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 الصناعة السورية في ظل األزمة

 الواقع ومتطلبات التعافي

  

10  /9/2015  

 فؤاد اللحـام*      

ً سياسي ها حل التمكن من دخلت األزمة السورية عامها الخامس دون  األمر الذي أدى إلى .  اً أو حسمها عسكريا

الحاق ووجنوب سورية وبشكل خاص في شرق وشمال واتساع رقعته ته حداستمرار الصراع المسلح وازدياد 

السوريين  اعأوض على انعكاسهووالسكنية  والخدمية المزيد من األضرار بالبنى التحتية والمنشآت االقتصادية

 .. السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

اضافت األزمة مشاكل جديدة  زادت من حدة المشاكل والصعوبات التي كانت تعاني منها الصناعة السورية 

 سياسات االنفتاح غير المدروس خالل السنوات العشر التي ائج نتتركيبها الهيكلي من ناحية و ضعف  بسبب

تحويلية قطاع الصناعة ال دلة بينوالتأثيرات المتباأدت التشابكات كما . من ناحية أخرى  سبقت نشوب األزمة

اع القطعلى هذا ليس إلى ازداد حدة اآلثار السلبية لألزمة  األخرى ومختلف القطاعات االنتاجية والخدمية

ً  بل وحسب  .  على القطاعات األخرى أيضا

 أثر األزمة على الصناعة السورية  -أوالً 

 يمكن تحديد أهم نتائج وآثار األزمة على الصناعة السورية بما يلي: 

ألسباب عديدة منفردة أو مجتمعة عن االنتاج العامة والخاصة صناعية المنشآت أعداد كبيرة من الخروج  -1

 توفيروى المعامل صعوبة الوصول إلو األولية وسرقتها.المواد واألبنية واآلالت  تدمير وحرق من أهمها:

هرباء الالزمة ) كصعوبة توفير حوامل الطاقة وكذلك  .سواء المحلية أو المستوردة همستلزماتاالنتاج ونقل و
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) العامة  ة خدميالتحتية و المرافق ..( بالكميات واألسعار المناسبة نتيجة تدمير العديد من ال، مازوت ، فيول

عدد لغ ب وقد. المياه( شبكات ك الحديدية  والسككهرباء ، ال ومحطات ومراكز انتاج وتحويل  شبكاتطرق ، 

بقيمة منشأة  1524حمص  و حماة و حلب و دمشق وريفهافي المتضررة التي تم احصاؤها المنشآت الخاصة 

بلغ عدد طلبات أمين عام محافظة ريف دمشق وحسب  . ليرة سوريةمليار 250 حوالياجمالية 

 800من العام الحالي حوالي  ، حتى نهاية شهر أياردمشقالمقدمة من الصناعيين لمحافظة ريف   األضرار

في حلب صرح  رئيس اتحاد غرف الصناعة بأن هناك أربعة آالف منشأة صناعية وحرفية تعمل في و. طلب

ي قطاع العام الصناعللبالنسبة د عن أربعين ألف منشأة كانت موجودة قبل األزمة . أما يحلب من أصل ما يز

شركة ومحلجين كانت متوقفة  14من االنتاج إضافة إلى شركة ومعمل ومحلج  49ة إلى خروج فقد أدت األزم

اجمالي  يصبحل مليار ليرة سورية 365.5 نحو المباشرة وغير المباشرة ه اجمالي خسائر بلغحيث قبل األزمة 

وكان آخر هذه الخسائر معملي الغزل والسكر في  مليار ليرة سورية  615خسائر القطاع الصناعي حوالي 

  .محافظة ادلب 

( عودية...الستركيا، مصر، األردن، لبنان، فنيين إلى الخارج )الصناعيين والعمال وال نزوح عدد كبيرمن -2

أو بسبب الخوف من عدم القدرة على االلتزام ، االعتقال األوضاع األمنية وانتشار الخطف وبسبب تردي 

تقرير صدر مؤخراً عن األمم المتحدة إلى أن هروب  يشيرو التصدير الموقعة مع الجهات المستوردة .بعقود 

مليار دوالر وخروج  22أحد أسوأ االنعكاسات االقتصادية للحرب، مقدراً ما خرج بنحو  كان  رؤوس األموال

 من تركيا والعراق وألمانيا من رجال المال واألعمال السوريين للخارج، وعدّ التقرير كالً  %60 نما يزيد ع

ومصر من أوائل الدول التي جذبت رؤوس األموال السورية وقدّمت التسهيالت الكافية إلنشاء مشاريع 

احتلت االستثمارات السورية مراتب متقدمة من اجمالي االستثمارات في هذه  ، حيثاستثمارية على أراضيها

ا يقارب مبن سوريون حجم استثماراتهم في مصرر مستثمروقد  ، وحسب صحيفة األهرام المصرية ، البلدان 

 ) األردن وحسب تقرير مجموعة وفي .والمنسوجات والسياحة والتعدين المالبسملياري دوالر تتركز في 

أكسفورد بزنس جروب (  نقالً عن لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ) اسكوا( ، أدخل 

في شركة سورية  500تم تسجيل نحو  كما 2012مليار دوالر إلى األردن خالل عام  السوريون أكثر من

وفي لبنان . 2013األولين من عام شركة سجلت في الشهرين  85منها  2012و 2011خالل عامي األردن 

مليار دوالر، وهناك مصادر أخرى تقدرها  11سكوا نحو حسب اإلالتي أدخلها السوريون  كمية األموالبلغت 

ن السوريو حاز المستثمرون، حسب وكالة األناضول التركية و، في تركيا و. مليار دوالر 18و15ما بين 

ساهم  يثح،  على ثلث الشركات ذات الرأسمال األجنبي في تركيا خالل األشهر الستة األولى من العام الحالي

 احتلكما  ، 142، ثم اإليرانيون بـ 184، تالهم األلمان بـ 2395شركة من أصل  750السوريون في تأسيس 

، حيث أسس %25.2المستثمرون السوريون المرتبة األولى في قائمة الشركاء األجانب بنسبة وصلت إلى 

ً في العام الماضي شركات 1131 هذه األرقام ضئيلة تبقى  كن ولمليون دوالر. 32.8جديدة بقيمة  سوريّا

 وقد مليارات دوالر. 4.3بحجم االستثمارات الحقيقي الذي يتحدث عنه السوريون والذي يقدّر بحوالى مقارنة 

  ق.المطاعم وتجارة المفرّ  والصناعات النسيجية والغذائية  تركيا في السوريين في اتتركزت استثمار

بالتالي وصناعات النسيجية والغذائية للل الزراعية التي تشكل مدخالت يالمحاصوتسويق تراجع انتاج  -3

المستلم  طنقلات كمية حيث انخفضالكميات المسلمة للجهات العامة المعنية  بتسويق وتصنيع هذه المنتجات ، 

 ً ألف طن في  11إلى  2010ألف طن عام  628من قبل المؤسسة العامة لحلج وتسويق األقطان من  رسميا

ألف طن عام  220. ما أدى بالتالي إلى تراجع كميات القطن المحلوج من  2015ف األول من عام النص

. إضافة  2015الف طن فقط لغاية النصف األول من عام  3.6وإلى  2011لى ألف طن عام 149إلى   2010

آالف  6لى إ 2010ألف طن عام  377إلى تراجع انتاج بذورالقطن المستخدمة في انتاج اللنت والزيت  من 
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  2011عام  مليون طن  1,850. كما تراجع انتاج الشوندر السكري من  2015طن في النصف األول من عام 

 28و 2014في عام ألف طن  42 والى  2013في ألف طن  116 والى  2012في عام   ألف طن 716الى 

كمية   تيعه. كما تراجعتم تحويله إلى علف للماشية بسبب عدم اقتصادية تصنحيث  2015ألف طن عام 

إضافة  ، 2015 نهاية آبحتى   ألف طن 450أقل من إلى   2010مليون طن في عام  3المستلم من القمح 

حكومة إلى وقد لجأت ال.  اوالحليب وغيره والخضرواتوالفستق الحلبي الزيتون  وتسويق إلى انخفاض انتاج

التعاقد مع شركات خاصة لنقل القطن والقمح من المناطق التي يسيطر عليها المسلحون إلى المناطق التي 

 .والمطاحنوالزيوت من أجل تأمين ما يمكن من هذه المنتجات إلى المحالج ومعامل الغزل تسيطر عليها 

التي كانت تزود المنشآت الصناعية  والحرفية الصغرتوقف العديد من المنشآت والمشاغل المتناهية  -4

جورهم املين فيها أو تخفيض أتسريح أعداد كبيرة من العو  الصغيرة والمتوسطة ببعض الخدمات االنتاجية

من المنشآت الحرفية تعرضت للتخريب والدمار  %70رئيس االتحاد العام للحرفيين أن ما يقارب وقد صرح .

كثر األوكان حرفيو حلب  اصة مع تواجد الحرفيين وانتشارهم في كافة محافظات القطرزمة الراهنة خخالل األ

وحسب التقرير السنوي الصادر عن مديرية المدن والمناطق الصناعية في وزارة اإلدارة المحلية اً. تضرر

عدرا، والشيخ نجار، وحسياء، ودير الزور  إلى  الصناعية : مدنالعدد العاملين المتضررين في  وصل

عدد العمال  سبق أن أعلنت وزارة الصناعة أن كما ، عامالً متوقفاً عن العمل 41167عامالً، منهم  114627

ألف  200ألف عامل، منهم  800 بلغالذين خسروا عملهم إثر توقف معامل القطاع الخاص الصناعي فقط 

عمال ادة عدد الفنيين واليوقد أدى كل ذلك إلى ارتفاع نسية البطالة وز  .اعيةمسجلين في التأمينات االجتم

عدا الفنيين ألف مهندس  20المهندسين ، نحو  يبالمهاجرين حيث بلغ عدد المهندسين لوحدهم ، حسب نق

 .والعمال اآلخرين

ارتفاع تكاليف االنتاج بسبب الحصار والمقاطعة سواء فيما يتعلق  بفتح االعتمادات أو في نقل مستلزمات   -5

األمر الذي أضاف أعباء اضافية على كلفة المنتج وبالتالي  ،االنتاج واالنتاج الجاهز من وإلى البالد وضمنها 

ن قسم هام مخسارة إلى  ذلك كما أدى وخاصة في ضوء التراجع المستمر في قيمة الليرة السورية .سعره 

 بسبب المقاطعة أو بسبب الخوف من قبل عدد من الشركات األجنبيةوإلغاء عقود تصديرخارجية األسواق ال

  عدم وفاء الشركات الوطنية بالتزاماتها.من 

لمحلي الصالح االستيراد والتهريب بسبب توقف أو نقص االنتاج محلية حصة هامة من السوق الخسارة  -6

المنتجات  وانتشار تزوير العملة الوطنية وارتفاع األسعار انخفاض قيمةو تراجع القدرة الشرائية للمواطنينو

والتالعب بقيمة المنتجات الصناعية المستوردة نظامياً وحاالت الفساد المعروفة فيما يتعلق بتصنيف وتخليص 

التهريب عبر الحدود والحواجز بين مختلف المناطق . المستوردات و / أو قيمتها الفعلية إضافة إلى ازدياد 

مليون دوالر  497ارتفعت من  أن الصادرات التركية إلى سوريةالتركية إلى اإلحصاءات الرسمية حيث تشير 

وهو  2014مليار دوالر في عام  1.8ولتصل إلى  2013مليار دوالر  في عام  1.02إلى  2012في عام 

 1.84والذي بلغ  2010درات الذي كان في ذروة التعاون مع تركيا في عام المستوى المقارب لحجم الصا

مليار دوالر . ونظراً ألن استهالك المناطق الحدودية  الشمالية التي يسيطر عليها المسلحون اليمكن أن يعادل 

الحدود من تركيا، فإن هذه المستوردات على األغلب عبرت  2010ماكانت تستورده سورية بكاملها طيلة عام 

 والحواجز ووجدت طريقها إلى كافة األسواق الداخلية ونافست الصناعة السورية الجريحة في عقر دارها .

