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جا 9132ا ي  الرراسااام الشاارقي  واقفريقي  سسااوا جا في جامع  لنر  سجوزيف ضاااهر ئا ع ى ش ااا ادد الراتورا  في الرراسااام التنموي  م  

ر الترريا في جامع  لوزا ا ويشااأس منصاا  أسااتاذ 9132والراتورا  في الع وم السااياسااي  م  جامع  لوزا  س ج في سااويسااراو يتولّش ضاااهر ئاليا

 .مشارك بروام جع ي في مع ر الجامع  اقوروبي  في ف ورنسا سإيطالياج

 

 جعٌء م  مشروع "زم  الحرب وما بعر الصرع في سوريا" الذي يمّوله االتحاد اقوروبيا  هي  راتنامنشو

 ضم  مراع روبرم اوما  ل رراسام الع يا بالجامع  اقوروبي  بف ورنساو "مسارام الشرق اقوسط"هو مشروع بحثي في برنامج و

تح يالٍم ىم ي ر واستراتيجي ر لآلفاقا والتحرّياما والتوّج اما وخيارام السياس  العام   يقرّم مشاروع "زم  الحرب وما بعر الصاراع في ساوريا"

 في زم  الحربا وفي إطار التحضير لمرئ   ما بعر الصراع في سورياو

 

 وم  مسؤولي  المؤلّفي  ئصرار  ى منشورام المشروع هومحتوإ  

 

 و تولّت مايا صّوا  ترجمت ا إلش ال أ  العربي 9132أيار 91في نُِشَرم هذ  الورق  البحثي  أّوالر بال أ  اإلنك يعي  
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 ص تنفيذيملخ  

تعّرض قطااع التصاااااانيع أحنااء الحرب إلش دماٍر وضاااااارٍر ها  َي ا وىانش م  الن   ونقس أنشااااااطته إلش الب را  

ترهورم ديناميام اقتصااد ما قبس الحرب ترهورار ابيرارو فما اا  م  صعود اقتصاد الحربا  المجاوردا في وقتٍ 

والطفرد التي ا رها النشاط التجاريا إال أ  اّكال ىا قَي  ابيَري  في وجه ن ض  قطاع التصنيعو ومع ذلكا يبقش 

را إذ إ  م  اااا نه أ  يشاااّجع فرل العمس البري   ى   ت ك المرتبط  مباااااردر باقتصااااد تعافي هذا اقخير ضاااروريا

 الحربو 

بير أ  القطاع يواجه تحرّياٍم داخ ي ر وخارجي ر متعرّددر هي نتيج  مباااااارد ل حرب سنق  في الير العام  ا وتراجع 

قيم  العم  ا وأزم  وقودا وارتفاع في تكاليف اإلنتاجا وتق ّ  السوق الوطني ا وإقفال اقسواق اقجنبي جو أِضف 

 ك أ  تعميق العقوبام العام  واسع  النطاق ضرّ سوريا يؤحّر بشكٍس ابيٍر ى ش تعافي أنشط  التصنيعوإلش ذل

في موازاد ذلكا ال تعال ساياساام الحكوم  الساوري  إلىادد تطوير قطاع التصنيع  ير اافيٍ  لمواج   الريناميام 

اما والعقاراما والريعو وىنرما تتضااارب العام  لالقتصاااد السااياسااي التي تميس لصااالا أنشااط  التجاردا وال رم

ر مبااااااارار مع مصاااااالا  بعض اإلجراءام الحكومي  الُمتَّ ذد إلىادد تععيع قطاىام االقتصااااااد اإلنتاجي  تضااااااربا

رأسماليي المحسوبي ا وابكام الن   االقتصادي  الجريرد المرتبط  بالنظاما فإ  هذ  المصالا ىاددر ما تكو  هي 

 السا ردو

 مقد مة

ع ال ا س الذي ااا ر  القطاع الصااناىي سفي سااتينيام القر  الماضااي وساابعينياتهجا سااّجس  بعر ىقرَي  ى ش التوسااّ

ر متواصاااالر منذ أوا س تساااعينيام القر  الماضاااي  مساااتوى االساااتثمار العام وال ال في قطاىام التصااانيع تراجعا

في المئ  م   2ا9إال بـاااااا 1قطاع التصنيع ا لم يساهم9112نتيج  تساارع سياسام التحرير االقتصاديو ففي العام 

و لقاار اااا  هااذا القطاااع أئاار 2في المئاا  م  القود العااام اا  السااااااورياا  32الناااتج المح ي اإلجماااليا في ئي  وّ ف 

القطاىام اقااارّ تضاااّررار بساااب  الحربا وهو أبعر ما يكو  ى  اسااتعادد مساااتوى اإلنتاج الذي ساااّج ه قبس العام 

 و9133

ر م  ئيل حق ه في الناتج المح ي اإلجمالي السااوريا إال أنه يمك  أ  ومع أ  قطاع التصاا نيع صااأير الحجم نساابيا

ر م  االقتصاااد  ر م  ىناصاار اسااتقرار االقتصااادا ف و يُعَرّ إلش جان  العراى  جعءار أساااساايا يشااّكس ىنصاارار أساااساايا

ر ما يكو  ل تصاااانيع اقحر الُمضاااااِىف اقابر في أّي اق تصااااادا ما يعني أ  نمّو  يمك  أ  يحفّع الُمنتِجو هذا و البا

معيارار م  اإلنتااج في قطااىام أخرىا ويحّل ى ش خ ق الو ا ف سل عّمال الم رد و ير الم رد ى ش السااااااواءجا 

 واالستثمارا واالبتكار في مجاالٍم أخرىو

                                                 
 إلش مجمس القطاع الصناىي ما ىرا التعري  سالنفط والأاز والفوسفامج والطاق  سالك رباءجو’ قطاع التصنيع’يُشار بـ1 

في المئ  في اإلمارام  9ا39في المئ  في مصاارا و 9ا32في المئ  م  الناتج المح ي اإلجمالي في اقرد ا و 3ا32في المقابسا مثّس التصاانيع 2 

م ج "الصاناى  السوري  وتحريا9131في المئ  في قطرو ذُِاَرم هذ  اقرقام في: ال حاما فؤاد س 2ا9في المئ  في لبنا ا و 3ا2العربي  المتحردا و

 جو9132اباط  91سجرم زيارد الرابط في  https://bit.ly/2ZkC2TSا 1ا مف ومالمستقبس"ا 

https://bit.ly/2ZkC2TS
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ذا تُ قي ريا السياسيو لم  اقهمي  بمكا  إذار دراسا  قطاع التصانيع لمعالج  م ت ف القضاايا المتع ّق  باقتصااد ساو

ر ل ترمير الذي لحقها حم تناق   هذ  الورق  أّوالر نظردر ىام ر ى ش التراجع الذي أصاااااااب هذا القطاعا وتجري تقييما

ر في الساااياساااام التي  التحرّيام والعقبام الر يسااا  التي تحول دو  إىادد تطوير النشااااط فيهو تنظر الورق  أيضاااا

ت فيف م  الصااعوبام التي يواج  ا الصااناىيو  السااوريو ا وفي المواقف المتباين  اتّبعت ا الحكوم  السااوري  ل 

 لم ت ف أىضاء الن   االقتصادي  في البالدو

تساتنر هذ  الرراساا  بشااكٍس واسااعٍ إلش تقارير إىالمي  ومقاالم صاحفي  منشااورد في سااوريا ئول قطاع التصاانيعا 

 ض الصناىيي  السوريي وإضاف ر إلش مقابالٍم ونقاااٍم  ير رسميٍ  مع بع

 الجزء األول: تدمير قطاع التصنيع في سوريا

 2ا5إلش  1ا قُرَّرم قيم  الضاارر والرمار ال ذي  لحقا بقطاَىي الصااناى  العام وال ال بـااااااا9132في أوا س العام 

ر  92و فع ش الصاعير الوطنيا تراجع ىرد المنشا م الصناىي  السوري ا وب م ما بي  3م يارام دوالر را  13و ألفا ألفا

ر ما قبس االنتفاض  311مقارن ر بحوالش  و وقر جرى نقس منش م التصنيع الكبرى أو جعء من ا سمثس ت ك التابع  4ألفا

لشارا  نست ها و"بيس  روب"ا وارا  السويري ل كابالم سورياج ضم  البالدا وال سيما إلش المناطق السائ ي ا 

رااٍم جريردٍ ومصاااانع إنتاجٍ في الب را  المجاورد ى ش أيري رجال و وهكذاا لم يسااااهم ت سااايا اااا5أو إلش ال ارج

ر خساااردر ضاا م ر ل نتاج الراخ يو  أىماٍل سااوريي  بضااّب مبالم نقريٍ  ابيردٍ في ت ك الب را  فحساا ا بس اااّكس أيضااا

 و 9133قطاع التصنيع أ  برأ يتراجع قبس انرالع االنتفاض  في العام سبق لومع ذلكا اا  

 د األخيرة إرث العقو

ر إلش  العام التصاانيع قطاع إنتاجنطاق ىمرم الحكومام البعثي ا في ساابعينيام القر  الماضاايا إلش توساايع  سااعيا

ألف ىامسا  351ا اا  قطاع الصناى  العام قر وّ ف ئوالش 3222بح ول العام فتحقيق االساتقاللي  االقتصادي و 

ا ازداد إنتاج 3212و 3211بي  العاَمي  وفي المئ  م  القود العام   الصناىي  في البالدو  51أي ما نسبته ئوالش 

و ولم 3211و 3291َمي  في المئ  فقط بي  العا 9ا2في المئ ا مقارن ر بـ 9ا33التصنيع بمعرّل سنوي إجمالي قرر  

ر اقسااااواق في االتحاد السااااوفياتي السااااابق وأوروبا  يُ َّ  اإلنتاج الط َ  المح ي فحساااا ا بس دخس جعٌء منه أيضااااا

و لك  منذ النصااف الثاني لثمانينيام القر  الماضاايا سااّجس مسااتوى االسااتثمار العام وال ال في قطاع 6الشاارقي 

 التصنيع تضاؤالر متواصالرو

لتصانيع ال ال فحاف  ى ش أنشاطته وطّورها ىق  وصاول ئعب البعل إلش الس ط ا ى ش الر م م  أما قطاع ا
                                                 

اااااااباااطا  2ا «صااااااناااىي يتمنش ى ش الحكوماا  أ  تاارىم الصااااااناااىيي  باا سااااااعااار المشااااااتقااام النفطياا ج »9132بعنا سااااااورياا  س9بعنا3 

https://bit.ly/2VX7rKl  جو9132اباط  32سجرم زيارد الرابط في 

 https://bit.ly/2Upy4Wmاانو  اقولا  99ا الوط  أونالي ا «خميا: ال نسااااااما برجس أىمال وال مو ف فاساااااارج »9132 انما هناء س4 

 جو9132اانو  اقول  92زيارد الرابط في سجرم 

 The War Economy in« ساقتصاااد الحرب في الصااراع السااوري: تكتيكام ىرم الترّخس الُمتَّبَع  م  الحكوم ج »9132المحمودا ئمود س5 

Off Tactics-the Syrian Conflict: The Government’s Handsاانو  اقولا  32ا اارنيأيا جhttps://bit.ly/2UJqfjk  سجرم

 جو9132اانو  اقول  91زيارد الرابط في 

ا المم ك  المتحردا جThe Political Economy of Investment in Syriaاالقتصاد السياسي لالستثمار في سوريا سج 9132مطرا لينرا س6 

 و55و 91لنر ا منشورام بالأريف مااميال ا 

https://bit.ly/2VX7rKl
https://bit.ly/2Upy4Wm
https://bit.ly/2UJqfjk
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ر أ  ىردار م  الصناىيي  ذوي الروابط الوحيق  بمسؤولي الرول  استفاد  إخضااع بعض الصناىام إلش الت ميما ى ما

ر في سااابعينيام القر  الماضااايو لك  بي  ا ر م  ىقوٍد ئكوميٍ  م ّم ا خصاااوصاااا ا لم 9119و 3223لعاَمي  أيضاااا

سالذي رمش  3223ل عام  31مشروع تصنيع خال ى ش موافق  وزارد الصناى  بموج  القانو   923يحصس إال 

 و7فرص  ىمس ال أاثر 31111إلش تععيع االستثمار ال ال الوطني واقجنبي وتشجيعهجا ما ولّر 

ر لبيانام وزارد الصااناى ا اا  قطاع التصاانيع العام ال ي ر في العام وفقا ا إال أ  القطاع 9112عال يؤدّي دورار م ّما

أما بعض أهم االساااتثمارام في قطاع التصااانيع ال ال في العقر اقول م  القر     ال ال اا  المشاااأّس اقابرو

ر أ  المشاااااريع10والنساااايجي  9والأذا ي  8الحاليا فكانت في الصااااناىام الروا ي  في  االساااااتثماري  وجرما ا ى ما

ر مربح ر ل ا في العراق الذي أصابا وج   التصارير الوئيرد اقابر لسورياا ثاني م  العقر اقولا النصاف ال ساوقا

و في موازاد 11م يار دوالر 1ا39ا م  مجموع مبيعاٍم قرر  9131م يار دوالر في العام  1ا9 مع مبيعااٍم ب أت

را و 52مؤساسا ر م  المؤساساام العام  خساردا و 51ذلكا ساّج ت  لك  قطاَىي التصنيع العام وال ال من ا ربحا

 ى ش السواء اانا يعانيا  مشااس جّم و 

ا بشاكس خال بمساتوى التأيّ  المرتفع في منش م التصنيعا والذي 9133الواقع أ  القطاع العام ت حّرا قبس العام 

