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لتطوير الصناعي في سورية ، معاون وزير الصناعة سابقاً، عضو المنسق الفني الوطني لبرنامج التحديث وا* 
كما عمل سابقاً  . ستشاري االدارةممجلس إدارة جمعية العلوم االقتصادية السورية  ، أمين سر الجمعية السورية ل

، اعةمدير التخطيط والمتابعة في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، مدير التخطيط في وزارة الصن
   . معاون مدير تخطيط الصناعة والطاقة في ھيئة تخطيط الدولة

  . رأي  أية جھة أخرى ال تمثل اآلراء الواردة في المحاضرة تعبر عن رأي الكاتب الشخصي  و** 
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 فؤاد اللحام 

  

  : مقدمة

مجموعة ھامة من التغيرات السياسية واالقتصادية سواء على  شھدت تسعينيات القرن الماضي
أھم ھذه  تحديد ويمكن . الدول عدد غير قليل من  المستوى العالمي أو اإلقليمي أو على مستوى

  :التغيرات بما يلي

عدد من  ھا مع الشرقية وتحولروبا انھيار االتحاد السوفيتي وما تبعه من انھيار دول أو -1
إلى  )كانت تتبع الطريق غير الرأسمالي أو االقتصاد المخطط مركزياً التي  (البلدان النامية 

 .نظام اقتصادي مغاير ھو اقتصاد السوق

توسعه ضمن أوروبا الغربية أوالً  ثم  نتيجة قيام االتحاد األوروبي وتزايد عدد أعضائه  -2
 .روبا الشرقيةشرقاٌ باتجاه دول أو

إلى إقامة تجمعات اقتصادية  دول العالم تأسيس منظمة التجارة العالمية وتوجه العديد من  -3
 . العربية لدان الب، ومن ضمنھا واألمريكيتين, ومناطق تجارة حرة في آسيا وأفريقيا

وما  حول التعاون االقتصادي المشترك  بدء الحوار العربي األوروبيعقد مؤتمر برشلونة و -4
  .تبعه من توقيع اتفاقيات شراكة بين العديد من البلدان العربية  واالتحاد األوروبي 

  

بروز مجموعة كبيرة من التحديات أمام مختلف مجموعات  أدت كل تلك األحداث واالتفاقيات إلى 
نمو الو عام  نمو االقتصادي بشكلمستوى الفي  أعضاؤھا بشكل واضح  تفاوتيالتي  ھذه الدول
مع متطلبات النظام االقتصادي الجديد الذي قررت  التكيف  ، ما تتطلب منھا ي بشكل خاصالصناع

 ، في ھذه االتفاقيات ما تفرضه التزاماتھا تجاه األطراف األخرى المشاركة معھا و/ أوأن تتبعه 
وفي مقدمتھا فتح األسواق وتخفيض ثم إلغاء الرسوم الجمركية وغيرھا من اإلجراءات والتدابير 

األمر الذي وضع ھذه الدول أمام تحد مصيري كبير من أجل  . لتي تضمنتھا ھذه االتفاقياتا
والحد قدر اإلمكان من اآلثار  ، من ناحية  االستفادة من الفرص التي تتيحھا لھا ھذه االتفاقيات

 التنافسية  تعزيز قدراتھا وولذلك كانت مھمة تحديث اقتصاد ھذه البلدان  .السلبية لتطبيقھا واستيعابھا
الحفاظ على أسواقھا الوطنية  في مقدمة األولويات من أجل  خاص في المجال الصناعي،  بشكل و

عرفت برامج خاصة بھذا التوجه  استراتيجيات و والنفاذ إلى األسواق الخارجية ما تتطلب صياغة
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البرامج في  ھذهحيث تم إعداد وتنفيذ عدد كبير من  ، باسم برامج التحديث والتطوير الصناعي
بمساعدة عدد من  و / سواء بإمكانياتھا الذاتية أو في أوروبا وآسيا وإفريقيا  العديد من دول العالم

 الجھات المانحة والمنظمات الدولية وبشكل خاص االتحاد األوروبي ومنظمة األمم المتحدة للتنمية
ح وإنجازات ھامة في المجال وقد أدى تنفيذ ھذه البرامج إلى تحسن واض). اليونيدو(  الصناعية 

الصناعي في العديد من البلدان بدأً من البرتغال مروراً ببلدان شرقي آسيا والصين وصوالً إلى 
تونس ومصر حيث استطاعت ھذه البلدان بشكل عام تحديث صناعاتھا و زيادة صادراتھا وتنويعھا 

ة األكبر وتحسين البيئة وتركيزھا على المنتجات ذات المكون التكنولوجي والقيمة المضاف
االستثمارية وبناء القدرات والتدريب والتأھيل  بما في ذلك المؤسسات الداعمة ما ساھم في خلق 
المزيد من فرص العمل وزيادة نسبة مساھمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي الذي 

  . ستشارات الوطنيةإضافة إلى تطور ملموس في صناعة اال ، حقق معدالت نمو قياسية

  

أ على المستوى السوري انضمت  سورية إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بدو
أخرى مع عدد من  ثنائية  كما وقعت اتفاقيات.  2005واستكملت في عام  1998العمل بتنفيذھا عام 

حيث تم تحرير  ...لسعودية واألماراتالبلدان العربية لتحرير التبادل التجاري مثل لبنان واألردن وا
التبادل التجاري مع ھذه الدول بالكامل ، كما تم التوقيع باألحرف األولى على اتفاقية الشركة مع 

إال أنھا لم تستكمل حتى اآلن بسبب األوضاع السياسية ،  2004االتحاد األوروبي أواخر عام 
ً لالنضمام لمنظمة التجارة العالو اتفاقية تحرير التبادل  وقعتومؤخرا ، مية قدمت سورية طلبا

  .وھناك محادثات مشابھة بھذا الخصوص مع إيران التجاري مع تركيا،

  

  :التحديث الصناعي في سوريةضرورة : القسم األول

  :أھمية التحديث الصناعي في سورية من خالل األمور التالية ضرورة و تبرز

ي يواج -1 ة الت ادية واالجتماعي ديات االقتص وريالتح اد الس ا االقتص ة  ھھ ة الراھن ي المرحل  ف
والي  ول ح روف  يم و مع ا ھ ان كم ذي ك نفط ال اج ال ع إنت دمتھا تراج ي مق ن % 50وف م

ة والي  الميزاني اھم بح الي ، % 28ويس ي اإلجم اتج المحل ن الن ن  م ك م توجب ذل ا يس وم
وفير إضافة ، المتراجعة  النفط ليعوض موارد ضرورة تأھيل قطاع اقتصادي أو أكثر  إلى ت

داخلين الجدد لسوق العمل  دة من ال داد متزاي اً فرص العمل ألع اطلين عن العمل حالي والع
توى و يض مس اريتخف زان التج ي المي ز ف ناعي  و ، العج اع الص ر القط ديعتب م  أح أھ

إلى أن الكثير من اإلشارة  والبد ھنا  .الدور المطلوبالقطاعات االقتصادية المرشحة للقيام ب
دء  ومنذ سنوات عديدة  صاديين السوريين سبق وأن من االقت ل ب ى قب ك حت ى ضرورة ذل إل

 .  تراجع إنتاج النفط
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ديدة التي بات -2 ة  تالمنافسة الش ا وفي أسواقھا التقليدي ر دارھ دد الصناعة السورية في عق تھ
ر واق وتحري اح األس ة انفت ادل  نتيج ار التب ي التج أ والتالعب ف ھادات المنش يض ش ي وتبي

تقبل  ما يھدد وجود ،ر المستوردات الصناعية فواتي ذه الصناعة  ومس دأنا نسمع ھ ، حيث ب
تحول عدد غير قليل من الصناعيين أو  /إغالق عدد من المصانع و عن  في اآلونة األخيرة 

ة ينعكس ساألمر الذي  ، إلى التجارة في  سلباً على مجمل األوضاع االقتصادية واالجتماعي
 .  البالد

ا -3 اإن ازدي ة ومخاطرھ دة المنافس ا ، د ح ي سبق ذكرھ باب الت ط لألس ود فق ل أيضاً  ، ال يع ب
ا  ونقاط الضعف  لمجموعة من السمات العامة اني منھ بوضعھا  لصناعة السوريةا التي تع

ا ال  مواجھة المتغيرات والتحديات الجديدة تمكن معظم الشركات من التي لم و، الراھن  ألنھ
 .ى ذلك تملك القدرة الذاتية عل

ة،   بشقيھا العام والخاص  من المعروف أن الصناعة في سورية    نشأت ونمت في ظل نظام الحماي
ة  ة الصناعة الناشئة من منافسة  الصناعات األجنبي وإذا كان الھدف من تطبيق ھذا النظام ھو حماي

ذه المتقدمة  ريثما يشتد عودھا وتصبح قادرة على مواجھة تلك الصناعات بالجودة وا إن ھ لسعر ،  ف
الم -  السياسة ا معظم  دول الع ررة  والتي اتبعتھ م تستطع في سورية  تحقيق   -المشروعة والمب ل

ة ت دائم ا كان ا أنھ باب منھ دة أس ا لع وة منھ داف المرج ي  و األھ درج زمن ة  ، دون ت املة لكاف وش
ا  ة والقيمة المضافة التي تحقالقطاعات دون تمييز في نوعية وطبيعة الصناع ا قھ املين فيھ وعدد الع

اع  ا أش وجي ،  م ا التكنول ا ومكونھ دخالتھا ومخرجاتھ ة م ا ونوعي ل فيھ ة والكس ن االتكالي واً م ج
ى  ھا استمراربقائھا وواالعتماد على السياسة الحمائية في  ان  عل ر من األحي تم  في كثي ان ي الذي ك

ى وطني عل د حساب الجودة والسعر ومصلحة المستھلك واالقتصاد ال د  ىالم كل  ، المتوسط والبعي
ة تطوير وتحديث ذلك  ين  عملي ة وب ين سياسة  الحماي في ظل  غياب سياسات وطنية عملية تربط ب

ة ة المجاالت من ناحي ومع وجود مؤسسات  ، المنشآت الصناعية وتعزيز قدرتھا التنافسية  في كاف
  .من ناحية أخرىلتنفيذ ھذه السياسات داعمة فعالة 

  :عامة للصناعة السوريةالسمات ال 

  :السورية بما يليالتحويلية يمكن توصيف السمات العامة للصناعة   

تدني نسبة مساھمة قطاع الصناعات التحويلية بالناتج و ،انخفاض القيمة المضافة المتحققة -1
  .في مصر%  16و في تونس % 17 في حين تبلغ حوالي% 7حوالي  التي تبلغ  اإلجماليالمحلي 

خلل ھيكلي في بنية التجارة مترافق مع الميزان التجاري للصناعات التحويلية  في  عجز- 2
الصادرات الصناعية بالمواد األولية ونصف المصنعة حيث تنحصر معظم  لھذه الصناعة،الخارجية 

ما يؤدي إلى ، في حين تنحصر معظم  المستوردات الصناعية بالمنتجات الجاھزة ونصف المصنعة 
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ة المضافة التي يمكن أن تتحقق من تحويل المواد األولية ونصف المصنعة إلى منتجات خسارة القيم
  . نصف مصنعة ومنتجات نھائية

 ضعف التشابك داخل قطاع الصناعات التحويلية وبينه وبين القطاعات االقتصادية األخرى - 3
  .  همن خالل توفير مستلزمات كل قطاع واستيعاب مخرجات وغيرھا  كالزراعة والنقل

تدني المستوى والمكون التكنولوجي للصناعات القائمة واعتمادھا على الصناعات االستھالكية  - 4
  . وبدائل المستوردات الخفيفة وعلى موارد زراعية وتعدينية  محلية

  .عجز بيئة العمل التنظيمية واإلدارية والتشريعية عن تحفيز ومواكبة التطوير والتحديث- 5

إضافة لكونھا تعمل ضمن أنظمة ، المؤسسات الداعمة من ناحية  في عملقصور واضح  - 6
  .  وقوانين ال تنسجم مع طبيعتھا والدور المطلوب منھا من ناحية أخرى

غياب ثقافة مع والتأھيل ضعف الخبرات التسويقية و التدريب وتدني كفاءة االدارة بشكل عام  - 7
  . العمل

ت العائلية والصناعات البسيطة على نشاط  القطاع غلبة المنشآت الحرفية الصغيرة والشركا - 8
والشركات  القطاع المشترك و التعاونيكعدم االھتمام بأشكال الملكية األخرى و، الخاص الصناعي

 . الواسعة  المساھمة

وخاصة  ضعف مناخ االستثمار بكافة مكوناته وقصور واضح في نشاط ترويج االستثمار - 9
ل والتأمين السياحة و الما(في القطاعات الخدمية  حتى اآلن  راتالصناعي حيث تركزت االستثما

من مجمل % 13في حين لم تتجاوز االستثمارات الصناعية نسبة ) والعقارات والتجارة
 .    االستثمارات الخاصة واألجنبية

وبالتالي  ارتفاع تكاليف اإلنتاج  إلىما يؤدي  تدني نسبة االستفادة من الطاقات اإلنتاجية القائمة - 10
  .ضعف القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية  من حيث الجودة والسعر