سيطرة الجماعات المسلحة على معبر نصيب الحدودي مع األردن وعدم تأمين معبر بديل له حتى اآلن.  -7

إضافة إلى خروج المراكز الحدودية  األخرى مع العراق وتركيا عن سيطرة الحكومة األمر الذي أدى إلى 

جية نتاج الخارصعوبات وتكاليف اضافية على الصناعة الوطنية سواء في مجال استيراد مستلزمات اال

أوتصديرالمنتجات الجاهزة بسبب اضطرار المستوردين  والمصدرين إلى اللجوء للنقل الجوي والبحري كلياً 
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ً  لنقل انتاجهم ومستلزماته من وإلى البلدان األخرى المستوردة والمصدرة ما  أضاف اعباء مالية أو جزئيا

طعة األخرى التي فرضتها األزمة فيما يتعلق بالمقا هاتين العمليتين إضافة إلى الصعوباتوزمنية على كلف 

 والحصار وصعوبات التمويل والنقل والتأمين.

تحصيل ديون الشركات الصناعية من الزبائن وتسديد التزاماتها للموردين وللمصارف العامة صعوبة   -8

سب وح، رض آالف ق 10نحو فقط  حيث بلغ عدد القروض المتعثرة لدى المصرف الصناعي . والخاصة 

فإن ديون الفعاليات االقتصادية والصناعية والتجارية من  4/8/2015عام المصرف الصناعي بتاريخ مدير

وأن المصرف ، ليرة سورية مليار 20.716المصرف والتي هي قيد التسوية والمالحقة القضائية وصلت إلى 

سوية المتعاملين المتعثرين والممتنعين عن تاتخذ  اإلجراءات القضائية وقام  بتحريك دعاوى أمام القضاء بحق 

كما بلغ حجم  .ديونهم وتم منعهم من السفر بموجب اإلجراءات القانونية لقانون إحداث المحاكم المصرفية

قروض المصارف  وذلك عدا مليار ليرة سورية  12القروض المتعثرة في المصرف التجاري السوري نحو 

اقترحت المصارف العامة اصدار مرسوم جديد إلعادة جدولة القروض وقد  .األخرى  ةالعامة والخاص

 تتم حتى اآلن .    المتعثرة إال أن االستجابة لهذا االقتراح  لم

 

 دالتي كانت قيالعامة والعديد من المنشآت الخاصة  صناعيةالمنشآت التوقف العمل في تراجع أو / و  -9

لغ لغاية بشكل كبير ليب اري في شركات القطاع العام الصناعياالنفاق االستثم ، وتراجعوالتجهيزاإلنشاء 

مليون في  1مليون في مؤسسة التبغ و 2.8مليون ليرة سورية فقط منها  4نحو   2015النصف األول من عام 

 في مؤسسة األقطان . ألف 85ألف في المؤسسة الغذائية و 160المؤسسة الكيميائية و

الخبراء األجانب  عدم عودة الدولية . ومشاريع التعاون مع المنظمات والجهات المانحة العمل ب توقف -10

لمتعاقد والخاصة ا  عدد من المنشآت الصناعية العامةتنفيذ وتركيب خطوط االنتاج في  الذين كانوا يتولون

 ) الزجاج ، الحديد، اإلطارات(.عليها  أو القدوم للقيام بتطويرها 

 ع القطاع العام الصناعي تراج

 منشأة صناعية عامة  حتى اآلن ، تشير 26في الوقت الذي تتوالى فيه التصريحات الرسمية عن إعادة تشغيل 

التجارية واالستثمارية واالنتاجية الى تراجع واضح في كافة المؤشرات  القطاع العام الصناعي أعمال نتائج

الناتج المحلي اإلجمالي لهذا فقد انخفض .  2015منذ بداية األزمة ولغاية النصف األول من عام والعمالية 

مليار ليرة  13 نحو 2015خالل النصف األول من عام بلغ  حيث على الرغم من رفع أسعار منتجاته  القطاع

ليرة سورية في عام  مليار 61من حوالي مليار ليرة متراجعاً  48نحو  2014سورية وكان قد بلغ في عام 

 .2013مليار في عام  56، و2012مليار في عام  49، وحوالي 2011مليار في عام  59إلى   2010

الى نحو أيضاً  على الرغم من رفع أسعار منتجاته  2015كما تراجعت مبيعاته خالل النصف األول من عام 

من حوالي  مليار ليرة سورية متراجعة  83.6نحو  2014مليار ليرة سورية  وكانت في نهاية عام  38.6

  . 2013مليار في عام  110 الى2011 مليار في عام  127

حيث بلغت  ، 2015صادرات القطاع العام الصناعي بالتراجع خالل النصف األول من عام استمرت  كذلك

مليون دوالر صادرات المؤسسة العامة للصناعات الكيمائية من السماد  5.9مليون دوالر فقط منها  6قرابة 

ألف دوالر في المؤسسة العامة  11ألف دوالر بين المؤسسة العامة للصناعات النسيجية و 31وتوزع الباقي 

مليون دوالر  68.2نحو  4201قد بلغت في عام وكانت صادرات القطاع العام الصناعي  للصناعات الغذائية .

 مليون دوالر صادرات المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية 31.8مليون صادرات مؤسسة التبغ و 36منها 

مليون دوالر صادرات  104مليون دوالر منها  163.7بحدود  2011كانت في عام من األسمدة. في حين 

 رات غذائية .  مليون صاد 16اقطان و صادرات  مليون دوالر 37.8نسيجية و
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في عام  63575إلى   2010عامالً في عام  72358من في القطاع العام الصناعي  تراجع عدد المشتغلينكما 

ويعود   2015غاية النصف األول من عام ل  54715 إلى ارتفع قليالً و 2014في عام  54051 وإلى 2013

عدم تعويض إلى جهات عامة اخرى ومن الشركات المتوقفة  عامل  15000نقل حوالي سبب هذا التراجع إلى 

لتعليمي لمستوى اا انخفاض. تجدر اإلشارة إلى  التسرب الناجم عن االستقالة أو ترك العمل ألسباب مختلفة

من حملة  %28عدادية وما دون ومن حملة اال  %63والتي تتوزع بين  القطاع العام الصناعيلليد العاملة في 

إلى الوضع حيث يشير هذا الواقع  فقط من حملة الشهادات الجامعية . %9معاهد متوسطة والثانوية وال

ن على العمل اليدوي ويمستوى تعليمي متد واعتمادها بشكل أساسيالتكنولوجي المتردي للصناعة السورية 

لوجيا وتكنو بهااألمر الذي اليحقق قيمة مضافة كبيرة من خالل مهارة اليد العاملة ومستوى تعليمها وتدري

 يتطلب إعطاء األهمية المناسبة لتحسين التركيب التعليمي للعاملين فيها. الصناعات التي تعمل فيها ما 

لتي لم ا في القطاع العام الصناعي الفعلية  المنفذة  االستثماراتتراجع  وتثير التساؤل والقلق ه إال أن ما 

من االعتمادات المرصدة   %001مليون ليرة سورية فقط بنسبة تنفيذ  4النصف األول من هذا العام   فيتتجاوز 

هذا  لتي نفذهامليار ليرة سورية . في حين بلغت االستثمارات  الفعلية ا 2.986والبالغة  2015لكامل عام 

بعض المعامل في المؤسسة العامة  إعادة تأهيل فيهامليار ليرة سورية تم  1.7الماضي نحو  القطاع خالل العام

للصناعات الهندسية وغيرها . مع التذكير بأن االستثمارات الفعلية للقطاع العام الصناعي التابع لوزارة الصناعة 

 مليار ليرة سورية 5.7الى نحو   2010وصلت في عام 

بعض المؤشرات واذا كان من المتعارف عليه أن نسب تنفيذ النصف األول من خطة العام بالنسبة ل

من الهدف المخطط  لكامل العام بسبب اجراءات  %50كاالستثمارمثالً ليس من الضروري أن تصل إلى 

التحضير والتنفيذ إال أن ذلك اليعني تبرير هذه النسبة المنخفضة جداً خاصة وأنها ترافقت مع  تردي نسب 

األمر الذي  2015خالل النصف األول من عام  تنفيذ كافة المؤشرات االنتاجية والتسويقية والتشغيلية األخرى

السؤال الذي يطرح دائماً في مثل هذه الحالة هو: اذا لم تكن هناك امكانية و .اليمكن تبريره أوارجاعه لهذا السبب

أو رغبة بتمويل الخطط االستثمارية للقطاع العام الصناعي فلماذا يتم رصد أرقام كبيرة في كل سنة يكون من 

  ؟ سلفاً أنها لن تنفذالمعروف 

  2015والنصف األول  2014 و 2011في عام  لقطاع العاما منتجاتأهم ويبين الجدول التالي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015والنصف األول  2014و  2011أهم منتجات القطاع العام في عام 

انتاج  الوحدة اسم المنتج
2011 

انتاج 
2014 

مخطط كامل  
2015 

منفذ النصف 
 2015األول 

 755 64679 4059    94765 طن 
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  غزول قطنية
 

 أقمشة قطنية خامية

 

 
 الف متر

75254 10790 27494 2898 

 
 البسة داخلية

الف 
 دزينة

347 101 511 60 

 
 زيت نباتي

 825 12994 322 18290 طن

 
 حليب معقم

 24 3050 65 3546 ترلالف 

 
 عرق

 389 4225 687 3113 لتر الف

 
 مياه معدنية

 50655 178600 102406 164593 الف لتر

 
 سماد كالنترو

 5045 120000 7233 92015 طن

 
 سماد اليوريا

 40025 260000 6465 250020 طن

 
 سوبر فوسفات

 35800 250000 81900 175600 طن

 
 تلفزيونات مختلفة

 0 25000 1516 16486 عدد

 
 كابالت مختلفة

 2958 11100 5410 16180 عدد

 
 سكر ابيض تكرير

 3794 4146680 38148 97827 طن

 
سكر ابيض من 

 الشمندر

 0 37951 3645 134680 طن

 
 الخميرة

 2880 10702 6286 33793 طن

 اسمنت
 

 857 4863 2177 5732 الف طن

 
 سجائر

 2814 7150 5656 13392 طن

 
 قطن محلوج

 11 300 5 149 الف طن

 

 

 

وتأخر الوصول إلى حل سياسي لألزمة السورية والحصار والمقاطعة العنف للقتال واستمرار أعمال لقد كان 

يمكن إغفال األسباب األخرى التي ساهمت بهذا القدر  دوراً كبيراً في وجود هذه المشاكل وتفاقمها ، إال أنه ال

 :وفي مقدمتهافي هذه المرحلة  أو ذاك في تردي األوضاع التي وصلت اليها الصناعة السورية
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المدن والمناطق والمنشآت الصناعية العامة  ير األمنية المتخذة من أجل حمايةاالجراءات والتدابضعف  -1

 والخاصة .