ويق اا ويج المنتجام وتساااااقُرّر بث ل العرد اإلجمالي ل عّمال الُمساااااجَّ ي ا وبأياب اّس م  التكنولوجيا الحريث ا وتر

واالسااااتثمار الحكوميو فالحكومام السااااوري  المتعاقب  اانت ت  ّت ى  القطاع ى ش نحٍو متعايرا ولم تضاااااع أّي 

ر أاثر ى ش صااااااعير توفير فرل العمسا برالر م  أ   اسااااااتراتيجيٍ  إلىادد تطوير  وتحريثها ومنحه دورار اجتماىيا

قطاىام االقتصااد اإلنتاجي و وقر تضاءل ىرد الموّ في  في اّس م   يكو  مجّرد ىنصار م ّم م  ىناصار تنشايط

ر بنسب  9112و 9112وزارد الصاناى  ومؤساساام التصانيع العام  بشاكٍس متعايٍر بي  العاَمي    2ا مساّجالر تراجعا

 و12في المئ  نتيج  تع يق التعيينام الجريرد

 

 

 

                                                 
 و391جا المرجع السابقا 9132مطرا لينرا س7 

لما يقارب الساااتي  ب رارو وقر ب م ىرد مصاااانع اقدوي  في  في المئ  م  االئتياجام الوطني  ل رواء 21سااارّم صاااناى  اقدوي  الساااوري  ئوالش 8 

ر ينتج ئوالش  91سااااااوريااا أاثر م   ج 9135ألف ىااامااسو ئماااددا ىباار  س 99ف وأل 31آالف نوع م  المنتجاااما ويوّ ف مااا بي   1مصاااااانعااا

 The Syrian crisis repercussions on the« ستااراىيااام اقزماا  السااااااورياا  ى ش صااااااناااىاا  اقدوياا : دراسااااااا  مياارانياا  تح ي ياا »

pharmaceutical industry: analytical field study ر  ا11-15ا 31ا العاارد 9جا مج اا  اقبحااال والاارراساااااااام اقااااديمياا ا المج ااّ

https://bit.ly/2DjAG2i  جو9132اباط  92سجرم زيارد الرابط في 

 في المئ  م  القيم  اإلجمالي  ل منتجام الُمصنَّع و 92اّك ت صناى  اق ذي  العراىي  ئوالش 9 

 95في المئ  م  القود العام   في قطاع الصااناى و وقر ب م ىرد منشاا م النساايج الصااناىي بم ت ف أئجام ا أاثر م   11وّ ف قطاع النساايج 10 

في سااااورياوواتالم ت اجر والعمال ’ الأعل والنساااايج’ج »9135ألف منشاااا دا ترّاع معظم ا في ئ   وضااااوائي دمشااااقو محمرا مصااااطفش س

 جو9132اانو  الثاني  9سجرم زيارد الرابط في  https://bit.ly/2V5uYLSا الجريرالعربي ا «يحاصرهم الفقر

ئعيرا ا  2ا تشااااات ام هاو ا جSyria’s Economy picking up the Pieces« ساقتصاااااد سااااوريا ي م م نفسااااهج »9132باترا دايفر س11 

https://bit.ly/2JMRjbx  جو9132اانو  اقول  11سجرم زيارد الرابط في  

 و91و 1-9جا المرجع السابقا 9131ال حاما فؤاد س12 

https://bit.ly/2DjAG2i
https://bit.ly/2V5uYLS
https://bit.ly/2JMRjbx
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 قطاع التصنيع العام 13قطاع التصنيع ال ال 9112

المؤسسام ىرد 

ر   الُمسجَّ   رسميا

ر  391 مؤسسام  2ارا  ُمنظَّم  في  29 ألفا

 رسمي 

إجمالي قيم  

 رأ  المال

 5ا1م يار ليرد سوري  سئوالش  111

 م يارام دوالرج

م يارام ليرد سوري  سئوالش  231

 م يارام دوالرج 9ا31

ر  529 ىرد العّمال ر  12 ألفا  ألفا

مجاالم 

االستثمار/اإلنتاج 

 الر يس 

 صناى  اقدوي 

 الصناىام الأذا ي 

 المنسوجام

 

 المنسوجام

 المواد الكيميا ي 

 الصناىام ال نرسي 

 اإلسمنت

 بني  القطاع

 

 المؤسسام الصأيرد والمتوسط  والكبيرد:

 

ىّمالج:  1المؤسسام الصأيرد سبمعرّل 

في المئ  م  إجمالي التو يف في  19

استثمار قطاع الصناى  ال الا بمتوّسط 

م يو  ليرد سوري   2ا9رأسمالي قرر  

 ألف دوالرجو 21سئوالش 

 

ىّمالج:  9المؤسسام المتوسط  سبمعرّل 

في المئ  م  التو يفا بمتوّسط  91

ماليي  ليرد  9ا9استثمار رأسمالي قرر  

 ألف دوالرجو 395سوري  سئوالش 

 

ىامالرج:  23المؤسسام الكبيرد سبمعرّل 

ئ  م  التو يفا أقّس م  وائر في الم

 991بمتوّسط استثمار رأسمالي قرر  

ماليي   5م يو  ليرد سوري  سئوالش 

 ألف دوالرجو 591و

 حماني مؤسسام ىام :

المؤسس  العام  ل صناىام النسيجي : 

 55ارا  فرىي  توّ ف ئوالش  99

في المئ  م  القود العام   في قطاع 

 الصناى  العام؛

 : يميا يالمؤسس  العام  ل صناىام الك

في المئ  م   32ارا  توّ ف  31

 القود العام  ؛

المؤسس  العام  ل صناىام ال نرسي : 

في المئ  م   32ارا  توّ ف  31

 القود العام  ؛

المؤسس  العام  لصناىام اق ذي : 

في المئ   9ا1ارا  توّ ف ئوالش  99

 م  القود العام  ؛

اراام  2المؤسس  العام  ل سكر: 

 المئ  م  القود العام  ؛في  2توّ ف 

المؤسسام الباقي : المؤسس  العام  

ل سمنت ومواد البناءا والمؤسس  

العام  لح ج وتسويق اققطا ا 

 والمؤسس  العام  ل تبمو

                                                 
 ا المرجع السابقو«الصناى  السوري  وتحريام المستقبس»جا 9131ال حاما فؤاد س13 
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ى من فٍض م  القروض المصاارفي  العام  وال اصاا  مقارن ر  ِزد ى ش ذلك أ  قطاع التصاانيع ئصااس ى ش مسااتور

ا اانت ئصاااا  قطاع الصااااناى  والتعري  م  القروض المصاااارفي  9111و ففي العام بقطاىاٍم اقتصاااااديٍ  أخرى

ر ماا إذ ب أت  في المئ  وُخّصَصت بمعظم ا ل مؤسسام الكبيردا في ئي  ب أت  5ا2العام  وال اصا  أصاأر نوىا

 و14في المئ  ى ش التوالي 35و 5ا52ئص  اقنشط  التجاري  وقطاع العقارام 

في المئ  م  قطاع التصااانيع  22ؤساااساااام الصاااأيرد والمتوساااط ا التي ااااّك ت أاثر م  في المقابسا افتقرم الم

 في مجاالم اإلدارد هالسااااوري ال الا إلش اإلنتاجي  والتنافسااااي  في السااااوق العالمي  جّراء القصااااور الذي ىانت

الصااااااادرام  الحاريثا ا والتكنولوجيااا والتارريا ا واقبحالا والتطويرا اقمر الذي أساااااافر ى  تراجعٍ في ئجم

ر م  اإلزال   الصااناىي و ولم يقتصاار اقمر ى ش ذلكا بس ىانت المؤسااسااام السااوري  الصااأيرد والمتوسااط  أيضااا

التارريجيا  ل حواجع التجااريا  نتيجا  تنفياذ منطقا  التجاارد الحرد العربيا  الكبرىا التي جرى التوقيع ى ش اتفااقي  

ترايا المجاوردو هذا وأدّى تحرير التجارد إلش ارتفاع ابير في ا واالتفااقياام الثناا يا  مع 9112إقاامت اا في العاام 

ا ى ش ىكا الصاااادرام 9131و 9112في المئ  بي  العاَمي   99الواردام م  المنتجام اقجنبي ا ب أت نسااابته 

مع ترايا  لالتفاقي و واا  15في المئ  ال أاثر في الفترد نفسااااا ا 15م  المنتجام الساااااوري ا التي ارتفعت بنساااااب  

بشااكٍس خالا وما نتج ىن ا م  اسااتيراٍد ضاا ٍم ل منتجام التراي ا دوٌر ساا بيل أدّى إلش اختالل الموارد اإلنتاجي ا 

وإقفال العرير م  معامس التصااانيع المح ي ا وال سااايما ت ك الواقع  في ضاااوائي المر  الر يسااا ا التي اانت مراع 

 و913316انطالق العرير م  التظاهرام في العام 

  أئار اقهاراف الر يساااااا  لمنطقا  التجاارد الحرد العربيا  الكبرى تععيع االسااااااتثماار اقجنبي في قطاع ولئ  ااا

في المئ  م  مجموع  31و 2التصاانيعا بقيت ترفّقام االسااتثمار اقجنبي المباااار نحو التصاانيع من فضاا ر سما بي  

 ما التنمي  االقتصااااادي  المسااااتنرد إلش الترفقامجا اقمر الذي ىكا المضاااارب  والطابع التجاري ال ذي  اتّساااامت ب

ط ئجم  ف إلش ذلك أ  متوساااّ الن ج الساااا ر في المنطق  والقا م ى ش الساااعي وراء الربا ى ش المرى القصااايرو أضاااِ

ىّمالا اا  صااأيرار ل أاي و فوئرُها بعض  2الأالبي  العظمش م  مؤسااسااام التصاانيع السااوري ا والُمقرَّر بحوالش 

ر  ر المرينتَي  اقابر سىررا في ااامال ااارق دمشااقا والشاايب المنشاا م اقابر ئجما في المر  الصااناىي ا خصااوصااا

نجار في ئ  جا اسااااتفادم م  تحرير التجاردا وتمّكنت م  تصاااارير منتجات ا إلش م ت ف ب را  المنطق  وأماا  

 أبعرو

ر م الرئيس في القطاع الصناعي الُمدمَّ  المدن الصناعية: المقو 

لقر  الماضاااااايا أنشاااااا م الحكوم  السااااااوري  أربع مرٍ  صااااااناىيٍ  اجعٍء م  برنامج ا في أواخر تسااااااعينيام ا

ا اا  ال رف من ا تععيع المشاريع الصناىي  ال اص  الكبرىا وجذب المستثمري  ىبر تقريم م ت ف 17الصاناىي

والذي يأّطي ا 9111ل عام  2التسااااا يالم واالمتيازام ل م في ت ك المناطقو اذلكا زّود قانو  االساااااتثمار الرقم 
                                                 

 و2-3المرجع السابقا 14 

خلفيات ىعمي سمحّررو ج في: بشااااردا « ساااياساااام إىادد التوزيع ودورها في االنفجار االجتماىي في ساااورياج »9131ساااعيفا ا سااامير س15 

 و339ا الروئ ا قطرا المراع العربي لألبحال ودراسام السياساما الثورة: دراسات سورية

 و332جا المرجع السابقا 9132مطرا لينرا س16 

 و9115إلقام  هذ  المر  الصناىي  لم يصرر ئتش العام  25ي الرقم لك  المرسوم التشريع17 
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 االستثمار ال ال بمجم ها بعض المشاريع في المر  الصناىي  باإلىفاءام والمنافعو 

يّرَم أربع مرٍ  صاااناىيٍ  بالقرب م  اااابكام النقس  را ااااُ وإلش جان  ىشااارام المناطق الصاااناىي  اقصاااأر ئجما

بت اسااتثماراٍم وصااس اقساااسااي  في ئ   سالشاايب نجارجا وئم  سئسااياءجا ودمشااق سىرراجا ودير العورا جذ

م يارام دوالرج منذ إنشااااا  اا بحساااا  مريري  المر  والمناطق  9ا2م يار ليرد سااااوري  س 1ا553مجموى ا إلش 

ارا ر  993و بير أ  المر  الصاناىي  هذ  فشا ت في جذب االساتثمار اقجنبي المبااار الض ما إذ إ  18الصاناىي 

أجنبي ا ويعود ذلك بشاااكٍس ر يٍا إلش أ  التصااانيع لم يك   اانت ل ا أصاااول 925فقط م  ااااراات ا البالم ىردها 

ر م  ئيال الربا السااااااريع إذا ماا قوِر  بقطااىاام النفطا والعقااراما والتجاردا وم ت ف قطاىام  ر جاذّاباا قطااىاا

 و19ال رمام

 الشيب نجار ىررا 913120

منطق  ُم صَّص  ل نشاط 

 الصناىي

 هكتار 5211 هكتار 1211

 9111 آالف 1 الُمسجَّ  ىرد الشراام 

ر  19 ىرد العّمال الُمسجَّ ي  ر  11 ألفا  ألفا

في  12 –المواد الكيميا ي   مجاالم اإلنتاج الر يس 

 المئ 

 12 –الصناىام ال نرسي  

 في المئ  

 في المئ  91 –اق ذي  

 21في المئ  31 –المنسوجام 

 في المئ  11 –المنسوجام 

في  11 –الصناىام ال نرسي  

 المئ 

 في المئ  91 –المواد الكيميا ي  

في  31 –اق ذي  العراىي  

 22المئ 

 

في المئ  م  منش م التصنيع في مرين  ئ   الصناىي  قر أُقِفسا  21ا اا  ما يعير ى  9131بح ول خريف العام 

في المئ  م  المنشااا م الصاااناىي  قر أوقفت أنشاااطت ا في  51نظرار إلش أ  المنطق  اانت خارج سااايطرد النظاما و

