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  الصناعة السوریة

  تحریر التبادل التجاريوفي ضوء اتفاقیات الشراكة 

  فؤاد اللحام *                     

  :مقدمة 

التكتالت االقتصادیة  في إطار التوجھ العالمي الذي ساد في تسعینیات القرن الماضي المتمثل بإقامة

واعتماد سیاسة األسواق  ،وعقد اتفاقیات تحریر التبادل التجاري ،اإلقلیمیة والدولیةوالسیاسیة 

سوریة خالل النصف الثاني من تسعینات القرن الماضي مجموعة من االتفاقیات  وقعتالمفتوحة ، 

التجارة الحرة العربیة الكبرى التي الجماعیة والثنائیة في ھذا التوجھ  كان من أھمھا اتفاقیة منطقة 

اتفاقیة بتوقیع  2004كما قامت في عام  .2005واستكملت في بدایة عام  1998بدأ تطبیقھا عام 

كما تم التأشیر على اتفاقیة  . 2007التي دخلت حیز التنفیذ عام تحریر التبادل التجاري مع تركیا 

وتم تقدیم طلب االنضمام لمنظمة ،  2008و 2004الشراكة السوریة األوروبیة مرتین في عامي 

ویجري حالیًا  2010عام ة عضوًا مراقبًا في ھذه المنظمة التجارة العالمیة حیث تم قبول سوری

، وھناك تحضیرات لعقد اتفاقیات العضویة التامة في ھذه المنظمة  حصول علىللمتابعة التحضیر 

 . مشابھة مع عدد من الدول األخرى

 ،ذات أبعاد اقتصادیة واجتماعیة خطیرةتواجھ الصناعة السوریة في ھذه المرحلة ظروفًا صعبة 

د من المصانع وتوقف أعداد أخرى عن اإلنتاج  كلیًا أو یعدال غالقزال إلى إیوما  الذي أدى األمر

التبادل التجاري إلى تحریر السبب الرئیسي في ذلك  من الصناعیین والمحللین العدید یرجع و .جزئیًا

وللوقوف على تقییم  . وفتح األسواق السوریة أمام منافسة غیر عادلة أو شریفة مع المنتجات المستوردة

المجال  في ھذه المحاضرة وفي حدود موضوعي ألثر ھذه االتفاقیات على الصناعة السوریة سنحاول 

  : التالیة األربع اإلجابة على األسئلة والوقت المتاح

 تضمنت ھذه االتفاقیات بالنسبة للصناعة السوریة ؟ماذا  -1

 على الصناعة السوریة ؟ اتما ھي النتائج األولیة لتطبیق ھذه االتفاقی -2

 د الصناعة السوریة من ھذه االتفاقیات بالشكل المطلوب ؟یتستف اللماذا  -3

  ما ھو المطلوب الیوم؟  -4
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  السوریة ؟ماذا تضمنت ھذه االتفاقیات بالنسبة للصناعة  -أوًال

اتفاقیات الشراكة عن اتفاقیات تحریر التبادل بأنھا أوسع وأشمل حیث ال تقتصر على تحریر  تختلف

 . اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة ومالیة وخدمیة  أوسع وأشمل  تبادل التجاري فقط بل تشمل جوانبال

  :تجمعھا بھذا الشكل أو ذاك النقاط التالیة  محاضرة قدر تعلق األمر بموضوع ھذه الوا إال أنھ

المنتجات الوطنیة المتبادلة بشكل متدرج  الواردات والصادرات من إلغاء الرسوم الجمركیة على - 1

  . زمنیة محددة  یتم استكمالھ خالل فترة اآلخر بعضھا فوري والبعض ،یتفق علیھ

 10كانت یة بدًأ من تاریخ سریان االتفاقیة إقامة منطقة تجارة حرة تدریجیًا خالل فترة انتقال -2 

في حین ، ثم جرى تخفیضھا إلى ثماني سنوات  منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرىسنوات في 

  . سنة في االتفاقیة مع تركیا واالتحاد األوروبي  12تصل إلى 

أو خالل فترة قصیرة محددة بعد ، إلغاء الدعم والحصر واالحتكار خالل فترة تنفیذ االتفاقیة  - 3

ذات   المنتجات كذلكو، بعض المنتجات التي یتم االتفاق علیھا ولفترة محددة  باستثناء،نفاذھا 

  . الخصوصیة الدینیة واألخالقیة وغیرھا مما تحدده ھذه االتفاقیات 

  .منع اإلغراق ووضع آلیة لمعالجتھ  - 4

حمایة الصناعات الحق في بصناعات معینة وكذلك التي تلحق ملموسة الالحق بمعالجة األضرار  - 5

  . الناشئة أو قید التأھیل وفق شروط محددة ولفترة زمنیة محددة 

  . التشاور الدوري في متابعة نتائج التطبیق ومعالجة المشاكل والصعوبات التي تعترضھ - 6

إلنتاج منتج في  لد أحد الشركاء بالسماح بتراكم المنشأ من خالل استخدام المدخالت المنتجة في  - 7

  . بلد الشریك اآلخر

من خالل استعراض النقاط السابقة یتبین أن ھذه االتفاقیات تتیح للصناعة السوریة فرصًا عدیدة كما 

ومن أھم الفرص التي یمكن أن تستفید منھا الصناعة . تضع أمامھا صعوبات وتحدیات كبیرة 

  :السوریة ھي

ملیون  500وملیون تركي  74ملیون عربي و 340الكبیرة التي تضم  السوق االستھالكیة  - 1

  .أوروبي  بوسطي دخل فردي مرتفع
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حیث تعتبر  .معھا العالقات التجاریة التقلیدیة والقدیمةو ھذه األسواق القرب الجغرافي من -2 

عدیدة في مقدمتھا سرعة  ما یجعلھا تتمتع بمزایا نسبیة،فیما بین ھذه األسواق  لوصلسوریة حلقة ا

  .التورید والنقل 

یستجد من ظاھرة إعادة انتشار وتوزیع الصناعات ذات الكثافة العمالیة االستفادة مما تبقى أو قد  - 3

  . العالیة من أجل توطین مثل ھذه الصناعات في سوریة

االستفادة منھا في یمكن نظرائھم في الدول األخرى إقامة شراكات بین المستثمرین السوریین و - 4

بما فیھا إمكانیة تزوید الشركات العالمیة  نقل التكنولوجیا وأسالیب االدارة والتسویق الحدیثة

  ). مثًال الملبوسات والمنتجات الغذائیة( بالمنتجات الصناعیة السوریة 

لیفھا تحریض الصناعة  السوریة لتعبئة جھودھا وإمكانیاتھا لتحسین نوعیة منتجاتھا وخفض تكا - 5

ما یجعلھا قادرة على دخول األسواق األخرى مستقبًال بشكل ،  األسواق الخارجیةوتلبیة متطلبات 

  . أسھل

االستفادة من تخفیض الرسوم الجمركیة على مدخالت االنتاج بما یساھم في تخفیض كلفة المنتج  - 6

  . السوري وتحسین نوعیتھ مقارنة بنوعیة مدخالت االنتاج من البلدان األخرى

االستفادة من میزة تراكم المنشأ في إعادة تصدیر المنتجات التي تعتمد على بعض مستلزمات  - 7

   .المنتجة في بلد الشریك اآلخر االنتاج 

وفي ھذا المجال البد من التأكید على أن ھذه الفرص لیست فرصًا جاھزة یمكن الحصول علیھا 

 الدؤوب وعلى كافة المستویات   والجاد  العملبل ھي فرص ممكنة  البد من بشكل تلقائي وفوري  

   . من أجل االستفادة منھا

  :ھذه االتفاقیات فأھمھاالناجمة عن  واآلثار السلبیة أما التحدیات 

للمنتجات المستوردة  مقارنة بمعظم المنتجات الوطنیة من حیث الجودة  الكبیرة  القدرة التنافسیة - 1

  .والسعر وخدمة ما بعد البیع

الدعم المتعدد األوجھ واألشكال الذي تقدمھ البلدان األخرى للصادرات الصناعیة سواء بشكل  - 2

