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بسم ا الرمحن الرحيم

إِنَّكقَالُوا سبحانَك لَا علْم لَنا إِلَّا ما علَّمتَنا  {

أَنْتيملالْعيمكالْح{

صدق ا العظيم العلي
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}ءاإلهدا{

متضي السنون وتبقى الذكرى قائمة ...

على يقني بأنه عندما ميوت إنسان طيب، فإن الناس الذين يرتكهم خلفه لن يتوقفوا عن الشعور باألمل إنين 

.....لفقدانه، وإنين أيضاً على يقني بأن كل الذين عرفوا باسل، سيذكرونه باخلري ويرتمحون عليه

روحاً و  ،يد باسل األسدإننا اليوم نرنو بأبصارنا و بصائرنا إىل اإلرث الكبري الذي استودعه لنا الشه

جليلنا و لألجيال املتعاقبة على مر الزمان، هذا اإلرث الغين بشمائل الباسل  ،أمثولة و هنجاً  ،مسلكاً

باملعايري إذ أنه و،والذي حيمل يف طياته أروع معاني الفضيلة و التضحية و العلم و املعرفة ،احلميدة

لشاب كباسل األسد منوذجاً مرموقاً، ومثال سامياً لقدرة  اإلنسانية والسياسية تبدو القيمة الفردية

الشباب العربي على التفوق واإلرادة وإحياء األمل يف النفوس اليت تستشرف صورة املستقبل املشرق 

.....ورؤاه الناصعة

فالباسل مل يكن رجال عادياً بل كان رجال يف حجم الوطن اختصر معاني الشهامة والرجولة  

علماً ومنارة يف العصر الذي عاش فيه، وهبذه اخلصوصية وهذا التفرد دخل تاريخ الوطن فكان حبق

ا أن نتمثله و نقتدي به من أجل خري هذه األمة و رفعتها قتضي الوفاء منفم،قلوبنا وكتب له اخللود يف

وكرامتها .

ـــدــــــــل حافـــظ األســــهيد باســإىل روح الش
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ة...إىل األب القائدإىل روحك الطاهر

حــــــافــظ  األســــــــــد  الدالقائد اخل

.........إىل قــــائد هذا الــوطـــن امــتنــــاز عزتنـــا وكرـنـــا ورمـروبتـــــــــد عـأسإىل 

السيد الرئيس بشــــار حــــافـــظ  األســــــد

إىل أرواحكم الطاهرة....

وري وقوى األمنشهداء اجليش العربي الس

...إىل الينبوع الذي ال ميل العطاء،إىل من حاكت سعادتي خبيوط منسوجة من قلبها

أمي الغالية....إىل  

إىل،من أجل دفعي يف طريق النجاح ءبشيمل يبخل  و  ،قى ألنعم بالراحة واهلناءـعى وشـإىل من س

علمين أن أرتقي سلم احلياة حبكمة وصرب من

....لعزيزإىل والدي ا

هم جيري يف عروقي ويلهج بذكراهم فؤاديـإىل من حب

الدين....ءأخوتي األعزاء...فاتن ...عال

يعربإىل أخي الثاني....

لينا الثانية....إىل أخيت

........إىل رياحني حياتي

ساره...علي...دميا..علي

نوا عونناً يل يف حياتي..إىل من كا ،طريق احلياة معاًإىل من سرنا سوياً وحنن نشق 

أصدقائي األعزاء....
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يإىل من أضاء بعلمه عقل

ؤايلو هدى باجلواب الصحيح حرية س

فأظهر بسماحته تواضع العلماء 

وبرحابته مساحة العارفني

.....احملرتم إىل أستاذي الفاضل الدكتور نور الدين هرمز

بنصحه فكان يل نعم الناصح واملعلّم وكان  تكرم مشكوراً باإلشراف على هذا البحث وأمدني الذي 

حبق استاذاً ومشرفاً جتاوز بوقته وجهده واجبات اإلشراف ليثري البحث بعلمه ومالحظاته

إىل  كل من ساهم  يف إخراج هذا البحث املتواضع ومد يد العون 

إىل السادة الدكاترة  أعضاء جلنة احلكم واملناقشة:

.... و الدكتور هيثم جعفر احملرتمالدكتور طرفة شريقي احملرتم

كبري يف االرتقاء هبذا الثر األعلى  تفضلهم قبول مراجعة هذا البحث ومناقشته وسيكون ملالحظاهتم 

العمل.
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فهرس المحتویات

رقم الصفحةمحتویات البحث

Jالمقدمة

Kمرجعیةالدراسات ال

Nمشكلة البحث

Nأهمیة البحث

Oأهداف البحث

Oت البحثفرضیا

Oمنهجیة البحث

Oمحددات البحث

1والمناخ االستثماريالفصل األول : الصناعة في سوریة

2أهمیة قطاع الصناعة.المبحث األول :

GDP(.8(مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي اإلجمالي المبحث الثاني : 

14ارجیة.مساهمة قطاع الصناعة في التجارة الخالمبحث الثالث :

22مناخ االستثمار في سوریة.المبحث الرابع :

32الفصل الثاني : واقع بیئة االستثمار الصناعي في سوریة

33واقع االسـتثمار الصنــاعـي في ســوریة بشــّقیه العـام والخاصالمبحث األول : 

43المدن الصناعیة في سوریة.المبحث الثاني :

59ع سوریة في بعض المؤشرات الدولیة لمناخ االستثمارموقالمبحث الثالث :

80الفصل الثالث : متطلبات تطویر بیئة االستثمار الصناعي في سوریة

81مؤشرات أداء الصناعات التحویلیة في سوریة.المبحث األول :

110تحلیل واقع التمویل المصرفي للقطاع الصناعي في سوریةالمبحث الثاني :

129تحلیل العالقة بین النظام الضریبي واالستثمار في سوریةالثالث :المبحث 

تحلیل العالقة بین حجم اإلنفاق على تنفیذ أعمال البنیة التحتیة في المدن المبحث الرابع :

الصناعیة السوریة والحجم اإلجمالي لالستثمارات فیها.
136

143نتائجال 

145مقترحاتال 

149الخاتمة

150راجعالم

156الجداول الملحقة
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رس الجداولهف

عنوان الجدولرقم الجدول
رقم 

الصفحة

)1-1الجدول رقم (
2010-2000جدول یوضح نسبة مساهمة كل قطاع في الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق حسب القطاع 

8
الثابتة ، بمالیین اللیرات السوریة )2000( بأسعار 

)2-1(الجدول رقم
)2010-2000مساهمة الصناعة في الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق حسب القطاع (

10
الثابتة، بمالیین اللیرات السوریة )2000( بأسعار 

16)2010-2000نسب توزع الصادرات حسب طبیعة المواد المصدرة خالل الفترة ()3-1الجدول رقم (

18)2010-2000ردات حسب طبیعة  المواد خالل الفترة (نسب المستو )4-1الجدول رقم (

20المیزان التجاري لقطاع الصناعة من المواد المصنعة (القیمة بمالیین اللیرات السوریة))5-1الجدول رقم (

20المیزان التجاري لقطاع الصناعة من المواد نصف المصنعة (القیمة بمالیین اللیرات السوریة))6-1الجدول رقم (

2003،2005،200931مؤشرات التنافسیة العربیة لألعوام )7-1الجدول رقم (

)8-2الجدول رقم (
)2010-2000تطور التكوین الرأسمالي في القطاعین العام والخاص والقطاع الصناعي خالل الفترة(

35
الثابتة ، بمالیین اللیرات السوریة)2000( بأسعار 

53تنفیذ أعمال البنیة التحتیة في المدینة الصناعیة عدرا واقع)9-2الجدول رقم (

55واقع تنفیذ أعمال البنیة التحتیة في المدینة الصناعیة الشیخ نجار)10-2الجدول رقم (

57واقع تنفیذ أعمال البنیة التحتیة في المدینة الصناعیة حسیاء)11-2الجدول رقم (

58ل البنیة التحتیة في المدینة الصناعیة بدیر الزورواقع تنفیذ أعما)12-2الجدول رقم (

62)(القیمة %)2010-2000قیم مؤشر الحریة االقتصادیة في سوریة خالل الفترة ()13-2الجدول رقم (

68بالنسبة المئویة)2010-2009مؤشر السیاسة النقدیة(معدل التضخم للفترة )14-2الجدول رقم (

)15-2الجدول رقم (
سیاسة التوازن الداخلي (عجز أو فائض المیزانیة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي)مؤشر 

70
بالنسبة المئویة)2010-2009(للفترة 

)16-2الجدول رقم (
مؤشر سیاسة التوازن الخارجي (عجز أو فائض الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي)

72
المئویة)بالنسبة 2010-2009(للفترة 

201073المؤشر المركب لمكونات السیاسة االقتصادیة لمناخ االستثمار للدول العربیة للعام )17-2الجدول رقم (

74)2010-2003قیم المؤشر المركب لمناخ االستثمار في سوریة خالل الفترة()18-2الجدول رقم (

75قطریةجدول درجات المؤشر المركب للمخاطر ال)19-2الجدول رقم (

77)2010-2000جدول قیم المؤشرات الدولیة لالستثمار في سوریة (%) خالل الفترة ()20-2الجدول رقم (

82) والقیمة بمالیین اللیرات السوریة2000اإلنتاج الصناعي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام ()21-3الجدول رقم (

)22-3الجدول رقم (
)القیمة بمالیین اللیرات 2000ي قطاع الصناعة التحویلیة باألسعار الثابتة لعام (تطور حجم ونسبة اإلنتاج ف

السوریة
82

83)2000اإلنتاج في قطاع الصناعة التحویلیة موزعًا بین القطاعین العام والخاص باألسعار الثابتة لعام ()23-3الجدول رقم (

84وامل اإلنتاج باألسعار الجاریةاإلنتاج في قطاع الصناعة بتكلفة ع)24-3الجدول رقم (

86)2000اإلنتاج في قطاع الصناعة التحویلیة  موزعًا بحسب األنشطة باألسعار الثابتة لعام ()25-3الجدول رقم (

87السوریة)إنتاج القطاع العام من الصناعات التحویلیة موزعًا حسب األنشطة بسعر السوق   (القیمة بمالیین اللیرات )26-3الجدول رقم (

87(القیمة بمالیین اللیرات السوریة)إنتاج القطاع الخاص من الصناعات التحویلیة موزعًا بحسب األنشطة بسعر السوق )27-3الجدول رقم (

88)القیمة بمالیین اللیرات السوریة2000الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع الصناعة باألسعار الثابتة لعام ()28-3الجدول رقم (

90)2000تطور حجم ونسبة مساهمة الصناعة التحویلیة من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام ()29-3الجدول رقم (

91الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع الصناعة التحویلیة موزعًا بین القطاعین العام والخاص باألسعار الثابتة)30-3الجدول رقم (
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93)(ملیون ل.س)2000الناتج اإلجمالي لقطاع الصناعة التحویلیة موزعًا حسب األنشطة باألسعار الثابتة لعام ()31-3الجدول رقم (

94الناتج المحلي اإلجمالي للصناعة التحویلیة في القطاع العام موزعًا بحسب األنشطة)32-3الجدول رقم (

95یلیة في القطاع الخاص موزعًا بحسب األنشطةالناتج المحلي اإلجمالي للصناعة التحو )33-3الجدول رقم (

96اإلنتاج والناتج المحلي الصافي للقطاع الصناعي بتكلفة عوامل اإلنتاج باألسعار الجاریة)34-3الجدول رقم (

)35-3الجدول رقم (
عوامل اإلنتاج  الناتج المحلي الصافي في قطاع الصناعة التحویلیة والقیمة المضافة للصناعات التحویلیة بتكلفة

98
وباألسعار الجاریة(القیمة ملیون ل.س)

100تطور حجم ونسبة العمالة الصناعیة في سوریة)36-3الجدول رقم (

101توزع العاملین في القطاع الصناعي بحسب فروع النشاط الصناعي (تحویلي، استخراجي، ماء وكهرباء)الوحدة(عامل))37-3الجدول رقم (

2000103) باألسعار الثابتة لعام 2010-1990تطور التكوین الرأسمالي الصناعي خالل المدة ( )38-3قم (الجدول ر 

105) (ملیون ل.س)2000تكوین رأس المال الثابت لقطاع الصناعة التحویلیة باألسعار الثابتة لعام ()39-3الجدول رقم (

2000106التحویلیة موزعًا بین القطاعین العام والخاص باألسعار الثابتة لعام تكوین رأس المال الثابت للصناعة)40-3الجدول رقم (

107/ وفق نوع النشاط8/ والمرسوم رقم /10تطور توزع المشاریع الصناعیة المشمولة على قانون االستثمار رقم/)41-3الجدول رقم (

)42-3الجدول رقم (
 ) 2007/ لعام (8) والمرسوم رقم /1991/ لعام (10لقانون رقم /مشاریع االستثمار األجنبي المشمولة بأحكام ا

109
حسب السنوات والنشاط االقتصادي وحجم التكالیف االستثماریة وعدد العمال

110م)القیمة: ملیار ل.س2010ـ  1990تطور التمویل المتبادل بین المصرف المركزي والمصارف العامة خالل الفترة ()43-3الجدول رقم (

112م)القیمة: ملیار ل.س2010–1990تطور القروض الممنوحة حسب المصارف العامة المتخصصة خالل الفترة ()44-3الجدول رقم (

)45-3الجدول رقم (
تطور توزع القروض الممنوحة من المصارف المحلیة حسب نوع النشاط االقتصادي

115
م) القیمة: ملیار ل.س2010–1990خالل الفترة (

117م).القیمة: ملیون ل.س2010-2004تطور أرصدة القروض لدى المصارف الخاصة خالل الفترة ()46-3الجدول رقم (

119الودائع بالقطع األجنبي لدى المصارف)47-3الجدول رقم (

121یون ل.س)أرصدة األنشطة التمویلیة المصرفیة اإلسالمیة في سوریة حسب النوع (القیمة: مل)48-3الجدول رقم (

122جدول نسب مساهمة المصارف اإلسالمیة في تسلیف القطاعات االقتصادیة )49-3الجدول رقم (

)50-3الجدول رقم (
قروض المصرف الصناعي واالستثمار الصناعي 

125
)(القیمة بملیارات اللیرات السوریة)2010-1990للفترة (

130)2010-2000الضریبیة واالستثمارات العامة في سوریة للفترة (العالقة بین الحصیلة)51-3الجدول رقم (

132)2010-1990العالقة بین الضرائب والرسوم واالستثمارات الخاصة في سوریة للفترة ()52-3الجدول رقم (

)53-3الجدول رقم (
)2010-2002العالقة بین االستثمار الصناعي والضریبة على المنتجات للفترة (

134
والمبالغ بالملیارات)2000(االستثمار باألسعار الثابتة لعام 

31/12/2010139) یبین واقع تنفیذ أعمال البنیة التحتیة في المدن الصناعیة األربع لغایة 54-3جدول رقم ()54-3الجدول رقم (

)55-3الجدول رقم (
في المدن الصناعیة وحجم االستثمار االجمالي فیها العالقة بین حجم اإلنفاق التراكمي على تنفیذ البنیة التحتیة 

)2010-2006للفترة (
140
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فهرس الرسوم البیانیة

عنوان الرسم البیانيرقم الرسم البیاني
رقم 

الصفحة

9تطور مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي االجمالي1

12معدل نمو الناتج المحلي االجمالي 2

12تج المحلي االجمالي الصناعي معدل نمو النا3

36نسبة التكوین الرأسمالي الصناعي إلى إجمالي التكوین الرأسمالي4

37نسبة التكوین الرأسمالي الخاص إلى إجمالي التكوین الرأسمالي 5

38نسبة التكوین الرأسمالي العام إلى إجمالي التكوین الرأسمالي 6

39ناعي إلى التكوین الرأسمالي العامنسبة التكوین الرأسمالي الص7
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الملخص

یهدف البحث بشكل أساسي إلى دراسة وتحلیل بیئة االستثمار الصناعي في سوریة وٕامكانیة إیجاد سبل 

من شأنها النهوض بواقع قطاع الصناعة من خالل تطویر بیئة استثمار قادرة على احتضان صناعات 

یة الداخلة إلى السوق السوریة في ظل االنفتاح المنتجات األجنبنافسةذات إمكانیة وقدرة على م

االقتصادي القائم ، وقد جاء البحث في ثالثة فصول :  

تناول الفصل األول قطاع الصناعة في سوریة مبینًا أهمیة هذا القطاع ومدى مساهمته في الناتج المحلي 

رق في هذا الفصل إلى مناخ اإلجمالي و موضحًا دوره في التجارة الخارجیة السوریة، كما أنه تم التط

إعطاء صورة عن عوامل تشجیعه، باإلضافة إلى الحوافز والتشریعات لاالستثمار في سوریة من خال

المتعلقة باالستثمار في سوریة.

أما الفصل الثاني، فقد حاول البحث الدخول أكثر في صلب الموضوع من خالل الدخول في واقع 

واقع المدن  نه العام والخاص ومن خالل إعطاء فكرة شاملة عاالستثمار الصناعي في سوریة بشقی

عن موقع سوریة في أهم المؤشرات الدولیة المتعلقة ت دراسةعیة السوریة األربعة، ومن ثم تمالصنا

باالستثمار والمناخ االستثماري الدولي.

االستثماري من خالل أما الفصل الثالث فقد حاول التركیز على بعض من نقاط الضعف المتعلقة بالمناخ 

دراسة المؤشرات المتعلقة بالصناعات التحویلیة السوریة، باإلضافة إلى تحلیل واقع التمویل المصرفي 

االستثمار الصناعي في سوریة، یل العالقة بین النظام الضریبي و للقطاع الصناعي، وقد تناول أیضًا تحل

حتیة في المدن الصناعیة والحجم اإلجمالي لالستثمارات كما تم دراسة العالقة ما بین تنفیذ أعمال البنیة الت

فیها .

وبالتالي یكون البحث قد تناول بعض الجوانب المتعلقة بضعف االستثمار الصناعي واضعًا مجموعة من 

التوصیات التي من شانها العمل على معالجة بعض نقاط الضعف التي تعیق جذب االستثمار الصناعي 

أمام الباحثین اآلخرین لتناول الجوانب التي لم یستطع البحث تناولها والمتعلقة بتطویر تاركًا الباب مفتوحًا 

بیئة االستثمار الصناعي في سوریة.
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:مقدمة

یعد توفیر مناخ االستثمار المالئم ، وتحسین بیئة عمل المشاریع االقتصادیة لتوفیر الشروط والمقومات 

ة االستثمارات االقتصادیة، وتحقیق عائد مجز یشجع على االستثمار األساسیة التي تساعد على رفع فعالی

إحدى مهام الدولة التي أصبحت أكثر ضرورة وٕالحاحًا بعدما دخل االستثمار مجال المنافسة الدولیة ، حیث 

العدید من  في للتنمیةاألساسيالمحركالصناعة تعتبرتتنافس كل الدول على جذب االستثمارات ، كما أن 

ل النامیة و األداة األكثر فاعلیة في تحویل االقتصاد من نشاطات ذات قیمة مضافة منخفضة إلى تلك الدو 

،وفي عالم یشهد مزیدا من االنفتاحالتي تحقق معدالت نمو سریعة و توفیر إمكانیة متزایدة للتنمیة المستدامة. 

خول معركة التنافس الحاد واقتحام وتقلصا للمسافات االقتصادیة، بالشكل الذي یفرض على االقتصادیات د

میدان التصدیر لتحقق معدالت عالیة من النمو ، فإن قطاع الصناعة یشكل المصدر األساسي للمیزات 

التنافسیة الدینامیكیة، والمتالك القدرات اإلنتاجیة واالرتقاء بالمنتج المحلي إلى المستوى العالمي.

طاع العام أو الخاص، نظرا لقدرتها على النمو، وتولیدها للدخل وتشكل الصناعة أولویة استثماریة سواء للق

واستیعابها ألعداد متزایدة من العمال ، ونتیجة للتطور السریع في مجال الصناعة ومن تغییر في حاجة 

السوق الداخلیة إلى التغیر الواسع في التجارة الخارجیة.

فنمو الصناعة لالزدهار الوطنياالقتصادتجر طرةوقا التنمیةعملیةجوهر هي الصناعةالقول أنإذ یمكن

وخلقالعمل،إنتاجیةوزیادةاالجتماعيالعملتطویروٕالىاألخرىاالقتصادیة القطاعات إلى نمویؤدي

استثمارات صناعیة قادرة قامةتعزیز وخلق بیئة استثماریة مالئمة إلیتطلب هذا وكل.للتصدیرمعدةمنتجات

االقتصادتنویع في واسعبشكلیساهمفعالصناعيالصناعة في سوریة ،فوجود قطاععلى تقویة دور قطاع 

الصادرات في المصنعةالسلعنسبةوزیادةالتصدیرفي نطاقالصناعیةالسلعدخولبدء إلى یؤديالوطني

نسبة في اإیجابیتطوًرایشكل وهذا الخاماألولیةالسلع والموادلصادراتالنسبیةاألهمیةانخفاضمقابل

.الصادرات

آثار منالصناعة قطاع بهیتمتعلمااألمام إلى النموعجلة دفع على قادرة دینامیكیةتملكالتصنیعوعملیة

.األخرى القطاعات وبینالمختلفة فروعه بینقویةتحریضیة

ناعات صإلقامة أو أخرىصناعات في للتوسعالتحریض إلى یؤديمعینةصناعة في التوسع فإن لذلك

لالستثمار.جدیدة وفرص جدیدةعمل فرص خلق إلى یؤديمماجدیدة

شأنهامنحقیقیةتنمویةتجربة أي لنجاحضرورًیاشرًطاتطویر قطاع الصناعةاعتبار أنیمكنهناومن

هامةنتائجمن القطاع هذا تطوریحققهلمانظًرااألمام إلى نوعیةبخطىالوطنياالنتقال باالقتصاد

الوطني، وبالتالي البد من التركیز على خلق البیئة المالئمة لنشوء استثمارات صناعیة ذات دور قتصادلال

فعال في االقتصاد الوطني.
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الدراسات المرجعیة :

الدراسات باللغة العربیة :-

.1) دور المصارف في تمویل االستثمارات في سوریة2009دراسة الشلبي (-1

االستثمار في سوریة ودور السیاسات االقتصادیة والمالیة والنقدیة في تناولت األطروحة أسباب ضعف

التنمیة، ومدى مساهمة القطاع المصرفي في سوریة في تمویل عملیة االستثمار وتنمیة ودعم االقتصاد 

وریة ودوره في االقتصاد السوري، االستثمار في ستناول البحث . و مًا المنهج اوصفي التحلیليالوطني مستخد

متطرقًا للموازنة العامة للدولة ومیزانیتها، باإلضافة إلى  همصادر تمویلو تطور حجم االستثمار، إلضافة إلىبا

تطرق إلى النظام المصرفي متحدثًا عن المصارف العاملة كمامصادر التمویل الداخلیة والخارجیة والذاتیة، 

في  ومساهمتهاستثمار في هذه المصارف، في سوریة وبنیة الودائع في هذه المصارف باإلضافة إلى صیغ اال

، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصیات أهمها : العمل على تطویر البنیة التحتیة تمویل االستثمار

والعمل على مكافحة البیروقراطیة والفساد وتعزیز الحوكمة، باإلضافة إلى وضع خارطة استثماریة سوریة ترشد 

باإلضافة إلى العمل على زیادة رأس مال المصارف بشكل مستمر، ار المتاحة،المستثمرین إلى فرص االستثم

والعمل على تنویع استثمارات المحفظة االستثماریة للمصارف العامة.

)، االستثمار الحكومي في قطاع الصناعة ودوره في تنمیة الصادرات 2002دراسة العلي (-2

.2السوریة

ثمارات القطاع العام الصناعي ومدى كفاءة هذه االستثمارات، توجه البحث إلى دراسة وتحلیل واقع است

ؤدیه یالدور االقتصادي الذي و باإلضافة إلى دراسة المشاكل واالختالالت التي یعاني منها هذا القطاع، 

على ي التحلیلي، وقد اشتمل البحث نمیة الصادرات السوریة، معتمدًا المنهج الوصفتبخاصة على صعید 

قطاع العام الصناعي، فتناول طبیعة االستثمار وأنواعه ومحدداته وعالقته بالمتغیرات دراسة شاملة لل

دراسة وتحلیل لواقع االستثمار في كما تماالقتصادیة الكلیة باإلضافة لعالقة االستثمار بالتجارة الخارجیة، 

المحلي اإلجمالي، كما سوریة من خالل دراسة بیئة االستثمار وتطور حركة االستثمارات وأثرها على الناتج

تضمن دراسة دور القطاع العام الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي وفي التشغیل وفي تمویل الموازنة 

لدراسة دور االستثمارات باإلضافةالعامة للدولة وآفاق هذا القطاع في ظل عملیة اإلصالح االقتصادي، 

بحث إلى جملة من النتائج بشأن كل من مناخ لد خلص االصناعیة الحكومیة في تنمیة الصادرات السوریة، وق

االستثمار والقطاع الصناعي وٕاجراءات عملیة اإلصالح والتطویر.

