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 أثر األزمة على الصناعة السوریة -والً أ

 كانت التي الكبیرة والتحدیات الصعوبات حجم زیادة إلى السادس عامھا دخلت التي السوریة األزمة أدت
 وتحریر المدروس غیر االنفتاح لسیاسة السلبیة النتائج بسبب 2011 عام قبل أصالً  السوریة الصناعة تواجھ
 من تطبیقھا رافقھا وما ،2005 عام منذ خاص وبشكل األزمة، نشوب قبل عھااتبا تم التي التجاري التبادل
 مواصفاتھا، في التدقیق وضعف الحقیقیة وقیمھا تصنیفھاو المستوردة البضائع منشأ شھادات في تالعب
 یالصناعة االھتمام وتراجع الصناعیة، المنشآت من للعدید جزئي أو كلي وتوقف خروج إلى أدى الذي األمر

 وقد .وغیرھا الصین من ینتجونھ لما المشابھة المنتجات واستیراد التجارة إلى الصناعیین من العدید نتقالوا
 وزارة بیانات أشارت حیث 2010-2006 الفترة خالل المنفذة الصناعیة المشاریع عدد بتراجع ذلك تجلى

 1718 إلى 2006 عام في عاً مشرو 2251 من سنویاً  المنفذة الصناعیة المشاریع عدد تراجع إلى الصناعة
 وصوالً  2009 عام في مشروعاً  1476 وإلى 2008 عام في مشروعاً  1658 وإلى 2007 عام في مشروعاً 

 عام في تم كما%. 38 حوالي 2010 -2006 بین التراجع نسبة بلغت حیث 2010 عام في 1408 إلى
 . صناعیاً  وقراراً  سجالً  3282 إلغاء 2009

 وإلى من ومستلزماتھ الجاھز االنتاج ونقل العمال وصول بصعوبة الصناعة لىع األزمة منعكسات بدأت
 عدداً  طالت التي والتھدید واالعتقال والخطف القتل وانتشارعملیات السالح باستخدام تصاعدت ثم المعامل،

 یقافوا سوریة على والدولیة العربیة العقوبات فرض مع ذلك ترافق وقد والعمال، والفنیین الصناعیین من
 والتصدیر االنتاج لجھة الصناعیین أمام جدیدة صعوبات أضاف ما الدول من العدید مع التعاون برامج

 وانفتاح التركیة، السوریة الشراكة باتفاقیة العمل إیقاف وجاء .االعتمادات وفتح والتأمین والنقل واالستیراد
 ھذین في منتجاتھا منح بسبب السوریة عةللصنا جدید متنفس بمثابة األزمة بدایة في وایران العراق سوق

 في عدیدة مناطق في وانتشاره العنف أعمال تصاعد أن إال .الوقت ذلك في خاصة ومزایا تسھیالت البلدین
 سرقة فتمت السوریة الصناعة أزمة من فاقمت سلبیة تحول نقطة كان الشرقیة والمنطقة دمشق وریف حلب

 من العدید أبنیة تحولت كما ونھبھا، اآلالت وتفكیك الجاھزة لمنتجاتوا األولیة المواد من المعامل مخازن
  .منھا العدید وتدمیر احتراق إلى أدى ما والمسلحین للجنود لمقرات والخاصة العامة المعامل

 :یلي بما اآلن حتى السوریة الصناعة على األزمة آثار أھم تلخیص یمكن

 وتوقفھا الوصول وصعوبة والسرقة والتخریب التدمیر نتیجة الصناعیة المنشآت من كبیرة أعداد تضرر .1
 حتى احصاؤھا تم التي المتضررة الخاصة الصناعیة المنشآت عدد بلغ حیث والتصدیر، االنتاج عن
 منشأة 346و سوریة، لیرة ملیار 437 أضرارھا قیمة حلب في منشأة 1100 منھا منشأة 1548 اآلن
 قیمة حماة في منشأة 77و سوریة لیرة ملیار 60 ونح أضرارھا قیمة وریفھا دمشق محافظة في

 سوریة ملیارلیرة 3,1 بحدود أضرارھا قیمة حمص في منشأة 25و سوریة لیرة ملیار 2,7 أضرارھا
 غرف تقدیرات وفق للتخریب تعرضت التي الخاصة الصناعیة للمنشآت اإلجمالیة القیمة تكون وبذلك

 أعداد أن إلى یشیر الواقع أن إال .سوریة لیرة ملیار 503 بحدود المذكورة المحافظات في الصناعة
 طلبات عدد بلغ دمشق ریف محافظة عام أمین فحسب رسمیاً  معلن ھو مما أكبر المتضررة المنشآت

. طلب 800 حوالي 2015 أیار شھر نھایة حتى دمشق، ریف لمحافظة الصناعیین من المقدمة األضرار
 تعمل فقط وحرفیة صناعیة منشأة آالف أربعة ھناك بأن عةالصنا غرف اتحاد رئیس صرح حلب وفي
 آخرقدرحجم جانب من .األزمة قبل موجودة كانت منشأة ألف أربعین عن یزید ما أصل من حلب في

 4,4 منھا سوریة لیرة ملیار 7.1 بحدود الصناعیة المدن في الصناعیة للمنشآت المباشرة األضرار
 ملیون 107و عدرا، في سوریة لیرة ملیار 2.6و بحلب نجار الشیخ مدینة في سوریة لیرة ملیارات
 وبخصوص .تاریخھ حتى متوفرة غیر فھي الزور دیر أضرار أما الصناعیة، حسیاء في سوریة

 لیرة، ملیار 2000 بحوالى قیمتھا الصناعة وزارة قدرت فقد الصناعیة للمدن المباشرة غیر األضرار



 دیر مدینة باستثناء الصناعیة للمدن المباشرة وغیر المباشرة ارلألضر اإلجمالیة القیمة تكون وبذلك
 .سوریة لیرة ملیار 2007نحو الصناعیة الزور

 المتضررة العامة المنشآت عدد أن إلى الصناعة وزارة إحصاءات آخر فتشیر العام للقطاع بالنسبة أما
 الزور ودیر وحلب دمشق ریف محافظات في وتقع كامل بشكل للتخریب تعرض معظمھا منشأة 60 بلغ

 سوریة لیرة ملیار 500 بنحو المباشرة وغیر المباشرة خسائرھا قدرت حیث والرقة وحماة وحمص
 تاریخھ حتى سوریة لیرة ملیار 2600 مبلغ المتضررة للشركات االستبدالیة القیمة تتجاوز حین في

 .مباشرة غیر اضرار لیارسوریةم 271و المدمرة للشركات االستبدالیة القیمة سوریة ملیار 2031 منھا
 االنتاج ومستلزمات لآلالت األجنبي القطع وأسعار األوضاع تطور وفق للزیادة قابلة أولیة أرقام وھذه

 .األخرى والتكالیف
.) ..تركیا االردن، مصر،( وغیرھا المجاورة البلدان الى والفنیین الصناعیین من كبیرة أعداد ھجرة .2

 موجودة كانت التي الفنیة العمالة معظم واستقدام البلدان، تلك في جدیدة عاملم إقامة أو معاملھم ونقل
 سابقاً  أكد قد السوریة الصناعة غرف اتحاد رئیس وكان. سوریة خارج الجدیدة منشآتھم في للعمل لدیھم

 لوتشغی استثمار عن للبحث بالسفر قاموا منشآتھم أغلقت الذین الحلبیین الصناعیین من% 25 نسبة بأن
 رجال عدد ویقدر. فیھا استثمارات عن للبحث مصر الى ذھبوا أنفسھم ھؤالء من% 90 وأن أموالھم،
 األول المستثمر ھو السوري المستثمر ویعتبر أعمال، رجل ألف 30 بحوالي بمصر السوریین األعمال

 عن لیق ال ما شھریاً  المصریة السوق في السوریة األلبسة مصانع وتضخ 2013 عام منذ مصر في
 األجنبي الرأسمال ذات الشركات ثلث على السوریون المستثمرون حاز كما. مالبس قطعة مالیین 10
 السوریون ساھم التركیة، األناضول وكالة وحسب. 2015 عام من األولى الستة األشھر خالل تركیا في

 اإلیرانیون ثم ،184 بـ األلمان تالھم ،2395 أصل من شركة 750 تأسیس في المذكورة الفترة خالل
 إلى وصلت بنسبة األجانب الشركاء قائمة في األولى المرتبة السوریون المستثمرون احتل كما. 142 بـ

