GISمع الصور الفضائية الخاصة بها بهدف بناء بنك والعمل جار على استرمالها
معلومات جغرافي يتم اعتماده مستقبالً

للمناطق الجديدة

 .11متابعة تنفيذ االتفاقات الثنائية والبروتوكوالت الموقعة يتم متابعتها وهناك مناطق
مع الجامعات السورية (كليات الهندسة)

يجري إعدادها لتقديمها للرليات
لدراستها كمشاريع تخرج

 .12توقيع اتفاقات وبروتوكوالت جديدة مع جامعات وهيئات التنسيق جار لتحديد موعد
سورية (جامعة تشرين)
صفحة
51
التقرير السنوي 8102

www.gcdri.gov.sy

التوقيع مع جامعة تشرين

الهدف الثاني :تشجيع وجذب االستثمارات العربية واألجنبية للمساهمة في عملية البناء واإلعمار من خالل مشاريع التطوير العقاري:
االستراتيجيات

السياس ـ ــات

ما تم تنفيذه

الخطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

 .1جذب المستثمرين العرب واألجانب لالستثمار من خالل مهمة دائمة يجري العمل على
نشر المعلومات حول المناخ االستثماري والمزايا تنفيذها
تطوير أدوات
الترويج الداخلي

والتسهيالت.
 .2تنفيذ عدد من ورشات العمل والندوات وعقد لقاءات مع المهمة

الفعاليات االقتصادية للتعريف بمزايا القانون الجديد القانون الجديد

والخارجي لالستثمار
العقاري

مرهونة

بصدور

والتسهيالت الممنوحة للمشاريع العقارية
 .3التواصل مع سفاراتنا في الخارج لبناء صورة إيجابية هناك مراسالت لتحقيق ذلك
عن سورية في العالم الخارجي توضح البيئة االستثمارية وفق القنوات الرسمية
المشجعة والفرص االستثمارية المجزية
 .5الترويج للفرص االستثمارية مناطق التطوير العقاري الترويج جار وفق الخطة

.4

تسهيل جذب

المحدثة محلياً وخارجياً في (الدول الصديقة)

االستثمار

 .6ترجمة الموقع الرسمي للهيئة وكذلك األطلس الجغرافي الموقع ترجم إلى اإلنرليزية

األجنبي

إلى عدة لغات أجنبية

وتم تحديثه

 .8استخدام الترويج اإللرتروني واالتصاالت الحديثة أنشأت صفحة للهيئة على

.7

وضع محفزات
مناسبة لدخول
مطورين عقاريين
جدد

لخدمة أهداف الهيئة

الفيس بوك

 .9تأسيس شركات تطوير عقاري جديدة ومنحها صفة مهمة دائمة والعمل مستمر
مطورين عقاريين
 .12وضع خطة ترويجية سنوية ومتابعة تنفيذها تتضمن:

في تأسيس الشركات
الخطة

الترويجية

منفذة

 التعريف بالقانون ومزاياه وتسهيالته ،وبالهيئة ،فروعها ،باستثناء الجوالت الخارجية
وءصدار مجلة فهي مؤجلة

أهدافها ،مهامها.

 تنفيذ جوالت اطالعيه لعدد من الهيئات المناظرة في حالياً لعدم وجود جدوى من
البلدان واالستفادة من تجاربها الناجحة.
 التعاون والتنسيق مع وسائل اإلعالم المحلية ،المشاهدة،
المسموعة ،المقروءة ،الموقع االلرتروني ،المنشورات.
 إصدار مجلة خاصة بالتطوير العقاري تصدرها الهيئة.
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المجلة حالياً

الهدف الثالث :توفير وتهيئة األراضي الالزمة إلقامة مدن وضواحي متكاملة وتأمين خدماتها ومرافقها وإنشاء المساكن واألبنية
عليها:
االستراتيجيات

السياس ـ ــات

ما تم تنفيذه

الخطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

 .1البحث عن المزيد من المناطق الجديدة التي تحقق مهمة دائمة والعمل مستمر
اشتراطات القانون وأهدافه لتقوم بدراستها وءحداثها في دراسة مناطق جديدة
دراسة وتهيئة
مناطق تطوير
عقاري جديدة