بطء وضعف االجراءات المتخذة لمعالجة آثار األزمة  ونتائجها المتوقعة بشكل مبكر، واعتماد أسلوب  -2

ً بيوم ، بعيداً عن اتخاذ االجراءات والتدابير  الضرورية  لمواجهة االحتماالت السلبية إطفاء الحرائق يوما

  .المتوقعة مسبقاً  وتحضير البدائل الالزمة 

 ً  التعامل مع األزمة  -ثانيا

 أربع فئات : علىالصناعيين في سورية وزع أدت األزمة إلى ت

زئياً وهي ج في مدن ومناطق آمنة نسبياً ومستمرة بالعملم توجد منشآته تضم الصناعيين الذينالفئة األولى: 

 العمال قلنصعوبة بنتائج الحصار والمقاطعة وإال أنها تأثرت ، والتخريب والتوقف الدائم  وإن لم يطلها الدمار

دفع و وارتفاع أسعارهامصادر الطاقة  توفيروالمحلية والخارجية المواد األولية ونقل  تأمينو و االنتاج 

 مقارنة بالفئات األخرى.نسبياً العدد منشآت قليلة وهذه ال األتاوات

لمدن والمناطق إلى ام نقل جزء أو كل منشآته واواستطاع في سورية تضم الصناعيين الذين بقوا:  الفئة الثانية

ات من نفس الصعوب ونعاني م إال انه إلى تجزئتها وتوزيعها في أكثر من مكان واواألحياء اآلمنة وإن اضطر

ً رسم وحسب وزارة الصناعة بلغ عدد المنشآت التي تم نقلهارسمياً  . التي تعاني منها الفئة األولى إلى مناطق  يا

ً من محافظة إلى أخرى ) ( منشأة من كل القطاعات 53( منشأة وضمن المحافظة الواحدة )26أكثر أمانا

إال ان هذا الرقم الرسمي اليعكس الواقع الفعلي ألن هناك العديد من  .والغذائية الهندسية والكيميائية والنسيجية

لعديد من والدكاكين والمنازل في ا المنشآت الصناعية التي انتقلت بشكل غير رسمي وتعمل حالياً في األقبية

 األحياء والمناطق والمدن اآلمنة نسبياً.

واجدها في مناطق بسبب تالوصول اليها حالياً  صعبو يأ متم تدمير منشآتهتضم الصناعيين الذين الفئة الثالثة: 

في وضع االنتظار لما  موهها . إلعادة تأهيل معدم توفر القدرة المالية لديهبسبب مشتعلة وغير آمنة، او 

 مومعالجة مشاكله مبخصوص تعويضهتتخذه الحكومة من اجراءات سلما تتمخض عنه الظروف الحالية وس

. 

رية كليا أو جزئياً إلى خارج سو ممنذ بداية األزمة بنقل معامله واقامتضم الصناعيين الذين  :  الفئة الرابعة

 تلك الىبشكل مؤقت اضطر لالنتقال  هؤالء الصناعيين . هناك قسم من غيرها ...تركيا ووكمصر واألردن 

مة للبقاء خذ االجراءات الالزفي سورية ، وقسم اتتهدأ األمور لتنفيذ التزاماته تجاه المستوردين ريثماالبلدان 

استقرار ن وتحس بعد حتى  االستمرار بالعمل في البلدين يرىوالقسم اآلخر ، في البلدان التي انتقل اليها 

 في سورية . ألوضاع ا

كاوى عديدة ش اعيون السوريون ليس سهالً فهناكلقد بات معروفاً أن العمل في البلدان التي انتقل اليها الصن 

ل خاص وبشك البلدانتلك التي يواجهونها في والمضايقات صرح بها الصناعيون السوريون حول المشاكل 

هذه واتساع جزء من هؤالء الصناعيين إلى بلدهم وال شك بان نجاح نية لعودة وهناك  مصر واألردن.في 

تسهيل والجراءات الحكومية لتشجيع ابمن ناحية ول أساسي بتطور األوضاع في سورية العملية مرتبط  بشك

 عودة هؤالء الصناعيين من ناحية أخرى . 
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تحسن في النشاط الصناعي سواء في المدن والمناطق اآلمنة أصالً أو في المدن بدايات  2014شهد عام 

ً في تشجيع عدد متزايد من  والمناطق التي استعادتها القوات النظامية. وقد ساهمت هذه األوضاع  نسبيا

،  االصناعين على التعامل مع األزمة والتوجه لتأهيل وتشغيل منشآتهم في المدن الصناعية ) عدرا ، حسي

الشيخ نجار( وبعض المناطق الصناعية في ريف دمشق وحلب وحماه، ترافق ذلك مع اتخاذ عدد من الخطوات 

منظمات سواء من قبل الجهات الحكومية المعنية أو من قبل المساعدة في هذا المجال واالجراءات العملية 

زمة مع واقع ونتائج األالممكن امل التي يمكن ادراجها تحت عنوان التعوالقطاع الخاص الصناعية والتجارية 

 :حيث يمكن رصد ذلك من خالل ما يلي ، على القطاع الصناعي 

المنشآت الصناعية وبشكل خاص المنشآت التي لم تكن أضرارها كبيرة  إعادة تأهيل وتشغيل عدد من -1

نسبياً  ي وقت قصيرفوقليلة بكلفة  تتطلب من أصحابها نفقات عالية لتأهيلها ويمكن عودتها لالنتاج  وبالتالي ال

االنتاج في المنشآت الصناعية التي توزعت في المدن واألحياء اآلمنة والمواقع المجزأة. إضافة إلى استمرار .

وقد ساهمت استعادة القوات النظامية المدينة الصناعية في الشيخ نجار ومحيط مدينة عدرا الصناعية وعدد 

ي هذه المدن من المناطق الصناعية األخرى في ريف مدينة دمشق في عودة قسم من المنشآت الصناعية ف

فعلي عدد المنشآت قيد البناء الوحسب مدير المدن الصناعية في وزارة االدارة المحلية بلغ .  لالنتاجوالمناطق 

منشأة باستثناء المدينة الصناعية في دير الزور،  2549حزيران الماضي  25في المدن الصناعية حتى تاريخ 

منشأة، و في  224 ، بينما بلغت في مدينة حسياء2275 إذ وصل عدد المنشآت في مدينة عدرا الصناعية إلى

 % 90استعادت مدينة عدرا الصناعيةوحسب مدير المدينة الصناعية بعدرا .  منشأة 50 مدينة الشيخ نجار

 هالضاحية عدرا العمالية ومحيطالجماعات المسلحة عليها قبل استهداف ا من طاقتها اإلنتاجية التي كانت

منشأة صناعية في الخدمة الفعلية خالل النصف  200إدخال حوالي  و فيها معمالً  906تم إعادة تشغيل  و

/ دونمات 110بمساحة /وريفها تم تخصيص أرض لغرفة صناعة دمشق كما .  األول من العام الحالي

فضالً عن تخصيص نقابة المهندسين ، / منشأة 330إلقامة تجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة يضم /

/ 90وتخصيص نقابة الصيادلة بـ /، / دونماً إلقامة مجمع للصناعات اإلنشائية 180بأرض مساحتها /

منشأة صناعية وحرفية في المنطقة الصناعية  120-110بين  عودة  تكما تم. دونماً إلقامة مجمع دوائي

ا ها بعد استعادتهصحابألة صناعية ضخمة في منطقة عدرا البلد شأمن 40الى تسليم اضافة  . بيبرود وريمة والنبك

 من قبل القوات النظامية .

غاية ل عدد المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي عادت إلى العمل واإلنتاجوفي حلب بلغ 

شآت الصناعية منشأة في مختلف التجمعات والمن 2065 ،  حسب مدير الصناعة بحلب ، شهر تموز الماضي

حيث بلغ عدد المنشآت .باإلضافة إلى مئات الورش الحرفية التي تتابع عملها في مختلف المناطق اآلمنة 

ً منشأة تم تزويدها بالتيار الكهربائي  84منشأة منها  170في مدينة الشيخ نجار الصناعية العاملة حالياً   . علما

منطقة  فيصناعية للعمل  أةمنش 480كما عادت  .منشأة 3392أن عدد المنشآت المرخصة في المدينة بلغ 

عدد المنشآت  وصلمنطقة الراموسة وفي  .منشأة مسجلة في المنطقة 1540العرقوب الصناعية من أصل 

تجمع جبرين  وفي .1370ة من أصل المنشآت المسجلة و البالغ 370إلى  هاالحرفية والصناعية العاملة حاليا في

 . 34منشأة من أصل  30عدد المنشآت التي عادت إلى العمل  بلغالصناعي 

من المنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل بالمحافظة جراء  %20غرفة صناعة حماة أن نحو أعلن رئيس كما 

مقسماً صناعياً  384تم تخصيص  كما. األزمة عادت إلى اإلنتاج بعد عودة االستقرار إلى معظم المناطق فيها 

الستيعاب الصناعيين الذين تضررت حماه صناعي ضمن توسع المنطقة الصناعية في محافظة  300لحوالي 

تسليم المقاسم الصناعية الجديدة ألصحابها في أقرب فرصة  سيتمومنشآتهم أوالتي تقع في مناطق غير آمنة 
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ليصار إلى بنائها وتجهيزها بما يناسب النشاطات واألعمال الصناعية التي ستقام فيها موضحاً أن البنى التحتية 

لهذه المقاسم من شبكات مياه وكهرباء وهاتف وصرف صحي مؤمنة بالكامل تسهيالً ألصحابها للمباشرة في 

 .دونماً  435كما تم مؤخراً اختيار موقع للمنطقة الصناعية بمدينة محردة بمساحة .  فيهاالعمل 

 73من العام الحالي تخصيص  النصف األولوفي المدينة الصناعية في حسيا وحسب مديرها العام تم خالل 

ليبلغ عدد المنشآت المنتجة في حسياء منذ انطالقة ليرة  مليار 3.7بحجم استثمارات يبلغ  مستثمرا بمقاسم

تشغل أكثر ومليار ليرة  53منشأة برأسمال يتجاوز  195و حتى اآلن  2004العمل االستثماري فيها عام 

  . عامل 6700من

/ دونماً ضمن منطقة 225تمت الموافقة على إحداث منطقة صناعية وحرفية بمساحة / وفي محافظة الالذقية

ً ضمن منطقة الكركيت 350عرمتي وكذلك منطقة صناعية وحرفية بمساحة /القرامة و وتم البدء / دونما

دونم في منطقة  أم الزيتون  1500مقسماً صناعياً  وبمساحة  409كما تم فتح باب االكتتاب على  .بتنفيذها 

 بمحافظة السويداء. 