.3)، فعالیة السیاسة المالیة في تشجیع االستثمارات في سوریة2010دراسة جدید (-3

ن المناخ االستثماري في هدف البحث إلى دراسة موقع السیاسة المالیة بین مختلف العوامل المؤثرة على تكوی

سوریة، ودراسة التطورات التي طرأت علیها، كما تناول البحث خصائص ومكونات النظام الضریبي السوري 

.)، دور المصارف في تمویل االستثمار في سوریة، أطروحة دكتوراه، جامعة دمشق، كلیة االقتصاد2009الشلبي، مطیع أسعد،(1
)، االستثمار الحكومي في قطاع الصناعة ودوره في تنمیة الصادرات السوریة، رسالة ماجستیر، جامعة دمشق، 2002العلي، محمود ابراھیم (2

كلیة االقتصاد.
صاد.)، فعالیة السیاسة المالیة في تشجیع االستثمارات في سوریة، رسالة ماجستیر، جامعة تشرین، كلیة االقت2010جدید، شیرین (3
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والتغیرات التي طرأت علیه ومدى قدرته على جذب االستثمارات، حیث اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي 

تمدت أسلوب التحلیل الكمي في الجانب العملي من البحث، التحلیلي في دراسة مفهوم السیاسة المالیة، كما اع

السیاسة المالیة وعالقتها بالسیاسة االقتصادیة العامة موضحًا ممیزات السیاسة المالیة في سوریة، حیث تناول

تأثیر النظام الضریبي السوري على االستثمارات متناوًال السمات العامة للنظام الضریبي السوري والعالقة  و

تأثیر اإلنفاق العام على االستثمارات موضحًا مكونات اإلنفاق العام باإلضافة لدراسةاالستثمارات القائمة، مع

في سوریة والعالقة ما بین اإلنفاق العام واالستثمارات القائمة، وخلص البحث إلى مجموعة من التوصیات 

االقتصاد، باإلضافة إلى العمل على تطویر التشریعات الضریبیة بما یتالءم مع ظروفعلى أهمها العمل 

رفع كفاءة اإلدارة الضریبیة بما یضمن للخزینة العامة ما تستحقه سنویًا من إیرادات ضریبیة، باإلضافة إلى 

العمل على عقلنة الحوافز الضریبیة ودراستها بشكل تفصیلي قبل إقرارها، كما أوصى البحث بالعمل على 

لتشمل مناطق جغرافیة أكبر، وأخیرًا أكد البحث على ضرورة تنسیق عمل توسیع تجربة المناطق الصناعیة 

مختلف السیاسات االقتصادیة من أجل خلق المناخ االستثماري المالئم الذي تحتاجه سوریة.

الفعالیة االقتصادیة لالستثمار الحكومي في إنشاء المدن الصناعیة :)2010حلیمة (دراسة -4

.4في سوریة

تنفیذ أعمال البنى مدى تأثر الفعالیة االقتصادیة إلنشاء المدن الصناعیة بواقع ةتوجه البحث لدراس

التعرف على العالقة بین حجم التكالیف االستثماریة للمشاریع المشملة بقوانین االستثمار ، و التحتیة فیها

وعدد فرص العمل في المدن الصناعیة السوریة.

اإلیرادات، وحجم االنفاق، وحجم االستثمار، وتطور عدد ك المؤشرات االقتصادیة:باإلضافة إلى دراسة

على الفعالیة االقتصادیة لالستثمار الحكومي في وأثرها حجم العمالة و المعامل (قید اإلنتاج، قید البناء)، 

المناطق الصناعیة السوریة.

.5): تحدیث الصناعة السوریة في ظل المتغیرات الدولیة2009دراسة طالب (-5

ث تقدیم دراسة تظهر الواقع الراهن الذي یعیشه القطاع الصناعي السوري والخصائص والسمات حاول البح

التي یمتاز بها، والمؤشرات االقتصادیة الحالیة فیه، محددًا نقاط القوة والضعف والتحدیات الداخلیة والخارجیة 

قال إلى مستوى صناعي أفضل في والفرص الممكنة إلجراء التحدیث والتطویر، مبینًا الحاجة إلى ضرورة االنت

ظل المتغیرات التي یمر لها العالم وذلك من خالل تبنى رؤیة واستراتیجیة صناعیة تقوم على تحفیز القوى 

االقتصادیة وتشجیع القطاع الصناعي لمواجهة المتغیرات، واضعًا مجموعة من المتطلبات الالزمة لتنفیذ هذه 

الرؤیة.

4
.، رسالة ماجستیر ، جامعة تشرینالفعالیة االقتصادیة لالستثمار الحكومي في إنشاء المدن الصناعیة في سوریة، )2010(حلیمة ، بشرى 

)، تحدیث الصناعة السوریة في ظل المتغیرات الدولیة، رسالة ماجستیر، جامعة دمشق.2009طالب، نضال(5
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یة :الدراسات باللغة األجنب-

.6)محددات أداء المدن الصناعیة في كوریا CHO)1996. دراسة 1

العوامل التي ساعدت على تطور المدن الصناعیة ونموها ومنها: Choأظهرت الدراسة التي قام بها شو

، وكذلك الضمانات والحوافز التي Accessibilityإمكانیة االتصال بالمدن الكبرى المجاورة للمدن الصناعیة 

ها الحكومة لألفراد، وأیضًا مقدار التحضر والتمدن في المناطق التي تنشأ فیها هذه المدن.تقدم

:7الصناعیةHsinchu): تقییم تجربة تایوان في مدینة هسنثو Chein)1997. دراسة 2

تناولت الدراسة تحلیل عوامل نجاح المدن الصناعیة حیث درست تجربة تایوان في مدینة هسنثو الصناعیة 

)HSIP و أوضحت مدى أهمیة ودور الحكومة في تطویر بیئة االستثمار الصناعیة والمدن الصناعیة ،(

وخاصة الحاسب اآللي.

:8): المواقع الصناعیة في سوریة1999. دراسة شاهین (3

تناولت الدراسة بالبحث المواقع الصناعیة في سوریة، حیث أكدت على أهمیة المواقع الصناعیة في دعم 

ر المشروعات الصغیرة والمتوسطة وحالة المناطق الصناعیة الموجودة، والخصائص العامة للبنیة وتطوی

الصناعیة والتركیب الهیكلي لإلنتاج في قطاع المشروعات الصغیرة والمتوسطة والسیاسات الصناعیة الوطنیة 

لتطویر المشروعات الصغیرة والمتوسطة.

ة أن تطور المناطق الصناعیة یساعد في دمج المراكز الخدمیة ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراس

الخاصة ودعمها للصناعة في مجاالت االستشارة الهندسیة واالقتصادیة والفنیة وٕادارة وتدریب العمال وتعزیز 

رقابة الجودة بما فیها االختبار والتحلیل والبحث، باإلضافة إلى المعارض التسویقیة والسلعیة وتدعیم النظم 

المحوسبة وأدوات تشغیل البیانات التي تساعد المشروعات في اختیار التقانات المناسبة وتطویر انتاجها 

وصیانتها.

.9): الموقع الصناعي في الدول النامیة2008وآخرون (Deichmann. دراسة 4

یقة في كل هذا البحث یسلط الضوء على محددات الموقع الصناعي في الدول النامیة، ویستخدم بیانات دق

وتؤكد ،التصنیع من بین الكتل الحضریةمن الهند وٕاندونیسیا لتوضیح وتفسیر الدینامیات المكانیة لنقل مواقع

6C.J.Cho.the determinants of Cities Industrial Estate performance in Korea ".Review of Urban and Regional
Development Studies,8,no.1(1996),15-32.

7 Chein, Lin-Yuan (1997): Technopolis Development: An Assessment of the Hsinchu Experience,
International Planning Studies, Vol.2, NO.2, June , P. 257
8 Shahin, Barakat(1999): Industrial sites in Syria, Journal of economic cooperation among Islamic countries,
Vol.20 ,No.1, pp.71-84
9
. Deichmann , Uwe & others (2008): industrial location in developing countries , the World Bank research

observer , Vol.23 , No. 2 ..
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، والسهولة في الوصول لألسواق، ووفرة في البنى ي أن هناك منافع كبیرة من التكتلالنظریة والتطبیق العمل

حام واألجور المرتفعة واألسعار العالیة لألراضي.التحتیة في المدن الكبیرة التي تتمیز بكثرة االزد

لقد حاولت العدید من البلدان تشجیع المنشآت الصناعیة لتحدید موقعها سواء أكان ذلك في المدن 

الثانویة، أو المناطق المتخلفة األخرى، واقتراح دلیل من أجل ذلك لتشجیع المنشآت الصناعیة على القیام 

ارات الموقع بین المواقع المقارنة.بذلك، وهنا یظهر تأثیر قر 

وبالتالي تناولت الدراسة السابقة موضوع المدن الصناعیة من الناحیة المكانیة أو الجغرافیة في اختیار 

.أماكن التكتالت الصناعیة

عن الدراسات السابقة في النقاط التالیة:هذه الدراسةوتختلف

موضوع االستثمار من معظم الدراسات السابقة تناولت أن  من خالل استعراض الدراسات السابقة نالحظ

ویر بیئة االستثمار هذا من ، إال أنها لم تتطرق لجانب هام من جوانب االستثمار وهو تطجوانب مختلفة

، ولم یتم الربط بین ة االستثمارات الصناعیة في سوریة، ومن ناحیة أخرى لم تتناول هذه الدراسات بیئناحیة

یتم البحث في آلیات تشجیع ئة االستثمار وعالقتها في تطویر الصناعة)، كما انه لم هذین األمرین (بی

ــــر تطویر االستثمار و انعكاساتها على التنمیة و النمو االقتصادي خاصة و أن تجربة تشجـیع و تطویو 

تدعیمها. إلضفاء النجاح علیها و، و هي تستدعي تعمیق الدراسات و البحوث االستثمار في سوریة حدیثـة

ومما الشك  فیه أن لالستثمار في الصناعة دور هام في زیادة القدرات اإلنتاجیة للدولة، و رفع معدل النمو 

االقتصادي و تحسین الوضع االقتصادي فیها، كما أن عملیات االستثمار الموجهة بصورة صحیحة ستؤدي 

ة، لذلك فإن االستثمار كان و ال یزال هو ستداممإلى زیادة الترابط بین القطاعات االقتصادیة بما یحقق تنمیة 

،أساس التنمیة و النمو االقتصادي

في الواقع االقتصادي.الصناعيهذا الموضوع نابع من هذه األهمیة و المكانة التي یحتلها االستثمارفاختیار

مشكلة البحث:

و القطاعات األخرى على الرغم واتجاه معظمها نحالمتجهة للصناعةتكمن المشكلة في ضعف االستثمارات 

من صدور العدید من التشریعات المشجعة لالستثمار في سوریة، ومن خالل متابعة السلسلة الزمنیة الممتدة 

محلي الحظنا أن مساهمة قطاع الصناعة والتعدین في الناتج ال2010كسنة أساس الى سنة 2000من سنة 

الى ما 2010في سنة بلغت%) في حین 30( 2000ة فقد كان في سن،اإلجمالي تتجه نحو االنخفاض

%) ، األمر الذي یقودنا إلى افتراض وجود ضعف حقیقي في االستثمار في هذا القطاع ، وعند 24یقارب ال(

التكلم عن ضعف االستثمارات في بلد ما البد من المراجعة الشاملة لبیئة االستثمار السائدة للوصول الى نقاط 

الضعف ومعالجتها.

أهمیة البحث:

ن تفرض مقتضیات التنمیة االقتصادیة إقامة المشاریع االستثماریة على مختلف األصعدة في البالد بغیة تأمی

وتوفیر الدخول لعوامل اإلنتاج المختلفة التي تضمن إعادته مرة أخرى بهدف زیادة القدرة اإلنتاجیة من جهة،

زیادة نمو الناتج المحلي من جهة ثانیة.
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اجه البلدان مسألة توفیر بیئة مالئمة  إلقامة المشروعات االستثماریة كأحد أهم الصعوبات التي تو وتأتي 

، إلنتاجي في البلد، وحیث أن الحدیث في الصناعة دائما یعني الحدیث عن قوة الجهاز االنامیة ومنها سوریة

صناعیة، فقطاع الصناعة هو فإن أهمیة البحث تنبع من كونه یلقي الضوء على بیئة هذه االستثمارات ال

االستثمارات الصناعیة سیكون قامةوبالتالي تطویر بیئة ومناخ مالئم إلسوریةالقطاع األكثر أهمیة في 

العامل األكثر أهمیة في تطویر هذا القطاع وبالتالي زیادة قدرة الجهاز اإلنتاجي وبالتالي مساهمة أكبر في 

الناتج المحلي اإلجمالي.

:أهداف البحث

یهدف البحث إلى:

تحلیل بیئة االستثمار الصناعي في سوریة.-1

تطویر بیئة اقتراح آلیة لإیجاد سبل من شأنها النهوض بواقع قطاع الصناعة من خالل محاولة-2

المنتجات األجنبیة الداخلة نافسةاستثمار قادرة على احتضان صناعات ذات امكانیة وقدرة على م

فتاح االقتصادي الحالي.الى السوق السوریة في ظل االن

فرضیات البحث:

لفرضیات التالیة:ا اعتمد البحث على

.وجود عالقة ذات داللة معنویة بین قروض المصرف الصناعي واالستثمار الصناعي في سوریة)1

بین الحصیلة الضریبیة واالستثمار الصناعي في سوریة.وجود عالقة ذات داللة معنویة)2

بین حجم اإلنفاق على تنفیذ أعمال البنیة التحتیة في المدن الصناعیة ویة وجود عالقة ذات داللة معن)3

السوریة والحجم اإلجمالي لالستثمارات فیها.

منهجیة البحث:

للوصول الى المعلومات التي تفید البحث سیتم االعتماد على جمع البیانات والمعلومات من مصادر مختلفة 

والمنهج في سوریة معتمدین في ذلك على المنهج الوصفي التحلیلي لوصف وتحلیل بیئة االستثمار الصناعي  

أغراض وأهداف البحث.لخدمة انالمناسب انالمنهجماباعتبارهالكمي القیاسي 

محددات البحث:

ــــة مــــن عــــام  ــــالفترة الزمنی ــــة: ســــیتحدد البحــــث ب ــــى عــــام 2000المحــــددات الزمانی ــــین 2010حت خــــالل الخطت

وسیتناول قطاع الصناعة واالستثمار الصناعي في سوریة.الخمسیتین التاسعة والعاشرة 

المحددات المكانیة: سیتحدد مجال البحث المكاني في الجمهوریة العربیة السوریة.
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:الفصل األول

الصناعة في سوریة والمناخ االستثماري.

المبحث األول:  أهمیة قطاع الصناعة.

.)GDP(ناتج المحلي اإلجمالي مساهمة قطاع الصناعة في ال:المبحث الثاني

مساهمة قطاع الصناعة في التجارة الخارجیة .المبحث الثالث: 

مناخ االستثمار في سوریة .المبحث الرابع: 
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المبحث األول:  أهمیة قطاع الصناعة.

یشــــــكل النشــــــاط الصــــــناعي ركنــــــا هامــــــًا ومحوریــــــًا فــــــي عملیــــــة التنمیــــــة االقتصــــــادیة واالجتماعیــــــة إذ انــــــه 

شـــــتمل علـــــى سلســـــلة طویلـــــة ومتنوعـــــة مـــــن العملیـــــات االنتاجیـــــة التـــــي تـــــؤمن معـــــدًال عالیـــــًا مـــــن النمـــــو ی

تعبئة الموارد المادیة والبشریة المتوفرة في البالد بشكل أمثل. هاالقتصادي الذي یمكن من خالل

ـــــة  ـــــق التنمی ـــــدور األهـــــم فـــــي تحقی ـــــه ال ـــــة أن النشـــــاط الصـــــناعي كـــــان ل و وتؤكـــــد معظـــــم التجـــــارب العالمی

ــــــدم ورفــــــع المســــــتوى المعیشــــــي فــــــي الــــــدول الصــــــناعیة المتقدمــــــة بشــــــكل خــــــاص ، وتعــــــّد الصــــــناعة  التق

ـــــــة ، وبلوغهـــــــا (أي  ـــــــة االقتصـــــــادیة واالجتماعی ـــــــي أي توجـــــــه نحـــــــو التنمی ـــــــة ف نقطـــــــة االنطـــــــالق الجوهری

الصـــــناعة) مرحلـــــة مـــــن التطـــــور والتقـــــدم فـــــي أي بلـــــد مـــــن البلـــــدان یؤهلـــــه الـــــى مواصـــــلة التنمیـــــة وجعلهـــــا 

.مة وقابلة لمزید من النمو والتحدیثمستدا

فالصــــــــناعة فــــــــي البلــــــــدان النامیــــــــة كســــــــوریة ، تمثــــــــل جــــــــوهر عملیــــــــة التنمیــــــــة وأحــــــــد مــــــــداخل التطــــــــور 

ــــــن مــــــن اســــــتثمار الخامــــــات والمــــــوارد الطبیعیــــــة المتــــــوافرة -االقتصــــــادي والعلمــــــي التكنولــــــوجي الــــــذي یمّك

ـــــى أشـــــكال وا ـــــّم الحفـــــاظ علیهـــــا وتحویلهـــــا ال ـــــبالد ، ومـــــن ث ـــــي ال ســـــتخدامات متعـــــددة ، واســـــتنباط مـــــواد ف

وســـــــــلع جدیـــــــــدة قـــــــــادرة علـــــــــى اشـــــــــباع حاجـــــــــات الســـــــــكان االســـــــــتهالكیة وتلبیـــــــــة متطلبـــــــــات القطاعـــــــــات 

ــــى دورهــــا فــــي امتصــــاص  االقتصــــادیة االخــــرى مــــن خــــدمات وســــلع انتاجیــــة ووســــیطة ، وذلــــك إضــــافة إل

لتـــــوازن فـــــي المیـــــزان البطالـــــة وتـــــوفیر فـــــرص العمـــــل ومســـــاهمتها فـــــي تكـــــوین النـــــاتج االجمـــــالي وتحقیـــــق ا

.10التجاري ومیزان المدفوعات 

ـــــوطني كـــــّل مقومـــــات  ـــــؤمّن لالقتصـــــاد ال ـــــة، ألنهـــــا ت ـــــر قـــــاطرة التنمی ـــــوم أّن الصـــــناعة تعتب وكمـــــا هـــــو معل

االنطالقــــة االقتصــــادیة ، وتســــاهم بشــــكل مباشــــر فــــي زیــــادة القیمــــة المضــــافة، وبالتــــالي فــــي زیــــادة تــــراكم 

تمتلـــــك عالقـــــات أفقیـــــة وعمودیـــــة وأمامیـــــة وخلفیـــــة مـــــع القطاعـــــات رأس المـــــال وتســـــریع التقـــــدم التقنـــــي ، و 

ــــــى ســــــلع  ــــــة إل ــــــل المــــــواد األولی ــــــل الزراعــــــة والســــــیاحة والخــــــدمات، ویتجســــــد هــــــذا فــــــي  تحوی األخــــــرى مث

إذ یجـــــــب أن نصـــــــف مصـــــــنعة أو مصـــــــنعة أي ذات محتـــــــوى تكنولـــــــوجي أعلـــــــى وقـــــــدرة تنافســـــــیة أكبـــــــر، 

تســـــاهم فـــــي تطویرهـــــا وتثویرهـــــا ، وبالتـــــالي تـــــؤدي األولویـــــة بالنســـــبة للقطاعـــــات األخـــــرى ألنهـــــا تعطـــــى 

إلـــــى تنشـــــیط االقتصـــــاد الكلـــــي بشـــــكل عـــــام مـــــن خـــــالل تنشـــــیط مختلـــــف قطاعاتـــــه، وتســـــاهم فـــــي توســـــیع 

ســـــــوق العمـــــــل وتـــــــراكم رأس المـــــــال، لـــــــذلك فـــــــإّن ضـــــــعف الصـــــــناعة یـــــــؤدي إلـــــــى نتـــــــائج ســـــــیئة بالنســـــــبة 

عضـــــها الـــــبعض،  ومنهـــــا مـــــثال : لالقتصــــاد الـــــوطني، تتجلـــــى فـــــي عـــــدّة جوانـــــب مترابطــــة متداخلـــــة مـــــع ب

إّن تواضــــــع حجــــــم الصــــــادرات یــــــؤدي إلــــــى صــــــعوبة تــــــأمین القطــــــع األجنبــــــي و هــــــذا یــــــؤدي إلــــــى عــــــدم 

القــــــدرة علـــــــى تفعیـــــــل الحركـــــــة االســــــتثماریة ، وبالتـــــــالي عـــــــدم القـــــــدرة علــــــى  اســـــــتغالل المـــــــوارد المتاحـــــــة 

ء أكانــــــت التبعیــــــة التجاریــــــة أم اســــــتغالًال أمــــــثًال ،  وبالتــــــالي زیــــــادة التبعیــــــة للخــــــارج بكــــــل أشــــــكالها، ســــــوا

10
.89ص،مجلة جامعة دمشق ،المجلد الثامن عشر، العدد الثاني) ،2002(د. الحمصي ،عبده 
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المالیـــــة أم التكنولوجیـــــة أم الثقافیـــــة .....الـــــخ وزیـــــادة معـــــدالت البطالـــــة ،  وهنـــــا تجـــــدر اإلشـــــارة  إلـــــى أّن 

ـــــة المـــــوارد والخـــــروج  ـــــاج وتعبئ ـــــیم اإلنت ـــــات وق ـــــى تحـــــوّل مباشـــــر فـــــي عالق ـــــؤدي إل ـــــوجي ی التطـــــوّر التكنول

ل  المـــــوارد بشـــــكل فّعــــال ســـــواء أكانـــــت مادیـــــة مــــن حالـــــة عطالتهـــــا، ویقصــــد بالعطالـــــة هنـــــا عـــــدم اســــتغال

أم مالیــــة أم بشــــریة أم غیرهــــا، ولــــذلك فــــإّن درجــــة ومســــتوى عطالــــة المــــوارد تتناســــب بشــــكل طــــردي مــــع 

درجـــــة أو مســـــتوى التخلـــــف الصـــــناعي وبشـــــكل عكســـــي مـــــع درجـــــة التطـــــور الصـــــناعي ،و بالتـــــالي فـــــإّن 

.11تطور العمل الصناعي یؤدي إلى زیادة كفاءة العمل المبذول

وتـــــأتي أهمیـــــة الصـــــناعة بالنســـــبة للـــــدول النامیـــــة ومنهـــــا ســـــوریة، مـــــن خـــــالل أنهـــــا تقـــــوم بتصـــــنیع المـــــواد 

ــــى مــــواد مصــــنعة ذات  ــــخ، وتحولهــــا إل ــــنفط والقطن...ال ــــل القمــــح وال ــــي تصــــّدر بشــــكل خــــام مث األولیــــة الت

الدولــــة، قیمــــة مالیــــة أكبــــر تتضــــمن نســــبة أعلــــى مــــن القیمــــة المضــــافة وتســــاهم بالتــــالي  فــــي دعــــم خزینــــة 

كمــــا أنهــــا تســــتوعب المزیــــد مــــن الیــــد العاملــــة ، والســــیما أن القطــــاع الزراعــــي وصــــل إلــــى حــــد اإلشــــباع 

وأصـــــبح هـــــذا القطـــــاع یعـــــاني مـــــن البطالـــــة المقنعـــــة ، بفعـــــل  قـــــانون تنـــــاقص الغلـــــة الزراعیـــــة ، وتســـــاهم 

ـــــــق التنمیـــــــة العامـــــــة الشـــــــاملة مـــــــن خـــــــالل عالقاتهـــــــا وتشـــــــابكاتها األ ـــــــة الصـــــــناعة أیضـــــــًا فـــــــي تحقی مامی

ـــــــة متزایـــــــدة بشـــــــكل دینـــــــامیكي مســـــــتمر ، وتنـــــــوع فـــــــي  والخلفیـــــــة مـــــــع القطاعـــــــات األخـــــــرى، ومحققـــــــة غل

مصــــادر الــــدخل القــــومي ، وتلبــــي االحتیاجــــات المتجــــددة للســــوق الداخلیــــة  وتســــاهم فــــي زیــــادة حصــــیلة 

.12الصادرات وتنوعها، إضافة إلى تحقیق أهداف اجتماعیة وسیاسیة وثقافیة وغیرها

السوري یتصف بأنه اقتصاد زراعي صناعي یعتمد بشكل رئیسي في صناعاته على المواد إن االقتصاد

، لذلك نشطت الصناعات المحلیة المنجمیةالحیوانیة أو الزراعیة أوالخام المتوفرة سواء من حیث الموارد

تاریخ عبرتهازدهرت صناع الذيالقائمة على تصنیع هذه المواد الخام حیث یأتي القطن في المقدمة 

، حیث بدأت بالغزل الیدوي والتصنیع الیدوي وباألنوال الیدویة ومن ثم تطورت سوریا، وخصوصًا النسیج

عام  1318عبر السنوات بشكل ملحوظ ، فأول شركة غزل ونسیج تم تأسیسها بموجب مرسوم رئاسي رقم 

حتى تاریخه ، و أول وهي الشركة السوریة للغزل والنسیج في حلب وهذه الشركة مازالت قائمة1933

.193013معمل اسمنت تم تأسیسه هو معمل اسمنت دمر في عام 

دمشــــــق وتعــــــد الجغرافــــــي الهــــــام  هــــــاالصــــــناعي بســــــبب موقعالمجــــــالفــــــي  دورَا هامــــــاً ت ســــــوریة فقــــــد لعبــــــ

وهـــــذه الصـــــناعات مازالـــــت فـــــي غالبیتهـــــا مســـــتمرة ن الصـــــناعات الیدویـــــة،یأكثـــــر المـــــدن شـــــهرة فـــــي تـــــوط

مـــــواد أولیـــــة مقومـــــات النجـــــاح للصـــــناعة الســـــوریة متـــــوفرة بمـــــا تمتلكـــــه ســـــوریة مـــــن حتـــــى الیـــــوم، كمـــــا أن 

ومصــــــادر طاقــــــة ویــــــد عاملــــــة فنیــــــة وأســــــواق اســــــتهالكیة واســــــعة األمــــــر الــــــذي ســــــاعدها علــــــى منافســــــة 

ـــــة المعتمـــــدة  ـــــة اآللی ـــــي ســـــوریة نجـــــد منشـــــآت الصـــــناعة الحدیث ـــــة ، فف ـــــدول العربی مثیالتهـــــا مـــــن بعـــــض ال

11
.9ص،) حزیران347سنة السابعة، العدد (، تعظیم القیمة المضافة في صناعة النسیج واأللبسة، جریدة االقتصادیة، ال)2008(سلمان، حیان أحمد

.19ث الصناعة السوریة في ظل المتغیرات الدولیة، رسالة ماجستیر، جامعة دمشق.ص)، تحدی2009طالب، نضال(12
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ر واألعـــــداد المرتفعـــــة مـــــن العمـــــال إلـــــى جانـــــب ورشـــــات الصـــــناعة الحرفیـــــة علـــــى الطاقـــــة واإلنتـــــاج الكبیـــــ

التقلیدیة الصغیرة القائمة على اإلنتاج الیدوي المحدد. 

