اجلمهورية العربية السورية

وزارة االقتصاد والتجارة الداخلية
المواد والقطاعات المستهدفة ببرنامج " إحالل بدائل المستوردات "





























األدوية التوعية واالستيرادية  -المتممات الغذائية والصيدالنية ( وفقا الشتراطات وزارة
الصحة) .
األجهزة واألدوات والمستلزمات والمستهلكات الطبية (سريغات  --قثاطر بولية  -كفوف التيكس
 اقنعة أوكسجين  -أطراف الصناعية  -فالتر سسي الكلية  -أجهزة وأدوات لطب العيون -كراسي متحركة  -آالت حفر األسنان  -حقن طبية  ...الخ)  ،ومستلزمات الصناعة الدوائية من
الزجاج الالزم لتعبئة األدوية (عبوات شراب  -امبوالت  -فياالت)
قطاع الصناعات النسيجية (الخيوط  -األقمشة بأنواعها السيج اآللي والتريكو  -السجاد -
المركيت) .
قطاع الصباسة كمكم لقطاع الصناعات النسيجية .
قطاع مكونات الطاقات المتجددة  ،والذي يشم  :العنفات الريحية  -األلواح الكهرضوئية –
السخانات الشمسية  ..الخ .
قطاع الورق بأنواعه  :الفلوتينغ  -الدوبلكس  -تيست الينر  -وايت ثوب  -سايزينغ  -نصف
الكيماوي  -الورق الصحي  ..الخ .
قطاع الدواجن .
مستلزمات الري الحديث .
الجرارات الزراعية .
قطاع التجهيزات المنزلية  :األفران  -الثالجات  -الغساالت  -الجاليات  -الشاشات  -المكيفات -
المراوح  ...الخ
أدوات المائدة والمطبخ بأنواعها .
الخميرة .
الحليب المجفف  -حليب األطفا .
النشاء
القطر الصناعي .
القوارير الزجاجية .
الواح الزجاج .
ألواح الفورميكا .
أجهزة اإلنارة .
البطاريات .
إعادة تدوير البطاريات التالفة .
اإلنفيرترات .
بعض أنواع األالت .
بعض أنواع قطع تبدي السيارات .
الزيوت المعدنية  -زيوت التشحيم .
اإلطارات .
عبوات األلمنيوم القاسية

 عبوات األلمنيوم متوسطة القساوة .
 تيوبات االلمنيوم الالزمة للصناعات الدوائية .
 كابالت األلمنيوم .
 قضبان األلمنيوم .
 الواح األلمنيوم المدمجة .
 الطالئح البالستيكية .
 السيراميك .
 الغرانيت .
 الرخام .
 األسمنت الالصق .
 الفلدسبار .
 األحذية  -األنعا .
 عبوات البريفورم والسدادات .
 حمض السلفونيك .
 األلكيد ريزين  -البولي فيني اسيتات  -السترين أكريليك
 ألكي البنزين .
 الغريت .
 بعض أنواع األدوية البيطرية .
 بعض أنواع المبيدات الزراعية  -األسمدة .
 الذرة الصفراء العلفية .
 السمسم .
 البذور الزراعية ( من أنواع عديدة لزراعات صيفية وشتوية من خضار وفواكه  ،وبعض إنتاج
هذه البذور يكون إما لالستهالك المحلي او بغرض التصدير ) .
علما بأن المزايا الحكومية التي سيتم تقديمها للمواد والقطاعات المستهدفة بالبرنامج تختلف بحسب
المادة والقطاع إال أنها تشمل بشكل عام :
 تخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخالت اإلنتاج  ،حيث تقوم لجنة ترشيد التعرفة
الجمركية حاليا بإنجاز مهمة تصنيف مستلزمات إنتاج بدائ المستوردات ليصار إلى تعدي
الرسوم الجمركية المفروضة عليها .
 إجراءات حمائية من منافسة البضائع والسلع المستورد المماثلة .
 تسهي الحصو على كافة االحتياجات الالزمة لالنطالق بالعم .
 إمكانية تشمي بعض القطاعات بحوافز التصدير مستقبال .
 مزايا خاصة بالنسبة لتخصيص األراضي في المدن والمناطق الصناعية  ،وهذه الميزة ال
تحص عليها جميع المنشآت وإنما تخضع العتبارات تتعلق بمدى أهمية حاجة القطاع إلى المزيد
من المنشآت الجديدة أو البديلة عن المنشآت المتضررة كليا ) علما بأن المزايا المتعلقة
بتخصيص األراضي في المدن والمناطق الصناعية تشم ما يلي :
 .1إعطاء األولوية في تخصيص المقاسم في المدن الصناعية لمشاريع بدائ المستوردات
وبالمساحات المطلوبة  ،مع تأمين كافة الخدمات الالزمة  ،وبنفس اليوم الذي يراجع فيه
المستثمر المدينة الصناعية مزودة بكتاب من وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية .
 .2عدم مطالبة المستثمر بتسديد قيمة الدفعة األولى .
 .3إعطاء المستمر فترة سماح لحين البدء باإلنتاج .
 .4زيادة مدة استيفاء األقساط إلى  22سنة .