ً  1131 أسس حیث ،25.2%  ولكن. دوالر ملیون 32.8 بقیمة جدیدة شركات الماضي العام في سوریّا
 والذي تركیا في السوریون عنھ یتحدث الذي الحقیقي االستثمارات بحجم مقارنة ضئیلة تبقى األرقام ھذه

 النسیجیة الصناعات في تركیا في السوریین استثمارات تركزت وقد. دوالر ملیارات 4.3 بحوالى یقّدر
 .المفّرق وتجارة المطاعمو والغذائیة

 عن الصادر السنوي التقریر وحسب...) عمل فقدان أسر،إعاقة، قتل،( العاملین من كبیرة أعداد تضرر .3
 المدن في المتضررین العاملین عدد وصل المحلیة اإلدارة وزارة في الصناعیة والمناطق مدنال مدیریة

 عامالً  41167 منھم عامالً، 114627 إلى الزور ودیر وحسیاء، نجار، والشیخ عدرا، :الصناعیة
 فتوق إثر عملھم خسروا الذین العمال عدد أن الصناعة وزارة أعلنت أن سبق وقد العمل، عن متوقفاً 
 التأمینات في مسجلین ألف 200 منھم عامل، ألف 800 بلغ فقط الصناعي الخاص القطاع معامل

 انتقال. المھاجرین والعمال الفنیین عدد وزیادة البطالة نسیة ارتفاع إلى ذلك كل أدى وقد. االجتماعیة
 دمشق یفور حلب من خاص وبشكل المشتعلة المناطق من الصناعیة والمشاغل المنشآت من العدید

 مع اآلمنة واألحیاء والمناطق المحافظات والى وحسیا عدرا في الصناعیة والمدن الحرة المناطق إلى
 والعمل المتضرر، الصناعي امكانیات حسب صغیرة مشاغل اقامة أو والمعدات اآلالت من أمكن ما نقل

 .صعبة وامكانیات ظروف ضمن
 أو المتضررة منشآتھم من یمكن ما وتشغیل تأھیل ةإلعاد الصناعیین لدى الالزم التمویل توفر عدم .4

 صرف في والبطء الدیون جدولة إلعادة صعبة شروط ووضع القروض وقف بسبب المتوقفة
 10 وبسقف والتجھیزات اآلالت دون المباني بأضرار حصرھا تم التي األضرار عن التعویضات

 حتى التطبیق موضع التشغیلیة ضبالقرو الخاص القرار وضع عدم إلى اضافة سوریة، لیرة ملیون
 منشآتھم تأھیل إعادة بخصوص الصناعیین من عدد قبل من التریث من حالة إلى أدى الذي األمر .اآلن

 .سوریة في األوضاع الیھ ستؤول لما انتظاراً 



 التحتیة البنى من العدید تدمیر إلى اضافة أسعارھا وارتفاع والمحروقات الكھرباء في الكبیر النقص .5
 واالنتاج النقل تكالیف وارتفاع صعوبة إلى ویؤدي أدى الذي األمر وغیرھا والطرق الماء شبكات من

 .الجاھز للمنتج أو األولیة للمواد سواء
 والغذائیة النسیجیة للصناعات مدخالت تشكل التي الزراعیة المحاصیل من العدید وتسویق انتاج تراجع .6

 كمیة انخفضت حیث المنتجات، ھذه وتصنیع بتسویق عنیةالم العامة للجھات المسلمة الكمیات وكذلك
 2010 عام طن ألف 628 من األقطان وتسویق لحلج العامة المؤسسة قبل من رسمیاً  المستلم القطن

 من المنتج المحلوج القطن كمیات تراجع إلى بالتالي أدى ما ،2015 عام في طن ألف 11 حوالي إلى
 بذورالقطن انتاج تراجع إلى إضافة .2015 عام في فقط طن آالف خمسة إلى 2010 عام طن ألف 220

 كما .2015 عام في طن آالف 8 ألى 2010 عام طن ألف 377 من والزیت اللنت انتاج في المستخدمة
 تم حیث 2015 عام طن ألف 28 الى 2011 عام طن ملیون1,850 من السكري الشوندر انتاج تراجع
 ملیون 3 من المستلم القمح انتاج تراجع كما .تصنیعھ تصادیةاق عدم بسبب للماشیة علف إلى تحویلھ

 إلى الحكومة لجوء من الرغم على 2015 عام في طن ملیون نصف من أقل إلى 2010 عام في طن
 المناطق إلى المسلحون علیھا یسیطر التي المناطق من والقمح القطن لنقل خاصة شركات مع التعاقد

. والمطاحن الغزل ومعامل المحالج إلى المنتجات ھذه من یمكن ما تأمین أجل من علیھا تسیطر التي
 الغذائیة للصناعات مدخالت تشكل التي والحلیب والخضروات الحلبي والفستق الزیتون انتاج سجل كما

 المحاصیل جني وصعوبة بھا العنایة وعدم األشجار من كبیرة أعداد قطع بسبب ملحوظاً  انخفاضاً 
 أعداد وتراجع البیطریة واألدویة والعلف والمبیدات والبذار األسمدة تكالیف عوارتفا وتسویقھا ونقلھا
 .الحیوانیة الثروة

 لھ نظامي بدیل معبر تأمین وعدم األردن مع الحدودي نصیب معبر على المسلحة الجماعات سیطرة .7
 وفتح مةالحكو سیطرة عن وتركیا العراق مع األخرى الحدودیة المراكز خروج إلى إضافة اآلن، حتى

 اضافیة وتكالیف صعوبات إلى أدى الذي األمر متقطعة وبفترات محدود بشكل أحیاناً  العراق مع بعضھا
 الجاھزة تصدیرالمنتجات أو الخارجیة االنتاج مستلزمات استیراد مجال في سواء الوطنیة الصناعة على

 ومستلزماتھ انتاجھم نقلل والبحري الجوي للنقل اللجوء إلى والمصدرین المستوردین اضطرار بسبب
 العملیتین ھاتین كلف على وزمنیة مالیة اعباء أضاف ما والمصدرة المستوردة األخرى البلدان وإلى من

 التمویل وصعوبات والحصار بالمقاطعة یتعلق فیما األزمة فرضتھا التي األخرى الصعوبات إلى إضافة
 .والتأمین والنقل

 المحلیة السوق تزود كانت التي والحرفیة الصغر لمتناھیةا والمشاغل المنشآت من العدید توقف .8
 من كبیرة أعداد وتسریح االنتاجیة الخدمات ببعض األخرى والمتوسطة الصغیرة الصناعیة والمنشآت

 من% 70 یقارب ما أن للحرفیین العام االتحاد رئیس صرح وقد.أجورھم تخفیض أو فیھا العاملین
 الحرفیین تواجد مع خاصة الراھنة األزمة خالل والدمار للتخریب تعرضت الحرفیة المنشآت

 .تضرراً  األكثر حلب حرفیو وكان القطر محافظات كافة في وانتشارھم
 بسبب والتھریب االستیراد لصالح المحلیة السوق من وكذلك التصدیر أسواق في ھامة حصة خسارة .9

 الوطنیة العملة قیمة وانخفاض نللمواطنی الشرائیة القدرة وتراجع المحلي االنتاج نقص أو توقف
 نظامیاً  المستوردة الصناعیة المنتجات بقیمة والتالعب المنتجات تزویر وانتشار األسعار وارتفاع
 إلى إضافة. الفعلیة قیمتھا أو/و المستوردات وتخلیص بتصنیف یتعلق فیما المعروفة الفساد وحاالت

 التركیة الرسمیة اإلحصاءات تشیر حیث .المناطق مختلف بین والحواجز الحدود عبر التھریب ازدیاد
 ملیار 1.02 إلى 2012 عام في دوالر ملیون 497 من ارتفعت سوریة إلى التركیة الصادرات أن إلى

 لحجم المقارب المستوى وھو2014 عام في دوالر ملیار 1.8 إلى ولتصل 2013 عام في دوالر
 ونظراً  .دوالر ملیار 1.84 بلغ والذي 2010 عام يف تركیا مع التعاون ذروة في كان الذي الصادرات

 تستورده ماكانت یعادل أن الیمكن الدولة سیطرة التیخارج الشمالیة الحدودیة المناطق استھالك ألن



 والحواجز الحدود عبرت األغلب على المستوردات ھذه فإن تركیا، من 2010 عام طیلة بكاملھا سوریة
 .دارھا عقر في الجریحة السوریة الصناعة ونافست الداخلیة األسواق كافة إلى طریقھا ووجدت