لورش ا وكذلكونقلها إلى المدن والمناطق اآلمنة انتاجها  ئتهاكما تابعت المنشآت الصناعية التي تمت تجز

ات حاجة السوق المحلية من المنتججزء هام من غير النظامية في توفير النظامية ووالمنشآت المتناهية الصغر 

 .  الغذائية والنسيجية والهندسية والمنظفات وغيرها

ذلك المصغر بـ"المنطقة الحرة بالالذقية"، و النسيجيتم البدء بتنفيذ مبادرة العنقود الصناعي من جانب آخر

شركة صناعية مختصة بمجال النسيج وصناعة األلبسة الجاهزة والصباغة من  13من خالل تخصيص 

واقع الشركات بهذه  ، بمقاسم جاهزة للبدء باإلنتاج. وتتوزع صناعيي مدينة حلب المتضررين جّراء األزمة

واأللبسة الجاهزة، وشركة واحدة في مجال النسيج والصباغة والتحضير،  شركات تعمل في مجال الخياطة 9

وشركة واحدة في مجال لوازم  ة في مجال التطريز واإلكسسوارات،وواحدة في مجال طباعة األلبسة، وواحد

 .الخياطة ومستلزمات اإلنتاج.

ن بي، حسب مدير الفرع ، ا نشاطاتهمنشأة صناعية وحرفية تتنوع  13انتقال وفي المنطقة الحرة بدمشق تم 

 . كالبالستيك واإلسفنج واالجبان أخرى النسيجية وصناعات مختلفة الصناعات 

المستوردات من المواد األولية ومستلزمات اإلنتاج أن أعلن وزير االقتصاد والتجارة تجدر اإلشارة إلى أن 

ه التصريح معاونكما سبق ل .2014من إجمالي المستوردات خالل الربع األخير من العام  %65وصلت إلى 

بنسبة  2014ارتفعت في عام   طلبات استيراد المواد األولية التي تدخل في إنتاج العديد من السلع المحلية بأن 

 . %15والتي لم تتجاوز  2013في عام مقارنة بما سجلته تلك المواد  30%

قرير حيث أشار الت. تشميل وتنفيذ وترخيص مشاريع صناعية جديدة في عدد من المدن السورية اآلمنة  -3

/ مشروعا قيد التنفيذ منها 16الصادر عن هيئة االستثمار السورية الى وجود / 2015لعام نصف السنوي 

/ 1178ال يصل الى /مليار ليرة وعدد عم 19بكلفة استثمارية قدرها  ازراعي 3صناعيا و مشروعاً  /13/

محافظة دمشق و كل من في الباقي في السويداء و مشاريع  8بواقع  الصناعية  وتتوزع المشاريع . عامال

 33لت هيئة االستثمار السورية خالل النصف االول من العام الجاري كما  شمّ .  حماه والالذقية وطرطوس

مشروعاً  17عامال منها  2484وبعدد عمال يصل الى / مليار ليرة 74مشروعا بتكلفة استثمارية تقدر بـ/

 . مشاريع نقل 8مشاريع زراعية و 7صناعيا و
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من عام ول في النصف األ 21وحسب وزارة الصناعة بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة وفق القانون رقم 

 كان معظمها عامالً 1113مليار ليرة سورية وعدد عمالها  1.3منشأة برأسمال قدره نحو  164نحو  2015

في طرطوس وحماه والمدينة الصناعية بالشيخ نجار وحمص . كما بلغ عدد المنشآت الحرفية المنفذة خالل 

عامالً معظمها في طرطوس  389مليون ليرة سورية وعدد عمال  240منشأة برأسمال  142نفس الفترة 

 16خالل نفس الفترة  8تثمار رقم وحماه . كما بلغ عدد المنشآت االستثمارية المرخصة وفق قانون االس

منها في محافظة السويداء والباقي في ريف  11عامالً  1158 مليار ليرة سورية وتشغل 1.7مشروعاً بكلفة 

  .دمشق وطرطوس وحماه 

من شركات  القطاع العام الصناعي ومتضررة جزئياً  متوقفة ومحلج شركة ومنشأة عامة  26إعادة تشغيل  -4

. اضافة لتدشين معمل انتاج الدخان المعسل ومعمل الغالفات األصلية أو في مقرات مؤقتة جديدةسواء بمقراتها 

كما تم االتفاق مع شركة صينية إلعادة تأهيل معمل مليون ليرة سورية.  130المطبعة في مدينة جبلة بكلفة 

ية من أجل عودة خبرائها االطارات بحماه مقابل نسبة من انتاجه، وإعادة االتصاالت مع شركة أبولو الهند

رض الحكومة على العاضافة إلى موافقة  لمتابعة عقد تطويرشركة حديد حماه بعد توقفه بسبب األوضاع.

المقدم من مجموعة فرعون لالستثمار المتضمن إنشاء مصنع اسمنت جديد  بعدرا وفق مبدأ التشاركية بصيغة 

م ومعالجة اإلشكاليات العالقة في تنفيذ العقد المبرحالياً الى جانب تطويرمعمل اسمنت عدرا القائم   «BOT»الـ

/         كما تم توقيع عقد مع شركة سنشري لتوريد مع هذه  المجموعة لتطوير معمل اسمنت طرطوس.

بين لكهربائية طن من األبراج ا 4000عقدين النتاج تنفيذ / مجموعة تلفزيونية لشركة سيرونكس و 7000

اضافة لذلك تم انجاز دراسات جدوى اقتصادية لعدد من .  ووزارة الكهرباءاءات المعدنية شركة اإلنش

المشاريع الصناعية الجديدة منها مجمع لألسمدة الفوسفاتية في منطقة خنيفيس ومعامل للسيرومات 

 .والعصائرواألدوية والخميرة وتكرير السكر 

وهي شركة الخيوط القطنية بالالذقية  القطاع الخاصلصالح  الشركات العامةتشغيل عدد من  كما تم

وشركة غزل جبلة وشركة الساحل للغزل بالالذقية وشركة الخيوط القطنية وشركة األصواف والسجاد 

ومعامل الزيوت في حمص وحماه وحققت ايرادات بلغت ، حسب  بحماه وشركة الوليد للغزل بحمص

ما تمت االستعانة بشركات خاصة لنقل القطن من المناطق ك .مليار ليرة سورية  4.6،  وزارة الصناعة

التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة إلى المحالج والمعامل العامة في المناطق التي تسيطر عليها الدولة. 

السماح بنقل األقطان المحبوبة خارج الحدود   2014الذي صدر في أواخر عام  29القانون رقم حيث أجاز 

ن بهدف توفير القطفظات دون التقيد بشهادة المنشأ وذلك بقرار من مجلس الوزراء ولمدة محددة اإلدارية للمحا

نون وبموجب هذا القانون تم تعديل القاشركات الغزل والنسيج ومعامل الزيوت، المحالج وتشغيل المحبوب الالزم ل

الزراعة إضافة إلى عدم جواز الذي نظم زراعة القطن وأخضعها لتراخيص مسبقة من وزارة  2010لعام 21رقم 

تصدير بذور القطن المحبوب أو إدخاله أو حتى مروره عبر األراضي السورية إال بموافقة وزارة الزراعة 

كما يخضع استيراد القطن المحلوج وبذوره وزغبه وعوادمه إلى ترخيص مسبق ، بالتنسيق مع وزارة الصناعة 

  .بالد فيحتاج إلى ترخيص مسبق من مكتب المحافظة مع شهادة المنشأمن وزارة الزراعة، أما نقل البذور داخل ال

قسم هام من مخزونها بسبب الظروف الراهنة تسويق العام استطاعت بعض شركات القطاع من جانب آخر

ً كما حققت شركات أخرى أرباح من السنوات السابقة مثل النسيج واأللبسة الداخلية واألسمدة . ي عام ف هامة  ا

 ....والمياه المعدنية  كابالت دمشق التبغ و شركة  مثل 2015والنصف األول من عام   2014
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 ارضاقامة المعوالبلدان العربية وعدد من البلدان األخرى مثل ايران وروسيا بعض معاودة التصدير الى  -5

 وفي .المتخصصة  في عدد من المعارض الخارجيةالمتنوعة داخل وخارج سورية ، اضافة إلى المشاركة 

الصادرات بشكل عام والصادرات الصناعية بشكل ظل عدم اإلعالن الرسمي ، حتى اآلن، عن حجم وقيمة 

 حسب ف المسؤولين المعنيين في القطاع العام والخاص حول هذا الموضوع .وآراء خاص ، تتباين تصريحات 

 مليار ليرة سورية 1102 ما قيمته  2015لغاية شهر آب  سورية استوردت بيانات المديرية العامة للجمارك 

عن الفترة نفسها ما قيمته االجمالية  مليار دوالر في المقابل بلغت الصادرات السورية  3.7أي ما يعادل 

  . فقط من قيمة المستوردات %10أي حوالي  دوالر مليون 370تعادل   مليارات ليرة سورية  109.3

قيمة مليار ليرة و 908قد بلغت نحو من العام الجاري  لغاية النصف األول  قيمة المستوردات  وكانت  .

من مستوردات سورية من مختلف السلع والبضائع  %7.45تغطي أكثر من ال  مليار ليرة 77الصادرات نحو 

اعتراضات من وزارة االقتصاد والتجارة واتحاد  في حينه  وقد أثار إعالن هذه األرقام  .المسجلة في الجمارك

 600حيث رأوا أن الرقم المنطقي للصادرات يجب أن يكون بحدود  المصدرين حول دقة رقم الصادرات

أن ت هيئة تنمية الصادراوقد سبق أن أعلنت مليارليرة سورية ! ولكن دون تقديم بيانات رسمية حول ذلك . 

،  % 8مليار دوالر بنسبة نموعن السنة السابقة بحدود  1.3حوالي بلغت  2014عام في قيمة الصادرات 

تقديرات حكومية  أشارتهذه الصادرات تشمل الصادرات الزراعية والصناعية . في حين إلى أن  مشيرة

ام عقيمة الصادرات السورية بلغت نحو ملياري دوالر أميركي خالل الفترة الممتدة منذ بداية أن إلى أخرى 

أن الصادرات تضاعفت خالل العام مؤخراً قد أعلن وزير االقتصاد  وكان منه . وحتى تشرين األول   2014

أشار إلى زيادة وتوسع في إنتاج المنسوجات واأللبسة والصناعات الدوائية و 2013مقارنة مع العام  2014

 .األجبانالدواجن واأللبان ووكالخضار والحيواني النباتي  بشقيه والغذائية إضافة إلى إنتاج القطاع الزراعي

غرفة  ييصناعأن الجتماع الهيئة العامة السنوي  في تقريرها أعلنت غرفة صناعة دمشق وريفها  سبق أن كما

مليارات  10ر4من منتجات مصانعهم ما قيمته أكثر من  2014 عامخالل قد صدروا  صناعة دمشق وريفها

وصلت إلى  2014الصادرات الصناعية المختلطة من خالل الغرفة في عام تقرير أن قيمة الوأوضح  .ليرة

مليارات وصناعات كيميائية بقيمة  3ر9مليارات في حين تم تصدير منتجات نسيجية بقيمة  6ر051نحو 

تجدر اإلشارة إلى  . ماليين ليرة 6ر9مليون ليرة وغذائية بقيمة  45ر8مليون ليرة وهندسية بقيمة  326ر4

دولة حيث بلغت الكميات  26 حركة تصديرية نشطة ألسواق 2014خالل عام  شهد  السوريلزيتون زيت اأن 

فإن ألف طن من الزيت المعبأ. وحسب أرقام مؤسسة التجارة  30عبر المنافذ الحدودية حوالي منه  المصدّرة 

 .كانت العصائر والجبن والمحوالت الكهربائية  2014أهم الصادرات الصناعية عام 

بالتراجع  2015فقد استمرت خالل النصف األول من عام   أما بالنسبة لصادرات القطاع العام الصناعي 

مليون دوالر صادرات المؤسسة العامة للصناعات الكيمائية  5.9مليون دوالر فقط منها  6حيث بلغت نحو 

ألف دوالر في  11ة وألف دوالر بين المؤسسة العامة للصناعات النسيجي 31من السماد وتوزع الباقي 

نحو  2014قد بلغت في عام وكانت صادرات القطاع العام الصناعي  المؤسسة العامة للصناعات الغذائية .