الصااااناىي  في ىررا قر أقف ت في اانو  المرين  الصااااناىي  في ىرراا في ريف دمشااااقو واانت معظم المنشاااا م 
                                                 

تشااااااري  اقولا  91 اجSyria: Industrial Strength« سسااااااورياااا القود الصااااااناااىياا ج »9131س "داي ي نيوز إيجباات"ذُِار في موقع 18 

https://bit.ly/2VStEsD  جو9132اانو  اقول  91سجرم زيارد الرابط في 

التحرّيام االقتصااادي  وخيارام اإلصااالو لسااوريا: تقرير تشاا يصااي ى  النمو سمذارد االقتصاااد القطريا المرئ   ج 9133البنك الرولي س19 

 Economic Challenges and Reform Options for Syria: A Growth Diagnostics Report (CEM, Firstاقولااشج س

Phase)و395 اج 

 و395جا المرجع السابقا 9133البنك الرولي س20 

 31سجرم زيارد الرابط في  https://bit.ly/2GstAumا «واقع االساااتثمار في المرين  الصاااناىي  بعرراج »9132المرين  الصاااناىي  بعررا س21 

 جو9132آذار 

ت مسااائ  صااأيرد م  اقرض لصااناىام 22  صااَ المرين  الصااناىي  في ج »9131اسااتراتيجي  تطوير مرين  ئ   سمرينتناج س ال رمامو أنظرُخصااّ

ا 9-3ا جIndustrial city of Sheikh Najjar Selected Facts & Figures« سالشاااااااااياااب ناااجاااار: ئاااقاااا اااق وأرقاااام ماااُ اااتاااارد

https://bit.ly/2Uq62dB جو9132نيسا   3بط في سجرم زيارد الرا 

https://bit.ly/2VStEsD
https://bit.ly/2GstAum
https://bit.ly/2Uq62dB
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ا 9139و وفي العام 23في المئ  فقط م  قررت ا اإلنتاجي  11ا فيماا ب أات ت اك التي واصاااااا ت العمس 9131اقول 

را وقر تراََّعم  9211منشاااا در فقطا م  أصااااس  3111  ّت  منشاااا در بقيت ُمسااااجَّ   في المر  الصااااناىي ا تُنتِج فع يا

ر في السنوام الق ي   الماضي وو مع 24 البيت ا في ىررا ر طفيفا  ذلكا ا رم هاتا  المرينتا  الصناىيتا  انتعااا

لم تسااتطع مرين  الشاايب نجار إىادد تطوير أنشااطت ا إال بعر أ  اسااتعاد النظام وئ فاؤ  الساايطرد الكام   ى ش ئ   

ر لتقرير الشاايب 9131العام  ا وأىادوا البني  التحتي  اقساااسااي  في اقااا ر اقولش م 9139في أواخر العام  و فوفقا

و 25ألف ىامس 93مؤسااساا  و 221نجار ى  االسااتثماراما ارتفع ىرد المؤسااسااام الصااناىي  والعّمال إلش ئوالش 

صاااحيا أنه يج  النظر بحذٍر إلش هذ  اقرقام الُمقرَّم  م  مساااؤولي  ئكوميي  ساااوريي  أو مؤساااسااااٍم مرتبطٍ  

و ى ش الر م م  ذلكا يبقش 9139مؤسااساا ر فقط في أواخر العام  21ما قارنّاها بـاااااا بالرول ا إال أن ا تبقش م فت ر إذا

را إذ ال تعال ئ   تعاني م  الععل  االقتصادي  والمؤسساتي ا نظرار إلش أ   النشااط االقتصادي في المرين  من فضا

ضااا ع لش ئرّ ابير ى ش البصااالت ا بالمناطق المحيط  تقّطعت في الساانوام الق ي   الماضااي ا وهي ال تعال تعتمر إ

ب  م  ترايا و/أو الُمنتَج  في دمشاق أو المناطق الساائ ي و فضاالر ى  ذلكا   رم طرٌق تجاري ٌ جريردٌ في  الُم رَّ

المناطق الشامالي  لساورياا وال سايما ت ك التي تربط البالد بتراياا اقمر الذي أضاعف بشكس ابير ااّلر م  أنشط  

رو اقىمال في ئ  ا ودور ا ر مراعيا اااا رم خالل الحرب صاااعودار واانت ئ   لمرين  بوصاااف ا محورار اقتصااااديا

جعءار  المرين ا في ئي  اانت طبق  اقىمال القريم  في لرمشق  ير مرتبطي  ب ا لرجال أىماٍل جرٍد ااّك وا زبا  

 و26م  "ابكام النفوذ التابع  ل نظاما وتعام ت مع هذا اقخير ى ش قرم المساواد"

في ىرراا فتعافش النشاااااط الصااااناىي بشااااكٍس أساااارع مقارن ر به في ئ  ا إذ إ  المعامس هناك لم ي حق ب ا اّم أما 

الرمار نفساااه الذي لحق بح  و فعق  اساااتعادد القوام المسااا ح  التابع  ل نظام السااايطرد ى ش الضاااوائي الساااكني  

 رباء والميا  والنقسج اساااتئناف اقنشاااط  ا أتائت ىودد ال رمام اقسااااساااي  سالك9135وت مين ا في أواخر العام 

االقتصااادي و ومذّاك الحي ا ىمرم بعض المنشاا م الصااناىي  إلش نقس نشاااط ا إلش ىرراا فارتفع العرد اإلجمالي 

 و28ألف ىامالر  91و 27ألف 21مؤسس  توّ ف ما بي   3111ا إلش ئوالش 9132ل مؤسسام العام   في العام 

رقام الرساامي  إلش زياددٍ طفيفٍ  في مسااتوى االسااتثمار الجرير في قطاع التصاانيع وبصااوردٍ ىامٍ  أاثرا أاااارم اق

ر ل تقرير السانوي الصاادر ى  مريري  االساتثمار الصاناىي في وزارد الصناى ا 9132في البالدا في العام  و فوفقا

ر بم ت ف اقئجام اإلنتاَج في العام  251باار  ر صناىيا ر في العام مشر 113ا مقارن ر بـاا9132مشروىا و 9131وىا

م يو  دوالرجا فيما اا  م   9ا91م يار ليرد سوري  س 1ا11وقر قُرَّرم القيم  الرسمي  لرأسمال هذ  المشاريع بـاا
                                                 

تشااااااري  الثااانيا  33ا الحوار المتماار ا «قراءد م تصاااااارد ئول القطاااع الصااااااناااىي في سااااااورياااج »9135محساااااا ا ىااادل اااااااكياا  س23 

https://bit.ly/2UqIQvI  جو9132تشري  الثاني  31سجرم زيارد الرابط في 

آذار  9سجرم زيارد الموقع في  https://bit.ly/2PhFYQTتموزا  33ا «م يار ليرد 9911الصاااااناى  الساااااوري  ت سااااار ج »9139المر  س24 

 جو9132
سجرم  https://bit.ly/2KKxNhuنيسا ا  31ا «م يارام ليرد سوري  5في حالح  أا ر ’ الشيب نجار’استثمارام ج »9132بتوقيت دمشق س 25

 جو9132نيسا  39زيارد الموقع في 

 Consumed by War, The End of« سن اي  ئ   ونظام ااامال سااوريا السااياسااي بعر أ  أن كت ما الحربج »9131خضااورا خضاار س26 

Aleppo and Northern Syria’s Political Order ا 39-35ا ري  إيبرممؤسااااساااا  فريرجاhttps://bit.ly/2IMcQAJ  سجرم زيارد

 جو9132نيسا   92الرابط في 

سجرم زيارد الرابط  q1nqlhttps://bit.ly/2Iنيسا ا  1ا «تعريف المنطق  الصناىي  بعرراا ريف دمشقج »9132المرين  الصناىي  بعررا س27 

 جو9132آذار  1في 

سجرم زيارد  https://bit.ly/2UEXyEpا «ىي  الحكوم  الساااوري  ى ش المر  الصاااناىي  إلنعاش اقتصاااادها المتع ج »9132سااابوتنيك س28 

سجرم  https://bit.ly/2GstAumا «واقع االستثمار في المرين  الصناىي  بعرراج »9132المرين  الصاناىي  بعررا س ج؛9132آذار  2الرابط في 

 جو9132آذار  31زيارد الرابط في 

https://bit.ly/2UqIQvI
https://bit.ly/2PhFYQT
https://bit.ly/2KKxNhu
https://bit.ly/2IMcQAJ
https://bit.ly/2Iq1nql
https://bit.ly/2UEXyEp
https://bit.ly/2GstAum
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ا والتي ب م 9131فرصااااا  ىمسا مقارن ر بفرل العمس التي أوِجرَم في العام  1199المتوقّع أ  تولّر المشااااااريع 

سات ا  به م  هذ  المشااريع اا  ىباردر ى  مشااريع ئرفيٍ  صأيردٍ جرارا أما و يف و لك  ىردار ال يُ  1192ىردها 

ا بما 391جا وريف دمشق س311جا وئما  س313توزيع ا الجأرافي فكا  بشكس أساسي في محافظام طرطو  س

ر في المرين  الصااااااناىي  في ىرراجا وئ   س 15في ذلك  ر في المرين   15ا بما في ذلك 331مشااااااروىا مشااااااروىا

 و29مشاريع في المرين  الصناىي  في ئسياءج 31ا بما في ذلك 29اىي  في الشيب نجارجا وئم  سالصن

 الصناعيون ما بين المهجر والوطن

ر الصاناىي  أنشاطت ا في خميساينيام القر  الماضي وستينياتها في ئي  أّسا بعض ا اتخر  بااارم بعض اقُساَ

ع ا في الساابعينيام  والثمانينيام ىبر التوقيع ى ش ىقوٍد م ّمٍ  مع الرول و وفي ما ىرا بعض أىماله ال اصاا  ووسااّ

االساااتثناءام الق ي  ا لم يشااا ر قطاع التصااانيع أّي دوٍر قطراٍف فاى ٍ  جريردٍ في العقر الساااابق ل حربا نظرار إلش 

يش ر  سورياو هذا ولمطبيع  التنمي  االقتصاادي  التي ترّاعم في قطاَىي ال رمام والعقاراما وأنشاط  الريع في 

قطاع التصانيع بروز أّي رجال أىماٍل جرٍد أحناء الصراعا بس ت  ّ ته فقط إىاددُ تنظيٍم لمواقع الس ط  بي  َم  بقوا 

 ى ش وال  م ل نظاما وبي  َم  نق وا أنشطت م إلش ال ارجو

 توطير الش صيام المقّرب  م  النظام نفوذها

ر ى ش أن ا انتقاٌم م  المسااااااتثمري  الراىمي  ل معارضاااااا  أو الذي  اىتُبِروا  ير في خطودٍ نُِظر إلي اا إلش ئرّ ابي

ا أىضاااااااء جردار في مجالا إدارد  رف 9135داىمي  بما يكفي ل نظاما ىيّنت وزارد الصااااااناى  في براي  العام 

 و30الدالصناى  في ئما ا وئ  ا وئم ا ودمشقا في ئي   ادر ببساطٍ  العرير م  الصناىيي  الكبار الب

تُِ   انفوّطرم بعض الشااا صااايام نفوذها ى ش صاااعير التمثيس في ال يئام الرسااامي  مثس  رف الصاااناى و وقر 

ر التحاد  رف الصااناى  السااوري   فار  الشاا ابيا وهو ر يا  رف  صااناى  ئ   وداىم معروف ل نظاما ر يسااا

ر في البرلما  في العام 9139في ئعيرا   االقتصااادي السااوري  اانت  جريرد أ  والالفتو 9139ا حم أصاابا نا با

و فوالر الش ابيا أئمر 9131و 9112وضعت أسرد الش ابي ى ش قا م  أبرز مئ  رجس أىماٍل سوري في العاَمي  

ر منها ور يا أرااٍ  في القوام  با ر لحاف  اقسر ُمقرَّ را وىّمه ئكمت الش ابي اا  معاونا ر حريا الش ابيا اا  صناىيا

و وقر اسااااتثمر فار  الشاااا ابي وأساااارته في المنتجام الأذا ي ا 3222و 3215  العاَمي  المساااا ح  السااااوري  بي

بسااااب   9133واقدوي ا والعقاراما والقطاع المصاااارفيا إال أن ما خضااااعا ل عقوبام اقوروبي  في أوا س العام 

لا وهو يمثّس مصاااتقريم ما الرىم االقتصااادي ل نظام السااوريو ويبقش الشاا ابي أئر أهّم الصااناىيي  في سااورياا 

رجال أىمال ئ   الذي  تضاااّرروا بشاااكس سااايّا م  الرمارو وقر ط   مؤّخرار تصااانيف ئ   "مرين ر منكوب ر" اي 

تساتفير م  ساياساام الحكوم  الُمحرَّددا وال سيما إىفاء أىمال ا في الشيب نجار م  أّي نفقاٍم وضرا   في الفترد 

 و913931و 9139الممترّد ما بي  العاَمي  

                                                 
ج 9132جو س يما ا س99جا والمنسوجام س325س  سجا وال نر932جا والمواد الكيميا ي  س111اانت هذ  المشاريع في مجال اق ذي  والِحَرف س29 

 391منش د برأسمال  3221م يار ليرد والترخي  لـاااااا 11منشا د صناىي  جريرد مرئ   اإلنتاج برأسمال  251وو دخول  9132ئرل في ىام »

 جو9132نيسا   31سجرم زيارد الرابط في  /2IByZRxhttps://bit.lyنيسا ا  1ا خبار الصناى  السوري أا «م يارار 