كمناطق تطوير عقاري في مختلف المحافظات
 .2البحث عن أراضي أمالك دولة إلقامة مشاريع تطوير مهمة دائمة والسعي مستمر
عقاري عليها

لتحقيقها

 .3تطوير آليات إنجاز وتنفيذ المخططات التنظيمية مهمة دائمة والعمل جار على
لمناطق التطوير العقاري وتهيئة األراضي المعدة متابعتها
للتنظيم والبناء

توفير

 .4متابعة الجهات اإلدارية ومواصلة التعاون والتنسيق مهمة دائمة والعمل جار على

االحتياجات

العملي مع مجالس المدن المحلية والجهات الحكومية متابعتها

اإلسكانية

األخرى للمباشرة في تنفيذ مناطق التطوير العقاري

لذوي الدخل

المحدثة.

المحدود

 .5توجيه المشاريع الستهداف شريحة ذوي الدخل المحدود مهمة دائمة والعمل جار على

بشروط ميسرة

(السكن االجتماعي)

لئال

تشجيع استخدام
معايير العمارة
الخضراء والطاقات
المتجددة في
المشاريع

تحقيقها للمشاريع قيد الدراسة،
تقل

نسبة

السكن

االجتماعي عن % 71
 .6تشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مشاريع التطوير مهمة دائمة وقد تم لحظها في
العقاري

دفاتر الشروط الفنية والمالية
والحقوقية لمراعاتها

 .7نشر مفهوم البناء االقتصادي والعمارة الخضراء بما مهمة دائمة وقد تم لحظها في
يؤمن متطلبات التنمية والتطور االقتصادي واالجتماعي دفاتر الشروط الفنية والمالية
للمجتمع السوري

والحقوقية لمراعاتها
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االستراتيجيات

السياس ـ ــات

معالجة مناطق

العمل على تنفيذ

السكن العشوائي

مشاريع التطوير

ما تم تنفيذه

الخطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

الهيئة

 .1إعداد دراسات لمعالجة مناطق السكن العشوائي وفق بدأت

بالعمل

على

أولويات الخارطة الوطنية للسكن العشوائي بالتنسيق مع متابعتها
هيئة التخطيط اإلقليمي
 .2تشكيل فرق عمل ضمن الهيئة لدراسة مناطق السكن شكلت فرق العمل وهي تقوم
العشوائي وءعداد األضابير الالزمة لها بالتنسيق مع بمهامها

العقاري المحدثة

المعنيين في المحافظات والوحدات اإلدارية ،وفق ب ارمج
زمنية مناسبة
 .3وضع أولويات للتدخل في خارطة السكن العشوائي التي تم وضع معايير تدخل تنسجم
تعدها هيئة التخطيط اإلقليمي وانتقاء مناطق مرشحة مع
للمعالجة

الخارطة

وتتناسب

مع

الظروف الراهنة

 .4اختيار (مشروع تجريبي) دراسة تنفيذ منطقة نموذجية أو العمل جار على دراسة منطقة
اثنتين لمعالجة السكن العشوائي واالنطالق منها كتجربة متميزة المشاع الجنوبي في حماه
(منطقة المشاع الجنوبي في حماه)

ومنطقة قدسيا في ريف دمشق

 .5وضع دراسات إسكانية عقارية تبحث في الواقع والظواهر مؤجلة لحين استرمال الرادر
ذات الصلة وتستخلص المؤشرات الحقيقة وتضع المختص
إقامة مناطق

تشجيع إقامة

الخدمات الخاصة

المناطق

غير السياحية

المتخصصة

المقترحات المناسبة
 .6االستفادة من التجارب الناجحة للدول الصديقة والمبادرات سيتم استدراك ذلك بالتنسيق مع
الوطنية البناءة للمشاركة في عملية إعادة اإلعمار

الو ازرة

 .7إقامة مناطق تطوير عقاري متخصصة كمدن صناعية مهمة دائمة والعمل مستمر
أو طبية أو حرفية أو تجارية