من العاملين من مستوى اإلعدادية % 75ضعف المستوى التعليمي للقوى العاملة ، حوالي  - 11
  . الجامعات  خريجيمن % 6ومادون و

ھذا التطوير من غياب الرؤية اإلستراتيجية المتكاملة لتطوير الصناعة وتأمين مستلزمات  - 12
  .   مختلف النواحي التشريعية والتنظيمية واإلدارية والموارد المالية والبشرية

من المصارف العامة والخاصة  الذي لم يتجاوز حتى اآلن نسبة  ضعف التمويل الصناعي - 13
6%  ً % 14عقارات ،% 15خدمات % 19للتجارة ،% 47(  لقطاع الصناعة والتعدين معا

 تكاليفه ما أدى إلى اعتماد التمويل الذاتي للمشاريع الصناعية الخاصةإلى ارتفاع إضافة  ) زراعة
  . في معظم المشاريع
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وضع الصناعة السورية في  إلى ، إضافة إلى األسباب  التي سبق ذكرھا  ، السماتأدت كل ھذه  لقد
ة التقليدي واقھا الخارجي ي أس داخلي أو ف وقھا ال ي س واء ف ادة س ة ح ة منافس دتھا  ةمواجھ ن ح   زاد م

ة  اب سياس املة غي ة لتأھيل ش ا وفعال اذ  ھ أخر اتخ راءات،  وت ة اإلج ذلك  الالزم ا  ل دم تزامنھ وع
  . التأھيل  إجراءاتمن  أسرع تتم بشكل   التجاري التي كانتتحرير التبادل  إجراءاتوترافقھا  مع 

  

  :محاوالت التحديث الصناعي في سورية

ة والمو وخي الدق ا ت اوالت إذا أردن ن مح ل م م تخ نوات الماضية ل ول أن الس ا الق در بن ضوعية يج
ذا المجال متعددة ومتكررة  لتحديث الصناعة السورية وتعزيز قدرتھا التنافسية ويمكن اإلشارة في ھ

  :إلى ما يلي

ات إفساح المجال أمام القطاع الخاص  -1 اني من الثمانين ة النصف الث ان أزم ة إب من أجل إقام
 .نت محصورة بالقطاع العامصناعات جديدة كا

دفوعات بتصدير نسبة   -2 % 20إلزام الصناعيين الذين كانوا يصدرون إلى بلدان اتفاقيات الم
 .من صادراتھم إلى بلدان أخرى

إقامة العديد من الصناعات  ما أدى إلى  1991لعام  10إصدار قانون تشجيع االستثمار رقم  -3
  . المتقدمةالحديثة 

 . بدال والتجديد في القطاع العام الصناعياالستثمارات في االست -4

ام وإصالح  -5 تشكيل العديد من اللجان التي تناولت موضوع اإلصالح االقتصادي بشكل ع
 . القطاع العام الصناعي بشكل خاص

 .  إعداد أكثر من مشروع برنامج للتحديث والتطوير  الصناعي -6

رة  ىتجدر اإلشارة إل   م تكن أن المحاوالت التي تمت خالل الفت ة ول ابقة كانت محاوالت جزئي الس
ل درج ضمن منظور استراتيجي شامل ومتكامل نت ة وال التموي ا اإلرادة الجدي وفر لھ م تت ه ل ا أن ، كم

ر أو  ،حال دون تنفيذھا أحياناً ما  وھو الالزم ،   ة جعل دورھا ونتائجھا محدودة األث اً والفعالي أحيان
رى ا .أخ ال كم ائج أعم ان الت أن نت ام اللج كل ع ادي بش ار اإلصالح االقتص ي إط كيلھا ف م تش ي ت

ى ضرورة التحديث  وإصالح القطاع العام الصناعي  والتي أدت دوراً مھماً في تسليط األضواء عل
ى  حتى اآلن  ما تزال لم تر النور أيضا كونھا الصناعي  ر إل تنتقل من حكومة إلى أخرى ومن وزي

  :أمرين ھامين  أمام ھنا  بد من التوقفأنه ال الإ ، وزير ومن لجنة إلى لجنة

  : االستبدال والتجديد في القطاع العام الصناعي -األمر األول 
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ام الصناعي وخصوصاً  جھود كبيرة  بذلت فقد د القطاع الع تبدال وتجدي رة خالل  في مجال اس الفت
غ  حيث ، وحتى اآلن  1995 عام  من اقمجموع  بل تثماري في  اإلنف ام الصناعي القطاع الع االس

رة  الل الفت والي 2007-1995خ ورية  82ح رة س ار لي ا  ملي ر بھ اريع المباش ى المش ت عل وزع
د التي بلغت حصتھا لوحدھا  تثمارات  من والمشاريع الجديدة ومشاريع االستبدال والتجدي ذه االس ھ

سة العامة وقد تركز اإلنفاق على االستبدال والتجديد بشكل رئيسي في المؤس% . 50أي  مليار   41
غ % 42للصناعات النسيجية  ة للتب م المؤسسة العام ة % 15ث ة للصناعات الكيميائي فالمؤسسة العام

ة للصناعات % 8ثم المؤسسة العامة لالسمنت % 9العامة للسكر  فالمؤسسة% 11 فالمؤسسة العام
ية  والي % 7الھندس ة ح بة المتبقي ت النس ناعات ال% 8وتوزع ة للص ة العام ين المؤسس ة غذاب ئي

ة . والمؤسسة العامة لألقطان ة التابع تثمارات في المؤسسات الداعم من جانب آخر بلغ مجموع االس
والي  ا ح رة ذاتھ وزارة الصناعة خالل الفت ى   1.5ل كل أساسي عل زت بش ورية ترك رة س ار لي ملي

اييس مليون ليرة سورية و 945 مركز االختبارات واألبحاث الصناعية ة المواصفات والمق  255ھيئ
ام .  مليون ليرة سورية  د التي تمت في القطاع الع وھنا البد من القول بأن عملية االستبدال والتجدي

ا  إال ، وإن أدت إلى تجديد العديد من خطوط اإلنتاج ، الصناعي أنھا لم تحقق األھداف المرجوة منھ
ى مستوى مستوى  مالھا سواء علىتكاسعدم  لسببين األول ى عل ل  القطاع ككل أو حت ر قلي عدد غي

اج  اني أن  و ، من الشركات وخطوط اإلنت ذھا  السبب الث تم تنفي م ي ة  ل ة شمولية متكامل ضمن رؤي
د اآلالت دون الفقط نحصر التحديث وتطوير ھذا القطاع الذي بدا أن مفھومه  ة تبتجدي ى بيئ طرق إل

ين الصالحية والم وازن ب ق الت ة وتحقي ة والمالي ة والتنظيمي ل اإلداري ؤوليةالعم س ،  س ق نف وينطب
  . الشيء على المؤسسات الداعمة 

   :مشاريع برامج التحديث والتطوير الصناعي -األمر الثاني

عيناتف ن التس اني م ي النصف الث ً  ، ف ا ذ طابع ديث الصناعي يأخ ام بالتح ذ االھتم ة  أخ ر جدي ً◌  أكث
ةمباحثات الشراكة السوريوبدء  إليھا ، نتيجة الظروف التي سبق اإلشارة قامت  ، حيث  ة األوروبي

راكة  ا للش ة العلي ن اللجن ة ع ا المنبثق ناعة والتكنولوجي ة الص ة لجن ورية األوروبي ام  الس ي ع ف
ر   برنامج بإعداد 1999 م ي امج ل ذا البرن ام والخاص إال أن ھ قيھا الع لتحديث الصناعة السورية بش
  .النور 

ة الصناعيةالصناعة ومنظم وزارةتم االتفاق بين  2002وفي عام    م المتحدة للتنمي امج  ة األم وبرن
ى إجراء مجموعة من الدراسات  األمم المتحدة اإلنمائي  ة الصناعية  حول عل  واستراتيجية التنمي

ة(   الدراسات القطاعية  عدد من و الصناعي  العامالقطاع  إصالح ،  ) الصناعات النسيجية والغذائي
تضمن تحديث  2003ناعي من قبل خبراء اليونيدو في عام كما تم إعداد برنامج جديد للتحديث الص

وير  ف  2000وتط ن مختل ركة  م طة ش الل  األنش ناعية خ ة  5الص ة إجمالي ة تقديري نوات بكلف س
ل حيث  ، مليار ليرة سورية  93حوالي  ور أيضاَ بسبب مشكلة التموي ر الن إال أن ھذا البرنامج لم ي

اد األور وم االتح ع أن يق ن المتوق ان م امجك ذا البرن ل ھ ي بتموي ه  وب زء من ر أن  أو ج ه اعتب إال أن
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ام  ه لع ھو األفضل  2006تمويله لمركز األعمال السوري األوروبي الذي يتبع له  وتمديد فترة عمل
  . له

ة مشروع   ضوء ذلك أعدت منظمة اليونيدووفي  برنامجاً جديداً للتحديث الصناعي في سورية بمثاب
ة في قطاع النسيج والمالبس  محدود من الشركات وبعددبميزانية أقل رائد  دأت في  .العامل ام وب ع
ل با 2004 ن مصدر تموي امج لبحث ع ذا البرن ة  ، لھ ة الحكوم ى موافق ن الحصول عل ت م وتمكن

ى  ؤسسة االيطالية ممثلة بم ة من الحصول عل ة االيطالي ع وزارة الخارجي ة التي تتب ة االيطالي التنمي
ام ليبدأ   2006في أواخر عام  اتفاقية تنفيذ البرنامج  وتم توقيع ، مليون يورو 2.2مبلغ   تنفيذه في ع
ذا  . 2007 ت بھ د انتقل ورية ق ي س ناعي ف وير الص ديث والتط ة التح ول أن عملي ن الق ذلك يكم وب

  . البرنامج إلى مرحلة جديدة وجدية سوف نتعرض لھا في القسم التالي 

  

  :ث الصناعة السوريةتحديل الراھن  اقع الو:القسم الثاني

العمل الخطوات التنفيذية للتحديث الصناعي و السنوات الثالث األخيرة شھدت بداية  يمكن القول أن
  : قد تجسد ذلك من خالل ما يليتعزيز قدرة الصناعة السورية التنافسية وعلى 

  :تحسين بيئة العمل ومناخ االستثمار  -1

من األنظمة  عددوإصدار  ، جراءات والتدابيرالسنوات األخيرة اتخاذ عدد من اإل تم خالل 
وتحسين  ،والقوانين بھدف تحسين بيئة العمل الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة السورية 

  : ويمكن إيجاز أھم ما تم في ھذا المجال بما يلي. بشكل عاممناخ االستثمار 
ت التأمين الخاصة بما  فيھا تفعيل دور مجلس النقد والتسليف والسماح بالمصارف وشركا - 1

، توحيد سعر الصرف  إضافة إلى ، العامةمع تطوير ملموس في عمل  المصارف   ،اإلسالمية
 .  وغسيل األموالوالعودة لتمويل المستوردات بالقطع األجنبي، وإصدار قانون السرية المصرفية 

إلغاء و  على األرباح و تخفيض الضرائب تخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات اإلنتاج - 2
 .ضريبة اآلالت

حداث الھيئة وإ 2006لعام  8بالقانون رقم  1991لعام  10تعديل قانون االستثمار رقم  - 3
السورية لالستثمار، وفتح المزيد من مجاالت االستثمار الصناعي أمام القطاع الخاص، إضافة إلى 

 .  ار والوكالة الدولية لضمان االستثمار انضمام سورية إلى المركز الدولي لتسوية نزاعات االستثم
 .إحداث المدن الصناعية في عدرا وحسيا والشيخ نجار وأخيراً في دير الزور - 4
 .  إنشاء سوق األوراق المالية بدمشق واتخاذ الترتيبات الالزمة الفتتاحھا  - 5
الممارسات  لحماية اإلنتاج الوطني من اآلثار الناجمة عن 42/2006القانون رقم إصدار - 6

 . الضارة في التجارة الدولية
  .العامة  الخاص بالمؤسسات والشركات 2/2005إصدار القانون رقم - 7
  للمؤسسات والشركات العامة  المتضمن القانون المالي األساسي 54/2006القانون رقم  إصدار- 8

  . 2008بداية  اعتباراً من بدء تطبيقه حيث 
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الخاص بالتحكيم  2008للعام  4رقم والقانون  قانون التجارةن وقانو.إصدار قانون الشركات - 8
  . ومؤخراً قانون المنافسة ومنع االحتكار ، بالمنازعات المدنية واالقتصادية والتجارية

  

قيد الدراسة في مقدمتھا قانون إصالح القطاع العام الصناعي،  ما زالت  وھناك مشاريع قوانين 
حماية الصناعات الناشئة،  وقانون العمل،  وقانون التأمينات ، وقانون وقانون تنظيم الصناعة

  ... االجتماعية 

ليلعب دوراً ھاماً في  1996من جانب آخر بدأ مركز األعمال السوري األوروبي نشاطه في عام  
قطاع األعمال في  مساعدة و والتسويق  التعريف بالمفاھيم واألساليب الجديدة في االدارة والتنظيم