مليون دوالر صادرات المؤسسة العامة  31.8مليون صادرات مؤسسة التبغ و 36مليون دوالر منها  68.2

 من األسمدة أيضاً.  للصناعات الكيميائية

بالعودة لتصدير اآلالت والتجهيزات والمعدات وخطوط من جانب آخر سمحت وزارة االقتصاد والتجارة 

ً بقصد التصدير واستثنائها من أحكام المنع، على أن يتم تصديق الفواتير وشهادات  اإلنتاج المصنعة محليا

أن الجدير بالذكر . ة حصراً المنشأ للمعدات واآلالت والتجهيزات المصنعة محلياً من غرف الصناعة السوري

 . نقل المنشآت الصناعية لخارج سوريةوتم توقيفه لمنع  قرار السماح كان معموالً به من قبل
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عدم السيطرة الحكومية على معظم المنافذ الحدودية وعدم وجود رقم  على الرغم منأخيراً يمكن القول أنه 

بعض الجهات العامة والخاصة حول حجم وقيمة  تصريحاتتباين احصائي رسمي عن الصادرات الصناعية و

إال أنه ال يمكن تجاهل . واسس تسعيرها  2015والنصف األول من عام  2014الصادرات الصناعية في عام 

.  2015والنصف األول من عام  2014ما يتعلق بالصادرات خالل عام ملحوظ فيال ،  ولو الجزئي، نشاط ال

ى الوضع األقرب للواقع فيما يتعلق بالصادرات الصناعية فإنه البد من وفي هذا المجال وبغية الوقوف عل

ايالء االهتمام المطلوب لموضوع تسعير الصادرات الصناعية خاصة في ضوء إعادة العمل بتعهد إعادة 

 وتقدير حركة التجارة الخارجية بين المنافذ الحدودية والحواجز.  قطع التصدير وأسعار القطع األجنبي

 

 

 

ً ثالث  االجراءات والتدابير الحكومية -ا

والتدابير ذات العالقة  مجموعة من االجراءات الفترة المنصرمةخالل المعنية الحكومية الجهات  ذتاتخ

اكل مشالفي اطار العمل على معالجة ما يمكن من بالقطاع الصناعي ، اضافة إلى صدورعدد من التشريعات 

 من أهمها: التي يواجهها الصناعيون في عملية إعادة تأهيل وتشغيل منشآتهم 

مليون ليرة للتعويض عن األضرار  1.5اعتماد اآللية والنسب المقترحة للتعويض عن األضرار بدءاً من  -1

/ 100/ ماليين لألضرار التي تزيد على /10ماليين ليرة وصوالً إلى سقف تعويضات قدره / 5التي قيمتها 

إضافة إلى وقف جميع إجراءات الحجز ووضع اليد التي تتخذها المصارف العامة بحق المنشآت , مليون ليرة 

  . والمشروعات المتضررة

القاضي بإعادة جدولة القروض والتسهيالت الممنوحة  2014/ لعام 8المرسوم التشريعي رقم / اصدار -2 

ألصحاب الفعاليات االقتصادية للمشروعات السياحية والتجارية والصناعية والخدمية والحرفية المتأخرين 

وم غير المسددة كل من يقعلى أن يعفى من فوائد التأخير والغرامات ،هم تجاه المصارف العامةاتعن سداد التزام

قط فبسداد االقساط المستحقة غير المسددة خالل فترة سريان المرسوم حيث كانت هذه الفترة محددة بثالثة أشهر 

سوم ويقدم المر .للمتقدمين بطلبات جدولة سابقاتم تمديدها الحقاً لمدة شهرين  2014-2-2من تاريخ صدوره في 

العديد من المزايا منها جدولة القروض لمدة تصل إلى عشر سنوات على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو سنوية 

أو فترة سماح ال تقل عن سنة وتزيد على سنتين تبدأ من تاريخ تسديد دفعة حسن النية باإلضافة إلى إعفاء الديون 

 فوائد التأخير والغرامات غير المسددة وإيقاف المالحقات واألحكام المتعثرة التي ستتم جدولتها وفق احكامه من

 القضائية.

إعفاء أصحاب األعمال المشاركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ  -3

  اإلضافية والغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد االلتزامات المستحقة عليهم.

 : ضمن خمس فئات جمركية موزعة على الشكل التالي صبحلت نسب الرسوم الجمركية فئات و تخفيض -4

لتلك التي دخل  %10و للمواد األولية التي تدخل في مرحلة تصنيع واحدة %5 و للمواد األولية الصرفة 1%

 إذا كانت المواد األولية منتهية الصنع. % 30، و عليها مرحلتا تصنيع
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ت بما ينسجم مع التعرفة الجمركية مطارح ونسب رسم االنفاق االستهالكي على المواد والخدماتعديل  -5

 ) مواد أولية ( من رسم االنفاق االستهالكي.   %1بحيث تعفى الشريحة الجمركية التي تخضع لرسم 

تصاد االق زراعي برئاسة وزيروالصناعي اليل لجنة لحماية اإلنتاج الوطني ودعم المنتج المحلي كتش -6

والتجارة الخارجية للتحقق من مطابقة السلعة موضوع الدراسة لصدق المنشأ أو عدم اإلغراق أو المواصفة 

 .الوطنية وفقاً لألنظمة والقوانين المرعية

إلغاء القرار الخاص بتشميل البضائع والسلع العربية المشمولة بأحكام اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى  -7

والواردة إلى سورية من غير بلد المنشأ بميزات االستيراد من بلد المنشأ المنصوص عليها بأحكام  حصراً 

 . االتفاقية

ة ألحكام الصناعية الخاضع بالبالغ الخاص بالضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآتتمديد العمل  -8

 مع تسوية أوضاع القائم منها قبل صدور هذا البالغوالجداول الملحقة به  1977لعام  2680المرسوم رقم 

 .2015/  10/  12ولغاية  2015/  4/  12لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ انتهائها في 

من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ أو المصدر التركي والمستوردة  %30رسم بنسبة  فرض -9

 2015لعام  18بموجب المرسوم رقم  لحدوديةإلى الجمهورية العربية السورية لمصلحة دعم إعمار القرى ا

. 

المحددة للعمل بالبالغ الخاص بالضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية  المدة تمديد -10

أوضاع القائم منها والجداول الملحقة به مع تسوية  1977لعام  2680الخاضعة ألحكام المرسوم التشريعي رقم 

 .2015/ 10/  12ية ولغا 2015/  4/  12قبل صدور هذا البالغ، لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ انتهائها في 

 معظمها بالتوافق والتزكية . التجارة وفوزالصناعة وغرف  اجراء انتخابات -11

والمدينة  وفي السويداءودمشق  العمل على توفير مواقع بديلة للصناعيين في المنطقة الحرة بالالذقية  -12

 .يتفويض المدن الصناعية بالترخيص الصناعوالصناعية بعدرا 

إعفاء الصناعيين من تصديق الفواتير الخاصة بالمواد األولية و مستلزمات اإلنتاج الصناعي المستوردة  -13

. 

السماح للصناعيين بنقل منشآتهم من المناطق الساخنة إلى المناطق الحرة والذين لم يتمنكوا من نقل   -14

ألسواق بأخرى جديدة أو مستعملة من ا آالتهم المسجلة بالسجل الصناعي بسبب سرقتها او تخريبها باستبدالها

 المحلية أو مستوردة

 .السماح للصناعيين باستيراد مولدات الكهرباء المستعملة لزوم منشىتهم حصرا  -15

والتي تتعلق بإحداث  حتى اآلن  اضافة إلى مجموعة من المشاريع التي أقرها مجلس الوزراء ولم تصدر

اريع وكذلك مش التأمينات االجتماعية قانون المركز الفني للنسيج بحلب ، والمجلس األعلى للصناعة ، و

سيم التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً والتي تتعلق بهيئة تنمية االنتاج المحلي والصادرات ومؤسسة االمر

 ...تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيرها 

 

يما فأثارت بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة ردود فعل سلبية من قبل الصناعيين وذلك من جانب آخر ، 

رسم االنفاق  وفرضوم الجمركية على المواد الجاهزة يتعلق برفع أسعار المازوت والفيول أو فيما يتعلق بالرس

واسعة بين القطاع الخاص الصناعي . كما دارت نقاشات االستهالكي على عدد من الصناعات المحلية

والتجاري مع الجهات الحكومية المعنية ) المالية ، االقتصاد ، الصناعة، التجارة الداخلية ، الجمارك...( حول 
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 وكان آخرهات واجازات االستيراد وتعهدات إعادة قطع التصدير ااألسعار التأشيرية للصادرات والوارد

ً في  بالتجارة الداخلية وحماية المستهلك الخاص 2015لعام  14قانون رقم ال ً واضحا ... مما عكس تباينا

ً  حتى اآلن والتي البد أن تراعى في معالجتهاالمصالح  واآلراء والمواقف التي ما تزال مستمرة   أساسا

توفيق المصالح العامة المشتركة لغالبية قتصاد الوطني حاضراً ومستقبالً ووبالدرجة األولى مصلحة اال

 ناعيين والتجار. الص

ه على الرغم من العديد من الزيارات الميدانية واالجتماعات واللقاءات الرسمية بين المسؤولين من المؤسف أنو

معظم االجراءات والتدابير التي اتخذتها الجهات الحكومية المعنية منذ بداية األزمة وحتى  والصناعيين فإن

اآلن فيما يتعلق بقطاع الصناعات التحويلية اتسمت  بالتأخر والبطء واعتماد أسلوب العمل يوم بيوم في معالجة 

سات المعمقة لها أو / و مشاركة المشاكل إضافة إلى االرتجال والتسرع في عدد من القرارات دون اجراء الدرا

الصناعيين ومنظماتهم في هذه القرارت التي لم تتجاوز في كثير من األحيان مرحلة سماع الرأي دون األخذ 

به وذلك بالنسبة للعدديد من القضايا الحساسة مثل التمويل والتعويض على اآلالت المتضررة و توفير الطاقة 

ستيراد ومنح القطع األجنبي وتعهد إعادة القطع والرسوم الجمركية وقانون الكهربائية والمازوت واجازات اال

االنفاق االستهالكي وتسعير الصادرات والواردات واإلعفاء من بعض الديون وتأجيل بعضها.... األمر الذي 

تابعة ممعظم الصناعيين السوريين بإعادة تأهيل وتشغيل منشآتهم أو / و اق وما يزال يعيق بشكل جاد قيام أع

عملهم بهذا االتجاه بانتظارما ستؤول اليه األوضاع العامة وما ستتخذه الجهات الحكومية المعنية من قرارات 

 جدية في معالجة المشاكل التي يواجهونها واالستجابة لمطالبهم .