ظهرت صناعات جدیدة من بینها الصناعات المعدنیة 1946استقاللها عام  ةنیل سوریإذ أنه وعقب 

غذیة المحفوظة ومنتجات األلبان، واتسع نطاق واألنظمة الكهربائیة ومواد البناء واألسمدة والدباغة واأل

رغم كل الظروف الصعبة التي 1973القطاع الصناعي إلى حد كبیر بعد حرب تشرین التحریریة في 

اكتنفت إقامة الصناعة السوریة في بدایاتها فقد ولدت الصناعة في سوریة ونمت وتطورت ،حیث احتلت 

ضمن خططها الدولة أولت اعة في االقتصاد السوري، ولذلك المرتبة الثانیة من حیث األهمیة بعد الزر 

جدیدةاستراتیجیة إدخال صناعات الصناعة السوریة حیث عملت على وتحدیثتطویرالتنمویة أهمیة ل

.14على مختلف محافظات سوریة حسب توافر الموارد األولیة والید العاملةذات بعد تنموي  توزعت 

ة قطــاع الصــناعة العمــل علــى تبویــب األنشــطة الصــناعیة ، وعــادة یعتمــد ومــن األمــور الهامــة أثنــاء دراســ

ISIC)Internationalالتصنیف الصناعي القیاسي  Standard Industrial Classification،( وهذا التصنیف

:15معتمد في األمم المتحدة، وفي سوریة فإن النشاط الصناعي یتضمن النشاطات التالیة 

وتهتم هذه الصناعة بإنتاج النفط والغاز والرمل والبحص والملح والجص الصناعة االستخراجیة : -1

والجیر األسفلتي و الفوسفات. الخ ، وفي سوریة تهتّم بهذه األنشطة الجهات والمؤسسات الحكومیة 

التالیة :

. الشركة السوریة للنفط

.الشركة العامة للفوسفات والمناجم

. الشركة العامة للرخام واإلسفلت

رة المقالع والمحاجر في المؤسسة العامة للجیولوجیا والثروة المعدنیة .دائ

 الشركة السوریة للغاز

صصــــة بإنتــــاج عــــدد كبیــــر مــــن الصــــناعة التحویلیــــة : وتضــــم طائفــــة واســــعة مــــن الصــــناعات المتخ-2

ات ، والتــي ینتجهــا القطــاع العــام والخــاص والمشــترك ، ومنهــا مــثال المــواد الغذائیــة والمشــروبالمنتجــات

والغــزل والنســیج والمالبــس والخشــب والــورق والفحــم والمنتجــات الكیماویــة والمطــاط واللــدائن والمنتجــات 

المعدنیة واآلالت واألجهزة الكهربائیة والتلفزیونـات..الخ، ویمكـن تصـنیف المؤسسـات حسـب المنتجـات 

كما یلي:

الصناعات الغذائیة والتبغ.

.20ل المتغیرات الدولیة، رسالة ماجستیر، جامعة دمشق.ص)، تحدیث الصناعة السوریة في ظ2009طالب، نضال(14
، اإلحصاءات الصناعیة.2010المكتب المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائیة لعام 15
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الصناعات النسیجیة والمالبس  .

ات الهندسیة والمعدنیة .الصناع

الصناعات اإلسمنتیة ومعدات البناء.

صناعة الجرارات والمعدات المیكانیكیة . 

الصناعات األخرى الغیر مصنفة سابقا .

صـــناعة المـــاء والكهربـــاء ، وتشـــمل كـــل الصـــناعات المتخصصـــة فـــي إنتـــاج ونقـــل الطاقـــة الكهربائیـــة -3

الخــاص ، ولكــن یجــب اإلشــارة إلــى أّن مســاهمة القطــاع والمیــاه، ســواء كانــت مــن قبــل القطــاع العــام و 

الخاص تكاد ال تذكر في هذا القطاع ، ویضم هذا النشاط  عدد كبیر من المؤسسات نذكر منها :

. المؤسسة العامة لتوزیع واستثمار الطاقة الكهربائیة

. مؤسسات المیاه

هـذا نمـو یجعـل ل، الزراعـة والخـدمات)(ك العالقات التشابكیة لقطاع الصناعة مع القطاعات األخرى إن

في عملیة التنمیة االقتصادیة الشاملة ألسباب عدة یمكن إیجازها بما یلي :إسهامًا كبیراً قطاع ال

تسهم تنمیة قطاع الصناعة في تنویع مصادر اإلنتاج والدخل والصادرات في الدول النامیة )1

لمحلي اإلجمالي والصادرات وبالتالي یقل وبالتالي ترتفع نسبة إسهام قطاع الصناعة في الناتج ا

االعتماد على تصدیر المواد األولیة ألن االعتماد على تصدیرها فقط یعرض الدول النامیة 

لحدوث التقلبات االقتصادیة فیها بسبب تقلب الطلب الخارجي على المواد األولیة حیث تتعرض

أحیانًا والرواج االقتصادي أحیانًا الدول الصناعیة لموجات من الكساد االقتصادي اقتصادیات

أخرى وهذا ینعكس على تقلب طلبها على المواد األولیة التي تصدرها الدول النامیة وهذا یعرض 

الدول النامیة لتقلب حصیلة الصادرات والدخل القومي فیها كما یتجه معدل نمو الطلب الخارجي 

خفاض بسبب تطور هیكل الصناعة في على بعض المواد األولیة (باستثناء البترول) نحو االن

الدول المتقدمة صناعیًا حیث أصبحت تعتمد أساسًا على الصناعات اإللكترونیة والتي ال تحتاج 

إلى استخدام مواد أولیة كثیرة وأیضًا تتجه الدول الصناعیة المتقدمة إلى إحالل بدائل محل المواد 

ك یجب االهتمام بعملیة التصنیع لتنویع هیكل األولیة الطبیعیة التي تصدرها الدول النامیة ولذل

.16االقتصاد القومي

یسهم نمو قطاع الصناعة في رفع مستوى اإلنتاجیة وذلك ألن قطاع الصناعة من أكثر )2

القطاعات قدرة على تطبیق استخدام التقنیة والتكنولوجیا الحدیثة وهذا یسهم في رفع اإلنتاجیة، 

في ارتفاع أیضًا قطاع الصناعة بدرجة أكبر ، مما یسهم كما یمكن تقسیم العمل والتخصص في

اإلنتاجیة ، كما أن قطاع الصناعة ال یحدث فیه قانون تناقض الغلة بنفس الدرجة والسرعة التي 

یحدث بها في الزراعة ألنه في (قطاع الزراعة یكون عنصر األرض ثابتًا نسبیًا ویتزاید عنصر 

16
.10،صمرجع سابق ، تعظیم القیمة المضافة في صناعة النسیج واأللبسة،)2008(سلمان، حیان أحمد



-6-

هذا یتسبب في حدوث قانون تناقض الغلة حیث یحدث العمل بسرعة بسبب النمو السكاني و 

نقص في اإلنتاجیة المتوسطة وفي اإلنتاجیة الحدیة للعنصر المتغیر وهو عنصر العمل) أما في 

قطاع الصناعة فمن السهل تغیر الكمیات المستخدمة من عناصر اإلنتاج مثل عنصر العمل 

تاجیة بنفس الدرجة الذي یحدث بها في ونمو رأس المال وبالتالي ال یحدث تناقض الغلة اإلن

.17قطاع الزراعة

أن نمو قطاع الصناعة یسهم في رفع معدل النمو االقتصادي في االقتصاد الوطني ألن نمو )3

قطاع الصناعة یساعد على دفع النمو في القطاعات األخرى مثل قطاع الزراعة وقطاع 

طاعات األخرى فقطاع الصناعة یمد الخدمات ألن هناك عالقات ترابط بین قطاع الصناعة والق

قطاع الزراعة بكثیر من مستلزمات اإلنتاج مثل اآلالت الزراعیة األسمدة الكیماویة والمبیدات 

كما یعتبر قطاع الصناعة في نفس الوقت سوقًا لتصریف كثیر من المنتجات الحشریة ..إلخ.

الزراعیة التي یتم انتاجها في قطاع الزراعة.

إن نمو بعض الصناعات یمكن أن یدفع النمو في الصناعات األخرى حیث ومن ناحیة أخرى

یشجع على قیام صناعات أخرى مرتبطة بها أمامیا أو خلفیا ، إضافة إلى قدرة قطاع الصناعة 

.18على ابتكار واختراع منتجات وسلع صناعیة جدیدة مما یسهم في رفع معدل النمو االقتصادي

موارد النقد األجنبي وعالج مشاكل عجز میزان المدفوعات وذلك یسهم قطاع الصناعة في توفیر )4

من خالل تصنیع سلع تحل محل الواردات أو تصنیع سلع للتصدیر للخارج ، باإلضافة إلى أن 

الصناعة تساهم في عالج مشكالت البطالة حیث أن نمو قطاع الصناعة یمكن أن یوفر فرص 

ي من مشكلة البطالة سواء البطالة اإلجباریة الظاهرة للعمالة حیث أن غالبیة الدول النامیة تعان

.19أو البطالة المقنعة

تؤدي الصناعة إلى زیادة القیمة المضافة وذلك من خالل قدرتها على تحویل المواد الخام أو )5

نصف المصنعة إلى منتجات مصنعة فیزداد محتواها التكنولوجي ، حیث تشیر الدراسات إلى أنه 

دوالر) 200دوالر) فإنه بتحویلها إلى غزول تصبح قیمتها (100من القطن (إذا كانت قیمة كمیة

دوالر) مما یسهم في زیادة القدرة 1300دوالر) وٕالى مالبس راقیة (900وٕالى مالبس بسیطة (

التنافسیة لهذه المنتجات وبالتالي فإن التصنیع ضرورة حتمیة لتحقیق التنمیة االقتصادیة ، 

صدیر المواد األولیة لن یحقق ذلك خاصة ان الدول الصناعیة المتقدمة فاالعتماد على إنتاج وت

قد قامت بإنتاج بدائل للمواد الخام المستوردة كاللدائن واأللیاف الصناعیة و األصبغة والمطاط 

، عالوة على 20الصناعي بسبب إخفاق الدول النامیة في إنقاص كلف وأسعار صادراتها األولیة

د الخام ترتبط بمستوى النشاط االقتصادي في الدول الصناعیة، فعندما ذلك فإن صادرات الموا

17
.261ص،دار الرضا للنشر ، دمشق،قتصاد السوري، أوراق في اال)2006(د . حبیب ، مطانیوس 

18
.10، صة ماجستیر، جامعة تشرینالعمالة في القطاع الخاص الصناعي (واقعھا، تطورھا ، وآفاقھا المستقبلیة) رسال)2010(ابراھیم ، بشار،

19
.6،صالطبعة االولى.الكویت،ل، " مقدمة في االقتصاد الصناعي " ، منشورات ذات السالس)2002(واخروند. العمر، حسین،

20
.87، التصنیع والعالم النامي ، ترجمة فؤاد خوري، عبد الكریم ناصیف، منشورات وزارة الثقافة، دمشق ص )1986(آالنمونتاجوي،
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 )2008 في عام كما هو الحال في األزمة المالیة العالمیة(تتعرض هذه االقتصادیات لألزمات 

من المواد الخام سوف تنخفض مما یؤثر سلبًا على عملیة التنمیة بسبب سوریةفإن صادرات

لسلع الرأسمالیة الالزمة لها نظرًا ألن حصیلة الصادرات هي التي انخفاض القدرة على استیراد ا

.21تحكم االستیراد

مع تغلغل الثورة العلمیة والتكنلوجیة في كافة الصناعات الحدیثة تم التحول من الصناعات كثیفة )6

، ولكن 22العمالة إلى الصناعات كثیفة العلم والتكنولوجیا ، إذ تصبح السیادة لإلنسان اآللي 

رغم من تطور األتمتة ومكننة الزراعة وما یترتب علیهما من نقص مباشر في حجم التشغیل بال

فإن الصناعة تتیح خلق فرص عمل جدیدة حیث تشیر الدراسات إلى أن كل طن من األقمشة 

عامل كما أن كل فرصة عمل مباشرة في قطاع 271في حال تحویلها إلى ألبسة تشغل 

.23غیر مباشرة في قطاعات أخرىفرصة عمل 3-2الصناعة تخلق 

ویؤدي التصنیع إلى زیادة فرص العمل بصورة غیر مباشرة ألن زیادة الدخل وارتفاع مستوى 

المعیشة المترتبین على تعمیم الصناعة في االقتصاد یقودان إلى زیادة الطلب على الخدمات 

لوالیات المتحدة فتخلق مجاالت عمل جدیدة ، كما هو الحال في الدول المتقدمة ، ففي ا

.24% من قوة العمل70األمریكیة مثًال یتجاوز عدد العاملین في قطاع الخدمات نسبة 

إن الصناعة تلعب دورًا كبیرًا في عملیة التنمیة و ذلك للعالقة الجدلیة بین تطویر الصناعة وبین )7

یة العمل في رفع مستوى الدخل ، فمن جهة تكون إنتاجیة العمل الصناعي عادًة أعلى من إنتاج

الفروع و األنشطة األخرى ، وهكذا فإن نمو الفروع الصناعیة وزیادة عدد العاملین فیها یقودان 

إلى زیادة الدخل القومي وزیادة متوسط الدخل الفردي ، ومن جهة ثانیة فإن تعجیل وتیرة تزاید 

الصناعة من هذه الدخل یؤدي إلى زیادة كتلة االدخارات وبالتالي االستثمارات  فزیادة نصیب

االستثمارات نظرًا لعجز الزراعة عن امتصاص كل االستثمارات الجدیدة ، والنمو االقتصادي 

سواء حصل عن طریق الصناعة أو عن طریق سواها فإنه یؤدي إلى رفع مستوى معیشة السكان 

أكثر فتتغیر بنیة االستهالك ویزداد الطلب باطراد على السلع الصناعیة مما یجعل إنتاجها 

ربحیة، كما أننا نرى أن رفع مستوى الدخل یؤدي إلى تحسین جودة المنتجات الصناعیة ، 

فانخفاض مستوى الدخل یعتبر من العوامل التي ال تشجع على تحسین جودة المنتجات 

.25الصناعیة 

21
.11،صمرجع سابق ، تعظیم القیمة المضافة في صناعة النسیج واأللبسة،)2008(سلمان، حیان أحمد

.
22

ألف فرصة عمل، بینما إنتاجھا ھي 270ألف روبوت تكفي إللغاء 100عامل أي أن 2.7نسان اآللي الواحد أو الروبوت الواحد حل محل جدیر بالذكر أن اإل
امل وبطالة ألفاً آخرین ، والمحصلة النھائیة ھي أن تشغیل مائة ألف روبوت یعني تأھیل مائة ألف ع50ألفاً من العمال ویتطلب استخدامھا حوالي 50نفسھا یتطلب 

ألفاً آخرین . 170
23

.12صد. سلمان ، حیان أحمد ، مرجع سابق ، 
24

.271ص،دار الرضا للنشر ، دمشق أوراق في االقتصاد السوري، )، 2006، (د. حبیب ،مطانیوس
25

.11، صة ماجستیر، جامعة تشرینلالعمالة في القطاع الخاص الصناعي (واقعھا، تطورھا ، وآفاقھا المستقبلیة) رسا)2010(ابراھیم ، بشار،
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.)GDP(مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي اإلجمالي :المبحث الثاني

في االقتصاد تتجلى من خالل مساهمته في تكوین الناتج المحلي اإلجمالي ولمعرفة إن أهمیة قطاع ما

مدى أهمیة القطاع الصناعي في االقتصاد الوطني سنقوم بدراسة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي 

) ویوضح لنا الجدول التالي ذلك :2010-2000اإلجمالي والتغیرات التي طرأت علیها خالل الفترة (

)1-1جدول رقم (ال

( بأسعار 2010-2000جدول یوضح نسبة مساهمة كل قطاع في الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق حسب القطاع 

الثابتة ، بمالیین اللیرات السوریة )2000

20102009200820072006200520042003200220012000
السنة

القطاع 

الزراعة16.30%18.60%17.50%19.70%24.10%23.00%22.60%24.90%25.90%25.50%24.70%

23.70%22.60%23.20%23.30%23.70%24.80%27.10%24.40%26.30%29.00%30.10%
الصناعة 
والتعدین

3.60%3.60%3.60%4.10%4.30%4.10%3.70%3.80%2.90%3.00%3.20%
البنــاء 

والتشــیید  

20.10%20.70%21.60%19.50%18.30%20.20%17.90%16.10%16.70%15.70%14.90%
تجـارة الجملة 

والمفرق

13.00%12.10%12.50%11.90%11.30%10.80%10.50%14.50%13.20%12.80%12.60%
النقل 

والمواصالت 
والتخزین  

5.40%5.40%5.40%5.40%4.70%4.40%3.90%3.80%3.30%3.30%3.70%
المال والتأمین 
والعقارات  

4.00%3.80%3.70%3.10%2.90%2.70%2.50%2.70%2.70%2.40%2.30%
خدمـات المجتمع 

والخدمـات الشخصیة  

14.10%13.20%12.50%12.90%10.60%10.40%10.80%9.70%8.90%8.30%8.40%
الخـدمـات 
الحكومیة

0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.00%0.10%0.10%0.10%0.00%
الھیئـات التي ال 
تھدف إلى الربـح

رسوم جمركیة 1.40%1.70%1.90%1.90%1.90%1.50%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

1.70%1.70%1.90%1.80%1.90%2.00%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
خدمات المال 

المحتسبة ( - )

المجمـــوع100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
.)1باالعتماد على الجدول الملحق رقم (المصدر :المجموعات االحصائیة لألعوام المذكورة ، والنسب تم حسابھا من قبل الباحث

) ما یلي :1-1نالحظ من الجدول السابق (

ألكبر مساهمة في تكوین الناتج المحلي اإلجمالي حیث وصلت إن قطاع الصناعة هو القطاع ا-

%  من 25% ، یلیه قطاع الزراعة الذي وصلت مساهمته في احسن االحوال إلى 30مساهمته إلى 

اجمالي الناتج المحلي .
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 %).21%و15ومن ثم تأتي مساهمة قطاع تجارة الجملة والمفرق حیث تراوحت ما بین(-

الذي تتراوح مساهمته في تكوین اجمالي نقل والمواصالت والتخزیناللیأتي بعد ذلك قطاع -

%) ، ومن ثم یأتي قطاع الخدمات الحكومیة الذي 13% و11الناتج المحلي ما بین (

 . 2009% في عام 13وصلت مساهمته إلى 

یمكن القول ان ارتفاع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي یعود الى وبشكل عام : 

نسبة مساهمة الصناعات االستخراجیة في تكوین الناتج الصناعي، ومع انخفاض ارتفاع 

و  حظ انخفاض مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي االجماليو انتاجنا من النفط ل

) التالي :1من خالل الرسم البیاني رقم (ارتفاع نسبة مساهمة قطاع الخدمات

)1الرسم البیاني رقم (

) السابق .1-1اد الباحث باالعتماد على البیانات الواردة في الجدول رقم (المصدر : من إعد

نالحظ من الرسم البیاني السابق: أن مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي االجمالي بدأت 

  2000% عام 30% بعد ان كانت 24إلى  2003لتصل في عام 2000باالنخفاض من عام 

% ، ومن ثم تبدأ باالنخفاض التدریجي لتصل في عام 27ل إلى لتص2004لتعود فترتفع في عام 

.24إلى ما یقارب 2010 %
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تطور مساھمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي االجمالي

تطور مساھمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي االجمالي
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لتالي :اذا أننا ومن خالل رصد التغیرات التي طرأت على الناتج المحلي االجمالي والناتج المحلي االجمالي لقطاع الصناعة الموضحة في الجدول ا

)2-1الجدول رقم (

)2010–2000(المحلي اإلجمالي بسعر السوق حسب القطاع مساهمة الصناعة في الناتج 

الثابتة ، بمالیین اللیرات السوریة )2000( بأسعار 

العام20102009200820072006200520042003200220012000

المحلي االجماليالناتج146970314221781341516128403512150821156714108902710187081006431950245904622

معدل نمو الناتج المحلي االجمالي-3.3%6.0%4.5%5.7%5.0%6.2%6.9%1.2%5.9%5.0%

الناتج المحلي االجمالي للصناعة348729321277310654299061288140286529295369248905264984275152272514

معدل نمو الناتج المحلي االجمالي الصناعي-3.7%1.0%-6.1%-3.0%18.7%-8.5%3.4%3.9%3.8%0.6%

23.7%22.6%23.2%23.3%23.7%24.8%27.1%24.4%26.3%29.0%30.1%
نسبة مساھمة الصناعة في الناتج المحلي 

اإلجمالي

كسنة أساس.2000المصدر : المجموعات االحصائیة لألعوام المذكورة ، والنسب تم حسابھا من قبل الباحث باعتماد سنة
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نجد ما یلي :من الجدول السابق 

نظرة سریعة على واقع االقتصاد السوري ُتظهر أنه ال یوجد في تاریخ سوریة معدالت نمو -

، 2010وحتى 2000مستدامة، بل هناك تقلبات حادة ال توحي بأي استقرار اقتصادي، منذ عام 

األولیة سواء أكان النفط أو القطن أو غیره، هذا والسبب في الغالب یعود إلى تقلبات أسعار المواد 

.فضًال عن المناخ السیاسي والعسكري واألمني الذي عاشته وتعیشه سوریة منذ خمسة عقود

إذ أن هناك تذبذب واضح في معدالت نمو الناتج المحلي االجمالي حیث انخفض معدل نمو -

) عام %1.2لتصل إلى ( 2001م عا )%5.0الناتج المحلي االجمالي انخفاضًا ملحوظًا من (

، لیعاود البدء باالنخفاض  2004)عام   (%6.9، لیعود فیرتفع ارتفاعًا كبیرًا فیصل إلى 2003

) ، وما %5.7فیصل إلى (2007، فیعاود االرتفاع خالل   (%5.0)إلى  2006فیصل في 

ًا إلى فیصل مجدد2009، لیبدا الصعود في ال 2008) في %4.5یلبث ان ینخفض إلى (

).(مع المالحظة ان قیمة الناتج %3.3ویصل إلى (2010) لیعاود االنخفاض في عام 6.0%(

المحلي االجمالي تزداد بالقیمة المطلقة).