 قید كانت التي الخاصة المنشآت من والعدید العامة الصناعیة المنشآت في العمل توقف أو/و تراجع .10
 منشآة 803 األربع الصناعیة المدن في اإلنتاج عن المتوقفة المنشآت عدد بلغ حیث والتجھیز، اإلنشاء

 تراجع كما.الزور ودیر عدرا في والبقیة حسیا في منشأة 69و بحلب نجار الشیخ في منشأة 729 منھا
 2010 عام في سوریة لیرة ملیار 5.7 من الصناعي العام القطاع شركات في الفعلي االستثماري االنفاق

 نحو 2016 عام من األول الربع لغایة الفعلي االنفاق وبلغ ،2015 عام في سوریة لیرة ملیار 2.1 إلى
  .االعتبار بعین الفترتین بین الكبیر األسعار فرق أخذ مع فقط سوریة لیرة ملیون 250

 وضعف منشآتھم أوضاع بسبب والخاصة العامة للمصارف الصناعیین ودیون التزامات تسدید صعوبة .11
 القروض عدد بلغ حیث .ارتفاعھا بسبب الدیون جدولة إلعادة النیة حسن دفعة تسدید على قدرتھم
 بتاریخ الصناعي المصرف مدیرعام وحسب .قرض آالف 10 نحو الصناعي المصرف لدى ةالمتعثر

 التسویة قید ھي والتي المصرف من والتجاریة والصناعیة االقتصادیة الفعالیات دیون فإن 4/8/2015
 القضائیة اإلجراءات اتخذ المصرف وأن سوریة، لیرة ملیار 20.716إلى وصلت القضائیة والمالحقة

 منعھم وتم دیونھم تسویة عن والممتنعین المتعثرین المتعاملین بحق القضاء أمام دعاوى تحریكب وقام
 .المصرفیة المحاكم إحداث لقانون القانونیة اإلجراءات بموجب السفر من

 التحدیث ببرنامج العمل وتجمید المانحة الدولیة والجھات المنظمات مع التعاون بمشاریع العمل توقف .12
 عودة وعدم .)یونیدو( الصناعیة للتنمیة المتحدة األمم منظمة مع بالتعاون ینفذ ناعیالذيالص والتطویر

 الجدیدة االنتاج خطوط وتركیب تنفیذ یتولون كانوا الذین.. وغیرھا والھند الصین من األجانب الخبراء
) اإلطارات الحدید، الزجاج، )العامة الصناعیة المنشآت من عدد في تطویرھا أو اقامتھا على المتعاقد
 .لالسمنت الكبیرة الخاصة المعامل أحد وكذلك

 كافة في واضح تراجع إلى أعمالھ نتائج تشیر حیث الصناعي العام القطاع اداء في الكبیر التراجع .13
 .والعمالیة والتجاریة واالنتاجیة االستثماریة مؤشراتھ

i. :الناتج بلغ، منتجاتھ أسعار في الكبیر االرتفاع رغم على الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الصناعي 
 من متراجعاً  سوریة لیرة ملیار 52 نحو 2015 عام في الصناعي العام للقطاع اإلجمالي المحلي
 ملیار 51 حوالي وإلى ،2011 عام في ملیار 59 إلى 2010 عام في سوریة لیرة ملیار 61 حوالي

 .2014 عام يف ملیار 45 وإلى 2013 عام في ملیار 41و ،2012 عام في
ii. :منتجاتھ أسعار رفع بسبب سوریة لیرة ملیار 108 نحو 2015 عام خالل مبیعاتھ بلغت المبیعات 

 سوریة لیرة ملیار 136 حوالي من متراجعة سوریة لیرة ملیار 82 نحو 2014 عام في كانت حیث
 في وریةس ملیارلیرة 102 وإلى ،2011 عام في سوریة لیرة ملیار 127 حوالي إلى 2010 عام في
 شركات بعض آخراستطاعت جانب من. 2013 عام في سوریة لیرة ملیار 111و ،2012 عام

 كابالت شركةو للتبغ العامة المؤسسة مثل 2015 عام في ھامة وأرباح مبیعات تحقیق العام القطاع
 .المیاه وشركة دمشق

iii. في وصلت أن بعد طفق دوالر الف 562 نحو 2015 عام في الصناعي العام القطاع صادرات بلغت 
 للصناعات العامة المؤسسة صادرات أن إلى االشارة تجدر. دوالر ملیون 422 نحو الى 2010 عام

 دوالر ألف135 إلى 2010عام في دوالر ملیون 194.8 من األزمة فترة خالل تراجعت النسیجیة
 ملیون 15 من الغذائیة للصناعات العامة المؤسسة صادرات تراجعت كما .2015 عام في فقط

 المؤسسة صادرات تراجعت كذلك .2015 عام في فقط دوالر ألف 47 إلى 2010 عام في دوالر
 عام في دوالر ملیون 2.5 إلى 2010 عام في دوالر ملیون 12.6 من الكیمیائیة للصناعات العامة
 ملیون 31.8 إلى االرتفاع لتعاود 2013 عام في وصفر 2012 عام في دوالر ألف 65 وإلى 2011
 أما .2015 عام في دوالر الف 380 إلى لتنخفض ثم االسمدة، تصدیر بسبب 2014 عام في دوالر



 ملیون 1.2 الى 2010 عام في دوالر الف 359 من صادراتھا ارتفعت فقد للسكر العامة المؤسسة
 .الالحقة السنوات طیلة لتتوقف 2012 عام في دوالر ألف 38 إلى انخفضت ثم 2011 عام في دوالر

 في دوالر ملیون 15.6 نحو من صادراتھا تراجعت فقد الھندسیة للصناعات العامة المؤسسة أما
 لم الالحقة، السنوات خالل كلیا لتتوقف 2011 عام في دوالر ألف 483 الى 2010 عام

 ذلك في األولى صادراتھا كانت حیث 2010 عام بعد شیئاً  تصدرا لالسمنت العامة تصدرالمؤسسة
 نحو من من األقطان وتسویق لحلج العامة المؤسسة صادرات انخفضت كما. والرد ألف 708 العام
 في دوالر ملیون 2 وإلى 2011 عام في دوالر ملیون 37.8 إلى 2010 عام في دوالر ملیون 192
 3.3 من للتبغ العامة المؤسسة صادرات تراجعت كما .ذلك بعد كلیاً  صادراتھا لتتوقف 2012 عام

 2012 عام في دوالر ألف 194و 2011 عام في دوالر ملیون نحو إلى 2010 عام في دوالر ملیون
 عام في لتتوقف ثم 2014 عام في دوالر ملیون 36 إلى لترتفع 2013 عام في دوالر ألف 27و

2015.  
iv. التابع الصناعي العام القطاع مؤسسات في 2015 عام فعلیاً  المنفذة االستثمارات بلغت ستثمار:اال 

 البالغة المرصدة االعتمادات من% 86 تنفیذ بنسبة سوریة لیرة ملیار 2.1 نحو ةالصناع لوزارة
 5.7 نحو الى 2010 عام في المنفذة الفعلیة استثماراتھ وصلت قد وكانت سوریة لیرة ملیار 2.480

 سوریة لیرة ملیون 756و 2011 عام في سوریة لیرة ملیار 2.9 إلى لتنخفض سوریة لیرة ملیار
 عام في سوریة لیرة ملیار 1.7 إلى لترتفع 2013 عام في سوریة لیرة ملیون 463و 2012 عام في

 .الھندسیة للصناعات العامة المؤسسة معامل بعض تأھیل إعادة بسبب 2014
v. :عام في عامل 49766 إلى 2010 عام في عامالً  72358 من فیھ المشتغلین عدد تراجع قوة العمل 

 نحو 2016 عام في بلغ المتسربین العمال عدد أن إلى الصناعة وزارة بیانات وتشیر. 2015
 ).ید كف الخدمة، من صرف عقود، انھاء المستقیل، بحكم نقل،( عامل 26575

vi. :الصناعي العام القطاع في العاملة للید التعلیمي للمستوى المتردي الواقع إلى اإلشارة تجدر التعلیم 
 متوسطة والمعاھد الثانویة حملة من% 28و دون وما االعدادیة حملة من %63 بین تتوزع والتي

 المتردي التكنولوجي الوضع إلى الواقع ھذا یشیر حیث. الجامعیة الشھادات حملة من فقط% 9و
 الذي األمر متدن تعلیمي ویمستوى الیدوي العمل على أساسي بشكل واعتمادھا السوریة للصناعة
 وتكنولوجیا وتدریبھا تعلیمھا ومستوى لةالعام الید مھارة خالل من كبیرة مضافة قیمة الیحقق