 

 ً  المعوقات : -رابعا

 

المعوقات أغلبها من جانب تواجه عملية إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية مجموعة من الصعوبات و

 الجهات العامة المعنية وفي مقدمتها :

التأخر في تحديد وتقرير وصرف التعويضات للصناعيين المتضررين حتى ولو بجزء مقبول يمكنّهم من  -1

للمشاريع  %10.اضافة إلى انخفاض نسبة صرف التعويض المقررة البالغة  إعادة ترميم وتشغيل منشآتهم

 وعدم االستجابة لمطالب الصناعيين ، ليرة سورية وللبناء فقط مليون  100ذات األضرار الكبيرة التي تتجاوز 

 بالتعويضات. وتشميل أضراراآلالت والتجهيزات  ليرةمليون  30بضرورة رفعها إلى 

تأهيل المرافق العامة من ماء وكهرباء وطرق وصرف صحي في عدد من  المناطق البطء في إعادة  -2

ود من عدد محدمعالجة الصناعية المتضررة وفي تأمين المواقع اآلمنة ، حيث لم يتم فعلياً حتى اآلن  سوى 

اضافة إلى  .وحسب قدراتهم  هذه المواقع  في حين  يتولى الصناعيون في معظم الحاالت تدبير ذلك بانفسهم 

التضييق الواقع في غير محله بالنسبة للمنشآت الصناعية الموزعة في المناطق واألحياء اآلمنة ومطالبتها 

 بأمور اليمكن تلبيتها اال في ظروف العمل الطبيعي .

عدم ايجاد معبر بري بديل لمعبر نصيب الحدودي مع األردن الذي تم إغالقه بسبب سيطرة الجماعات  -3

ليه وعلى مراكز الحدود السورية  األخرى مع العراق وتركيا ما يحول دون تصدير المنتجات المسلحة ع

 .السورية براً إلى األردن وبلدان الخليج 

تردي األوضاع األمنية في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب وعدم اتخاذ االجراءات الالزمة لمعالجة  -4

 ي تهدد بتوقف المعامل قيد االنتاج حالياً عن العمل . قضايا النهب والسرقة التي تجري فيها والت
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استمرار صعوبات نقل العمال ومستلزمات االنتاج واالنتاج الجاهز وارتفاع تكاليفها بسبب زيادة أسعار  -5

 . المحروقات وصعوبات عبور الحواجز ووجود عدد من الممارسات السلبية في بعضها

صناعية وكذلك التالعب في قيم وتصنيف المواد والمنتجات الصناعية استمرار عملية تهريب المنتجات ال -6

الجاهزة  واستمرار الخالف حول األسعار التأشيرية للصادرات والمستوردات الصناعية  إضافة إلى انتشار 

 ظاهرة تزوير عدد من المنتجات الصناعية األجنبية والمحلية  .

لخاص وعدم تنفيذ القرار ا . التأهيل أو تشغيل المنشآت الصناعيةعدم توفير التمويل الالزم سواء إلعادة  -7

من قبل المصارف حتى اآلن على الرغم من مضي عدة الصغير والقصيرللمنشآت الصغيرة  بمنح التمويل

صعبة لجهة فتح اإلعتمادات ومنح اجازات االستيراد والشحن الشروط القيود واضافة إلى ال أشهر على صدوره

 دة القطع األجنبي .والتعهد بإعا

تحديد دفعة حسن النية بالنسبة للديون المجدولة بمبلغ كبيراليقوى الصناعي على دفعه في الظروف الراهنة  -8

حيث بلغ عدد طلبات جدولة الديون المقدمة من الصناعيين  ما أدى إلى محدودية النتائج المتوخاة منه نسبيا ،

مليار ليرة  1.41مليار ليرة و تم تنفيذ ما قيمته  1.798طلباً تبلغ قيمتها   527، حسب المصرف الصناعي ، 

. وقد طالب الصناعيون بتخفيض دفعة حسن النية وتمدديد  %7مليار أي أقل من  20.7سورية منها  من أصل 

 كما اقترحت ادارات المصارف .حددها المرسوم لذلك إال أنه تم فقط تمديد الفترة لمدة شهرين  الفترة التي

 . لم ينفذ بعد جدولة الديون إال أن هذا االقتراح ةالعامة اصدار مرسوم جديد إلعاد

) المازوت والفيول( ما يضيف صعوبات جديدة للمنشآت الصناعية  الرفع المستمرألسعارالمحروقات -9

في فترات   مع عدم توفر المادة بشكل نظامي وبشكل يترافقشكل خاص تلك التي تستخدم الطاقة بشكل كبير وب

ية ارتفاع أجور النقل من ناحير في السوق السوداء  من ناحية وعديدة ما يؤدي إلى ارتفاع اسعارها بشكل كب

ال أن سعر إ لصالح الصناعيين مباشرأخرى . وفي ذات الوقت الذي سمح فيه للقطاع باستيراد المازوت بشكل 

 .بمستوى أسعار السوق السوداءفي معظم الحاالت مبيع هذا المازوت بين الصناعيين كان 

ممنوح الاضافة إلى عدم اعتماد سعر محدد للقطع األجنبي األجنبي  القطع االرتفاع المستمر بأسعار -10

 زمات االنتاج المستوردة.وتثبيته لفترة محددة تكفي لشراء ونقل مستلللصناعيين 

االستمرار بسياسة "حوارالطرشان " بين ممثلي القطاع الخاص الصناعي والتجاري  وبين الجهات  -11

الحكومية  المعنية حول العديد من القضايا األساسية التي تساعد في تحريك عجلة االنتاج الصناعي والنشاط 

فية سواء من الصادرات أو من خالل خفض المستوردات . التجاري وترفد بالتالي خزينة الدولة بموارد اضا

لالزمة ا حيث تعلل الجهات الحكومية المعنية عدم استجابتها لمطالب الصناعيين بشكل دائم بعدم توفر الموارد

رفد موارد الحكومة من خالل ب ه من الممكن قيامهم الصناعيون أنفيه  في الوقت الذي يؤكد لديها ،  لذلك 

 لضرورية وذات األولوية ..المطالبهم  االستجابة 

 ً   المقترحات -خامسا

لى أن ، إاألزمة على االقتصاد السوري بشكل عام وعلى القطاع الصناعي بشكل خاص  أثريشير تحليل 

عادة تأهيله في المرحلة الراهنة معالجة مشاكله وإتجاوز آثار ونتائج هذه األزمة على هذا القطاع ونجاح عملية 

وطني مدعوم توافق يقوم على مرتبط بانجاز حل سياسي لألزمة السورية  إعادة اإلعمار والبناءومرحلة 

وهو   . الحفاظ على وحدة البالد واالنتقال إلى نظام ديمقراطي تعدديوقف العنف وبتوافق خارجي يؤدي إلى 
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اليعني ترك األمورعلى وضعها في ظل الظروف السائدة ، حالياً على األقل ، إال أن هذا  غير متاحأمر يبدو 

 الناجمة عن هذه األزمةبل البد من معالجة ما يمكن من المشاكل د، الراهن بانتظار الوصول إلى الحل المنشو

هذا القطاع وتهيئته بالشكل المطلوب ن من الظروف المساعدة لوقف تدهوروتوفير ما يمكفي الوقت الراهن 

مستوى السياسات الكلية  ) الحكومية (  والمتوسطة ) العمل على تطلب لمرحلة ما بعد األزمة . األمر الذي  ي

ا مالمؤسسات الداعمة ( والجزئية ) المنشآت الصناعية الخاصة والعامة (  ويستوجب معه وإلى جانبه القيام ب

  يلي:

زام والت  الحقيقيين وإعادة األمن واألمان للبالد في أقرب وقت ممكن واإلصالحعملية المصالحة انجاز  -1

 . األطراف المعنية بها

، لذلك  أو تستعدوتعمل، على وجود واستمرار العمل في المنشآت الصناعية التي ما تزال قائمة المحافظة  -2

 )المواقع البديلة المؤقتة، الحماية واألمن، في الوقت الراهن  والمعالجة السريعة والفعالة لما تواجهه من مشاكل

..( .اق، الديون وااللتزامات الماليةالتمويل، االعتمادات ، فتح األسو تقنين الكهرباء ، النقل، المحروقات ،

تحريك عجلة االقتصاد الوطني عموماً والقطاع الصناعي خصوصاً لتلبية حاجة  وذلك في إطار العمل على

خزينة العامة السوق المحلية وإعادة التصدير واستيعاب ما يمكن من العاطلين عن العمل ورفد موارد ال

 إعادة التأهيل بعد األزمة قدر اإلمكان.أعباء كلفة تخفيف و

تنفيذه  بخصوص إعادة تأهيل وتحديث وهيكلة الصناعة التحضير المسبق والمدروس لما يجب اتخاذه و -3

ي االيجابالتحضير  هذا  نظراً ألثروعدم تأجيل هذه المهمة ألي سبب كان السورية في مرحلة ما بعد األزمة 

 ..هذه العملية مستقبالً وسرعة وكفاءة على كلفة 

 خرىطاعات االنتاجية والخدمية األتحقيق التكامل والتنسيق بين إعادة تأهيل القطاع الصناعي وتأهيل الق -4

 المرتبطة به  في أطار خطة شاملة إلعادة إعمار البالد. 

 ما يلي:تنفيذ  في مجال  القطاع الصناعي وهذا يتطلب 

  :االجراءات الفورية -أوالً 

مواقع بديلة آمنة للمنشآت الصناعية التي تم تدميرها أو يصعب الوصول اليها متابعة العمل على تأمين  -1

األمن واألمان في المناطق والمدن الصناعية وفي تنفيذ واتخاذ االجراءات المشتركة الالزمة والسريعة لتوفير 

المناطق الصناعية الجديدة وتسهيل نقل المنشآت الصناعية اليها ، والتغاضي مؤقتاً عن المنشآت الصناعية 

 غير الملوثة التي توزعت داخل المدن واألحياء ريثما يتم توفير البديل. 

