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عة مشر عةتساؤالت مشر تساؤالت مشروعةتساؤالت مشروعةتساؤالت

!!يقارب تونس و لبنانيقارب تونس و لبنان$ $ مليار مليار   2020الناتج المحلي االجمالي الناتج المحلي االجمالي ••
!!معدل النمو االقتصادي ال يتجاوز النمو السكاني معدل النمو االقتصادي ال يتجاوز النمو السكاني ••
الرؤية المستقبلية للقطاع الخاصالرؤية المستقبلية للقطاع الخاص••
الحاجة لمبادرين و رجال أعمالالحاجة لمبادرين و رجال أعمال••
صعوبات عودة القطاع الخاصصعوبات عودة القطاع الخاص••
ييشروط المنافسة في اقتصاد السوقشروط المنافسة في اقتصاد السوق••
فائدة دعم الشركات الصغيرة و المتوسطةفائدة دعم الشركات الصغيرة و المتوسطة••
األعمال•• دعم لمنظمات األعمالالحاجة دعم لمنظمات لالحاجة م  لج   م  ج  



السبيل جد ي اإلرادة جد ت السبيلعندما جد ي اإلرادة جد ت عندما توجد اإلرادة يوجد السبيلعندما توجد اإلرادة يوجد السبيلعندما

االقتصاد علم رفاھية المجتمعاالقتصاد علم رفاھية المجتمع••
التنمية تعني مستويات اكبر من الدخل الفرديالتنمية تعني مستويات اكبر من الدخل الفردي••
نمو الدخل يتحقق عندما تكون المخرجات أكبر من المدخالتنمو الدخل يتحقق عندما تكون المخرجات أكبر من المدخالت••
صكفاءة وفعالية القطاع الخاصكفاءة وفعالية القطاع الخاص•• ع ي صو ع ي و
:                                    :                                    إحتياجات زيادة القدرة التنافسية إحتياجات زيادة القدرة التنافسية ••

ؤبنية  تحتية متطورة و مؤھلةبنية  تحتية متطورة و مؤھلة و ور ي ي ؤب و ور ي ي ب
بنية تشريعية مرنة و مشجعة    بنية تشريعية مرنة و مشجعة    

لألعمال داعمة لألعمالخدمات داعمة خدمات داعمة لألعمال          خدمات داعمة لألعمال          خدمات



العالم ضع ال ال العالمنظرة ضع ال ال ))11((نظرة ))11((نظرة الى الوضع العالمينظرة الى الوضع العالمي

ٌٌ ستكون نصف المنتجات في اوروبا غير معروفة حالياٌ نتيجة عمليات ستكون نصف المنتجات في اوروبا غير معروفة حالياٌ نتيجة عمليات 20152015عامعام••
التطوير و االبداع و ستاُتي من شركات صغيرة و متوسطة                     التطوير و االبداع و ستاُتي من شركات صغيرة و متوسطة                     

من•• اوروبا في الصناعة منشركات اوروبا في الصناعة صغيرة5050--11شركات صغيرةعامل عامل ن وروب   ي  نر   وروب   ي  ير115050ر   يرل  ل 
عامل متوسطةعامل متوسطة  250250--5151من من ••
عامل كبيرة   عامل كبيرة     250250فوق فوق ••

لل مستخدم صغيرةمستخدم صغيرة  2020--11شركات الخدمات منشركات الخدمات من••
مستخدم متوسطةمستخدم متوسطة  9595--2121من من ••
كبيرة9696فوقفوق•• كبيرةمستخدم مستخدم مستخدم كبيرةمستخدم كبيرة9696فوقفوق••
من الشركات االيطالية صغيرة و متوسطةمن الشركات االيطالية صغيرة و متوسطة% % 9090••
من فرص عمل اوروبامن فرص عمل اوروبا% % 7070مستخدماَ مستخدماَ   5050تمثل المؤسسات التي تضم اقل من تمثل المؤسسات التي تضم اقل من ••