،  2000) عام %30.12انخفضت نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي اإلجمالي من (-

و الناتج الصناعي كان ، ویرجع السبب في ذلك إلى أن نم 2003عام    )%24.43إلى (

بمعدل أقل من معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ، ثم ارتفعت مساهمة الصناعة في الناتج 

ویعود ذلك  2004عام    )%27.12إلى ( 2003عام    )%24.43المحلي اإلجمالي من  (

بمعدل والذي أدى إلى نمو الناتج الصناعي 2004إلى االرتفاع العالمي ألسعار النفط في عام 

) في حین بلغ معدل نمو الناتج %18.7أعلى من معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي حیث بلغ (

).%6.9المحلي اإلجمالي (

وتراجعت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي اإلجمالي في األعوام التالیة لتبلغ أدنى نسبة لها -

ویرجع السبب في ذلك إلى:)%22.59حیث بلغت ( 2009في عام 

تراجع تصدیر النفط الخام بسبب تراجع االحتیاطي النفطي و انخفاض االنتاج ، حیث انخفض 

ألف برمیل یومیًا 377ألف برمیل یومیًا في تسعینیات القرن الماضي إلى نحو 600من نحو 

، أي أن االنتاج قد انخفض إلى النصف تقریبًا وبالتالي انخفضت االیرادات ،  2009في عام 

خطیر یجب معالجته بالعمل على تطویر قطاع الصناعة التحویلیة وبالتالي تطویر وهذا مؤشر

مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي.
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والرسمان البیانیان التالیان یوضحان هذا التذبذب في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي والناتج -

االجمالي الصناعي :

)2الرسم البیاني رقم (

) السابق .2-1اد الباحث باالعتماد على البیانات الواردة في الجدول رقم (المصدر : من إعد

)3الرسم البیاني رقم (

) السابق .2-1المصدر : من إعداد الباحث باالعتماد على البیانات الواردة في الجدول رقم (

ل الفترة ) خال%25وٕاجماًال فإن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي اإلجمالي بلغت بشكل وسطي (

)، وهي نسبة منخفضة إذا ما قارناها مع دول أخرى ، ففي كوریا الجنوبیة مثًال 2010-2000المدروسة (

، وبلغت في تركیا 1996) عام %41.3بلغت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي اإلجمالي (

  .2006) عام 28.2%(
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اإلجمالي تتغیر من سنة ألخرى ویمكن إضافة إلى ذلك فإن مساهمة الصناعة السوریة في الناتج المحلي

إرجاع السبب في ذلك إلى التغیرات في كمیات إنتاج النفط وٕالى التغیرات في أسعاره عالمیًا، وبالتالي فإن 

في الناتج ساهمتهناك خلًال في هیكل الناتج الصناعي السوري حیث ان الصناعة االستخراجیة 

) في حین بقیت الصناعات 2009-2006ل الفترة () خال%79-%72الصناعي بنسبة تتراوح بین (

) خالل %25-%17التحویلیة تشكل نسبة ضئیلة من الناتج الصناعي، حیث تتراوح هذه النسبة بین (

نفس الفترة المدروسة، كما أن مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي منخفضة أیضًا، حیث بلغت حوالي 

من الناتج المحلي %)17(اعات التحویلیة تساهم بنسبة في معظم السنوات، في حین أن الصن)9%(

) من %22.7(، وبنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي في تركیا)%19.5وبنسبة (في األردن،اإلجمالي 

) من الناتج المحلي االجمالي في كوریا %28الناتج المحلي اإلجمالي في ألمانیا االتحادیة، وبنسبة (

.26مدروسة)(لنفس الفترة الالجنوبیة

./http://www.oecd.org/statistics، باریس ،فرنسا )2009(منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة التقریر الصادر عن 26
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مساهمة قطاع الصناعة في التجارة الخارجیة .المبحث الثالث: 

تعد التجارة الخارجیة وسیلة هامة للدول النامیة تمكنها من الحصول على سلع ال تنتجها ، بل وال یمكن 

لمعدنیة وبعض السلع أن تنتجها بنفسها ، فالدول النامیة قد تنتج بعض المحاصیل الزراعیة والمنتجات ا

الصناعیة البسیطة ، و لكن أغلب الصناعات الثقیلة ( حدید ، صلب ، آالت میكانیكیة ، الكترونیات ) 

.27هي فوق قدرتها ، وهذه ال یمكنها الحصول علیها إال باإلتجار مع الدول الصناعیة 

قتصادیة للدول النامیة من خالل وبالتالي فإن التجارة الخارجیة تشكل حلقة أساسیة في عملیة التنمیة اال

قیامها بتأمین احتیاجات التنمیة الالزمة لبناء الطاقات اإلنتاجیة من المواد والسلع وبخاصة السلع 

الرأسمالیة ومستلزمات االنتاج . لكن من الضروري أیضًا إیجاد توازن بین عملیة البناء وعملیة تأمین 

ك النهائي ، وال یتوقف األمر على إیجاد التوازن بین حاجات االستهالك الوسیط وحاجات االستهال

االستعماالت الثالثة للسلع المستوردة بل البد من تصدیر سلع وخدمات تسمح بالحصول على العمالت 

.28األجنبیة الالزمة لدفع قیمة هذه المستوردات

ادة الصادرات، ویقوم القطاع الصناعي بدور أساسي في هذه العملیة وذلك من خالل إسهامه في زی

وتحسین وضع المیزان التجاري ، ودعم میزان المدفوعات ، كما یساهم من خالل كمیات القطع األجنبي 

التي یوفرها في تمویل المستوردات ، وبالتالي فإن تحسن التجارة الخارجیة سیؤثر إیجابًا في مستوى 

.29زیادة التشغیل وخلق فرص العملالنشاط االقتصادي ویساهم في رفع معدل النمو االقتصادي وبالتالي

إن بنیة االنتاج وتنوعه تؤثران في هیكل الصادرات ، فیما إذا كانت السلع المنتجة صناعیة أو زراعیة أو 

مواًد خامًا ، وتكون الفائدة من الصادرات أكبر مع تزاید القیمة المضافة في السلع المصدرة ، ونجد ذلك 

بشكل كبیر على المواد األولیة المحلیة والتي تتمتع بجودة عالیة وقدرة في السلع الصناعیة التي تعتمد 

على المنافسة في األسواق العالمیة .

ومن هنا فإن الصناعة تقوم بدور أساسي في زیادة الصادرات و إیجاد فائض في المیزان التجاري ، ویبدو 

ت الصناعیة الجزء األهم من تبادلها هذا الدور واضحًا في الدول الصناعیة المتقدمة حیث تشكل المنتجا

-1000ویتراوح نصیب الفرد من السلع الصناعیة المصدرة بین ()%95-90التجاري بنسبة تتراوح بین (

)46) دوالر أمریكي سنویًا ، أما في سوریة فإن نصیب الفرد من الصادرات الصناعیة یقارب (8000$$

ى من هذه الدول ، كما أنه أقل من نصیب الفرد من ضعفًا كحد أدن22دوالر أمریكي ، أي أقل بــ 

:30الصادرات الصناعیة لدول مجاورة كما هو موضح في الشكل التالي

.251ص،دار الفكر اللبناني ، بیروت،قتصادي "أسس جغرافیا االنتاج " مقومات االنتاج واالنماء اال)1996، (د.وھب ، علي27
.45ص،مغرب ، دمشق-دار مشرق،القرن الحادي والعشرین االقتصاد السوري على مشارف)، 1997(، . الحمش ، منیرد28
.42ص،، كلیة االقتصاد رسالة ماجستیر، جامعة تشرین،اقعھا، تطورھا، آفاقھا المستقبلیةو،العمالة في القطاع الخاص الصناعي)2010(،ابراھیم، بشار29
مركز االختبارات -ندوة أھمیة البحث العلمي في التطویر الصناعي، البحث والتطویر في المؤسسات الصناعیة السوریة ، )2006(رم وآخروند. ناصر ، أك30

.تشرین الثاني 28-27دمشق ،واألبحاث الصناعیة
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)1الشكل رقم (

.2005حصة الفرد من الصادرات الصناعیة لدول مختلفة لعام 

Industrialالمصدر: Development Report 2005 Capability Building for Catching.-up, United Nations, Industrial

Development Organization

ویرجع سبب هذا االنخفاض إلى مجموعة من العوامل أهمها انخفاض نسبة الصادرات الصناعیة إلى 

إجمالي الصادرات ، حیث تتركز معظم الصادرات السوریة في المواد الخام ، ویشكل النفط والقطن الخام 

، إضافة إلى انخفاض القیمة المضافة 31ن مجموع صادرات المواد الخامم%90والفوسفات أكثر من 

واذا ما استعرضنا مساهمة  قطاع الصناعة  في سوریة  في التصدیر على السلع الصناعیة المصدرة ، 

) من خالل الجدول 2010–2000للعالم الخارجي (المواد المصنعة ونصف المصنعة) خالل الفترة ( 

التالي :

.271ص،دار الرضا للنشر ، دمشق،، أوراق في االقتصاد السوري)2006(د . حبیب ، مطانیوس 31
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)3-1جدول رقم (

)2010-2000الفترة (نسب توزع الصادرات حسب طبیعة المواد المصدرة خالل

العام 
طبیعة المواد المصدرة

المجموع
نصف مصنوعةمصنوعةخام

200082%13%5%100%

200182%13%5%100%

200278%17%5%100%

200377%16%6%100%

200460%25%15%100%

200561%24%15%100%

200647%38%14%100%

200744%41%15%100%

200841%39%20%100%

200943%40%17%100%

201049%38%12%100%

.32)2المصدر : تم حساب النسب من قبل الباحث باالعتماد على الجدول الملحق رقم (

سنجد ما یلي :

ا من إمكانیة هالنسبة األعلى من صادرات سوریة ،األمر الذي یحرمإن المواد بشكلها الخام تشكل-

االستفادة من القیمة المضافة الممكن تحقیقها إذا ما صدرنا المواد على شكل مواد مصنوعة أو نصف 

مصنوعة ، إال أن نسبة المواد الخام المصدرة تتجه نحو االنخفاض خالل الفترة المدروسة ، فقد كانت 

  . 2010) في عام %49) لتنخفض وتصل إلى (%82( 2000في عام 

من المواد المصنوعة تتجه نحو االرتفاع بالقیمة وبالتالي ترتفع من حیث الصادرات السوریةإن -

) من %13من المواد المصنوعة تشكل (لصادراتالمساهمة في إجمالي المواد المصدرة ، فقد كانت ا

أن ارتفعت أثناء الفترة المدروسة  لتصل في عام ، إلى 2000اجمالي المواد المصدرة في العام 

إال أن هذا االرتفاع قد ال یكون حقیقي نظرًا للتغیرات التي تطرأ على سعر )،%38إلى ( 2010

صرف العمالت االجنبیة .

صادرات من المواد نصف المصنوعة فلم یكن التغیر الذي طرأ على نسبة مساهمتها في إجمالي الأما -

.%20-%5ملحوظًا فقد تراوحت هذه النسبة خالل الفترة المدروسة بین (المواد المصدرة (

50أصبح سعر الدوالر  20062007-2005حسبت المستوردات والصادرات باللیرات السوریة علــى أساس السـعر الرسـمي للعملة األجنبیة في األعوام 32
ل.س لالستیراد ، وحسب السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوریة المركزي للتصدیر .

كان سعر صرف الدوالر األمریكي  2009ل.س ، وفي عام 46.47ل.س، وللصادرات 46.65دات كان سعر صرف الدوالر األمریكي للمستور2008في عام 
ل.س للصادرات حسب المتوسط السنوي للسعر الرسمي  الصادر  عن مصرف سوریة المركزي   46.61ل.س للمستوردات و 46.81
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وعلى الرغم من أن القطاع الخاص الصناعي یساهم أیضًا في الصادرات الصناعیة بنسبة مرتفعة وصلت 

، إال أن معظم صادراته هي من السلع التحویلیة الخفیفة ، حیث بلغت نسبة  2007) عام %84.2إلى (

) ومن النسیج نسبة %21.3المواد الغذائیة إلى إجمالي صادراته الصناعیة التحویلیة (صادراته من

) وهذه الصادرات تتضمن قیم مضافة، %9.7) ومن المواد الكیماویة (%16.6) ومن الملبوسات (20%(

) في مرحلة %5-%3) في مرحلة الغزل، و(%7-%3ففي الصناعات النسیجیة تتراوح هذه القیمة بین (

) في صناعة األلبسة، أما في الصناعات الكیماویة فالوضع مماثل من حیث %30یج، وال تتجاوز (النس

) بشكل %35الدورة االنتاجیة، إذ تتم عملیات تحویلیة بسیطة تعطي قیمة مضافة متدنیة تصل حتى (

ئیة في ) في الصناعات الدوائیة، وعلى الرغم من التوسع الواضح في الصناعات الغذا%40عام و حتى (

هذا القطاع فإن هذه الصناعة لم تستطع إحداث تطور ملحوظ فبقیت صناعة تحویلیة بسیطة ال تزید 

.33)%15وفي القطاع العام لم تتجاوز الـ ()%30القیمة المضافة فیها عن (

ویمكن إرجاع سبب هذا االنخفاض في القیمة المضافة الصناعیة إلى طبیعة السلع السوریة التي تتصف 

ا نمطیة وغیر منافسة وذات جودة منخفضة، وال تواكب حاجات وأذواق المستهلكین إضافة إلى بأنه

انخفاض االنتاجیة وانخفاض نسبة االنتفاع من الطاقات االنتاجیة القائمة ، وارتفاع تكالیف االنتاج بسبب 

المواد األولیة للقطاع ارتفاع أسعار مستلزمات االنتاج، إذ تشیر الدراسات إلى أن الدولة تقوم ببیع بعض 

) من سعر تصدیرها إلى الخارج ( كالغزول القطنیة ) نتیجة سیاسات %30بمعدل (قلالخاص بسعر أ

دعم االنتاج التي تقوم به الحكومة ،كما توجد بعض الصناعات التي تعتمد في انتاجها على مواد أولیة 

تكلفة عالیة تتسبب في ارتفاع تكلفتها محلیة، ولكنها تحتاج إلى أدوات تعبئة وتغلیف مستوردة وذات

وأسعارها ، فتعبئة اللبن العیران مثًال وعلى الرغم من كونها تعتمد على ما ینتج محلیًا من األلبان فإنها 

)، وتصل الرسوم %50تحتاج إلى استیراد عبوات بالستیكیة تصل نسبة الرسوم الجمركیة علیها إلى (

.34) %30إلى (الجمركیة على أغطیة تلك العبوات 

وبالتالي فإن هذا االرتفاع في تكالیف االنتاج إلى جانب انخفاض القیمة المضافة یقلل من القدرة التنافسیة 

للسلع المصنعة، مما یؤدي إلى انخفاض حصیلة الصادرات. ومن جهة أخرى فإن القیمة المضافة 

ع الصناعیة المصدرة بجانب عوامل أخرى المرتفعة تؤدي من خالل مساهمتها في رفع القدرة التنافسیة للسل

إلى زیادة حصیلة الصادرات، وینتج عن هذه الزیادة في الصادرات تعظیم نمو الناتج المحلي االجمالي 

ضمن متطابقة الناتج بحسب االنفاق حیث تؤدي إلى توسیع االستثمارات في الصناعات التصدیریة بهدف 

لب على األیدي العاملة والمواد األولیة، ومن ثم زیادة في الطلب زیادة االنتاج، وُینتج ذلك زیادة في الط

على السلع االخرى التي تؤدي بدورها إلى التوسع في الصناعات االخرى ، وهكذا تؤدي الزیادة األولیة في 

الصادرات إلى زیادة مضاعفة في الدخل واالنتاج، وبالتالي في التشغیل وخلق فرص العمل األمر الذي 

د . ناصر ،أكرم وآخرون ، مرجع سابق .33
.135ص،رسالة ماجستیر ، كلیة االقتصاد ، جامعة دمشق،صادي ، دراسة في االقتصاد السوريالكلي والركود االقت. الطلب)2005(رجب ، ھدى صافي 34
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ره إلى تعظیم األجور وبالتالي تعظیم نمو الناتج المحلي االجمالي ضمن متطابقة الناتج بحسب یؤدي بدو 

.35الدخول 

أخرى  تلعب الصناعة دورًا كبیرًا في التجارة الخارجیة لالقتصاد الوطني وبخاصة في مجال ومن جهة

ني سواء أكان ذلك من السلع االستیراد ، وذلك بما تقوم به بدور هام في توفیر احتیاجات االقتصاد الوط

المصنعة والخدمات الضروریة لالستهالك المحلي وغیر المتوفرة في السوق المحلیة ، أم من مستلزمات 

االنتاج والسلع الرأسمالیة التي ال یمكن تصنیعها محلیًا ، فضًال عن ضرورتها للقیام بالعملیة االنتاجیة .

ل زیادة مستورداته قد یؤدي إلى عجز في المیزان التجاري ، ولكن بالمقابل فإن القطاع الصناعي من خال

مما ینعكس سلبًا على میزان المدفوعات بسبب استنزاف االحتیاطیات من العملة األجنبیة . ویتحدد هیكل 

المستوردات من خالل بنیة االنتاج ، فإذا كان االنتاج صناعیًا تزداد المستوردات من السلع الرأسمالیة 

ولیة ، في حین تزداد المستوردات من السلع الوسیطة ونصف المصنعة إذا كان االنتاج من والمواد األ

نسب توزع المستوردات في سوریة حسب طبیعة الصناعات التحویلیة الخفیفة ، ویوضح الجدول التالي 

:2010-2000المواد المستوردة من العالم الخارجي خالل الفترة ( (

)4-1جدول رقم (

)2010-2000دات حسب طبیعة  المواد خالل الفترة (نسب المستور 

العام
طبیعة المواد المستوردة

المجموع
نصف مصنوعةمصنوعةخام

200012%38%50%100%

200110%42%48%100%

20029%43%48%100%

200311%41%48%100%

200411%47%42%100%

20058%53%38%100%

20068%57%34%100%

20078%57%35%100%

20089%50%41%100%

200913%40%48%100%

201010%52%38%100%

.36)3المصدر : تم حساب النسب من قبل الباحث باالعتماد على الجدول الملحق رقم (

أیار \مایوالتنمیة ، العدد الثالث والسبعون،المعھد العربي للتخطیط بالكویت ، سلسلة جسر ،صادي، التجارة الخارجیة والنمو االقت)2008(أحمد،د. الكواز35
.6ص،ة السابعة السن،

50أصبح سعر الدوالر  20062007-2005حسبت المستوردات والصادرات باللیرات السوریة علــى أساس السـعر الرسـمي للعملة األجنبیة في األعوام 36
ل.س لالستیراد ، وحسب السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوریة المركزي للتصدیر .

كان سعر صرف الدوالر األمریكي  2009وفي عام ل.س،46.47ل.س، وللصادرات 46.65األمریكي للمستوردات كان سعر صرف الدوالر 2008في عام 
.الصادر  عن مصرف سوریة المركزيل.س للصادرات حسب المتوسط السنوي للسعر الرسمي46.61ل.س للمستوردات و 46.81
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ویتضح من هذا الجدول ما یلي :

بر من إجمالي المستوردات خالل الفترة من السلع المصنوعة تشكل النسبة األك تاالمستوردإن -

المدروسة، وهذا إن دلنا على شيء فإنه یدلنا على عدم وجود تحسن في عملیات التصنیع واإلحالل 

محل الواردات خاصة وأن هذه النسبة قد اتجهت نحو االرتفاع خالل الفترة المدروسة ، فبعد أن كانت 

  . 2010 ) عام%52، ارتفعت لتصل إلى ( 2000) عام 38%(

المصنعة تحتل المرتبة الثانیة من إجمالي المستوردات ، وتأخذ نسبة  فإن المستوردات من المواد نص-

) ،مما یدل على أن معظم صناعات القطاع %50) و (%34ال بأس بها إذ أنها تتراوح بین (

ا الصناعي هي عبارة عن صناعات تجمیعیة تعمل على استكمال تصنیع السلعة من أجل تصدیره

إلى الخارج ، مما یؤدي إلى انخفاض القیمة المضافة في صناعات القطاع الصناعي بشقیه العام 

والخاص .

إن المستوردات من المواد الخام تحتل المرتبة الثالثة ، وتأخذ النسب األقل التي وصلت بأحسن -

القطاع ، مما یدل على انخفاض عملیات التصنیع في هذا  2009) في العام %13أحوالها إلى (

ألن المواد الخام تلعب دورًا أساسیًا في العملیات اإلنتاجیة ، ویترتب على هذا االنخفاض في تصنیع 

المواد الخام خسارة كمیات من القطع األجنبي كان یمكن الحصول علیها فیما لو تم تصنیع هذه المواد 

فة ، وبالتالي ضعف القدرة وتصدیرها مصنعة ، كما یترتب على هذا االنخفاض تدني القیمة المضا

على خلق فرص العمل وتشغیل  األیدي العاملة في هذا القطاع .

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن معظم دول العالم تشجع على زیادة مستورداتها من المواد الخام ، فتركیا على 

ة المضافة سبیل المثال كانت تصدر القطن الخام ، أما اآلن فإنها تستورده وتصنعه لزیادة القیم

.37والصادرات واألرباح وتشغیل األیدي العاملة 

لقطاع الصناعة سواء فیما یتعلق بالمواد المصنعة والمواد المیزان التجاريوٕاذا ما أردنا التعرف على واقع 

خالل الفترة المدروسة والجدوالن التالیان یوضحان ذلك :خاسرنصف المصنعة سنجد أنه 

.11ص،یونیو-حزیران1\347\ة النسیج واأللبسة، جریدة االقتصادیة ، السنة السابعة ، العدد ، تعظیم القیمة المضافة في صناع)2008(د. سلمان، حیان 37
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)5-1جدول رقم (

(القیمة بمالیین اللیرات السوریة)یزان التجاري لقطاع الصناعة من المواد المصنعة الم

 العام
الصادرات من المواد 

المصنعة

المستوردات من المواد 

المصنعة
نسبة تغطیة المستوردات

2000282107092840%

2001324829240935%

20025201410140151%

2003435719603145%

20048770018465847%

200510247626826538%

200619353030298564%

200723483939135960%

200827912642189966%

200919560528237769%

201021755742072852%

المصدر : المجموعات االحصائیة لألعوام المذكورة  ، حسبت النسب من قبل الباحث.

  )6 -1م (جدول رق

(القیمة بمالیین اللیرات السوریة)المیزان التجاري لقطاع الصناعة من المواد نصف المصنعة 

 العام
الصادرات من المواد نصف 

المصنعة

المستوردات من المواد 

نصف المصنعة
نسبة تغطیة المستوردات

2000114169337412%

20011145610567511%

20021466511273213%

20031662511415815%

20045110816320731%

20056432119225333%

20067227118324539%

20078750723959637%

200814086434408741%

20098116134027024%

20107004031032823%

سب من قبل الباحث.المصدر : المجموعات االحصائیة لألعوام المذكورة  ، حسبت الن

من خالل الجدولین السابقین نالحظ ما یلي : 
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إن المیزان التجاري لقطاع الصناعة خاسر سواء فیما یتعلق بالمواد المصنعة والمواد نصف المصنعة -

خالل الفترة المدروسة مع اإلشارة إلى أن هذه الخسارة تتجه نحو االنخفاض خالل الفترة المدروسة.

واد المصنعة نالحظ أن المیزان التجاري خاسر في هذه المواد إال أن نسبة تغطیة فیما یتعلق بالم-

) لتصبح في %40(2000المستوردات تتجه نحو االرتفاع خالل الفترة المدروسة ، فقد كانت في العام 

) وذلك ألن معدل نمو الصادرات من المواد المصنعة هو أكبر من معدل نمو %52(  2010العام 

إذ   2009ات من هذه المواد خالل نفس الفترة مع مالحظة أن هذه النسبة قد تحسنت في عام المستورد

.2010) ،لتعاود االنخفاض في العام %69وصلت إلى (

أما المواد نصف المصنعة فالمیزان التجاري لها أیضًا خاسر ، ولكن مع مالحظة االتجاه التصاعدي لهذه -

، لتنخفض انخفاض شدید في العامین التالیین  2008و   2000مي النسبة خالل الفترة الممتدة بین عا

) ، األمر الذي یجعل من الضروري اتباع سیاسات ترشید حجم هذه %23إلى (  2010وتصل في عام 

الواردات وٕاعادة هیكلتها بما یخدم القطاعات االنتاجیة وبالتالي تحفیز الصادرات من المواد المصنعة ذات 

عالیة ولیس الصادرات من الصناعات التجمیعیة .القیمة المضافة ال
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مناخ االستثمار في سوریة المبحث الرابع: 

یمكن تعریف مناخ االستثمار بأنه: " مجموع األوضاع واللوائح المكونة للبیئة الذي تتم فیها العملیة 

.38ة االستثماریة أیضًا"االستثماریة ومدى تأثیرها في المشاریع االستثماریة وحركة البیئ

ویمكن تعریفه أیضًا بأنه: "مجمل األوضاع والظروف المؤثرة في اتجاهات رأس المال وتوطنه، وتوفیر 

هذا المناخ یقوم بصورة أساسیة على آلیة من الشروط الموضوعیة والذاتیة، أي على األوضاع السیاسیة 

ة السوق السائد في الدولة وآلیاته، والنظام القانوني واالقتصادیة والخصائص الجغرافیة والدیموغرافیة وطبیع

ومدى وضوحه واتساقه وثباته وتوازنه، وهي عناصر متداخلة، تؤثر وتتأثر ببعضها البعض وتترجم 

.39محصلتها كعوامل جاذبة لرأس المال أو طاردة له"

المي جعلت العالم یسیر هذا وٕان التغیرات والتطورات السریعة في العالم وتأثیراتها على االقتصاد الع

بشكل متسارع من أجل تحقیق مناخ استثماري یستند على السهولة في أداء األعمال من جانب الطلب 

.40الفّعال ،ودراسة درجة المخاطرة المرتبطة به 

وال بد من الحرص الشدید على الترویج لالستثمار من خالل التعریف بمناخ االستثمار وبالفرص 

حة في سوریة وبالمزایا والحوافز المتوفرة عبر عقد اللقاءات، والمؤتمرات وتنظیم االستثماریة المتا

المعارض.

ولكن من المالحظ أن الدول العربیة تقوم بالترویج لفرص االستثمار فیها كل منها على حدة مما خلق 

ة العربیة كإقلیم واحد من جوًا من التنافس فیما بینها، ولم یتم إیجاد آلیة للتنسیق فیما بینها للترویج للمنطق

.41خالل تبادل المعلومات والخبرات والترویج للمشروعات العربیة المشتركة

هذا إلى جانب  ما تتمیز به  بیئة االستثمار من الدرجة المرتفعة لحالة عدم التأكد والتي ازدادت في 

رین، وأن هناك العدید من السنوات األخیرة والتي تعود في أغلب األحیان إلى عدم دقة توقعات المستثم

األحداث غیر المتوقعة سواء كانت سیاسیة أم اجتماعیة أم اقتصادیة، إال أنها تؤثر بمجملها على بیئة 

ومناخ االستثمار. لذا البد من فهم المبادئ األساسیة التي تحكم عملیة االستثمار، باإلضافة إلى االعتماد 

.42ت االستثمارعلى األدوات الحدیثة في مجال اتخاذ قرارا

38
مؤتمر تطویر مناخ االستثمار في ،تفعیل االستثمار في الوطن العربي من خالل رأس المال الوطني،)2002هللا ، عادل حبیب ابراھیم (البري ، محمد بن عبد .