وقد شمل عمل  ، على ھذه األساليب وممارستھا  بما يساھم في تعزيز قدرته التنافسيةالتعرف 
المركز إعداد الدراسات والتدريب والجوالت االطالعية وما يزال يتابع مسيرته بعد تحويله إلى 

   ISMFكما قام  مشروع  التحديث القطاعي والمؤسساتي .  2006مؤسسة وطنية مستقلة عام 
لدراسات في بإجراء عدد من اوالمخصص لتطوير وتحديث الجھات العامة اد األوروبي التابع لالتح

في مقدمتھا إعادة ھيكلة وزارة الصناعة و المؤسسة العامة للصناعات  مجال التحديث الصناعي
تنافسية االقتصاد السوري وإحداث  ويقوم برنامج دعم الجاھزية التنافسية برصد ومتابعة .الغذائية

 )VET(مشروع تطوير التدريب المھني ومشروع التلمذة الصناعية  كما يتابع . بذلك مرصد خاص
الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني للجودة  مؤخراً  كما تم .عملھما في تطوير التعليم والتدريب الفني 

 .وتشكيل اللجنة العليا للجودة
والتدابير التي اتخذت حتى وعلى الرغم من أھمية اإلجراءات والصكوك القانونية التي صدرت 

اآلن، إال أن المطلوب ھو التنفيذ الخالق لكل ذلك بما يضمن تحقيق األھداف المتوخاة منھا من 
  . ناحية ومتابعة تنفيذھا وتطويرھا في ضوء المستجدات المحلية واإلقليمية والدولية من ناحية أخرى

 

  : الخطة الخمسية العاشرة :  2

  :رئيسييناشرة لقطاع الصناعات التحويلية لتحقيق ھدفين جاءت الخطة الخمسية الع

  .الصناعة التحويلية  السلبيات والمعوقات التي تعاني منھا  معالجة :األول 

في التنمية  يسوأسا دور محوريمن القيام بھذا القطاع لتمكين البيئة المناسبة  إيجاد:الثاني
  .االقتصادية واالجتماعية 

قطاع الصناعات التحويلية ،  خمسة أھداف ل 2010-2006 سية العاشرةتضمنت الخطة الخمولذلك 
  :رئيسية ھي
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وذلك عن طريق تمكين القطاع  زيادة مساھمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي --1

و توسيع مشاركة القطاع الخاص السوري والعربي واألجنبي وتوفير البيئة  العام الصناعي وتأھيله 

  . ة المالئمة لعملهالتمكيني

  .تطوير البنية الھيكلية للصناعة السورية وتطوير قدراتھا اإلنتاجية -2

  .إعادة ھيكلة المنشآت الصناعية القائمة وجعلھا تعمل بقواعد الربحية  -3

  .رفع القدرة التصديرية للصناعة التحويلية تصعيد مستوى التنافسية الصناعية ل -4

واالھتمام بتطوير  مل وتحسين دخول العاملين وتحسين توزيع الدخلخلق المزيد من فرص الع - 5

  .الصناعات وخاصة في المناطق الريفية 

تتضمن  المرامي الكمية األساسية على المستويين القطاعي والكليكما حددت الخطة مجموعة من 

  :المؤشرات التالية

  . خالل سنوات الخطةياً وسط% 15بحدود لصناعة التحويلية معدل نمو سنوي لناتج ا تحقيق •

 . 2010مع عام % 15إلى تصل  بحيثمساھمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي  رفع •

مليون ليرة  104967حجم االستثمارات خالل الخطة الخمسية العاشرة للقطاع العام   تحقيق •

مليون ليرة  101678و للسيناريو الثاني سيبلغ % 7سورية في حال وسطي معدل نمو 

 .%5ية في حال وسطي معدل نمو سور

مؤھالت العاملين  مع تحسن ، 2010و 2006سنوياً بين % 10بمعدل  في التشغيل التوسع •

نحو  بحيث يصبح حملة الشھادات الثانوية العامة والفنية والمعاھد المتوسط والجامعات

 .يخلق وظائف جديدة ذات مھارات عاليةأن من العاملين، و 60%

ً بين % 10درات الصناعية بمعدل تحقيق نمو في الصا • لتصل إلى  2010و 2006سنويا

مليار دوالر وبحيث تشكل الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة المتوسطة و  2.38

 .العالية النسبة األكبر من ھذه الصادرات

 .زيادة نسبة الشركات المساھمة والتعاونية في الصناعة التحويلية •

 .في االستثمار الصناعي  تنمية مساھمة القطاع الخاص •
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إلى  هتحويلب التي تتمثل  الصناعات التحويلية  استراتيجية قطاع الخمسية العاشرة  كما حددت الخطة
 ،محرك رئيسي للتنمية االقتصادية واالجتماعية ولخلق فرص العمل ولتحسين مستويات المعيشة

وتعميق اإلنتاج المتوجه نحو  ، القطاع وفق حسابات وتوقعات السوق إنتاج  وتحقيق تنويع في
التصدير وجذب وتحفيز الصناعات كثيفة رأس المال، وذلك لتمكين سورية من تحديد وتطوير 

ً أفضلمنتجات مبتكرة تستطيع من خاللھا أن تجد  لتحقيق ھذا الھدف و .في التجارة العالمية موقعا
مجموع  ولوية ومعالجةستسعى الخطة إلى تطوير الصناعات ذات المزية النسبية ومنحھا األ

  . وتحقيق كافة شروط نمو القطاع ،المشكالت التي تم توصيفھا في وثائق الخطة

تطوير استخدامات المصادر األولية وتوفير مستلزمات اإلنتاج وإدارة القطاع وتسييره وفق ن أكما 

ت النمو مبدأ التوظيف األمثل للموارد يعمل على زيادة مساھمة القطاع في تحقيق أعلى معدال

  .االقتصادي مقارنة بالقطاعات األخرى

ومن أجل تطوير وتوسيع قطاع الصناعات التحويلية، يجب النھوض بالصناعات التي تحظى 

باألولوية الوطنية والمتمتعة بالميزة النسبية وتطوير استثماراتھا كما يجب إعادة ھيكلية ما ھو قائم 

يوية وتعديل األھداف وتطوير سياسات محفزة للجوانب من منظور معالجة االختناقات والمشاكل البن

اإلنتاجية واإلدارية والتسويقية وذلك للتأكد من زيادة قدرتھا التنافسية، وتحسين مستويات اإلنتاجية 

وكذلك االھتمام بمقابلة الطلب .ونوعية المنتج من خالل ربطھا باالستثمارات المحلية واألجنبية

دخل في المناطق األقل نموا وفي األرياف، من خالل تشجيعھا لزيادة المحلي وخلق فرص لتوليد ال

االستثمار فيھا وتطبيق برنامج متكامل لتطوير المھارات وتدريب الفعاليات االقتصادية ، وتحسين 

التكنولوجيا المستخدمة، وتوفر القروض، ووضع خطة ترويجية لدفع القطاع الخاص للمساھمة في 

ربط مثل ھذا البرنامج المتكامل بالسوق وتحسين وصول إن  .المناطقالتطوير الصناعي لتلك 

بصورة مباشرة في زيادة النمو وتحقيق فرص عمل بمعدالت  سيساھم المستثمرين الصغار إليه، 

  .عالية

تضمنت الخطة الخمسية العاشرة لقطاع الصناعات التحويلية استراتيجيات خاصة لكل  كما

  : لنحو التاليھدف من أھدافھا الخمسة على ا

  

  



13 

 

  :االستراتيجيات المرتبطة بالھدف األول  •

ً على مدى سنوات الخطة في القيمة / % 15 /هتھدف الخطة إلى تحقيق معدل نمو قدر وسطيا

  :سيتم تحقيق ھذا الھدف عبر .اإلجمالية للناتج المحلي للصناعة التحويلية

تحويلية وذلك عن طريق تمكين القطاع زيادة االستثمار والعائد على االستثمار في الصناعة ال -1

العام الصناعي والذي ھو أداة التدخل االيجابي في السوق وتوفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص  

برفع القيود من أجل زيادة إسھام القطاع الخاص الوطني والترويج لجذب مساھمة االستثمار 

عام (ي يأخذ قطاع الصناعة التحويلية األجنبي المباشر في توسيع قاعدة رأس المال الصناعي ك

  .موقعه الريادي في زيادة الناتج المحلي اإلجمالي ) وخاص ومساھم ومشترك وتعاوني

االرتقاء بمستوى اإلنتاج الصناعي عن طريق تحديد القطاعات الصناعية ذات الميزة التنافسية -2

ر البيئة التحتية الالزمة لعمل تلك والتي تتمكن من تطوير قدرتھا التنافسية،  وكذلك عن طريق توفي

  .القطاعات 

  :االستراتيجيات المرتبطة بالھدف الثاني  •
تھدف الخطة إلى تطوير البنية الھيكلية للصناعة السورية وتطوير قدراتھا اإلنتاجية وذلك من خالل 

  :وسيتحقق ذلك عبر التركيز على ،تحسين مساھماتھا في االقتصاد الوطني من مختلف الجوانب

االعتماد على خطة مستقبلية واضحة المعالم وتتميز بالمرونة والشفافية آلفاق تطوير -1

القطاع الصناعي في سورية تنجزھا وزارة الصناعة ،ويجري تحضير برنامج عمل 

 .تفصيلي لھا يتم تطبيقه خالل الخطط المتعاقبة

ھة مسؤولة عن إعادة تحديد دور وزارة الصناعة وصالحياتھا ومھامھا باعتبارھا ج-2

توجيه وتطوير قطاع الصناعة التحويلية على الصعيد الوطني على أفضل وجه ممكن 

 .. المؤسساتيومن ثم إجراء برنامج كامل للتطوير 

 . تطوير صناعات قائمة أو جديدة تضيف حلقات إضافية من سلسلة القيم المضافة-3

قطاعات األخرى في االقتصاد تطوير صناعات تحقق تشابكات أعمق خلفية وأمامية مع ال-4

  .الوطني
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  :االستراتيجيات المرتبطة بالھدف الثالث  •

مراجعة أداء الشركات العامة ووضع ضوابط لعملھا والحد من خطوط اإلنتاج  -1

القديمة واألخذ بتدابير جديدة لإلنتاج واإلنتاجية وتحديث اإلدارة في المنشآت العامة 

يب متطورة لتطوير الموارد البشرية واستخدامات واعتماد نظم محاسبية جديدة وأسال

 .التكنولوجيا 

تقييم أداء شركات القطاع الخاص وتحديث اإلدارة واعتماد نظم محاسبية جديدة  -2

  .وأساليب متطورة لدراسة األسواق الداخلية والخارجية وتطوير الموارد البشرية 

  :االستراتيجيات المرتبطة بالھدف الرابع  •
في قطاع الصناعة التحويلية  أھمية خاصة لتصعيد مستوى التنافسية الصناعيةتولي الخطة 

   :وسيتحقق ذلك من خالل 

رفع مستوى النشاط التكنولوجي في المنشآت الصناعية القائمة واستيعاب  -1

 .التكنولوجيا الحديثة 

 . تطوير قدرة الصناعة على اإلنتاج المنافس في الجودة والسعر على التركيز -2

 .رفع القدرة التصديرية للصناعة التحويلية  - 3    

  :االستراتيجية المرتبطة بالھدف الخامس  •
  :وسيتحقق ھذا الھدف عبر. تھدف الخطة إلى تحسين دخول العاملين في الصناعة

التركيز على نشر الصناعة في مناطق القطر األقل تصنيعاً وفي األماكن الريفية وذات   •

االعتماد على الصناعات كثيفة العمالة والصناعات القائمة معدالت البطالة المرتفعة ب

 .على الموارد الزراعية بما يضمن وصول المنافع لھذه المناطق 

  

  : ومن المتوقع أن يحقق تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة لقطاع الصناعات التحويلية ما يلي

 

لي، إذ سيكون وسطي تحقق الصناعة التحويلية زيادة في معدالت الناتج المحلي اإلجماس - 1

 .2005بتكلفة عوامل اإلنتاج وفقاً لألسعار الثابتة لسنة % 15معدل نموھا السنوي 
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واالرتقاء بجودة المنتج السوري وزيادة ، تحسين القدرات التنافسية للصناعة التحويلية  - 2

اإلنتاجية سوف تؤدي بأجمعھا إلى تحقيق المساھمة المباشرة في زيادة معدالت النمو 

 . تصادي ووضع األساس لتنمية مستدامةاالق

 .المساھمة في النھوض بالصناعات الصغرى - 3

 .زان التجاري وميزان المدفوعاتيزيادة الصادرات والمساھمة في توازن الم - 4

 . تطوير الموارد البشرية ورفع إنتاجيتھا - 5

 .و تحسين توزيع الدخل المساھمة في خلق فرص العمل وتحسين مستويات الدخل - 6

. اھمة المرأة في القطاع، وزيادة نسبة من يشغلن مناصب إدارية أعلى وقياديةزيادة مس  - 7