لتحقيقها ،وهناك ثالث مناطق
خاصة محدثة (إميسا الطبية،
عد ار الحرفية ،الحسبة التجارية).
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الفصل السادس:
رؤية الهيئة لتحديد مالمح االستراتيجية الوطنية لإلسكان
اإلسكان :بمفهومه الشامل يعني بناء وحدات سكنية جديدة ويدخل في هذا اإلطار قواعد ونظم كثيرة منها توفير األراضي ،والتخطيط
العمراني ،وصناعة مواد البناء والتشييد ،والمرافق العامة ،واألهم توفير التمويل المالي للمشروعات اإلسكانية بحث تخدم المطور
والمكتتب.
سياسات اإلسكان :تهدف سياسات اإلسكان إلى توفير السكن الالئق والمناسب للمواطنين ،كما تعنى بتوفيـر البيئة السكنيـة المتراملة،
أي تجهيز المناطـق السكنيـة بكافة العناصر البيئية األساسيـة من خدمـات ومـواصالت واتصاالت وتعليـم وصحـة وغيرها.
تقسم االستراتيجية الوطنية لإلسكان إلى ثالث سياسات رئيسية:
 .1سياسة إعادة االعمار
 .2سياسة معالجة السكن العشوائي
 .3سياسة اإلسكان:


اإلسكان االجتماعي لمحدودي الدخل



السكن التعاوني



السكن االستثماري



السكن الخاص

سياسات معالجة السكن العشوائي وإعادة االعمار وتقسم إلى مراحل:
 oقصيرة األجل (إسعافيه).
 oمتوسطة األجل.
 oطويلة األجل.
ركائزها:
 .1توجيه العملية نحو االستدامة الحضرية.
 .2إعداد المسوحات الدقيقة ومن ثم الدراسات والمخططات الالزمة.
 .3سن تشريعات خاصة بالمرحلة.
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 .4وضع حلول دائمة وجذرية ومستدامة.
 .5إشراك المجتمعات المحلية وتنظيم العالقة بين المؤسسات.
 .6إعادة تصنيع وتدوير المخلفات.
 .7دعم االقتصاد المحلي واستعادة األنشطة االقتصادية.

المحاور الرئيسية لالستراتيجية الوطنية لإلسكان:
أوالً :اإلطار القانوني والتشريعي:
 .1اإلصالح التشريعي وإصدار مشروع تعديل قانون التطوير العقاري الجديد :ومراجعة كامل اإلطار التشريعي الناظم لقطاع البناء
نظر ألهميته في النهوض بهذا القطاع وضرورة إصالحه وترييفه مع المرحلة للقيام بالمشروعات اإلسكانية على أسس
والتشييد اً
سليمة وعادلة.
 .8تقديم المزيد من التسهيالت والمزايا للمشاريع العقارية :عن طريق:
 تسهيل حركة دخول وخروج األموال الالزمة لعملية التمويل للمشاريع العقارية.
 تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على المستوردات الخاصة بتنفيذ المشاريع العقارية كمواد البناء واإلكساء والسماح باإلدخال
المؤقت لآلالت واآلليات والتجهيزات الخاصة لتنفيذ المشاريع وفق ضوابط خاصة تضعها و ازرة األشغال العامة واإلسكان.
 تبسيط وتسهيل اإلجراءات أمام شركات التطوير العقاري خصوصاً والقطاع الخاص عموماً.
 .3منح التسهيالت الالزمة لمشاريع صناعة مواد البناء :نظ اًر ألهمية منتجات هذه المشاريع من المواد الالزمة للبناء ،وتشجيع
المشاريع الجديدة منها وال سيما جذب االستثمارات األجنبية في هذا المجال ،وذلك لتقليل حجم المستوردات من مواد البناء.
 .4تخصيص أراضي مناسبة إلقامة مجتمعات عمرانية جديدة :وله دور مهم في توفير المساكن ،حيث يمكن إحداث مناطق تطوير
عقاري على أراض مناسبة ومعدة للبناء من أمالك الدولة لتخفيض ترلفة بناء الوحدة السكنية.
 .5إنشاء مجلس أعلى لإلسكان والتنمية العمرانية :ومنحه سلطات واسعة فيما يتعلق بحيازة األراضي وتخطيط المدن والتصميم
المعماري واألعمال الهندسية وءنتاج مواد البناء ،إضافة إلى توفير مساكن منخفضة الترلفة ،ويرسم نظم إنشاء وتطوير العقارات
ويمنح المجلس سلطات لالستحواذ وتملك
وتوفير خدماتها ،مثل المرافق التجارية والصناعية والترفيهية والدينية واالجتماعيةُ ،
األراضي من أجل تخصيصها لإلسكان العام ،كما يرسم المجلس سياسات اإلسكان محددة المعالم والمبادئ ومنها:


سياسة اإلسكان يجب أن ترتبط بسياسات التنمية االجتماعية



أن تعمل إلى أقصى حد ممكن-بما يتالءم مع قوى السوق وليس ضدها.



المساعدات أو المخصصات الحكومية عنصر شديد األهمية في أي سياسة إسكان.
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أن تتجه إلى تقليص تراليف المسكن.



أن تحدد عدد المساكن المملوكة من قبل كل أسرة.



أن تضبط إيجارات العقارات ضبطاً فاعالً.



أن تنطلق من أن توفير السكن الجيد أمر ضروري لتماسك النسيج االجتماعي.

ثانياً :اإلطار المؤسساتي
 .1تشجيع المطورين العقاريين على بناء التجمعات العمرانية وطرح وحداتها السكنية بصيغ الحيازات المختلفة ،وطرح فررة المسكن
االجتماعي اإليجاري الذي ينتهي بالتملك بعد عمر زمني معين يحدد وفق أسس علمية إحصائية.
 .2التواصل مع سفاراتنا في الخارج إلعادة بناء الصورة اإليجابية عن سورية في العالم الخارجي التي شوهتها الماكينة اإلعالمية
المعادية ،وءعادة تحسين البيئة االستثمارية المشجعة والتركيز على الميزات الجاذبة التي يتمتع بها بلدنا ،لقناعتنا التامة بأنها من
كانت والزالت قلعة الصمود سترون منب اًر لالستثمارات الواعدة.
 .3تسهيل مهمة االختيار المناسب لمناطق التطوير العقاري المراد إحداثها من حيث وقوعها على محاور التنمية ووقوعها بالقريب
من المدن وموائمتها ألن تصبح تجمعات عمرانية حديثة ،والترويج للفرص االستثمارية لمناطق التطوير العقاري المحدثة محلياً
وخارجياً (الدول الصديقة) وفق حملة منظمة تستهدف أسواق وشركات بعينها.
 .4التوجه نحو نمط اإلسكان االجتماعي ذو الترلفة االقتصادية والمساحة المناسبة (دون 92م )2مما يؤدي إلى تخفيض ثمن الشقة
والتوسع قدر اإلمكان في المرافق العامة ،والتوسع الشاقولي (األبراج) بدالً األفقي لالستفادة المثلى من المساحات المتاحة لألراضي
وخاصة في المناطق التي يكون لألرض عامل وزني مهم في سعر البناء.
 .5تنفيذ أبنية سكنية من قبل مؤسسات القطاع العام ترون األراضي والتمويل من الدولة تؤمن السكن لذوي الدخل المحدود ويمكن
أن يكون مقابل بدل إيجار مناسب وينتهي بتملك المسكن بسعر مناسب.
 .6التوجه في التركيز على مساهمة القطاع الخاص وتشجيعه خاصة شركات التطوير العقاري لزيادة مساهمتها في عملية البناء
والتشييد وتعزيز دورها وتشجيعها للعمل في القطاع السكني من خالل تقديم المزيد من التسهيالت والحوافز.
ثالثاً :اإلطار التنفيذي (دراسات -تنفيذ):
 .1إعداد دراسات أساسية عن سوق اإلسكان :توفر تحليالً شامالً ومواكباً للوضع في قطاع اإلسكان وأسواق العقارات في سورية،
بما يوفر معلومات حول :األراضي المعروضة وخيارات التصرف بها ،التغير الديموغرافي حسب المناطق والفجوة اإلسكانية،
وحالة المساكن القائمة ونوعيتها وأشكال حيازتها ،والتغير في الطلب وتناسبه مع العرض للمساكن ،ومشكالت قطاع اإلسكان،
والتغير في أسعار المساكن خالل الفترة الماضية ،وءجراء مسوحات إسكانية متخصصة لتوفير قاعدة معلومات مفيدة.
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 .2تأسيس مركز دراسات إسكانية :وذلك تحت مظلة الو ازرة وظيفته إجراء البحوث والدراسات الالزمة التخاذ القرار والتخطيط الذي
يخدم القطاع السكني ومتغيراته.
 .3التشجيع على استخدام الطاقات المتجددة ،وأنظمة العزل الحراري ،للحد من هدر الطاقة والحفاظ على البيئة.
 .4تشجيع استخدام التقنيات االقتصادية الحديثة لصناعة البناء والتشييد ،واالعتماد على األبنية الطابقية مسبقة الصنع.
رابعاً :اإلطار التمويلي:
تمويل المشاريع العقارية
 .1تفعيل عمل هيئة التمويل العقاري والسيما القانون رقم  /15/لعام  2212الخاص بترخيص شركات التمويل العقاري.
 .2تسهيل حركة دخول وخروج األموال الالزمة لعملية تمويل المشاريع االستثمارية سواء للمغتربين السوريين في الخارج أو المستثمرين
غير السوريين ،وهو أمر هام بالنسبة الستقطاب االستثمار األجنبي بطمأنينة.
 .3تسهيل منح القروض العقارية التي تمكن األسر من بناء أو شراء مسكنها من خالل التمويل من المصارف ،كما تميز هذه الطريقة
بإعطاء المستفيدين الفرصة والحرية في اختيار موقع األرض والمكتب المعماري والتصميم المناسب والبناء حسب رغبتهم الخاصة
 .4إحداث صندوق االدخار السكني حيث يمكن معالجة مسألة تمويل مشروعات اإلسكان عن طريق إحداث صندوق لالدخار السكني
يحدث لهذه الغاية وتديره الدولة ،وذلك بتخصيص نسبة من هذه المدخرات لالستثمار في اإلسكان العامِّ ،
ويقدم هذا الصندوق
ّ