 للعاملین التعلیمي التركیب لتحسین المناسبة األھمیة إعطاء یتطلب ما فیھا تعمل التي الصناعات
 .2015 -2011 الفترة خالل الصناعي العام القطاع منتجات أھم التالي الجدول ویبین.فیھا

  



 2015 -2011  الفترة خالل الصناعي العام القطاع منتجات أھم

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الوحدة اسم المنتج
  4,162  4,059  11,545  60,349  94,765  112,415 طن غزول قطنیة

  6,119   10,790   21,957   62,541   75,254   91,501 الف متر أقمشة قطنیة خامیة
  130  101  130  203  347   372 الف دزینة البسة داخلیة
  350   151   195   484   786   1,160  ألف قطعة  ألبسة جاھزة 

  1,313   322   862   17,411   18,290   29,135  طن زیت نباتي + نصف مكرر
  75   65   288   1,330   3,546   3,699  الف لتر حلیب معقم

  1,214   687   1,494   2,040   31,132   2,617  الف لتر عرق

  107,674  124,201  102,405  136,071  164,593  184,673 الف لتر میاه معدنیة
  11,415   7,233   16   51,080   92,015   125,550 طن سماد كالنترو
  40,025   6,465  39,505  131,755  250,020  258,315 طن سماد الیوریا

  47,200   81,900  37,750  71,300  175,600  150,050 طن سوبر فوسفات
  -   -   -   -   4,221   50,681  طن قضبان حدیدیة 

  370   1,516   571   4,492   16,486   29,880  عدد تلفزیونات 
  6,296   5,410   4,618   9,632   16,180   18,840  طن كابالت مختلفة

  9,874   37,928   6,198   5,485   97,827   109,422 طن سكر ابیض من الشمندر
  -   3,645   -   52,640   134,680  78,880  طن سكر ابیض من الشمندر

  5,138   6,286   10,075   27,352   33,793   33,716  طن خمیرة
  1,793   2,178   1,935   3,912   5,732   4,851  الف طن اسمنت
  5,684   5,656   5,650   9,742   13,392   12,602  طن سجائر

  4   5   21   218   149   220  الف طن قطن محلوج
 یةتقاریر وزارة الصناعة السنو :المصدر

 

  السوریة للصناعة الراھن الوضع - ثانیاً 

 :فئات أربع على الیوم األزمة بسبب السوریة الصناعیة المنشآت تتوزع

 لم وإن وھي جزئیاً  بالعمل والمستمرة نسبیاً  اآلمنة والمناطق المدن في الموجودة المنشآت :األولى الفئة
 العمال نقل وصعوبة والمقاطعة الحصار بنتائج تأثرت أنھا إال الدائم، والتوقف لتخریبالدماروا یطلھا

 ودفع أسعارھا وارتفاع الطاقة مصادر وتوفیر والخارجیة المحلیة األولیة المواد ونقل وتأمین واالنتاج
 .األخرى بالفئات مقارنة نسبیاً  العدد قلیلة المنشآت وھذه... األتاوات

 أو نظامي بشكل منشآتھم كل أو جزء نقل واستطاعوا البالد في أصحابھا بقي التي المنشآت :الثانیة الفئة
 مكان، من أكثر في وتوزیعھا تجزئتھا إلى اضطروا وإن اآلمنة واألحیاء والمناطق المدن إلى نظامي غیر

 الترخیص صعوبات إلى اضافة األولى الفئة منھا تعاني التي الصعوبات نفس من المنشآت ھذه وتعاني
 .المحروقات وتوفیر

 حالیاً  تأھیلھا وإعادة الیھا الوصول یصعب أو جزئیاً  أو كلیاً  تدمیرھا تم التي المنشآت تضم :الثالثة الفئة
 تأھیلھا إلعادة أصحابھا لدى المالیة القدرة توفر عدم بسبب او آمنة، وغیر مشتعلة مناطق في تواجدھا بسبب

 ولما الحالیة الظروف عنھ ستتمخض لما االنتظار وضع في المنشآت هھذ واصحاب. نقلھا أو وتشغیلھا
 .أوضاعھم ومعالجة تعویضھم بخصوص اجراءات من الحكومة ستتخذه



 وتركیا واألردن كمصر سوریة خارج إلى جزئیاً  أو كلیا األزمة بدایة منذ نقلت التي المنشآت :الرابعة الفئة
 التزاماتھ لتنفیذ البلدان تلك الى مؤقت بشكل لالنتقال اضطر آتالمنش ھذه اصحاب من قسم ھناك.... وغیرھا

 یرى جدیدة، معامل اسس من خاصة اآلخر، والقسم سوریة، األمورفي تھدأ ریثما المستوردین تجاه
 اآلخر القسم اتخذ حین في سوریة، في األوضاع واستقرار تحسن بعد حتى البلدین في بالعمل االستمرار
 .الیھا انتقل التي البلدان في للبقاء الالزمة االجراءات

 فھناك سھلة، لیست السوریون الصناعیون الیھا انتقل التي البلدان في العمل ظروف أن معروفاً  بات وقد
 وبشكل البلدان تلك في تواجھھم التي والمضایقات المشاكل حول قبلھم من بھا التصریح تم عدیدة شكاوى
 واتساع نجاح لكن بلدھم، إلى الصناعیین ھؤالء من جزء لعودة امكانیة وھناك. واألردن مصر في خاص

 لتشجیع الحكومیة وباالجراءات ناحیة من سوریة في األوضاع بتطور أساسي بشكل مرتبط العملیة ھذه
 . أخرى ناحیة من الصناعیین ھؤالء عودة وتسھیل

 

  الراھنة الظروف مع التعامل -ثالثاً 

 عملیة السوریین الصناعیین من عدد تابع قریب، وقت في انتھائھا مبعد والتوقعات األزمة استمرار مع
 المدن في الذاتیة بامكانیاتھم منشآتھم وتشغیل تأھیل بإعادة فبدأوا. اإلمكان قدر الواقع ھذا مع والتأقلم التعامل

 فقترا وقد. وحماه وحلب دمشق ریف في الصناعیة المناطق وبعض) نجار الشیخ حسیا، عدرا،( الصناعیة
 قبل من أو المعنیة الحكومیة الجھات قبل من سواء العملیة واالجراءات الخطوات من عدد اتخاذ مع ذلك

 التخفیف أو األزمة ھذه آثار من یمكن ما معالجة أجل من والتجاریة الصناعیة الخاص القطاع منظمات
 :یلي ما خالل من ذلك رصد یمكن حیث. منھا

 كبیرة أضرارھا تكن لم التي المنشآت خاص وبشكل الصناعیة شآتالمن من عدد وتشغیل تأھیل إعادة .1
 قصیر وقت وفي قلیلة بكلفة لالنتاج عودتھا ویمكن لتأھیلھا عالیة نفقات أصحابھا من تتطلب ال وبالتالي

 وقد. اآلمنة واألحیاء المدن في توزعت التي الصناعیة المنشآت في االنتاج استمرار إلى إضافة نسبیاً،
 وعدد الصناعیة عدرا مدینة ومحیط نجار الشیخ في الصناعیة المدینة النظامیة القوات تعادةاس ساھمت

 المنشآت من قسم عودة في وحماه وحمص وحلب دمشق ریف في األخرى الصناعیة المناطق من
 االدارة وزارة في الصناعیة المدن مدیر وحسب. واالنتاج للتأھیل والمناطق المدن ھذه في الصناعیة

 الشیخ في الثالث الرئیسیة الصناعیة المدن في الفعلي اإلنتاج قید الصناعیة المنشآت عدد بلغ حلیةالم
 البناء قید الصناعیة المنشآت عدد بلغ حین في 2015 عام صناعیة منشأة 1800 وحسیاء وعدرا نجار

 .2015 العام خالل عمل فرصة ألف 80 حققت الصناعیة المدن أن إلى مشیراً  منشأة، 2614
 واإلنتاج العمل إلى عادت التي والصغیرة والمتوسطة الكبیرة الصناعیة المنشآت عدد بلغ حلب وفي
 والمنشآت التجمعات مختلف في منشأة 2065 بحلب، الصناعة مدیر حسب ،2015 تموز شھر لغایة

 بلغ حیث .اآلمنة المناطق مختلف في عملھا تتابع التي الحرفیة الورش مئات إلى باإلضافة الصناعیة
 بالتیار تزویدھا تم منشأة 84 منھا منشأة 170 الصناعیة نجار الشیخ مدینة في العاملة المنشآت عدد