جا Syria’s Manufacturing Sector in Dire Straits« سئال يُرحش ل اقطاع التصنيع في سوريا في ج »9139« سذا سايريا ريبورم»30 

 جو9132اانو  اقول  3سجرم زيارد الرابط في  https://bit.ly/2Uo4NLRتموزا  32

م  ج »9139س قناد العالمج؛ 9132اااباط  91سجرم زيارد الرابط في  https://bit.ly/2TX1pHJا «فار  الشاا ابيّ ج »9132االقتصااادي س31 

 جو9132اباط  91سجرم زيارد الرابط في  https://bit.ly/2YQ71a7 تموزا 31ا «هو فارش الش ابي المراا لمنص  ر يا وزارء سوريا؟

https://bit.ly/2IByZRx
https://bit.ly/2Uo4NLR
https://bit.ly/2TX1pHJ
https://bit.ly/2YQ71a7
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و هفي دمشاق أصابا ساامر الرباا الصاناىي المقّرب م  النظام ونا   ر يا اتحاد  رف الصاناى  السوري ا و

ر في البرلما  في العام اتخر  ر لأرف  صااااناى  دمشااااق وريف ا في العام 9139نا با و يم ك الربا 9135ا حم ر يسااااا

ر م  الضأط ىمصانع ىرّد في مجال التعبئ  والتأ يفا وتمّك  في المناص  الرسمي  ا  ش لمتعرّدد التي تواّلها سابقا

الحكوم  لوضاع ترابير لصالا صناىيي دمشقو ولقاء ذلكا أصبا ىردٌ ابيٌر م  الصناىيي  الرمشقيي  مناصري  

أقوياء ل نظام في اإلىالما اما دىمو  بوساااااا س أخرىا أبرزها تمويس مي يشاااااياٍم محرّددٍ سىبر اقجور الشااااا ري  

ر لنفوذ ج اٍم فاى ٍ  32م ما يحتاج إليه النظام م  ساا عوالعالوامجا وتقري و لك  دور الربا في دمشااق يبقش خاضااعا

ر 33أاثر قّود بكثير في قطاع اقىمالا وأبرزها محمر ئمشاااو الذي يشاااأس مناصااا  رساااامي  متعرّدد ا ويُعَرّ معاونا

ر ل أاي  م  ماهر اقسارا ااقيق بشااار اقسارو وقر انعكساات أهمي  ئمشاو ب با شااكس خال ىبر دور  الر يا في ُمقرَّ

بنقس أنشاطت م إلش المرين  الصناىي  في ىررا ى ش الر م م  تردّدهم في ذلكا في ئي   34إقناع صاناىيي القابو 

 و 35جرى ت مي  سامر الربا بالكامس في هذ  القضي 

 مأادرد بعض ابار رجال اقىمال: خسارد ض م  لقطاع التصنيع

م يو  دوالر في ىرٍد م   211ثمر رجاال اقىمال السااااااوريو  في مصاااااار ا اساااااات9132و 9139بي  العااَمي  

و أما أاثر اقمث   ا ردر ى ش هذا التواجر في مصر ف و محمر 36النسيج والمطاىم يالمشااريعا وال سيما في قطاىَ 

نّف وائرار م  أبرز مئ  رجس أىماٍل سااوري في العام  اامس صااباش ااارباتيا أئر أهم صااناىيي سااورياا الذي صااُ

بعر  9139و  ادر اارباتي سوريا في العام 9112و 9112ا واا  ترأّ   رف  صاناى  ئ   بي  العاَمي  9112

ر أ  مصااانعه في ئ   أُئِرقَت في ن اي  المطافو  أ  رفض تمويس ج ود النظام الحربي ا واتُِّ م برىم الثوردا ى ما

اسااااام الشااااارا  الرباىي  ل أعل والنسااااايج  ا اا  اااااارباتي يرير أربع  مصاااااانع ابرى تحت9132في براي  العام 

 321والصاابا   "فورتكا" في مرين  الساااداما وهي منطق  صااناىي  تقع ااامال القاهرد بمسااائ  إجمالي  قررها 

ألف متر مربّعو ويُعَرّ مصاااانع "فورتكا"ا الذي افتتحه الر يا المصااااري ىبر الفتاو الساااايساااايا وائرار م  أابر 

 و37م يو  دوالر 911اا وتُقرَّر قيمته بـالمصانع الُمصرّرد إلش أفريقي

وفي ئي  اا  معظم المستثمري  السوريي  الذي  نق وا أنشطت م إلش مصر م  ابار الصناىيي  في قطاع النسيجا 

ر لألرقام الرساامي   سااوا أنفساا م في ترايا م  أصااحاب المؤسااسااام الصااأيرد والمتوسااط و وفقا اا  أولئك الذي  أسااّ

ر م  مجمس المشاريع البالم  1219ف التراي  ل تجارد وتبادل الس عا اا  الصادرد ى  اتحاد الأر ر مشتراا مشروىا

في المئ  م  المشااااريع المشاااترا  ااف   32ا أي ما يمثّس 38ا يم ك أمواالر ساااوري 9132ا في آب 59931ىردها 
                                                 

 91سجرم زيارد الرابط في  https://bit.ly/2PhfKhfا «الساااواو والربا رجال أىمال دمشاااقيا  يجاهرا  لت ميع النظامج »9131اقتصااااد س32 

 جو9132اباط 

ر أمي  سر  رف  تجارد دمشقا وأمي  سر اتحاد  رف التجاردا ونا   في البرلما وئمشو 33   هو ئاليا

اانو   9ا «أزم  صناىيي القابو  ومحافظ  دمشق مستمردج »9132منش د صناىي و ىن  ب ري س 121ضاّمت المرين  الصناىي  في القابو  34 

 جو9132اباط  9سجرم زيارد الرابط في  //:bit.ly/2Ju6XbLhttpsاقولا 

 جا المرجع السابقو9132ايالي س35 

سجرم  https://bit.ly/2KJUWQYئعيرا ا  92ا «تساااا يالم ئكومي  إلىادد المسااااتثمري  المأتربي  إلش سااااورياج »9132ىن  ب ري س36 

 جو9132اقول  اانو  9زيارد الرابط في 

ج؛ ىبر الحميرا أااااارف 9132اانو  الثاني  9سجرم زيارد الرابط في  https://bit.ly/2ULqomrا «َم  نح ج »9132« سااااارباتي دينيم»37 

سجرم زيارد  https://bit.ly/2VcvRlAاانو  الثانيا  93ا العربي ا «هرب م  جحيم اقساروو وافتتا أابر مصنع ل نسيج في مصرج »9132س

 جو9132اانو  اقول  9الرابط في 

 آالف ىنر ائتساب القطاع  ير الرسميو 31يُقرَّر الرقم ب اثر م  38 

https://bit.ly/2PhfKhf
https://bit.ly/2Ju6XbL
https://bit.ly/2KJUWQY
https://bit.ly/2ULqomr
https://bit.ly/2VcvRlA
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أ  المجاالم الر يس   و بير913339م يو  دوالر م  االستثمارام منذ العام  123ذام اقصول اقجنبي ا وئوالش 

التراي  هي تجارد الجم  ا والعقاراما والبناءا في ئي  ال يمثّس -التي يصاااااّ  في ا نشااااااط الشاااااراام الساااااوري 

ر أ  العرير م  هذ  الشراام جاء م  مرين  ئ   ومحافظت اا وأبقش ى ش صالته  التصانيع إال جعءار صاأيرارا ى ما

 وئتش بعض المناطق في امال العراقوالتجاري  في المناطق الشمالي  لسورياا 

ر لقرب البالد  في المقابسا انتقس بعض رجال اقىمال الساوريي  اتخري  أو نق وا أنشاطت م إلش اقرد ا خصاوصا

ا وصااااس ىرد 9132م  الحرود الساااوري ا ونظرار إلش اقم  الذي توفّر  الساااا طام اقردني و وبح ول ن اي  العام 

ارا  تنشط في اتّش المجاالما بما  5199   في الرا رد اقردني  لمراقب  الشراام إلش الشراام السوري  الُمسجَّ 

في ا قطاع التصنيعا مثس مجالَي النسيج والمواد الأذا ي ا ومجاالم اقتصادي  أخرى مثس التجارد والعقارامو وفي 

م يو  دوالرا أ  ب ا منذ  911راام ا ب أت القيم  اإلجمالي  لرأ  المال الُمترفّق إلش هذ  الشاااااا9132براي  العام 

 و913940العام 

ر ىردٌ م  رجال اقىمال والصناىيي  السوريي  إلش اإلمارام العربي  المتحردا وإ  لم يؤّسسوا  أخيرارا هرب أيضا

ر أّي نشااااط تجاري هناكو فالصاااناىيو  واج وا صاااعوباٍم ىريردر في اساااتئناف أنشاااطت ما إذ إ  الظروف  ىموما

اإلماارام العربيا  المتحارد لم تك  لصااااااالح ما في وقٍت لقي رجال أىماٍل آخرو ا في قطاع التجارد المح يا  في 

ا بعر أ  9139مثالرا تسااا يالٍم أاثرو مثاٌل ى ش ذلك رجس اقىمال ىماد  ريواتي الذي ساااافر إلش دبي في العام 

تحاد  رف الصااناى  في الفترد ما بي  اا  قر برز وائرار م  أهّم رجال اقىمال في ئقب  بشااار اقساارا وترأّ  ا

ر أ  نظام اقساااار وضااااع ير ا في العام 9139و 9133والعاَمي   9119العام  ا ى ش أصااااول ىرٍد م  9131ا ى ما

 و41أفراد أسرد  ريواتيا بَم  في م ىماد وأربع  م  أاقا ه

 تحد يات جديدة لصناعيي سورياالثاني:  الجزء

ر أاثرا يبرو تعافي ال يبرو في اقفق أّي ائتماٍل  لعودد هؤالء الصناىيي  م  ال ارج في المستقبس القري و وىموما

را ال بس قر تتفاقم ئاُل القطاع ما لم يُصار إلش اتّ اذ الالزم لمعالج  التحرّيام والعوا ق  ر وصعبا قطاع التصنيع بطيئا

م هؤالء المقّربو  م  النظامج وخارج ا التي يعبّر ىن ا ويواج  ا الصااااناىيو  الموجودو  داخس البالد سبَم  في 

 ى ش السواءو

 تكاليف الحرب المباشرة

لقر ألحقت الحرب أذرى ابيرار بقطاع التصااااانيع في ساااااورياو ف والرا اما في القطاىام االقتصاااااادي  اقخرى ااف ا 

ر إلش الرئيس الجماىي ل عّمال   الم رد و ير الم رديعاني الصااناىيو  م  نق  ئادّ في الير العام  ا يُععى أساااسااا

ر لمقابالٍم أجريناها مع صناىيي ا يَُعرّ  سإما بسب  الوفاد أو التعّرض ل صاب ا وإما بسب  السج  أو النفيجو ووفقا
                                                 

ا المونيتورا جn businessmen succeed in SyriaSyria« سرجال اقىمال الساااوريو  ينجحو  في تراياج »9132جتينأولكا محمر س39 

 جو9132آذار  31سجرم زيارد الرابط في  https://bit.ly/2IrEm6iتشري  الثانيا  2

 https://bit.ly/2VChQtyيا اانو  الثان 9ا «توطي  االستثمارام اقجنبي  في اقرد وو سوريو  ى ش أبواب التجنياج »9132ىن  ب ري س40 

 جو9132آذار  91سجرم زيارد الرابط في 

ا جAssad Regime Confiscates Ghreiwati Family Assets« سنظام اقسر يصادر أصول أسرد  ريواتيج »9131زما  الوصس س41 

 جو9132اانو  اقول  93سجرم زيارد الرابط في  https://bit.ly/2Xn1Tsuتشري  اقولا  31ا «سيريا  أوبعرفر»

https://bit.ly/2IrEm6i
https://bit.ly/2VChQty
https://bit.ly/2Xn1Tsu
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ر في نق  الير العام  ا  59و 32ل رجال الذي  تتراوو أىمارهم ما بي   اإللعاميالتجنير  ر أيضا را ىامالر أساسيا ىاما

ر م  االىتقالإذ إ  العرير م  العمّ  و هذا ويتعّرض اسل م  الشاااااابّا  والعّمال ل ت رير 42ال ي تبئو  في منازل م خوفا

 ى ش أيري ىناصر المي يشيام الموالي  ىنر ئواجع التفتي ا ويُجبَرو  ى ش دفع الرااوىو

ر في تق ي  القيم  الشااارا ي  ل ساااوريي ا و را أدّى هبوط قيم  ال يرد الساااوري  دورار م ّما ف العي و ارتفاع تكاليحانيا

ر ها الر في قيمت اا ئيل وصااس سااعر الصاارف الرساامي إلش   211فال يرد السااوري  تسااّجس منذ براي  الحرب تراجعا

و 9131ليرد سوري  مقابس الروالر في العام  51ا في ئي  اا  9132ليرد سوري  مقابس الروالر في أواخر نيسا  

م ل سااكا  ى ش نطاق واسااع إلش تضاااؤل مسااتوى االساات الك الوطني في وإضاااف ر إلش التضااّ ما أدّى اإلفقار العا

ألف ليرد  192أفراد ئيادر اريم ر في دمشقا اا   2أو  5اإلجمالو فمتوّسط اإلنفاق الُمقرَّر لتعي  أسردٌ مكّون ٌ م  

ر سئوالش  في  المرنيي  في ا فيما لم يت طَّ أى ش رات  ل مو ّ 9132دوالرج في الش را في العام  921ساوري  تقريبا

 و43دوالرج 911مؤسسام الرول  المئ  ألف ليرد سوري  س

ا ذلك أ  سااعر الوقودا ى ش ساابيس المثالا 44أخيرارا تسااتمر تكاليف اإلنتاج المرتفع  بإلحاق الضاارر بالصااناىيي 