التحتية والخدمات الالزمة ) طرق ، محطات توليد وتحويل ونقل تأهيل البنية إعادة إصالح واإلسراع في  -2

ل ينسجم وتنظيم عملية تقنين الكهرباء بشك ...( ، االتصاالت الكهرباء، شبكات النقل الطرقي والسكك الحديدية

وإعطاء األولوية للمرافق التي تربط المدن والمناطق .مع أيام وساعات العمل الفعلي للمنشآت الصناعية 

اتخاذ و ،بشكل يتزامن مع العمل في تنفيذ المجاالت األخرى وفق برنامج زمني محدد ومفصلالصناعية و

 . االجراءات والتدابير التحضيرية لذلك والبدء بتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها منذ اآلن

قديم تل من خالل احداث صندوق خاص وتشغيل المنشآت الصناعيةتأهيل إلعادة توفير التمويل الالزم   -3

 تأهيلادة إعلنقل وبشروط ميسرة للصناعيين المتضررين وتعويضهم  لهذه الغاية  تسهيالتالقروض وال
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رة فوائد منخفضة ، فت محددة )وحوافز  شروط في زمن محدد ووفق وتشغيل منشآتهم أو إعادتها إلى سورية 

تمويل هذا الصندوق فرض رسم من ضمن مصادر  ( ويكون سماح مقبولة، فترة سداد طويلة، ضمانات سهلة

ة من ميزانيالتي يمكن أن تخصص له إضافة إلى الموارد  ، لصالحه الصناعية الجاهزة على المستوردات

  التي يمكن أن تأتي الحقاً .... التبرعات األخرىالهبات ومن الدولة وكذلك 

عثرة حالياً للمنشآت الصناعية المتتقديم قروض قصيرة وبشروط ميسرة االسراع في تنفيذ القرارالخاص ب -4

الستخدامها كرأسمال عامل من أجل تحريك االنتاج واألسواق والمحافظة على وجودها والعاملين فيها، إضافة 

ألة التمويل إعطاء مسو إلى تشجيع وتفعيل أسلوب التأجير التمويلي في إقامة وتشغيل المنشآت الصناعية .

هي الصغر والصغير والمتوسط  االهتمام المطلوب من المصارف والصناديق الصناعي بكافة مستوياته: المتنا

ر )يمكن أن تتحمل الحكومة الفرق بين سع العامة والخاصة وبشكل خاص ما يتعلق بتسهيل شروطه وضماناته

الفائدة الرائج والسعر التشجيعي الذي تمنح بموجبه المصارف القروض للصناعيين وفق ضوابط محددة 

، مع التأكيد على أن تكون المنشأة الصناعية بآالتها وتجهيزاتها وبنائها هي ضمانة القرض المطلوب  وشفافة (

ً باعتبار أن مخاطر إغالق ا خطرا وأو تراجع النشاط الصناعي أكثر ضرراً  لمنشآت الصناعية كلياً أو جزئيا

  .القرض أو إعادة جدولته من الناحية االقتصادية واالجتماعية على االقتصاد الوطني من تأخر تسديد

إطالق حملة وطنية أهلية شاملة )غير حكومية ( لتشجيع وحث المواطنين على دعم الصناعة الوطنية بشراء  5

المنتج الوطني ، وبيان أثر ذلك على معالجة آثار األزمة اقتصادياً واجتماعياً ، على أن يترافق باتخاذ اجراءات 

لتزام بشكل يترافق مع اوادخال المستوردات فعالة لمواجهة التهريب وحاالت التالعب والفساد المعروفة في 

بتسهيالت و وخدمة ما بعد البيع  السعر المنافس والجودة المطلوبة واضح من قبل الصناعيين بمراعاة موضوع

الشراء وتجنب تخفيض نوعية المنتجات الوطنية لتخفيض كلفتها وسعرها لمنافسة البضائع المستوردة ما 

 لصناعة الوطنية ومصداقيتها محلياً وخارجياً.يؤدي إلى اإلساءة إلى سمعة ا

ناعات الصإعطاء عناية خاصة للصناعات الضرورية لعملية إعادة البناء حاضراً ومستقبالً والتي تشمل  -6

ات التي الصناعو، السيراميك، الدهان..... األلمنيوم، البالط االسمنت ، الحديد ، الكابالت، :بالبناءالمرتبطة 

لبي التي ت الصناعاتو،  ) السكر ، الزيوت، األلبان، األدوية....( :االحتياجات األساسية للمواطنينتلبي 

ج الصناعات التي تنتو ، (، المبيدات.... األدوية البيطرية ، األعالف ، ) األسمدة :احتياجات القطاع الزراعي

 ديريةالصناعات التصو ، والقطع األجنبي التجاريالميزان تخفيف الضغط على  من أجل بدائل المستوردات

 ، توفير القطع األجنبي الالزم من أجل ( ...بانواعها المختلفة النسيج  واأللبسة ، المنتجات الغذائية )  :

ئمة في الصناعات القاو، (الصناعات النسيجية ، الغذائية.... ) التي تستخدم مدخالت انتاج محلية الصناعاتو

 . المتضررةاألماكن والمناطق  

ادرت التي غإقامة دورات تدريبية للمهجرين والمهجرات داخلياً لسد النقص الحاصل في العمالة الفنية  -7

أليدي من احاجة الصناعة  يسداألمر الذي ، أو التي يمكن أن تقام ، والالزمة للصناعات الموجودة حالياً  البالد

في الحد من معاناة المهجرين داخلياً من خالل تأمين فرص في ذات الوقت  ويساهمالعاملة المدربة من ناحية 

 عمل الئقة لهم . 

للمنشآت الصناعية في المجاالت االدارية والتنظيمية والتسويقية والمالية واالنتاجية  تقديم الدعم الفني الالزم -8

ثار آ حالياً  من أجل تجاوزليس من أجل معالجة المشاكل التي تواجهها  هالتمكينوإعادة بناء القدرات فيها  

عزيز ن تموتمكينها ، وتعويض فرص النمو والتطور التي فاتتها بسبب األزمة ستدراك البل  ، وحسباألزمة 
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 اعمة الجديدة والضرورية مثل مركزوتتطلب هذه المهام احداث المؤسسات الد. قدرتها التنافسية من جديد

  .في أقرب وقتصة بالصناعات األساسية في سورية التحديث الصناعي والمراكز الفنية المتخص

 وا لالصناعيين الذين غاددوا البالد أو / نقوالعمل على تشجيع قانون االستثمار الجديد  إلسراع في اصدارا  -9

 على العودة وتقديم التسهيالت الالزمة لهم في هذا المجال . إلى الخارج  منشآتهم 

اعتماد أسلوب اإلعالن والشفافية فيما يتعلق بطرح المنشآت الصناعية العامة لالستثمار وأي  نشاط  -10

 للمشاركة وفق قانون التشاركية بما يحد من فرص بروزالذي يطرح صناعي آخر مناط بإحدى الجهات العامة 

مراكز قوى اقتصادية جديدة متحالفة مع قوى مؤثرة داخلية  تسعى للحصول على امتيازات مباشرة أو تفصيل 

 لصالحها .  القرارات

 فرصة إلعادة توطينكعملية إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية العامة والخاصة االستفادة من  -11

مناطق صناعية جديدة بعيداً عن المناطق الزراعية إقامة وتوسيع  وتحديث وتطوير هذه المنشآت من خالل 

أن تتم هذه العملية قدر اإلمكان وفق منظور أوسع  مع مراعاة، المنشآت غير النظامية لالنتقال إليها  وتشجيع

وأشمل يتمثل بإعادة النظر بالتوزع الجغرافي للمنشآت الصناعية من ناحية ومراعاة التخطيط االقليمي 

نقودية عوالعمل قدراإلمكان على تنظيمها بعناقيد صناعية أفقية وعامودية اضي الزراعية والحفاظ على األر

ناعيين وتشجيع الص،  في المرحلة المقبلة لصغيرة والمتوسطة  من ناحية أخرىفي تطوير المنشآت اتساهم 

 والمستجدات فيماعلى اجراء الدراسات الالزمة في ضوء الظروف تضررة أصحاب المنشآت الصناعية الم

يتعلق بإعادة منشآتهم إلى اختصاصها السابق أو استكمالها باختصاص آخر أو االنتقال إلى اختصاص جديد. 

وينطبق نفس الشيء على شركات القطاع العام الصناعي المدمرة والمتوقفة التي يجب اجراء دراسة تشخيصية 

تبينه نتائج  الدراسة التشخيصية  التخاذ القرار لها وفي ضوء ذلك يتم اجراء دراسة جدوى اقتصادية لما 

 الالزم في ضوئها.

المطلوب اتخاذها على المدى ومتكاملة مع االجراءات التالية  متناسقة كون إن هذه االجراءات يجب أن ت

  . من أجل حسن التنفيذ وسرعة االنجاز وتحسين الكفاءة  والمردود وخفض التكاليف قصيرال

 

 

 القصيراالجراءات المطلوبة على المدى 

ها عملية الضرورية التي تتطلبللمشاريع الصناعية  ذات األولوية االستثمارية لفرصاملفات  إعدادبالبدء  -1

يج إلقامتها للترو والجهات العامة والخاصة المعنيةهيئة االستثمارالسورية بالتعاون بين  البناء واإلعمارإعادة 

استعادة رؤوس األموال والمنشآت  وبما يساهم في ولىاأل بالدرجةبالتركيزعلى المستثمرين السوريين 

 .التي نزحت بفعل األزمة السورية والخبرات

موال لتحفيز االستثمار الصناعي واستعادة رؤوس األ الالزمة  تهيئة البيئة التشريعية والمالية والتنظيمية -2

شآت والخبرات التي نزحت بفعل األزمة ) تنفيذ توصيات دراسة البيئة القانونية للتحديث الصناعي في والمن

وانين الواجب تطويرها أو الواجب إصدارها بأسرع وقت ممكن والتي أعدها برنامج سورية بخصوص الق

االستثمار  مناخ التحسين المستمر فيالتحديث والتطوير الصناعي في سورية  ( مع ضرورة التركيز على 
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عيل مكونات فبكافة مكوناته ومستلزماته وعدم اختزال مفهومه بإصدار القوانين فقط دون متابعة ذلك بتوفير وت

شجيع ت، والعمل على والفساداألخرى وبشكل خاص معالجة المعوقات البيروقراطية البيئة االستثمارية 

مجاالت العلى جرى سابقاً ناعي وعدم اقتصارها كما واألجنبية على دخول المجال الصاالستثمارات العربية 

األهمية الالزمة من قبل الجهات المعنية  هذا الموضوع  ما يتطلب منح ، ةالسياحيالمصرفية والعقارية و

 . وبشكل خاص الهيئة السورية لالستثمار

صادية في إطار االلتزام بالتعددية االقت - برنامج وطني متكامل إلصالح القطاع العام الصناعيوتنفيذ  إعداد -3

يركز بشكل أساسي على تحسين بيئة عمل هذا القطاع اإلدارية والتنظيمية والمالية واإلنتاجية وأسلوب   -

اختيار إداراته، بما يؤدي إلى معالجة مشاكله وتمكينه من العمل كالقطاع الخاص باألسلوب الذي يجعله قطاعاً 

الجزء د ف عن القطاع الخاص إال في توريوال يختل ،اً على البقاء والتوسع بإمكانياته الذاتية رابحاً منافسا قادر

أن يتم إعداد هذا البرنامج وتنفيذه وفق  مع التأكيد على ضرورةالخاص الموزع من أرباحه إلى وزارة المالية. 