 منشأة 1540 أصل من الصناعیة العرقوب منطقة في للعمل صناعیة منشأة 480 عادت كما. الكھربائي
 حالیا العاملة ناعیةوالص الحرفیة المنشآت عدد وصل الراموسة منطقة وفي. المنطقة تلك في مسجلة

 المنشآت عدد بلغ الصناعي جبرین تجمع وفي. 1370 البالغةو المسجلة المنشآت أصل من 370 إلى فیھا
 .34 أصل من منشأة 30 العمل إلى عادت التي
 عدد لیصل لإلنتاج 2015 عام في عادت صناعیة منشأة 200 أن حمص صناعة مدیر أعلن كما

 البالغ بالمحافظة المنشآت عدد إجمالي من منشأة 1500 إلى بالمحافظة يالفعل االستثمار قید المنشآت



 العام، مدیرھا وحسب حسیا، في الصناعیة المدینة في أما. الراھنة األزمة قبل قائمة كانت منشأة 2300
 3.7 یبلغ استثمارات بحجم بمقاسم مستثمرا 73 تخصیص 2015 من األول النصف خالل تم فقد

  ملیارلیرة
 الالذقیة محافظة ففي. الجدیدة الصناعیة المناطق من عدد اقامة المعنیة الحكومیة الجھات ابعتت كما

 وعرمتي القرامة منطقة ضمن دونماً  /225/ بمساحة وحرفیة صناعیة منطقة إحداث على الموافقة تمت
 اساألس حجر وضع وتم الكركیت منطقة ضمن دونماً  /350/ بمساحة وحرفیة صناعیة منطقة وكذلك

 .سوریة ملیارلیرة 1 قدرھا إجمالیة بكلفة 2015الثاني تشرین شھر في لھا
 الصناعیة الزیتون أم منطقة في صناعیاً  مقسماً  409 على االكتتاب باب فتح تم السویداء محافظة وفي

 لكامل والتفصیلي التنظیمي انجازالمخطط تم كما. ھكتاراً  17 وبمساحة بالمحافظة االولى والحرفیة
 68 بـ أولى كمرحلة والمباشرة ھكتاراً، 750 مساحتھا تبلغ والتي لھا المجاورة الثانیة المنطقة حةمسا

 المنطقة من المستثمرین الستقطاب المنطقة ھذه أحدثت حیث مكتتب، 200 تخصیص وتم ھكتاراً 
 .دمشق ریف محافظة من قریب الجغرافي موقعھا كون بالكامل الجنوبیة

 تتنوع وحرفیة صناعیة منشأة 13 انتقال تم فقد الفرع، مدیر وحسب مشق،بد الحرة المنطقة وفي
 . واالجبان واإلسفنج كالبالستیك األخرى والصناعات النسیجیة الصناعات بین نشاطاتھا

 
 التقریر أشار حیث. اآلمنة السوریة المدن من عدد في جدیدة صناعیة مشاریع وتنفیذ وترخیص تشمیل .2

 بلغ 2015 العام خالل المنفذة المشاریع عدد أن الى 2015 لعام السوریة ثماراالست ھیئة عن الصادر
 مشروعان منھا عامل 289 وتشغل سوریة، لیرة ملیار 4.271 إجمالیة استثماریة بتكلفة مشاریع 6

 ریف في والمحلزن العادي البناء حدید إلنتاج صناعي ومشروع السویداء في الحلیب النتاج صناعیان
 لیرة ملیار 2.788 مقدارھا استثماریة بتكلفة مشروعاً  22 التنفیذ قید المشاریع عدد بلغ كما. دمشق
 الزراعي القطاعو مشروعاً  18 الصناعي القطاع بین ما مقسمة عامالً، 1423لـ تشغیلیة وطاقة سوریة

 فظات،محا سبعة على موزعة مشروعاً  47 بلغ فقد العام خالل المشملة المشاریع عدد أما. مشاریع 4
 حصة كانت حیث عامالً، 3185 وتشغل سوریة لیرة ملیار 10.173مقدارھا إجمالیة استثماریة بتكلفة
 ھذه عدد األكبرمن الحصة على السویداء محافظة وحازت) مشروعاً  27(األكبر ھي الصناعة قطاع

 . المشاریع
 2015-2011 الفترة لخال المنفذة الخاصة الصناعیة المنشآت عدد بلغ الصناعة وزارة تقاریر وحسب

 21 رقم القانون وفق مشروعاً  1609و االستثمار قانون حسب مشروعاً  55 منھا مشروعاً  3046 نحو
 : التالي الجدول في موضح ھو كما حرفیة منشأة 1321و
 

 2015-2011المشاریع الصناعیة الخاصة المنفذة خالل الفترة 

 المجموع  2015  2014  2013  2012  2011 منشأةتصنیف ال
  55  2  3  3  17 30 قانون االستثمار

 1609 316 224 106 389 574 21القانون 
 1382 252 248 168 261 453 حرفیین

 3046 570 475 277 667 1057 المجموع
 المصدر : تقاریر وزارة الصناعة

  

 قانون وفق مشروعاً  125 منھا مشروعاً  4566 الفترة نفس خالل المرخصة المشاریع عدد بلغ حین في
 بالنصیب اآلمنة المحافظات استأثرت وقد .21 رقم القانون وفق مشروعا 4441 البالغ والباقي االستثمار



 الخاصة الصناعیة المشاریع عدد تطور التالي الجدول ویوضح .والمرخصة المنفذة المشاریع من األكبر
 2015-2011 الفترة خالل المرخصة

 2015-2011 الفترة خالل المرخصة الخاصة الصناعیة المشاریع

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 تصنیف المنشأة
 125 20 27 10 15 53 قانون االستثمار

 4,441 992 923 610 621 1,295 21القانون 
 4,566 1,012 950 620 636 1,348 المجموع

 المصدر : تقاریر وزارة الصناعة

 أضرارھا تراوحت التي( جزئیاً  المتضررة الصناعي العام القطاع شركات من شركة 22 تشغیل إعادة .3
 دراسات انجاز تم لذلك اضافة. جدیدة مؤقتة مقرات في أو األصلیة بمقراتھا سواء )%60-% 45 بین ما

 خنیفیس منطقة في الفوسفاتیة لألسمدة مجمع منھا الجدیدة الصناعیة المشاریع من لعدد اقتصادیة جدوى
 السیرومات مشروع ادراج تم وقد. والعصائر السكر وتكریر والخمیرة واألدویة للسیرومات ومعامل

 لصالح العامة الشركات من عدد تشغیل تم كما. اإلیراني االئتماني الخط ضمن الجاف الشراب وخط
 بالالذقیة للغزل الساحل وشركة جبلة غزل وشركة بالالذقیة القطنیة الخیوط شركة وھي الخاص القطاع
 الزیوت ومعامل بحمص للغزل الولید وشركة بحماه والسجاد األصواف وشركة القطنیة الخیوط وشركة

 ویجري. سوریة لیرة ملیار 4.6 -الصناعة وزارة حسب- بلغت ایرادات وحققت وحماه حمص في
 على تعاقد الذي الخاص القطاع مع حصلت التي والخالفات نتائجھا ضوء في التجربة ھذه تقییم حالیاً 
 تسیطر التي المناطق من القطن كمیات بعض لنقل خاصة بشركات االستعانة تمت كما .العملیة ھذه

 .الدولة علیھا تسیطر التي المناطق في العامة والمعامل المحالج إلى المسلحة الجماعات علیھا
 واقامة وروسیا ایران مثل األخرى البلدان من وعدد العربیة البلدان بعض الى التصدیر معاودة .4

 المعارض من عدد في المشاركة إلى اضافة سوریة، وخارج داخل والمتخصصة المتنوعة المعارض
 من السوریة الصادرات ارتفاع إلى الخارجیة التجارة إحصاءات أشارت وقد.المتخصصة الخارجیة

% 28,6 بلغ نمو وبمعدل اإلجمالیة الصادرات من% 36 نسبة مشكلة 2015 عام في االستھالكیة السلع
 2015 عام في المصنعة المواد صادرات ارتفاع إلى االحصائیات ھذه أشارت كما. 2014 عام عن

 بدایة مع اإلنتاج عجلة دوران وإعادة للعمل المصانع من عدد عودة نتیجة ،%20 إلى وصلت بنسبة
 السوریة الصادرات تراجعت بالمقابل. %63,5 إلى الوسیطة المواد صادرات نسبة وانخفاض العام،

