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  :وعةتساؤالت مشر  

لماذا يبقى الناتج المحلي السوري معادالً للناتج في لبنان أو تونس رغم فارق اإلمكانيات   

  .وعدد السكان؟ 

ولماذا تتراجع معدالت االستثمار للدخل القومي عن النسب المطلوبة لتحقيق معدالت نمو   

  .اقتصادي تفوق النمو السكاني؟ 

  .دولة صغيرة؟ ولماذا نقوم بالتنظير كدولة كبرى ونعمل ك  

تمـل  ية المستقبلية لالقتصاد السوري والقطاع الخاص بصورة ال تحوهل توضحت الرؤ  

  . ؟االجتهادالتأويل أو 

  .؟  ال ونشطّولماذا نحتاج لقطاع أعمال خاص قوي وفعَّ  

ولماذا نحتاج لرجال أعمال يستطيعون تحريك النمو االقتصادي كما وصفهم االقتصادي   

  . ؟ بدالً من رجال مال يديرون أموالهم وال يبادرون لخلق أعمالٍ جديدة )شومبتر(النمساوي 

لة على قيـادة  وهل القطاع الخاص المراد إعطاؤه الدور الجديد قادر فعالً في هذه المرح  

  .سنوات طويلة؟ لومنعه وتقييده  أن تم تحجيمه عملية التنمية بعد

  .وما هي الصعوبات التي تعترض سبيل عودته؟   

  .ل تم توفير شروط المنافسة الكاملة التي يتطلبها اقتصاد السوق؟ وه  

ولماذا نحتاج لمنظمات داعمة لألعمال إن لم يكن منـاخ العمـل االقتصـادي مشـجعاً       

  .ومنافساً؟ 

  .وما هي الفائدة من دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة دون الكبيرة ؟   

المجاورة لنا ال المتقدمة بعـد كـل هـذا    وهل باستطاعتنا اللحاق بما وصلت إليه الدول   

  .التأخر والتأخير باتخاذ قرار التحول الحاسم؟ 

بقدر مـا  عي أنني أملك قدرة اإلجابة على جميع هذه التساؤالت ضمن هذه الورقة ال أد  

أنه يمكننـا القيـاُم   (عتقد جازماً ومن منطلق التفاؤل بالمستقبل حة نقاش وحوار، ولكنني أتهي فا

نتصوره إذ آمنا تماماً بإمكانية القيام به وكان لدينا اإليمان الكامل بأنه يمكننا التغلـب  بأي شيء 

  .توجد اإلرادة يوجد السبيلفعندما ) على أي شيء
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  :مقدمة  

ة وحدها هـي التـي   ة المجتمع فإن التنميياالقتصاد كهدف نهائي هو علم رفاه إذا كان  

  .بر من الدخل الفرديية التي تعني مستويات أكستحقق تلك الرفاه

ومن هذا المنطلق ال معنى ألية سياسات نقدية ومالية واقتصادية إذا لم تساهم في تحقيق   

كلما كان مخرجات معدالت نمو أكبر، فالسياسات ليست مطلوبة لذاتها بل لتحقيق تلك الغايات، و

تحقيـق   علىساعدنا بر تمدخالته كلما خلقنا قيماً مضافة أكوم به أكبر من قأي عمل اقتصادي ن

  .معدالت اكبر من نمو الدخل وعدالة توزيعه

مليار دوالر وبمسـتوى دخـل   / 20/واالقتصاد السوري الذي ال يتجاوز ناتجه المحلي   

ف ضمن االقتصاديات النامية ذات الدخل المنخفض، دوالر سنوياً يصن 1089جاوز فردي ال يت

النمو التي لم تتجاوز معدالت النمـو السـكاني   في تحقيق معدالت  اًتباطؤجموداً وأي أن هناك 

  !! .   وهنا تكمن المشكلة % 2.7والبالغة 

ولمعالجة هذه األزمة تم االعتراف رسمياً بالقطاع الخاص كقطاع رئيسي في قيادة عملية   

هذا القطاع لم يحتجب في جميع مراحل  أنالتنمية في إطار نهج اقتصاد السوق االجتماعي رغم 

طاً في إطار الـدور الـذي كـان    اركته قد تأرجحت صعوداً وهبوـن مشورية إال أـلسالتنمية ا

  .مناطاٌ به

فهل سيستطيع هذا القطاع القيام بهذا الدور الجديد؟ وهل ستسـهم الشـركات الصـغيرة      

من عمالة واستثمارات القطاع الخاص السوري % 90التي تشكل  بالمعايير السورية والمتوسطة

نظمات الداعمة لألعمال بالتطور والشمولية الذي يؤهلها للعب هذا دور؟ وهل المفي تحقيق هذا ال

  !!الدور 

من الناتج المحلي اإلجمالي بحاجة اليوم إلعادة % 63إن القطاع الخاص الذي يسهم بـ   

  .ه من ممارسة دوره يمكنَّ الذيالشكل ب هتأهيل

فـي األسـواق    واالنفتـاح  فسةتمكينه من المنالولعل احتياجات قطاع األعمال السوري   

  : سواء، وزيادة قدرته التنافسية تتطلب  المحلية والعالمية على حٍد

  .ومؤهلة ةبنية تحتية متطور - 

 .بنية تشريعية مرنة ومشجعة - 
  ).تأهيل -تمويل -استشارات -معلومات -تدريب(خدمات داعمة لألعمال  - 
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لخدمات، ألنه ال يمكن ضـمان  وهنا تبرز أهمية المنظمات الداعمة لألعمال لتقديم هذه ا

أو خدمي أو تسويقي أو تصديري دون جهـات راعيـة وحاضـنة     نجاح أي عمل تصنيعي

فالجهد الفردي للشركات والجهد الحكومي ال يكفيان لوحدهما في تأمين هذه الخدمات وال بد 

  .ايةوالوطن هو الرابح في النه )الفائدة تعم الجميع(أن من جهد جماعي وتشاركي على مبدأ 

  :نظرة إلى الوضع العالمي  

قبل الدخول في تحليل الوضع الراهن للمنظمات الداعمة لألعمـال والقطـاع الخـاص      

ذات المتقدمـة  والشركات الصغيرة والمتوسطة في سورية يمكن إيجاز الصورة في البلدان 

  -: بالتالي االقتصاد الحر

منتجات فـي أوروبـا   ستكون نصف ال/ 2015/تتوقع إحدى الدراسات أنه في عام  - 

المنتجـات مـن   وستأتي هذه ) ر واإلبداعينتيجة عمليات التطو(غير معروفة حالياً 

  .شركات صغيرة ومتوسطة

) SMEs(يشهد العالم المتقدم اهتماماً متزايـداً بالشـركات الصـغيرة والمتوسـطة      - 

SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES  50-1(والتــي تســتخدم مــن (

 اإلنتاجيـة لمحرض األساسي للنمو االقتصادي ولتحقيق الكفاءة مستخدماً باعتبارهاً ا

 .لهذه البلدان وهي تمثل حجم مشاركة القطاع الخاص في الحياة االقتصادية
  : ويختلف تصنيف شركات الصناعة عن الخدمات فمثالً

عامـل   250-51ومـن  ) صغيرة(عامل  50-1شركات الصناعة في أوروبا من  - 

  .كبيرة عامل) 250(وفوق ) متوسطة(

عامـل   95-21، ومـن  )صـغيرة (عامـل   20-1أما شركات الخدمات فهي من  - 

 ).كبيرة(عامل  96، وفوق )متوسطة(
من فرص العمل في % 70مستخدما حوالي ) 50(حيث تمثل المؤسسات التي تضم أقل من 

  .أوروبا

ـ % 34تج األوروبي وصادراتها من النا% 13تعتبر إيطاليا التي يشكل ناتجها القومي  ن م

من الشركات اإليطاليـة  % 90فهي تشكل  ،اتج المحلي نموذجاً ناجحاً لهذا النوع من الشركاتالن

شركات أموال وهـي تعمـل    هاوهي ليست بالضرورة عائلية وإنما هي شركات أشخاص وبعض

جمعيات ووخدمات اتحادات أعمال ودعمه تجمعات خاصة لألعمال ال تضمن نظام مؤسساتي فعَّ
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ضنات أعمال ومراكز تجـارة  حاو غرف تجارة وصناعة وزراعة وحرفو ومصنعين نمصدري

  ...).فروع للغرف في الخارج خارجية و

وتقويـة   وهي تهدف إلى تطوير عمل هذه الشركات وتشجيعها على دخول األسواق العالمية

، نظراً لكون أغلب هذه الشركات ال تمتلك أقسـاماً متخصصـة فـي التسـويق     قدرتها التنافسية