.8ص،، القاھرة16/18/2002العربیة، الدول
39

.571، ص1998-1997): الكتاب االستراتیجي  السنوي 1998مركز المعلومات القومي(.
40

.Whman P. & Mark Baimbridge( 2006) : Labour Market Flexibility and Foreign Direct Investment, Employment
Mark analysis and Research, Department of Trade and Industry, UK, PP.68

41
رسالة ماجستیر، االقتصاد الجزائري أنموذجاً ، دور المناخ االستثماري في جذب االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول العربیة:):2009. شلغوم، عمیروش (

.83ص كلیة االقتصاد،،جامعة دمشق
42

.29تثمار ، الدار الجامعیة ، االسكندریة ، ص ): مبادئ وأساسیات االس2010. الحناوي ، محمد ، نھال فرید مصطفى (
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عوامل تشجیع االستثمار في سوریة :)1-4-1(

شهدت السنوات القلیلة األخیرة سلسلة من التحدیثات االقتصادیة واإلداریة والتشریعیة بهدف تعزیز لقد

دور سوریة كبیئة أعمال جاذبة لالستثمارات المحلیة والعربیة واألجنبیة نظرًا لما تتمتع به من موقع 

اتیجي على ملتقى القارات الثالث (آسیا، أوروبا، إفریقیا) وعلى ممرات التجارة الدولیة متعددة جغرافي استر 

الوسائط بین الشرق والغرب، ومن توفر فرص استثماریة كبیرة في قطاعات الصناعة والزراعة والسیاحة 

والعقارات والنقل والخدمات.

تعلقة بمعامالت االستثمار، وتعزیز جهود وتركز العمل على تبسیط وتحسین النظم واإلجراءات الم

الترویج لالستثمارات وللقطاعات الواعدة في سوریة، وذلك من خالل مجموعة عالقات متشابكة بین 

القطاعین العام والخاص بهدف استقطاب وجذب األموال السوریة المغتربة . ومن أهم عوامل تشجیع 

) هي ما یلي كما وردت في تقریر االستثمار 2010-2000االستثمار في سوریة خالل فترة الدراسة (

:43والصادر عن هیئة االستثمار 2009الرابع لعام 

الموقع الجغرافي االستراتیجي لسوریة الذي یشكل ملتقى القارات الثالث..1

االستقرار السیاسي واألمني..2

االلتزام بالتوجه المتأني نحو اقتصاد السوق االجتماعي ..3

الخارجیة .محدودیة المدیونیة .4

امتالك سوریة الحتیاطي كبیر ومتنوع من النقد األجنبي ..5

توفر وتنوع الموارد الطبیعیة ..6

انخفاض تكالیف االنتاج ..7

توفر الموارد البشریة المؤهلة بشكل مقبول ..8

بنیة تحتیة ذات مستوى مقبول ..9

نفاذ إلى أسواق عربیة وعالمیة ..10

توفر مدن صناعیة ومناطق صناعیة..11

متوسط للتنمیة البشریة .مؤشر .12

مزایا وٕاعفاءات وتسهیالت خاصة للمشاریع االستثماریة ..13

االتفاقیات العربیة والدولیة لتوفیر الضمانات لرأس المال األجنبي ..14

قوة االقتصاد السوري بشكل عام . .15

در كما أطلقت مجموعة من الحوافز التي تشجع االستثمار في القطاعات الواعدة في سوریة، حیث ص

العدید من القوانین لتحدیث اإلطار التشریعي والقانوني الخاص بالعملیة االستثماریة في سوریة من أجل 

43
.20في سوریة ، دمشق ، ص 2009): تقریر االستثمار الرابع لعام 2009ھیئة االستثمار السوریة (.
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توفیر البیئة المالئمة للمستثمرین لجهة االستقرار النقدي وتسهیل أداء األعمال وتخفیض كلفة إنجاز 

المعامالت بالسرعة الكلیة .

زمة من التغیرات الهامة على الصعید االقتصادي وخالل سنوات فترة الدراسة العشر تحققت ح

والسیاسي واالجتماعي بهدف مواكبة اندماج سوریة في االقتصاد العالمي ضمن رؤیة واضحة المعالم، 

واثقة الخطى، محددة الوتیرة، تجلت باختیار مبدأ اقتصاد السوق االجتماعي كمنهج اقتصادي لإلصالح 

الل عالقة تشاركیة وطیدة مع القطاع الخاص واستقطاب ودعم مسیرة التحدیث والتطویر من خ

للمستثمرین والمغتربین من بالد االغتراب .

ومن ضمن الخطوات الحثیثة التي قامت بها الحكومة السوریة في مجال تطویر األعمال، وتعزیز 

ق (عدرا) مناخ االستثمار فیها كان إنشاء المناطق الحرة وٕاحداث المدن الصناعیة في كل من ریف دمش

وحمص (حسیاء) وحلب (الشیخ نجار) ودیر الزور.

هذا وبدأت سوریة بخطوات كبیرة على طریق تحریر االقتصاد من خالل الدخول في (منطقة التجارة 

إصدار مجموعة من  و الحرة العربیة الكبرى)، إضافة إلى إبرام العدید من اتفاقیات التجارة الحرة الثنائیة

حدیث التشریعات القدیمة وٕایجاد المؤسسات الالزمة لتطویر التشریعات والتدابیر القوانین الجدیدة وت

:44التنظیمیة. ومن أهم القرارات والقوانین الصادرة لتطویر البیئة التشریعیة 

قرار توحید سعر الصرف الذي تطبقه سوریة على المستوردات والذي كان موزعًا على ثالثة أسعار، .1

1981، وذلك للمرة األولى منذ عام 2004الداخلیة مرتین خالل عام وتخفیض معدالت الفائدة 

والسماح بفتح حسابات بالعمالت األجنبیة.

في كل المحافظات مهمتها النظر في الدعاوى المتعلقة 2004إنشاء محكمة بدایة مدنیة عام .2

اوى من غیر بالنزاعات الناشئة عن قانون االستثمار ،وقد وجهت هذه المحاكم بأن تفصل بالدع

تأخیر.

الخاص بإحداث "مجلس النقد والتسلیف" لإلشراف على األمور  2000/ لعام 23صدور القانون رقم /.3

النقدیة واألنظمة المصرفیة.

الخاص بإحداث المصارف الخاصة. 2001/ لعام28صدور القانون رقم /.4

الخاص بالسریة المصرفیة. 2001/ لعام 29صدور القانون رقم /.5

/6وتعدیالته الواردة في القانون/ 1986/ لعام 24والقانون/ 2003/ لعام 33رسوم رقم /إلغاء الم.6

. وهما القانونان اللذان كانا یقیدان التعامل بالعمالت األجنبیة حیث كان هذا األمر من  2000لعام 

أهم العقبات التي واجهت االستثمار األجنبي في سوریة سابقًا.

44
.23مرجع سبق ذكره ، ص في سوریة ،2009تقریر االستثمار الرابع لعام ):2009ھیئة االستثمار السوریة (.



25

الخاص بإحداث هیئة مكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرهاب  2003 / لعام59صدور القانون رقم /.7

)ACML.(

الخاص بإحداث المدن الصناعیة . 2004/ لعام 57صدور المرسوم التشریعي رقم /.8

المتعلق بموافقة سوریة على االنضمام إلى االتفاقیة الدولیة  2005/ لعام 5صدور القانون رقم /.9

لمكافحة تمویل االرهاب.

الذي سمح بإقامة المصارف االسالمیة في  2005/ لعام 35مرسوم التشریعي رقم /صدور ال.10

سوریة.

الخاص باالستثمار في قطاع التأمین. 2005/ لعام 46صدور المرسوم رقم /.11

المتضمن الخطة الخمسیة العاشرة بأهدافها الطموحة.  2006/ لعام 25صدور القانون رقم /.12

 2003لعام  24المتضمن تعدیل قانون ضریبة الدخل رقم  2006/ لعام 51صدور المرسوم رقم /.13

والذي هدف إلى تخفیض في معدالت ضریبة الدخل إلى مستویات مشجعة.

المتضمن إحداث سوق دمشق لألوراق المالیة. 2006/ لعام 55صدور المرسوم التشریعي رقم /.14

اق المالیة الحكومیة.المتضمن إحداث سوق األور  2007/ لعام 60صدور المرسوم التشریعي رقم /.15

المتضمن السماح للشركات باالندماج بعد إعادة  2007/ لعام 61صدور المرسوم التشریعي رقم /.16

تقویم موجوداتها الثابتة.

الخاص بتشجیع االستثمار. 2007/ لعام 8صدور المرسوم التشریعي رقم /.17

ستثمار السوریة.المتضمن إحداث هیئة اال 2007/ لعام 9صدور المرسوم التشریعي رقم /.18

المتضمن تصدیق اتفاقیة تأسیس الشركة السوریة القطریة  2007/ لعام 9صدور القانون رقم /.19

القابضة.

الذي سمح للمستثمرین غیر السوریین أصحاب المشاریع  2007/ لعام 32صدور القانون رقم /.20

ار أراضي العقارات في المدن الصناعیة بتملیك واستئج 1958/لعام 21المشمولة بأحكام القانون /

الالزمة لمشروعاتهم لمساحة تزید عن سقف الملكیة المحدد شریطة استخدامها حصرًا ألغراض 

المشروع .

 1949/ لعام 149الذي ألغى المرسوم رقم / 2007/ لعام 36صدور قانون التجارة رقم /.21

وتعدیالته.

رائب والرسوم.المتضمن إحداث هیئة عامة للض 2007/ لعام 41صدور القانون رقم /.22

الخاص بالتطویر واالستثمار العقاري. 2008/ لعام 15صدور القانون رقم /.23

 . 2008/لعام 3صدور قانون الشركات الجدید رقم /.24

االنضمام إلى معاهدة الهاي بشأن التسجیل الدولي للنماذج الصناعیة ..25

رة في التجارة الدولیة .صدور قانون حمایة المنتج الوطني من اآلثار الناجمة عن الممارسة الضا.26

صدور قانون حمایة العالمة الفارقة والمؤشرات الجغرافیة والرسوم والنماذج الصناعیة..27
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هذا وقد صدرت مجموعة من القوانین والقرارات على مستوى السیاسة المالیة. ومجموعة أخرى من 

لمالي. كما عمل مصرف سوریة االنجازات والتعدیالت القانونیة على مستوى السیاسة النقدیة والتحریر ا

المركزي خالل الفترة الماضیة على إصدار مجموعة من القرارات واألنظمة بهدف خلق بیئة مالئمة لجذب 

االستثمارات .

في تعزیز البیئة الجاذبة لالستثمار، -وعلى أكثر من صعید -فقد ساهم مصرف سوریة المركزي 

لتوسع في منح التمویل للمشاریع االستثماریة سواء باللیرة وذلك من خالل تحفیز القطاع المصرفي على ا

السوریة أم بالقطع األجنبي، إلى جانب تخفیف قیود القطع األجنبي إلى أدنى الحدود وتحریر معامالت 

الحساب الجاري، مما سیكون له أثر كبیر على جذب االستثمار نتیجة الثقة التي یولدها هذا التحریر لدى 

ة االقتصاد الوطني، وقدرته على المحافظة على القیمة المستقرة للعملة الوطنیة مع مزید المستثمرین بقو 

من االنفتاح على العالم الخارجي .

ویسعى مصرف سوریة المركزي خالل المرحلة المقبلة إلى اتخاذ مجموعة من اإلجراءات للبدء بهذا 

القرارات والقوانین الحالیة الخاصة باالستثمار التحریر، مع األخذ باالعتبار الحریة النسبیة التي منحتها

لتحویل رؤوس األموال والعوائد والفوائد المتولدة عنها إلى الخارج، وذلك في إطار متوازن یضمن التخفیف 

من اآلثار السلبیة المحتملة لمثل هذا التحریر على االقتصاد الوطني، وقد تم القیام بإصالحات عدیدة في 

:45رة وتشجیع الصادرات كان أهمهامجال تحریر التجا

تأسیس المجلس األعلى للتصدیر.. أ

إنشاء هیئة تنمیة وترویج الصادرات.. ب

تأسیس اتحاد المصدرین.. ت

إلغاء الحصر وقید العمولة على جمیع المستوردات للمؤسسات الحكومیة الحصریة.. ث

إحداث صندوق تنمیة الصادرات.. ج

لثنائیة (تركیا، تونس، الیمن، مصر، إیران، الصین، توقیع العدید من اتفاقیات التجارة الحرة ا. ح

األردن، وبلدان مجلس التعاون الخلیجي.....الخ) وتشكیل أو تفعیل المجالس واللجان العلیا 

المشتركة مع العدید من الدول.

كما خطط إلقامة منطقة اقتصادیة خاصة في سهل الغاب تقوم باستثمار وٕانتاج وتصدیر . خ

ات الكفاءة والمیزة التنافسیة.المنتجات الزراعیة ذ

) التشریعات المتعلقة باالستثمار في سوریة : 1-4-2(

حكم سیاسات االستثمار والترخیص والحوافز االستثماریة تبلغ عدد القوانین والتشریعات والقرارات التي 

/ نصًا وهي :14في سوریة / 

45
.28، مرجع سبق ذكره ، ص في سوریة2009تقریر االستثمار الرابع لعام ):2010السوریة (ھیئة االستثمار.
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الحرف الیدویة.الخاص بالصناعات الصغیرة و  1952/ لعام  47القانون رقم / .1

الخاص باإلعفاءات المالیة للمشاریع الصناعیة. 1952/ لعام 103المرسوم رقم / .2

 .1985/ لعام  21القانون رقم / .3

الخاص باالستثمار في المشاریع الزراعیة. 1986/ لعام  10المرسوم رقم / .4

النظام الذي تعتمده وزارة النفط في منح االستثمارات للشركات النفطیة..5

الخاص باالستثمار السیاحي. 1985/ لعام  186ر المجلس األعلى للسیاحة رقم / قرا.6

الخاص باالستثمار السیاحي. 1987/ لعام  198قرار المجلس األعلى للسیاحة رقم / .7

قانون مجلس النقد والتسلیف القاضي بترخیص المصارف الخاصة..8

القرارات الناظمة لترخیص مشاریع قطاع النقل..9

القاضي بترخیص الجامعات الخاصة. 2001/ لعام  36تشریعي رقم / المرسوم ال.10

قرارات وزارة التربیة القاضیة بترخیص المدارس الخاصة..11

قانون الهیئة العامة للمناطق الحرة الخاص باالستثمار في المناطق الحرة..12

لتشجیع االستثمار. 2007/ لعام  8المرسوم التشریعي رقم / .13

الخاص بالتطویر واالستثمار العقاري. 2008ام / لع 15القانون رقم / .14

 : 2007لعام  8أما الحوافز الضریبیة المقدمة وفق أحكام مرسوم تشجیع االستثمار رقم 

لتشجیع االستثمار على خضوع المشاریع االستثماریة  2007/ لعام  8نص المرسوم التشریعي رقم / 

حكام المرسوم التشریعي رقمالمشملة لمبدأ الحسم الضریبي الدینامیكي عمًال بأ

لضریبة الدخل وفق ما یلي : 2006/ لعام  51/ 

% على األرباح الصافیة.28یصل أقصى معدل ضریبي للمشاریع بشكل عام في أعلى شرائحه إلى .1

% فمعدلها 50الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على االكتتاب العام بنسبة ال تقل عن .2

%.14الضریبي 

%، ویخفض هذا المعدل وفق 22المشملة بقوانین تشجیع االستثمار معدلها الضریبي المشاریع.3

األسس التالیة:

 ، درجتان للمنشآت الصناعیة المقامة في المحافظات (الرقة، دیر الزور، الحسكة، إدلب

السویداء، درعا، القنیطرة).

 ین أصوًال بالـتأمینات عامًال فأكثر مسجل25درجة واحدة للمنشآت الصناعیة التي تستخدم

االجتماعیة.
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 عامًال فأكثر مسجلین أصوًال بالـتأمینات 75درجتان للمنشآت الصناعیة التي تستخدم

االجتماعیة.

 عامًال فأكثر مسجلین أصوًال بالـتأمینات 150ثالث درجات للمنشآت الصناعیة التي تستخدم

االجتماعیة.

ن المدن الصناعیة.درجة واحدة بالنسبة للمنشآت المقامة ضم

 / في مدینة حسیاء  2007/ لعام  8درجتان للمشاریع الصناعیة المرخصة بأحكام المرسوم رقم

ودیر الزور الصناعیتین.

.درجتان لمشاریع محطات تولید الكهرباء ، مشاریع مصادر الطاقة البدیلة ، مصانع األسمدة

: درجتان في ضوء توفر أي من األسس اآلتیة

الصناعیة التي تعتمد في إنتاجها على المواد األولیة المحلیة.المشاریع .أ 

المشاریع الصناعیة التي توفر في استهالك الطاقة..ب 

المشاریع الصناعیة التي تستخدم أدوات ووسائل وآالت تحافظ على البیئة وتمنع التلوث .ج 

البیئي.

% من إنتاجها.50المشاریع الصناعیة التي تقوم بتصدیر .د 

في المنطقة  2007/ لعام  8اریع االستثماریة المرخصة بأحكام المرسوم رقم / درجتان للمش

الشرقیة التي تضم محافظات ( الرقة ، دیر الزور ، الحسكة).

ویعد الترویج لالستثمار من األمور الهامة من أجل التعریف بمناخ االستثمار الموجود في سوریة، 

امت سوریة بجهود حثیثة في الحمالت اإلعالمیة والترویجیة ومقدار التسهیالت المقدمة للمستثمر. وقد ق

لجذب المستثمرین المحلیین واألجانب من خالل المعارض المحلیة والدولیة والمؤتمرات والندوات 

معرضًا في عدة دول عربیة وأجنبیة،  54ب 2004. وشاركت في عام  2005عام   والمحاضرات في

فعالیة في عام  16و 2006فعالیات في عام  7و 2005عام فعالیات ترویجیة محلیة في 3ونظمت 

200746.

ومع ذلك لم تستطع سوریة أن تحقق تقدم في مجال الكفایة التسویقیة للشركات. وجذب االستثمارات 

47األجنبیة ونقل التقانة، األمر الذي یستدعي العمل أكثر على تطویر الجهود في هذا المجال.

46
): تقریر مناخ االستثمار في الدول العربیة ، الكویت.2007المؤسسة العربیة لضمان االستثمار (.

47
شق.في سوریة ، دم2009): تقریر االستثمار الرابع لعام 2010ھیئة االستثمار السوریة (.
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المناخ االستثماري في سوریة :البنیة التحتیة و )1-4-3(

انطالقًا من االهتمام المتزاید الذي تولیه الحكومة بالتنمیة االقتصادیة والبشریة من خالل التركیز على 

التنمیة المستدامة لتخفیف الفقر تبرز أهمیة تنمیة القطاعات االقتصادیة المختلفة بشكل متوازن في 

محاولة للنهوض االقتصادي المتكامل. 

عمل خدمات البنیة التحتیة على تحسین النمو االقتصادي واالجتماعي بشكل مباشر، حیث تساهم وت

في تحسین حالة األسر المعیشیة من خالل تقدیم خدمات المیاه والصرف الصحي والنقل والطاقة، مما 

التسویق ینعكس ایجابیًا على إنتاجیة الفرد من جهة، ویساهم في خفض تكالیف اإلنتاج وتسهیل عملیة 

عبر االستفادة من خدمات االتصاالت والنقل من جهة أخرى، األمر الذي یحسن من ظروف المنافسة 

وبالتالي یحفز النمو االقتصادي والبشري على المستوى الوطني. 

وتلعب البنیة التحتیة دورًا هامًا في جذب االستثمارات . ویختلف هذا الدور من دولة إلى أخرى في 

ه والكهرباء واالتصاالت والطرق والموانئ والمدن الصناعیة .مجاالت المیا

ویبرز دور البنیة التحتیة والتقانیة في دعم المناخ االستثماري بوصفها إحدى صالت الوصل بین 

المشاریع وممولیها والمستهلكین من خالل دورها في تنمیة وتطویر السوق المساعدة في تقسیم األعمال، 

ة وتقدیم الخدمات. إضافة لمساهمتها في تحدید المالمح العامة للمشاریع العاملة ودعم استخدام التقان

.48بها

لقد أظهرت العدید من الدراسات االقتصادیة وجود عالقة قویة بین المشاریع المنفذة في مجال البنیة 

یة بشكل أكبر من التحتیة واإلنتاجیة، ومن ثم االستثمارات المنتجة من خالل تفضیل المستثمر للبنیة التحت

اإلعفاءات. وٕان انخفاض مستوى الخدمات في المناطق یرفع من تكلفة االستثمار على وجه العموم 

واالستثمار الصناعي على وجه الخصوص، مما یدفع المستثمر إلى العدول عن االستثمار أو تغییر 

تخدیمًا ثم یقوم بتخدیمه على المنطقة إلى منطقة أخرى أكثر تخدیمًا، أو أن یحتاج لمشروعه مكانًا أقل 

.49نفقته لترتفع التكلفة االستثماریة للمشروع بمقدار تكلفة التخدیم التي قام بها

:50في مجال البنیة التحتیة كان أهمهامتواضعاً لقد شهدت سوریة تطورًا 

دما بع2009ملیون كیلو واط ساعي) في 41170تطورت الطاقة الكهربائیة المنتجة وأصبح اإلنتاج (.1

ملیون ك.و.س).23946( 2000كان في عام 

48
. OECD(2006 ) : policy framework for investment,op.cit , p.59

49
، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة ، 1991لعام10واقع االستثمار في سوریة في ظل قانون االستثمار رقم ):2001د. فضلیة ، عابد (.

.136–85، ص 2، العدد 17المجلد 
50

.www.unido.orgدو موقع الیونی
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بعدما 2009متر مكعب في عام 1182961بلغ اإلنتاج الفعلي لمیاه الشرب في المحافظات حوالي (.2

.2000ألف متر مكعب  )عام 968071كان (

ثم  2000كم) في عام  44575إلى (  1995كم) عام  39333كما تطور أطوال الطرق البریة من (.3

  .2009كم ) في عام  64983إلى  (

 2009% عام 17.32إلى 1990%عام 4.38ارتفعت نسبة من یستخدمون الهواتف الثابتة بمعدل .4

مع ازدیاد واضح في نوعیة الخدمات .

على المتوسط هما میناءي الالذقیة وطرطوس .فقطأما الموانئ فتمتلك سوریة میناءین .5

ناك خدمات جدیدة لم تكن موجودة مسبقًا مثل شهد مجال االتصاالت تطورًا ملحوظًا ، حیث أصبح ه.6

البرید االلكتروني والخلیوي ، األمر الذي سهل عملیة االتصال وأفسح المجال للسرعة في أداء األعمال 

واختصر المسافات للمشاریع االقتصادیة في البلد ، مما یفرض تحدیًا للتوسع في البنیة التحتیة 

ة المدن الصناعیة بكل ما یتطلب ذلك من طرق وكهرباء ومیاه للمشاریع االستثماریة ، وخاصة إقام

ومصارف.

% ما 75,7في مجال االتصاالت السلكیة والالسلكیة ازدادت نسبة مستخدمي الهواتف الخلویة بمعدل .7

%من 50,9بالرغم من حداثتها ، حیث بلغت نسبة المشتركین في الهاتف 2009-2002بین عام 

%.17,4مي االنترنت مجموع السكان ونسبة مستخد

11مستخدم من خالل  2132000لیصبح قرابة 2009ارتفع عدد مستخدمي االنترنت في عام .8

ألف جهاز حاسوب .600مزود خدمة و 

وال بد من اإلشارة إلى استراتیجیة قطاع االتصاالت والمعلومات في سوریة، حیث تعهدت الحكومة 

خط ثابت لكل  30هي  2013قنیات، ووضعت استراتیجیة لعام باالستفادة من الفرص التي تقدمها هذه الت

شخص.100جهاز كمبیوتر لكل 30شخص و100مشترك انترنت لكل 20شخص و100

%من السكان یستخدمون دورات میاه متصلة بشبكة 71.6وبالنسبة للصرف الصحي فإن حوالي 

جال. فقد ازدادت استثمارات الحكومة عامة للصرف الصحي ، وتولي الحكومة اهتمامًا كبیرًا في هذا الم

ملیار 37% خالل الخطة الخمسیة العاشرة، حیث تم تخصیص میزانیة 600في الصرف الصحي إلى 

لیرة لتطویر مشاریع الصرف الصحي في القطر .