قروضاً طويلة األجل.
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الصعوبات التي تعترض سير العمل ومقترحات الحل
م

المقترحات

الصعوبات

0

ضعف الترويج الخارجي في الدول الصديقة

8

عدم تناسب المقر الحالي مع مهام وأعمال البحث عن مقر جديد ومناسب عبر التنسيق مع

مالحظات

تمثيل الهيئة في اللجان المشتركة التي تعقد مع بسبب الظروف الراهنة
الدول الصديقة وكذلك في المؤتمرات والمعارض
الخارجية المعنية باالستثمار

الهيئة

3

ضرورة االطالع واالستفادة من التجارب إيفاد ممثلين عن الهيئة لالطالع على التجارب بسبب الظروف الراهنة
الناجحة للدول األخرى

4

الو ازرة والجهات األخرى

الناجحة في الدول الصديقة

تفاوت االستجابة من بعض الجهات اإلدارية التوسط لدى و ازرة اإلدارة المحلية والبيئة لإليعاز
أو ضعفها في بعض األحيان على الرغم من للجهات اإلدارية في سرعة االستجابة والمتابعة
التواصل الدائم من قبل الهيئة مع هذه الجهات

5

عدم التقدم من قبل الشركات المرخصة لتنفيذ وتم تالفي ذلك في مشروع تعديل القانون بتخفيض
المناطق المعلن عنها وذلك لعدة أسباب أهمها ضمانة حسن التنفيذ من  %5إلى  % 3وءمكانية
ارتفاع مبلغ ضمانة حسن التنفيذ من جهة تجزئة المناطق المحدثة إلى عدة مراحل بمساحات
وكبر مساحة المناطق المعلنة من جهة ثانية

2

أقل

هناك بعض الصعوبات في الحصول على تقوم الهيئة بالمتابعة اليومية مع تلك الجهات
الموافقات الالزمة إلحداث مناطق التطوير لإلسراع في الموافقات المطلوبة للحصول على هذه
العقاري من بعض الجهات