 العام عن% 15,8 بنسبة المصنعة نصف المواد صادرات وارتفعت ،%17,8 بنسبة الخام المواد من
 تصریحات وتتباین% 0,5 تتجاوز وال معدومة شبھ فھي الثابتة األصول من الصادرات أما .السابق
 عام بشكل الصادرات وقیمة حجم حول والخاص العام القطاع في المعنیین المسؤولین وآراء

 خالل سوریة صدرت للجمارك العامة المدیریة بیانات فحسب. خاص بشكل الصناعیة والصادرات
 اعتراضات األرقام ھذه إعالن أثار وقد لیرة، ملیار 77 قیمتھ ما 2015 عام من األولى الستة األشھر

 بكثیر أقل اعتبر الذي الرقم ھذا دقة حول المصدرین واتحاد الخارجیة والتجارة االقتصاد وزارة من
 صناعة غرفة قبل من تصدیقھا تم التي الصناعیة الصادرات قیمة بلغت آخر جانب من .الواقع من

 صادرات ملیار 18.7 على موزعة سوریة لیرة ملیار 95.7 نحو 2015 عام خالل وریفھا دمشق
 وبحدود غذائیة صادرات سوریة لیرة ملیار وحوالي كیمیائیة صادرات سوریة لیرة ملیار 3.6و نسیجیة
 سبق وقد. مختلطة صادرات سوریة لیرة ملیار 72.8 ونحو ھندسیة صادرات سوریة لیرة ملیار نصف

 غرفة صناعیي أن السنوي العامة ھیئتھا الجتماع تقریرھا في وریفھا دمشق صناعة غرفة أعلنت أن
 10ر4 من أكثر قیمتھ ما مصانعھم منتجات من2014 عام خالل صدروا قد وریفھا دمشق صناعة

 .سوریة لیرة ملیار



 بالتراجع 2015 عام خالل استمرت فقد ذكره سبق وكما الصناعي العام القطاع لصادرات بالنسبة أما
 قد الصناعي العام القطاع صادرات وكانت ..ذكره سبق كما135 فقط دوالر ألف 562 بلغت حیث
 العامة المؤسسة صادرات دوالر ملیون 195 نحو منھا دوالر ملیون 422 نحو 2010 عام في بلغت

 دوالر ملیون 15و األقطان وتسویق حلج مؤسسة صادرات دوالر ملیون 192و النسیجیة للصناعات
 العامة المؤسسة صادرات دوالر ملیون 12.6و الغذائیة للصناعات العامة المؤسسة صادرات

 .للتبغ العامة المؤسسة صادرات دوالر ملیون 3.2و الكیمیائیة للصناعات
 للجمارك العامة والمدیریة لالحصاء المركزي المكتب اعالن عدم ظل في أنھ القول یمكن أخیراً 

 معظم على الحكومیة السیطرة عدم ظل وفي التصدیر، بخصوص التفصیلیة الرسمیة االحصاءات
 الصادرات وقیمة حجم حول والخاصة العامة الجھات بعض من المعلنة األرقام وتباین الحدودیة، المنافذ

 قبل من الفعلي االھتمام الموضوع ھذا ایالء من البد فإنھ تسعیرھا، األزمةواسس فترة خالل الصناعیة
  .الممكن حسب تقدیرھا او الفعلي الصناعیة الصادرات حجم لبیان المعنیة والخاصة العامة الجھات كافة
 

 الحكومیة والتدابیر االجراءات -رابعاً 
 بالقطاع العالقة ذات والتدابیر االجراءات من مجموعة األزمة فترة خالل المعنیة الحكومیة الجھات اتخذت

 یواجھھا التي المشاكل من عدد معالجة على العمل اطار في التشریعات من صدورعدد إلى اضافة الصناعي،
 :أھمھا من منشآتھم وتشغیل تأھیل إعادة عملیة في الصناعیون

 الجمركیة التعرفة مع ینسجم بما والخدمات المواد على االستھالكي االنفاق رسم ونسب مطارح تعدیل .1
 االنفاق رسم من )أولیة مواد( %1 لرسم تخضع التي الجمركیة الشریحة تعفى بحیث الجدیدة

 .االستھالكي
 االقتصاد وزیر برئاسة والزراعي الصناعي المحلي المنتج ودعم الوطني اإلنتاج لحمایة لجنة تشكیل .2

 أو اإلغراق عدم أو المنشأ لصدق الدراسة موضوع عةالسل مطابقة من للتحقق الخارجیة والتجارة
 .المرعیة والقوانین لألنظمة وفقاً  الوطنیة المواصفة

 الحرة التجارة اتفاقیة بأحكام المشمولة المنشأ العربیة والسلع البضائع بتشمیل الخاص القرار إلغاء .3
 المنشأ بلد من االستیراد بمیزات المنشأ بلد غیر من سوریة إلى والواردة حصراً  الكبرى العربیة

 .االتفاقیة بأحكام علیھا المنصوص
 الخاضعة الصناعیة المنشآت لترخیص الناظمة والتعلیمات بالضوابط الخاص بالبالغ العمل تمدید .4

 صدور قبل منھا القائم أوضاع تسویة مع بھ الملحقة والجداول 1977 لعام 2680 رقم المرسوم ألحكام
 .2015/  10/  12 ولغایة 2015/  4/  12 في انتھائھا تاریخ من فقط أشھر ستة البالغلمدة ھذا

 والمستوردة التركي المصدر أو المنشأ ذات والبضائع المواد كل على القیمة من% 30 بنسبة رسم فرض .5
 لعام 18 رقم المرسوم بموجب النامیة القرى إعمار دعم لمصلحة السوریة العربیة الجمھوریة إلى

2015. 
 .المستوردة الصناعي اإلنتاج مستلزماتو األولیة بالمواد الخاصة الفواتیر تصدیق من الصناعیین إعفاء .6
 نقل من یتمنكوا لم والذین الحرة المناطق إلى الساخنة المناطق من منشآتھم بنقل للصناعیین السماح .7

 من مستعملة أو جدیدة بأخرى استبدالھاب تخریبھا وأ سرقتھا بسبب الصناعي بالسجل المسجلة آالتھم
 .مستوردة أو المحلیة األسواق

 اإلنتاج وخطوط والمعدات والتجھیزات اآلالت لتصدیر بالعودة والتجارة االقتصاد وزارة سماح .8
 للمعدات المنشأ وشھادات الفواتیر تصدیق یتم أن على المنع، أحكام من واستثنائھا محلیاً  المصنعة
 قرار أن بالذكر الجدیر .حصراً  السوریة الصناعة غرف من محلیاً  المصنعة والتجھیزات واآلالت
 .سوریة لخارج الصناعیة المنشآت نقل لمنع توقیفھ وتم قبل من بھ معموالً  كان السماح



 وحمایة تأھیل إلعادة تخصص المستوردات جمیع قیمة من بألف 3 أضاف الذي 37 المرسوم إصدار .9
 الصناعیة المنشآت لحمایة خاصة أمنیة شركات مع التعاقد في ساھم ما الصناعیة، والمناطق المدن

 األوضاع سوء من یشكون زالوا ما حلب في الصناعیین أن إال منھا، متضرر ھو ما بعض تأھیل وإعادة
 .نجار بالشیخ الصناعیة المدینة في األمنیة

  حصرا منشآتھم لزوم المستعملة الكھرباء مولدات باستیراد للصناعیین السماح .10
 طریق على ”الجوزیة خربة“ قریة في بالالذقیة السوریة الروسیة والواردات الصادرات قریة افتتاح .11

 االقتصادي السوري الروسي التعاون مجال في األولویة ذات المشاریع دعم بھدف كسب - الالذقیة عام
  .البلدین بین التجارة وتطویر

 على كثیرا الیؤثر بشكل الصناعیة المناطق من محدود عدد في الكھربائیة الطاقة تقنین توقیت تنظیم .12
 .االنتاجیة العملیة

 .أیلول شھر بدایة حتى التصدیر قطع إعادة مؤخراًمن المصدرین اعفاء .13
 الصغیرة تالمؤسسا تنمیة وھیئة الصادرات ودعم المحلي االنتاج لتطویر العامة الھیئة احداث .14

 .والمتوسطة

 تتعلق التيالمراسیم مشاریع من مجموعة 2014 عام في أقر أن سبق الوزراء مجلس أن إلى االشارة تجدر
 لم أنھا اال االجتماعیة التأمینات وقانون للصناعة، األعلى والمجلس بحلب، للنسیج الفني المركز بإحداث
 .اآلن حتى تصدر