أما بالنسبة لمؤشر البنیة التحتیة في سوریة أصدر المعهد العربي في الكویت تقریر التنافسیة العربیة 

دولة حیث نالت النقاط التالیة للمؤشرات 24من أصل 21حیث احتلت سوریة المركز  2009م لعا

. وعالمیًا احتلت 2003،2005،2009) مؤشرات التنافسیة العربیة لألعوام 10-2المبینة في الجدول (

من حیث جودة 88دولة من حیث جودة البنیة التحتیة والمرتبة 128من أصل 77سوریة المرتبة 

  طرق.ال
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)7-1جدول رقم(

2003،2005،2009مؤشرات التنافسیة العربیة لألعوام 

2009-2003التغیر 200320052009المؤشر

سلبي0,6220,6490,547األداء االقتصادي

ایجابي0,0560,2220,339بنیة تحتیة

سلبي0,2990,760,498تدخل حكومي

لبيس0,3330,2770,166جاذبیة االستثمار

محاید00,2530,253تكلفة األعمال

، دمشق.في سوریة2009تقریر االستثمار الرابع لعام ):2010هیئة االستثمار السوریة (:المصدر

إلى  2008دولة في عام  178من بین 140وتحسن موقع سوریة في مؤشر أداء األعمال من المرتبة 

ن مدعومًا بالتأثیرات االیجابیة للتطورات التشریعیة . وجاء هذا التحس2009في عام  181من بین 137

واإلداریة والتقانیة الذي شهدته سوریة خالل السنوات القلیلة الماضیة، والتي زادت حجم االستثمارات 

المحلیة واألجنبیة إلى القطاعات اإلنتاجیة على الرغم من أنها تحتاج لتطویر البنیة التحتیة.

دنه سوریة إال أن قیمة المؤشرات ما تزال ضعیفة بسبب ما أحدثه الفساد بالرغم من التحسن الذي شه

من رفع كلفة المشاریع المقامة وتأخر تشغیلها ووضعها بالخدمة. إضافة إلى انخفاض جودة تنفیذ هذه 

المشاریع، وماهّیة االستراتیجیة التي تقوم علیها المدن الصناعیة والمناطق الحرة التي لم تستطع مواكبة 

لعولمة االقتصادیة وحریة التجارة، كما أن تكالیف نقل مشاریع المصانع إلى المدینة الصناعیة قد تعادل ا

إقامة مدینة صناعیة جدیدة. 
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:الفصل الثاني

واقع بیئة االستثمار الصناعي في سوریة

.واقع االسـتثمار الصنــاعـي في ســوریة بشــّقیه العـام والخاص المبحث األول: 

المبحث الثاني: المدن الصناعیة في سوریة.

المبحث الثالث : موقع سوریة في بعض المؤشرات الدولیة لمناخ االستثمار .
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واقع االسـتثمار الصنــاعـي في ســوریة بشــّقیه العـام والخاص .المبحث األول: 

%) بالسنة ، ویعزى هذا 10الي (حقق االقتصاد السوري خالل فترة السبعینات معدالت نمو عالیة حو 

%) من الدخل القومي ، قام 30-%25النمو المرتفع إلى معدالت االستثمار العالیة التي بلغت حوالي (

بمعظمها القطاع العام ، مدعومًا بمساعدات سخیة من دول الخلیج العربي ، وبعضها من دول المعسكر 

سیاسة إحالل الواردات دون تشجیع التصدیر، الشرقي. وقد اعتمدت الحكومة في هذه االستثمارات 

وترافقت هذه السیاسات مع سیاسة تثبیت األسعار وتنظیم برامج لتعظیم العمالة ، وتوفیر التعلیم المجاني 

والخدمات الصحیة والدعم االستهالكي واالنتاجي.

)ملیار دوالر 1.5لي (لكنه مع أوائل الثمانینیات بدأت المساعدات الخارجیة باالنحسار، منحدرة من حوا

)ملیون دوالر بالمتوسط في منتصف 300بالسنة في أواخر السبعینیات و أوائل الثمانینیات إلى حوالي (

الثمانینیات وبانحسار المساعدات الخارجیة وتدني توفر القطع األجنبي، برزت اختالالت في اإلطار الكلي 

قد غّطته المساعدات. فوقع االقتصاد السوري في لالقتصاد و جمودات في البنیة االنتاجیة له ، كانت 

أزمة شدیدة في منتصف الثمانینیات تمثلت في نقص واختناقات في العرض السلعي ، وفي تضخم مفرط، 

ولم تخرج سوریة من هذه األزمة إال بفضل مجموعة متفرقة من االصالحات االقتصادیة التي أطلقتها 

. لكنه لم یمر وقت طویل حتى 1984ذي كان قد اكُتشف في العام األزمة ،وتدفق أموال النفط الجدید ال

برزت االختالالت الهیكلیة والجمودات البنیویة في االقتصاد مرة ثانیة ، بسبب اإلحباطات التي ظهرت 

.51نتیجة تباطؤ عملیة االصالح، فوقع االقتصاد في أزمة جدیدة

د األخیرة تمثلت في بناء بنیة تحتیة مقبولة نسبیًا، كما حقق االقتصاد السوري انجازات هامة خالل العقو 

من خالل القیام بجهود كبیرة في مجال بناء السدود واستصالح األراضي وتوسیع شبكات المیاه والصرف 

الصحي والكهرباء إلى الریف كما إلى المدن، وجهود كبیرة ُأخرى في نشر التعلیم في كافة أنحاء البالد ، 

الصحیة المجانیة لغیر المقتدرین.وفي تقدیم الخدمات 

ویعتبر دور القطاع العام بما قام به من "استثمار صناعي عام" من أهم األدوار في االقتصاد السوري 

حتى أن البعض یعتبره قاطرة التنمیة األساسیة في عملیة التطویر االقتصادي بما یشكله من شركات 

) ملیون لیرة 51389دفع كتلة رواتب وأجور وصلت إلى (ومؤسسات تضم جزءًا كبیرًا من الید العاملة وی

)، وتبلغ قیمة االنتاج الكلي للقطاع العام الصناعي لنفس العام حوالي 2010سوریة في عام (

)، 2010%) من االنتاج الصناعي للعام (77.7ملیون لیرة سوریة، وهو ما یشكل حوالي ()1497559(

ندوة الثالثاء االقتصادیة الثالثة عشر حول التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة ،وریة ، جمعیة العلوم االقتصادیة االصالح االقتصادي في س،)2000(د. سكر ، نبیل 51
.14في سوریة "االقتصاد السوري على عتبة القرن الحادي والعشرین...قضایا تنتظر الحل"، ص
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نسبة كبیرة من الید العاملة ومن مختلف المستویات التعلیمیة ویساهم القطاع العام الصناعي بتشغیل 

.52والثقافیة 

فاالستثمار یمثل جزءًا أساسیًا من الطلب الكلي وبالتالي فإنه یؤثر في تحدید مستویات الدخل والنمو 

االقتصادي، األمر الذي یؤثر بدوره في زیادة التشغیل واالستخدام وخلق فرص العمل، وفي سوریة یعد 

لمكون الثاني من الطلب الكلي أي بعد االستهالك .ا

وتختلف أهمیة االستثمار من قطاع اقتصادي إلى آخر بحسب التأثیر في زیادة هذه المؤشرات، 

فاالستثمار في القطاع الصناعي یحتل مكانة هامة في زیادة التشغیل لیس في هذا القطاع فحسب، بل في 

ترتبط معه بعالقات تشابكیة، حیث أن كل فرصة عمل مباشرة في كل القطاعات االقتصادیة األخرى التي

.53) فرص عمل مباشرة في قطاعات أخرى3-2القطاع الصناعي تخلق (

ویلعب القطاع الخاص الصناعي أیضًا دورًا في زیادة االستثمارات في مختلف القطاعات ومن ضمنها 

%)26.8التكوین الرأسمالي اإلجمالي (القطاع الصناعي، حیث بلغت مساهمة القطاع الصناعي في 

) كما بلغت نسبة االستثمارات الصناعیة إلى استثمارات 2010-2000بشكل وسطي خالل الفترة من (

%) بشكل وسطي خالل الفترة نفسها، ویوضح الجدول التالي جملة من المؤشرات:60.2القطاع الخاص (

) مع تحدیث األرقام .9-8ص(،آلیة دخول القطاع العام الصناعي السوري في سوق األوراق المالیة ، رسالة ماجستیر ،جامعة تشرین،)2008(ي ، شادي عل 52
.11،صمرجع سابق، تعظیم القیمة المضافة في صناعة النسیج واأللبسة ، )2008(د. سلمان ، حیان 53
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)8-2جدول رقم (ال

لي في القطاعین العام والخاص والقطاع الصناعي خالل الفترة تطور التكوین الرأسما

الثابتة ، بمالیین اللیرات السوریة)2000( بأسعار )2000-2010(

20002001200220032004200520062007200820092010المؤشر 

156092178148197328231944255767288193308669283099266488297100337421إجمالي التكوین الرأسمالي

%13.6%11.5%5.9-%8.3-%7.1%12.7%10.3%17.5%10.8%14.1-معدل نمو التكوین الرأسمالي

4591854778564657112670625754827415766361646447428483103التكوین الرأسمالي الصناعي

معدل نمو التكوین الرأسمالي 

الصناعي
-19.3%3.1%26.0%-0.7%6.9%-1.8%-10.5%-2.6%14.9%11.9%

56761622907530485895120449141505164878146699153749153280193268التكوین الرأسمالي الخاص

معدل نمو التكوین الرأسمالي 

الخاص
-9.7%20.9%14.1%40.2%17.5%16.5%-11.0%4.8%-0.3%26.1%

99331115858121083146049135318146688143791136400112739143820144153رأسمالي العامالتكوین ال

معدل نمو التكوین الرأسمالي 

العام
-16.6%4.5%20.6%-7.3%8.4%-2.0%-5.1%-17.3%27.6%0.2%

التكوین الرأسمالي الصناعي  

إجمالي التكوین الرأسمالي
29.4%30.7%28.6%30.7%27.6%26.2%24.0%23.4%24.3%25.0%24.6%

الخاصالتكوین الرأسمالي 

إجمالي التكوین الرأسمالي
36.4%35.0%38.2%37.0%47.1%49.1%53.4%51.8%57.7%51.6%57.3%

العاملتكوین الرأسمالي ا

إجمالي التكوین الرأسمالي
63.6%65.0%61.4%63.0%52.9%50.9%46.6%48.2%42.3%48.4%42.7%

التكوین الرأسمالي الصناعي 

الخاصالتكوین الرأسمالي 
80.9%87.9%75.0%82.8%58.6%53.3%45.0%45.2%42.0%48.5%43.0%

التكوین الرأسمالي الصناعي

العامالتكوین الرأسمالي 
46.2%47.3%46.6%48.7%52.2%51.5%51.6%48.7%57.3%51.7%57.6%

المصدر :المجموعات االحصائیة لألعوام المذكورة ، وُحسبت النسب ومعدالت النمو من قبل الباحث.

السابق ما یلي :)8-2یتضح من الجدول (

إن نسبة التكوین الرأسمالي الصناعي إلى إجمالي التكوین الرأسمالي تتجه نحو االنخفاض فبعد أن -1

بدأت  2003و 2000%) خالل الفترة بین عامي 30.7% و28.6ظت على نسبة تتراوح بین (حاف

%) في نهایة الفترة المدروسة والرسم البیاني التالي یوضح ذلك :24.6باتجاه االنحدار لتصل إلى (
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)4الرسم البیاني رقم (

)السابق.8-2دول رقم (المصدر : من إعداد الباحث باالعتماد على البیانات الواردة في الج

نالحظ من الرسم البیاني السابق االتجاه نحو االنخفاض في نسبة التكوین الرأسمالي الصناعي إلى 

إجمالي التكوین الرأسمالي وهذا یعني أن معدل نمو التكوین الرأسمالي الصناعي كان ینمو بمعدل أقل من 

ث بلغ معدل النمو الوسطي السنوي للتكوین معدل نمو التكوین الرأسمالي خالل الفترة المدروسة، حی

%)8.3%) في حین بلغ معدل النمو الوسطي السنوي للتكوین الرأسمالي (6.6الرأسمالي الصناعي (

خالل نفس الفترة . 

إن نسبة التكوین الرأسمالي الخاص إلى إجمالي التكوین الرأسمالي تتجه نحو االرتفاع بشكل عام -2

انخفضت  2000%) عام 36.5بعض التذبذبات الطفیفة، فبعد أن كانت (خالل الفترة المدروسة مع

لتصبح 2002%)، ومن ثم ارتفعت في العام 35.0بشكل طفیف في العام التالي لتصبح (

%) ویستمر هذا التذبذب مع 37.0وتصبح (2003%) لتعاود االنخفاض الطفیف في العام 38.2(

%) والرسم البیاني التالي 57.3إلى ( 2010هایة عام اتجاه عام نحو االرتفاع لتصل النسبة في ن

یوضح ذلك : 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

19982000200220042006200820102012

نسبة التكوین الرأسمالي الصناعي إلى إجمالي التكوین الرأسمالي

نسبة التكوین الرأسمالي الصناعي إلى إجمالي التكوین الرأسمالي
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)5الرسم البیاني رقم (

)السابق.8-2المصدر : من إعداد الباحث باالعتماد على البیانات الواردة في الجدول رقم (

أسمالي تتجه نالحظ من الرسم البیاني السابق أن نسبة التكوین الرأسمالي الخاص إلى إجمالي التكوین الر 

نحو االرتفاع خالل الفترة المدروسة ، ویمكن إرجاع ذلك إلى نمو التكوین الرأسمالي الخاص بمعدل أعلى 

%)13.8من نمو التكوین الرأسمالي، حیث بلغ معدل النمو السنوي الوسطي للتكوین الرأسمالي الخاص (

%) خالل الفترة نفسها، وبالتالي فإن 8.3في حین بلغ معدل النمو الوسطي السنوي للتكوین الرأسمالي (

ارتفاع هذه النسبة خالل الفترة المدروسة یعد مؤشرًا ایجابیًا یدّل على استجابة القطاع الخاص للتطور في 

القوانین والتشریعات المتعلقة باالستثمار والتي فتحت المجال للقطاع الخاص باالستثمار في قطاعات 

تكریر السكر وغیرها من الصناعات والمجاالت التجاریة والخدمیة، مهمة كقطاع صناعة االسمنت وقطاع

) والقانون رقم 8إضافة إلى القوانین التي تشجع االستثمار األجنبي المباشر والتي كان آخرها القانون رقم (

  . 2007) لعام 9(

خالل الفترة إن نسبة التكوین الرأسمالي العام إلى إجمالي التكوین الرأسمالي تتجه نحو االنخفاض -3

، 2001%) عام 65.0إلى ( 2000%) عام 63.6المدروسة، مع بعض التذبذب فارتفعت من (

، وهكذا یستمر هذا 2003%) عام 63.0، ثم ترتفع إلى (2002%) عام 61.4لتنخفض بعدها إلى (

التذبذب مع اتجاه نحو االنخفاض، والرسم البیاني التالي یوضح ذلك :
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)6(الرسم البیاني رقم 

)السابق.8-2المصدر : من إعداد الباحث باالعتماد على البیانات الواردة في الجدول رقم (

) السابق أن نسبة التكوین الرأسمالي العام إلى إجمالي التكوین الرأسمالي 6نالحظ من الرسم البیاني رقم (

التكوین الرأسمالي العام بمعدل تتجه نحو االنخفاض خالل الفترة المشمولة بالدراسة، ویرجع ذلك إلى نمو 

%)4.6أقل من نمو التكوین الرأسمالي، حیث بلغ معدل النمو السنوي الوسطي للتكوین الرأسمالي العام (

%) خالل الفترة نفسها، وهذا ما یدلل 8.3في حین بلغ معدل النمو الوسطي السنوي للتكوین الرأسمالي (

ین الرأسمالي أمام مساهمة القطاع الخاص الذي أصبح أكثر على انخفاض مساهمة القطاع العام في التكو 

نضجًا وأكثر فاعلیة في المساهمة في تحقیق النمو والتنمیة االقتصادیة .

إن نسبة التكوین الرأسمالي الصناعي إلى التكوین الرأسمالي العام اتجهت خالل الفترة المدروسة -4

حیث وصلت إلى  2010في العام ) نحو االرتفاع لتأخذ أعلى قیمة لها 2000-2010(

%)، 46.2%)، في حین أن أدنى قیمة لها كانت في بدایة الفترة المدروسة حیث كانت (57.6(

وبالتالي إن االتجاه نحو االرتفاع في هذه النسبة یعني أن التكوین الرأسمالي الصناعي كان ینمو 

دل النمو الوسطي السنوي للتكوین بمعدل أعلى من معدل نمو التكوین الرأسمالي العام، حیث بلغ مع

%) خالل 4.6%) بینما بلغ معدل النمو الوسطي للتكوین الرأسمالي العام (6.6الرأسمالي الصناعي (

نفس الفترة المدروسة، كما أن ارتفاع هذه النسبة یدّل على توجه االستثمارات العامة نحو قطاع 

یل وخلق فرص العمل في القطاع الصناعي، الصناعة خالل هذه الفترة مما یؤثر إیجابا في التشغ

والرسم البیاني التالي یوضح ما سبق ذكره :
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)7الرسم البیاني رقم (

)السابق.8-2المصدر : من إعداد الباحث باالعتماد على البیانات الواردة في الجدول رقم (

اص قد ارتفعت من بالمقابل فإن نسبة التكوین الرأسمالي الصناعي إلى التكوین الرأسمالي الخ-5

%) عام 75.0، ومن ثّم انخفضت إلى (2001) عام 87.9لتصل إلى ( 2000%) عام 80.9(

%) ، لتبدأ بعدها انخفاضًا حادًا في األعوام 82.8وتصل إلى (2003، لترتفع مجددًا عام 2002

فترة %)، وانخفاض هذه النسبة خالل ال42.0وهو ( 2008التالیة لتسجل أدنى مستوى لها في عام 

المدروسة یعني أن التكوین الرأسمالي الصناعي كان ینمو بمعدل أقل من معدل نمو التكوین 

%) في 6.6الرأسمالي الخاص، حیث بلغ معدل النمو الوسطي السنوي للتكوین الرأسمالي الصناعي (

%)، كما أن انخفاض هذه النسبة یدل على 13.8حین بلغ معدل نمو التكوین الرأسمالي الخاص (

توجه االستثمارات الخاصة إلى قطاعات هامشیة غیر منتجة كقطاع التجارة وقطاع الخدمات إضافة 

إلى االستثمار والمضاربة في قطاع العقارات، والرسم البیاني التالي یوضح ما سبق ذكره :
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)8الرسم البیاني رقم (

)السابق.8-2ي الجدول رقم (المصدر : من إعداد الباحث باالعتماد على البیانات الواردة ف

ویمكن تفسیر سبب تراجع االستثمارات الخاصة بشكل عام واالستثمارات في القطاع الصناعي بشكل 

خاص بمجموعة من المعوقات أهمها :

البنیة التحتیة : تلعب البنیة التحتیة دورًا هامًا في جذب االستثمارات ویختلف هذا الدور من دولة إلى  -1ً

لمستویات التي تحققها في مجاالت الماء والكهرباء واالتصاالت والطرق والموانئ والمدن أخرى بحسب ا

الصناعیة .

فمالیزیا على سبیل المثال تمتلك شبكة من الطرق السریعة التي تصان صیانة جیدة، وهذه الطرق السریعة 

ر وسیلة فعالة لنقل البضائع ، تربط مراكز النمو الرئیسیة للموانئ والمطارات في جمیع أنحاء مالیزیا وتوف

في حین أن سوریة التزال تعاني من ضعف في هذا المجال .

وفي ما یتعلق بالموانئ فإن سوریة تمتلك میناءین فقط على البحر األبیض المتوسط ، هما میناء الالذقیة 

موانئ %) من تجارة مالیزیا تتم عن طریق البحر حیث تمتلك سبعة90ومیناء طرطوس، في حین أن (

دولیة .

وٕاضافة إلى الضعف في مجاالت الطرق والموانئ فإن سوریة تعاني من ضعف كبیر أیضًا في مجاالت 

بلغت نسبة 2007االتصاالت السلكیة والالسلكیة مقارنة بالدول األخرى حدیثة التصنیع، ففي عام 

%) بینما بلغت 17.4(%) من مجموع السكان ونسبة مستخدمي االنترنت 50.9المشتركین في الهاتف (

.54%)70%) في سنغافورة ونسبة مستخدمي االنترنت (168.6نسبة المشتركین في الهاتف (

www.unido.orgمیة الصناعیة،عن موقع منظمة األمم المتحدة للتن54
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وفي مجال المدن الصناعیة فإن جمیع الدول الصناعیة حققت تقدمًا في هذا المجال واذا اخذنا مالیزیا 

ر من مئتي منطقة صناعیة كمثال على ذلك نجد أن معظم الصناعات المالیزیة تقع بشكل رئیسي في أكث

مجهزة تجهیزًا كامًال مع مرافق البنیة التحتیة، في حین أن المدن الصناعیة في سوریة لم یتم إنجازها إال 

مؤخرًا مما شكل عقبة أمام المستثمرین تتمثل في تأمین األرض المناسبة التي ُیسمح بالترخیص فیها ، مما 

ذه المناطق بعیدة عن الخدمات الضروریة مما یوقعهم في یحملهم أعباء إضافیة وبخاصة إذا كانت ه

مشاكل الترخیص اإلداري .

اإلجراءات اإلداریة : إن تعدد الجهات المشرفة على االستثمار وتعقید إجراءات الحصول على  -2ً

التراخیص المطلوبة "كالترخیص اإلداري الذي یعد أكثر التراخیص صعوبة كونه یتطلب موافقة الجهات 

ة للحصول علیه" یشكل عامًال معیقًا لالستثمار حیث تشیر الدراسات إلى أن عدد الخطوات المطلوبة كاف

) خطوات في مالیزیا، أما عدد األیام 8) خطوات في سوریة بینما بلغت (10لتسجیل الشركة بلغت (

)29ینما بلغت () یوم في سوریة ب42المطلوبة التخاذ االجراءات الالزمة إلنجاز المعامالت فقد بلغت (

) یومًا في 38) یومًا في كوریا الجنوبیة و (33) یومًا في مالیزیا و (31یوم في اإلمارات العربیة و (

.55تركیا

التعامل بالقطع األجنبي : حیث ال تزال هناك قیود وشروط للتعامل بالقطع األجنبي تسبب ردة فعل  -3ً

ن جهة ثانیة من مشاكل في تحویل األرباح إلى الخارج سلبیة من قبل المستثمرین، ویعاني المستثمرون م

.56وتأمین القطع الالزم لذلك، وبخاصة المشاریع التي ال یتوفر لها قطع أجنبي من خالل نشاطها 

القطاع المصرفي والتعامالت المالیة : على الرغم من قیام عدد من المصارف الخاصة مازال القطاع  -4ً

نقص واضح في تقدیم الخدمات المصرفیة ویعود ذلك إلى عدم تطویر المصرفي في سوریة یعاني من 

العمل المصرفي ومواكبته التغیرات الجاریة في هذا المجال إلى جانب نقص الكفاءات المصرفیة وما یرافق 

ذلك من إجراءات روتینیة مطولة، األمر الذي یعرقل إنجاز العملیات المصرفیة .

ثمارات و إن تأثیره في ذلك یزید عن تأثیر الضرائب العالیة في الشركات إن الفساد یثبط تدفق االست -5ً

ذات النشاط الدولي، وٕاذا كانت سوریة تحاول إغراء المستثمرین بالتخفیض الضریبي أو حتى بتقدیم الدعم 

وهذا قد یثمر إال أن تكلفة الفساد ربما تكون أكثر من المزایا وال یعوضها العائد المحقق .

)127المجال فإن سوریة تحتل مركزًا متأخرًا في معدل الشفافیة دولیًا حیث احتلت المركز (وفي هذا 

بینما احتلت دول مجاورة مثل اإلمارات العربیة المتحدة المركز 2010) عربیًا لعام 14عالمیًا والمركز (

.57) عالمیًا والثاني عربیًا مما یجعلها أكثر جاذبیة لالستثمار 28(

، االستثمار األجنبي المباشر في العالم العربي ، دولة اإلمارات العربیة المتحدة ، مكتب نائب رئیس مجلس الوزراء لشؤون اإلعالم ، ) 2005(مدحت  ،أیوب55
.64یونیو، ص 

56ϱήϔϜϟ��Ω�Ϳ�ΪΒόϟ�ϰϔτ μ ϣ�ˬ)2004(دراسة تحلیلیة 2003في الجمھوریة العربیة السوریة حسب المحافظات لعام ، اإلصالح االقتصادي والتنمیة البشریة ، ،
.63، دمشق. ص اتحاد الكتاب العرب



42

ثبیت أسعار الفائدة عند حد معین لفترة طویلة تحییدًا ألهم أدوات السیاسة االقتصادیة النقدیة یعتبر ت-◌ً 6

التي تلعب دورًا فاعًال في تشجیع االستثمار وتوجیهه نحو األنشطة االقتصادیة التي ترغب الدولة في 

م ذلك في أغلب تنمیتها حیث تحتاج بعض األنشطة االقتصادیة إلى دعم ورعایة من قبل الدولة، ویت

الدول من خالل منح قروض استثماریة بفوائد منخفضة، في حین یعاني المستثمرون حالیًا من ارتفاع 

%) بما فیها 15اسعار الفائدة على القروض الصناعیة، إذ تصل فائدة القرض في بعض الحاالت إلى (

األعباء اإلضافیة .