  .عن طرق الخدمات الداعمة في التدریب والتسویق والمعارض والتمویل و/ مباشر أو 

فیما یتعلق بشھادة المنشأ ونوعیة المنتج وقیمتھ عضاء إساءة استخدام المزایا الممنوحة للدول األ - 3

  . قیقیةالح
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  . وضع عقبات غیر جمركیة أمام دخول المنتجات السوریة المنافسة لھذه األسواق - 4

 

 على الصناعة السوریة ؟ اتما ھي النتائج األولیة لتطبیق ھذه االتفاقی -ثانیًا

  :فیما یتعلق بالتبادل التجاري   -1

التبادل التجاري بین سوریة والبلدان العربیة وتركیا خالل الفترة  الملحق بالمحاضرة ،یبین الجدول 

عن التجارة الخارجیة خالل بیانات المكتب المركزي لإلحصاء  قد تم استخراجھ من و،  2009 -2005

  :الجدول نستنتج ما یلي ھذا  ومن خالل تحلیل األرقام الواردة في . الفترة ذاتھا

  :فیما یتعلق بالتبادل التجاري مع الدول العربیة  1- 1

وقد شھدت الفترة  منذ . تحتل البلدان العربیة المرتبة األولى فیما یتعلق بالتبادل التجاري السوري 

تطورًا كبیرًا  في  ) وھي فترة استكمال منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى ( 2005عام 

ملیار   69حیث ارتفعت قیمة الصادرات الكلیة من حوالي ، الصادرات السوریة إلى البلدان العربیة 

إلى  2009وانخفضت  في  2008ملیار لیرة سوریة في عام   360إلى  2005لیرة سوریة في عام 

- 2005بین عامي  النمووقد بلغت نسبة . ملیار بسبب تداعیات األزمة االقتصادیة العالمیة  256

ویالحظ أن نسبة نمو صادرات  المنتجات نصف المصنعة بلغت خالل ،   %371حوالي  2009

لغت  خالل نفس الفترة  وأن نسبة نمو الصادرات المصنعة ب  %296حوالي  2009-2005الفترة 

كما  البد من . % )38بحوالي  2008عن عام  2009رغم انخفاض حجمھا في عام (   116%

  :یتمثل بما یلي اإلشارة إلى تطور ایجابي ھام في بنیة الصادرات السوریة إلى البلدان العربیة

ملیار  21حوالي  2005تحول  العجز في المیزان التجاري للمواد المصنعة الذي  بلغ في عام  - 1

 س.ل ملیار 75وانخفض إلى حوالي  س .ل ملیار 130إلى  2008س  إلى فائض وصل في عام .ل

  .  2009عام في 

إلى  2008و 2007نسبة الصادرات الصناعیة إلى إجمالي الصادرات في عامي   ارتفاع - 2

كما شكلت الصادرات من .   2009في عام % 45لتنخفض إلى  على التوالي % 52و% 50حوالي 

من إجمالي الصادرات وانخفضت في عام % 35نسبة   2008في عام  المواد نصف المصنعة

% 38وذلك على حساب الصادرات من المواد األولیة التي انخفضت من حوالي % 28إلى  2009

  .  2009في عام % 27لترتفع إلى  2008في عام % 14إلى  2005في عام 
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 2005وریة في عام لیرة سملیار   63بالمقابل ارتفع  حجم الواردات من الدول العربیة من حوالي 

حیث بلغت نسبة نمو  2009ملیار في عام   117وانخفض  إلى 2008ملیار في عام  130إلى 

ویالحظ أن وسطي نسبة المواد األولیة إلى .  %186حوالي   2009-2005الواردات خالل الفترة 

كان  في حین %9بحدود  2009- 2005إجمالي الواردات من البلدان العربیة كان  خالل الفترة 

ناك العدید من أي أن ھ.  %42والمواد المصنعة  %49وسطي  نسبة المواد نصف المصنعة 

الخاصة والعامة قامت بتصدیر ھذه المنتجات واستطاعت االستفادة بشكل المنشآت الصناعیة 

ولم تنحصر الفائدة على . ایجابي من الفرص التي أتاحتھا منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى 

اإلجمالي بین جات الصناعیة بل شملت المنتجات األخرى حیث كانت حصیلة التبادل التجاري المنت

سوریة والبلدان العربیة لصالح سوریة بنسبة كبیرة حیث ارتفع حجم الفائض التجاري بین سوریة 

س في .ملیار ل 230إلى حوالي  2005ملیار لیرة سوریة في عام  6والبلدان العربیة من حوالي 

  . 2009ملیار في عام  139وانخفض إلى نحو  2008عام 

  :التبادل التجاري مع تركیافیما یتعلق ب -  2- 1

فاقیة لم تتضح وبالتالي فإن نتائج تطبیق ھذه االت  2007بدأ تنفیذ اتفاقیة التجارة الحرة مع تركیا عام 

حجم الصادرات السوریة إلى تركیا قد ارتفع من حوالي أن  وتشیر البیانات إلى. بشكل تام حتى اآلن

وانخفض إلى حوالي  2008ملیار في عام   30إلى حوالي  2006ملیار لیرة سوریة في عام   16

نسبة ومن المالحظ أن . بسبب تداعیات األزمة االقتصادیة العالمیة   2009ملیار في عام   15

 2006في عام % 19قد ارتفعت من صادرات إلى تركیا إلى إجمالي الالصادرات من المواد األولیة 

كما  . %53إلى  2009لتنخفض في عام  2008في عام % 63وإلى  2007في عام % 25إلى 

.  2009و  2008في عامي  % 27لتتراجع إلى  2007في عام % 54بلغت نسبة المواد المصنعة 

إلى  2006في عام % 31في حین  انخفضت نسبة الصادرات من المنتجات نصف المصنعة من 

  .   2009في عام % 20لترتفع إلى  2008في عام % 10

 54إلى  2006ملیار لیرة سوریة في عام  21بالمقابل ارتفع  حجم الواردات من تركیا من حوالي 

أن التبادل التجاري اإلجمالي بین سوریة وتركیا  كان لصالح تركیا  ما یؤكد 2009ملیار في عام 

 2009ملیار في عام  40إلى حوالي  2006ملیار في عام  5من  معھا  حیث ارتفع العجز التجاري

ھذا المجال البد  وفي.  س .ملیار ل 7بحدود الذي سجل فائضًا لصالح سوریة  2008باستثناء عام 

  :ما یلي من اإلشارة إلى
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بالدرجة األولى وبنسبة كبیرة على المواد األولیة  ركزت الصادرات السوریة إلى تركیات - 1

 . وبالدرجة الثانیة على المنتجات  المصنعة ونصف المصنعة  

والمنتجات المصنعة   تركزت الواردات السوریة من تركیا على المنتجات نصف المصنعة - 2

 .بشكل متقارب 

وجود   - حسب علمنا - تختلف الواردات التركیة عن الواردات العربیة بأنھ لم  یسجل  من جانب آخر

ولكن المشكلة فیما یتعلق بالواردات  ،تزویر لشھادات المنشأ لبضائع ال تحقق شرط المنشأ التركي 

المقدم إلى الصناعة التركیة  سیاسة الدعم المتعدد األوجھ المباشر وغیر المباشر  في التركیة ھي

إضافة إلى تمتع العدید من الصناعات التركیة بمزایا نسبیة من حیث الجودة والسعر لیس مقارنة 

من ھذه  االتفاقیة  لنتائجن التقییم األولي إ .بالمنتجات السوریة بل ببعض المنتجات األوروبیة أیضًا

أن أثر االتفاقیة مع تركیا لم یكن  یشیر إلى  2009غایة عام ولسنوات المتاحة لثالث  بیاناتالخالل 

كما ھو بالنسبة لمنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى سواء لجھة المیزان التجاري حیث العجز  أو 

صف المصنعة بشكل لجھة التركیب النوعي للصادرات حیث تركزت كما بینا على المواد األولیة ون

األمر الذي یتطلب مجموعة   ،في حین كانت الواردات السوریة من تركیا على عكس ذلك ، أساسي