 تخفيض أعباء وتكاليف الحصو على التموي  ،من خال برنامج دعم أسعار الفائدة الذي
يتكام مع برنامج إحال بدائ المستوردات  ،حيث تتحم الدولة نسبة  % 7من سعر الفائدة
المحدد على القروض التي سيتم منحها  ،علما بأن برامج دعم أسعار الفائدة التي تم إطالقها هي
التالية :
 .1برنامج دعم إقامة وتشغي وترميم منشآت صناعة األدوات واألجهزة الطبية .
 .2برنامج دعم صناعة األقمشة المصنرة .
 .3برنامج دعم صناعة الخيوط .
 .4برنامج دعم إقامة وتشغي وترميم منشآت صناعة النسيج اآللي والتريكو والسجاد والموكيت .
 .5برنامج دعم المصابغ .
 .6برنامج دعم إقامة وتشغي معام إلنتاج مستلزمات الري الحديث .
 .7برنامج دعم تشغي المداجن المتضررة والمتوقفة عن العم والتي تحتاج إلى إعادة تأهي .
 .8برنامج دعم صناعة الورق من أنواع ( دوبلكس -تيست الينر  -وايت توب -سايزنغ -نصف
الكيماوي )
 .9برنامج دعم صناعة النشاء وصناعة القطر الصناعي .
 .12برنامج دعم إقامة معام اإلنتاج األلواح الزجاجية .
 .11برنامج دعم ترميم وإعادة تشغي معام صناعة اآلالت وخطوط اإلنتاج .
 .12برنامج دعم ترميم وإعادة تشغي وإقامة معام صناعة الواح الفورميكا بدءا من المادة األولية .
 .13برنامج دعم ترميم وإعادة تشغي وإقامة مشاريع صناعة مكونات الطاقات المتجددة .
 .14برنامج دعم إقامة معام إلنتاج اإلنفيرترات .
 .15برنامج دعم ترميم وإعادة تشغي وإقامة معام اإلنتاج البطاريات.
 .16برنامج دعم صناعة أجهزة اإلنارة .
 .17برنامج دعم لتطوير وتوسيع صناعة التجهيزات المنزلية .
 .18برنامج دعم ترميم المنشآت المتضررة والتوسع واستبدا خطوط اإلنتاج والقوالب أو تجديدها
او شراء قوالب جديد الصناعة ادوات المائدة واألدوات المطبخية .
 .19برنامج دعم إنشاء أو ترميم منشآت المباقر .
 .22برنامج دعم تأسيس وتوسيع وتشغي معام عبوات األلمنيوم القاسية و "تيووبات" األلمنيوم
الطرية وألواح األلمنيوم المدمجة (بدءا من المادة األولية وكابالت وقضبان األلمنيوم ( بدأ من مرحلة
البيليت بالنسبة للقضبان والكابالت ).
 .21برنامج دعم ترميم وتشغي المنشآت المتوقفة عن العم لصناعة ا (السيراميك والرخام
والغرانيت واألسمنت الالصق والفلدسبار) وإقامة معام إلنتاج (الغرانيت واالسمنت الالصق
والفلدسبار) .
 .22برنامج دعم ترميم أو إضافة خطوط جديدة لصناعة (األلكيد ريزن  -اللولي فيني أسيتات
السترين أكريليك) .
 .23برنامج دعم إقامة منشآت تصنيع مشتقات الحليب .
 .24برنامج دعم إعادة تأهي معام األدوية البيطرية المتضررة او إقامة معام اإلنتاج أدوية
بيطرية جديدة سير منتجة محلية .
 .25برنامج دعم ترميم وإعادة تشغي معام صناعة األسمدة المتضررة.