))22(( SMEsSMEs))22(( SMEsSMEs

طة ال ال كا الش طةا ال ال كا الش ا ::ميزات الشركات الصغيرة والمتوسطةميزات الشركات الصغيرة والمتوسطة••
حافز تحريضي لإلبداع و التطوير               حافز تحريضي لإلبداع و التطوير               ••
كبيرة•• ادارية كبيرةمرونة ادارية مرونة مرونة ادارية كبيرة                              مرونة ادارية كبيرة                              ••
مستويات أقل من البيروقراطية                  مستويات أقل من البيروقراطية                  ••
المال•• رأس وندرة العمل وفرة مع المالتتواكب رأس وندرة العمل وفرة مع س      تتواكب ر ر ر  و ع و ب  س      و ر ر ر  و ع و ب  و
أقل تكلفة في خلق فرصة العمل                 أقل تكلفة في خلق فرصة العمل                 ••
أكثر كفاءة في استخدام راس المال              أكثر كفاءة في استخدام راس المال              ••
مورد رديف للصناعات الكبيرة                مورد رديف للصناعات الكبيرة                ••

      
          



))33(( SMEsSMEs))33(( SMEsSMEs

بانھيارھا في حال عدم بانھيارھا في حال عدم %%5050تواجه ھذه الشركات صعوبات عديدة و ھناك احتمالتواجه ھذه الشركات صعوبات عديدة و ھناك احتمال
:                      :                      حصولھا على حصولھا على 

واالتصاالت المعلومات و الالزم واالتصاالتالتمويل المعلومات و الالزم     التمويل الالزم و المعلومات واالتصاالت          التمويل الالزم و المعلومات واالتصاالت          التمويل
                        

ييتم تجاوز ھاتين المشكلتين في اوروبا بانشاء حاضنات اعمال ومراكز خدمات يتم تجاوز ھاتين المشكلتين في اوروبا بانشاء حاضنات اعمال ومراكز خدمات  يم م
))غرف تجارة وصناعة غرف تجارة وصناعة ––تجمعات خاصة تجمعات خاصة 

تقدم خدمات النصح و المشورة ومعلومات االسواق الخارجية و التدريب  و    تقدم خدمات النصح و المشورة ومعلومات االسواق الخارجية و التدريب  و    
............ ............ التاھيلالتاھيلالتاًھيلالتاًھيل

                                                                        
                          



رية س ف الراھن اقع ريةال س ف الراھن اقع ))11((ال ))11((الواقع الراھن في سوريةالواقع الراھن في سورية

ال لأل ة ا ال ا ظ الال لأل ة ا ال ا ظ ال                                                   المنظمات الداعمة لألعمالالمنظمات الداعمة لألعمال••
••                              
عام•• نفع ذات خاصة عامھيئات نفع ذات خاصة واتحاداتھا((ھيئات واتحاداتھاالغرف ))الغرف )                       )                       الغرف واتحاداتھاالغرف واتحاداتھا((ھيئات خاصة ذات نفع عام ھيئات خاصة ذات نفع عام ••
الدور التنظيميالدور التنظيمي••
الدور االستشاري التنمويالدور االستشاري التنموي••

الخ الخال ال الدور الخدميالدور الخدمي••
)                          )                          مركز األعمال السوري االوروبيمركز األعمال السوري االوروبي( ( مراكز دعم قطاع االعمال مراكز دعم قطاع االعمال ••
المراكز الحكومية                                                     المراكز الحكومية                                                     ••
اتحادات الحرفيين                                                     اتحادات الحرفيين                                                     ••
المراكز الخاصة                                                      المراكز الخاصة                                                      ••
••••  



اقع اقعال ))22((ال ))22((الواقعالواقع

منظمات داعمة غير موجودة                منظمات داعمة غير موجودة                ••
نقابات المھن التجارية                                      نقابات المھن التجارية                                      ••

جمعيات االسواق التجارية                                      جمعيات االسواق التجارية                                            
ينتجمعات المصدرين و المصنعين                           تجمعات المصدرين و المصنعين                           •• و رين ينج و رين ج
جمعيات رجال االعمال                                      جمعيات رجال االعمال                                      ••
الخدمات•• و للتجارة والمتوسطة الصغيرة الشركات الخدماتاتحادات و للتجارة والمتوسطة الصغيرة الشركات اتحادات اتحادات الشركات الصغيرة والمتوسطة للتجارة و الخدماتاتحادات الشركات الصغيرة والمتوسطة للتجارة و الخدمات••
الغرف السورية الخارجية المشتركة                         الغرف السورية الخارجية المشتركة                         ••
ات•• ا تث اال ات اد ال ي ت ية تن اتھيئات ا تث اال ات اد ال ي ت ية تن ھيئات ھيئات تنمية وترويج الصادرات واالستثمارات             ھيئات تنمية وترويج الصادرات واالستثمارات             ••