بما في ذلك  من اإلجراءات والتدابیر على المستوى الكلي والمتوسط والجزئي الستدراك ھذا الخلل

  .تعدیل بعض بنود االتفاقیة معھا إن تطلب األمر ذلك دراسة  إمكانیة

  :فیما یتعلق باألثر على المنشآت الصناعیة   - 2

  : تنقسم المنشآت الصناعیة الخاصة في سوریة إلى ثالث فئات

منشآت بسیطة وذات إمكانیات متواضعة جدًا  في االدارة واالنتاج والتسویق  تتضمن و األولى الفئة -1

المھددة بالخروج أوًال قبل غیر قادرة بوضعھا الحالي على  الصمود والمنافسة وھي غالیًا ما تكون و

  . قسم منھا خالل الفترة السابقة وما یزال فعلیًا وقد خرج غیرھا

األولى نسبیًا وتملك إمكانیات الفئة إن كانت أفضل من التي و ،  وھي المنشآت الحرجة الفئة الثانیة  -2

إال أن بقاءھا وصمودھا  بحاجة إلى جھود كبیرة من أصحابھا ومن الجھات الحكومیة المختلفة  ،للتطور

  .وفي غیر ذلك فإن مصیرھا سیكون كالفئة األولى للتحدیث والتطویر 

 مطالبة باستمرار وھيالمنافسة والصمود  والقادرة علىالمنشآت المتطورة نسبیًا تشمل و الفئة الثالثة  -3

المحافظة على وجودھا ونجاحھا وھذه مھمة لیست بالسھلة في ظل األوضاع  العمل والتطویر من أجل 

  .االقتصادیة المحلیة واإلقلیمیة السائدة
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من المؤسف  أن أیة جھة عامة أو خاصة لم تقم حتى اآلن بإحصاء عدد المنشآت التي خرجت فعلیًا من 

لعدد من  الصحفیة والشخصیة  باستثناء بعض التصریحات یا السوق أو توقفت عن االنتاج كلیًا أو جزئ

البیانات والمعلومات التي أعلنتھا  وزارة الصناعة   ن أیدینا رسمیًا وما بی. الصناعیین في دمشق وحلب  

والتي تشیر إلى ضعف  الممنوحة والملغاةالصناعیة  والتي تتعلق بعدد التراخیص  2011في أوائل عام 

إلى أن عدد حیث تشیر ھذه البیانات  ، صناعة واالستمرار بھا  كقطاع استثماري مجزياإلقبال على ال

مشروعًا  1718إلى   2006مشروعًا في عام  2251المشاریع الصناعیة المنفذة سنویًا  قد تراجع  من 

وصوًال إلى   2009مشروعًا في عام  1476وإلى  2008مشروعًا في عام  1658 وإلى 2007في عام 

كما تم %  . 38حوالي   2010-2006حیث بلغت نسبة التراجع بین  2010في عام   1408

بناء على طلب أصحابھا واستنادًا لما تقتضیھ  2009سجًال وقرارًا صناعیًا  في عام  3282إلغاء

من جانب آخر ، أشارت  بیانات . آنذاك حسب قول وزارة الصناعةوذلك  القوانین واألنظمة النافذة

الصناعة المتعلقة بالقطاع الخاص الصناعي إلى أن التراجع كان  بشكل رئیسي في الصناعات وزارة 

من المنشآت الملغاة ھي من % 85وأن حوالي . النسیجیة فالصناعات الكیمیائیة والھندسیة والغذائیة

ق من المنشآت المحدثة وف% 7وحوالي  1958لعام  21المنشآت الصغیرة المحدثة وفق القانون رقم 

من المنشآت الملغاة كانت من الصناعات % 46البیانات إلى أن كما أشارت . نون تشجیع االستثمارقا

من الصناعات % 9من الصناعات الكیمیائیة و% 20من الصناعات الھندسیة و% 25النسیجیة و

دمشق الكلي لقسم  من المنشآت الصناعیة في ووإذا أضفنا إلى ذلك حاالت التوقف الجزئي  ،الغذائیة 

استیراد منتجات جاھزة من الصین بأسماء و/ وحلب ، وانتقال العدید من الصناعیین إلى التجارة أو

وكذلك األعداد الكبیرة للمنشآت الصناعیة غیر  منتجاتھم األصلیة عوضًا عن إنتاجھا  في معاملھم ،

قدرھا البعض بحجم لصالح المنشآت الصناعیة األخرى والتي  ی و /النظامیة التي تنتج لنفسھا أو 

الوضع الصعب والدقیق الذي تعیشھ الصناعة فإن كل ذلك  یبین   النظامیة ، المنشآت الصناعیة 

  . الوقت الراھنالسوریة والمخاطر الجدیة التي تواجھھا  في 

على  إن خطر اإلغالق والخروج من السوق ما یزال یتھدد عددًا غیر قلیل من المنشآت الصناعیة  وھي

  : األغلب ودون الدخول في التعمیم المنشآت التالیة

المنشآت التي تقوم بالتجمیع واللمسات األخیرة  ومنشآت المزج والخلط والتعبئة التي ال تستطیع  - 1

  .تحقیق شروط المنشأ المحلي أو التراكمي

وذات المكون والسعر لضعیفة في مجال الجودة والتصمیم المنشآت ذات القدرة التنافسیة ا - 2

  .  التكنولوجي الضعیف والقیمة المضافة المنخفضة
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المنشآت الصناعیة غیر النظامیة التي تزود  بعض المنشآت النظامیة المھددة بالخروج  بجزء  - 3

  .  من منتجاتھا وخدماتھا اإلنتاجیة

حیث  ، اصة الصناعي التي لم یتم إصالحھا وإدارتھا بأسلوب المنشآت الخشركات القطاع العام  - 4

القطاع الخاص  المشتركة معإضافة للصعوبات والتحدیات ( یواجھ القطاع العام الصناعي 

أكثر جدیة بسبب وضعھ الحالي اإلداري والفني إضافیة صعوبات ومخاطر فإنھ یواجھ ) الصناعي

ما یجعلھ أكثر عرضة  واإلنتاجي والتسویقي وأسلوب إدارتھ وصالحیات ومسؤولیات ھذه اإلدارة

    . للتوقف

التي یمكنھا تحدیث الشركات الصناعیة الخاصة ووالشك بأن التأخر في إصالح القطاع العام 

المتوقفة أو المھددة سوف یؤدي بكل تأكید لزیادة عدد الشركات ، االستمرار في حال تم تحدیثھا 

  . بالتوقف

 االتفاقیات بالشكل المطلوب؟ھذه  د الصناعة السوریة منیتستف ال لماذا -ثالثًا

بعد استعراض وتحلیل البیانات المتعلقة بالتجارة الخارجیة بین سوریة والبلدان العربیة وتركیا 

من نتائج الصناعیون أو القسم األعظم منھم  لماذا یشكو: ھو سؤال ھام جدًا  یتبادر إلى أذھاننا

من ھذه االتفاقیات  ال تستفید الصناعة السوریةولماذا  ؟ وآثارھا السلبیة اتتطبیق ھذه االتفاقی

  ؟ بالشكل المطلوب 

ذات أسباب أخرى  ستةبل في  ،بحد ذاتھا  اتفي االتفاقی  كلھا في اعتقادنا أن المشكلة ال تكمن

  :ھيو اتعالقة بتطبیق ھذه االتفاقی

والمتمثلة بتزویر شھادات المنشأ لبضائع  اتسوء استخدام بعض المزایا التي تتیحھا ھذه االتفاقی - 1

  .صینیة وغیرھا لتدخل السوق السوریة معفاة من الرسوم الجمركیة وبالتالي منافسة المنتج الوطني

    للمصدرین سواء بشكل مباشروتركیا الدعم الخفي والمعلن الذي تقدمھ بعض البلدان العربیة  - 2

بالنسبة للصناعة مماثلة غیاب أیة إجراءات  مقابل ،ة الخدمات الداعمخالل  من غیر مباشر و/ أو 