  .ديروالتص

% 41.8األعمال بالنسبة لهذا النوع من الشركات مـن  وقد ارتفعت نسبة التصدير إلى رقم 

 شركة مـن هـذا  / 3.300.000/ويوجد في إيطاليا حاليا / 2001/عام % 49إلى / 98/عام 

) 5(ها عـن  يمليون دوالر وال يزيـد مسـتخدم  ) 15(تجاوز منها رقم أعمالها ال ي% 90النوع 

  .مستخدم

  -:بالعناصر التالية شركات الصغيرة عادةًوتتميز ال

  .قابل للنمو واالرتفاع واالبتكاروجود حافز تحريضي لإلبداع  - 

 .قابلية كبيرة للمرونة - 
 .روقراطية الداخليةيمستويات أقل من الب - 

ميز بمعدل دورات أقل للمستخدمين ومرونة أكبر فـي االبتكـار   تأما الشركات المتوسطة فت

  .السوقوالتجديد وفق متطلبات 

  -: التي تتفوق فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة عن الكبيرة فهي  المزاياأما 

باعتبارها مكثفة للعمل ومستخدمة لفنون إنتاج بسيطة نسبياً فإنها تتواكب مع وفـرة   - 

 .العمل وندرة رأس المال
  .أقل تكلفة في خلق فرصة العمل إلنخفاض تكاليفها االستثمارية - 

 في استخدام رأس المال وتعبئة المـدخرات والمهـارة المنظميـة   تعتبر أكثر كفاءة  - 

 .والتكيف مع المتغيرات
تعتبر مورداً ورديفاً للصناعات الكبيرة وتتولى القيام بالطلبيات التي يسـتخف بهـا    - 

، باإلضافة لتحقيقها للتكامل المباشـر مـع الصـناعات    وبصورة أكثر كفاءة أحيانا

تكون منتجات المشروعات الصـغيرة مـدخالت    الكبيرة من خالل عالقات تعاقدية

 .للمشروعات الكبيرة
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قدرتها على النجاح في خدمة أسواق محددة أو متخصصـة قـد ال تجـذب إليهـا      - 

 .الصناعات األكبر
 .تعتبر هذه الشركات مشتالً للمهارات المنظمة ومختبراً لصناعات جديدة غير نمطية - 

أن % 50وبات عديدة وهنـاك احتمـال   تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة عامة صع

  .تعاني هذه الشركات انهياراً تاماً بعد إنشائها إذا لم تعمل ضمن معايير واضحة ومرنة للكفاءة

  -: والمشكلتان األساسيتان اللتان تواجهان هذا النوع من الشركات تتمثالن في

  .مشكلة الحصول على رؤوس األموال للتمويل - 

  .ت واالتصاالتمشكلة الحصول على المعلوما - 

حيث تسعى أغلب الدول وفي مقدمتها األوروبية على تجاوز هاتين المشكلتين بإنشاء مراكز 

باإلضـافة   لمساعدة هذا النـوع مـن الشـركات   ) حاضنات أعمال(لإلنشاء واإلبداع على شكل 

مـن أجـل تزويـدها    ) غرف تجارة وصناعة -تجمعات خاصة(العتمادها على مراكز خدمات 

ن األسواق الخارجية وتقديم خدمات النصح واالستشارة فـي المجـاالت اإلداريـة    بمعلومات ع

والتسويقية والمالية والفنية والتقنية والتدريبية كما تم إنشاء مؤسسات إقراضية متخصصة لتمويل 

  .مثل هذا النوع من الشركات وتقديم االئتمانات المختلفة

  -:الشركات علىوتتركز عادة احتياجات التمويل لهذا النوع من 

  .البدء بإنشاء المؤسسة - 

 .المساعدة في تحقيق كفاءة أكبر من العمل - 
 .تخفيض تكلفة رأس المال المبادر - 
  -: وتستخدم المؤسسات التمويلية في إيطاليا مثالً - 

  -:استراتيجيات تمويل تعتمد على

  .تمويل رأس المال العامل - 

 .يادة التمويل الطويل األجلز - 

 .التمويل التأجيري - 
الضمانات التي تتطلبها عمليات التمويل فتعتمد على غرف التجـارة واتحـادات    أما - 

وعادةً ما يقوم البنـك بإعـداد    ،األعمال ومصارف الشركات الصغيرة والمتوسطة

دراسة الجدوى للمشروع المطلوب تمويله وإعادة تقييم المشروع بعد أخذ مالءته من 
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بالنسبة إلى ) العمالة الجديدة(منها  مرجعيته في غرف التجارة من خالل عدة معايير

  .االستثمار اإلجمالي وتطبيق معدالت فائدة مشجعة

إيطالي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يـدعى   –مشروع أوروبي  هناكفمثالً 

)ECIP (   50لتشجيع االستثمار في دول أوروبا الشرقية يقدم دعماً ماليـاً بنسـبة %

ني والتقني وخدمات دعم في مجـال التـرويج   للتدريب الف% 50ولدراسة الجدوى 

والنصح واإلرشاد والتطوير واالبتكـار باإلضـافة إلـى التسـهيالت المصـرفية      

  .والضمانات االئتمانية

 وأحد هذه المشاريع األوروبية لدعم وتطوير هذا النوع من الشـركات هـو شـبكة   

INTEGRA وبين مراكـز  بين الدول المتوسطية ودول البلقان  يللتواصل المعلومات

التي تشرف عليها بهدف دعـم أداء   (Mondimpresa) الخدمات اإليطالية ومؤسسة

كبر مـن خـالل   أهذه الشركات وتحسين فرص دخولها لألسواق الخارجية بتنافسية 

تدريب كوادر غرف التجارة والصناعة ومراكز الخدمات علـى تقـديم معلومـات    

  .وخدمات لتلك الشركات

ا مغالباً ما تتعرض له اللتينتجاوز المشكلتين لهدف غيرها توجميع هذه المشاريع و

  .في حدودهما الضيقة مثل هذه الشركات في مجال التمويل والمعلومات وجعلها

  :في سورية الواقع الراهن  

  :الموجودة في سورية على النحو التالي المنظمات الداعمة لألعماليمكن تصنيف   

ون عام وال تهدف إلى الربح مثـل غـرف   تخضع لقان :هيئات خاصة ذات نفع عام - 

التجارة والصناعة والزراعة والسياحة واتحاداتها وهي من خالل انتشارها الجغرافي 

  -: في جميع المحافظات السورية تقوم باألدوار التالية

o من خالل استيعاب أغلب قطاعات األعمال الخاصة وتنظيمهـا   :الدور التنظيمي

 .اوتنشيطها والدفاع علن مصالحه

o من خالل المساهمة في تقديم المقترحات واآلراء في  :الدور االستشاري التنموي

 .مجمل األوضاع االقتصادية
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o عبر االنتقال من الخدمات واألنشطة التقليدية للغرف كتصـديق   :الدور الخدمي

الوثائق والشهادات والتحكيم إلى إقامة المعارض وتشكيل الوفود وتقديم خـدمات  

 .ستشارات والتدريب المعلومات واال

ببرامج  وحمص رئيسية في دمشق وحلبتجارة وصناعة خمسة غرف  وترتبط

تطوير وإعادة تأهيل مع مركز األعمال السوري األوروبي لتعزيز دورها فـي  

مركـز   -نشرة الفرص التجاريـة  -التدريب: (مجال خدمات دعم األعمال مثل

 -جيـة المعارض الخار -ائنالمكتب األمامي لخدمة الزب -المعلومات األوروبي

 .)مكتب الترويج الخارجي

كمركز األعمال السوري األوروبي الذي يهدف لتعزيـز   :مراكز دعم قطاع األعمال - 

من خالل تقديم جميع الخدمات التي يحتاجهـا   القدرة التنافسية للشركات والمؤسسات

رواد جمعيـة  (، مثـل  بمبادرات منـه  إنشاؤهاالتي تم والحاضنات  قطاع األعمال

غرفة التجارة باإلضافة إلى وغرفة التجارة الفتية  –بداية  – مورد -األعمال الشباب

  .فرع سورية وغيرها من الجمعيات التخصصية –الدولية 

مركز تطـوير اإلدارة   -كمركز البحوث واالختبارات الصناعية :المراكز الحكومية - 

مركز التجـارة   -لمقاييسهيئة المواصفات وا -واإلنتاجية ومراكز التدريب المهنية

 . هيئة مكافحة البطالة -مكتب االستثمار -الخارجية

 . العضائها والتي تقدم خدمات اجتماعية وتنظيمية :اتحادات الحرفيين - 

وهي في أغلبها مبادرات فرديـة لتقـديم خـدمات االستشـارات      :المراكز الخاصة - 

ايـدت فـي اآلونـة    والمعلومات والتدريب التي تحتاجها الشركات الخاصة وقد تز

 .األخيرة نتيجة الحاجة لمثل هذه الخدمات

  -: في الوضع السوري غياب لمنظمات داعمة مثل والمالحظ

  .)وقد كانت موجودة في فترة ما بعد االستقالل( نقابات المهن التجارية - 

 .جمعيات األسواق التجارية - 

 .جمعيات رجال األعمال - 
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 .جمعيات المصدرين والمصنعين - 