وسيتم تحسين المھارات النسوية من خالل التعليم التقني والبرامج الخاصة المعدة 

اقتصادية، كذلك من خالل البرامج المعتمدة على  ائدات لسيدات األعمال وتأھيلھن كر

من أسر فقيرة لزيادة قدرتھم الشرائية من خالل المشاركة المحلية والموجھة للنساء 

 .مساعدتھم في إنشاء مشروعات فردية وأسرية صغيرة

 

  :التحديث الصناعي في الخطة الخمسية العاشرة

: في إطار الخطة الخمسية العاشرة من خالل مستويين اثنين تحديث الصناعةبرنامج يندرج 

ه الخطة، ومساهمة البرنامج تحديداً في بلوغ العامة لهذ هدافالبرنامج في تحقيق األساهمه م

وبالتحديد فإن البرنامج يدمج اإلصالح في مكوناته الرئيسية، على  ،أهداف خطة قطاع الصناعة

مستوى سياسة القطاع الصناعي، والبنية المؤسساتية والفنية والمساعدة الفنية، وذلك بهدف تحسين 

باألدوات الضرورية  اوبناء قدرات الشركات وتزويدهبيئة األعمال واالستثمار أمام الصناعيين، 

الالزمة لإلنتاج ضمن معايير الجودة والمنافسة في األسواق المحلية والدولية، سيما وأن تحقيق 

  .هذه المكونات وتطوير قطاع الصناعة، سيجعل من أهداف الخطة الخمسية منفذه وفعلية

 4ما يعادل الخطة الخمسية العاشرة ورصد له تم إدراج برنامج التحديث والتطوير الصناعي في 
ومن الواضح أن ما ورد في الخطة  ،يورو من ميزانية البرنامج الرائدمليون  2.2مليون يورو منھا 

بشكل كبير في تحديث  ، في حال تنفيذه،  الخمسية العاشرة لقطاع الصناعات التحويلية يساھم
تم للتحديث الصناعي الذي  الشامل  نامج التنفيذيالصناعة السورية وخاصة إذا ما تم إدراج البر

  . في ھذه الخطة إنجازه 
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ى  لقطاع الصناعات التحويلية  الخطة الخمسية العاشرةتختلف  ا ركزت عل ابقة كونھ عن الخطط الس
تثمارية و دور القطاع وأھدافه  وسبل تنفيذھا ، ى مشاريع اس م تقتصر فقط عل ادات خاصة  ول اعتم

ا ، ة بكل وزارة أو جھ وزارة الصناعة إال أنھ ذه الخطة وإن أنيطت ب ذ ھ ة تنفي وبذلك أصبحت مھم
اس  ، مرتبطة بشكل كبير بوزارات وجھات أخرى ذ وقي ة والتنفي داً من المتابع لوباً جدي ما تتطلب أس

از ال األداء واالنج ذا المج ي ھ ة ف ات المعني ة الجھ ين كاف اون ب ن  . والتع ر م د أكث ول بع ن الق ويمك
امج التحديث  ن بدء العمل في تنفيذ ھذه الخطة أن النتائج الملموسةسنتين م تكاد تنحصر فقط في برن

ذ ذلك وجود أكثر من وزارة وجھة عامة معنية السبب في  وقد يكون ، والتطوير الصناعي   ،  بالتنفي
يرية  ال التحض تغراق األعم ةواس ماً   والتنفيذي رمقس ت المنص ن الوق اً م إھام ذلك ف افة ل ن ، إض

والي  ة ح ة  والبالغ ذه الخط ي ھ ة ف ناعات التحويلي اع الص ة لقط تثمارات المخطط ار  105االس ملي
ا سوى  ذ منھ م ينف ام  7.7سورية ل ي ع ار ف ام  6.5و 2006ملي ي ع والي  2007ف ار  14أي ح ملي

ام  اد مخطط في ع ا اعتم ار 5.7حوالي  2008يضاف إليھ رة سورية  ملي يصبح المجموع في ل لي
ادل % 20خالل ثالث سنوات أي أقل من  ليرة سورية  مليار 20ال  حوالي أحسن األحو وھو ما يع

    . حصة سنة واحدة تقريباً من االستثمارات المخططة 

  :SYRIA‐I'MUPلتحديث والتطوير الصناعي ل الرائد برنامجال: 3

متعدد ھو برنامج معونة فنية  I'MUP‐SYRIA  برنامج التحديث والتطوير الصناعي في سورية
األطراف بين وزارة الصناعة في الجمھورية العربية السورية ومنظمة األمم المتحدة للتنمية 

يھدف البرنامج إلى تعزيز القدرة التنافسية   .ومؤسسة التنمية االيطالية)  يونيدو( الصناعية 
فتاح األسواق  للصناعية السورية ومواجھة التحديات التي تواجھھا نتيجة تحرير التبادل التجاري وان

  :وذلك من خالل 

مع الخطة  وضع برنامج شامل لتحديث وتطوير الصناعة السورية في مختلف القطاعات -1
  . التنفيذية لذلك

ل إعداد الدراسات ارفع قدرة االستشاريين السوريين من مختلف االختصاصات في مج -2
 .التشخيصية الشاملة وإعداد ومتابعة تنفيذ خطط التحديث والتطوير

، في صناعة النسيج من الشركات العاملة ديث وتطوير أربعين شركة صغيرة ومتوسطةتح -3
وذلك  منھا ثالث شركات عامة  ،والخدمات المرتبطة بھالصباغة والتحضير، وا، واأللبسة 

 .لتحديث والتطوير الصناعي لكمشروع تجريبي رائد 

ة االيطالية ، كما تبلغ فترة تنفيذ مليون يورو مقدمة كھبة من الحكوم 2.2وتبلغ ميزانية المشروع 
  . 2007المشروع سنتين اعتباراً من شھر شباط 

إطالقه خالل الفترة الفاصلة بين حفل ف ، التوازيعلى أھدافه الثالثة  تنفيذ ل عمله بدأ البرنامج 
اليات البرنامج بشكل عتركزت أنشطة وف –قرابة سنة  –وحتى تاريخه  9/5/2007الرسمي بتاريخ 

  : اور الثالث التاليةعلى المح يأساس
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 .  إلدارة البرنامج بدمشقاستكمال األمور اإلدارية والتنظيمية  -1
 . التنفيذفي وشركائه  لمجموع المستفيدين والمستھدفين من خدماتهالبرنامج  التعريف بأھداف -2
  . خطة عمله لوفق البرنامج الزمني المحدد  والفعاليات المقررة تنفيذ األنشطة -3

  :إيجاز ما قام به البرنامج خالل الفترة المنصرمة بما يليويمكن 

للبرنامج برئاسة وزير الصناعة وعضوية رئيس غرفة صناعة دمشق  تشكيل اللجنة التوجيھية – 1
وحلب وممثل الحكومة االيطالية وممثل منظمة اليونيدو إضافة إلى المنسق الوطني للبرنامج 

  . الفني الرئيسي والمستشار

،  وزارة االقتصاد والتجارة،  ھيئة من وزارة الصناعة اللجنة االستشارية للبرنامج تشكيل -2
غرفتي الصناعة بدمشق ھيئة المواصفات والمقاييس ، تخطيط الدولة ، ھيئة االستثمار السورية ،

رابطة ، ستشاري االدارة لمالجمعية السورية ، مركز األعمال والمؤسسات السوري ،وحلب 
  . ريين لأللبسة والنسيج إضافة إلى إدارة البرنامج بدمشقالمصدرين السو

 تنفيذ جولة إطالعيةو  ،البرنامج بدمشق إدارة استكمال تجھيز المقر والكادر الرئيسي في كما تم 
لخمسة من المسؤولين والمعنيين ببرنامج التحديث والتطوير    2007لمدة أسبوعين في شھر تموز

وغرفتي صناعة دمشق وريفھا وحلب ووزارة الصناعة لإلطالع على البرنامج  إدارة الصناعي من 
تجارب التحديث الصناعي الناجحة في كل من مصر وتونس لالستفادة من خبرات ودروس ھاتين 

  .التجربتين في تنفيذ خطة عمل البرنامج السوري للتحديث الصناعي 

في تھدفين من خدماته وشركائه التعريف بأھداف البرنامج لمجموع المستفيدين والمس في مجال  و
 ،العدد األول من النشرة اإلخبارية للبرنامج  بما فيھاالمواد الترويجية والتعريفية إصدار ، تم التنفيذ

 إقامةو .sy.org‐www.imup  االلكترونيالبرنامج   موقع إنجازعقد ندوتين تلفزيونيتن و  و
بمشاركة مجلس إدارة وأعضاء غرفة صناعة دمشق وريفھا وغرفة صناعة حلب ورشتي عمل 

وتقديم محاضرتين بالتعاون مع الجمعية السورية الستشاري اإلدارة ومركز األعمال والمؤسسات 
البرنامج  تم خالل ھذه الفعاليات  شرح  مفھوم التحديث الصناعي وآلياته و أھداف ، حيثالسوري

والفوائد التي يمكن للصناعيين الحصول  ، النضمام له واالستفادة من خدماتهوكيفية ا ، في سورية
بحث  وتحديد دور االستشاريين السوريين من مختلف االختصاصات في  كما تم  . عليھا من ذلك 

 .تنفيذ البرنامج ، وإطالعھم  على تجربة كل من مصر وتونس في ھذا المجال

فقد تم ما  يات المقررة وفق البرنامج الزمني المحدد لخطة عملهتنفيذ األنشطة والفعالفي مجال  أما 
  : يلي

أن تمت إنجاز وثيقة برنامج التحديث والتطوير الصناعي في سورية وخطة عمله التنفيذية بعد   -1
 . 5/9/2007مناقشتھا  في ورشة عمل متخصصة بتاريخ 
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 فياليونيدو المعتمدة  منظمة  ةتعريف االستشاريين السوريين من مختلف االختصاصات بمنھجي -2
وإعداد ومتابعة خطط ) الفنية والتسويقية واإلدارية والمالية ( إعداد الدراسات التشخيصية الشاملة 

 53وبمشاركة  28/11/2007-24من  التحديث والتطوير الصناعي وذلك من خالل دورة تدريبية 
من عدد من االستشاريين السوريين حيث تم االستفادة  ، استشاري سوري من مختلف االختصاصات

في إعداد الدراسات التشخيصية الشاملة وخطط التطوير والتحديث للشركات الصناعية التي تم 
 . . قبولھا في البرنامج

الخاصة  الشركات  كافة  اإلعالن عن بدء تقديم طلبات االنضمام للبرنامج ودراستھا وزيارة -3
واختيار الشركات المرشحة لالنضمام  والمالبس والصباغة العاملة في صناعة النسيج  المتقدمة
تم اإلعالن الرسمي عن قبولھا و شركات عامة  3شركة خاصة و 33تم اختيار  حيث للبرنامج
كما بدأ خبراء البرنامج بإعداد الدراسات التشخيصية وخطط التطوير  ، 23/1/2008بتاريخ 

    .4/2/2008والتحديث لھذه الشركات اعتباراً من 

وقد . حداث مركز فني للنسيج في سورية دراسة إلإستراتيجية قطاع النسيج والمالبس و إعداد-4
وتم إعدادھما بصيغتھما  23/1/2008تمت مناقشة ھاتين الوثيقتين في ورشة عمل خاصة بتاريخ 

  .  النھائية

   :شركة نسيج ومالبس 40تحديث وتطوير 

  :معايير انتقاء الشركات  -1

في اجتماعھا األول بتاريخ برنامج التحديث والتطوير الصناعي ل نة التوجيھيةأقرت اللج 
 لالستفادة من خدمات البرنامج  الخاصة  التي سيتم بموجبھا قبول الشركات المعايير 9/5/2007

  :وھي

  .مشروع خاص يمارس عمله الفعلي منذ ثالث سنوات  على األقل -1

  .مسجلين رسمياً في التأمينات االجتماعية  يستخدم أكثر من عشر عمال بدوام كامل -2

  .يعمل في مجال النسيج والمالبس والتجھيز والخدمات المرتبطة بھا -3

 . ملكيته سورية كاملة أو معظمھا -4

  . لديه فرص للنمو والتصدير -5
6-  ً  .مسجل رسميا
 .ليس لديه مشاكل مالية  -7
 . من نفقات التحديث والتطوير% 10تحمل نسبة يقبل ب -8
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  .فقد اشترط عدم وجود خسارة فيھا أما بالنسبة للشركات العامة 

ً عن فتح باب ت 4/9/2007بتاريخ   لغايةقديم طلبات االنضمام للبرنامج تم اإلعالن رسميا
طلبات  6و خاصةالشركات ال طلباً من  55ھا طلباً من 61إدارة البرنامج  تلقت  وقد . 7/10/2007

تم إعطاء رقم رمزي لكل شركة وعوملت كافة االستمارات بسرية مطلقة و . من الشركات العامة
تمت مراجعة كافة االستمارات مكتبياً  بشكل أولي  و ، اعتماداً على الرقم الرمزي دون اسم المنشأة

بزيارة كافة  برائھا وعدد من خ قامت إدارة البرنامجوبعدھا  ،  الضروريةالستكمال المعلومات 
  :الشركات الخاصة بھدف