 . حتى اآلن السوریة

فیما یتعلق بقیمة فواتیر وخصوصًا  ساد فیما یتعلق بالتخلیص الجمركيالتھاون والفساد واإلف - 3

الجھات  وقصور ونوعیة ومواصفات المنتج المستورد وتصنیف المواد المستوردة  االستیراد

بعیدًا عن توفیق ھذه المعالجات  وطنيبمنظور بشكل جاد وفعلي  المعنیة في معالجة ھذه األمور

 .الفئات المتنفذةبعض بما ینسجم مع  مصالح 
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ضعف التنسیق والترابط بین عملیة تحریر التبادل التجاري من ناحیة وتنفیذ برنامج شامل  - 4

التنافسیة وتمكینھا  تھامن ناحیة أخرى، لتحسین قدر ة الوطنیةومتكامل لتحدیث وتطویر الصناع

من مواجھة متطلبات ونتائج استكمال اتفاقیات تحریر التبادل التجاري مع الدول العربیة وتركیا 

منافسة العدید من ضعف ما أدى إلى ، واالتفاقیات األخرى المشابھة التي یمكن توقیعھا مستقبًال 

وما جات المستوردة لجھة السعر والجودة وخدمة ما بعد البیع مقارنة بالمنتالمنتجات المحلیة 

 . نجم عن ذلك من خروج وتوقف كلي أو جزئي للعدید من المنشآت الصناعیة

بسبب اعتمادھا على الصناعات التقلیدیة الخفیفة التي للمنشآت الصناعیة ضعف البنیة الھیكلیة  - 5

وھي في )  إحالل الواردات(اعة تجمیعیة تقوم إما على موارد زراعیة وتعدینیة محلیة، أو صن

الحالتین ذات قیمة مضافة متدنیة ومكون تكنولوجي بسیط تفتقر إلى روح االبتكار واإلبداع، 

من (األمر الذي حال وما یزال یحول دون االنتقال من المیزة النسبیة التي تتمتع بھا سوریة 

لقات اإلنتاج في عدد من الصناعات حیث موقعھا الجغرافي والقرب من األسواق وتوفر كافة ح

 إلى المیزة التنافسیة  في مجال النوعیة والسعر) كالصناعات النسیجیة والغذائیة

یف الكافي بمضمون ھذه عدم قیام الجھات الحكومیة ومنظمات وجمعیات األعمال بالتعر - 6

لى ضعف ومتطلبات االستفادة منھا وتجنب مخاطرھا وآثارھا السلبیة ما أدى إ االتفاقیات

كیفیة االستفادة منھا وتخفیف جوانبھا ومعرفة الصناعیین المفصلة بمضمون ھذه االتفاقیات 

 .السلبیة

الخاصة  التي رافقت نشوء وتطور ویضاف إلى ذلك مجموعة من األسباب التاریخیة والظروف العامة 

  :  : ھاما یزال قسم ھام منھا قائمًا حتى الیوم ومن أھموالتي الصناعة السوریة  

 جھة،تجاه المنتجات األجنبیة من ) عام وخاص(تطبیق نظام حمایة مطلق لإلنتاج الوطني  - 1

أخرى، وقد تم ذلك  لفترة طویلة  جھةحصر لعدد من المنتجات الصناعیة بالقطاع العام من و

من السنین وحتى وقت قریب ، دون تحدید شروط وفترة زمنیة ملزمة ومحددة لالستفادة من 

ھذه الحمایة أو الحصر یتم خاللھا تحسین نوعیة المنتج الوطني وخفض تكالیفھ وبالتالي تعزیز 

 .قدرتھ التنافسیة

وریة لتعزیز القدرة التنافسیة للمنشآت الصناعیة االفتقار إلى العدید من الھیئات الداعمة الضر - 2

مثل المراكز الفنیة المتخصصة والمخابر المعتمدة دولیًا والھیئات المختصة بالتسویق والترویج 

مثل (كما أن الھیئات الداعمة القائمة حالیًا . والتمویل، والمكاتب والشركات االستشاریة المؤھلة

االختبارات واألبحاث الصناعیة ومراكز التدریب المھني ھیئة المواصفات والمقاییس ومركز 

والمعاھد الصناعیة المتوسطة واألقسام الصناعیة في كلیات الھندسة ومعاھد وكلیات إدارة 
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ذات إمكانیات وأدوار محدودة وبحاجة ماسة إلى التطویر والتحدیث لتمكینھا من تلبیة ) األعمال

 . ع الصناعياالحتیاجات الحالیة والمستقبلیة للقطا

ضعف التمویل الصناعي وارتفاع تكالیفھ وصعوبة شروطھ، ما یضطر الصناعیین إلى  - 3

االعتماد على مواردھم الذاتیة في إقامة وتشغیل منشآتھم الصناعیة، أو كما یحصل في كثیر 

من األحیان تشغیل أموال األقارب والغیر وبفوائد كبیرة، ما یزید من أعباء وكلفة بدء 

وعلى الرغم من إعالن المصارف العامة والخاصة عن وجود . العمل الصناعيواستمرار 

حیث تشیر البیانات إلى أن حجم فائض  - إیداعات كبیرة وسیولة  لدیھا بحاجة إلى استثمار 

ملیار لیرة  256نحو  2009السیولة في المصارف العامة والخاصة بلغ  حتى نھایة عام 

جنبي إال أن السیولة المتاحة ال تتوجھ إال بنسبة ضئیلة جدًا سوریة باللیرة السوریة والقطع األ

، في حین تتوجھ غالبیتھا إلى العقارات والسیارات % 8-6بین  تتراوح  إلى التمویل الصناعي

 . والتجارة

غلبة األسلوب التقلیدي والعائلي لدى القسم األعظم من القطاع الخاص الصناعي في إدارة  - 4

كبیر على كفاءة عمل ھذه المنشات وتطبیق أسالیب اإلدارة الحدیثة فیھا منشآتھ  ما یؤثر بشكل 

وقد اضعف ذلك قدرة  ،بسبب افتقارھا إلى الكفاءات اإلداریة والمالیة واإلنتاجیة والتسویقیة

الصناعة السوریة على تلبیة متطلبات السوق األوروبیة من حیث الجودة والسعر والمواصفة 

كان وما یزال یحد من استفادة الصناعیین السوریین بشكل و، جتماعیة وااللتزامات البیئیة واال

إلغاء العمل   مع االتحاد األوروبي وكذلك من فرصة  1977كبیر من  فرصة اتفاقیة عام 

ما جعل ھذه االستفادة محصورة  بعدد قلیل  ، 2005عام  للمنتجات النسیجیة  بنظام الحصص

سواء بعالمتھم وغبرھا  ون منتجاتھم النسیجیة والغذائیة من المنتجین والموردین الذین یصدر

إن ضعف الخبرات التسویقیة والفنیة . التجاریة الوطنیة أو تحت  عالمة  تجاریة عالمیة

للمنشآت الصناعیة السوریة في التعامل مع األسواق األوروبیة یمنح البلدان المجاورة لسوریة 

عة أو الدوكما واستكمال عملیة توضیبھا أو فرصة شراء المنتجات الصناعیة نصف المصن

وبذلك تفقد الصناعة السوریة إلى األسواق األوروبیة وغیرھا، تعبئھا وتغلیفھا وتصدیرھا 

القیمة المضافة العالیة التي یمكن تحقیقھا من ھذه المراحل األخیرة من سلسلة االنتاج  بینما 

 . المطلوب من الصناعیین القیام بھذا الدور بأنفسھم وبشكل مشابھ

لمحلي آثار وتداعیات األزمة االقتصادیة العالمیة من خالل تراجع الصادرات وضعف الطلب ا  - 5

بسبب ضعف القوة الشرائیة وانخفاض تحویالت العاملین السوریین في الخارج وحالة الترقب 

 .واالنتظار وااللتزام باألولویات بالنسبة للطلب الداخلي
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زیادة األجور وأسعار المحروقات، المازوت ثم الفیول،  دون أن یترافق ذلك مع سیاسة  - 6