ف بالوضوح والشفافیة والعدالة في التكلیف أهم الضرائب و الرسوم : إن تطبیق نظام ضریبي یتص -7ً

بالنسبة للمستثمر الجاد من إعفاءات سخیة یعقبها ضرائب متعددة ومتشابكة وبنسب مرتفعة ترهق 

.58المكلف، كالرسم القنصلي ورسوم تصدیق المخططات من نقابة المهندسین 

جیة أو الداخلیة حیث تشهد عملیة ازدیاد حدة المنافسة بین المشاریع وانخفاض حجم السوق الخار  -8ً

االستهالك في سوریة تراجعًا نتیجة انخفاض الدخول والقدرة الشرائیة، وقد أثبت الواقع أن انخفاض الدخل 

الفردي یعد من أخطر مساوئ االستثمار ألنه یؤدي إلى خلق اختناقات في تصریف السلع والخدمات مما 

.59ل الطاقة االنتاجیة ومن ثم على استمرار عملیة االستثمار ینعكس سلبًا على دورة االنتاج وعلى تشغی

وجود قطاع كبیر غیر منظم : تشیر الدراسات إلى أنه إذا ازداد حجم القطاع غیر المنظم بنسبة نقطة  -9ً

مئویة واحدة فإن معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي لالقتصاد المنظم (حجم القطاع المنظم) في الدول 

%) وعلى النقیض من ذلك فإن زیادة نقطة مئویة 5.7-%4.5ف ینخفض بنسبة تتراوح بین (النامیة سو 

واحدة في حجم القطاع غیر المنظم في الدول الصناعیة المتقدمة ستؤدي إلى زیادة في معدل نمو الناتج 

ظم في %) األمر الذي یظهر تأثیر القطاع غیر المن7.7المحلي اإلجمالي (االقتصاد المنظم ) بنسبة (

نمو االقتصاد المنظم .

وبالتالي فإنه في ظروف دولة نامیة مثل سوریة فإن نمو القطاع غیر المنظم یؤدي إلى تراجع االستثمار 

.60في القطاع المنظم 

وأخیرًا فإن هذه العوامل مجتمعة تلعب دورًا مثبطًا لنمو االستثمارات بشكل عام واالستثمارات الصناعیة 

بشكل خاص .

، تقریر حول الفساد في العالم.)2010(منظمة الشفافیة الدولیة 57
58ϱήϔϜϟ��Ω�Ϳ�ΪΒόϟ�ϰϔτ μ ϣ�ˬ)2008(لوم االقتصادیة ،ندوة الثالثاء االقتصادیة الحادیة والعشرون ، مناخ االستثمار في الجمھوریة العربیة السوریة ،جمعیة الع

.18-17حول التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في سوریة ص
وتعدیالتھ وتقییم نتائج تطبیقھ منذ صدوره حتى منتصف 1991لعام 10، حركة االنفاق االستثماري في ظل قانون االستثمار رقم )2002(د. ھرمز ، نور الدین59

.154، مجلة جامعة تشرین، ص2001عام
.135مرجع سابق، ص، العمالة في القطاع الخاص الصناعي ،واقعھا ،تطورھا ،آفاقھا المستقبلیة ،)2010(ابراھیم ، بشار 60
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بحث الثاني: المدن الصناعیة في سوریة:الم

:الغایة واألهداف من إحداث المدن الصناعیة السوریة(أوًال)

أولت الدولة اهتمامًا كبیرًا بالتنمیة وتطویر القطاع الصناعي لما لذلك من فائدة كبیرة وتأثیرًا مباشرًا 

ل الجدیدة لجیل الشباب، حیث على حیاة المواطن وتحسین وضعه المعاشي والمعیشي وتأمین فرص العم

، تم إصدار القرارات الالزمة المتعلقة بإحداث المدن الصناعیة في محافظات (حلب، حمص، ریف دمشق

. وقد حددت الغایة واألهداف من إحداث المدن الصناعیة 2004/ لعام 57) بموجب القرار /دیر الزور

:61كما یلي

عات عمرانیة بعیدة عن التجمعات السكینة في خلق تجمع دیموغرافي صناعي حضري وٕانشاء تجم.1

المدن.

إیجاد تجمع للصناعات المختلفة لتسهیل عملیة التكامل والتفاعل بین هذه الصناعات..2

السیطرة على التجاوزات البیئیة وفق ضوابط مدروسة وملزمة..3

للدولة ، وبالتالي خلق األداة الرئیسیة والوسیلة المالئمة لتنفیذ السیاسة االقتصادیة واالستثماریة.4

إمكانیة التخطیط لالستثمار والتنمیة الشاملة والموازنة.

تأمین البنى التحتیة والخدمیة التي تساعد على تشجیع إقامة الصناعات الكبرى وجذب .5

االستثمارات الداخلیة والخارجیة.

األولیة.تهیئة الظروف المالئمة لتكامل الصناعات المختلفة ولسهولة عملیات تأمین المواد.6

خلق جو من المنافسة بین الصناعات والصناعیین، ورفع مستوى جودة المنتج..7

تهیئة الجو المناسب لتسویق المنتجات وتطبیق األسالیب الحدیثة في ذلك..8

تطویر ورفع سویة التجمعات اإلقلیمیة المحیطة بالمدن الصناعیة وربطها بأعمال التنمیة الشاملة .9

  في القطر.

ع المدن الصناعیة في سوریة :واق(ثانیًا)

57أقرت الحكومة جملة من التشریعات و القوانین اإلصالحیة فقد أعطیت من خالل المرسوم 

أو مرسوم استثمار 10صالحیات كبیرة لمجالس المدن الصناعیة من خالل تشمیل مرسوم االستثمار رقم 

المدینة الصناعیة إلصدار كافة وٕاحداث النافذة الواحدة وتفویض عناصر كل الوزارات في  8رقم 

التراخیص الالزمة لعمل المستثمرین بما یخص االستیراد والتصدیر واإلنتاج والبناء والتراخیص الالزمة 

على مستوى العمل المتنوع. 

.23، ص، دمشقمذكرة حول المدن الصناعیة ودورها في جذب االستثمارات):2010. هیئة تخطیط الدولة (61
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أحرزت المدن الصناعیة نجاحًا كبیرًا في تشجیع وجذب االستثمارات المحلیة والعربیة واألجنبیة 

آالف فرصة عمل في زمن قیاسي 105ملیار لیرة سوریة، ووفرت ما یقارب  498ها التي تجاوزت قیمت

، واستوعبت التوسع الكبیر في االستثمارات الصناعیة من خالل تأمین مقاسم مجهزة 2010حتى نهایة 

بخدمات بنیة تحتیة حدیثة ومتكاملة بسعر الكلفة وبأقساط مریحة ومزودة بكافة المرافق الداعمة 

وتطبیق أسلوب النافذة الواحدة في معظم معامالت المستثمرین وٕاجراءات الحصول على للصناعة،

التراخیص في تشمیل وتنفیذ واستثمار المشاریع.

فیما یلي نقدم تحلیًال لواقع المدن الصناعیة في سوریة من حیث المؤشرات المتعلقة بكل مدینة 

على حدى :

:62شق (عدرا) المدینة الصناعیة في ریف دم)1-ثانیاً (

أقیمت المدینة الصناعیة بعدرا بهدف جذب االستثمارات وتوطین رؤوس األموال من خالل المشاریع 

االستثماریة والمرافق الخدمیة في إطار النهج اإلصالحي الذي أطلقه الرئیس األسد لتطویر االقتصاد 

ة وتأهیلها وٕادخال التكنولوجیا الوطني بمختلف قطاعاته ومنها الصناعة وتأمین فرص العمل للید العامل

الحدیثة إلى سوریة.

كم 35تقع مدینة عدرا الصناعیة في محافظة ریف دمشق شمال شرق دمشق وتبعد عنها  مسافة 

ویمتاز الموقع بفلسفة استراتیجیة خاصة: 

الموقع المتوسط من الدول المجاورة ( األردن، لبنان، العراق).-

طرق اإلقلیمیة المحلیة والخطوط الدولیة.االرتباط المباشر بشبكة ال-

القرب من مدینة دمشق یتیح إمكانیة التسویق للمنتجات المصنعة.-

القرب من مصادر الطاقة الكهربائیة.-

وجود أرض واسعة تؤمن حجمًا إضافیًا للتوسع المستقبلي.-

القرب من مصادر المواد األولیة الالزمة للعملیة التصنیعیة.-

لمدینة بشبكة الطرق والسكك الحدیدیة.ربط ا-

62
كلیة االقتصاد،، رسالة ماجستیر ، جامعة تشرینالفعالیة االقتصادیة لالستثمار الحكومي في إنشاء المدن الصناعیة في سوریة، )2011(حلیمة ، بشرى 

.79ص
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یتمتع الموقع المحدد للمدینة الصناعیة بإمكانیات جیدة للربط الطرقي مع المناطق المجاورة وباقي 

حمص القدیم والجدید وكذلك المرور طریق دمشق –المحافظات في القطر ذلك لقربها من طریق دمشق 

وبي. تدمر ضمنها والذي یشطرها لقسمین شمالي وجن–

هكتار مناطق صناعیة بنسبة 3500هكتار وتقسم إلى 7000حیث تبلغ المساحة اإلجمالیة للمدینة 

% من مساحة 50هكتار المنطقة السكنیة والتجاریة واإلداریة بنسبة 3500% من مساحة المدینة و50

ن مختلف موقع لمنشأة صناعیة م12000المدینة. هذا ویضم القسم المخصص للفعالیات الصناعیة 

الصناعات( هندسیة، نسیجیة، كیماویة، غذائیة، مواد بناء، دباغات، سكب معادن، حرفیة....). وتصنف 

% نسیجیة.10% غذائیة، 20% هندسیة، 35% كیماویة، 35الصناعات إلى 

تقع المنطقة الصناعیة في المنطقة الجنوبیة من القطر السوري وتتمیز بالمناخ شبه القاري حیث 

لبارد الممطر والصیف الحار وفصلین معتدلین هما الربیع والصیف. الشتاء ا

تتعرض المدینة لریاح غربیة وجنوبیة غربیة وأحیانًا تتعرض للریاح الشرقیة والشمالیة الشرقیة في 

م/ثا.30فصلي الخریف والصیف وتصل سرعة الریاح إلى 

مزایا االستثمار في مدینة عدرا:

ة المشاریع وقرار التشمیل بقوانین االستثمار خالل ساعات.الحصول على التراخیص إلقام-1

هناك تكامل بین الصناعات وتغطي احتیاجات بعضها البعض.-2

أراضي مخدمة بالبنیة التحتیة .-3

یتم بیع األراضي للمستثمرین بالتقسیط لمدة خمس سنوات بسعر التكلفة .-4

ساعة .48یتم منح قرار التشمیل بقوانین االستثمار خالل -5

حمایة البیئة وتخفیف الضرر على المساحات الخضراء.-6

توفر فرص عمل متنوعة.-7

القرب من المناطق الحرة بعدرا مما یسهل على المستثمر بتخلیص البضائع بالقرب من موقع العمل.-8

مجاالت االستثمار في عدرا:

ائیة وبكافة الفئات االستثمار في المقاسم المعدة للصناعة بكافة أنواعها النسیجیة ،هندسیة، غذ-1

والمساحات.

االستثمار في مجال محطات معالجة میاه الصرف الصحي والصناعي .-2

االستثمار في السكن والسیاحة .-3

االستثمار في النقل .-4

االستثمار في مراكز الخدمة المحلیة من فنادق وبنوك و مشافي ومراكز تدریب فني ومهني.-5

لقریة التكنولوجیة.االستثمار في مجال ا-6
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المدینة الصناعیة في حلب (الشیخ نّجار ) :)2-ثانیاً (

كم من مدینة حلب بین محوري طریق 15تقع المدینة الصناعیة في الجزء الشمالي الشرقي وعلى مسافة 

نة كم وتبلغ المساحة اإلجمالیة للمدی45الباب القدیم وطریق المسلمیة القدیم وتبعد عن الحدود التركیة 

)13.7/ مقسمٌا صناعیٌا وتبلغ التكلفة التقدیریة للمدینة (6122هكتار كما تحتوي المدینة على /4412

ملیار لیرة سوري.

وكان العامل البیئي هو العامل الفصل بهذا االختیار حیث أخذ بعین االعتبار عدم تأثیر ریاح المنطقة 

لتلوث واستغالل المیزات الطبیعیة لموقع المدینة المختارة على مدینة حلب وحمایة المدینة من آثار ا

الصناعیة باعتبارها غیر صالحة للزراعة وغیر مأهولة بتجمعات سكنیة باإلضافة إلى طبیعة األرض التي 

هي صخریة بغالبها والتي تساعد على تشیید المنشآت الصناعیة بأقل التكالیف. 

وجود مناطق خضراء محیطة بها وقرب المدینة وذلك فضًال عن بعض العوامل الذاتیة األخرى مثل 

الصناعیة من الطرق المحلقة سواء الموجودة حالیًا أو تلك التي خطط إلنشائها مستقبًال وٕامكانیة ربطها 

63مع شبكة الخطوط الحدیدیة وقربها من مطار حلب الدولي.

/هكتارًا تتضمن ما یلي:4412تبلغ المساحة الكلیة للمدینة الصناعیة/ 

هكتارًا للمقاسم الصناعیة./1985/-

/ مقسمًا صناعیًا.6122تؤمن /-

/ هكتارًا المركز اإلداري.68/-

/هكتارًا مدینة معارض و مدینة إنتاج إعالمي.150/-

/ هكتارًا مناطق خضراء بما فیها الحزام األخضر للشوارع الرئیسیة.1108/-

صافیة./ هكتارًا طرق رئیسیة 320/-

/ هكتارًا للسكن العمالي849/-

محفزات االستثمار في مدینة الشیخ نجار الصناعیة :

توفر كافة الخدمات الالزمة لعملیة االستثمار من (بنیة نحتیة، مصارف، مشافي، صاالت عرض، -1

مراكز تدریب).

قرب المدینة من مناطق العبور الخارجیة لحلب.-2

في تخطیط المدینة الصناعیة مراعاة عامل البیئة-3

توفر السكن العمالي واستیعابها ألسر العاملین -4

2011www.aic.org.sy. موقع المدینة الصناعیة آذار 63
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اعتماد مبدأ النافذة الواحدة لتأمین كافة خدمات المستثمرین في مبنى واحد.-5

حقاألجنبيالمستثمرمنح ولقد السوري،المستثمرمعاملةنفس هي المعاملة للمستثمر األجنبي أن -6

64.إنشاءهاتودشركة أي في المواطنینمنشریكاً تطلبالتياألخرىالدول عكس على األرض تملك

المناطق المخصصة للصناعات في مدینة الشیخ نجار الصناعیة :

المنطقة األولى : -

وهي المخصصة للصناعات النظیفة بیئیًا وكذلك للفعالیات الخدمیة الصناعیة للمدینة ككل وتشمل 

لك خدمة المصانع من تصنیع جزئي وتكمیلي وتوفیر المواد. وبمساحات مقاسم الصناعات الخفیفة وكذ

وتضم كل أنواع الصناعات غیر الملونة للبیئة. 2م 600- 450تتراوح من 

المنطقة الثانیة : -

وهي المخصصة للصناعات المتوسطة التي تستخدم مواد حیادیة بیئیًا وتكون المنتجات قابلة لالستخدام 

لتصنیع بعد معالجة عادیة دون المرور بتلوث من الدرجة التي تحتاج إلى معالجة خاصة أو متابعة ا

وتضم كل أنواع  2م4000- 2000- 1000للهواء الناتج أو الماء أو التربة. وبمساحات مقاسم 

الصناعات في قسمین منفصلین ملوث وغیر ملوث.

المنطقة الثالثة :-

تج مخلفات غازیة أو صلبة أو كلیهما وتكون بحاجة إلى وهي المخصصة للصناعات الكبیرة التي تن

فما  2م6000معالجة لتفكیك التلوث وتكون المعالجة كالسیكیة من فلتره طبیعیة أو میكانیكیة. بمساحات 

فوق وتضم كل أنواع الصناعات ملوثة وغیر ملوثة وتحتوي على شبكتي صرف (صناعي، صحي).

:65ص (حسیاء )المدینة الصناعیة في حم)3-ثانیاً (

استطاعت هذه المدینة الناشئة ومن خالل تجربتها في األعوام القلیلة المنصرمة أن تؤسس القتصاد 

ساهم في زیادة معدالت النمو وتعزیز دور القطاع الخاص في البیئة االقتصادیة، حیث عملت وفي 

تالي تحریض وتوسیع مناخ سنوات قلیلة على توفیر البیئة التمكینیة المالئمة لعمل المستثمرین وبال

االستثمار.

وتجلى ذلك من خالل العمل على تبسیط اإلجراءات اإلداریة وٕایجاد الصیغ القانونیة والتشریعیة 

والتنظیمیة المالئمة للشراكة بین القطاع الخاص والحكومي، وتأمین البنیة التحتیة وتحدیث خدمات 

40news.com-www.technicalآب ص24تموز/25تاریخ 37العددالخامسةالسنةجریدة التقنیة االستثماریة  64

دلیل المدن الصناعیة السوریة.-65
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ات تمویلیة تساهم في تقدیم قروض میسرة وبأسعار المصارف من خالل التأكید على دور البنوك كمؤسس

فائدة مناسبة للمستثمرین األمر الذي انعكس ایجابیٌا على واقع الصناعة في محافظة حمص .

هذه المحافظة التي كانت بعیدة كل البعد عن ركب الصناعة باستثناء بعض المنشآت القلیلة المتناثرة 

غییر الجاد والحقیقي الهیكلي الذي قامت به أن تسیر بمحافظة في أصقاع المحافظة وتتمكن من خالل الت

حمص باتجاه الصناعة القویة المنافسة.

و تتمیز المدینة الصناعیة بموقع جغرافي هام ألنها تتوسط سوریا التي تتوسط بدورها القارات الثالث 

:طرقیة عصریة حیث تبعد عنوالعالم، وترتبط بشبكة من الطرق المحلیة واإلقلیمیة والدولیة من خالل عقد

    كم/.25مدینة حمص/-

    / كم.150/ كم عن ومطارها بحدود /110دمشق بحدود /-

    / كم.230بیروت بحدود /-

    / كم.350عمان ـ بحدود /-

    / كم.350الحدود التركیة بحدود /-

    / كم.300الحدود العراقیة /-

ث تبعد عن:كما تتمیز المدینة بقربها من المرافئ البحریة حی

/ كم.150/ كم. ـ مرفأ طرابلس بحدود /180/ كم ـ مرفأ الالذقیة بحدود /100مرفأ طرطوس بحدود /-

وتتضمن هذه المدینة الصناعیة :

المنطقة الصناعیة:-

تتضمن هذه المدینة منطقة صناعیة تستقطب كافة المستثمرین بمختلف أنواع صناعاتهم النسیجیة 

ائیة والهندسیة بحیث تتجمع هذه الصناعات لتخلق جوًا قادرًا على أن یكون بشكل دائم والغذائیة والكیمی

صدیق للبیئة.

المنطقة الحرفیة:-

تتضمن أیضًا منطقة حرفیة تستوعب كافة الحرف الداعمة للصناعات الثقیلة والمتوسطة.

المنطقة الحرة:-

هم بتنمیة المبادالت التجاریة وتتضمن كافة تتضمن منطقة حرة تلبي كافة طلبات المستثمرین وتس

األنشطة والفعالیات.
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محطة القطار:-

تتضمن المدینة محطتي قطار واحدة لنقل البضائع وأخرى لنقل الركاب بحیث تتصل كافة المرافق بشبكة 

من السكك الحدیدیة والطرق.

المرفأ الجاف:-

ت والبضائع التي یتم نقلها مباشرة من على ظهر السفن تتضمن المرفأ الجاف الذي یستقبل كافة الحاویا

بواسطة عربات القطار ووسائل النقل األخرى بحیث تتم كافة اإلجراءات الجمركیة فیه.

المنطقة السكنیة والترفیهیة:-

تتضمن المدینة منطقة سكنیة إلقامة أحیاء سكنیة وتجاریة تلبي كافة احتیاجات المدینة العصریة من 

السكنیة (الفیالت ـ المصارف ـ الفنادق ـ المطاعم ـ المراكز الصحیة ـ األسواق التجاریة ـ دور الشقق 

العبادة... إضافة إلى المناطق الترفیهیة التي تحوي الشالیهات المسابح والمالعب الریاضیة).

ي وٕادارة تحرص إدارة المدینة على حمایة البیئة عبر تنفیذ محطات معالجة الصرف الصحي والصناع-

جمع النفایات الصلبة والتخلص اآلمن منها ومتابعة االنبعاثات الغازیة ومراقبتها ضمن المواصفات 

% من مساحة المدینة حیث قامت 25القیاسیة السوریة المعتمدة وزراعة المساحات الخضراء التي تشكل 

نقیط الالزمة .مع شبكات الري بالت2006/ ألف شجرة حتى نهایة عام 98المدینة بزراعة /

/ آبار ضمن المدینة الصناعیة كما تم حفر 6ویتم تزوید المدینة الصناعیة بمیاه الشرب من خالل /-

/ بئرًا خارج المدینة الصناعیة.14/

موقع لمنشأة 12000هكتار حیث تضم 3500القسم المخصص للفعالیات الصناعیة: بمساحة -

مواد البناء).-غذائیة -كیماویة -نسیجیة -ندسیة صناعیة من مختلف أنواع الصناعات (ه

تسهیالت ومزایا االستثمار في حسیاء:

ـ منح وثیقة االكتتاب والتخصص واستالم األرض ومنح القرار الصناعي خالل ساعة واحدة.1

ن % م60% من تكالیف البنى التحتیة، ویتم استیفاء 40ـ األرض مجانًا وتتحمل المدینة الصناعیة 2

دوالر للمتر المربع.12هذه التكالیف من المستثمر أي ما یعادل 

5دوالر عند التخصص والباقي بشكل أقساط نصف سنویة لمدة 4ـ یتم دفع ثلث التكلفة أي ما یعادل 3

سنوات.7أو 

ـ إعطاء األولویة لمستثمري المدینة الصناعیة للحصول على القروض من المصارف.4

ي كامل لكافة مستلزمات اإلنتاج ومعداته على قانون االستثمار.ـ منح إعفاء جمرك5

ـ السماح للمستثمرین العرب واألجانب على قانون االستثمار بإخراج أرباحهم على رأس المال األجنبي 6

بعد تسدید ضرائب األرباح، والسماح لهم بتملك واستئجار األراضي والعقارات الالزمة إلقامة المشاریع 

یة شریطة استخدامها ألغراض المشروع.االستثمار 
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ـ یحصل المستثمر غیر السوري على قانون االستثمار على تراخیص عمل وٕاقامة له ولعائلته طول مدة 7

تنفیذ وتشغیل المشروع.

ـ یحق للمستثمر الحصول على تراخیص عمل وٕاقامة للعمال غیر السوریین العاملین في المشروع على 8

قانون االستثمار.

یتم اعتماد مبدأ النافذة الواحدة الختصار اإلجراءات والورقیات وتوفیر الوقت والجهد والمال الالزم و 

للحصول على التراخیص والتي تقوم إدارة المدینة الصناعیة ودوائر النافذة الواحدة الموجودة فیها بتأمینها 

خارج المدینة الصناعیة.بالكامل وال حاجة للمستثمر لمراجعة أي جهة من اجل إنشاء استثماره

ـ یسمح للمستثمر بإدخال المعدات الخاصة بعملیات تركیب الموجودات في المشروع وٕاخراجها.9

ـ إعفاءات ضریبیة على قانون االستثمار للمستثمرین الذي یقیمون في المدن الصناعیة وٕاعفاءات 10

.أخرى حسب عدد العمال المشتغلین في المشروع

یة :التخفیضات الضریب

%.28معدل ضریبة الدخل -

/8/ درجات للمنشآت المشملة على قانون االستثمار رقم/6یتم تخفیض /-

یتم تخفیض درجة واحدة للمنشآت المقامة في المدن الصناعیة -

یتم تخفیض درجتین للمنشآت المقامة في المدینة الصناعیة بحسیاء.-

یتم -عامل/ مسجل في التأمینات االجتماعیة 25ر من /یتم تخفیض درجة للمنشآت التي تستخدم أكث-

عامل/ مسجل في التأمینات االجتماعیة 75تخفیض درجتین للمنشآت التي تستخدم أكثر من /

عامل/ مسجل في التأمینات 150یتم تخفیض ثالث درجات للمنشآت التي تستخدم أكثر من /-

االجتماعیة.

:66ر الزورالمدینة الصناعیة في دی)4-ثانیاً (

الحسكة وتبعد عن مدینة -تقع المدینة الصناعیة شمال شرق مدینة دیر الزور على طریق دیر الزور

ملیارات لیرة سوریة إلنشاء 5هكتار. بكلفة تقدیریة 1260كم وتبلغ المساحة 15دیر الزور بحدود 

ناعیة غذائیة ونسیجیة المدینة تحوي المنشأة على أراض مخصصة إلنشاء كافة المعامل والمنشآت الص

ألف فرصة عمل.50وهندسیة وكیمیائیة وتهدف لتأمین 

مقسم صناعي تنقسم لثالث مراحل وفق ما یلي:771یبلغ العدد اإلجمالي للمقاسم 

موقع المدینة الصناعیة في دیر الزور.-66
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مقسم 63مقسم صناعات غذائیة و120مقسم موزعة كما یلي: 323المرحلة األولى: عدد مقاسمها -

مقسم صناعات هندسیة.48ت كیمیائیة ومقسم صناعا92صناعات نسیجیة و

موزعة كاآلتي:324المرحلة الثالثة: عدد مقاسمها -

مقسم 140مقسم صناعات كیمیائیة و98مقسم صناعات نسیجیة و68مقسم صناعات غذائیة و18

صناعات هندسیة.