 ).الغذائية والنسيجية(صناعات مراكز دعم ال - 

 .للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الخدمات والتجارة والسياحةاتحادات  - 

 .الخارجية المشتركة –الغرف السورية  - 

 ).قيد اإلنشاء(هيئة تنمية وترويج الصادرات  - 

 .هيئة ترويج االستثمارات - 

ـ  ات جديـدة غيـر   يالحظ من هذا االستعراض السريع أن سورية مازالت بحاجة لمنظم

كما هو موجود في أغلب البلـدان المتطـورة وبخاصـة    (موجودة تدعم قطاع األعمال 

مـن ناحيـة التمويـل والضـمان      الموجهة خدماتها للشركات الصـغيرة والمتوسـطة  

باإلضافة لحاجتها لتطوير وتوسيع خدمات المنظمات والمراكز الموجـودة  ) والمعلومات

  .حالياً

تلك المنظمات الموجـودة  هذا المجال أنه لماذا لم تبادر لذهن في تبادر ليوالسؤال الذي 

ولعل الجواب يكمن في كون القطـاع الخـاص    ،بتطوير خدماتها بالشكل المطلوبحالياً 

وهو الذي يشكل محور الطلب على هذه الخدمات لم يكن بالتطور وال بالتوسـع الـذي   

الحمايـة والحصـر    نهجنتيجة  أصبح عليه اآلن ولم تكن المنافسة قد دخلت بشكل جدي

  .الذي جعل القطاع الخاص في حدوده الضيقة المنعووالتقييد 

أي أن خدمات المنظمات الداعمة وهو محور العرض سوف يتزايد باستمرار مع تزايـد  

  .احتياجات قطاع األعمال لهذه الخدمات 

  -: فيمكن تلخيصه بالتالي لواقع القطاع الخاص السوريإذا انتقلنا 

بعدما كان يسـاهم  / 2003/من الناتج المحلي اإلجمالي عام % 63رك بحوالي يشا - 

  . 1980فقط عام % 50بـ 

وتزداد إذا ما تم  GDPمن % 90إذا تم استبعاد قطاع النفط فإن مساهمته تصل إلى  - 

والمشكلة ليست في  إضافة القطاعات غير المنظمة التي يصعب تقديرها بشكل دقيق

 .رجاتفي المخ قيمتها المطلقة التي تعكس ضعفاً حجم المشاركة وإنما في
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 .من هذه النسبة تعود للقطاع الزراعي الذي يهيمن عليه القطاع الخاص% 30إن  - 

مـن اإلنتـاج الصـناعي    % 28.7تشكل مشاركة القطاع الخاص الصناعي بــ   - 

 ./2003/عام  من إنتاج الصناعات التحويلية% 49.8اإلجمالي و 

تجارة داخليـة وخارجيـة ونقـل واتصـاالت     (ت الخدمية أما مشاركته في القطاعا - 

فتشكل النسبة المتبقية وهي نسبة كبيرة تعكس مشـاركته فـي قطـاع    ....) وسياحة

 .الخدمات المحرر في أغلبه أمام القطاع الخاص 

من % 22.5من إجمالي الصادرات بدون النفط و % 54يساهم القطاع الخاص بـ  - 

 .من إجمالي المستوردات% 76حوالي وب/ 2003/إجمالي الصادرات عام 

ة العائلي وهيمنة المؤسسات الفردية وشركات يتصف النسيج الصناعي الخاص بطابع - 

 .األشخاص على حساب شركات 

ألف شـركة صـناعية تحويليـة    ) 26437(الي كان هناك حو/ 2003/حتى عام  - 

، %22.6ألف مستخدم أي بنسـبة  ) 140(خاصة صغيرة ومتوسطة الحجم تستخدم 

مـن إجمـالي مشـاريع    % 76.9صغيرة جـداً فتشـكل   الأما الصناعات الحرفية 

شركة، أما الشـركات الكبيـرة فتشـكل    ) 116720(الصناعات التحويلية والبالغة 

0.3. % 

  -: واإلحصائياتماذا يمكن االستنتاج من هذه األرقام 

التـي   إن القطاع الخاص وبحكم عدم السماح له بدخول جميع المشاريع االستثمارية - 

في المرحلة السابقة لم تتجاوز مساهمته في التكـوين   قيوديرغب بإقامتها بدون أي 

 شأن ع خاص ذيوهي نسبة ضعيفة وال تشير إلى وجود قطا% 34الرأسمالي عن 

كانت أغلب الصناعات التحويلية الرئيسية والهامـة محصـورة    1988حتى عام (

قطاع الخاص قـرار وزيـر الصـناعة    بالقطاع العام وال يسمح بمزاولتها من قبل ال

  .).3/12/1988تاريخ  4322
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إن القطاع الخاص لم يكن يجازف بدخول قطاعات ذات معدالت اسـترداد طويلـة    - 

ألسباب تتعلق بضعف التمويل ومعدالت الضريبة المرتفعة والصـعوبات اإلداريـة   

 .والتكلفة التي تتطلبها عمليات الترخيص

في المرحلة السابقة يمثل إمكانيات القطاع الخاص باختصار لم يكن القطاع الخاص  - 

 .)أقرب للهامشية( السوري وكانت المشاركة في حدودها الدنيا

افسة من ناحية أعباء التكاليف التي يتحملها وعدم ألسباب تتعلق بعدم قدرته على المن - 

و تطور البنية المصرفية والخدمية بالشكل المنافس حتى اآلن أمام الدول المجـاورة أ 

 .المشابهة لظروفنا االقتصادية فإن حجم مشاركته مازالت دون المستويات المطلوبة

  -: الراهن على النحو التالي فالوضع للشركات الصغيرة المتوسطةأما بالنسبة 

في سورية تعريف رسمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مقارنة  اآلنحتى  يوجدال  - 

فالمفوضية األوروبية تعرف المشـروعات  . عموماً في أوروبا الشائعةمع التعريفات 

أشخاص وأقل مـن   10الصغيرة والمتوسطة على أنها الشركة التي تشغل أكثر من 

مليـون،   50مليون يورو ويقل عـن   2شخصاً، والتي يتجاوز حجم مبيعاتها  250

  .مليون يورو 43مليون يورو وتقل عن  2وميزانيتها اإلجمالية تزيد عن 

حيـث  . توفرة حول حجم القطاع الخاص في سورية غير دقيقـة الم اإلحصائياتإن  - 

من المؤسسات الخاصة التي يمكـن تصـنيفها ضـمن فئـة     % 99يمكن تقدير أن 

عليهـا الملكيـة    المشروعات الصغيرة جداً، تشغل أقل من عشر أشخاص، وتهيمن

، إضافة إلى ذلك، هناك قطاع كبير غير رسمي ومتناثر على حـد  الفردية والشراكة

، ويقدر حجم اليد العاملة التي يشغلها بحـوالي  والريفية اء في المناطق الحضريةسو

43.% 

مـن عمالـة   % 90تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة في سورية أكثـر مـن    - 

واستثمارات القطاع الخاص وتختلف نسبتها حسب القطاعات والنشاطات االقتصادية 

في قطاع الزراعة والبناء % 50التجارة السياحة و في قطاع % 80فهي تصل إلى 

 .في قطاع النقل والمواصالت% 20لى في قطاع الصناعة وتتراجع إ% 30لى وإ
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ورغم ذلك فإن مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي مازالت متواضعة وال تتناسب 

مع قدراتها الكامنة لو تم دعمها وتشجيعها وبخاصة في مجالي اإلنتـاج الصـناعي   

 .والتصديري

مر الالفت في هذا النوع من الشركات فهو اعتماده على الصـيغ العائليـة أو   أما األ - 