الموافقات
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الخاتمـــــة
بمزيد من العمل الدؤوب والتفاؤل تواصل الهيئة أعمالها مهامها المنوطة بها ،وتعمل بجهود عامليها بروح فريق العمل الواحد على
تقديم خدماتها لش ـ ـ ــركات التطوير العقاري ود ارس ـ ـ ــة إحداث مناطق عقارية جديدة في ظل بيئة عمل على تطويرها باس ـ ـ ــتمرار ومع
مطلع عام جديد نستطيع القول أن الهيئة باتت أكثر استعداداً لالضطالع بدورها الوطني في مرحلة التعافي والبناء وءعادة االعمار
من خالل الدور والمهام الجديدة التي رس ــمتها في مش ــروع قانونها الجديد بما يخدم عملية النهوض في قطاع التطوير العقاري بعد
أن أنهت د ارس ـ ــة مش ـ ــروع قانونها الجديد الذي أوكل إليها مهمة التدخل لتطوير وتأهيل مناطق الس ـ ــكن العشـ ـ ـوائي في س ـ ــورية إلى
جـانـب إحـداث مناطق جديدة للتطوير واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمار العقاري ،وهي تحضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر لهذه المرحلة وتعد بيتها الداخلي من أنظمة وهيكلية
مؤسساتية وخطط لترون جاهزة لالنتقال إلى تحقيق أهدافها وخططها لتصبح مشاريعاً على أرض الواقع.

دمشق في

 2219/1/م
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مصطلحات عقارية:


صـك الملكية :الوثيقة الرسمية التي تثبت ملرية وبيانات العقار.



المســـاهمات العقارية :مسـ ــاحة من األرض الخام تطرح لالكتتاب العام على هيئة أسـ ــهم مشـ ــاعة تغطي كامل مسـ ــاحة المسـ ــاهمة
حيث يتم تطويرها وتوزيعها إلى قطع ص ـ ــغيرة بمس ـ ــاحات مختلفة ومن ثم بيعها على الراغبين في تملك تلك القطع سـ ـ ـواء كانوا من
المساهمين (حملة األسهم) أو العامة عن طريق المزاد العلني أو عن طريق تحديد سعر ُمسبق للمتر المربع ،وينطبق هذا التعريف
على المساهمات في مختلف أنواع العقار مثل المجمعات السكنية أو التجارية  ..الخ.



األســـــــــهم العقارية :عبارة عن وثيقة تملك لمس ـ ـ ـ ـ ـ ــاحة محددة من أرض مس ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمة عقارية معينة تقاس بالمتر المربع ويتم تمليكها
(المصدر (المالك الرئيسي للمساهمة.
للمساهمين من قبل
ّ



المصدر :المالك الرئيسي للمساهمة والمعلن عن رغبته في إصدار وثائق التملك.
ّ



السهم المشاع :مساحة من أرض المساهمة العقارية غير معلومة بما في ذلك المساحة المقتطعة للخدمات العامة.



السهم الصافي :ما يتبقى من مساحة السهم المشاع بعد حسم المساحة المقتطعة للخدمات العامة.



المزاد العلني :عرض أصل العين للبيع على عدد من المتنافسين في مكان وزمان محددين بغرض الحصول على أفضل سعر.



اإلفراغ :نقل ملرية العقار من طرف إلى طرف أخر لدى جهات االختصاص.



الدوبلكس :عبارة عن وحدة سكنية يترون بناءها من دورين متالصقين مع وحدة سكنية أخرى.



المقايضة العقارية :مبادلة عقار مملوك لطرف بعقار مملوك لطرف أخر بالتراضي بين الطرفين.



الرهن العقاري :حبس عين العقار لدى طرف أو جهة أخرى مقابل قرض أو دين أو خالفه لحين اسـ ــتيفاء الدين ومن ثم فك العين
المرهونة.



القرض العقاري :مبلغ مالي مدفوع باألجل يتم سداده في المستقبل على أقساط متفق عليها بين المقرض والمقترض.