  .التعرف على ھذه الشركات ومنتجاتھا وتدقيق البيانات بشكل أولي  -1

  .التحقق من حاجة الشركات   للتحديث والتطوير وطلباتھا من البرنامج  -2

  .إمكانية الشركات في تلبية متطلبات التحديث والتطوير  التأكد من  -3

  : إعالن النتائج-2

تم حصر الشركات التي تنطبق عليھا الشروط وكذلك الشركات التي ، لزيارات الميدانية في ضوء ا
وقد عرضت ھذه النتائج على اللجنة االستشارية لبرنامج التحديث . يمكن أن تكون احتياطي

شركات  3شركة عامة ووضع  3شركة خاصة و 33النتيجة قبول والتطوير الصناعي  وكانت 
ن الرسمي عن ذلك خالل ورشة العمل التي نفذھا البرنامج بتاريخ وقد تم اإلعال. كاحتياط

حول استراتيجية الصناعات النسيجية في سورية ودراسة إحداث مركز فني للنسيج  23/1/2008
  .وبحضور الشركات المقبولة

  :تتوزع الشركات الخاصة المقبولة حسب التوزيع الجغرافي كما يلي

  .مشقفي محافظة دمشق وريف د شركة  19

  .في محافظة حلب  شركات    ثمان

  .في محافظة حماه أربع شركات 

  . في  محافظة حمص شركتان 

 .أما شركات القطاع العام فھي شركتان في دمشق وواحدة في حلب

تم توقيع اتفاقيات خاصة بين إدارة برنامج التحديث والتطوير الصناعي في سورية وكافة وقد 
تم قبولھا بالبرنامج تضمنت التزامات وحقوق كل طرف بما يكفل  الشركات الخاصة والعامة التي

  .تحقيق الغايات المرجوة من عملية التحديث والتطوير في الشركات المختارة 
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بدأ خبراء البرنامج الدوليون والوطنيون بزيارات الشركات المقبولة  4/2/2008واعتباراً من 
، ومن ثم إعداد ) ية، إدارية ، تسويقية ، فنية وبيئية مال( إلعداد الدراسات التشخيصية الشاملة لھا 
وسوف يتم .  2008 أيار  شھر خالل  البدء بتنفيذھاسيتم خطة التحديث والتطوير لھذه الشركات 
معونة فنية ، تدريب، إعادة ھيكلة ، برمجيات ، جوالت ( البدء أوالً باالستثمارات غير المادية 

كإضافة خطوط  رغبة وحاجة الستثمارات مادية  في حال وجودو ...) إطالعية ، ربط مع زبائن
في ، ويتم إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية للتوسع المقترح  فسوف ، وغيرھا أو تجھيزات إنتاج

بقيمة ستفيد من خط التمويل المقترح تأن  لھذه الشركاتحال ثبوت الجدوى االقتصادية يمكن 
  .بشروط ميسرة وياً من قبل الجانب االيطالي  والذي يدرس حال عشرين مليون يورو 

  :لتحديث والتطوير الصناعيل الرائد  برنامجالمزايا 

وما تم  ، في سورية ) الرائد( من خالل استعراض أھداف برنامج التحديث والتطوير الصناعي
 ة إلى اإلشارإنجازه على أرض الواقع من ھذه األھداف خالل أقل من سنة من العمل الفعلي ، يمكن 

أھم المزايا التي يتمتع بھا ھذا البرنامج عن المحاوالت والبرامج السابقة التي تمت وتتم بھذا 
  : الخصوص وھي

في ضوء دروس وخبرات  تجارب عالمية عديدة ناجحة تم تنفيذ عدد منھا في  يتم تنفيذه  -1
 .. المغربمصر ، بعض البلدان العربية مثل تونس ، 

رؤية شمولية متكاملة لتحديث وتطوير  قطاع الصناعات التحويلية  يتم تنفيذ البرنامج وفق -2
ً  بكافة أنشطته ومؤسساته الداعمة  في سورية  . واالقتصاد السوري عموما

ھو قطاع النسيج البدء باختيار قطاع يتمتع بأھمية كبيرة بالنسبة لالقتصاد السوري  -3
تم عملية التحديث والتطوير تلوقد تم إعداد استراتيجية خاصة لھذا القطاع  ،والمالبس

 ..  للشركات المقبولة في إطارھا

يقدم معونة فنية متكاملة للشركات المستفيدة حيث ال يكتفي  بالدراسات والخطط بل يمول   -4
      .غير الماديةمن االستثمارات % 90

 يقدم نموذجاً رائداً ألسلوب إصالح القطاع العام الصناعي من خالل اختياره ثالث شركات -5
   .ر واقتراح خطة تنفيذية لتحديثھايوالتطوعامة للتحديث 

يضع برنامج تنفيذي تفصيلي لالستراتيجيات والسياسات التي يجب تطبيقھا وكذلك إحداث  -6
  .الھيئات الالزمة  لتحديث الصناعة السورية

لضمان استمرارية التحديث الصناعي في سورية مستقبالً يقترح آلية ومؤسسات وطنية  -7
 . بعد انتھاء فترة ھذا البرنامج  ليتابع ھذه  العملية ) وطني للتحديث الصناعيمركز (
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مليون يورو بشروط ميسرة جداً  20يتضمن البرنامج صندوق ائتمان باعتماد خاص حوالي  -8
لتمويل االستثمارات المادية التي قد  تحتاجھا عملية تحديث وتطوير الشركات والتي تكون 

 . ذات جدوى اقتصادية

ني ويؤھل كوادر وطنية سواء من االستشاريين أو العاملين في مجال التحديث والتطوير يب -9
 . الصناعي

يتم تنفيذ البرنامج بتعاون وثيق ومتميز مع وزارة الصناعة وغرف الصناعة ورابطة  - 10
وكذلك  المعنية والھيئات العامة لأللبسة والنسيج ومع كافة الوزارات  السوريينالمصدرين 

في  مشاركة كل ھذه الجھات من خالل االدارة ، السورية لمستشاري  جمعيةالج المكملة والبرام
  . اللجنة االستشارية للبرنامج 

  :  في سورية البرنامج الوطني الشامل للتحديث الصناعي  -4

 )             الرائد( من أھداف برنامج التحديث والتطوير الصناعي الھدف األول تضمن
I’MUP- SYRIA ،  إعداد برنامج شامل لتحديث الصناعة السورية في كافة القطاعات

وقد تمت مناقشة المسودة النھائية لھذا البرنامج في ورشة عمل خاصة عقدت بتاريخ . واألنشطة 
العام والخاص  القطاع شارك فيھا عدد كبير من االستشاريين وممثلين عن  23/9/2007

اقشات التي جرت خالل ھذه وفي ضوء المن.  المانحةت الجھاوالمنظمات والھيئات الدولية و
تم إعداد وثيقة البرنامج  بشكل نھائي ورفعھا إلى الجھات الوصائية العتمادھا كجزء الورشة 

متمم ومتكامل مع الخطة الخمسية العاشرة لقطاع الصناعات التحويلية وإطار لخطته الحادية 
على عرض ھذه الوثيقة  12/2/2008بتاريخ وقد وافق السيد رئيس مجلس الوزراء  .عشرة 

على اجتماع خاص للجنة الفنية العليا للخطة الخمسية العاشرة التخاذ قرار حول تشميل ھذه 
وفيما يلي   .تماعات المجلس األعلى للتخطيط الوثيقة في الخطة ليصار إلى تصديقھا الحقاً في اج

 . عرض موجز ألھم مكونات ھذا البرنامج
  

  :مج التحديث والتطوير الصناعيرؤية برنا 
 

تتمثل رؤية برنامج التحديث والتطوير الصناعي بأن تصبح الصناعة السورية محرك النمو 
وذلك في إطار  ةلالقتصاد وتساھم في تحقيق أھداف الخطتين الخمسيتين العاشرة والحادية عشر

  .اإلصالح االقتصادي

  :مھمة برنامج التحديث والتطوير الصناعي

رنامج التحديث والتطوير الصناعي أن يكون خطة عمل لتحقيق تحول الصناعة من صناعة ب مھمة
وأنشطة عائلية صغيرة، إلى صناعة تحقق قيمة مضافة  ية قائمة على المواد األولية والسوق المحل

خلية بالكميات والجودة عالية، وتقوم على منشآت حديثة موجھه للتصدير، مع تلبية السوق الدا
  .ةالمطلوب
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  : ملكية برنامج تحديث الصناعة
فبينما . إن برنامج تحديث الصناعة في سورية ھو ملكية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص

تتعھد الحكومة حسب الخطة الخمسية العاشرة، بدعم القطاع الخاص وتسمح له بالمشاركة اإليجابية 
اجباته بل أن يقوم القطاع الخاص بوفي فعاليات وإدارة تحديث الصناعة، فمن المتوقع في المقا

فإن الشراكة الحقيقية بين الحكومة  ولذلك. نمو االقتصاد السوري ككل منويحقق نتائج ايجابية تعزز
  .وبين القطاع الخاص تعتبر من العوامل الھامة لنجاح البرنامج

  :مكونات البرنامج -

الدعم  -ج. التكنولوجيا والجودة -ب .اتالمؤسسات والسياس -أ :ثالث أقسام فنية من  البرنامجيتألف 
إلى  متترج األھدافوداخل كل قسم يوجد عدد من البرامج، وكل برنامج ينقسم إلى عدد من  . الفني

إجراء أو أكثر، بحيث يتم عرض الوضع الحالي لكل إجراء، والجھات المسؤولة، وخطواته التنفيذية 
ً ا مقترحكما يتضمن البرنامج جدوال زمني. حسب األولوية لتنفيذ جميع البرامج الفرعية داخل كل  ا

قسم، وميزانية تقديرية إجمالية للدعم الفني للمنشآت، وإلنشاء مركز تحديث الصناعة ومصروفاته 
التي نستعرضھا  تفصيل خطة العمل لألقسام الثالثة وثيقة البرنامج وتشرح المرفقات في . اإلدارية

لوثيقة كاملة موجودة باللغتين العربية واإلنكليزية على موقع ا( : بشكل موجز على النحو التالي
  ) sy.org-www.imup  الصناعي  والتطوير  برنامج التحديث

 : المؤسسات والسياساتقسم   -أوالً 
مج برنا و برنامج المؤسسات :يتضمن قسم المؤسسات والسياسات ثالثة برامج فرعية ھي

  .أھداف كل برنامج التالي  حيث يبين الجدول ،برنامج الدراساتو  السياسات

  برنامج الدراسات (1)   برنامج السياسات (2) برنامج المؤسسات  (3) 

 .تحديث وزارة الصناعة .1
إيجاد آلية فعالة للتنسيق  .2

بين وزارة الصناعة 
وجميع الوزارات ذات 
الصلة بالصناعة 

   .التحويلية
تغييرات استيعاب ال .3

المؤسساتية الجديدة حسب 
الحاجة، وفي الوقت 

 المناسب وبطريقة فعالة

 .الترويج للتصدير .1
 .جذب االستثمارات .2
تحسين نظام الضرائب  .3

 .والجمارك
توسيع المناطق الصناعية  .4

وتحسين أداء المناطق 
 .القائمة بالفعل

تيسير تمويل المشاريع  .5
 .الصناعية

 .تسھيل النقل والتجارة .6
 .ئةحماية البي .7

الكشف عن اإلمكانات التنموية للقطاعات  .1
 .الصناعية المختلفة

ترويج الصادرات على أسس سليمة  .2
 .وواقعية

وضع األسس لتشكيل تجمعات صناعية    .3
  .)clusters(ذات كفاءة عالية 

تحديد أولويات التغيير في القطاع العام  .4
  .الصناعي

تأمين رأس المال البشري المتخصص  .5
 .ناعة التحويليةوالمطلوب لتطوير الص

تنفيذ الدراسات الالزمة لبرنامج تحديث  .6
 .الصناعة ولمركز تحديث الصناعة
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   : برنامج الدراسات  - 1
يشمل ھذا البرنامج جميع الدراسات الالزمة لدعم وتنفيذ برنامج تحديث الصناعة في سورية 

  .المرتبطة باألھداف يبين الجدول التالي الئحة اإلجراءات ،  وعلى المستويات الرأسية واألفقية

   

  اإلجراءات

 

  األھداف

 

الكشف عن اإلمكانات التنموية للقطاعات  .1 أعداد عدد من الدراسات القطاعية): 1-الدراسات(
 .الصناعية المختلفة

ترويج الصادرات الصناعية والمستھدفة على  .2 إعداد استراتيجيات لترويج الصادرات لمنتجات محددة): 2-الدراسات(
 .وواقعية أسس سليمة 

لتشكيل تجمعات صناعية  األسس ضعو .3 المتواجدة  الصناعية للتجمعات مسح جغرافي): 3-الدراسات(
  .وبكفاءة عالية

إعداد دراسات لتوجيه عملية اإلصالح  في القطاع : )4-الدراسات(
 .العام الصناعي حسب األولويات