 .تعویضیة وخاصة للصادرات

الیورو، (بالنسبة لقیمة العمالت األجنبیة ) انخفاضًا وارتفاعًا(ت الكبیرة والمفاجئة التبدال - 7

، وكذلك أسعار العدید من المواد األولیة، ما أدى إلى وقوع )الدوالر، وعدد من العمالت الخلیجیة

خسائر كبیرة في عملیة شراء مستلزمات اإلنتاج المستوردة في الحالتین مثل الحدید، النحاس، 

المنتجات البتروكیمیائیة، إضافة إلى الغزول القطنیة وبالتالي وقوع خسائر في عقود التصدیر 

  .الموقعة

البطء في معالجة أوضاع القطاع العام الصناعي الذي یستنزف بوضعھ الحالي  الموارد المالیة  - 8

برنامج   والبشریة الموجودة فیھ بسبب عدم التوصل منذ أكثر من عشر سنوات وحتى اآلن إلى

توافقي متكامل إلصالحھ ومعالجة مشاكلھ، وبشكل خاص بیئة العمل اإلداریة والتنظیمیة والمالیة 

عملیًا لم تستطع  المحاوالت واإلجراءات والقرارات . التي یعمل ضمنھا وأسلوب اختیار إداراتھ

نھا ألسباب العدیدة في مجال إصالح القطاع العام الصناعي حتى اآلن تحقیق الھدف المرجو م

 :عدیدة في مقدمتھا

عدم وجود رؤیة واضحة ومعتمدة حول وجود ومستقبل القطاع العام الصناعي وفق  .1

 .برنامج زمني ومادي للتنفیذ

 .جزئیة المعالجة والحلول .2

 .نقل ومحاكاة تجارب خارجیة دون مراعاة الوضع المحلي .3

الحكومة واتحاد  نقابات عدم وجود توافق أو إجماع وطني على ما تم طرحھ من قبل  .4

 .العمال والقوى السیاسیة واالجتماعیة األخرى

ضعف العمل المؤسساتي الذي یحول دون استمرار ومتابعة الجھود والتوجھات التي یتم  .5

 . البدء بھا في ھذا المجال  وتبدلھا مع تبدل اإلدارات

  

  ؟ھو المطلوب الیوم ما  -رابعًا

اتفاقیة تحریر التبادل التجاري مع تركیا  وة الحرة العربیة الكبرى شكل  تطبیق اتفاقیة منطقة التجار

نموذجًا تعریفیًا  وتمرینًا مبسطا لما یمكن أن تؤول إلیھ أحوال الصناعة في ظل استمرار سیاسة فتح 

.   إلدارات األسواق أمام المنتجات المستوردة واألسالیب الحالیة المتبعة في الجمارك وغیرھا من ا

الحكومة السابقة النتائج السلبیة الناجمة عن تنفیذ ھذه االتفاقیات ، اتخذت  حدوث عدد من وفي ضوء
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من المراسیم  صدر عدد حیثمجموعة من االجراءات والتدابیر لمعالجة ھذه الظواھر السلبیة 

 تخفیض  ،تخفیض الرسوم الجمركیة على المواد األولیة ومستلزمات االنتاج بینھاوالقوانین كان من 

ضرائب األرباح ،تخفیض سعر الفیول، وضع سعر أدنى لعدد من المنتجات الصناعیة المستوردة 

مراقبة دولیتین لمراقبة مواصفات المستوردات،  تيالمماثلة للمنتجات المحلیة، االتفاق مع شرك

إلغاء العمل بالمخصصات الصناعیة ، إلغاء عمولة مؤسسات التجارة الخارجیة ، إصدار قانون 

قانون نافسة ومنع االحتكار وقانون حمایة الصناعات الناشئة وتحدیث قانون االستثمار والم

الشركات وإحداث ھیئة االستثمار السوریة والنافذة الواحدة ، والعمل على تنفیذ مضمون المیثاق 

....  تحسین بیئة عمل االستثمار الصناعي وغیر ذلكواألورو متوسطي في مجال تبسیط االجراءات 

إطالق برنامج التحدیث والتطویر الصناعي بالتعاون مع منظمة  2007ا تم في شھر أیار كم

 3شركة نسیج ومالبس منھا  36الیونیدو وبتمویل من الحكومة االیطالیة والذي تولى تحدیث 

شركات عامة ،  إضافة إلى تنفیذ عدد آخر من برامج التعاون مع االتحاد األوروبي مثل برنامج 

قطاعي والمؤسساتي وبرنامج دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وبرنامج  تحدیث التحدیث ال

  .....التعلیم المھني وبرنامج الجودة والمیثاق األوروبي المتوسطي وغیره

وقد كان من المفترض أن تقوم  الجھات العامة والخاصة المعنیة في ضوء  الدروس األولیة  

تأخر توقیع اتفاقیة الشراكة ولتبادل التجاري العربیة والتركیة المستخلصة من تنفیذ اتفاقیات تحریر ا

الذي تم إنجازه أواخر عام  السوریة األوروبیة  في وضع وتنفیذ البرنامج الشامل للتحدیث الصناعي

، على الرغم من أن ما تم الكلي والمؤسساتي والجزئي،  إال :  ةعلى المستویات الثالث  2007

، جاء متأخرًا وكانت  نتائجھ متواضعة بسبب ضعف فعالیة االجراءات والتدابیر المتخذة أو  أھمیتھ

ودون إدراك أن تعزیز القدرة التنافسیة للصناعة السوریة  یجب أن البطء في تنفیذھا  ومتابعتھا  

یكون في رأس أولویات السیاسات االقتصادیة والصناعیة سواء تم توقیع اتفاقیات  الشراكة 

في ضوء الظروف ألن وجود ومصیر الصناعة السوریة أصبح  ، أم البادل التجاري وتحریر الت

یتوقف على قدرتھا  منذ تسعینیات القرن الماضي وحتى الیوم  والمستجدات اإلقلیمیة والدولیة

یضیف أعباء  وتحدیات جدیدة  ما وصلت إلیھ الصناعة السوریة الیوم  وال شك بأن. التنافسیة 

  . خالل المرحلة السابقةوزمنیة من أجل استدراك ما كان یجب القیام بھ  مادیة

إن عددًا كبیرًا من  المنشآت  الصناعیة حرفیة وصغیرة ومتوسطة ممن  تتوفر فیھا إمكانیة البقاء 

تطویر لتمكینھا من مواجھة متطلبات واستحقاقات تطبیق التحدیث والإلى ماسة  والنمو بحاجة

قابل للزیادة في إن عدد المنشآت المھددة باإلغالق و.  وتحریر التبادل التجاري الشراكة اتاتفاقی

  . حال تم التأخر ألي سبب كان في بدء عملیة تحدیث وتطویر ھذه الشركات 
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إن عملیة التحدیث والتطویر الصناعي لھا شروطھا ومستلزماتھا على مستوى االقتصاد الكلي 

بمعنى أن . النجاح المطلوب دون تكامل ھذه المستویات والمتوسط والجزئي وال یمكن تحقیق 

التحدیث الصناعي ال یمكن أن یتم دون إرادة جادة من أصحاب المنشآت الصناعیة في تحدیث 

، بنفس الوقت فإن نجاح جھود أصحاب المنشآت ال یمكن من قبلھم  منشآتھم وتوفیر متطلبات ذلك 

مة الفعالة وكذلك السیاسات الصناعیة المناسبة من قبل أن یؤتي ثماره  دون توفیر المؤسسات الداع

  . الجھات الحكومیة 

وتفید تجارب بعض  الدول العربیة والناشئة أن عملیة التحدیث الصناعي تبدأ ببرنامج رائد لقطاع 

مختار ذي أولویة بالنسبة لإلقتصاد الوطني ومن ثم یتم اقامة المؤسسات والھیئات الالزمة لتوسیع 

كما سبق أن وفي سوریة تم تنفیذ الخطوة األولى  . ملیة لتشمل  الفروع الصناعیة األخرى ھذه الع