د ألف لير 51ليتر إلش  911ا ووصاس ساعر البرميس ساع  الـاااااا9132و 9133ارتفع ىشارد أضاعاٍف بي  العاَمي  

و والواقع أ  أزم  الوقود فاقمت الصعوبام التي واج  ا الصناىيو  السوريو  913245سوري  في اانو  الثاني 

ا ف م تصس البالد 9132في اقاا ر الق ي   الماضي ا إذ جرى إيقاف خّط ا تما  إيراني في منتصف تشري  اقول 

ر  ر ئادّا ر نتيج  القرار 9132في الوقود في نيسااااا   أّي ناق   نفٍط مذّاك الحي و وقر ىانت البالد نقصااااا ا خصااااوصااااا

ا بعيادد الضاااأط ى ش ساااوريا ىبر إىال  الواليام المتحرد ى  9132اقميراي الذي قضاااشا في تشاااري  الثاني 

أن ا ساتساعش إلش فرض ىقوباٍم ضرّ أّي طرٍف سبما في ذلك اراام الشح  والت مي ا ومالكو السف ا والمرراءا 

في اااح  النفط إلش سااورياو ِزد ى ش ذلك أ  الصااناىيي  تكبّروا تكاليف نقٍس إضااافي ر جّراء  والمشااأّ و ج من رطٍ 

ر أ  بعضاا م نرّد بممارسااام مي يشااام النظاما اما  تواصااس ممارسااام اقتصاااد الحرب ىنر ئواجع التفتي ا ى ما

 و913146سبق أ  ئصس في ئ   في تموز 

 نتائج العقوبات

ر م  نتا  ج العقوبام ى ش قررت م ى ش اإلنتاجا واسااتيراد مواد محرّددا والتصااريرو فع ش ااااتكش الصااناىيو  أيضااا

سابيس المثالا إ  التعريف الواساع جرار ل سا ع ذام االساتعمال المعدوجا أي السا ع التي يمك  استعمال ا ق راض 

الأيار ل مولّرام سااا مي  وىساااكري  ى ش ئرّ ساااواءا إااااكاليل ل أاي  إذ يشااامس اقنابي ا ومضاااّ ام الميا ا وقطع 

ر ىريردر م  تج يعام البناء اقسااساي و اما ال يمك  القيام ب ّي ىم ي  تشمس  الك ربا ي  واتالم الصاناىي ا وأنواىا

مثس هذ  السا ع م  دو  الحصاول أوالر ى ش تراخي  محرّددا اقمر الذي يسافر ى  تكاليف إضاافي ا وصعوبام 
                                                 

ا بيرومو يُقال إ  بعض أصحاب 9132آذار  3؛ مقاب   مع صاناىي م  دمشقا 9132ااباط  93مقاب   ىبر ساكاي  مع صاناىي م  ئ  ا 42 

 جنّ  تعّرض موّ في م لالىتقالو الشراام فّكروا في بناء م اجع في ىررا لت

 Economic Hardships Push Syrian« سالصعوبام االقتصادي  ترفع باقَسر السوري  إلش ال اوي ج »9132ذُِار في صاحيف  تشاري  س43 

Families ا «ذا سيريا  أوبعرفر»جاhttps://bit.ly/2VOfclv جو9132نيسا   1ابط في سجرم زيارد الر 

 و9132اباط  93مقاب   ىبر سكاي  مع صناىي م  ئ  ا 44 

ر في الوقودج »9132بوار جايما س45  ر ونقصااااااا  ,As War Winds Down« سمع تراجع ئرّد الحرب السااااااوريو  يواج و  بردار قارسااااااا

Syrians Contend with Frigid Temperatures and Fuel Shortagesاااباطا  32ا «نافانتي»ا جhttps://bit.ly/2Wf78h3  سجرم

 جو9132آذار  91زيارد الرابط في 

 Militias and crony capitalism to« سالمي يشااايام ورأسااامالي  المحساااوبي  تعيقا  إىادد إىمار ساااورياج »9131ضااااهرا جوزيف س46 

hamper Syria reconstructionا الريمقراطي  المفتوئ مؤسس  ا جhttps://bit.ly/2v94V7L  جو9132اباط  91سجرم زيارد الرابط في 

https://bit.ly/2VOfclv
https://bit.ly/2Wf78h3
https://bit.ly/2v94V7L
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و وفي هذا الساياقا لفت مرير المؤسس  العام  ل صناىام النسيجي ا 47اءاممالي ا وفترام ت خيٍر طوي ٍ  في اإلجر

نضاال ىبر الفتاوا إلش أ  العقوبام االقتصاادي  تضاّر قطاع النسيج بشكٍس ابيرا إذ م  المستحيس استيراد اتالم 

 و48وقطع الأيار الحريث  الضروري  ل طوط اإلنتاج

ر ى  اساااااتيراد اتالم وقطع الأيار وى ش نحٍو مماحسا يبرو أصاااااحاب المصاااااانع في قطا ع اقدوي  ىاجعي  تماما

بسااب  العقوباما ناهيك ى  اسااتيراد المواد ال ام م  مصااادر معروفٍ  إلنتاج اقدوي و الواقع أ  صااناى  اقدوي  

في المئ  م  المصاااانع ى   19ىانت م  أضاااراٍر ودماٍر ها  َي ا وى ش الر م م  بعض التعافي البطيءا توقّف 

ا ما أساااااافر ى  نق  ئادّ في اقدوي  وال وازم الطبي  في سااااااورياا 9135نتااج باالكااماس بح ول أواخر العاام اإل

ا ىادم أساااعار اقدوي  المساااتورددا وال سااايما ت ك الُمصااانَّف  9132و في ااااباط 49وارتفاعٍ م حوٍ  في اقساااعار

ر في المئ  تقري 21بـااااا"المكّمالم الأذا ي "ا لترتفع بشكٍس ابيٍر بنسب   و هذا وتحول العقوبام دو  نجاو الج ود 50با

اتي   إلش إىادد بناء قطاع اقدوي ا فوزارد الصح  أاارم إلش أن ا ىاجعد ى  الحصول ى ش المعايير المرجعي  

الصااااايرالني  الموضاااااوى  ل عقاقير اقميراي  واقوروبي ا اقمر الذي يجع  ا  ير قادرد ى ش تقييم قود المنتجام 

ر ونوىيّت االمصنوى  مح  و51 يا

ف إلش هذ  المشاااااس أ  العقوبام المتراخ   ولّرم اثيرار م  الشاااّك وىرم اليقي  ئيال ايفي  االمتثال بالترابير  أَضاااِ

ر  ااف ا ما دفع المصاارف وااراام التصرير والنقس والت مي  إلش رفض القيام باقىمال التجاري  في سوريا رفضا

 ابه تاّمو

محتمٍس ل عقوبام اقميراي  في المسااتقبس إنما يعير م  م اوف الصااناىيي ا ئتش أ  بعض  والواقع أ  أّي تشااريرٍ 

 211مثالرا ألأت إئرى الشراام اقلماني  ىم ي  بيع آلٍ  بقيم   9132هؤالء برأ يعاني جّراء ذلكو ففي براي  العام 

لك المصااانع اقلماني خشاااي العواق  ا ق  ما9133ألف يورو لشااارا  أدوي  في ئ  ا اا  ُوقّع ىقرُها قبس العام 

 و52المحتم   في الواليام المتحرد نتيج  ائتمال إقرار مشروع قانو  قيصر لفرض ىقوبام أميراي  جريرد

 التهريب والواردات

لطالما اا  الت ري   ير الشاارىي ل بضااا ع موجودار في سااورياا واا  اقااا ال المحسااوبو  ى ش نظام اقساار 

ر في ت ك الفترد إدخال العرير م  الس ع  المساتفيري  اقساسيي  منه في حمانينيام القر  الماضيا إذ لم يك  مسموئا

إلش البالدو حم جاء تحرير التجارد في التساااعينينام والعقر اقول م  القر  الحالي لي فّف م  أنشاااط  الت ري  في 

ر الن راط ساوريا المباار في وضاع  9111بعض القطاىاما ناهيك ى  أ  الأعو اقميراي ل عراق في العام  ئرّا
                                                 

ج تقرير المقّرر ال ال ئول اقحر السااا بي ل ترابير القساااري  أئادي  الجان  ى ش التمتّع بحقوق اإلنساااا  أحناء 9132مج ا ئقوق اإلنساااا  س47 

 Report of the Special Rapporteur on the negative impact of unilateral coerciveالجم وري  العربي  السااوري  م مته في 

measures on the enjoyment of human rights on his mission to the Syrian Arab Republic اhttps://bit.ly/2HGAsFk 

 جو9132اانو  اقول  91م زيارد الرابط في سجر

 ,Unilateral« سإرهاب اقتصاااادي أحّر بشاااكس سااايّا ى ش قطاع الصاااناى  في ساااورياالترابير القساااري  أئادي  الجان  هي ج »9132ساااانا س48 

coercive measures are economic terrorism that badly affected industrial sector in Syria ااااااااااابااااااطا  9جا

https://bit.ly/2UraMPY  جو9132اباط  91سجرم زيارد الرابط في 
 و19-12جا المرجع السابقا 9135ئماددا ىبر  س 49
سجرم زيارد الرابط في  https://bit.ly/2Lffmlgاااباطا  35ا «ارتفاع م حو  ب ساعار اقدوي  المساتوردد في ساورياج »9132ىن  ب ري س50 

 جو9132اباط  91

 جا المرجع السابقو9132مج ا ئقوق اإلنسا  س51 

 و9132اباط  93م  ئ  ا  سكاي  مع صناىيمقاب   ىبر 52 

https://bit.ly/2HGAsFk
https://bit.ly/2UraMPY
https://bit.ly/2Lffmlg
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م ت ف أنشاط  الت ري ا وال سايما ت ري  النفطو بير أ  أنشط  اتّجاٍر وت ريٍ  أخرى  ير ارىي  برزم آنذاكا 

ر بمنتجام وطرق جريردا وىاد الت ري  ىبر الحرود في العراقا وتكثّف  فاازداد مثالر االتّجار بالم رراما مرفوىا

أعوو ولم تك  الحكوم  الساااوري  قادردا في معظم الحاالما ى ش ضااابط الصاااعود الجرير في اقىوام التي ت َت ال

و إال أ  هذا النوع م  الت ري   ير الشاااااارىي لم يشااااااّكس خطرار ى ش اإلنتاج 53لالتّجار  ير الشاااااارىي أو ابحه

 الصناىي الوطني في ت ك الفتردا ى ش ىكا السنوام الق ي   السابق و

ب  في فضاالر ى  ذلكا ازداد ان تشاار الس ع الصيني  سالشرىي من ا و ير الشرىيج إلش جان  الس ع التراي  الُم رَّ

ر في الساانوام الق ي   الماضااي ا ئتش إ  العرير م  الصااناىيي  نرّدوا مّرام ىرّد  السااوق السااوري ا ازديادار م حو ا

ر باتحار الساااا بي  ل ت ري  ى ش المعامس المح ي  سااااا  لت ري  السااااا ع م  تراياا مرورار و وت تي الطرق الر ي54ى نا

بإدل  ومنطق  درع الفرام وىفري  سم  خالل المعابر الحرودي  ال اضاااااع  لسااااايطرد القوام المسااااا ح  التابع  

ل معارضاااا جا وصااااوالر إلش المناطق التي تساااايطر ى ي ا قوام النظاما ى  طريق ااااابكٍ  م مٍ  م  التّجار الذي  

ذَار أ  تراياا صاااااارّرم إلش سااااااوريااا يم كو  ىقودار تمّكن م م  تمرير  المنتجااام ىبر م ت ف ئواجع الجي و يااُ

ر ل يئ  9132م يار دوالر م  الساااا ع سالتي يعرّها النظام السااااوري واردام  ير ااااارىي ج في العام  152ا3 ا وفقا

 و55اإلئصاءام الوطني  التراي 

را   والتي يتم اسااااتيرادها إجماالر م  الب را اذلك انتقر الصاااناىيو  النساااب  المرتفع  ل منتجام المساااتوردد اااارىيا

ا منحت إيرا  النظام خّط ا تما  بقيم  م يار دوالرا وهو قرض 9131الح يف  ل نظام السوريو ففي اانو  الثاني 

ر أ  نصفه ُخّص  إلمرادام النفطا والنصف اتخر ل واردام  جرير اساتُ ِرم لتسارير قيم  الواردام السوري ا ى ما

و هذا وتبقش الساااا ع الصاااايني  التحرّي 56ناىي ا وهي ا ّ ا أتت م  إيرا  أو ىبر اااااراام إيراني العراىي  والصاااا

را اما هي الحال مثالر في قطاع المفرواااااااامو  ر ماا تكو  أقاّس حمناا اقبرز في وجاه اإلنتااج المح يا بماا أن اا  االباا

 ا فيما زّودم الشراام الصيني ا اانت الصاي  قر أصابحت الشاريك التجاري اقابر لساوريا9131فبح ول العام 

ر الصااناىيي  السااوريي ا بم ت ف التج يعام والمواد ال اما نظرار إلش العقوبام اقوروبي  و 57سااورياا وخصااوصااا

 والقماو 58أما المنتجام الروسي  التي بيعَت في سورياا فكانت بمعظم ا م  الحبوب

ر ل صاافقام التجاري  المربح  في البالد نظرار  الواقع أ  قطاع التجاردا وال ساايما االسااتيرادا أصاابا مصااررار  ر يسااا