كشـركات األشـخاص والتوصـية    (الفردية على حساب األشكال األخرى التعاقدية 

مما يجعلها أقل قـدرة  ) البسيطة ومحدودة المسؤولية وحتى شركات األموال الخاص

 .ة اإلدارية واإلنتاجيةعلى االستجابة لمتطلبات التطوير واالبتكار والكفاء

في سورية يعتمد على عدد المستخدمين دون التركيز على رقم األعمال السـنوي أو   - 

المبيعات أو األرباح لصعوبة تقديرها حيث يدخل في هذا التصنيف الحرف اليدويـة  

 .بجميع أشكالها

من ناحية أخرى، هناك تصنيف مستخدم على نحو واسـع للمشـاريع ذات الملكيـة     - 

في سورية يمكن اعتماده كمرجع لتلك المشروعات التي تعتبر كمشروعات  الخاصة

 .صغيرة جداً وصغيرة ومتوسطة

 5لديها حوالي  1954لعام / 47/وفق القانون  المرخص لهاكل الصناعات الحرفية  - 

لعـام  / 21/في المقابل معظم الصناعات التحويلية المرخصة وفق القـانون   .عمال

متوسطة الحجم، ويمكـن  البيتها كمشروعات صغيرة وحيث يمكن اعتبار غ 1958

كمشروعات متوسطة / 10/اعتبار كل الصناعات المحدثة وفق قانون االستثمار رقم 

 .وكبيرة
 

  )31/12/2003(شركات الصناعات التحويلية الخاصة حسب الحجم ): 1(شكل 

  النسبة  عدد العمال  النسبة عدد المشروعات الترخيص/ الحجم 

  %57.42  218541  %76.96  89838  )رة جداًصغي(حرفيين 

  %37.52  142806  %22.64  26437  )صغيرة ومتوسطة(صناعية 
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  %5.06  19202  %0.4  445  /10/قانون االستثمار رقم 

  %100  380549  %100  116720  :المجموع

  /.2003/التقرير السنوي لمديرية القطاع الخاص والحرف، وزارة الصناعة : المصدر

  



13   ب/ع

  )31/12/2003(كات الصناعات التحويلية الخاصة حسب النشاط شر): 2(شكل 

  عدد العمال  النسبة عدد المشروعات النشاط

  76266  %10.72  21851  صناعات نسيجية

  65576  %15.07  17600  صناعات كيميائية

  59463  %12.31  14376  صناعات غذائية

مـن ضـمنها   ( صناعات أخـرى 

  )الهندسية

62893  53.88%  179244  

  380549  %100  116720  وعالمجم

  /.2003/التقرير السنوي لمديرية القطاع الخاص والحرف، وزارة الصناعة : المصدر

  

ة ألف يمكن تصنيفها كشـرك  26ألف شركة، هناك فقط  116من بين ما يزيد على  - 

  .منها فهي صغيرة جداً 76.9، أما %22.64صغيرة ومتوسطة أي بنسبة 

وكما يبين الجدول التالي، فإن غالبية تلك المشروعات تعمـل فـي القطاعـات النسـيجية     

  .والكيميائية والغذائية، ويضم بند كل الصناعات األخرى جميع أنواع المشروعات الهندسية

  شركات الصناعات التحويلية الخاصة): 3(شكل 

  /1958/لعام / 21/المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصنفة وفق القانون (

  عدد العمال  النسبة عدد المشروعات اطــــــالنش

  40044  %38.03  10054  النسيج

  34372  %19.20  5077  الكيمائيات

  27139  %17.7  4513  الغذائية

  41251  %25.69  6793  كل الصناعات األخرى

  142806  %100  26437  المجموع

  /.2003/لسنوي لمديرية القطاع الخاص والحرف، وزارة الصناعة التقرير ا: المصدر
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تعاني هذه الشركات من مشكالت وصعوبات عديدة حالت وتحول حالياً دون انطالقتهـا    

  -: الصعوباتفي حركة العمل االقتصادي الخاص ومن هذه  دورهاوتعزيز 

حيث تخضـع هـذه   : ركاتغياب السياسة المالية والضريبية الداعمة لهذا النوع من الش  - 1

الشركات إلى القوانين الضريبية نفسها التي تطبق على المنشآت الكبيرة بعكس مـا هـو   

  .معمول في أغلب دول العالم

 90وكمثال على ذلك فإن شركة من هذا النوع تشغل تسعة عمال ورقم أعمالها السنوي   

م مـا يقـارب   ألف دوالر كأرباح تدفع من الضـرائب والرسـو  ) 25(دوالر منه  ألف

من رقم األعمال السنوي % 8.4من األرباح و % 30دوالراً يشكل ما نسبته ) 7620(

رسم السـجل   -رواتب وأجور -ضرائب عقارية -رسم الترخيص اإلداري(وهي تشمل 

ملخـص  ....) (تأمينات اجتماعية ورسوم سيارات -ضرائب دخل -التجاري والصناعي

  ) .2002حزيران  –األوروبي  –دراسة قام بها مركز األعمال السوري 

  . ومن الواضح أن هذه األعباء غير مشجعة في ظروف المنافسة  

حيث يتم التعامل مع التكنولوجيا الجديدة علـى أنهـا   : غياب فرص االبتكار التكنولوجي  - 2

  .آالت جديدة تخضع للضريبة وليس بصفتها عامل في زيادة اإلنتاجية

  .قابل خلق فرص العملغياب اإلعفاءات الضريبية م  - 3

غياب النظام المالي والمصرفي المناسب والتكاليف المرتفعة لإلقراض حيث أن تكـاليف    - 4

القـرض   خدماتمن قيمة القرض باإلضافة إلى % 10القروض الصغيرة قد تصل إلى 

  .مما يؤثر على قدرة تلك المنشآت على التطوير والتوسيع والتصدير

  .وير المهاراتضعف خدمات التدريب وتط  - 5

ضعف قنوات الحصول على معلومات األسواق الخارجية وخدمات الـدعم االستشـاري     - 6

  .والنصح

إن جميع تلك الصعوبات حالت دون أن تلعب هذه الشركات دوراً مهماً وأساسياً في دعم 

  .النشاط االقتصادي بصورة أكثر فاعلية



15   ب/ع

  :تحديات البد من مواجهتها  

على المستوى االستراتيجي لمعرفة نقاط القوة والضـعف   SOWTلنحاول اعتماد تحليل 

  .للقطاع الخاص السوري والفرص التي يمتلكها والتهديدات التي يتعرض لها

  -: وقبل ذلك البد من التأكيد على نقاط ثالث

ل الدولة في الحياة االقتصادية إنما يعتمد على درجة تطـور القطـاع   خإن حجم تد - 

ة المشاريع الجديدة وامتالكه للوسـائل واألدوات الكفيلـة   الخاص وقدرته على إقام

بإنجاز مهماته بأقصى درجات الكفاءة والفاعلية ويكمن دور الدولة هنـا باسـتخدام   

سياساتها االقتصادية الكلية لتأمين الجو المالئم للعمل االقتصادي وضمان منظومـة  

ـ   اري والصـناعي  األمن االجتماعي وعدم تكرار تجارب الدخول في العمـل التج

  .المباشر

إن القطاع الخاص يتجه عادةً بصورة تلقائية نحو النشاطات األكبر ربحية واألجدى  - 

ريعية وخالل هذا السعي يحقق اهدافاً اجتماعية عديدة كامتصاص العمالة وإدخـال  

 .تقنيات جديدة وخلق مجاالت تصديرية واسعة
خطيط المركزي يترك الحريـة  إن اقتصاد السوق وهو النقيض المباشر القتصاد الت - 

لألفراد والمشروعات للعمل في إطار قواعد عامة تضعها الدولة وتنظمهـا باتجـاه   

ضمان وجود حالة المنافسة الكاملة واالستفادة القصوى من إمكانيات هـذا القطـاع،   

فـي   السوق من خالل آلية السعر يؤدي إلى تحقيق نقطة الكفـاءة القصـوى   فنظام

 .النادرة لالقتصاد من خالل التعادل الحدي لألسعار والنفقاتاستخدام الموارد 
  -: يمكننا إيراد ما يلي SOWTفي العودة لتحليل 

  -: تتمثل في STRENGTHنقاط القوة : على المستوى الداخلي

  .وجود مدخرات محلية وخارجية كبيرة غير مستثمرة بالشكل األمثل - 

 .ية والخارجية وسرعة في التجاوبامتالك المرونة في التعامل مع األسواق المحل - 

امتالك ميزات المشاريع الصغيرة والمتوسطة من ناحيـة سـرعة اتخـاذ القـرار      - 

 .واالبتكار وخفض التكاليف 
تراكم مجموعة من الخبرات في إدارة األعمال الناجحة قد تكون مغتربة في الوقـت   - 

 .الحالي
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قلما (لقدرة على إنجاز األعمال بكفاءة إنتاجية عالية التحرك بدافع الربحية واألمان وا - 