لتحدیث    IMUP-SYRIAوریة ببرنامج التحدیث والتطویر الصناعي في س  2007في أشرنا 

شركات عامة ، وكان من المفترض أن یتم التحضیر لمتابعة عملیة  3شركة نسیجیة منھا  36

ضمان استمراریة الصناعي فور انتھاء المرحلة األولى من ھذا  البرنامج لالتحدیث والتطویر 

ما أدى إلى انقطاع وتوقف بین المرحلة األولى  یتم عملیًا حتى اآلن لم  ذلكإال أن  العملیة وتوسیعھا

  .والثانیة من ھذا البرنامج الضروري والھام 

إن  العنایة واالھتمام  بالشركات الصناعیة الناجحة والقادرة الیوم على مواجھة المنافسة في سوقھا 

الداخلیة وفي أسواقھا الخارجیة یجب أال تقل أھمیة عن االھتمام بالشركات الصناعیة األخرى ألن 

نجاح نفسھ ، صعوبة من تحقیق  ال –إن لم یكن أكثر –المحافظة على االستمرار بالنجاح ال یقل 

حاجتھا لجھود  -وربما تدرك فعًال -لذلك فإن كافة الشركات الصناعیة الناجحة الیوم یجب أن تدرك 

إن عملیة التحدیث والتطویر الصناعي عملیة . دائمة ومستمرة من أجل المحافظة على نجاحھا 

ون المنافسة ال متجددة ومستمرة وبالتالي ال یمكن أن تتوقف بمجرد تحقیق الھدف اآلني منھا ك

تتوقف وفي كل یوم ھناك تحدیات ومستجدات على كافة األصعدة  یجب على الشركات الناجحة أن 

تستشعرھا وتتخذ ما یلزم وفي الوقت المناسب لمقابلتھا، وعلى الجھات العامة ومنظمات رجال 

  . األعمال دعمھا ومساندتھا في ھذا التوجھ 

ائج السیاسات االقتصادیة والصناعیة التي أوصلت الصناعة الیوم وفي ضوء المراجعة العامة لنت

والجھات المعنیة عن الجدیدة السوریة إلى ھذه األوضاع المؤسفة ، وفي ضوء إعالن الحكومة 

رغبتھا األكیدة في معالجة ھذه األوضاع بما یعید الصناعة السوریة إلى حالة التعافي واالنتعاش 

  : ات والتدابیر التالیةاتخاذ اإلجراءال بد ھنا من إنھ ف
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لتعدیل بعض مواد مھمتھ وضع تصور وآلیة عمل )  قانوني وصناعي(تكلیف فریق عمل فني  - 1

معالجة بعض النتائج السلبیة التي أدت إلیھا ھذه واتفاقیات الشراكة وتحریر التبادل التجاري 

حمایة الصناعات الناشئة وبمكافحة اإلغراق   النصوص المتعلقةتفاقیات، وكذلك االستفادة من اال

تمدید الفترة الزمنیة الممنوحة لھذه  و/ سواء بتشمیل أكبر عدد ممكن من الصناعات  فیھا  أو 

على أن یترافق ذلك بتكثیف جھود ھذه الصناعات من أجل الل فترة تنفیذ االتفاقیة الصناعات خ

  . تطویر قدرتھا التنافسیة خالل الفترة المحددة

داث مركز التحدیث الصناعي لیتولى تحدیث وتطویر الشركات الصناعیة التي اإلسراع في إح - 2

تحتاج لعملیة التحدیث من أجل متابعة نشاطھا وزیادة قدرتھا التنافسیة ، على أن یترافق ذلك مع 

التحدیث الصناعي الذي یتولى تمویل جزء من تكالیف تحدیث الوطني الخاص ب صندوقالإحداث 

الغ التي تتوفر لھ من فرض رسم بسیط على المستوردات الصناعیة والھبات ھذه الشركات من المب

المقدمة من الجھات المانحة ومن النسبة التي یفترض أن تسددھا الشركات المستفیدة  من تكالیف 

  .  تحدیثھا ومن االعتمادات التي یمكن أن تخصصھا الدولة لھذا الغرض

تشكیل مجلس خاص للتنمیة الصناعیة یتولى وضع ومتابعة تنفیذ الخطط واالستراتیجیات  - 3

والسیاسات الخاصة بالتنمیة الصناعیة ومتابعة تنفیذھا، والتنسیق ما بین الوزارات والجھات العامة 

وزراء الوالخاصة ذات العالقة بالصناعة برئاسة رئیس مجلس الوزراء بحیث یضم إضافة إلى 

ویمكن أن ینبثق عن ھذا . ممثلین فعالین من القطاع الخاص ومن المختصین والمستشارین ین المعنی

  .المجلس لجان وطنیة مختصة للنھوض بفروع الصناعة الوطنیة الرئیسیة والمستھدفة

م المتناھي الصغر والصغیر والمتوسط  االھتما: إعطاء مسألة التمویل الصناعي بكافة مستویاتھ - 4

العامة والخاصة وبشكل خاص ما یتعلق بتسھیل شروطھ المصارف والصنادیق المطلوب من 

وضماناتھ ، مع التأكید على أن تكون المنشأة الصناعیة بآالتھا وتجھیزاتھا وبنائھا ھي ضمانة 

القرض المطلوب باعتبار أن مخاطر إغالق المنشآت الصناعیة كلیًا أو جزئیًا  أو تراجع النشاط 

من الناحیة االقتصادیة واالجتماعیة على االقتصاد الوطني من تأخر وخطرا  الصناعي أكثر ضررًا

دراسة  تقدیم  بالذاتالحرجة ومن الھام جدًا في ھذه المرحلة .تسدید القرض أو إعادة جدولتھ

الستخدامھا كرأسمال عامل  المتعثرة حالیًا وبشروط میسرة للمنشآت الصناعیة قروض قصیرة

  . ج واألسواق والمحافظة على وجودھا والعاملین فیھامن أجل تحریك  االنتا
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        للصناعة وبشكل خاص المراكز الفنیة المتخصصة الضروریة  إحداث المؤسسات الداعمة- 5

التي تتولى توفیر خدمات المخابر المعتمدة  والمعلومات ...)  نسیجیة ، غذائیة ، ھندسیة ، كیمیائیة( 

الصناعیة والتسویقیة والتدریبیة والدراسات واالستشارات المختصة في كل قطاع، على أن تعمل 

داعمة والھیئات ال تفعیل دور المؤسساتوكذلك . بشكل مستقل وبالمشاركة مع القطاع الخاص

مثل ھیئة المواصفات، ومركز االختبارات ، مع إعطاء االھتمام الالزم  لتطویر  القائمة حالیا

المدیریة العامة للجمارك والجھات األخرى ذات العالقة بالتجارة الخارجیة لضمان التطبیق السلیم 

المواصفات الدول بعض  بما في ذلك مجابھة إمكانیة استخدام في ھذه المجاالت  اتلالتفاقیوالعادل 

  . اواالشتراطات الفنیة وغیر الفنیة األخرى  كوسیلة إلعاقة دخول  المنتجات السوریة إلى أسواقھ

إحداث الھیئة الموحدة للتعلیم والتدریب المھني لتتولى عملیة تطویر وتشغیل  كافة مراكز  - 6

بشكل  یلبي  و) وأدواتمناھج ومدربین ( ومعاھد  التدریب والتعلیم المھني بشكل عصري متقدم 

االحتیاجات الحالیة والمستقبلیة للصناعة السوریة وإدارة ھذه الھیئة والمراكز التابعة لھا بالمشاركة 

  . مع القطاع الخاص والجامعات والمؤسسات التعلیمیة  والبحثیة األخرى

برنامج وطني متكامل إلصالح القطاع العام الصناعي، یركز بشكل أساسي على وتنفیذ اعتماد   - 7

تحسین بیئة عمل ھذا القطاع اإلداریة والتنظیمیة والمالیة واإلنتاجیة وأسلوب اختیار إداراتھ، بما 

یؤدي إلى معالجة مشاكلھ وتمكینھ من العمل كالقطاع الخاص باألسلوب الذي یجعلھ قطاعًا رابحًا 