اقع اقعال ))33((ال ))33((الواقعالواقع

القطاع الخاص السوري                   القطاع الخاص السوري                   ••
من الناتج المحلي االجمالي                                   من الناتج المحلي االجمالي                                   % % 6363  ••

28 728 نا7%% ال االنتا نان ال االنتا ن من االنتاج الصناعي                         من االنتاج الصناعي                         28,728,7%%
من انتاج الصناعات التحويليةمن انتاج الصناعات التحويلية% % 49,849,8••
النفط5454%%•• بدون الصادرات اجمال النفطمن بدون الصادرات اجمال من من اجمالي الصادرات بدون النفط            من اجمالي الصادرات بدون النفط            %%,,5454••
من اجمالي الصادرات        من اجمالي الصادرات        % % 22,522,5  ••
المستوردات7676%%•• المستورداتمن من من المستوردات                                من المستوردات                                7676%%••
من التكوين الراسمالي           من التكوين الراسمالي           % % 3434••

ات تنتا اتا تنتا ا استنتاجات                                    استنتاجات                                        ••



اقع اقعال ))44((ال ))44((الواقعالواقع

الشركات الصغيرة و المتوسطة             الشركات الصغيرة و المتوسطة             ••
اليوجد تعريف رسمي                                       اليوجد تعريف رسمي                                       ••
من عمالة القطاع الخاص          من عمالة القطاع الخاص          % % 9090تشكل اكثر من تشكل اكثر من ••
ياعتمادھا على الصيغ العائلية والفردية                      اعتمادھا على الصيغ العائلية والفردية                      •• ر و ي يغ يى ر و ي يغ ى
من المشاريع صغيرة جداً        من المشاريع صغيرة جداً        % % 76,976,9صناعياً صناعياً ••
••22 622 متوسطة6%% و صغيرة المشاريع متوسطةمن و صغيرة المشاريع من من المشاريع صغيرة و متوسطةمن المشاريع صغيرة و متوسطة22,622,6%%••
من المشاريع كبيرة                من المشاريع كبيرة                % % 0,50,5••

النتائ ل ل النتائت ل ل اتت اتلل لل عرض للصعوبات                عرض للصعوبات                ––تحليل النتائجتحليل النتائج



اجھتھا م من بد ال اجھتھاتحديات م من بد ال تحديات ال بد من مواجھتھاتحديات ال بد من مواجھتھاتحديات

•• على المستوى االستراتيجي للقطاع الخاصعلى المستوى االستراتيجي للقطاع الخاص     SOWTSOWT تحليل تحليل
••                                 StrengthStrength Sنقاط القوةنقاط القوة: : على المستوى الداخلي على المستوى الداخلي  e gS e g ي وى يى وى ووى
••                       WeaknessWeaknessنقاط الضعفنقاط الضعف
•• OpportunityOpportunity الخا ى ت ال الخاعل ى ت ال ••الفالف::عل                         OpportunityOpportunity الفرصالفرص::على المستوى الخارجي على المستوى الخارجي 

                                                
Th tTh t ا اال ••ال                                     ThreatThreatالتھديداتالتھديدات

••                                                         الدور المستقبليالدور المستقبلي



لألعمال الداعمة المنظمات ر لألعمالتط الداعمة المنظمات ر تطور المنظمات الداعمة لألعمالتطور المنظمات الداعمة لألعمالتط

ا طال ا ف طة ال ال كا الش ااذ طال ا ف طة ال ال كا الش نماذج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في ايطاليا                نماذج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في ايطاليا                اذ
غرف التجارة و الصناعة والزراعة والحرف                                         غرف التجارة و الصناعة والزراعة والحرف                                             

COMFOCOMMERCIOCOMFOCOMMERCIO ياالتحاد االيطالي للشركات الصغيرة و المتوسطة فياالتحاد االيطالي للشركات الصغيرة و المتوسطة في يي ي
مجال الخدمات و السياحة و التجارةمجال الخدمات و السياحة و التجارة

                                                                                                                            VeronaVerona تجمع مصدري تجمع مصدري
InvexportInvexport التصدير اجل من فينيسيا صناعيي التصديرتجمع اجل من فينيسيا صناعيي InvexportInvexport                                                            تجمع ير جل  ن  ي  ي ي يي  ع  يرج جل  ن  ي  ي ي يي  ع  ج

                                                        (API)Vicenza(API)Vicenza  تجمع الشركات الصغيرة والمتوسطة  تجمع الشركات الصغيرة والمتوسطة
تجمع شركات و مصنعي فينيسيا                                                         تجمع شركات و مصنعي فينيسيا                                                         