 وذلك حینھ في الصناعیین قبل من سلبیة فعل ردود الحكومة اتخذتھا التي القرارات بعض أثارت المقابلفي 
 وفرض الجاھزة المواد على الجمركیة بالرسوم یتعلق فیما أو والكھرباء المحروقات أسعار برفع یتعلق فیما
 الخاص القطاع بین واسعة نقاشات دارت كما. المحلیة الصناعات من عدد على االستھالكي االنفاق رسم

 البنك الداخلیة، التجارة الصناعة، االقتصاد، المالیة،( المعنیة الحكومیة الجھات مع والتجاري الصناعي
 إعادة وتعھدات االستیراد واجازات والواردت للصادرات التأشیریة األسعار حول...) الجمارك المركزي،

 مستمرة تزال ما التي والمواقف واآلراء المصالح في واضحاً  تبایناً  عكس مما... وغیرھا التصدیر قطع
 حاضراً  الوطني االقتصاد مصلحة األولى وبالدرجة أساساً  معالجتھا في تراعى أن البد والتي اآلن حتى

 الخبراء من العدید ویرى. والتجار الصناعیین لغالبیة المشتركة العامة المصالح توفیقو ومستقبالً 
 بدایة منذ المعنیة الحكومیة الجھات اتخذتھا التي والتدابیر االجراءات من لیلق غیر أنعدداً  والصناعیین

 یوم العمل أسلوب واعتماد والبطء بالتأخر اتسمت التحویلیة الصناعات بقطاع یتعلق فیما اآلن وحتى األزمة
 الدراسات اجراء دون القرارات من عدد في والتسرع االرتجال إلى إضافة المشاكل، معالجة في بیوم

 األحیان من كثیر في تتجاوز لم التي القرارت ھذه في ومنظماتھم الصناعیین مشاركة أو/و لھا المعمقة
 على والتعویض التمویل مثل الحساسة القضایا من للعددید بالنسبة وذلك بھ األخذ دون الرأي سماع مرحلة
 وتعھد األجنبي القطع ومنح االستیراد واجازات والمازوت الكھربائیة الطاقة وتوفیر المتضررة اآلالت
 من واإلعفاء والواردات الصادرات وتسعیر االستھالكي االنفاق وقانون الجمركیة والرسوم القطع إعادة
 وترددھم السوریین الصناعیین معظم قیام یعیق یزال وما أعاق الذي األمر.... بعضھا وتأجیل الدیون بعض
 وما العامة األوضاع الیھ ستؤول بانتظارما االتجاه بھذا عملھم متابعة أو/و منشآتھم وتشغیل تأھیل بإعادة

 واالستجابة یواجھونھا التي المشاكل معالجة في جدیة قرارات من المعنیة الحكومیة الجھات ستتخذه
 .لمطالبھم

 

 



  السوریة الصناعة تأھیل إعادة -خامساً 

 بعودة عام بشكل واإلعمار البناء إعادة وعملیة خاص بشكل السوریة الصناعة تأھیل إعادة عملیة ترتبط
 التنمیة ویضمن البالد، وحدة على یحافظ دیمقراطي تعددي نظام إلى واالنتقال سوریة، الى واألمان األمن

 في الیعني ھذا ولكن .سوریة في والمناطق المواطنین لكافة والمتوازنة العادلة واالجتماعیة االقتصادیة
 :خالل من اآلن منذ أجلھ من العمل بل الھدف ھذا تحقق لحین االنتظار الواقع

 ناحیة من االنتاجي نشاطھا متابعة على القائمة الصناعیة المنشآت لتمكین الضروریة المستلزمات توفیر •
 عدد أكبر تمكین خالل من أخرى، ناحیة من األزمة بعد ما مرحلة في المطلوب العمل حجم ولتخفیف

 الضروریة السلع من المحلیة السوق حاجة تلبیة أجل من جزئیاً  ولو االنتاج معاودة من المعامل من ممكن
 األسواق وتحریك العمل الى االنتاج عجلة إلعادة العمل عن العاطلین العمال من یمكن ما واستیعاب

 الشروط توفیر یتطلب وھذا .بلدھم إلى السوریین الصناعیین عودة وتشجیع التصدیر وعملیة الداخلیة
 تستقر ریثما مؤقت وبشكل المستویات جمیع وعلى المجاالت كافة في لذلك الالزمة والتسھیالت

 تسدید في االسراع الكھرباء، تقنین تنظیم المحروقات، توفیر التحتیة، البنى اصالح( الظروف
 المواقع توفیر الفني، الدعم تقدیم االعتمادات، فتح تسھیالت التشغیلي، التمویل توفیر التعویضات،

 )...الداخلیة السوق حاجة تكفي والتي المحلیة للمنتجات المشابھة السلع استیراد وقف البدیلة،
 أولویة على التركیز مع. األزمة ھذه زوال عند بھ القیام یجب لما والمدروس المسبق التحضیر •

 البالط الزجاج، األلمنیوم، الكابالت، الحدید، االسمنت،( :اإلعمار بإعادة المرتبطة الصناعات
 للمواطنین األساسیة االحتیاجات تلبي التي والدوائیة الغذائیة والصناعات) ...الدھان السیرامیك،و
 األسمدة،( الزراعي القطاع احتیاجات تلبي التي والصناعات). ...األدویة األلبان، السكر،الزیوت،(

 الزراعي االنتاج تستوعب التي الصناعاتو) ...الجرارات المبیدات، ة،البیطری األدویة األعالف،
 ...).الغذائیة الصناعات النسیجیة، الصناعات( األخرى المحلیة االنتاج ومدخالت المحلي والحیواني

 

 السوریة الصناعة تأھیل إعادة عملیة منطلقات

 :یلي مما السوریة الصناعة تأھیل إعادة عملیة تنطلق أن الضروري من

 المختصین الخبراء من فعلیة بمشاركة والخاصة العامة المعنیة الجھات من مختص وطني فریق تشكیل .1
 بشكل السوریة الصناعة تأھیل إلعادة الشاملة الرؤیة لبلورة المختصة األھلیة والجمعیات والصناعیین

 كافة من سوریة بناء وإعادة السوري االقتصاد ھیلتأ إعادة لعملیة الوطنیة الرؤیة مع ویتكامل یكمل
 فرصة إلى الحالیة أزمتھا تحویل من السوریة الصناعة یمكن بما المستویات كافة وعلى الجوانب
 .للنھوض

 لالستفادة منھا المناسب وتحدیث واعتماد الصناعي القطاع لتطویر تمت التي السابقة الدراسات مراجعة .2
 .التأھیل إعادة عملیة في منھ

 الیونیدو منظمة مع بالتعاون الصناعة وزارة تنفذه الذي الصناعي والتطویر التحدیث برنامج تفعیل .3
 الوطنیین الخبراء مشاركة تشمل یحیث الحالیة واألولویات الظروف ضوء في بمكوناتھ النظر وإعادة

 وتشغیلھ، تأھیلھ إعادة خطط وإعداد الفرعیة، وأنشطتھ الصناعي للقطاع تشخیصیة دراسات اجراء في
 واقتراح حالیاً، منھا القائم وتأھیل الجدیدة الضروریة الداعمة المؤسسات وتشغیل اقامة في والمساعدة

 المنظمات مع بالتعاون تنفیذھا على والعمل السوریة الصناعة تأھیل إلعادة الالزمة التعاون مشاریع
 تأھیل إعادة لعملیة خارجیة تمویل مصادر من یمكن ما لتأمین والسعي المانحة، والجھات المختصة

 .الصناعي القطاع



 

  السوریة الصناعة تأھیل إعادة عملیة متطلبات

 : مستویات ثالثة على ومتناسق متكامل بشكل العمل الصناعةالسوریة تأھیل إعادة عملیة تتطلب

 الكلیة العامة السیاسات: الكلي المستوى .1
 الداعمة المؤسسات:  لمتوسطا المستوى .2
 والشركات المؤسسات: الجزئي المستوى .3

 

 :الكلیة العامة السیاسات: الكلي االمستوى المستوى

 والقرارات القوانین وتحدیث الجدید، االستثمار تشجیع قانون دارواص الصناعي االستثمار بیئة تحسین .1
 بالنسبة سواء اإلعمار إعادة خطة أولویات مع ینسجم بما اجراءاتھا وتبسیط الصناعي للنشاط الناظمة

 .األولویة وذات المستھدفة المناطق أو للمشاریع
 تطبیق وتشجیع والخاصة، العامة المصارف منتجات وتطویر میسرة، بشروط القروض منح إعادة .2