وال یختلف عن القطاع الخاص إال في تورید   ،قادرًا على البقاء والتوسع بإمكانیاتھ الذاتیة منافسا 

أن یتم إعداد ھذا  مع التأكید على ضرورة . الجزء الخاص الموزع من أرباحھ إلى وزارة المالیة

 .البرنامج وتنفیذه  وفق برنامج مادي وزمني  واضح ومحدد

ال مركزي لوزارة الصناعة یحولھا إلى وزارة سیاسات صناعیة وي االنتقال إلى دور جدید تنمو - 8

تقوم بتشجیع وتحفیز وتمكین الصناعة السوریة  كقطاع وطني واحد بكافة أشكال الملكیة بما فیھا 

القطاع المشترك والقطاع التعاوني  لتحسین  قدرتھا التنافسیة، وھذا یتطلب عكس ھذا الدور بالشكل 

 .العاملین فیھاتطویر قدرات الھیكلیة والتنظیمیة للوزارة والمناسب على البنیة 

اإلسراع في إحداث المؤسسة الخاصة المستقلة لدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بمشاركة  - 9

كافة الوزارات المعنیة والقطاع الخاص واالنتقال عملیًا لتطبیق مفھوم العنقود الصناعي ودعم 

  .من المدن والمناطق بشكل عملي بوادره الموجودة حالیًا في عدد
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العمل على تخفیض الرسوم الجمركیة على مستلزمات االنتاج الصناعیة التي ال تنتج محلیًا  - 10

وذلك بھدف تمكین الصناعة السوریة من خفض تكالیف االنتاج فیھا وتمكینھا من  مواجھة المنافسة 

 . ى األسواق الخارجیة غیر العادلة مع البضائع المستوردة المماثلة والنفاذ إل

تحاد االبذل المزید من الجھود من أجل االستفادة المثلى من برامج التعاون الفني المقدمة من  - 11

من خالل التنسیق فیما بین المشاریع والبرامج التي المانحة األخرى الجھات الدولیة األوروبي و

یضمن تكاملھا وعدم التكرار یجري وسیجري تنفیذھا ذات العالقة بالصناعة السوریة، بشكل 

واالزدواجیة فیما بینھا وتحقیق أھدافھا بأفضل األسالیب وأقل التكالیف وأقصر األوقات، األمر الذي 

یتطلب رفع قدرات العاملین في اإلدارات المعنیة بھذا التعاون في الجھات المستفیدة لغویًا وفنیًا 

 .وتحفیزھم من أجل تحقیق ھذه األھداف ومتابعتھا 

في كافة  الصناعي لوطنیة في مجال التحدیث والتطویربناء الخبرات ا على التركیز - 12

وإفساح المجال أمامھا للمساھمة بشكل أكبر وأفضل في ھذه العملیة، وھذا بدوره   ،االختصاصات 

تشجیعھا على تطویر ویتطلب تنظیم مھنة االستشارات من خالل الجمعیات الموجودة والمعتمدة 

نفسھا ورفع كفاءة أعضائھا بشكل مستمر، وإزالة الغبن والتمییز الذي تقوم بھ بعض المنظمات 

كذلك إشراك .والجھات المانحة بین االستشاري الوطني واألجنبي عند تساوي الكفاءات والمؤھالت

ا الشركات األجنبیة  سواء المھندسین واالستشاریین السوریین بتنفیذ المشاریع والبرامج التي تنفذھ

من خالل المشاركة في تصمیم المشروع وتصنیع آالتھ، أو بإلزام ھذه الشركات ما أمكن بإبرام 

  . عقود ثانویة مع الجھات السوریة الخاصة والعامة إلنجاز األعمال وفق الشروط المطلوبة

تلزماتھ وعدم اختزال التحسین المستمر في مناخ االستثمار في سوریة بكافة مكوناتھ ومس - 13

تفعیل مكونات البیئة االستثماریة  األخرى ومفھومھ بإصدار القوانین فقط دون متابعة ذلك بتوفیر 

وذلك من أجل تشجیع االستثمارات العربیة  والفساد وبشكل خاص معالجة المعوقات البیروقراطیة 

حالیًا  على المستوى السیاحي واألجنبیة على دخول المجال الصناعي وعدم اقتصارھا كما ھو قائم 

ما یتطلب منحھ األھمیة الالزمة من قبل الجھات المعنیة وبشكل خاص الھیئة السوریة  ،والعقاري 

لالستثمار من أجل إعداد ملفات للمشاریع الصناعیة المقترحة والترویج إلقامتھا في سوریة، خاصة 

عربیة الخارجیة نتیجة األزمة العالمیة في ضوء الخسائر الكبیرة التي منیث بھا االستثمارات ال

  .وبحثھا عن أماكن آمنة الستثمار ما تبقى من ھذه االستثمارات

توعیة الصناعیین ومنظماتھم بأھمیة وضرورة وجود معلومات وبیانات صحیحة وواقعیة  - 14

لضمان تشخیص ومتابعة واقع الصناعة السوریة بشكل دقیق ووضع السیاسات واتخاذ اإلجراءات 
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لمادیة والفنیة والبشریة وھذا یتطلب أیضًا توفیر اإلمكانیات ا. التي تتناسب مع ھذا الواقع الفعلي

واإلحصاء في مختلف الجھات العامة المركزي لإلحصاء وأجھزة التخطیط للمكتب  المؤھلة

والخاصة من أجل رفع سویة اإلحصاءات ذات العالقة بالصناعة  والتجارة الخارجیة بشكل خاص 

  . صد وتقییم آثار تطبیق االتفاقیة  بشكل عام  وتوفیرھا بسویة عالیة وبأسرع وقت ممكنور

تشجیع إقامة شركات متخصصة لتسویق المنتجات الوطنیة وإجراء الدراسات التسویقیة  - 15

دور الالزمة الختیار المنتج المناسب للسوق المناسبة على أن تتكامل جھود ھذه الشركات مع تفعیل 

وھیئة تنمیة  وریة والمراكز التجاریة الخارجیةالملحقیات التجاریة في السفارات السومھام 

وإعطاء األولویة في توقیع اتفاقیات التعاون وتحریر  .والمؤسسة العامة للمعارض ، الصادرات

 .      فرصة وإمكانیة أكبر لتصدیر المنتجات الصناعیة إلیھاادل التجاري مع الدول التي توفر التب

إطالق حملة وطنیة شاملة لتشجیع الصناعة الوطنیة مترافقة بالتزام واضح من الصناعیین  - 16

التحذیر  مع ضرورة بعد البیع  وبتسھیالت الشراء ،  بضمان الجودة والسعر المناسب وبخدمة ما

الشدید مما قد یلجأ إلیھ بعض الصناعیین من تخفیض نوعیة المنتجات الوطنیة لتخفیض كلفتھا 

ألنھم بذلك یسیئون أكبر اإلساءة إلى سمعة الصناعة الوطنیة . رھا لمنافسة البضائع المستوردةوسع

  .ومصداقیتھا محلیًا وخارجیًا 

یفیة اعتماد برنامج واسع ومستمر لتعریف وتوعیة القطاع الخاص بمتطلبات وشروط وك - 17

وتقدیم الدعم الفني المستمر لرفع .التجاريالشراكة وتحریر التبادل االستفادة من فرص اتفاقیات 

قدرة رجال األعمال ومؤسساتھم فیما یتعلق بأسالیب االدارة الحدیثة ومواجھة المخاطر وإعادة 

النظر باألسس والقوانین التي تحكم عمل غرف واتحادات التجارة والصناعة بما یضمن تجاوز نقاط 

  .األعمال المتخصصةتشجیع قیام جمعیات و الضعف والسلبیات الحالیة

اإلسراع في معالجة موضوع رغبة الشركات الصناعیة خارج المدن الصناعیة بتوسیع  - 18

أو أي حل عملي وسریع آخر یضمن ضخ استثمارات  10نشاطھا سواء من خالل البالغ رقم 

اإلمكان صناعیة جدیدة لتحسین وزیادة القدرة اإلنتاجیة والتنافسیة لھذه المنشآت مع التركیز قدر 