قتصادية وفنية موسعة إعداد دراسات جدوى ا وأن يترافق إعداده مع واضح ومحدد مادي وزمني جدول

ويمكن  متابعة نشاطها القديم .عل األزمة سواء لتغيير نشاطها أولشركات القطاع العام الصناعي التي دمرت بف

تنفيذ عملية إعادة تأهيل أو تغيير نشاط عدد من هذه الشركات عن طريق تحويلها إلى شركات  مساهمة عامة 

 . B0Tفق نظام أو مشتركة عامة أو محدودة المسؤولية  أو و

ق الذي سبمشروع مرسوم إحداثه  ةبعد إعادة دراسة ومناقشصناعية التنمية الإحداث مجلس  اإلسراع في -4

يضم الوزراء المعنيين بالشأن الصناعي ) الصناعة ، الزراعة، االقتصاد بحيث ان نوقش في مجلس الوزراء 

هيئة التخطيط والتعاون الدولي...(  إضافة إلى ممثلين  النفط، الكهرباء، ، المالية ، العمل، االدارة المحلية ،

اعية إقرار السياسات الصنتنسيق جهود هذه الجهات وويتولى عن القطاع الخاص وعدد من الخبراء المختصين 

معالجة تجاوز آثار األزمة ول ها ومتابعتهاتنفيذ الرامية إلى تنشيط الصناعة واتخاذ االجراءات الفورية من أجل

  . تشتت وتوزع الشأن والقرار الصناعي بين عدة جهاتموضوع 

صناعي لدراسة امكانية االستفادة من بعض نصوص اتفاقيات تحرير التبادل  -تشكيل فريق عمل قانوني  -5

التجاري بين سورية والبلدان العربية التي تتيح لسورية االستفادة من بعض االستثناءات بسبب الظروف 

فاقيات تالمجحفة بحق سورية الواردة في هذه اال موادالتعديل بعض  دراسة إمكانية و. لفترة محدودة الحالية 

ماية الصناعات حبمكافحة اإلغراق و  النصوص المتعلقةاالستفادة من وومعالجة النتائج السلبية التي أدت إليها 

 . ناعاتالزمنية الممنوحة لهذه الصفيها  أو / و تمديد الفترة شميل أكبر عدد ممكن من الصناعات الناشئة سواء بت

ح ووضع أسس محددة تراعي مصال ،وتفعيل قانون حماية االنتاج الوطني والصناعات الناشئة ومنع االحتكار

يم قية تحرير تبادل تجاري مستقبالً، واختيار الدول واألقالالصناعة السورية عند مناقشة إقامة أية شراكة أو اتفا

 على أن يترافق ذلك بتكثيف جهود ها مصالح متوازنة وعادلة للجانب السوري ،التي تحقق االتفاقيات مع

من الهام في وخالل الفترة المحددة. للصناعة السورية  التنافسية ةقدرالمن أجل تطوير الحكومة والصناعيين 

القة بالتجارة إعطاء االهتمام الالزم  لتطوير المديرية العامة للجمارك والجهات األخرى ذات العهذا المجال 

 في هذه المجاالت بما في ذلك مجابهة إمكانية استخدام اتالخارجية لضمان التطبيق السليم والعادل لالتفاقي

المواصفات واالشتراطات الفنية وغير الفنية األخرى  كوسيلة إلعاقة دخول  المنتجات السورية بعض الدول 

 .اإلى أسواقه

) مركز تطوير االدارة واإلنتاجية، هيئة المواصفات تفعيل دور المؤسسات والهيئات الداعمة القائمة حاليا  -6

الدارية ا المعوقاتمراكز التدريب المهني....(  بمعالجة  والمقاييس ، مركز االختبارات واألبحاث الصناعية ،
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المؤسسات الداعمة للقطاع الصناعي وبشكل اث اإلسراع في إحدو التي تواجهها والمالية والتنظيمية والعلمية

ى لتي تتولاللصناعات النسيجية والغذائية والهندسية والكيميائية وغيرها ، المتخصصة فنية المراكز خاص ال

والمعلومات الصناعية والتسويقية والتدريبية والدراسات واالستشارات توفير خدمات المخابر المعتمدة 

لك كذ و بشكل مستقل وبالمشاركة مع القطاع الخاص. هذه المراكز أن تعملالمختصة في كل قطاع، على 

لتدريب ا تطوير وتشغيل  كافة مراكز ومعاهدالهيئة الموحدة للتعليم والتدريب المهني لتتولى عملية احداث 

تقبلية االحتياجات الحالية والمسهج ومدربين وأدوات( وبشكل  يلبي والتعليم المهني بشكل عصري متقدم ) منا

والجامعات  للصناعة السورية وإدارة هذه الهيئة والمراكز التابعة لها بالمشاركة مع القطاع الخاص

غيرة المستقلة لدعم المؤسسات الصالهيئة الموحدة إضافة إلى احداث  والبحثية األخرى.والمؤسسات التعليمية 

 . الهيئة الناظمة للجودة ووالمتوسطة 

مركزي لوزارة الصناعة يحولها إلى وزارة سياسات صناعية تقوم جديد تنموي والالنتقال إلى دور ا -7

قطاع المشترك لكقطاع وطني واحد بكافة أشكال الملكية بما فيها اوتحفيز وتمكين الصناعة السورية  بتشجيع

نية الهيكلية بقدرتها التنافسية، وهذا يتطلب عكس هذا الدور بالشكل المناسب على ال لتحسينوالقطاع التعاوني 

مكنها ما يبورفدها بكفاءت جديدة مؤهلة  العاملين فيهاتطوير قدرات ووالجهات التابعة لها  والتنظيمية للوزارة

  من القيام بالدور الجديد وبالمستوى المطلوب.  

يط شوضع تصورات أولية وفق أولويات محددة  لبرامج التعاون الفني التي تحتاجها عملية إعادة بناء وتن -8

الجهات المعنية الداخلية لطرحها على الدول المانحة  كافة الصناعة السورية بشكل منسق ومتكامل مع

 منعاً لالزدواجية والتعارض وهدر الوقتولتعظيم الفائدة من تنفيذها  منظمات العربية والدولية المختصةوال

 مديريات التخطيط والتعاون الدولي في والعمل على رفع كفاءة العاملين في اإلدارات المعنية في. والمال 

 الجهات المستفيدة من برامج التعاون  لغوياً وفنياً مع تقديم الحوافز الالزمة لهم. 

ارجية تنشيط المعارض والبعثات التجارية الخو تشجيع إقامة شركات متخصصة لتسويق المنتجات الوطنية -9

لدراسات التسويقية الالزمة الختيار المنتج المناسب وإجراء ا وبشكل خاص لألسواق المستهدفة والصديقة.

سفارات ال الملحقيات التجارية فيدور ومهام للسوق المناسبة على أن تتكامل جهود هذه الشركات مع تفعيل 

 والمؤسسة العامة للمعارضواتحادات غرف الصناعة والتجارة والمصدرين  ،وهيئة تنمية الصادراتالسورية 

مكانية أكبر لدول التي توفر فرصة وإلوإعطاء األولوية في توقيع اتفاقيات التعاون وتحرير التبادل التجاري . 

  إليها. السورية لتصدير المنتجات الصناعية 

 ،ات في كافة االختصاص الصناعي بناء الخبرات الوطنية في مجال التحديث والتطوير علىالتركيز -10

ساهمة بشكل أكبر وأفضل في هذه العملية، وهذا بدوره  يتطلب تنظيم مهنة وإفساح المجال أمامها للم

الموجودة والمعتمدة وتشجيعها على  والمكاتب الجمعياتدعم وتطوير من خالل بكافة مجاالتها االستشارات 

تطوير نفسها ورفع كفاءة أعضائها بشكل مستمر، وإزالة الغبن والتمييز الذي تقوم به بعض المنظمات 

كذلك إشراك و والجهات المانحة بين االستشاري الوطني واألجنبي عند تساوي الكفاءات والمؤهالت.

واء من خالل سج التي تنفذها الشركات األجنبية ريع والبرامالمهندسين واالستشاريين السوريين بتنفيذ المشا

المشاركة في تصميم المشروع ، أو بإلزام هذه الشركات ما أمكن بإبرام عقود ثانوية مع الجهات السورية 

 والعمل من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي علىالخاصة والعامة إلنجاز األعمال وفق الشروط المطلوبة. 

ً أن يكون  لتي افي كافة برامج التعاون الثنائية والجماعية  ومحدداً وملزماً  لالستشاريين الوطنيين دوراً واضحا

 مع الجهات الداعمة والمانحة.تتفق عليها 
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تخصيص أراض مناسبة في المدن الرئيسية وحولها إلقامة تجمعات صناعية عنقودية تتولى تجميع   -11

عملياً  واالنتقال .طة وخاصة التي تم تدميرها بفعل األعمال المسلحةوتطوير الصناعات الصغيرة والمتوس

 .عدد من المدن والمناطق بشكل عمليلتطبيق مفهوم العنقود الصناعي ودعم بوادره الموجودة حالياً في 

تشجيع إقامة الشركات المساهمة العامة وكذلك  تحويل الشركات الفردية ومحدودة المسؤولية لشركات  -12

 مساهمة عامة ما يساهم في توفير التمويل الالزم إلعادة بناء وتأهيل هذه  الشركات. 

 .تحديث قانون التعاون االنتاجي بشكل يشجع على نشر وتوسيع هذا الشكل من أشكال الملكية -13

توعية الصناعيين ومنظماتهم بأهمية وضرورة وجود معلومات وبيانات صحيحة وواقعية لضمان  -14

تشخيص ومتابعة واقع الصناعة السورية بشكل دقيق ووضع السياسات واتخاذ اإلجراءات التي تتناسب مع 

ً توفير اإلمكانيات المادية والفنية والبشرية الم المركزي  للمكتب ؤهلةهذا الواقع الفعلي. وهذا يتطلب أيضا

من أجل رفع سوية المعنية لإلحصاء وأجهزة التخطيط واإلحصاء في مختلف الجهات العامة والخاصة 

بيق تطونتائج اإلحصاءات ذات العالقة بالصناعة  والتجارة الخارجية بشكل خاص ورصد وتقييم آثار 

 بشكل عام  وتوفيرها بسوية عالية وبأسرع وقت ممكن.  السياسات واإلجراءات واالتفاقيات 

إعداد وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل للعاملين الحاليين والجدد في كافة المجاالت واالختصاصات التي -15

شجيعهم لهم لتوخاصة الصناعات ذات األولوية مع ضمان توفير الحوافز الالزمة  تتطلبها عملية إعادة البناء 

على االستمرار في العمل وتطوير قدراتهم ووضع الخبرات التي يحصلون عليها موضع التنفيذ في اداراتهم 

 ومؤسساتهم .  

تطلب جهوداً كبيرة  من يالصناعة السورية  أخيراً إن النجاح في عملية إعادة تأهيل وتنمية

الجهات المعنية العامة والخاصة بما فيها الجهات االستشارية سواء من حيث االدارة والتنظيم 

 إعادة الصناعة المطلوب ليسوالتنفيذ أومن حيث توفير الموارد المالية لهذه العملية ألن  

وال لن ان تكون عليه بل الوصول إلى ما كان يمك،  فقط  قبل األزمة لما كانت عليهالسورية 

بمعنى تعويض ما فاتها من فرص وامكانيات في اقريب وقت وأقل كلفة . األزمة  هذه  حدوث

  وأنجع السبل .
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