القطاع العام  في تحديد أولويات التغيير .4
 .الصناعي

لصناعات التحويلية لمھارات الرئيسية للإجراء مسح ): 5-اتالدراس(
وتوصيات الدراسات  برنامج تحديث الصناعةحسب احتياجات  ةسوريال

 .القطاعية الفرعية

تأمين رأس المال البشري المتخصص المطلوب  .5
 .لتطوير الصناعات التحويلية

 .الفنية مسح معاھد التعليم العالي): 6-الدراسات(

إعداد دراسات لجميع البرامج حسب الحاجة والمراحل : )7-الدراسات(
 الزمنية

رنامج تحديث تنفيذ الدراسات الالزمة لب .6
 ولمركز تحديث الصناعة الصناعة

  
 :برنامج السياسات  - 2

  

اقتراح التغييرات واألولويات المطلوبة في مجموعة السياسات المؤثرة على ا البرنامج ذھ مھمة 
لجھود المبذولة حالياً من قبل الحكومة في مجال تحسين بيئة األعمال ودعم الصناعة، وذلك لتعزيز ا

مع العلم بأن تناول السياسات في حزم منفصلة، يجب أن يأخذ بعين االعتبار التأثير . الصناعة ككل
 ً   .يبين الجدول التالي الئحة اإلجراءات المرتبطة باألھدافو. المتبادل فيما بينھا جميعا
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 ھداف األ اإلجراءات

مراجعة النسخة األخيرة من مسودة مشروع قانون إصالح القطاع العام الصناعي ): 1-السياسات(
 .وتحديد موعد إصداره

 تعديلاالنتھاء من 
مشروع قانون 
إصالح القطاع العام 

دء في  االعتماد على نتائج دراسة أولويات إصالح القطاع العام الصناعي للب): 2-السياسات( والبدء في التنفيذ
 .التغييرات المطلوبة والمجدولة زمنيا إلصالح ھذا القطاع

.   اعتماد تغييرات محددة في السياسات التجارية وذات تأثير إيجابي على الصادرات): 3-السياسات(  

 

       

 

 الترويج للتصدير

 

  .تحسين  سبل النفاذ إلى األسواق): 4-السياسات (

  .اء ھيئة للترويج للصادراتإنش: )أ 4-السياسات(

  .تعظيم دور التمثيل التجاري: )ب 4-السياسات(

 . اتفاقيات جديدة وتوقيعتفعيل االتفاقات التجارية القائمة : )ج4-السياسات(

 .توفير حوافز التصدير): 5-السياسات (

 .تسھيل سبل تمويل الصادرات): 6-السياسات (

 جذب االستثمارات .الستثمارمتابعة إنشاء ھيئة ا) 7-السياسات(

 .2007/ 8متابعة قانون  االستثمار رقم : )8-السياسات(

 .األعمال مناختحسين  )9-السياسات(

.                                   ةبدء حملة ترويج لالستثمار في الصناعات التحويلي) 10-السياسات(

تحسين نظام  .ءات الجمركيةتبسيط وتحسين اإلجرا: )11-السياسات(
 الضرائب والجمارك

 .لتحسين النظام الضريبي المستمرةالحكومة  جھود متابعة ):12-السياسات(

الموافقة على تحويل الوضع القانوني للمناطق الصناعية المؤقتة غير الرسمية ): 13-السياسات(
 .إلى رسمية ودائمة

المناطق توسيع
الصناعية وتحسين

 . منھا ائمأداء الق
 ).عدرا، حسيا والشيخ نجار(تقييم المدن الصناعية القائمة ): 14-السياسات(

تأمين القوى العاملة  .تسھيل االستعانة بالخبرات ألجنبية في المجاالت المختلفة ):15-السياسات(
 المتخصصة 

 .إعداد مجموعة حوافز لالستثمار في التعليم الفني المتخصص ):16-السياسات(

تيسير تمويل  . توسيع نطاق التسھيالت المالية وتنويع أدواتھا): 17-السياسات(
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استحداث الصناديق المتخصصة للمساھمة في تمويل البرامج المحددة في قسم ): 18-السياسات(
 .الدعم الفني لمركز تحديث الصناعة

 المشاريع الصناعية

 .صناعة والمصارف الخاصةخلق الروابط بين برنامج تحديث ال: )19-السياسات(

تسھيل النقل  . اعتماد سياسات لتسھيل النقل والتجارة لدعم الصناعة برا وجواً وبحراً ): 20-السياسات(
 .والتجارة

 .تحقيق التكامل بين مختلف وسائل النقل): 21-السياسات(

 ئةحماية البي .قياس األثر البيئي للصناعة التحويلية في سورية): 22-السياسات(

استحداث وسائل اإلنتاج الصديقة للبيئة في الصناعة السورية  من خالل برنامج ): 23-السياسات(
UNIDO (NCPC)  

االستفادة من الفرص المتاحة لإلنتاج النظيف التي يوفرھا بروتوكول ): 24-السياسات(
KOYOTO. 

م نقاط التعارض المحتملة مراجعة السياسات الصناعية من منظور البيئة وتقيي): 25-السياسات(
   .بين السياسة الصناعية والسياسة البيئية

  
  
  : برنامج المؤسسات  - 3

استكمال الجھود الجارية إلعادة ھيكلة وزارة الصناعة وكذلك التغييرات ا البرنامج ذھ مھمة 
المتعلقة بالمؤسسات األخرى، وإنشاء مؤسسات جديدة حسب حاجة العناصر األخرى لبرنامج 

  .يبين الجدول التالي الئحة اإلجراءات المرتبطة باألھداف و الصناعةتحديث 

 

 األھداف اإلجراءات

االنتھاء من إعادة ھيكلة وزارة  .متابعة إعادة ھيكلة وزارة الصناعة): 1- المؤسسات(
 .الصناعة

جميع بين إيجاد آلية فعالة للتنسيق  .لتنمية الصناعية اإنشاء مجلس ): 2- المؤسسات(
 .المعنية بقطاع الصناعةات الوزار

تقسيم األدوار بين مختلف المؤسسات ): 3- المؤسسات(
لمالية وغير المالية لدعم المشاريع االتي تقدم الخدمات 
 .الصغيرة والمتوسطة

التنسيق بين المؤسسات التي تقدم 
الدعم للمشاريع الصغيرة 

 .والمتوسطة
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مية حكوالغير  تعزيز قدرات الجمعيات): 4- المؤسسات(
 .ودعم إنشاء منظمات جديدة

دعم القطاع الخاص ومنظمات 
 .األعمال

تشجيع إنشاء الشركات التجارية ): 5- المؤسسات(
 .المتخصصة

تشجيع مشاركة القطاع الخاص في 
أنشطه جديدة مساندة وداعمة 

 .للصناعة
تشجيع إنشاء شركات متخصصة ): 6- المؤسسات(

 .المعارض الدوليةلتنظيم 

من  UNDP مرصد التنافسية تحويل): 7- المؤسسات(
 .مشروع إلى مؤسسة دائمة

تحسين البنية المؤسساتية لتوفير 
 .للمعلومات

مجلس التدريب الصناعي إنشاء ): 8- المؤسسات(
 .السوري

تحسين البنية المؤسساتية لتوفير 
 .رأس المال البشري

التحضيرية  اإلعمالمعالجة جميع ): 9- المؤسسات(
حاجة برنامج ة مؤسسات جديدة حسب الالزمة إلقام

 .تحديث الصناعة

سساتيه ؤاستيعاب التغييرات الم
الجديدة حسب الحاجة وفي الوقت 

 .المناسب وبطريقة فعالة

  

إن اإلطار الزمني لتنفيذ قسم المؤسسات والسياسات ھو سنتان، حيث ال بد من اإلشارة إلى أن 
ھذا القسم يمثل أولوية عليا، كونه نتائج التنفيذ ستظھر الشروع في التنفيذ واإلسراع في إنھاء أنشطة 

  .حتى قبل انتھاء تنفيذ األقسام األخرى للبرنامج، حيث ستالحظ ھذه النتائج على قطاع الصناعة

 ً   : قسم التكنولوجيا والجودة -ثانيا
 

  :قسم التكنولوجيا والجودة برنامجين فرعيين وھما يتضمن

 .واالبتكار برنامج التكنولوجيا  - 1
 .لجودةالوطني لبرنامج ال  - 2
  

   :برنامج التكنولوجيا واالبتكار - 1
ھو عبارة عن مجموعة من البرامج التي تھدف إلى تدعيم البنية التكنولوجية التحتية، وحل 

يبين الجدول التالي الئحة و .ن وتعميق مفھوم االبتكاروالصناعي يواجھھاالمشاكل الفنية التي 
  :افاإلجراءات المرتبطة باألھد
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 الھدف اإلجراءات

تنفيذ برنامج البحث والتطوير ): 1تكنولوجيا (
 .التطبيقي المبني على مبادرة المنشآت الصناعية

دعم البحث العلمي التطبيقي الذي  - 1
يتوافق مع االحتياجات الفعلية للصناعات 

 .التحويلية

إنشاء ثالث مراكز تكنولوجية ): 2تكنولوجيا (
 .ةمتخصصة كمشاريع رائد

إنشاء شبكة مترابطة من المراكز  - 2
 .المتخصصة  ةالتكنولوجي

تنظيم مجموعة من ورش العمل ): 3تكنولوجيا (
 .لترويج مفھوم االبتكار 

 .الترويج لمفھوم االبتكار - 3

 

  :البرنامج الوطني للجودة - 2
  

ودة، مما يسمح خلق نظام كامل لضمان الجليتكون البرنامج من مجموعة من اإلجراءات  المتكاملة 
إن معظم . للمنتجات السورية بالتوافق مع المواصفات العالمية، وبالتالي التنافس في األسواق الدولية

اإلجراءات متواجدة بالفعل في مسودة السياسة الوطنية للجودة التي أعدتھا الجھات الحكومية 
تحديث الصناعة، إلى  مج برناالمعنية، وبالتالي فإن البرنامج الوطني للجودة يھدف ضمن إطار 

يبين الجدول التالي  و.إحياء المسودة والترويج لالنتقال بھا إلى مرحلة التنفيذ بعد استكمال ما ينقصھا
  .باألھداف المرتبطةالئحة اإلجراءات 

 

 الھدف اإلجراءات

مراجعة واستكمال مسودة السياسة ): 1الجودة (
 .الوطنية للجودة وتحديد موعد بدء التنفيذ 

تبني نظام وطني للجودة بھدف دعم  - 1
  .التحويلية السورية الصناعات

منح جائزة وطنية للتمّيز في مجال ): 2الجودة (
 . الجودة

 .تبني الجودة كسمة وشعار وطني - 2
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سنوات، حيث ال بد من اإلشارة إلى أنه  4اإلطار الزمني لتنفيذ قسم التكنولوجيا والجودة ھو  إن
البرامج، فإن الطبيعة الفنية للقسم تجعل منه نشاطا  فيورة البدء الفوري وعلى الرغم من ضر

  .مستمرا لفترة طويلة وال تظھر نتائجه الكاملة إال في المدى المتوسط

 ً   :قسم الدعم الفني  -ثالثا
  

برنامج الدعم  و برنامج الدعم الفني للقطاع الخاصھما  قسم الدعم الفني برنامجين اثنين يتضمن
  .للقطاع العامالفني 

 :برنامج الدعم الفني للقطاع الخاص  - 1
تنمية قدرات منشآت الصناعة التحويلية بھدف خصيصا المصممة يتمثل في عدد من البرامج 

 ً ً ودوليا على أساس تقاسم نظام الدعم الفني  عملوي. لتمكينھا من التوسع والمنافسة محليا
من مركز تحديث ٪ تمول 70: (فھي) المصرية لتجربهإلى ا استناداً (النسب المقترحة . التكاليف
تمول  ٪80(و ) تطبيق الفرديالالقطاع الخاص في حالة  من قبل منشآتتمول  ٪30و الصناعة

مجموعة من حالة تقدم تمول من المنشآت الخاصة، في ٪ 20ومن مركز تحديث الصناعة 
مركز تحديث يقوم و. )الخدمة ذات منشآت للحصول على  5المنشآت ال يقل عددھا عن 

 بتقديم الخدمات  المختصون  خبراء، بينما يقوم الجميع الخدماتوتنظيم ل يسھالصناعة بت
  : باألھداف المرتبطةيبين الجدول التالي الئحة اإلجراءات  و.المطلوبة

  

 الھدف اإلجراءات

إعداد دراسة تشخيصية لكل منشأة تتقدم ): 1الدعم الفني (
 للبرنامج

 .يد احتياجات كل واحدةتصنيف المنشآت وتحد

 

   .تطوير عام للمنشآت): 2الدعم الفني (

تدريب العاملين على المھارات الصناعية ): 3الدعم الفني (
 األساسية وغير المتخصصة

  .للمنشآت)  غير المتخصص(توفير الدعم الفني العام 

  .فنية محددةتقديم برامج خدمات تعالج مشاكل  فنية متخصصة احتياجات): 4الدعم الفني (

مجموعة متخصصة من الخدمات لدعم ): 5الدعم الفني (
 قدرة المنشاة على التصدير بنجاح 

 .تقديم برامج خدمات متخصصة في مجال التصدير 

دعم تدريجي لتطوير التجمعات المتواجدة ): 6الدعم الفني (
 وخلق تجمعات جديدة

 تقديم برامج خدمات متخصصة في دعم تجمعات  المنشآت
clusters. 