إلش مسااتويام اإلنتاج االقتصااادي المن فضاا  ل أاي ا و ياب اسااتثمارام النظاما والحاج  إلش الساا ع المحرّدد مثس 
                                                 

fiteers, and Criminals: Syria’s Illicit Partisans, Pro« سالاحاعباياو  والاماناتافعو  والمجرمو ج »9135هاربارما ماااام س53 

Economyو15-11ا 3:12ا المج ّر منترى ف يتشر ل شؤو  الرولي ا ج 

ر  31الاربا: انتشااااااار اقلبساااااا  الم ربا  والباالا  يتساااااابباا  باإ الق ج »9132االقتصاااااااد اليوم س54  اانو  اقولا  91ا «معااماس ألبساااااا  يومياا

https://bit.ly/2PfE0QU  جو9132اانو  اقول  92سجرم زيارد الرابط في 

 31ا جTurkey Remains Key Syria Trade Partner« سترايا تبقش اريك سوريا التجاري اقساسيج »9132« سذا سيريا ريبورم»55 

 جو9132اباط  91سجرم زيارد الرابط في  https://bit.ly/2vglf6Bاباطا 

اانو  الثانيا  95ا جIran Grants USD 1 Billion to Damascus« سإيرا  تمنا دمشق م يار دوالرج »9131س «ذا سايريا ريبورم»56 

https://bit.ly/2GjNkz5  وج9131اانو  الثاني  95سجرم زيارد الرابط في 

 31ا جThe Economic Costs of Syria’s Civil War« سالتكاليف االقتصاااادي  ل حرب اقه ي  في ساااورياج »9131« سيورو نيوز»57 

 جو9131آذار  32سجرم زيارد الرابط في  https://bit.ly/2AMjoHnآذارا 

م يو  طّ  م  القما  9ا3لعام  لتجارد وتصاااانيع الحبوب ىردار م  العقود مع تّجار مح يي  لت مي  مثالرا وقّعت المؤسااااساااا  ا 9132في العام 58 

را وذلك لتفادي نق  ال بع في البالدو  311الروساااايا بقيم   القما ’م يو  دوالر السااااتيراد  311ج »9132س داما  بوسااااتم يو  دوالر تقريبا

 جو9132آذار  91سجرم زيارد الرابط في  https://bit.ly/2GGLgRZاباطا  91ا «’الروسي

https://bit.ly/2PfE0QU
https://bit.ly/2vglf6B
https://bit.ly/2GjNkz5
https://bit.ly/2AMjoHn
https://bit.ly/2GGLgRZ
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 و 59اق ذي ا واقدوي ا ومشتقّام النفط

أيٍر م  رجال اقىمال والتّجار وقر ىمر اقتصااااديو  وصاااناىيو  ىرّد إلش التنرير في الصاااحف بائتكار ىرٍد صااا

ر وسااااايطرت م ى ي اا متّ مي  إياهم بالتنافا مع المنتجام المح ي  في القطاَىي   ر محرّددر مساااااتورددر اااااارىيا سااااا عا

ا ُمنَِحت الساااااتيراد 9132العراىي والصاااااناىيا وئتش بترميرهاو يُذَار أ  ح ثَي تراخي  االساااااتيرادا في العام 

وال سااااايما مشاااااتقّام النفطا واقدوي ا والمنتجام العراىي ا مثس الساااااكر واقرّز المواد الضاااااروري  ل تصااااانيعا 

 و60والطحي 

 إقفال األسواق األجنبية

ر مع العراق الذي ال يعال يَُعرّ سوق  طال  الصاناىيو  في مناسابام ىرّد بإىادد فتا المعابر الحرودي ا وخصوصا

ىقر  ر يا اقراا  العراقيا الفريق أول را  ىثما  و وخالل اجتماعٍ مشااااترٍك 61التصاااارير الر يا في المنطق 

ا مع نظيَريه اإليراني والساااااوريا أى   الأانمي إىادد فتا معبر 9132الأانمي في دمشاااااقا في منتصاااااف آذار 

البوامال الحرودي في دير العور بي  سااااااوريا والعراق في اقيام المقب  ا وهو معبر خاضااااااع لساااااايطرد النظام 

 م  ذلكا اا  معبر البوامال ال يعال مقفالر في أواخر نيسا وى ش الر م  و62السوري

ا الذي أتاو ل م الوصول إلش دول ال  يج 9132وقر رّئ  الصناىيو  بإىادد فتا معبر نصي  في تشري  اقول 

اانو  اقولا وصاا ت قيم  الصااادرام ىبر  13والسااوق العراقي  ىبر اقرد و فم  منتصااف تشااري  اقول إلش 

 و63م يو  دوالرج 9ا91م يارام ليرد سوري  سئوالش  391ا1اقرد  إلش  المعبر مع

مثالرا لم  9132مع ذلكا ال تعال مساتويام الصاادرام مترنيّ  ومحروددو فمعرض دمشق الرولي اقخير في العام 

ر تُذَار ل تصاريرا في ئي  أ   المواد في المئ  م  الصافقام انحصرم بقطاع النسيجا واق ذي ا و 21يوفّر فرصاا

ا 9139و 9133م يو  دوالر بي  العاَمي   991العراىي و هذا وتراجعت قيم  الصااااادرام اإلجمالي  إلش ئوالش 

ر ضااائيالر وصاااس إلش  ر أن ا اانت قبس الحرب 9131م يو  في العام  111ولم تساااّجس إال ارتفاىا م يار  9ا39ا ى ما

رو اما تراجعت الصاادرام م  س ع التصنيع بش ر م  دوالر تقريبا كٍس م حو ا فسّج ت صادرام القط  مثالر تراجعا

ا وتوقّفات بشااااااكاٍس ااااااابااه اااماٍس في 9132ماليي  دوالر في العاام  31ا إلش 9133م يو  دوالر في العاام  322

الساااانوام الق ي   الماضااااي  نتيج  ضااااعف اإلنتاجا وذلك بعر أ  اا  القط  الساااا ع  التصااااريري  اقهّم بعر النفط 

 و64في المئ  م  الصادرام السوري  11إلش  91يشّكس نسب  والفوسفاما واا  

                                                 
 Alienation andحول تأثير األزمة السووووووورية   4102عزلة وعنف، تقرير العام ج 9132المراع السااااااوري لبحول السااااااياسااااااام س59 

Violence, Impact of Syria Crisis Report 2014) ا اقنروااhttps://bit.ly/1E8TPwZ  اانو  اقول  91سجرم زيارد الرابط في

 جو9132

اباطا  9ا اقياما «الحكوم  تتوىر الفاسري  وتجار اقزم  وتِعر بالشفافي ’: بعيت’ومساتوردو  ’ بسامن ’مساتوردو  ج »9132م حما نور س60 

2vR0https://bit.ly/2Hw  جو9132اباط  1سجرم زيارد الرابط في 

أي ولا  2ا «فقط االسااااااتثمااارام العربياا  واقجنبياا  في الشاااااايب نجااار مااا قبااس اقزمااا  %1ج »9132وزارد اإلدارد المح ياا  والبيئاا  س61 

//bit.ly/2UKyNXahttps:  جو9132آذار  91سجرم زيارد الرابط في 

بي  سااااوريا والعراق معبرا  ئروديا  آخرا : معبر التنف ال اضااااع لساااايطرد قوام التحالف التي تقودها الواليام المتحردا ومعبر اليعربي  62 

 الذي تسيطر ى يه قوام سوريا الريمقراطي  المرىوم  م  الواليام المتحردو

 https://bit.ly/2KKNYuVاانو  الثانيا  2ا «منذ افتتائهوو حالح  م يارام ليرد قيم  الصااااادرام م  معبر نصااااي ج »9132ي سىن  ب ر63 

 جو9132اانو  الثاني  91سجرم زيارد الرابط في 

تشري  الثانيا  92ا الحسا «9133باقرقاموو الصاادرام الساوري  تتصاىر ببطء مقارن  بما اانت ى يه منذ ىام ج »9132أبو سا يسا فتحي س64 

https://bit.ly/2Unl0AU  جو9132اانو  اقول  91سجرم زيارد الرابط في 

https://bit.ly/1E8TPwZ
https://bit.ly/2HwR02v
https://bit.ly/2UKyNXa
https://bit.ly/2KKNYuV
https://bit.ly/2Unl0AU
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 سياسات الحكومة: التدابير الُمت َخذة لتلبية مطالب كبار الصناعيينالجزء الثالث: 

ر م   أى نت الحكوم  الساوري  في السانوام الق ي   الماضي ا ى  ىرٍد م  الترابير السياسي  لمحاول  الت فيف جع يا

القتصاادي  المتعرّدد التي يواج  ا الصاناىيو ا وال سايما في ما ي تّ  بمشك   الت ري ا التحرّيام والصاعوبام ا

وإلش ئرّ أقسا مشااك   التجاردو اذلك سااعش المسااؤولو  السااوريو  إلش تحفيع ىودد الصااناىيي  السااوريي  الذي  

  تتعارض مع مصالا بعض  ادروا البالد خالل الحربا م  أجس تععيع االستثمار في القطاعو إال أ  الترابير هذ

 رأسماليي المحسوبي ا وابكام الن   االقتصادي  الجريرد المرتبط  بالنظامو

 إعادة الصناعيين السوريين من مصر

لقر دىت الحكوم  والصاناىيو  في سوريا بشكٍس متعايٍر رجاَل اقىمال السوريي  إلش العودد إلش البالدا وىمرم 

ا إلش تقريم العرير م  الحوافع ل صناىيي  السوريي  الم اجري ا وال سيما َم  9131الس طام الحكومي  منذ العام 

من م في مصاارا اي يعودوا إلش ساااوريا ويسااتثمروا في اا و/أو يسااات نفوا اإلنتاج في منشاا ت مو وقر تضاااّمنت هذ  

 ا وإنشاااااء الحوافع خفض الرسااااوم الجمراي  ى ش مرخالم اإلنتاجا وإىادد جرول  أّي دي  لرى مصااااارف الرول

معرٍض دا ٍم ل ساا ع السااوري  في مرين  المعارض في دمشااقا وتحسااي  المعارض ال ارجي  بأي  توساايع أسااواق 

التصاريرا إضااف ر إلش تسا يس استيراد المواد ال ام الضروري  لرىم التصنيعا وتقريم التس يالم ل صناىيي  الذي  

ا ااااّك ت وزارد االقتصااااد لجن ر مؤلّف ر م  9132لعام و وفي ا65تضاااّررم منشااا ت م لتمكين م م  اساااتئناف اإلنتاج

فار  الشاااا ابيا وسااااامر الرباا ولبي  اإلخوا ا ر يا  رف  صااااناى  ئم ا ل عمس ى ش إقناع الصااااناىيي  

 و66السوريي  الذي   ادروا البالد بالعودد إلي ا

تجرر اإلااااارد إلش أ  معظم هؤالء الصاااناىيي  هم م  ئ  ا ما يعني أن م في  البيت م العظمش م  خ فيٍّ  سااانّيٍ  

ري ا وأ  أصس حروت م يكاد ال يمّت ب ّي ص   بمؤسسام الرول ا بس هو نتيج  االستثمار الرأسماليو والواقع  َئضاَ

مسؤولي  السوريي  ى  ترئيب م بالعروض التي تقرّم ا أ  هؤالء الصناىيي  ىبّروا في م ت ف اجتماىات م مع ال

ر مطال  إضاااافي ا أهّم ا إنشااااء مجالا إدارد ل منطاق الصاااناىي  المتضاااّررد في  الحكوم ا ولك  اانت ل م أيضاااا

ئ  ا ومنا القروض لمرافق إىادد إىمار إضافي ا وإىادد جرول  القروض سإطال  ُمَ س تسريرهاج لرجال اقىمال 

  ى  إىادد التساااارير ل مصااااارف السااااوري و اذلك تطّرق الصااااناىيو  إلش مسااااا س ىرّد ترتبط بالرسااااوم المت  ّفي

 الجمراي ا و يرها م  القواىر الُمنّظم  لقطاع اقىمالو

بير أ  بعض أوساااط الن   االقتصااادي  ورموز النظام أبرم مقاوم را إذ لم يتواَ  رأسااماليو المحسااوبي  ى  انتقاد 

ا وبعر أسااابوعٍ ى ش زيارد وزير 9139تعتمرها الحكوم  إلىادد الصاااناىيي  الساااوريي و ففي ااااباط الترابير التي 

نرّدم فيه بشرّدٍ بـ"الصناىيي   67الصناى  السوري القاهردا نشرم صحيف  الوط  التي يم ك ا رامي م  وف مقاالر 

لُمقرَّم  م  الرول و وأوصش المقال المصريي " لأرورهم المعىوما وقن م ااترطوا ىودت م إلش سوريا بالحوافع ا
                                                 

 Khamis, Syrian« سىمال الساااااوريو  في مصااااار يناقشاااااو  سااااابس تفعيس االساااااتثمار في ساااااوريا: رجال اق خمياج »9132ساااااانا س65 

businessmen in Egypt discuss means to activate investment in Syriaئعيرا ا  91ا جhttps://bit.ly/2VPK6tD  سجرم

 جو9132اانو  اقول  13زيارد الرابط في 

سجرم زيارد الرابط  https://bit.ly/2Xoj5hCاباطا  31ا «اإلقناعوو اطريق  إلىادد الصناىيي  الم اجري  إلش سوريا!ج »9132اقتصاد س66 

 جو9132اباط  32في 

 جو9132اانو  اقول  3الرابط في ا سجرم زيارد الوط اباطا  99ا «’المصريو ’صناىيونا ج »9131هااما ى ي س67 

https://bit.ly/2VPK6tD
https://bit.ly/2Xoj5hC
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هؤالء ب   يرفعوا مسااتحقات م ااف ا بما في ا مت ّخرام الريو  والرسااومو وى ش نحو مماحسا أى   ئاام المصاارف 