 إعادة بعملیة المختصة الصنادیق واحداث العامة، المساھمة الشركات واقامة التمویلي، التأجیر أسلوب
 اقامتھا یجب التي المستھدفة الصناعات وكذلك فیھا االستمرار سیتم التي الصناعات وتحدیث تأھیل

 .واإلعمار البناء إعادة عملیة حاجة ضوء في تطویرھا و/أو
 والنمو التطور من تمكنھا محددة وبشروط محدودة زمنیة لفترة السوریة للصناعة حمائیة سیاسة اعتماد .3

 الصناعیین قبل من واضح بالتزام ذلك یترافق أن على المحلیة الصناعة لتشجیع وطنیة حملة مع مترافقة
 .الشراء وتسھیالت البیع بعد ما وخدمة المطلوبة والجودة المنافس السعر موضوع بمراعاة

 الصناعیة والمدن المناطق وتوسیع اقامة في والتوسع بالصناعة الخاصة التحتیة البنى وتطویر اصالح .4
 والمناطق للمدن العامة الھیئة واحداث. منھا القائم وتطویر المرافىء وقرب الحدود على وخاصة

 .المعتمدة الصناعیة للسیاسات تنفیذاً  وتشغیلھا ادارتھا لتتولى لوزراةالصناعة واتباعھا الصناعیة
 كأساس والشاقولیة األفقیة العنقودیة االصناعیة والتجمعات الخاصة االقتصادیة المناطق أسلوب اعتماد .5

 والمنشآت المناطق وتأھیل وتوطین بناء إعادة عملیة في أو الجدیدة الصناعیة المنشآت اقامة في
 تتوفر حیثما الزراعیة والمناطق المخالفات مناطق في موجودة كانت التي وخاصة المتضررة الصناعیة
 .لتوطینھا المقترحة للمناطق الدراسات ضوء وفي لذلك االمكانیة

 الجھات ومختلف المستثمر بین المتعلقة العملیات من یمكن ما أوسع التمتة الالزمة االجراءات اتخاذ .6
 .والفساد البروقراطیة من للحد العامة

 ھذا عمل بیئة تحسین على أساسي بشكل یعتمد متكامل برنامج وفق الصناعي العام القطاع اصالح .7
 دراسات اجراء بعد ذلك یتم وأن ادارتھ اختیار وأسلوب واالنتاجیة والمالیة والتنظیمیة االداریة القطاع

 لممارسة تأھیلھا إعادة ىجدو لتحدید منھا المتضررة وخاصة ومؤسساتھ لشركاتھ لكافة تشخیصیة
 تأھیل بإعادة یتعلق فیما الخاص القطاع مع التشاركیة مبدأ وتطبیق تبدیلھ، أو تطویره أو السابق نشاطھا
 العروض وتقدیم اإلعالن من علیھا المتعارف األصول ووفق بشفافیة المدمرة منشآتھ بعض وتشغیل

 .ونزیھة مختصة لجان قبل من ودراستھا
 وتأھیل ھیكلیتھا وإعادة صناعیة سیاسات وزارة إلى وتحویلھا الصناعة وزارة ومھام بدور النظر إعادة .8

 .الجدید الدور ھذا مع یتناسب بما كوادرھا
 على الحفاظ أجل من المطلوب االھتمام األطفال عمالة ومنع البیئیة وااللتزامات الجودة مسألة إعطاء .9

 .المستھدفة الخارجیة لألسواق النفاذ وشروط متطلبات وتحقیق البیئة



 من تكون بحیث وتعاون شراكة اتفاقیات توقیع في معھا البحث یتم التي والمجموعات الدول انتقاء .10
 .السوریة للصناعة جیدة فرصا أسواقھا تؤمن التي الدول

 في حالیاً  خارجھا أو سوریة داخل الموجودة سواء السوریة االستثمارات مشاركة أھمیة على التأكید .11
 إلى للعودة الخارج في السوریین لتشجیع وطنیة حملة واطالق السوریة الصناعة تأھیل إعادة عملیة
 .اإلعمار إعادة عملیة في والمشاركة الوطن أرض

 الحالیة الصناعي القطاع بحاجة ربطھا على والعمل الصناعیة واالبتكاروالبحوث التجدید تشجیع .12
 .والمستقبلیة

 

 ) الداعمة الجھات( المتوسط لمستوىا

 مراكز صناعي، تحدیث صندوق صناعیة، تنمیة مجلس( المطلوبة الجدیدة الداعمة المؤسسات احداث .1
 المؤسسات ھذه وإدارة) المھني والتدریب للتعلیم الموحدة الھیئة دولیا، معتمدة مخابر متخصصة، فنیة

). األخرىً  والبحثیة التعلیمیة والمؤسسات والجامعات الخاص القطاع مع بالمشاركة لھا التابعة والفروع
 اإلدارة تطویر مركز المھني، التدریب مراكز( حالیاً  الموجودة الداعمة المؤسسات وتطویر تحدیثو

 )...والمقاییس المواصفات ھیئة الصناعیة، واالختبارات األبحاث مركز واالنتاجیة،
 التدریب ومراكز الصناعیة باالستشارات المختصة الوطنیة والمكاتب الشركات اقامة تشجیع .2

 التعاون اتفاقیات ومتابعة وتنفیذ مناقشة في المختصة األھلیة الجمعیات مع واشراكھا المتخصصة
 .المانحة الجھات مع والفني العلمي

 وذات المطلوبة الصناعیة ریعللمشا الالزمة الجدیدة العاملة الید وتأھیل إلعداد التدریبیة البرامج وضع .3
 .منھا الموجود سویة ورفع) حالیا والمھجرین النازحین من باالستفادة( األولویة

 المطلوبة التأھیل إعادة عملیة تحتاجھا التي الخارجیة الفنیة المعونة وبرامج مشاریع عن رؤیة إعداد .4
 التخطیط ھیئة مع والتعاون بالتنسیق المانحة والجھات المختصة والدولیة االقلیمیة المنظمات من

 على والعمل والوقت والجھد المال وھدر لالزدواجیة تجنباً  لذلك األولویات ووضع الدولي والتعاون
 .العامة الجھات في الدولي التعاون مجال في العاملین قدرات رفع

 في التجاریة الملحقیات وكذلك المعنیة األخرى واالتحادات التجارةو الصناعة غرف عمل دور تفعیل .5
 .السوریة الصناعة أمام الجدیدة المستھدفة األسواق فتح في للمساعدة السوریة السفارات

 

 )والمؤسسات الشركات( الجزئي المستوى السیاسات

 فیھا بما) األحداث بسبب جزئیاً  أو كلیاً  تضررت التي خاصة( للشركات تشخیصیة دراسات اعداد .1
 اختصاصھا وفق تشغیلیھا إعادة سیتم التي الشركات لتحدید الصناعي العام القطاع وشركات مؤسسات

 جدید اختصاص إلى االنتقال أو مكملة اضافیة اختصاصات باضافة تطویرھا أو تطویره أو السابق
 معالجة بھدف العام الصالحالقطاع متكاملة رؤیة وفق وذلك الجدیدة المرحلة متطلبات مع یتناسب
 .جدواھا لدراسات تثبت التي الخیارات وفق الشركات ھذه ھیكلة وإعادة فعالیتھ یادةوز مشاكلھ

 الوطني الصناعي المنتج وتوفیق احتیاجاتھا معرفة على والعمل المستھدفة األسواق أولویات تحدید .2
 .األسواق ھذه ورغبات حاجة وفق

 والجودة التكنولوجي المكونو التصمیم ناحیة من العالیة المضافة القیمة ذات المنتجات على التركیز .3
 .التجاریة والسمعة



 والمالیة والتنظیمیة االداریة المجاالت كافة في الحدیثة أسالیب وفق الشركات ادارة اسالیب تطویر .4
 .ذلك تحقیق أجل من لھا الالزم الفني الدعم وتقدیم واالنتاجیة والتسویقیة

 

 األنشطة مفصل بشكل تغطي فرعیة دراسات باعداد الرؤیة ھذه تطویر والضروري المھم من أخیراً 
 األنشطة ھذه خصوصیة یراعي بشكل.... البناء ومواد والدوائیة والغذائیة النسیجیة: األخرى الصناعیةة

 الصناعي القطاع تأھیل إعادة خطة مع ویتكامل یكمل بشكل تأھیلھا إلعادة التفصیلیة التصورات ووضع
 .السوري واالقتصاد
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