29 

 

 

  :برنامج الدعم الفني للقطاع العام  - 2
وفق الصيغة والمنھجية التي تقرھا  للقطاع العام الدعم الفني الصناعة  تحديثمركز سيقدم 

المنشآت  وسيتركز ھذا الدعم كأولوية في الحكومة بخصوص إصالح القطاع العام الصناعي 
تمويل  إن ف، للحكومة المالية  ذه المنشآت ة ھيبعونظراً لت. التي ستحددھا الحكومة   الناجحة

   . العامة ميزانية المن سيكون الدعم الفني للمنشآت العامة المختارة 

منشاة صناعية على الدعم الفني في السنوات الثالثة األولى  1000من المقترح أن تحصل 
مشروع الحالي الل للبرنامج، وھذا العدد ال يشمل المنشآت النسيجية التي يتم مساعدتھا من خال

وسيتم مراجعة ھذا العدد التقديري على أساس التجربة العملية من المرحلة األولى لھذا 
ً بأنه من المفترض أن يزداد عدد الشركات التي ستتلقى الدعم الفني في السنة . المشروع علما

ة التي تكون قد نجاح التجربة في السنة األولى وخبرة مركز تحديث الصناعألن الثانية والثالثة، 
  .اكُتسبت، ستحفز المزيد من الشركات لطلب خدمات قسم الدعم الفني

  

  :مركز تحديث الصناعة
والكفؤة لتنفيذ باإلدارة الفعالة للتحديث الصناعي ارتباطاً وثيقاً الشامل  الوطني يرتبط نجاح البرنامج

ربية من حيث البدء ببرنامج رائد وكما ھو متبع في العديد من التجارب العالمية والع. ھذا البرنامج
أوالً ثم االنتقال إلى مركز تحديث صناعي شامل ودائم ، فإن برنامج التحديث الصناعي في سورية 

عن إدارة كمؤسسة مستقلة ومسؤولة   الشامل  للتحديث الصناعي دائم  يقترح إحداث مركز وطني
وبحيث يتبع مباشرة إلى رئيس  الخاص وبمشاركة حقيقية وفعالة مع القطاع  البرنامجوتنفيذ ھذا 

  .يكون وزير الصناعة ھو رئيس مجلس إدارة ھذا المركز ، وأن هالوزراء أو نائب

الوطني  لبرنامجلاإلجراءات المقترحة في الخطة التفصيلية  تنفيذن مسؤولية إدارة المركز تتضمن إ
، كما تواكب إدارة المركز تحديث الصناعة، وبشكل خاصة الدعم الفني المقدم للشركاتلالشامل 

تنفيذ اإلجراءات األخرى التي يتم تنفيذھا من قبل وزارة الصناعة والمؤسسات الحكومية والخاصة 
  :وبالنتيجة يوجد ثالثة أذرع  للتنفيذ ، المرتبطة بقطاع الصناعة

 .وزارة الصناعة  - 1
 .)تنفيذ األقسام الفنية(مركز تحديث الصناعة   - 2
 .امة والخاصة المعنية بقطاع الصناعةالمؤسسات والھيئات الع  - 3

  :ويحتاج إنشاء وعمل المركز إلى تحقيق ثالثة شروط مسبقة ليقوم بمھامه وبنجاح
. المركز بموجب مرسوم رئاسي وبسلطات تسمح بإدارة البرنامج بكفاءة ومرونة حداث إ - 1

نامج فأھمية ھذا الشرط تنبع من أن شمولية وعمق وتنوع اإلجراءات الموصوفة في البر
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تتطلب مرونة عالية وإدارة وسلطة يمكن من خاللھا تتبع ما تقوم به المؤسسات األخرى 
  .المعنية بالصناعة

تحديث الصناعة ومركز تحديث الصناعة تحت إشراف ل الوطني الشامل  برنامجالأن يكون  - 2
ة للشؤون االقتصادية، مع رئاسة وزير الصناعة لمجلس إدار هرئيس مجلس الوزراء أو نائب

والوقوف  تؤمن سھولة التنسيق بين مختلف الوزارات المقترحة تبعية المركز إن . المركز
  . على مراحل تنفيذ البرنامج 

، من القطاعين أو نائبه  الوزراءأن يتم اختيار أعضاء مجلس اإلدارة من قبل رئيس  - 3
ة العمل الفني الخبرة السابقة الفعالة في مجموعات: (الخاص والعام، ووفقا لمعايير شفافة

  ...)واإللمام بالمسائل الصناعية
 

 : تمويل مركز تحديث الصناعة
 

ثالثة خالل صندوق خاص  يحدث لھذه  الغاية يتكون من  تحديث الصناعة من  مركز  يمول
  : مصادر

 . الميزانية العامة للدولة - 1

 .مساھمة القطاع الخاص السوري  - 2

 . الجھات المانحة  - 3

 ً ً بأنه يوجد حاليا التي تنفذ برامج وأنشطة  والجھات المانحة  عدد من وكاالت التنمية الدوليةعلما
ً في ضعف التنسيق  كامل بين مختلف المشاريع تالوتدعم الصناعة السورية، لكن عملھا يتسم أحيانا

وبالتالي فإن زيادة التنسيق بين مختلف  ، ، باإلضافة إلى تعدد الدراسات)وحتى قيد التنفيذ(المنفذة 
  .البرامج سيساعد فعلياً في تنفيذ برنامج تحديث الصناعةھذه 

  :التحديث الصناعي في سوريةتحديات : القسم الثالث

ال تحتمل التسويف  ضرورة ملحةمما تقدم يمكن القول إن تحديث وتطوير الصناعة السورية أصبح 
 –البرنامج الرائد  -ناعيوبالتالي فإننا نعقد اآلمال على برنامج التحديث والتطوير الص ،أو التأجيل 

يتحول إلى  أن ، و الجادة و السليمة في ھذا المجال في أن يكون البداية ،وإن تأخر بعض الشيء
عنصر محرض على توسيع نطاق التحديث والتطوير الصناعي  سواء  بتشميل عدد أكبر من 

ة أخرى تؤكد االنتقال إلى قطاعات وأنشطة صناعيبو أ لشركات ضمن قطاع النسيج واأللبسةا
وذلك من خالل البرنامج الشامل للتحديث والتطوير  الدراسات ضرورة تحديثھا وتطويرھا

كما يؤمل أن  يساھم تنفيذ ھذا البرنامج في  خلق تفاعل متبادل مع مختلف القطاعات . الصناعي
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ً على مسيرة التنمية ال االقتصادية واألنشطة  صناعية في األخرى ذات العالقة وبما ينعكس ايجابيا
   : وھنا البد من أخذ األمور التالية بعين االعتبار .سورية

ة الشروط  -1 وفير كاف إن عملية التحديث والتطوير الصناعي في سورية وقد بدأت فإنه البد من ت
  .والمستلزمات البشرية والمادية لنجاحھا

ان تنت -2 ان أو زم دودة بمك ة مح ت عملي ناعي ليس وير الص ديث والتط ة التح ي إن عملي ھ
اك  ا كانت ھن تمرة طالم ة مس ا ھي عملي تحقاقھما وإنم التطوير تتطلب تحديات منافسة و باس

 . والتقدم
م تتجاوب  تحقق النتائج المرجوة منھا إن عملية التحديث والتطوير الصناعي ال يمكن أن  -3 ا ل م

ات  ة القطاع ى كاف ا إل ا ونتائجھ ل مخرجاتھ ي نق اھم ف ا وتس ة بھ ل المحيط ة العم ا بيئ معھ
 .  االقتصادية والخدمية األخرى 

 

ة  ة وطني من ھنا فإننا ال نجافي الحقيقة عندما نؤكد أن تحديث وتطوير الصناعة السورية أصبح مھم
ة  ،ملحة بكافة األبعاد االقتصادية واالجتماعية بل وحتى السياسية امج يشكل نقل ذا البرن ذ ھ وأن  تنفي

الصناعة وفي ذات الوقت في عمل غرف الصناعة نوعية ھامة في عمل الحكومة السورية ووزارة 
ة ومسؤولية ومشاركة  ة ورجال الصناعة في سورية تعبر عن االنتقال إلى دور جديد أكثر أھمي فعال

  .   من كافة األطراف في القرار والتنفيذ

  :في مقدمتھامجموعة من المخاطر والتحديات تواجه عملية تحديث الصناعة السورية 

 .التي تؤثر سلباً على جذب االستثمارات  واإلقليمية السائدة الظروف المحلية  -1

بطء    -2 ي ال املف ادي الش ة اإلصالح االقتص تلزماته عملي وفير مس ي  ،وت أخر ف ذلك الت وك
ا الصناعة السورية والتي سبق عرضھا في  اني منھ لبيات التي تع معالجة المعوقات والس

 . القسم األول

 .  العملية وتحقيق اآلمال المعقودة على دورهضعف تجاوب القطاع الخاص مع ھذه   -3

ة عدم تھيئة  -4 امج الحالي مجرد محاول ة بحيث يصبح البرن ذه العملي ة ھ البيئة المناسبة لمتابع
رة  ، من المحاوالت السابقة التي تم تنفيذھا أو لم يتم استكمالھا ى درجة كبي ألة عل وھي مس

امج رة البرن ق من فت د  من الخطورة خاصة وأنه لم يتب ام في أحسن الرائ ل من ع سوى أق
  .تقدير 

اً في سوريةلذلك و  ائدة حالي اذ  ، في ضوء تجارب البلدان األخرى والظروف الس د من اتخ ه الب فإن
ى  درتھا عل ز ق اً تعزي اء الصناعة السورية وثاني مجموعة من اإلجراءات والتدابير التي تكفل أوالً بق

التنافسية وتوفير كافة المستلزمات التي تساعد على تحقيق  االستمرار والنمو من خالل تعزيز قدرتھا
إن الصناعة السورية اليوم تعمل في الوقت الضائع وبالتالي فإن المطلوب كبير والزمن . ھذا الھدف 



32 

 

التسرع  وبنفس الوقت عدم محدود والفرص تقل شيئاً فشيئاً وھذا يدفعنا إلى تجنب االنتظار الطويل 
  . أن فرق عمل مؤھلة ومخولة قادرة على تنفيذ المطلوب بالشكل األفضلوالشك ب ، واالرتجال

ه  ل  و وعلي ن أج ورية ، وم ي س ديث الصناعي ف ة التح اح عملي بة لنج ة المناس وفر البيئ ةت  مواجھ
ؤثر قد  التي والمعوقات والمخاطر  التحديات  لباً  تحد أو ت ى أدا س ه عل ه من هتحقيق أھدافو ئ ، فإن

  : والتدابير التالية إلجراءاتااتخاذ  الضروري 

  :على المستوى الحكومي -أوالً 

ى سلطة سياسية -1 ل أعل زام  ، تبني برنامج التحديث والتطوير الصناعي من قب ك لضمان الت وذل
الي  ه وبالت كافة المستويات اإلدارية والتنظيمية بالتعاون مع ھذا البرنامج بفعالية تضمن تسھيل مھام

ادة الصادراتنعكس على قطاعات االقتصاد الوطني ست التي   في تنفيذ أھدافه نجاحه  ،من خالل زي
دخل وتحسين مستوى المعيشة ، خلق المزيد من فرص العمل و ادة ال الي زي اءات وبالت ع الكف . ورف

ديث  امج التح اج برن ى إدم يط عل ى للتخط س األعل ة المجل ي موافق راع ف ة اإلس ب بداي ذا يتطل وھ
  . في الخطة الخمسية العاشرة والبدء بتنفيذه والتطوير الصناعي الشامل

ع أو  -2 إن عملية التحديث والتطوير الصناعي  ليست عملية محددة بإطار زمني محدد لمعالجة واق
ا  ا أو نشاط م ة مستمرة ومتجددة ، مشكلة أو قطاع م ل ھي عملي ة  ، ب وفير الرؤي الي يجب ت وبالت

اح  تمراريتھا بنج مان اس ة لض ة واألداة الفعال ن  كاف ركات م ن الش ن م دد ممك ع ع مولھا أوس وش
ومن المعروف أن برنامج التحديث والتطوير الصناعي .األنشطة  الصناعية والخدمية المرتبطة بھا 

ادم ،الرائد  ام الق ل منتصف الع دير قب ه  ،الذي يجري تنفيذه حالياً سوف ينتھي في أحسن تق ذلك فإن ل
ة  ل تھيئ ن أج وري م رك الف ن التح د م ذ اآلن الب ديل من وطني الب ان ال و الكي ديث  وھ ز التح مرك

لضمان استمرارية عملية التحديث والتطوير ) مكاناً وكوادر وتجھيزات وأنظمة ولوائح (  الصناعي
  . الصناعي واالستفادة من الخبرات الوطنية التي تراكمت من خالل البرنامج الرائد الحالي