ر فقط ل صااااااناىيي  الذي  وقفوا إلش جان  النظام 9132المراعي درير در اما في تموز  ا أنه ساااااايمنا قروضااااااا

نتقادام والت ّجمام فكا  ى ش اقرجا ت ويف هؤالء الصااااناىيي  والضااااأط و أما ال رف م  هذ  اال68السااااوري

ى ي ما بإيصال رسالٍ  إلي م مفادها أن م إذا ىادوا إلش سوريا فع ي م اإلىال  بوضووٍ ى  دىم م ل نظام السوري 

 وإ  ار ا والرضوخ لصناىيي المحسوبي  هؤالءو

ل صااناىيي  السااوريي  في وقٍت قري ا إذ إن م اسااتثمرواا لك  ال ااايء يرّل إلش ات  ى ش ئصااول ىودد جماىي  

اما ذارنا أىال ا مبالم ابيردر في مصرا وال يعالو  يستفيرو  م  اروٍط جيردٍ جرار هناك سى ش الصعيرَي  المالي 

و في المقابسا يعتبر رجال اقىمال الم اجرو  هؤالء سبَم  في م  ير المعارضاااي  ل نظام الساااوريجا 69واقمنيج

ا أى   خ رو  الموقعا ر يا تجّمع رجال اقىمال 9132  الظروف ليساااااات ُم يّا در بعار لعودت مو ففي ااااااابااط أ

ب  م  الحكوم  الساااااوري ا أنه  وإ  اا  العرير م  ئتش الساااااوريي  في مصااااارا وهو رابط  م ني  مساااااتق   ُمقرَّ

ر ل عودد إلش سااااورياا ال برّ أّوالر م  إيجاد الح ول  و في هذا السااااياقا أاااااار ىّمار 70وتطبيق االصااااناىيي  مسااااتعرّا

ر جريرار ل نسااايج في أرمينياا إلش أنه ئاول  صاااباشا وهو صاااناىي م  ئ   مقيم في مصااار افتتا مؤّخرار مصااانعا

استئناف العمس في مصنعه في ئ  ا ولكنه أقف ه مجردار نظرار إلش االرتفاع الكبير في تكاليف اإلنتاجا وىجع  ى  

ر التنااافا مع المنتجااام  باا  اققااّس حمنااا ر 9132و هااذا وأقف اات مئااام معااامااس الأعل في ئ اا ا في آذار 71الُم رَّ ا وفقااا

لصااااااحيف  تشااااااري ا بعر أ  ىانت م  نق  المواد ال اما ومنافساااااا  الساااااا ع المسااااااتورددا وانقطاع الك رباءا 

 و72والممارسام الفاسرد

 التهريب والواردات

مام السااااااوري  المتعاقب  ى  اتّ اذ ترابير م ت فٍ  ل حرّ م  ا أى نات الحكو9133مناذ بارايا  االنتفااضاااااا  في آذار 

اساااااتيراد بعض المنتجاما وإىادد ترايع الج ود ى ش اإلنتاج المح يو فوضاااااع ر يا الوزراء ىماد خمياا في 

ر إلش الحرّ 9132اانو  اقول  ا ساياساٍ  الساتبرال الواردام م  ا ن ا أ  ت فّض فاتورد الس ع الُمنتَج  مح يا  ا أُساُ

ا 9139المستوردد في العام  51س ع ر م  الس ع الـاا 91اقدنشا وتحقيق االاتفاء الذاتيو وفي دراسٍ  ئول استبرال 

ر  ع ىاردٌ م  المعاايير لتحقيق هذا ال رفا أبرزها تحرير الساااااا ع التي ينبأي أ  ينتج ا القطاع ال ال مح يا ُوضااااااِ

ر مع توّج ام النمو في قطاع التصااانيع االساااتيرادا وتحرير القطاىام ال بحسااا  حق  ا في فاتورد ُمسااات رَف  تمااااايا

را حم السير نحو القطاىام ال اص  الرا رد التي تتمتّع بإمكانام التطور والنمو  و73ىموما

                                                 
سجرم زيارد  https://bit.ly/2TghJ9Zتموزا  91ا «ئكوم  اقساااار تحاول تسااااريع الرورد االقتصااااادي  في الأوط ج »9132ىن  ب ري س68 

 جو9132تشري  الثاني  92الرابط في 

تجّمع رجال اقىمال السااوريي  هناكا الذي  يضااّمو  ب ا وزير الصااناى  السااوري إلش مصاار ل قاء  ا وىق  العيارد التي قام9131في آذار 69 

صر مالعرير م  الصناىيي ا استجاب النظام المصري باإلىال  ى  نيّته إقام  منطقٍ  صناىيٍ  متكام ٍ  ومنش ٍم أخرى ل صناىيي  السوريي  في 

 ىادد اجتذاب موامبادردٍ ل تصرّي لمحاوالم النظام السوري إل

آخروو الموقع: ىودد الصاااناىيي  الساااوريي  م  ال ارج يتط   ئ والر ’ ق مك أخضااار’دىا إلش مؤتمرج »9132أخبار الصاااناى  الساااوري  س70 

 جو3291آذار  9سجرم زيارد الرابط في  https://bit.ly/2ZjK1kdاباطا  99ا «لمعضالت م في الوط 

ر ل نساااايج في أرمينيا ويوضااااا سااااب  إ الق معم ه بح  ج »9132إىمار سااااوري  س71  آذارا  2ا «صااااناىي ئ بي ااااا ير يفتتا معمالر ضاااا ما

https://bit.ly/2vcI7nI  جو9132آذار  31سجرم زيارد الرابط في 

 Hundreds of Textile Factories Out of« سنساااايج تتوقف ى  العمس في سااااوريامئام معامس الج »9132س «ذا ساااايريا ريبورم»72 

Work in Aleppoآذارا  39ا جhttps://bit.ly/2VOg0XA  جو9132آذار  39سجرم زيارد الرابط في 

سا ع  سايتم االستأناء ى  استيرادها وو الش ابي: دىم الصادرام وتوفير متط بام التشأيس ومحارب   91ج »9132أخبار الصاناى  الساوري  س73 

 جو9132اانو  اقول  91سجرم زيارد الرابط في  https://bit.ly/2VT5VJ1اانو  اقولا  91ا «الت ري 

https://bit.ly/2TghJ9Z
https://bit.ly/2ZjK1kd
https://bit.ly/2vcI7nI
https://bit.ly/2VOg0XA
https://bit.ly/2VT5VJ1
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 والبير أ  هذ  السااياسااام  ذّم االنتقادام في صاافوف بعض مجموىام التّجار الذي  يُ رّدهم خفُض الواراداما 

ر ترابير تُذَارا فيما تبقش مصالا التّجار هي السا ردو والواقع أ  في رؤي  منافع م تير بو   ََّ ذ ىم يّا تضاءلا ف م تُت

 9139في المئ ا سااااارىا  ما أُلأي في العام  2قرارار بحظر جميع الواردام ذام المعرّل التعريفي الذي يعير ى  

ا اساتطاع محمر ئمشاوا برىٍم 9132 و ومؤّخرار في آذار74ىق  السا ط الذي ىبّرم ىنه أوسااط اقىمال المح ي 

ار ورجااال اقىمااالا أ  يقنع ر يا الوزراء بااإلأاااء مرسااااااوم ئكومي يفرض ى ش  م  مجموىااٍ  ابيردٍ م  التجااّ

ر ى  دفع ا قمناء الجمارك في وزارد المالي و  المستوردي  دفع رسوٍم قنص يٍ  لوزارد ال ارجي  والمأتربي  ىوضا

ر فوزارد ال ارجي  والمأتربي  ا انت لتُ ِعم المساااتوردي  بتقريم وحا ق ئول تسااارير الرسااام القنصااا يا وخصاااوصاااا

فاتورد واا ادد منشا  ُمصارَّق  م  السافارد السوري  في الب ر الُمصرّرا وهو تربير اّكس مشك  ر لمعظم التّجار إذ إ  

ا  ب ر منش  بس ىبر لبنالأالبي  العظمش من م تساتورد السا ع إلش ساوريا م  مصاادر مج ول ا أو ال تستوردها م  

 و 75وب را  ىربي  أخرى

أما في ما يتع ّق بالت ري ا فعمرم الحكوم  السااااوري  مؤّخرار إلش وضااااع خريط  طريق متكام   لرولٍ  خاليٍ  م  

ب ا يُصاار إلش تطبيق ا في العام  و بير أ  الصاناىيي  ىبّروا ى  م اوف م بشا   فعالي  مص ح  9132السا ع الُم رَّ

ا وهي م اوف ىّعزت ا مصاااااادر 76و ياب مصاااااراقيت اا نظرار إلش ات ام ا بالتوّرط العميق في الفساااااادالجمارك 

 إىالمي  ىرّدو

ا اشافت صحيف  الوط  السوري  أ  مسؤوالر في الجمارك اخت ا م يارام ال يرام السوري  حم فّر 9132في آذار 

قر منعت بّل مقاب   مع فار  الشاااااا ابي نرّد في ا  و وااانت قناد اإلخباري  السااااااوري  المؤيّرد ل نظام77إلش ال اارج

بـااااااا"التّجار" الذي  يشاااراو  في سااوق الت ري ا ما أ  ر مرى ئساااسااي  هذ  المساا ل و وقر ذار الشاا ابي بشااكس 

ر إيّا  78خال اسااام "أبو ى ي خضااار" ا وهو رجس أىمال بارز له اساااتثمارام متعرّدد في ااااتّش المشااااريعا متّ ما

معامس ىبر است رام المي يشياما وبإفال  مالكي معامس البالستيك في ئ  ا إضاف ر إلش بفرض الضارا   ى ش ال

ت ري  م ت ف المنتجام م  ترايا ىبر المعابر الحرودي و ولم يضااأط "أبو ى ي خضاار" لسااح  اااريط الفيريو 

ر م  إلأاء قرار أصررته وزارد الراخ ي  في  ف أّي تعامالم بوق 9132اباط  93المذاور فحسا ا بس تمّك  أيضاا

ر  ر تاّما  و79أو ىقود معه وقفا

ر اااارا  ااااح  الساااتيراد م ت ف  9132وى ش نحٍو مماحسا أُفير في نيساااا   ا رساااميا أ  رامي م  وف اا  أساااّ

ر أ  السااا ع التي م  المفترض أ  تساااتوردها الشااارا   المنتجام م  لبنا  إلش ساااوريا في المساااتقبس القري ا ى ما

لكتروني ا واق ذي ا واقدوي ا ومساااتحضااارام التجميسا والميا  المعرني ا والعرير تشااامس المالباا واقج عد اإل

م  المنتجام  ير المتوفّرد في الساااوق الساااوري و هذا ويضاااع م  وف نصااا  ىينيه ائتكار قطاىام واساااع  في 
                                                 

 Syria Restricts« سسااوريا تحرّ م  المفرواااام المساتوردد في محاولٍ  إلرضاااء الحرفيي  والصاناىيي ج »9139« سذا سايريا ريبورم»74 

Imports in a Bid to Appease Craftsmen, Manufacturersاااااباطا  9ا جhttps://bit.ly/2VRQ7X5 9ط في سجرم زيارد الراب 

 جو9132آذار 

 جو9132آذار  2سجرم زيارد الرابط في  https://bit.ly/2IES7Oxآذارا  2ا «اقتصادياموو ئمشو الذي استحق الشكرج »9132اقتصاد س75 

 ا بيرومو9132ار آذ 3؛ مقاب   مع صناىي م  دمشقا 9132اباط  93مقاب   ىبر سكاي  مع صناىي م  ئ  ا 76 

آذارا  9ا «مسااااااؤول في الجماارك يتوارى ى  اقنظاار بعار اشااااااف تورطاه بم فام فساااااااد بم يارام ال يرامج »9132إىماار سااااااوريا  س77 

https://bit.ly/2Iue9UH  جو9132آذار  31سجرم زيارد الرابط في 

صااالم بج اٍم  إلش جان  اسااتثماراته في الساايائ  واالتصاااالم والعقاراما يم ك ااارا  أم  وتربطهاساامه الحقيقي هو خضاار ى ي طاهرو 78 

 نافذدٍ في اقج عد اقمني و

آذارا  31ا «خضاااااار طاااهروو االقتصاااااااادي الصااااااااىاار الااذي أجبر وزير الااراخ ياا  السااااااورياا  ى ش التراجعج »9132مرادا ىباار الج يااس س79 

https://bit.ly/2PgODTH  جو9132آذار  91سجرم زيارد الرابط في 

https://bit.ly/2VRQ7X5
https://bit.ly/2IES7Ox
https://bit.ly/2Iue9UH
https://bit.ly/2PgODTH
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ب  المربح  ل أاي  أو ى ش اققّس السايطرد ى ي ا بمسااىرد دا رد الجم  اركا ىبر است رافمجال تجارد السا ع الُم رَّ

 و 80بعض التّجار المن رطي  في أىمال الت ري 

 تشجيع االستثمار وإعادة اإلعمار

ا اىتمرم الحكوم  ساا ساا  ر م  القواني  بأي  تشااجيع االسااتثمار وإىادد اإلىمار في المواقع 9132في أوا س العام 

ئ   ودمشق وئم ا في ئي  أىادم  الصاناىي و ف ُىير ترميم آالف المنش م الصناىي  والحرفي  في محافظام

 و81المؤسسام الحكومي  خرماٍم مثس الك رباء والميا  والطرقا وال رمام ااف  الضروري  ل مر  الصناىي 