 ).تحصل خسارات
  -:فيمكن تلخيصها بـ  WEAKNESSأما نقاط الضعف الموجودة 

ضعف التنافسية أمام االنفتاح على األسواق الخارجية من ناحيـة أعبـاء التكـاليف     - 

  .وأساليب الترويج

 .المشاريع القائمة االفتقار لنظم التدريب والتأهيل الملببة الحتياجات - 
 .االعتماد على الصيغ العائلية والفردية التي قد ال تؤمن استمراراً للمشاريع - 
عدم وجود تميز في التسهيالت واإلعفاءات بين المشـاريع االسـتهالكية البسـيطة     - 

 .والمشاريع االستراتيجية ذات معدالت االسترداد الطويلة
الحديثـة واالفتقـار لـنظم البحـث     ضعف التكنولوجيا المستخدمة وفنـون اإلدارة   - 

 .والتطوير
عدم تلقي الشركات لدعم استشاري وتدريبي ومعلوماتي من مراكز الـدعم بالشـكل    - 

 .المطلوب
 .ضآلة الضخ التمويلي إلقامة المزيد من المشاريع - 

  -: مثل فيتفت OPPORTUNITYأما على المستوى الخارجي فإن الفرص 

فإن جميع التشريعات القادمـة سـتخدم دخـول    إقرار مبدأ اقتصاد السوق وبالتالي  - 

  .مارات جديدة داخلية وخارجيةثاست

السماح له بالدخول في أغلب المشاريع والقطاعات التي كانت حكراً علـى القطـاع    - 

 .العام سابقاً
إمكانية استثمار المدخرات الفردية المحلية في مشاريع مساهمة ضمن سـوق ماليـة    - 

 .واعدة
 بعد إنشاء مدن صناعية تضم خدمات بنية تحتيـة مشـتركة  تخفيض أعباء التكاليف  - 

وإعادة النظر بالتكاليف التي تجعلها منافسة للدول المجاورة ومن ضمنها التكـاليف  

 .اإلدارية والمالية والتسويقية للمشروع نفسه
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انفتاح األسواق العربية واألوروبية على المنتجات السورية عبر اتفاقيـات التجـارة    - 

خول بدون دلل GSPية االستفادة منها باإلضافة لنظام األفضليات المعمم الحرة وإمكان

 .جمارك ألسواق دول متقدمة
منظمات عريقة داعمة لألعمال كغرف التجارة والصناعة قادرة بمزيـد مـن    وجود - 

التطوير على تلبية احتياجات وخدمات هذه الشركات وبخاصة معلومـات األسـواق   

 .راكز المعلومات األوروبيةالخارجية بعد أن تم ربطها بم
إمكانية استقطاب فروع لشركات عالمية عبر شركات قابضة بعـد إقـرار القـانون     - 

 .الخاص بذلك
إمكانية الحصول على تمويل بشروط مشجعة من وحدة تمويل المشروعات الصغيرة  - 

 .والمتوسطة في بنك االستثمار األوروبي
رة والمتوسطة التي ستكون بديالً االستفادة من خدمات مؤسسة دعم المشاريع الصغي - 

 .األوروبي وإنشاء هيئة لترويج الصادرات -لمركز األعمال السوري

  -: فيمكن ذكر ما يلي THREATالمتوقعة  التهديداتأما 

عدم القدرة على المنافسة وتلبية متطلبات الجودة وارتفاع تكلفة المنتج المصدر فـي   - 

  .م والتشجيع المباشرضوء تلقي منتجات أغلب الدول األخرى للدع

عدم القدرة على استقطاب المزيد من االستثمارات األجنبية المباشرة أمـام وجـود    - 

 .تنافسية في أغلب دول العالم أكثرمناخات استثمارية 
عدم تلقي الشركات الصغيرة والمتوسطة الـدعم التمـويلي واالستشـاري الكـافي      - 

 .لالستفادة من ميزات وجودها
مؤسسات ترويج (مثل  مؤسسات مشتركة تدعم القطاع الخاص عدم اإلسراع بإنجاز - 

اختبـار جـودة    -إبداع صناعي وتجـاري وبحـوث   -تدريب وتأهيل -الصادرات

ضـمان ائتمـان الصـادرات     -ترويج االستثمارات -سوق األوراق المالية -المنتج

 ) .االستثمارية وصناديق ضمان القروض الصغيرة والمتوسطة
  :الدور المستقبلي

لوب أن يكون القطاع الخاص قطاعاً مؤسساتياً منظماً عبر تسهيل االنتقال للصـيغ  المط

التشاركية وشركات األموال وتوفير البيئة التشريعية والخدمية التي تضمن له الدخول في جميـع  
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المشاريع التي يرغب بإقامتها مع تشجيعه بإعفاءات إضافية للدخول في مشاريع استراتيجية تخدم 

  .نمية وتخلق فرص عمل واسعةعملية الت

كما يؤمل لهذا القطاع وعبر أساليب تشجيعية حكومية وخاصـة مـن دخـول اقتصـاد     

  .أكبرن المعرفي والتكنولوجي األعلى لخلق قيم مضافة المعرفة وإقامة المشاريع ذات المكوَّ

ر خدماتها مراكـز  يأن ترعى شؤون هذا القطاع باإلضافة للمؤسسات الحكومية بعد تطو

 وحاضنات هلية داعمة لألعمال من غرف تجارة وصناعة وزراعة وسياحة وجمعيات واتحاداتأ

ترتقي به إلى مستوى المنافسة واالنفتاح واستيعاب فنون اإلدارة والتقانات الحديثة وتلقي خدمات 

ستتعاظم مخرجاته بالقيم المطلقـة ال   وفي هذه الحالة فقط ،النصح والمشورة والتدريب والتمويل

% 6لتي تتيح الوصول إلى معدالت نمو ال تقـل عـن   ة وتكون حجم استثماراته بالنسبة النسبيا

  .ومضاعفة الدخل القومي خالل السنوات العشر القادمة

نماذج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في (آفاق تطور المنظمات الداعمة لألعمال 

  ):إيطاليا

غرف (حسب نوع المنظمات الداعمة من تتلقى هذه الشركات مجموعة من أساليب الدعم 

وسوف أحاول التركيز على نموذج متميز من أساليب هذا الدعم ) واتحادات وجمعيات وحاضنات

اإليطالية والذي اطلعت عليـه   )VENETO(يقوم به المركز الخارجي لغرف التجارة في منطقة 

وهـو   INTEGRAيطالي إ -ميدانياً من خالل دورة دراسية وتدريبية في إطار مشروع أوروبي

شبكة تواصل معلوماتي بين الدول المتوسطية ودول البلقان من أجل دعم الشـركات الصـغيرة   

تطوير عمل غرف التجارة ومراكز الخدمات األخرى وتدريب كوادر هذه لوالمتوسطة من خالل 

فادة مـن  هذا النموذج على البيئة السورية واالست إسقاطالمراكز لتطور تلك الشركات، ومحاولة 

 أنواع الخدمات والنشاطات التي يقدمها لشريحة هذه الشركات وفي تطوير قطاع األعمال الخاص

نظراً لتميز ونجاح النموذج اإليطالي على المستوى العالمي ولكونـه األقـرب بيئيـاً للنمـوذج     

  .السوري

لـدى غـرف التجـارة     وقبل الدخول في عرض هذا النموذج وإمكانية تطبيقه مستقبالً

  -: السورية البد من ذكر بعض النقاط التمهيدية

 يوجد في إيطاليا مجموعة واسعة من المنظمات الداعمة لألعمال منها على سبيل المثـال 

  -:VENETOفي منطقة 
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 CAMERA DEL) (بصورة مجتمعة(غرف التجارة والصناعة والزراعة والحرف  - 

COMMERCO.(  

والتجـــارة  االتحـــاد اإليطـــالي فـــي مجـــال الخـــدمات والســـياحة - 

)COMFOCOMMERCIO.( 
 . VERONAتجمع مصدري  - 

 . INVEXPORTسيا من أجل التصدير يتجمع صناعيي فين - 
 ) .VICENZA )APIتجمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مدينة  - 
 .سيايتجمع شركات ومصنعي فين - 
 ) .COMFORTISANAT(اتحاد المهن اليدوية  - 
 ) .CMFOCULTURA(اتحاد الخدمات الثقافية  - 
  .تابع للحكومة) ايتشه(عهد التجارة الخارجية اإليطالي م - 