COMFORTISANATCOMFORTISANAT ية اليد ن ال اد يةات اليد ن ال اد COMFORTISANATCOMFORTISANAT                                                                                    ات اتحاد المھن اليدويةاتحاد المھن اليدوية
)                                                       )                                                       ايتشهايتشه( ( معھد التجارة الخارجية معھد التجارة الخارجية 

                                                          VENETOVENETO المركز الخارجي للغرف التجارية في منطقة المركز الخارجي للغرف التجارية في منطقة



VENETOVENETO ذج ذجنم VENETOVENETOنم نموذجنموذج

••Centro Estero delle CameCentro Estero delle Camerra di Commercio a di Commercio 
Del VENETO                 Del VENETO                 

المركز الخارجي للغرف التجارية في فينيتو                      المركز الخارجي للغرف التجارية في فينيتو                      
فينيتو منطقة فينيتواقتصاد منطقة اقتصاد منطقة فينيتو                                                اقتصاد منطقة فينيتو                                                اقتصاد

مليون نسمة           مليون نسمة             4,54,5            --من مساحة ايطاليا من مساحة ايطاليا % %           7,77,7••
14 414 االيطالية4%% ات اد ال االيطاليةن ات اد ال ن من الصادرات االيطالية         من الصادرات االيطالية         %%    14,414,4

من الناتج االيطاليمن الناتج االيطالي%%      9,859,85••

دراسة مقارنة       دراسة مقارنة       ––الغرف السورية و االيطالية الغرف السورية و االيطالية ••



venetovenetovenetoveneto

اال ا ل ال االك ا ل ال مركز المعلومات االوروبي                                            مركز المعلومات االوروبي                                            ك
:                                            :                                            أقسام المركز الخارجي أقسام المركز الخارجي ••
••Veneto HousesVeneto Houses ••                                                Veneto HousesVeneto Houses
قسم أمريكا الالتينية و االدرياتيكي و البلقان قسم أمريكا الالتينية و االدرياتيكي و البلقان ••
رومانيا•• رومانياقسم ي                                   قسم ي                                   م رو م رو
قسم الصين                                     قسم الصين                                     ••
قسم أمريكا الشمالية                            قسم أمريكا الشمالية                            ••
قسم السياحة                                   قسم السياحة                                   ••
قسم الصناعات الغذائية                        قسم الصناعات الغذائية                        ••
ات•• ل ال ة خد اتق ل ال ة خد ق قسم خدمة المعلومات                        قسم خدمة المعلومات                        ••



عع                                                            مشاريع  مقترحة للتطويرمشاريع  مقترحة للتطوير
)                        )                          الرؤيا ھي المحركالرؤيا ھي المحرك( (                                             

ة ا ال ا اال ا ل ةقا ا ال ا اال ا ل Dقا HD H Damascus HousesDamascus Housesقاعدة معلومات االسواق الخارجية قاعدة معلومات االسواق الخارجية ••
--EEالغرفة االلكترونية الغرفة االلكترونية •• Chamber Chamber 
Syrian ExportsSyrian Exportsنشرة الصادرات السورية  نشرة الصادرات السورية  ••
يب•• التد يبكز التد Trainingكز CenterTraining Center Training CenterTraining Centerمركز التدريبمركز التدريب••
Investment in SyriaInvestment in Syriaنشرة االستثمار في سورية نشرة االستثمار في سورية ••
Seminars on Foreign MarketsSeminars on Foreign Marketsندوات االسواق الخارجية ندوات االسواق الخارجية ••
االلكتروني•• االلكترونياالستعالم EEاالستعالم –– InquiryInquiry E E InquiryInquiryاالستعالم االلكترونياالستعالم االلكتروني••
 Data Bank Data Bankبنك المعلومات بنك المعلومات ••
استشارات أعمال لدعم الشركات الصغيرة و المتوسطةاستشارات أعمال لدعم الشركات الصغيرة و المتوسطة••
••Business ConsultationBusiness Consultation
مركز تحكيم تجاريمركز تحكيم تجاري••
مركز خارجي للغرفمركز خارجي للغرف••
مركز اختبار منتجات التصديرمركز اختبار منتجات التصدير••
مركز تنمية االبداع الصناعي و التجاريمركز تنمية االبداع الصناعي و التجاري••



إلصغائك إلصغائكشكراً شكرا إلصغائكم              شكرا إلصغائكم              شكراً

••                         crcr20032003@scs@scs--net.orgnet.org