أ -3 ل ب ة والعم الي القناع د وبالت ة التأكي ة وليست مھم ة وطني ديث الصناعي ھي مھم ة التح ن مھم
زم ، فقط وواجب أصحاب الشركات  ا يل وفير كل م تشجيع  القطاع ل  لذا  يجب أن تقوم الحكومة بت

ي  دخول ف ة،  وال ات اإلنتاجي ى القطاع ه إل ي  التوج ه  ف أمول من دور الم ام  بال ى القي اص عل الخ
ه وتحسين كفاءة منشآته  ، ،  وتوسيع استثماراته الصناعات ذات المكون التكنولوجي األكبر ا أن ، كم

ل  المؤسسات والھيئات الداعمة  توفير البد من  ا ھو  والضرورية  للتحديث الصناعي وتفعي دور م
ادرات ،  ة الص ة تنمي ي ، ھيئ دريب المھن ز الت ل مراك ا مث اً منھ ود حالي زالموج ة  مراك الفني

خ المتخصصة، تثمار من والت..مؤسسة المعارض ال ة االس ياً في تحسين بيئ ر عنصرا  أساس ي تعتب
  .وتحسين القدرة التنافسية للصناعة السورية بشكل متواصل، ناحية
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ام الصناعي -4 انون إصالح القطاع الع ة من  بشكل  اإلسراع في إصدار ق ة متكامل يتضمن حزم
اعه  الج أوض ي تع دابير الت راءات والت ة والما( اإلج ة والتنظيمي ةاإلداري ة والفني ذري )  لي كل ج بش

  .     وشامل ويحول ھذا القطاع إلى قطاع ناجح منافس رابح قادر على التوسع بإمكانياته الذاتية 

ذ تإن المعونات والمساعدات التي  -5 قدمھا الدول المانحة والمنظمات اإلقليمية والدولية من أجل تنفي
ناعي ديث الص امج التح ي ، برن ال ف ام وفع ر ھ ل عنص رات   تموي ل الخب امج ونق ذا البرن ذ ھ تنفي

ى  د عل ن التأكي د م ه الب وري ، إال أن امج الس ين أداء البرن ي تحس اعد ف ي تس دة الت ارب المفي والتج
امج ھذا البرحصول ضرورة وجود مورد وطني متجدد ومستمر من أجل ضمان استمرارية  ى  ن عل

نوبالتالي فإنه  ، التمويل الالزم للتحديث الصناعي  د م ة تصب  الب ذه الغاي ة صندوق وطني لھ إقام
فيه المعونات والمساعدات والمنح الخارجية المخصصة لھذا الھدف إضافة إلى مصدر وطني داخلي 
واردات  ة ال ن قيم غيرة م بة ص يص نس ل بتخص اص يتمث اع الخ ة والقط ين الحكوم اركي ب تش

ين لكلفة الجھات المشاركة تم إدارته بشكل مشترك من قبل ممثلتوالصادرات لھذا الصندوق على أن 
   .  والمعنية

ة -6 ه المصارف الخاصة وتحسن أداء المصارف العام ذي ازدادت في ات من   ،في الوقت ال د ب فق
ل ت أن  الضروري توجه كل ھذه المصارف إلى التمويل االستثماري  متوسط األمد عوضاً عن تموي

 ً دى المصارف خاصة في ظل ،  شراء السيارات مثالً كما ھو حاصل حاليا رة ل داعات  كبي وجود  إي
  . العامة والخاصة ال يتم استثمارھا أو توظيفھا

ذھا ذات  -7 رامج التي يجري وسيجري تنفي اريع والب ين مختلف المش ضرورة التنسيق والتكامل ب
ناعي ديث الص ة بالتح ات  ،العالق ال والمؤسس ز األعم ية، مرك ة التنافس م الجاھزي امج دع ل برن مث

وري،  رالس غيرة مش ات الص م المؤسس روع دع ودة، مش روع الج ي ، مش يم المھن وير التعل وع تط
رامج .. والمتوسطة، مشروع التحديث القطاعي والمؤسساتي الخ من أجل توزيع أدوار ومھام ھذه الب

 ً ا ا ھو حاصل حالي ذه  ، بشكل يضمن تكاملھا وعدم التكرار واالزدواجية كم ة ھ د من فعالي ا يزي وبم
ق رامج وتحقي ات الب اليف وأقصر األوق ل التك اليب وأق دافھا بأفضل األس ن  ، أھ د م جع المزي ويش

يم  ائج وتقي ا يتحقق من نت ى استمرار نشاطھا في سورية في ضوء م الجھات الداعمة والمانحة عل
  . ايجابي لما تقدمه

اري -8 ادل التج ر التب ات تحري ورية بمضمون اتفاقي زام س ز إن الت ت حي ا ودخل ت عليھ ي وافق  الت
ة أمراً واقعاً ،  أصبحقد التنفيذ  ا بعض الشركات  إال أنه من الضروري مواجھ اليب التي تتبعھ األس

ا و  في عدد من البلدان العربية واألجنبية  من أجل االلتفاف على ھذه االتفاقيات ا ورد فيھ استغالل م
إن  على غير وجه حق ذلك ف ت، ل أ البضائع المس دقيق بشھادات منش ذه التشدد في الت وردة ضمن ھ

التي سيؤدي إليھا  الصناعة السوريةاالتفاقيات أصبح مسألة وطنية بامتياز نظراً لآلثار المدمرة على 
ات معروفمن جانب آخر . أي تھاون في ذلك  ا ب ً وكم ه ال،  ا الم تستغني عن  فإن ة في الع توجد دول

ام بضائع ا بسھولة صناعتھا  ة أم ا كامل دول األخرىوبدون ثمن مقابل فتح أبوابھ  فمن المعروف  .ل
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دابير  اإلجراءاتأن ھناك مجموعة من  ذا الشكل أو ذاك في تحسين وضع الصناعة والت تساھم بھ
ه في أسرع وقت  ا يجب تطبيق ذا م ة وھ ات الموقع الوطنية بما ال يتعارض مع االلتزامات باالتفاقي

  . الناشئة  وفي مقدمته اإلسراع في إصدار قانون تنظيم حماية  الصناعة ممكن 

رات استشارية متنوعة  ، اإلشارةإن عملية التحديث والتطوير الصناعي كما سبق  -9 تحتاج إلى خب
املة ووضع خطط التطوير والتحديث أو و متقدمة سواء في مرحلة إعداد الدراسات التشخيصية الش

ذا  د ھ ف عن ن تتوق د ل ألة بالتأكي ا ، والمس ط ومتابعتھ ذه الخط ذ ھ ي تنفي د ف ة باالح ار أن عملي عتب
ة مس ذي يتطلب التحديث والتطوير عملي ة  تمرة  ومتجددة، األمر ال رات الوطني ى الخب ز عل التركي

ة وإفساح ذه العملي ر وأفضل في ھ دوره  يتطلب  ،المجال أمامھا للمساھمة بشكل أكب ذا ب  تنظيم وھ
دة  مھنة االستشارات  ات الموجودة والمعتم ى  تشجيعھا ومن خالل الجمعي ع نفسھا وتطوير  عل  رف

اء تمر ة أعضائھا كف كل مس ات و ، بش ات والجھ ه بعض المنظم وم ب ذي تق ز ال بن والتميي ة الغ إزال
  . المانحة بين االستشاري الوطني واألجنبي عند تساوي الكفاءات والمؤھالت

جيع - 10 ل بتش ناعة يتمث وزارة الص داً ل ب دوراً جدي ا تتطل بق ذكرھ ي س ية الت ور األساس  إن األم
كما يتطلب أن ينعكس ھذا الدور على البنية  ، وتحفيز وتمكين الصناعة السورية بكافة أشكال الملكية

   . الھيكلية والتنظيمية للوزارة بما يؤكد الدور الجديد وتوسيع نطاق الالمركزية فيھا 

  :على مستوى القطاع الخاص -ثانيا

التزامات  منه  والتطوير الصناعي يتطلب إن الدور التشاركي للقطاع الخاص في عملية التحديث -1
ى  ة حت ذه العملي فافية في ھ محددة تتمثل بمزيد من الوعي واإلدراك للتعامل بصدق وموضوعية وش

ادة والمسؤولة  . بالمستوى المطلوب والمأمول ته تكون مشارك ذلك أن إضاعة فرصة المشاركة الج
أ ا ت ة سيكون لھ ذه العملي ىمن قبل القطاع الخاص في ھ رة عل لبية كبي االقتصاد  مستوى  ثيرات س
هومصداقيته  الوطني وعلى العالقة بين الحكومة والقطاع الخاص ا يطالب ب ذ م من  وجديته في تنفي

  .  المشاركة في القرار والتنفيذ

ناعية  إن -2 ات الص ا المؤسس ي تواجھھ ة الت ة والخارجي ديات المحلي ة التح ب أن ،إدراك أھمي يج
ة تتحول إلى إرادة  ة ناجحة وفعال كوفعل علمي ومدروس من أجل أن تكون المواجھ ن اإلرادة أ ذل

ة المنافسة  في التحديث والتطوير اء ومواجھ ام  من أجل البق تعداد ت ينبغي أن تكون عن قناعة واس
 .للقيام بكل ما تتطلبه ھذه العملية من جھد ووقت ومال

ة و -3 ة ومنھجي ي ذھني ة ف ة المطلوب ة النوعي ى إن النقل ط عل لوب القطاع الخاص ال تقتصر  فق أس
اته وحسب وعي آخر داخل  ،عالقاته وتشابكاته خارج نطاق مؤسس د أن تترافق مع تطور ن ل الب ب

  . منشأته وكذلك في مھام ودور  المؤسسات والجمعيات واالتحادات التي تمثله

ة موضوعيإن التوازن بين  -4 ل الحقوق والواجبات ال يمكن أن يتحقق دون رؤي ة ومسؤولة من قب
رد  القطاع الخاص تكون ھي الضمانة الفعلية في تجنب أي اختالل في ھذا التوازن سواء بالفعل أو ب
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ل االت دون  الفع ة المج ي كاف وانين  ف ة والق ي األنظم ي ف زام الواضح والفعل ك االلت ة ذل ي مقدم وف
  .جوء إلى االنتقائية في االلتزامالل

ل  -5 رورة العم ة وض الإدراك أھمي ع األعم اري  لمجتم ق  ، االستش ا يتعل اص م كل خ وبش
الج ، باالستشارة الوقائية  وة والضعف في الشركات الصناعية وتع ع الق درس وتشخص مواق التي ت
اھر التراجع و دوثھا  الخطرمظ ل ح ا ي، قب ة م اقم أي ن تف ر م أمن كبي ي م أة الصناعية ف ل المنش جع

ة ما ، منذ بدايتھا  سلبية ومعالجتھا مظاھر  يوفر الكثير من الجھد والوقت والمال الذي ستتطلبه عملي
ا د تفاقمھ ذه المظاھر عن ائج ھ ة .  معالجة نت ارة أصبحت صفة مالزم ا أن االستش ة كم ة دائم ومھم

    .الراغبة في االستمرار والنمولكافة الشركات الجدية 

  :خاتمة

وم ورية الي ناعة الس يش  إن الص ي  تع روفف عوبة وال ظ ي الص ة ف دغاي ف ، تعقي ا  ويتوق وجودھ
اءة ، ومستقبلھا ذه ل اإلجراءات التي تتخذ  على حسن وكف ة ھ نعكس بشكل  ، الظروف مواجھ ا ي م

ر  ى مباش تقل عل ي المس ا السياس ام وقرارن كل ع وطني بش ادنا ال لة اقتص ي المحص ت .  ف إن الوق
د يسمح بمزي اليوم  الضائع الذي تعمل فيه غالبية منشآتنا الصناعية م يع ل أو التسويف ل د من التأجي

ن  د م ال وأيضاً بمزي ة أو القطاع  ، التسرع واالرتج ة الحكوم ى مطالب ط عل ألة ال تتوقف فق والمس
اص رد  الخ كل منف راء أو ذاك بش ذا اإلج اذ ھ اركية ، باتخ ة تش ة جماعي ي مطالب ل ھ ؤولة  ب  ومس

ة اال ي التنمي ا ف أمول منھ دور الم ب ال ا لتلع ن مأزقھ رج الصناعة م ة تخ إن . قتصادية واالجتماعي
ة أشھر  الصناعة السورية ھو التنفيذي لتحديثالبرنامج  ة  منذ حوالي ثالث دي الجھات المعني ين أي    ب

ا أن ، )  ، وغرف الصناعة وزارة الصناعة ، ھيئة تخطيط الدولة ، المجلس األعلى للتخطيط (  كم
اني  ؤتمر الصناعي الث ذي الم ي ال يعقد ف ار ال 25س ھر أي ادمش ون  ق د تك دة وق يكون فرصة جدي س

ى المسار الصحيح  ة مع  . األخيرة لوضع الصناعة السورية عل ود الحكوم أن تكامل جھ والشك ب
ذي  ھو وحده  امج التنفي ين في البرن ا ھو مب ذا المجال وفق م جھود القطاع الخاص الوطني  في ھ

   .  بداية وضمان نجاح سورية في تحديث وتطوير صناعتھا الوطنية 
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