وهـي  ) التجارة والصناعة والزراعة والحـرف مجتمعـة  (الغرف اإليطالية تشمل  - 

مؤسسات شبه رسمية تخضع لقانون عام يحدد صالحياتها ومسـؤولياتها وتشـرف   

ل على السجل التجاري والتسجيل فيها إلزامي لجميع األفراد والشركات التي تـزاو 

عمالً اقتصادياً مما يمنحها موارد كبيرة منتظمة لتقديم خدمات ونشاطات عديدة، في 

حين أن الغرف السورية يفترض أن تقوم بخدمات وأنشطة جديدة لتطـوير قطـاع   

كون التسجيل فيها غيـر إلزامـي   (األعمال ولكن دون أن تمتلك الموارد المطلوبة 

  ).الحال في الغرف اإليطالية ولعدم إشرافها على السجل التجاري كما هو

تنتمي الغرف اإليطالية إلى النظام األوروبي من غرف التجارة الذي تعتبر بموجبـه   - 

لزامي في حين إالغرف مؤسسات عامة تشرف على السجل التجاري والتسجيل منها 

نكلتـرا وبلجيكـا تكـون    إأن النظام االنجلوساكسوني للغرف والذي تتبع له غرف 

اصة غير مشرفة على السجل التجاري، أما الغـرف السـورية   الغرف مؤسسات خ

  .فتعتبر قطاعاً مختلطاً

ن الغرف تمتلـك  أأي  المرجعية والتمثيليةإحدى أهم وظائف الغرف اإليطالية هي  - 

قاعدة بيانات لجميع الشركات العاملة في المجال االقتصادي فهي مرجع معلومـاتي  



20   ب/ع

االختصاصات وتعبر عن رأيهم كـون  لها وهي بنفس الوقت تمثل أصحاب المهن و

  .لزامي للجميعإالتسجيل فيها 

في حين أن هاتين الوظيفتين ال تستطيع الغرف السورية تأديتهما بفاعلية كاملـة  

لعدم إشرافها على السجل التجاري والصناعي لجميـع العـاملين فـي الحقـل     

السـجل  غرف التجارة والصناعة وبين أي أن الوظيفة مقسمة بين (صادي االقت

  ).التابع لوزارة االقتصاد والتجارة التجاري

قامت الغرف اإليطالية بتأسيس مؤسسات ومراكز خدمات خاصة تابعة للغرفة مـن   - 

 –مدارس تجاريـة   –مراكز للتجارة الخارجية  –مراكز لترويج الصادرات (بينها 

 -مراكز معـارض  -مؤسسات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة -مدارس مهنية

وذلك بهدف تقديم خدمات جديـدة   ،)بورصة عقارات -كز للفحص واالختباراتمرا

ألعضائها بشكل مستقل عن وظائف غرف التجارة التقليدية، في حـين أن الغـرف   

إحـداث  ) 59(قد خولها في المـادة   1959لعام / 131/السورية ورغم أن القانون 

ة التجارة والدعاية لهـا  وإدارة المؤسسات ذات الصيغة التجارية التي من شأنها خدم

  .كالمعارض الدائمة واألسواق وغيرها

الواردة في القانون يمكن أن تشمل جميـع المراكـز التجاريـة    ) غيرها(وكلمة 

  .التي أقامتها الغرف اإليطالية والمؤسسات والمدارس التي سبق ذكرها أنفاً

ل وتصديق بربط تقوم الغرف اإليطالية باإلضافة لألعمال الروتينية للغرف من تسجي - 

شبكة المعطيات التي تستخدمها إلى الشركات المسجلة لديها، كمـا تقـوم بتحليـل    

وهي تتعاون في مجال الدراسـات  . المعلومات المتاحة لديها ونشرها بصورة دورية

واألبحاث مع الجامعات والمراكز العلمية الخاصـة، كمـا تقـوم بتنظـيم دورات     

  .لحصول على تسجيل المهن التجاريةللتحضير من أجل التقدم المتحان ا

تعتمد الغرف اإليطالية في الحصول على المعلومات عن األسواق الخارجيـة وفـي    - 

 -دعم المشاركة في المعارض وتنظيم البعثات التجارية على غرف التجارة اإليطالية

غرفة مشتركة في الخارج تتبع التحاد الغـرف  ) 38(األجنبية المشتركة والتي تضم 

لية وهي بذلك تعتبر نوافذ خارجية للغرف اإليطالية بهدف ترويج الصـادرات  اإليطا

  .اإليطالية
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العربية  –في سورية يمكن االستفادة من تنظيم مجالس رجال األعمال السورية 

واألجنبية المشتركة لتحقيق نفس األهداف السابقة من خالل تفعيلهـا وتحويلهـا   

  .لنقاط ارتباط معلوماتي مع الخارج

غرفة تجارة، تشمل جميع المدن التي يزيـد عـدد   ) 104(د في إيطاليا بحدود يوج - 

كما يوجد اتحاد للغرف في كل منطقة يتبع في تقريباً، ألف نسمة ) 200(سكانها عن 

  .النهاية التحاد الغرف اإليطالية ومقره روما

 تقوم الغرفة في كل مدينة إيطالية حتى ولو كانت صغيرة بعدد سكانها مثـل غرفـة   - 

تجارة فينيسيا بفتح فروع لها في مناطق جغرافية ضمن الحدود اإلداريـة لمنطقـة   

. المدينة تقدم خدمات التسجيل والتصديق للشركات المتواجدة في المنطقـة المعنيـة  

وجميع هذه الفروع تتبع المركز الرئيسي في المدينة وهذا ما يسـاعد فـي تقـديم    

سورية تتركز في المدن األكثر سكاناً ن الغرف الأالخدمات بصورة أسهل، في حين 

وبخاصة في غـرف  (في المحافظة مما يؤدي لصعوبة الوصول إلى خدمات الغرفة 

  ).المحافظات السورية

مواقع الغرف اإليطالية على شبكة االنترنيت يتم تحديث معلوماتها يومياً وهـذا مـا    - 

  .لوبةيجعلها أكثر جاذبية للدخول إليها والحصول على المعلومات المط

يعتمد تصنيف الشركات في إيطاليا وفي تحديد الرسوم السنوية على نـوع الشـركة    - 

ولـيس علـى قـدم    ) شركات أموال -شركات أشخاص –مؤسسة فردية (القانوني 

  .الشركة أو سمعتها

أغلب المؤسسات والتجمعات الخاصة للمصدرين أو للمنتجين الموجودة في إيطاليـا   - 

غرف التجارة اإليطالية رغم كونها مؤسسات خاصـة   لديها عالقات تعاون وثيق مع

باعتبار أن الغرف اإليطالية تشجع إقامة مثل هذه الهيئات مادامت تهـدف  %  100

  .لدعم وتطوير الشركات اإليطالية

أغلب خدمات الغرف التجارية غير التقليدية مثل الدورات واالستشارات والمعلومات  - 

سم معين، أي أن عضوية الغرفـة ال تخـول   يتم تقديمها للشركات المسجلة ضمن ر
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الشركة الحصول على جميع الخدمات والنشاطات بصورة مجانيـة وذلـك بهـدف    

  .استمرار وجود موارد مادية للغرفة إلقامة مشاريع وخدمات جديدة

ن أرغم أن غرف التجارة اإليطالية بحكم قانون تأسيسها ال تهدف إلـى الـربح إال    - 

مأجورة لتغطية تكاليف إقامة مثل هــذه الخـدمات، وأن   جميع نشاطاتها وخدماتها 

هو أن ال يكون الهدف الرئيسي من تقديم الخدمة ) ال تهدف إلى الربح(هدف عبارة 

هو الربح المادي فقط بل أن يكون الهدف من ذلك هو تقديم الخدمة بحد ذاتها فـإن  

 .راً مستحسناًفإن ذلك يكون أم) أو مغطية لتكاليفها( كانت هذه الخدمة رابحة 
  :وخدماته الرئيسية VENETOالمركز الخارجي للغرف التجارية في منطقة 

بإشراف وتمويل من سبع غرف تجارية في منطقة / 1986/تم تأسيس هذا المركز عام 

VENETO  وبدعم من الحكومة المحلية واتحاد الغرف اإليطالية ووزارة االقتصاد وهذه الغرف

وهو بمثابة وكالة محليـة  ) فيشينزا -فيرونا -فينيسيا -تريفيزو -يجوروف -بادوفا -بيللونو(هي 

لترويج التجارة والمركز يعمل مع التنظيمات االقتصادية المحلية لترويج مشاريع التجارة الدولية 

وتزويد رجال األعمال العاملين في أسواق التصدير بالمساعدة واالستشارة وذلك بهدف تعزيـز  

في األسواق الخارجية من خالل فتح اآلفاق نحو فرص جديـدة   VENETOتواجد أعمال منطقة 

وتطوير التعاون ومن ضمنه التعاون الصناعي مع الشركات الخارجية، ويقـوم قسـم التسـويق    