  على التوسع الشاقولي في البناء

  

عملیة رصد  وھي أن ،مسألة غایة في األھمیة البد من اإلشارة إلیھا في ھذا المجالإن ھناك 

واستقصاء آثار األزمة االقتصادیة العالمیة على عدد من المنشآت الصناعیة ، ونتائج تطبیق اتفاقیة 

درسًا على درجة كبیرة من األھمیة مفاده أن بینت  ،منطقة التجارة الحرة مع البلدان العربیة وتركیا 

من فرص ھذه االتفاقیات  أكثر استفادة الشركات التي كانت تدار بأسلوب عصري وحدیث كانت 
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وأسرع  منھا في التعافي ، حتى أن بعضھا لم یواجھ  السلبیة  ب أقل تأثرًا من الشركات األخرىو

تغیرات جدیة في نشاطھ بما ال یتجاوز حركة األسواق والمواسم الروتینیة ، ویبدو أن ھذا ھو الحال 

سلوب إدارة المنشآت الصناعیة الخاصة إن ھذا یؤكد ضرورة انتقال أ. في عدد من البلدان المجاورة

بد إلى أسلوب جدید یعتمد أسالیب االدارة الحدیثة في االنتاج والتسویق والتدریب والتأھیل  كخیار ال

وھذه ھي مھمة الصناعیین األولى واألساسیة من أجل البقاء والصمود  . منھ من أجل البقاء والتطور

في نفس الوقت واستنادًا إلى التجارب الصناعیة الناجحة في عدد  ولكن. في عالم الیوم المتغیر باستمرار 

كانت إلى یوم قریب بمستوى سوریة أو أقل، فإن دور ومن البلدان التي تجاوزتنا في التنمیة الصناعیة 

الدولة أساسي في ھذا المجال ألنھ یكمل جھود الصناعیین ویوفر لھم البیئة المناسبة للنجاح والنمو من 

ءة السیاسات االقتصادیة عمومًا والصناعیة خصوصًا وإقامة  المؤسسات الداعمة الالزمة خالل كفا

  . وتفعیل دور ما ھو موجود منھا 

أخیرًا إن ھذه المقترحات التي تھدف أساسًا إلى تحسین أداء الصناعة السوریة بشكل عام من أجل 

،  وتحریر التبادل التجاري الشراكة السوریة  اتاالستفادة من الفرص االیجابیة  التي تتیحھا اتفاقی

في أسرع وقت وبأقل كلفة ممكنة ، إنما ھي مقترحات إلجراءات وتدابیر  آثارھا السلبیة وتخفیف 

البد من اتخاذھا ، باعتبارھا تستھدف  وملحة وضروریة  لم تعد تحتمل المزید من البطء والتأجیل 

النفاذ إلى أیة نافسیة  ، كما أنھا في  النتیجة ستمكنھا من تأھیل الصناعة السوریة ورفع قدرتھا الت

  .مستقبًال أسواق أخرى ممكنة
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 2009 - 2005العربیة وتركیا المیزان التجاري بین سوریة والبالد 

       
 .س.ألف ل: الوحدة

 السنة البیان
 تركیا الوطن العربي

 عجز/ فائض  الواردات الصادرات عجز/ فائض  الواردات الصادرات

 مواد أولیة

2005     25,758,266        6,896,998      18,861,269    10,566,927      3,101,614      7,465,314  
2006     50,941,290        4,561,404      46,379,886      3,201,785      2,971,834         229,951  
2007     52,505,363      15,514,364      36,990,998      7,428,594      1,955,186      5,473,408  
2008     47,775,304        7,783,000      39,992,304    18,573,040      2,310,682    16,262,358  
2009     69,680,969      10,187,198      59,493,771      7,707,181      4,927,227      2,779,954  

مواد نصف 
 مصنعة

2005     23,805,970      16,000,598        7,805,373      2,138,385      5,126,920  -   2,988,535  
2006     51,134,722      52,186,990  -     1,052,268      5,161,155      8,721,284  -   3,560,129  
2007     61,679,454      63,860,064  -     2,180,611      5,101,575      8,921,116  -   3,819,541  
2008   125,311,185      66,141,642      59,169,543      2,532,264    14,542,174  -12,009,910  
2009     71,162,049      66,235,161        4,926,888      3,295,832    25,433,394  -22,137,562  

 مواد مصنعة

2005     18,981,386      39,874,790  -   20,893,405         707,238      7,336,339  -   6,629,101  
2006     86,840,329      35,433,417      51,406,912      7,897,193      9,629,346  -   1,732,153  
2007   113,259,042      55,603,165      57,655,877    15,435,469    17,250,605  -   1,815,136  
2008   186,631,598      56,135,289    130,496,309      8,487,621      6,211,154      2,276,467  
2009   115,631,439      41,042,392      74,589,047      3,704,432    23,908,574  -20,204,142  

 المجموع

2005     68,545,622      62,772,385        5,773,237    13,412,550    15,564,872  -   2,152,323  
2006   188,916,341      92,181,811      96,734,530    16,260,133    21,322,467  -   5,062,334  
2007   227,443,858    134,977,593      92,466,265    27,965,638    28,126,907  -      161,269  
2008   359,718,087    130,059,931    229,658,156    29,592,925    23,064,010      6,528,915  
2009   256,474,457    117,464,751    139,009,706    14,707,445    54,269,194  -39,561,749  

 المركزي لإلحصاءالمكتب  2009-2005مستخرجة من إحصاءات التجارة الخارجیة لألعوام : المصدر
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 2009 - 2005المیزان التجاري بین سوریة والبالد العربیة وتركیا 

       
 .س.ألف ل: الوحدة

 السنة البیان
 تركیا الوطن العربي

 عجز/ فائض  الواردات الصادرات عجز/ فائض  الواردات الصادرات

استھالك 
 نھائي

2005     28,905,532      12,483,680      16,421,852      1,230,673         958,439         272,234  
2006     50,941,290      20,109,169      30,832,121      3,201,785         902,742      2,299,043  
2007   132,813,598      26,054,727    106,758,871    10,523,464      1,159,656      9,363,808  
2008   207,888,113      23,012,130    184,875,983      1,722,630      1,547,359         175,271  
2009   161,654,618      29,443,924    132,210,694      1,034,175      3,042,018  -   2,007,843  

استھالك 
 وسیط

2005       1,280,742        2,949,205  -     1,668,464           34,620      4,184,044  -   4,149,424  
2006     51,134,722      68,041,029  -   16,906,307      5,161,155    16,889,911  -11,728,756  
2007     90,121,333    104,401,653  -   14,280,320    17,213,314    22,642,740  -   5,429,426  
2008   146,564,201    104,753,289      41,810,912    27,668,709    18,213,082      9,455,627  
2009     89,145,468      85,289,302        3,856,166    13,601,644    44,649,842  -31,048,198  

 اصول ثابتة

2005     38,359,348      47,339,500  -     8,980,152    12,147,257    10,422,390      1,724,867  
2006     86,840,329        4,031,613      82,808,716      7,897,193      3,529,814      4,367,379  
2007       4,508,927        4,521,213  -          12,286         228,859      4,324,511  -   4,095,652  
2008       5,265,773        2,294,512        2,971,261         201,586      3,303,569  -   3,101,983  
2009       5,674,371        2,731,525        2,942,846           71,626      6,577,334  -   6,505,708  

 المجموع

2005     68,545,622      62,772,385        5,773,237    13,412,550    15,564,872  -   2,152,323  
2006   188,916,341      92,181,811      96,734,530    16,260,133    21,322,467  -   5,062,334  
2007   227,443,858    134,977,593      92,466,265    27,965,638    28,126,907  -      161,269  
2008   359,718,087    130,059,931    229,658,156    29,592,925    23,064,010      6,528,915  
2009   256,474,457    117,464,751    139,009,706    14,707,445    54,269,194  -39,561,749  

 المكتب المركزي لإلحصاء 2009-2005مستخرجة من إحصاءات التجارة الخارجیة لألعوام : المصدر
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