إدارة األمالك :توفير خدمة إدارة األمالك العقارية وتشمل عدة خدمات أخرى مثل (التأجير ،تحصيل اإليجارات ،الصيانة  ...الخ)
تقدم هذه الخدمات نيابة عن مالك العقار من قبل طرف ثالث مقابل أتعاب يتفق عليها بين الطرفين.

صفحة
61
التقرير السنوي 8102

www.gcdri.gov.sy



العقار مشــــاع :أرض أو بنيان يمتلره شـ ـ ــخص أو أكثر وكل منهم لديه وثيقة بجزء من العقار ،ولرن يشـ ـ ــترك كل المالك في رقم
واحد للعقار.



الرهن العقاري :رهن العقار رهنا رسـ ــميا أو نحو ذلك من الطرق التي يقبلها الممول ،وفقا للقوانين واإلجراءات التي تقررها السـ ــلطة
في قوانين الرهن والتمويل العقاري لتمويل شـ ـ ـراء أو بناء أو ترميم أو تحس ـ ــين المس ـ ــاكن والوحدات اإلدارية والمباني المخصـ ـ ـص ـ ــة
للنشاط التجاري.



التمويل العقاري :عبارة عن عملية إقراض ويقصــد به تقديم الســيولة النقدية لش ـراء أو بناء أو ترميم أو تحســين المســاكن والوحدات
اإلدارية والمنشـ ت الخدمية ومباني المحال المخص ـصــة للنشــاط التجاري بنســبة من قيمها ،وســداد ذلك بشــكل دوري بصــورة أقســاط
دورية لمدة محددة (حســب االتفاق مع جهة التمويل) مع تملك العقار بعد ســداد األقســاط ،ويتيح نظام التمويل حرية اختيار العقار
المطلوب شراؤه والمالئم لطالب التمويل (المستثمر).



اتفاق التمويل العقاري :عقد التمويل العقاري المتضمن الشروط وااللتزامات والحقوق المترتبة على أطراف التعاقد.



العرصــــــة :كل أرض معدة للبناء أو ما هو في حكمها غير جارية بملرية جهات القطاع العام أو الجمعيات الخيرية وتقع ض ـ ـ ـ ــمن
المخططات التنظيمية في الجهات اإلدارية والتي وصــلها طريق عامة ترابية أو معبدة أو شــبكة المياه والصــرف الصــحي والرهرباء
للعقار أو إلى حدود التجمع العمراني داخل أو خارج المخططات التنظيمية.
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قائمة العناوين الهامة للجهات الحكومية والو ازرات المختلفة
رئاسة مجلس الوزراء
دمشق :كفر سوسة
البريد اإللكتروني
www.youropinion.gov.net

وزارة األشغال العامة واإلسكان
دمشق :شارع سعد الله الجابري
هاتف9911122 :
فاكس9942122 :
البريد اإللكتروني DIWAN@MOPW.GOV.SY

الهيئة العامة للتطوير واالستثمار العقاري
دمشق ساحة العباسيين
هاتف22212111121110 :
فاكس22212111121110 :
www.gcdri.gov.sy
E. tatouer.akary@gmail.com

وزارة اإلعالم
دمشق :أوتوستراد المزة ،دار البعث
هاتف 6624217/6624220
فاكس1114111 :
موقع الوزارة www.moi-syria.com

وزارة الخارجية
دمشق :كفرسوسة
هاتف 2221922/1/9/2 :
فاكس 3327620
البريد اإللكتروني syr-mofa@scs-net.org

وزارة الداخلية
دمشق :المرجة
هاتف9992129 / 9992121 :
فاكس 2223428
البريد اإللكتروني somi@net.sy

وزارة الكهرباء
دمشق :شارع القوتلي ،صندوق بريد / 1222/
هاتف ، 2119934فاكس9990021 :
البريد اإللكتروني peegt@net.sy

وزارة النفط والثروة المعدنية
دمشق :عدوي ،صندوق بريد / 12/
هاتف ،4455972 :فاكس1140001 :
موقع الوزارة www.mopmr-sy.org
mopmr@net.sy
البريد اإللكتروني

وزارة االقتصاد والتجارة
دمشق :ساحة يوسف العظمة
هاتف  ، 2213513فاكس9994124 :
موقع الوزارة www.syrecon.org
البريد اإللكتروني econ-min@net.sy

وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
دمشق :شارع الثورة
هاتف2210355 :
فاكس9910122 :

وزارة اإلدارة المحلية والبيئة
دمشق :كفرسوسة
هاتف9210211 – 9210041 :
فاكس9211291 :
www.mlae-sy.org

المدينة الصناعية في عدرا
ريف دمشق :عدرا
هاتف 4042210
4042291
www.aic.org
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وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي
دمشق :البرامكة
4/2213613
هاتف
فاكس9911200 :
موقع الوزارة www.syrianagriculture.org
البريد اإللكتروني agre-min@syriatel.net

وزارة السياحة
دمشق :شارع القوتلي
هاتف9912199/9920212 :
فاكس 2242646
موقع الوزارة www.syriatourism.org
البريد اإللكتروني min-tourism@mail.sy

وزارة النقل
دمشق :أبو رمانة

وزارة الصناعة
دمشق :شارع ميسلون ،صندوق بريد 19024

هاتف4112200 / 1-9-4110121 :
فاكس5426477
موقع الوزارة www.min-trans.net
البريد اإللكترونيgcpt-dam@min-trans.net

هاتف9921014- 9921021 :
فاكس2231097
موقع الوزارة www.syr-industry
البريد اإللكتروني min-industry@mail-sy
اتحاد غرف التجارة السورية
دمشق :شارع موسى بن نصير
هاتف2211421/2220211 :
فاكس2221190+ :
البريد االلكتروني syr-trade@mail.sy

وزارة المالية
دمشق :ساحة السبع بحرات
صندوق بريد /12121/
هاتف9911222 / 22163001/9/2 :
فاكس9991021 :
البريد اإللكتروني mof@net.sy
المدينة الصناعية في حسياء
حمص :حسياء
هاتف+21221421222010 :
فاكس4212222 :
www.ic-homs.sy
البريد اإللكترونيcustomer@ic-homs.sy :

هيئة االستثمار السورية:
هاتف+212111119222 :
فاكس+212111190191 :
Email:syinvest@mail.sy

مصرف سورية المركزي
دمشق :ساحة السبع بحرات

المكتب المركزي لإلحصاء
دمشق :أبو رمانة شارع عبد الملك بن مروان

هاتف9911029 – 9919119 :
فاكس 9910292
info@bcs.gov.sy

هاتف2224022 :
فاكس2299929:
mailto:cbs.syr@gmail.com

هيئة تخطيط الدولة
دمشق :ابن النفيس
هاتف 4111224 – 4111291
فاكس 4111211
www.planning.gov.sy

UNDP
دمشق :المزة فيالت غربية
هاتف22212111192011 :
فاكس 2212111111411
www.undp.org
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دليـل أهم المـواقع االلكترونية الحكومية
الهيئة العامة للتطوير واالستثمار العقاري

www.gcdri.gov.sy

وزارة األشغال العامة واإلسكان

WWW.MOPWh.GOV.SY

www.ghe-syria.com

المؤسسة العامة لإلسكان
وزارة الري

www.irrigation-sy.com

وزارة الصناعة

www.syrianindustry.org
www.syrian-agriculture.org

وزارة الزراعة

www.environment-sy.org

وزارة الداخلية -الشؤون المدنية
وزارة المغتربين

moex-sy.org

وزارة السياحة

www.syriatourism.org

وزارة الثقافة

www.culture-sy.org

وزارة التربية

www.syrianeducation.org
www.mopmr-sy.org

وزارة النفط والثروة المعدنية
وزارة النقل

www.min-trans.net

وزارة اإلعالم

www.moi-syria.com

وزارة االتصاالت والتقانة

www.moct.gov.sy

وزارة الصحة

www.moh.gov.sy

وزارة المالية

www.syriafinance.org

اتحاد غرف التجارة السورية

www.fedcommsyr.org
www.syrecon.org/establishmentsla.html

البنك المركزي
المصرف العقاري

www.realestatebank-sy.com

المصرف التجاري

www.cbs-bank.com

هيئة االستثمار السورية

www.investinsyria.org

الشركة السورية للنفط

www.spc-sy.com
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