  -: الدولي وهو القسم الرئيسي في المركز بالخدمات التالية

  .المشاركة في المعارض التجارية الدولية المتخصصة -

  .لقاءات وورشات العمل المتخصصة بالتصديرتنظيم الندوات وال -

تنظيم البعثات التجارية واستقبال الوفود التجارية الخارجيـة وتنظـيم زيـارات     -

  .الوفود التجارية الخارجية وتحضير برامج االجتماعات

  .تقديم المعلومات واالستشارات والتدريب للشركات المحلية -

والبحث عن شركاء تسمى  إصدار نشرة نصف شهرية تهتم بالفرص التصديرية -

)VENETO  EXPORT.(  
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والمركز مستقل بخدماته عن غرف التجارة في منطقة فينيتو ويرأسه حالياً رئيس غرفة 

وللمركز شبكة تعاون معلوماتي مع العديد من الدول من خالل نقـاط ارتبـاط   ) روفيجو(تجارة 

م يهـدف إلـى تجميـع    بلد في العال) 32(منتشرة في أكثر من ) VENETO HOUSES(تدعى 

معلومات عن أسواق الدول األخرى وتزويدها للشركات الصغيرة والمتوسـطة المسـجلة فـي    

، كما يضم المركز مراكز معلومات عن دول معينة مثل الصين VENETOالمركز أو في غرف 

)CHINA DESK (     يضم جميع المعلومات التي تحتاجها الشـركات اإليطاليـة عـن األسـواق

 VENETOشركة متواجدة في منطقة ) 5000(يضم المركز معلومات عن حوالي  الصينية، كما

، ويقوم المركز في كـل عـام بوضـع    ..…النشاطات -العنوان -المبيعات –مثل رقم األعمال 

ويتم توزيع هـذا  ) … -وفود -معارض -دورات تدريبية(برنامج سنوي لنشاطاته وخدماته مثل 

ا ال يعني أن البرنامج نهائي وإنما قد يـتم تعديلـه وفـق    البرنامج على الشركات المهتمة، وهذ

  .رغبات واهتمامات الشركات المسجلة مثل المعارض والدورات والندوات

  .VENETOغرف تجارية في منطقة ) 7(ألف شركة مسجلة في  450هناك حوالي 

وال يتم تنظيم الوفود التجارية الخارجية أو المشاركة في المعارض مـن قبـل الغـرف    

  .لسبعة إال من خالل هذا المركز وبالتنسيق معها

موزعين ضمن أقسام متخصصة وفي كـل قسـم    اًموظف) 27(يعمل في المركز حوالي 

هناك شخص واحد مسؤول وتوزيع أقسام إدارة التسويق الدولي يتم حسب أهمية الدول بالنسـبة  

  -: إليطاليا فهناك أقسام

  .الشرق األوسط وشمال إفريقيا -

  .ا وكنداشمال أمريك -

  .دول االتحاد السوفييتي سابقاً -

  .دول االتحاد األوروبي -

  .دول شرق آسيا والصين -

  .شرق أوروبا ووسطها والبلقان -
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وهناك لكل قسم كادر مساعدة إدارية مؤلف من موظفين للمساعدة في أعمال الطباعة أو 

  .موظفين سكرتاريا لمدير عام المركز) 3(باإلضافة إلى … الترجمة

  .في هذا المجال VENETOم خاص للصناعات الغذائية نظراً ألهمية منطقة وهناك قس

  .كما يوجد مركز معلومات أوروبي ضمن بناء المركز وهناك تعاون مستمر بينهما

يقوم المركز بإعداد ندوة تعريفية قبل إقامة أي نشاط مثل معـرض خـارجي أو وفـد    

ته االقتصادية ومجاالت المنافسة فيـه يـتم   خارجي للتعريف بذلك البلد وقوانينه التجارية وأنظم

حدث ذلك في الوفد  اإليطالي المتوجه (دعوة المهتمين إليها ومن ثم يتم تنظيم الوفد أو المعرض 

  ).…-الجناح اإليطالي في معرض طرابلس في ليبيا  –إلى إيران 

عليهـا نظـراً   والتقسيم الجغرافي ال يعني إلغاء منطقة معينة في العالم وإنما تم التركيز 

أكثر من غيرها وهو تقسيم للمساعدة في التخصص وإعطاء  VENETOألهميتها بالنسبة لمنطقة 

  .المعلومات للشركات اإليطالية بصورة مباشرة

مستوى ناتجها المحلي إلـى  أوصل  VENETOمنطقة هذا الغنى في مراكز الخدمات لو

لبرتغال واليونان، وهذه المنطقة التي تقع في الناتج المحلي لدولة مثل األرجنتين أو لدولتين مثل ا

تعتبر حاليـاً واحدة من أقوى . مليون نسمة) 4.5(عدد سكانها عن  وال يزيدشمال شرق إيطاليا 

ويصـل ) رغم أنها كانت في مطلع القرن العشرين ضعيفة وفقيرة(المناطق اقتصادياً في أوروبا 

مـن النـاتج   % 9.85، وهو يشـكل  /2001/ام يورو ع مليار 74.1حالياً ناتجها المحلي إلى 

سنوياً، ويعود الفضل في تحقيق هذه النتائج % 2,2المحلي اإليطالي، وهو ينمو بمعدل يزيد عن 

االقتصادية المؤثرة إلى الطاقة اإلنتاجية الضخمة التي تتمتع بها هذه المنطقة، حيث يوجد فيهـا  

شخص مقـيم،   10.1دل شركة واحد لكل وهذا يعا) باستثناء الزراعة(شركة  447626حوالي 

  .أو شركة لكل شخص ناشط اقتصادياً

، مليار يورو 38.9حوالي  VENETOهذا وقد بلغت قيمة الصادرات اإلجمالية لمنطقة 

  .من الصادرات اإليطالية% 14.5وتشكل 

خدمات هذا المركز على ما يمكن أن تقوم به الغـرف أو المؤسسـات    إسقاطولمحاولة 

والتـي يمكـن    تابعة لها في مجال دعم قطاع األعمال يمكن اقتراح المشاريع التاليـة المحدثة ال

تنفيذها بصورة تدريجية وفق تنامي احتياجات الشركات التنافسية وبشـكل ُيضـاف للخـدمات    

  -:والنشاطات التي تقوم بها حالياً
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  :المشروع األول
  :سطةركات الصغيرة والمتوـاري لدعم وتطوير الشـإنشاء قسم استش

  :الشركات في مجاالت عديدة منهاهذه تقديم خدمات استشارية ألصحاب 

  .المساعدة في حل المشاكل اإلدارية والمالية والتسويقية التي تعترضها  -

  .تصميم هياكل إدارية ذات كفاءة -

  .المساعدة في عملية نقل التكنولوجيا المناسبة -

 .لوكاالتالمساعدة في عمليات الحصول على تراخيص االمتياز وا -
  .المساعدة في تحضير خطة العمل والبيانات المالية إلعداد ملف اإلقراض -

االسـتيراد  (تقديم خدمات نصح في إنشاء العقود مع الجهات الخارجية في مجال  -

  ).…التدريب –التعاون الفني والتقني  –التصدير  –

 – السـلع المنافسـة   -اتجاهات الطلـب (تقديم معلومات عن األسواق الخارجية  -

  ).…عادات االستهالك

تقديم معلومات عن كيفية البدء بإنشاء مشروع تجاري أو صـناعي أو خـدمي    -

 .جديد والقطاعات والمشاريع األكثر جدوى ومردودية
إعداد دراسة جدوى تمهيدية لتسهيل حصول المشروع على التمويل مـن قبـل    -

ـ  ل وخـارج  المصارف، وذلك بهدف تحسين القدرة التنافسية لهذه الشركات داخ

  .القطر نظراً لعدم امتالكها ألقسام متخصصة لتحضير مثل هذه المعلومات

  :المشروع الثاني
) قاعدة معلومات عن األسواق الخارجية(إنشاء نقاط ارتباط معلوماتية للغرفة في الخارج  

DAMASCUS HOUSES:  
  :األهداف

  -: الحصول على معلومات عن األسواق الخارجية تضم ما يلي -

  .ات عامة واقتصادية عن البلد المعنيمعلوم -

  .اتجاهات الطلب على السلع السورية في ذلك البلد -

  .هيكل السلع المنافسة وأسعارها -

  .عادات االستهالك -
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  .مستويات الدخل -