مذّاك الحي  ُطبّقَت ترابير م ت ف  لتععيع القطاعا ف ُىفي الصااناىيو  م  رسااٍم ى ش رخ  البناء اا  يج  دفعه 

ر قبس البرء ببناء معمس أو اما قرّمت الحكوم   و82توسااايع معمس موجود أصاااالر في مرين  أو منطق  صاااناىي  ساااابقا

ا وأتائت بعُض التساا يالم اسااتيرادَ بعض المواد 84والمر  الصااناىي  83السااوري  إىاناٍم مالي ر لمساااىرد القطاع

ي قّوتنا" ف ال ام م  دو  ضاارا   أو بضاارا   ُم فَّضاا و هذا وُىِقر المؤتمر الصااناىي الثالل بعنوا  "صااناىتنا

ر في 9132ئ  ا في تشااري  الثاني  ا وَخ ُ  إلش ساا ساا   توصااياٍم م  الصااناىيي  أقّرها مج ا الوزراء رسااميا

ر في االقتصاااد 9132اانو  الثاني  ا واااّك ت الراا ع الر يساا  إلىادد ت ساايا قطاع التصاانيع بوصاافه فاىالر م ما

لمواد ال ام والطاق  وتوافرهماا وبناء خطوط اإلنتاجا الوطنيو وماا تضااااااّمنتاه هاذ  اإلجراءام هو معالج  ا ف  ا

ودىم الصااااااادراما وتوفير التساااااا يالما والحوافعا واإلىفاااءاما والتسااااااويقا وإقاااماا  المعااارض في الااراخااس 

 و85وال ارج

فضاالر ى  ذلكا أى   اسل م  وزير الصاناى ا محمر مع  زي  الري  جذب ا ومرير المصرف الصناىيا الراتور 

ر وتساا يالٍم خاصاا ر ب رف تععيع اإلنتاج 9132في اااباط  ىمر ساايريا ا ى  منا الصااناىيي  والحرفيي  قروضااا

سنواما ولك  بفا رد تتراوو ما  31الوطنيا قُرَّرم قيمت ا اإلجمالي  بم يار ليرد ساوري  لمرّد أقصاها م  سن  إلش 

و 86م  المؤساااساااام الصاااأيرد والمتوساااط  ابيردر ل أالبي  العظمش في المئ ا اقمر الذي ااااّكس ىقب ر  39و 31بي  

را في العام  22واا  المصاارف منا   595و3م يو  ليرد سااوري  سئوالش  119ا بقيمٍ  إجماليٍ  ب أت 9132قرضااا

 و87م يو  دوالرجا وهو رقٌم يُعَرّ صأيرار جرار لسن  اام  

                                                 
 https://bit.ly/2LbFbCLنيسا ا  32ا المر ا «اارا  م  وف ل شاح  البريوو تتولش الت ري  بي  لبنا  وساورياج »9132النحا ا سا يم س80 

 جو9132نيسا   92سجرم زيارد الرابط في 

ر  322م يارار ئجم االساتثمار التراامي وت صاي   932مرير مرين  الشايب نجاروو ج »9132وزارد اإلدارد المح ي  والبيئ  س81  ر صناىيا ا «مقسما

https://bit.ly/2Djf8my  جو9132اقول  تشري  32سجرم زيارد الرابط في 

سجرم زيارد الرباط في  https://bit.ly/2Ez9eifأيارا  91ا «مرساوم يعفي الصناىيي  م  رسوم تجرير رخ  البناءج »9132ىن  ب ري س82 

 جو9132أيار  11

ماليي  دوالرج؛ وقر  9م يارام ليرد ساااوري  سئوالش  1لصاااناىي  ا ب أت مسااااهم  الوزارد في ميعاني  االساااتثمار في المر  ا9132في العام 83 

م يو  دوالرج؛ أما اإلىانام الُمقرَّم  بموج  المرسوم  232ا3ماليي  ليرد ساوري  سئوالش  2ا2ب أت اإلىانام الُمقرَّم  م  لجن  إىادد اإلىمار 

م يارام صااافي اسااتثمارام  2ا9ج »9132يما ا ى ي محمود سماليي  دوالرجو ساا  9ا1م يار ليرد سااوري  س 2ا3فوصاا ت إلش  13التشااريعي 

 جو9132اانو  الثاني  1سجرم زيارد الرابط في  https://bit.ly/2V7D7iUاانو  اقولا  11ا الوط ا «المر  الصناىي 

 م يار ليرد سوري  ل مر  الصناىي  التي هي قير اإلنشاء والتنفيذو 2ا39 ا قرّمت وزارد اإلدارد المح ي  والبيئ  أاثر م 9132في العام 84 

 https://bit.ly/2PVAtaGاباطا  2ا «صناىي يتمنش ى ش الحكوم  أ  ترىم الصناىيي  ب سعار المشتقام النفطي ج »9132االقتصاد اليوم س85 

 جو9132اباط  32سجرم زيارد الرابط في 

 https://bit.ly/2IGYLnyاااباطا  9ا «هذ  قروض المصاارف الصااناىي وتساا يالته’وو وزارد الصااناى ’ىبر ج »9132أخبار الصااناى  س86 

 جو9132اباط  95سجرم زيارد الرابط في 

ر بقيمااا   22نااااىي يمنا الصااااااج »9132مصااااااطفشا محمااار راااااا  س87  ااااانو  اقولا  91ا الوط  أو  الي ا «م يو  ليرد 119قرضااااااااا

https://bit.ly/2v9zrym  جو9132اانو  اقول  13سجرم زيارد الرابط في 

https://bit.ly/2LbFbCL
https://bit.ly/2Djf8my
https://bit.ly/2Ez9eif
https://bit.ly/2V7D7iU
https://bit.ly/2PVAtaG
https://bit.ly/2IGYLny
https://bit.ly/2v9zrym
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ر يتيا ل صناىيي  استيراد الوقود ومنتجا9132في آذار  مرّد م النفط ىبر البّر والبحر لا أصررم الحكوم  مرسوما

ر ى ش مطال  الصاااناىيي  بت بي  ائتياجات م اإلنتاجي  و فضاااالر ى  ذلكا اساااتمر 88حالح  أاااا را وهو قراٌر جاء ردّا

النظام في اااااراء النفط م  المناطق التي تساااايطر ى ي ا قوام سااااوريا الريمقراطي ا ى  طريق ااااارا  قاطرجي 

وذلك إما ىبر القنوام الرسااامي  بالتنسااايق مع السااا طام الكردي  ل دارد الذاتي ا ال اضاااع  ل عقوبام اقوروبي ا 

ر إلش  ألف برميس في اليوما في ئي  أ  وزارد النفط تستطيع أ   319وإما ىبر سوق الت ري و وتحتاج البالد ئاليا

ر لما ذارته صحيف  الوط  الموال 95تؤّم    و89ي  ل نظامفي المئ  فقط م  االئتياجام الفع ي ا وفقا

لقر القت هذ  الترابير ترئي  المؤسااااااسااااااام الصااااااناىي ا الكبير من ا ى ش وجه ال صااااااولا في ئي  انتقرم 

ر التطبيق الجع ي ل ا وىرم اتّساق ا و لك  الترابير هذ  ليست اافي ر إجماالر لحّس المشااس 90المؤسسام اقصأر ئجما

سااايما المؤساااساااام الصاااأيرد والمتوساااط ا أو لتحرّي هيمن  ال يك ي  العميق  التي يواج  ا قطاع التصااانيعا وال 

  وتمارس ا ى ش مستوى االقتصاد الك ّي والسياسيلضالع  في أنشط  التجاردا هذ  ال يمن  التي االشبكام الن بوي  

 خاتمة

إ  وضاااع قطاع التصااانيع أبعر ما يكو  ى  االساااتقرار وتحقيق االنتعاشا ى ش الر م م  إىادد فتا المنشاااا ما 

الوصااول إلش مسااتوى أى ش م  اإلنتاجو اما أ  بيانام الرىم والترابير الحكومي  ئول قطاع التصاانيع الوطنيا و

ر أصحاب المؤسسام الصأيرد والمتوسط  من ما  ليست اافي ر لطم ن  اق  بي  السائق  م  الصناىيي ا وخصوصا

 ي  ى ش المستوى الك ّيوف ؤالء يواج و  تحرّيَي  احنَ

ني قطاع الصااناى ا والتصاانيع تحريرارا م  مسااتوى مرتفعٍ م  الرمارا ولذا ال برّ ى ش اقرجا م  إىادد أوالرا يعا

النظر في ىم ي  تعميق العقوبام العام  واساع  النطاق ضر سوريا وإىادد صيا ت اا قن ا م  المرجا أ  تستمر 

 تصنيعوفي اإلضرار بفئاٍم واسعٍ  م  الشع  والمجتمعا بما في ذلك قطاع ال

را ىّمقاات الحرب النموذج االقتصااااااادي التجااري القااا م ى ش المضااااااارباا  في أرجااء المنطقا ا والاذي يتميّع  حاانياا

باالساتثمار في المشاريع الربحي  قصيرد المرىا وال سيما في مجالَي التجارد والعقاراما وقطاع ال رماما وذلك 

والواقع أ  الحرب أتائت بروز ج اٍم فاى ٍ  جريردٍ في ى ش ئساااااب االقتصاااااد الُمنتِجا بما فيه قطاع التصاااانيعو 

ر باقج عد اقمني ا تن رط في م ت ف قطاىام اقتصاااااد الحربا وتسااااعش أاثر  قطاع اقىمالا ى ش صاااا    البا

ر ما تتعارض المصااااالا االقتصااااادي  والتجاري  ل ذ  الج ام 91ف اثر وراء ىا رام اسااااتثمار سااااريع  و هذا و البا

ر أ  العم ي  هذ  اانت برأم في أوا س القر  الحالي الفاى   الجرير د مع إمكاني  إىادد تععيع قطاع التصاااااانيعا ى ما

مع تحرير السااوق السااوري ا إال أ  التّجار زادوا بشااكٍس م حوٍ  م  هينمت م ى ش االقتصاااد السااوريا ووّطروها 
                                                 

آذار  32سجرم زيارد الرابط في  https://bit.ly/2XrKu25آذارا  1ا «الساااماو ل صاااناىيي  باساااتيراد الفيول والمازومج »9132تشاااري  س88 

 جو9132

 https://bit.ly/2V1mO86ا المر ا «’التعاو ’تالئق الم ربي وو بعرما أوقف النظام ’ قساااااار’أزم  المحروقام: ج »9132محمارا محمار س89 

 جو9132نيسا   92سجرم زيارد الرابط في 

ا اقياما «’ما تعطيه باليمي  ت خذ  باليسار’اإلىفاءام الضريبي  ل منش م المتضررد: صناىيو  يت مو  الحكوم  ب   »جا 9132م حما نور س90 

 جو9132نيسا   91ي سجرم زيارد الرابط ف https://bit.ly/2XX0olrنيسا ا  9

مع ر الجامع  ا «السياق السياسي االقتصادي إلىادد اإلىمار في سوريا: اتفاق في  س إرل تنموي  ير متكافاج »9132ضاهرا جوزيف س91 
 جو9132اانو  الثاني  91سجرم زيارد الرابط في  https://bit.ly/2XgIWZfااقوروبي 

https://bit.ly/2XrKu25
https://bit.ly/2V1mO86
https://bit.ly/2XX0olr
https://bit.ly/2XgIWZf
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ر ى ش ئساب الصناىيي و  ئتش في السنوام اقخيرد الماضي ا خصوصا

ل وضعا وإ  اانوا يؤيّرو  النظام واإلجراءام الحكومي   همر ابار الصاناىيي  في مناسبام ىرّد ى  انتقادلقر ىبّ 

الُمتَّ ذد ل ت فيف م  الصااعوبام التي يواج ون او وفي السااياق نفسااها تشااّكس دىوام بعض المسااؤولي  السااوريي  

طاع الصناىي العام ىبر نموذج خص صٍ  وابار صاناىيي القطاع ال ال الُمطاِلب  بتعميق ىم ي  خص ص  الق

ر يضّر بقطاع التصنيع اكّسو فم  ا   ذلك أ  يتيا قيام سوق استثمار جريرد لكبار  بالشراا  مع هذا اقخيرا توّج ا

صااااااناىيي القطاع ال الا الذي  ساااااايعمرو  إلش االسااااااتثمار في قطاىام تصاااااانيع ىام  ُمربِح ا في ئي  أ  

رو وهذا اقمر سايؤحّر ى ش اقرجا بشاكس س بي ى ش الصاناىيي  الذي  يعانو  ىجع ار ساتت  ّش ىن م الرول  ترريجيا

 وضع العّمالا ذلك أن م يستفيرو  ىاددر م  م ت ف أنواع الضما  االجتماىي في القطاع العامو

ر في استقرار االقتصادا وبشكٍس ىام ا بالدا إذ لإ  انتعاش قطاع التصانيع وتطّور  يمك  أ  يشاّكال ىنصارار أسااسيا

م  اا ن ما أ  يعّعزا اإلنتاج المح يا ويق اّل بشاكس جع ي الضاأط ى ش ال يرد الساوري  لتمويس الس ع المستورددو 

ر في خفض اىتماد ساااوريا ى ش المنتجام المساااتوردد م  إيرا  وروسااايا  وقر يسااااهم هذا العامس إلش ئرّ ما أيضاااا

ير في الساانوام الق ي   الماضااي و اذلك يمكنه أ  يشااّجع فرل والب را  اقئنبي  اقخرىا والتي تعايرم بشااكس اب

ىمٍس بري ٍ  ى  ت ك المرتبط  باقتصاااااااد الحربو بير أ  نموذج االنتعاش الحالي يبقش أبعر ما يكو  ى  ضااااااما  

 ن ض  القطاع في المستقبس القري و
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