  .المعارض الدولية والتخصصية وكيفية االشتراك فيها -

عناوين الهيئات االقتصادية وغرف التجـارة والصـناعات وتجمعـات رجـال      -

  .عمالاأل

  .عناوين السفارات السورية في تلك البلدان -

  .أسماء وعناوين ونشاطات الشركات العربية واألجنبية الموجودة في كل بلد -

  .أنظمة التجارة وهيكل الرسوم الجمركية والضرائب األخرى -

  .شروط التصدير واالستيراد والمواصفات المطلوبة -

  ./.…مطارات  –مرافئ / طرق الشحن الرئيسة  -

  .ر العمالت في كل بلد وقوانين تداول العملة فيهاأسعا -

 .ملخص عن الحياة االجتماعية والثقافية في كل بلد -
توقيع اتفاقية تعاون معلوماتي بين الغرفة وبين غرف التجارة ألهم الدول التـي   -

يوجد تعاون اقتصادي أو تجاري أو صناعي بينهـا وبـين سـورية حاليـاً أو     

عن سورية ومبادلته مع  COUNTRY PROFILE، ومن خالل تحضير مستقبال

 .الدول األخرى
افتتاح نقطة ارتباط معلوماتي في الغرفة العربية أو األجنبية الخارجيـة باسـم    -

)DAMASCUS HOUSS ( وبشكل متبادل مع الغرفة مع تحديد الدول والغرف

 .تاح نقاط ارتباط معلوماتي التي سيتم توقيع اتفاقيات افت
-Eات بشكل مباشـرة وسـريع عن طريق البريد اإللكتروني يتم تبادل المعلوم -

MAIL    أو عن طريق إنشاء موقع فرعي ضمن موقع الغرفة علـى االنترنيـت

يتم الدخول إليها من قبل الجهات الخارجية ) فروع المعلومات الخارجية(بعنوان 

  /.خاص/ PASSWORDالمتعاونة لتبادل المعلومات من خالل 
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  :المشروع الثالث

  )تم بدء العمل به( ):TRAINING CENTER(مركز تدريب الغرفة  
  :األهداف

رفع كفاءة أداء العاملين في المجال التجاري والصناعي والخدمي من الشركات  -

وتـدريبهم علـى أحـدث التقنيـات       إطالعهـم المسجلة في الغرفة من خالل 

هم، مما يحقـق  المستخدمة في مجال عملاإلدارية والتسويقية والمالية واألساليب 

ريعية إضافية للشركة من خالل ارتفاع إنتاجية العامل أو الموظف أو المدير أو 

  .صاحب العمل نفسه

منح شهادات تدريب من قبل الغرفة للجهات المتدربة وهذه الميزة منتشرة فـي   -

  .أغلب غرف التجارة في العالم

  :المشروع الرابع
  : CHAMBER -Eالغرفة اإللكترونية  

  :األهداف

 -إضـافة معلومـات   -تصـديق  -اشتراك -تسجيل(إنجاز جميع األعمال من  -

تسـديد رسوم بصورة إلكترونية دون الحاجة لمراجعة الغرفة مما يوفر جهـداً  

  ).ووقتاً 

تسهيل وتسريع دخول األعضاء المسجلين في الغرفة بصورة إلكترونية فوريـة   -

قع الغرفـة علـى شـبكة    إلى قاعدة المعلومات لدى الغرفة عبر الدخول إلى مو

االنترنيت من أجهزة الكمبيوتر الموجودة لدى كل شركة أو صاحب عمل مسجل 

  -:لدى الغرفة، والحصول على المعلومات التي يريدها من

  .خدمات الغرفة -

  .نشاطاتها -

  .عليها اإلطالعاألسئلة التي يود طرحها أو المواضيع التي يرغب  -
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  :المشروع الخامس
  :SYRIAN  EXPORTSسورية نشرة الصادرات ال 

  :األهداف

إصدار نشرة كل شهرين مرة يتم توزيعها ونشرها عبر االنترنيت وبشكل ورقي  -

داخل وخارج القطر بهدف اإلعالن عن الصادرات السورية وعناوين الشركات 

  .السورية الراغبة بالتصدير إلى الخارج

 .المساهمة في الترويج للصادرات والمنتجات السورية -
ر األقسام الرئيسية للنشرة باللغتين العربية واإلنكليزيـة والتـي تتـألف    تحضيو -

  -:من

  .صفحة تتضمن أخبار اقتصادية عن األسواق الخارجية -

صفحة تتضمن تحليالً لوضع اقتصـادي معـين يـؤثر علـى عمليـة       -

  .الصادرات السورية للخارج

صفحة تتضمن في كل عدد معلومات عن قطاع تصديري معـين فـي    -

  .سورية

فحة تتضمن أسماء وعناوين بعـض الشـركات السـورية الراغبـة     ص -

  -: بتصدير سلع معينة على النحو التالي

  .اسم الشركة -

  .العنوان -

  .أنواع السلع التي ترغب بتصديرها -

  :السادسالمشروع 
  ):INVESTMENT IN SYRIA(نشرة االستثمار في سورية 

  :األهداف

ـ ورقية وعلى االنترنيت إصدار نشرة شهرية  - اهمة فـي تـرويج العمـل    للمس

االستثماري في سورية من خالل عرض لمناخ االستثمار والفرص االستثمارية 

 -:، وتضمالمتاحة وعناوين الشركات المحلية الراغبة بالتعاون االستثماري
  ).مؤشرات عامة(صفحة عن واقع االستثمار العالمي  -
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 –تشـريعات   -قـوانين (صفحة عن مناخ االسـتثمار فـي سـورية     -

  ).اتمؤشر

صفحة عن القطاعات االقتصادية األكثر جاذبية لالستثمار في سـورية   -

 ).سياحة –خدمات  -تجارة -صناعة(وفرص االستثمار المتاحة 
صفحتان تتضمنان أسماء وعناوين الشركات السورية الراغبة بالتعـاون   -

االستثماري مع الشركات الخارجية أو التعـاون الفنـي أو التقنـي أو    

  .التدريبي

  -:تخدم قطاع األعمال مثلأخرى مشاريع ضافة إلى باإل

  .لفض النزاعات التجارية بصورة ودية مركز تحكيم تجاري -

بمشاركة مجموعة من الغرف لترويج األعمال  مركز للتجارة الخارجية -

 التصديرية وتنظيم المعارض والوفود ومعلومات األسـواق الخارجيـة  

 .)VENETOبشكل مشابه لنموذج مركز (
 .المعدة للتصدير بصورة اختيارية فحص واختبار المنتجاتمركز ل -
 بالتعـاون مـع الجامعـات    مركز لتنمية اإلبداع الصناعي والتجـاري  -

والمعاهد ومركزا البحوث بهدف تقديم أفكار وفرص اسـتثمارية غيـر   

  .تقليدية وتحليل المشاكل
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  :المراجـع
  

اقتصاديات الصناعة والتصنيع مع اهتمـام -1

  . الجدوى االقتصادية خاص بدراسات

مؤسسـة   –محمد محروس إسـماعيل  . د -

  /1992/اإلسكندرية  –شباب الجامعة 

مركز الكتب األردني  -روبرت هينررتش. د - .تنظيم المشـروعات -2

/1991/  

اتجاهـات فـي-منشآت األعمال الصغيرة -3

  .االقتصاد الكلي

الـدار الدوليـة للنشـر     -جالن سبنسرهل -

  /1989/لقاهرة ا –والتوزيع 

اتغايـ-رار التحول إلى القطاع الخاصق -4

  .عامة ووسائل خاصة 

الجمعية المصـرية   –درناهيو . د –جون  -

/1991/  

 -دار الكتـاب الحـديث   –حسين عمر . د -  .اقتصاد السوق  -5

  /1999/القاهرة 

مقاالت ودراسات منشـورة فـي النشـرة -6

  .االقتصادية لغرفة تجارة دمشق

  

تعريف وصياغة برنامج دعم المشـروعات -7

  .الصغيرة والمتوسطة في سورية  

االتحـاد   –) 2005آذار (التقرير النهـائي   -

  DFCاألوروبي و 

تقرير الدورة التدريبيـة اإلطالعيـة حـول -8

مشروع تدريب كوادر مراكز الخدمات مـن  

أجل تطوير الشركات الصغيرة والمتوسـطة  

  .  INTEGRAفي دول المتوسط والبلقان 

  : نـإيطاليا م -

 22/11/2002- 15/2/2003  

تقرير الـدورة الدراسـية حـول التجـارة -9

  .الخارجية في الخدمات

   29/3/2002-4: إيطاليا من -

تقرير الجولة اإلطالعية على غرف التجارة -10

  .األوروبية

  بريطانيا -بلجيكا -هولندا -

 22/1- 4/2/1999  

  