مزایا االستثمار في المدینة الصناعیة بدیر الزور:

الكیمیائیة)–النسیجیة –وبخاصة (الغذائیة توفر المواد األولیة للصناعة-

توفر المیاه بكمیات كبیرة عبر نهر الفرات وتوفر الكهرباء من خالل محطة قریبة .-

وجود أسعار خاصة للمقاسم وسهولة عملیة الدفع والتقسیط.-

صافي المقترحة .إمكانیة إیصال الغاز و الفیول إلیها من لقربها من الموارد النفطیة معمل الغاز والم-

قرب المدینة من مناطق العبور الخارجیة.-

توفر الید العاملة الرخیصة األجر .-

توفر منطقة سكن عمالي.-

  كم فقط15قربها من المطار حیث یبعد -

وجود المرفأ الجاف ومنطقة جمارك ومحطة الشحن مرتبطة مع شبكة طرق حدیثة وسكك حدیدیة.-
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:67تنفیذ البنى التحتیة في المدن الصناعیة (عدرا، الشیخ نجار، حسیاء، دیر الزور)واقع (ثالثًا) 

واقع تنفیذ البنى التحتیة في مدینة عدرا الصناعیة: )1-ثالثاً (

تقوم المدینة الصناعیة بخلق المناخ المناسب لالستثمار عبر تهیئة هذه المواقع بشبكات البنى التحتیة (میاه، 

ق، صرف صحي...). لتأمین المكان المناسب إلقامة المنشآت الصناعیة ویتم تنفیذ هذه هاتف، كهرباء، طر 

مراحل بناء على الطلب على المقاسم: 6الخدمات على 

هكتار وعدد مقاسم 400تتم تنفیذ كامل خدمات البنیة التحتیة للمرحلة األولى بمساحة المرحلة األولى: -

هكتار من مساحة 100وطرق وشوارع رئیسیة فرعیة بطول هكتار100مقسم ومسطحات خضراء 1132

كم.45المرحلة بطول 

مقسم 2600هكتار وعدد المقاسم 1003المرحلة الثانیة: نفذت خدمات  البنیة التحتیة بمساحة -

هكتار.200هكتار وطرق ومباني خدمات 200ومسطحات خضراء 

مقسم.2600هكتار وعدد مقاسم 1862المرحلة الثالثة: تنفیذ خدمات بنى تحتیة -

هكتار.1308.7المرحلة الرابعة: البدء بتنفیذ خدمات بنى تحتیة بمساحة -

.2015والمرحلة السادسة( السكن) خالل العام 2013المباشرة بأعمال المرحلة الخامسة خالل العام تمت-

ویمثل الشكل التالي نسب التخصیص والتنفیذ للخدمات وفق هذه المراحل:

)2الشكل رقم (

نسب التخصیص والتنفیذ للخدمات في مدینة عدرا الصناعیة

نسب التخصیص والتنفیذ للخدمات وفق المراحل الثالث من تنفیذ المدینة الصناعیة عدرا68)2الشكل (

.86، صمرجع سابق ، الفعالیة االقتصادیة لالستثمار الحكومي في إنشاء المدن الصناعیة في سوریة ، )2011(حلیمة ، بشرى67
68

مدیریة المدن الصناعیة، دمشق.،30/6/2011تقریر المدن والمناطق الصناعیة ):2010اإلدارة المحلیة ( وزارة
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یبین الشكل أن العمل في المرحلة األولى شبه منته وكذلك األمر بالنسبة للمرحلة الثانیة. في حین 

.69%65المرحلة الثالثة إلى وقت لیتم انجازها بالكامل حیث بلغت نسبة التنفیذ في هذه المرحلةتحتاج 

) واقع تنفیذ البنیة التحتیة وفق مجموعة من البنود في المدینة الصناعیة عدرا: 9-2ویعرض الجدول (

  ) 9 - 2(  رقم جدول

واقع تنفیذ أعمال البنیة التحتیة في المدینة الصناعیة عدرا

معدل النمو20092010نوع الخدمات

%4004256شبكات طرق رئیسیة 

%5985980شبكات صرف صحي 

%124312742شبكات میاه شرب الصناعیة والري

%14140خزانات میاه أرضیة وعالیة

%104010501شبكات كهرباء وٕانارة صناعیة

%660محطات تحویل كهرباء 

 %0 165 165 ءمراكز تحویل كهربا

%2062102شبكات هاتف

%2152150مسطحات خضراء

2010. والتقریر السنوي لعام 30/6/2011المصدر: وزارة اإلدارة المحلیة ،مدیریة المدن الصناعیة ، تقریر المدن والمناطق الصناعیة 

عدها كل من شبكات % وب6) أن النسبة األكبر كانت لشبكات الطرق الرئیسیة 9-2یبین الجدول رقم (

میاه الشرب الصناعیة والري وشبكات الهاتف في حین بقیت كل من الخدمات التالیة دون زیادة:  شبكات 

صرف صحي، خزانات میاه أرضیة وعالیة، محطات تحویل كهرباء مراكز تحویل كهرباء، مسطحات 

السابقة.خضراء. مما یدل على انتهاء العمل من هذه الخدمات خالل مراحل التنفیذ 

واقع تنفیذ البنى التحتیة في مدینة الشیخ نجار الصناعیة: )2-ثالثاً (

یتم یعد توفر شبكة واسعة من بنیة تحتیة من أهم مقومات التوطن الصناعي في الشیخ نجار حیث 

تنفیذ المدینة الصناعیة بالشیخ نجار على ثالث مراحل.

مرحلة على حدة. علمًا أن المساحة اإلجمالیة لهذه یبین الشكل أدناه نسب التنفیذ والتخصیص لكل -

ملیار لیرة سوریة.13,7هكتارًا، وكلفتها التقریبیة 2937المراحل 

.85وبلغت نسبة تنفیذ أعمال البنیة التحتیة اإلجمالیة الوسطیة - %

%. وذلك حتى تاریخ 57فیما وصلت نسبة تخصیص المقاسم في هذه المراحل وسطیًا إلى -

30/6/2011.

موقع المدینة الصناعیة، منطقة عدرا.69
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) نسبة التخصیص وتنفیذ الخدمات في المراحل الثالثة من تنفیذ مدینة الشیخ 3ویوضح الشكل رقم (

نجار. 

)3الشكل رقم (

نسبة التخصیص وتنفیذ الخدمات في المراحل الثالثة من تنفیذ مدینة الشیخ نجار

فیذ مدینة الشیخ نجار.نسبة التخصیص وتنفیذ الخدمات في المراحل الثالثة من تن70)3الشكل (

) أن المرحلة األولى من المدینة الصناعیة قد نفذت بالكامل وقد باشرت المرحلة 3یبین الشكل رقم (

% في المرحلة األولى 90الثانیة على االنتهاء. والمرحلة الثالثة قید التنفیذ بینما نجد أن نسبة التخصیص 

.71لثة% في المرحلة الثا32% في المرحلة الثانیة و59و

وفیما یلي عرض ألهم خدمات البنیة التحتیة: 

متر 600م)لكامل المدینة وخزانین سعة كل منهما (50000تم تنفیذ خزان أرضي بسعة (شبكة المیاه :

مكعب )باإلضافة إلى عدد من الخزانات التي سیتم تنفیذ ها داخل المناطق الثالثة وتم تنفیذ خطوط میاه 

  كم.  300شرب بطول 

الف متر مكعب/یومیًا) لمعالجة 135تم دراسة وتصمیم معالجة المیاه الستیعاب (معالجة المیاه :محطة 

.2008المیاه الناتجة عن كل الفعالیات داخل المدینة الصناعیة حیث تم البدء بتنفیذها بدایة عام 

البیتون :تم إنشاء شبكتین منفصلتین واحد للصرف الصحي باستخدام قساطل منشبكة الصرف الصحي

) في المدینة الصناعیة تخدم 410المسلح وأخرى للصرف الصناعي باستخدام قساطل البولي ایتیلین بطول (

جمیع المقاسم الصناعیة ومرافق المدینة المختلفة 

70
دمشق. ، مدیریة المدن الصناعیة،30/6/2010تقریر المدن والمناطق الصناعیة ):2011وزارة اإلدارة المحلیة (

اعیة، مدینة الشیخ نجار.موقع المدینة الصن71
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كم من نوع البولي ایتیلین كما تم تنفیذ 300:تم تنفیذ خطوط میاه صناعیة بطول شبكات المیاه الصناعیة

متر مكعب) لكل منهما، وشبكة اتصاالت وٕانارة 400متر مكعب وخزانات بسعة (25000خزان سعة 

م)حسب عرض الشوارع.12-10-8للشوارع باستخدام أعمدة اإلنارة ذات ارتفاع (

ك.ف)وشبكات كهرباء لتأمین 66/20ك.ف) و(230/66/20: تم تنفیذ محطات تحویل (شبكة الكهرباء

تزویدها بالكهرباء حسب مساحة المحضر ففي المحاضر ذات المساحة تغذیة المقاسم بالكهرباء ،حیث تم

فولت أما 380/فولت باإلضافة إلى التوتر المتوسط 220متر تم تغذیتها بالتوتر المنخفض/1000األقل من 

متر فتم تجهیزها بمراكز تحویلیة وهذا أوفر اقتصادیًا لصاحب المنشأة.1000المقاسم التي تزید مساحتها عن 

  :2010و 2009) یبین واقع تنفیذ الخدمات ومعدل نموها خالل عامي 10-2والجدول (

)10-2جدول(

واقع تنفیذ أعمال البنیة التحتیة في المدینة الصناعیة الشیخ نجار

معدل النمو20092010نوع الخدمات

%2252292شبكات طرق رئیسیة

%4855044شبكات صرف صحي

%3553643ناعیة والريشبكات میاه شرب الص

%660خزانات میاه أرضیة وعالیة

%9429865شبكات كهرباء وٕانارة صناعیة

%440محطات تحویل كهرباء

%81877مراكز تحویل كهرباء

%3253343شبكات هاتف

%20428540مسطحات خضراء

2010. والتقریر السنوي لعام 30/6/2011تقریر المدن والمناطق الصناعیة المصدر : وزارة اإلدارة المحلیة ،مدیریة المدن الصناعیة ،

% ویأتي بعدها مراكز تحویل 40أن النسبة األكبر كانت للمسطحات الخضراء )10-2یبین الجدول رقم (

%، ومن ثم شبكات الكهرباء واإلنارة الصناعیة وبعد ذلك شبكات الصرف الصحي وشبكات میاه 7الكهرباء

لصناعیة والري وشبكات الهاتف ومن ثم شبكات طرق رئیسیة في حین بقیت كل من الخدمات التالیة الشرب ا

دون زیادة:  خزانات میاه أرضیة وعالیة، محطات تحویل كهرباء، مما یدل على انتهاء العمل من هذه 

الخدمات خالل مراحل التنفیذ السابقة.

حسیاء الصناعیة: واقع تنفیذ البنى التحتیة في مدینة)3-ثالثاً (

یتم تنفیذ المدینة الصناعیة بحسیاء على أربع مراحل:

) نسب التنفیذ والتخصیص لكل مرحلة على حدة، وتبلغ المساحة اإلجمالیة لهذه المراحل 4یبین الشكل (-

ملیار لیرة سوریة.7,3هكتارًا، وكلفتها التقریبیة 1207

.57اإلجمالیة الوسطیة وبلغت نسبة تنفیذ أعمال البنیة التحتیة - %
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%.38فیما وصلت نسبة تخصیص المقاسم في هذه المراحل إلى -

)4الشكل رقم (

نسبة التخصیص وتنفیذ الخدمات في المراحل األربعة من تنفیذ مدینة حسیاء

نسبة التخصیص وتنفیذ الخدمات في المراحل األربعة من تنفیذ مدینة حسیاء72

%وقد تم 92المرحلتین األولى والثانیة من المدینة الصناعیة قد نفذتا بنسبة  ) أن4یبین الشكل رقم (

%61% في المرحلة األولى و96المباشرة بتنفیذ المرحلتین الثالثة والرابعة. بینما نجد أن نسبة التخصیص 

73في المرحلة الرابعة.65% في المرحلة الثالثة و10في المرحلة الثانیة و

لمیاه في المدینة الصناعیة : تتزود المدینة الصناعیة بالمیاه من حوض القلمون الذي أما بالنسبة إلى ا-

/ ملیون. 14/سنویًا یمكن أن تصل إلى / 3/مالیین م8یمكن أن یغذي المدینة بـ / 

ستغذي المدینة عن طریق خزانات تجمیعیة تربط هذه 3/ مالیین م8/ بئر تعطي /20كما  تم حفر بحدود /

عبر خط الجر الواصل إلى خزانات توزیع إلى شبكة المدینة.اآلبار و 

/یوم للدونم الواحد.3م 5ل/ثا للهكتار أي بحدود 0.5بحیث تعطي نسبة -

/ ثا سنویًا أي أكثر 3م1كما تم البدء بدراسات تنفیذ خط جر میاه الفرات الى المدینة الصناعیة بحسیاء بتدفق 

2010-2009)  الخدمات وتطورها خالل عامي 11-2ل (و یبین الجدو /سنویًا.3ملیون م30من 

، مدیریة المدن الصناعیة، دمشق.30/6/2010تقریر المدن والمناطق الصناعیة ):2011وزارة اإلدارة المحلیة (72
موقع المدینة الصناعیة، مدینة حسیاء.73
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)11-2جدول (

واقع تنفیذ أعمال البنیة التحتیة في المدینة الصناعیة حسیاء

معدل النمو20092010نوع الخدمات 

%1201200شبكات طرق رئیسیة 

%1381380شبكات صرف صحي 

%1371370شبكات میاه شرب الصناعیة والري

%770خزانات میاه أرضیة وعالیة

%2282447شبكات كهرباء وٕانارة صناعیة

%4525محطات تحویل كهرباء 

%536930مراكز تحویل كهرباء

%1051050شبكات هاتف

%1271281مسطحات خضراء

.30/6/2011لصناعیة المصدر: وزارة اإلدارة المحلیة، مدیریة المدن الصناعیة ، تقریر المدن والمناطق ا

% ویأتي بعدها محطات تحویل 30أن النسبة األكبر كانت لمراكز تحویل كهرباء )11-2(یبین الجدول رقم 

% في حین 1% وبعد ذلك المسطحات الخضراء 7%، ومن ثم شبكات الكهرباء واإلنارة الصناعیة25الكهرباء

ة، شبكات صرف صحي، شبكات میاه شرب بقیت كل من الخدمات التالیة دون زیادة: شبكات طرق رئیسی

الصناعیة والري، خزانات میاه أرضیة وعالیة، شبكات هاتف.

واقع تنفیذ البنیة التحتیة في مدینة دیر الزور الصناعیة:)4-ثالثاً (

المباشرة بتنفیذ أعمال 2008یتم تنفیذ المدینة الصناعیة دیر الزور على ثالث مراحل: تم مطلع العام 

% من 11% ما یعادل 52هكتارًا وبلغت نسبة التنفیذ 323تحتیة للمرحلة األولى البالغ مساحتها البنیة ال

إجمالي المدینة.

%3%وبلغت نسبة التخصیص اإلجمالیة الوسطیة 14وصلت نسبة تخصیص المقاسم للمرحلة األولى 

.)5الشكل (من إجمالي مقاسم المدینة. كما یتضح في 
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)5الشكل رقم (

بة تنفیذ الخدمات والتخصیص في مدینة دیر الزور الصناعیةنس

نسبة تنفیذ الخدمات والتخصیص في مدینة دیر الزور الصناعیة74)5الشكل (

75) أنه تم البدء بتنفیذ المرحلة األولى فقط حیث نفذ نصفها تقریبًا.5یبین الشكل (

وفیما یلي أهم الخدمات المنفذة في هذه المدینة:

)12-2جدول (

واقع تنفیذ أعمال البنیة التحتیة في المدینة الصناعیة بدیر الزور

معدل النمو20092010نوع الخدمات

%1401507شبكات طرق رئیسیة

%141721شبكات صرف صحي

%14016014شبكات میاه شرب الصناعیة والري

%990خزانات میاه أرضیة وعالیة

%90900یةشبكات كهرباء وانارة صناع

%110محطات تحویل كهرباء

%10100مراكز تحویل كهرباء

%000شبكات هاتف

%11713011مسطحات خضراء

2010. والتقریر السنوي لعام 30/6/2011المصدر : وزارة اإلدارة المحلیة ،مدیریة المدن الصناعیة ، تقریر المدن والمناطق الصناعیة 

%، ویلیها شبكات میاه 21أن النسبة األكبر كانت لشبكات صرف صحي )12-2یبین الجدول رقم (

%. أما باقي 7% فشبكة الطرق الرئیسیة11% ومن ثم المسطحات الخضراء14شرب الصناعیة والري

الخدمات لم یتم البدء بتنفیذ أي منها.

دمشق.اعیة،، مدیریة المدن الصن30/6/2010تقریر المدن والمناطق الصناعیة ):2011وزارة اإلدارة المحلیة (74
موقع المدینة الصناعیة، مدینة دیر الزور.75

14%
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المبحث الثالث : موقع سوریة في بعض المؤشرات الدولیة لمناخ االستثمار .

عدد من المؤسسات والمنظمات على تزوید المستثمرین و صانعي القرار بمعلومات رقمیة تساعدهم حرص 

في اتخاذ القرار، من خالل تهیئة عدد من المؤشرات التي یمكن أن تساعدهم في معرفة وضع كل دولة 

ثمرین التي تمنعها من جذب المستعلى انفراد، وتحدید أهم النواقص التي تعاني منها تلك الدول،

.األجانب

حیث أن المؤشرات الدولیة لالستثمار هي عبارة عن : "مجموعة من المؤشرات المساعدة في تحدید وضع 

كل دولة بالنسبة للمستثمرین، والنواقص التي تعاني منها هذه الدولة مقارنة بالدول األخرى ، وتعمل على 

راتهم المتعلقة بممارسة النشاط االقتصادي. وقد تزوید المستثمرین بمعلومات رقمیة تساعدهم في اتخاذ قرا

وثقت الدراسات اإلحصائیة هذه العالقة بین هذه المؤشرات ومقدار ما تجذبه من االستثمار األجنبي من 

.76ناحیة، وتزاید االستثمارات التنمویة من ناحیة أخرى"

ها، وخاصة بعد أن ُأزیلت وٕان كنا نتناول هذه المؤشرات من أجل معرفة كیف نحسن موقعنا على قوائم

العوائق التقلیدیة أمام انسیاب رؤوس األموال بین الدول واألمم، إال أننا ال نسعى ألن نكون على رأس 

القائمة ألغلبیة هذه المؤشرات بوضعها الراهن ومفهومها الحالي، ألن معظم هذه المؤشرات تحمل بین 

أهدافنا في معركتنا مع الكیان الصهیوني الغاصب، طیاتها مؤشرات للتدخل السیاسي والعسكري ال تخدم 

وال تنسجم مع أهدافنا ومبادئنا في السیادة واالستقالل وتحریر األرض العربیة المحتلة، لكننا نبدي في 

.77الوقت نفسه اهتمامًا بالمؤشرات االقتصادیة والسیاسیة والتنمویة األخرى التي تدل علیها

ــــاخ االســــتثمار فــــي أ ــــدیر من ــــى إصــــدار مؤشــــرات إحصــــائیة دالــــة و لتق ــــات إل ــــة تلجــــئ بعــــض الهیئ ي دول

ــــال و  للمســـتثمرین علـــى حالـــة البیئـــة االســـتثماریة فـــي تلـــك الـــدول حیـــث تـــدخل فـــي حســـابات رجـــال األعمـ

صانعي القرار و ذلك باالستفادة من مدلوالتها التأشیریة الهامة.

سنستعرض عدد ي تلك المؤشراتوبهدف تسلیط الضوء على وضع الجمهوریة العربیة السوریة ف

المؤشرات المرتبطة بمناخ االستثمار كآالتي:من

Index(مؤشر الحریة االقتصادیة )2-3-1( of Economic Freedom(:

Theویصدر عن معهد (هیرتاج  Heritage Foundation بالتعاون مع صحیفة (وول ستریت جورنال (

wall street journal 1995) منذ العام.

.11ص،تموز (یولیو)23. أثر السیاسات االقتصادیة على مناخ االستثمار في الدول العربیة ،مجلة العلوم االنسانیة ، العدد )2005(فالح خلف علي،د. الربیعي76
، نیل درجة الدكتوراه، جامعة تشرین، أطروحة ل1990العاملة في سوریة منذ العام یكلة القوى ، دور سیاسات االستثمار في تغییر ھ)2009(یحیى محمد،ركاج77

.140ص،كلیة االقتصاد
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ومؤشر الحریة االقتصادیة هو لغرض قیاس درجة تدخل الدولة في االقتصاد ، وتأثیر ذلك على الحریة 

حیث یذكر أن القائمین على هذا المؤشر یشیرون إلى أن الحریة االقتصادیة االقتصادیة ألفراد المجتمع،

ر عدد من الدول وصلت إلى و قد یدخل في هذا المؤش،هي الطریق األوحد إلى النمو والرخاء والرفاهیة

، بینها  دول عربیة ومن بینها الجمهوریة العربیة السوریة . و قد تصاعد  2010دولة في العام  179

مؤخرا اهتمام الدول بموقعها في هذا المؤشر و قیاس تحسنها عبر السنین في مجال الحریة االقتصادیة.

:مكونات المؤشر-1

ل تشمل:) عوام10یستند هذا المؤشر إلى (

(معدل التعریفة الجمركیة ووجود حواجز غیر جمركیة ) السیاسة التجاریة

(الهیكل الضریبي لألفراد والشركات ) وضع اإلدارة المالیة لموازنة الدولة

. حجم مساهمة القطاع العام في االقتصاد

. ( مؤشر التضخم ) السیاسة النقدیة

نبي المباشر .تدفق االستثمارات الخاصة و االستثمار األج

. وضع القطاع المصرفي و التمویل

. مستوى األجور و األسعار

. حقوق الملكیة الفردیة

. التشریعات و اإلجراءات اإلداریة و البیروقراطیة

.أنشطة السوق السوداء

و تمـــنح هـــذه المكونـــات العشـــرة أوزانـــًا متســـاویة ، ویحســـب المؤشـــر بأخـــذ متوســـط هـــذه المؤشـــرات 

.الفرعیة 

دلیل المؤشر-2

الحریة االقتصادیة""دلیل مؤشر 

Index of Economic Freedom)(

%80-%100free حرة

%70-

%79.9
mostly freeحرة في الغالب

%60-

%69.9

moderately

free
حرة باعتدال

%50-

%59.9
mostly unfreeغیر حرة في الغالب

0%-%49.9repressedمكبوتة وغیر حرة
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:یة المؤشرأهم-3

و انعكاسه في الصورة التي یكونها رجل األعمال عـن منـاخ االسـتثمار فـي الحریة االقتصادیة دورهلمؤشر

ونه یأخذ باالعتبار التطورات المتعلقـة بالمعوقـات اإلداریـة و البیروقراطیـة ووجـود عوائـق التجـارة و كالقطر 

مدى سیادة القانون و قوانین العمالة وغیره .

الحریة االقتصـادیة حمایـة حقـوق الملكیـة الخاصـة لألصـول و ضـمان حریـة االختــــیار االقتصـادي و تعني 

لألفراد، و تعزیز روح المبادرة و اإلبداع مع غیاب التدخل القسري للحكومة في عملیـات اإلنتـاج و التوزیــع 

.78و االستهالك للسلع و الخدمات ، خارج إطار حمایة المصلحة العامة

:)2010لدول العربیة في مؤشر الحریة االقتصادیة للعام (وضع ا-4

إن تقریر الصادر عن معهد "هیرتاج " لقیاس درجة تدخل الدولة في االقتصاد أو ما یعرف بمؤشـر الحریـة 

) دولــة عربیــة وأجنبیــة ، كـان قــد صــنف الـدول الداخلــة فــي هــذا 179الــذي ضـم (2010االقتصـادیة للعــام 

  الي :المؤشر على الشكل الت

) دول فقط تتمتع بحریة اقتصادیة كاملة لهذا العام ، ولم تكن أي دولة عربیة ضمن هذه السـبعة 7هناك (

) دولــة حــرة اقتصــادیًا بالغالــب ( منهــا  دولــة عربیــة واحــدة وهــي البحــرین التــي احتلــت 23دول ، و هنــاك (

دول عربیة وهي على الترتیـب : قطـر 6) دولة حرة اقتصادیًا باعتدال ( منها 58عالمیًا ) و (13المرتبة 

46عالمیــًا ، اإلمـارات العربیــة المتحــدة 43عالمیـًا، عمــان 42عالمیــًا ، الكویــت 39التـي أخــذت الترتیـب 

7) دولـــة غیــر حـــرة اقتصـــادیًا بالغالـــب ( منهـــا  55عالمیـــًا) و (65عالمیـــًا والســـعودیة52عالمیــُا، األردن 

، تــونس 94، مصــر 91عالمیــًا، المغـرب 89لبنــان الـذي أخــذ الترتیـب دولـة عربیــــة وهـي علــى الترتیـب :

) دولــــة اعتبـــرت معدومــــة الحریـــة االقتصــــادیة 36) و (133و موریتانیـــا 121، الــــیمن 105، الجزائـــر 95

عالمیـًا وقبـل األخیـر عربیـًا 145سـوریة التـي أخـذت الترتیـب(ومنها دولتان عربیتان وهي على الترتیب : 

عالمیـًا) ، أمـا العـراق والسـودان فلـم یكـن لهـم ترتیـب ضـمن 173ذت الترتیب األخیر عربیًا وولیبیا التي أخ

هذا المؤشر .

)2010-2000موقع سوریة في مؤشر الحریة االقتصادیة خالل الفترة (-5

لدراســة نســب هــذا المؤشــر فــي 2010حتــى العــام 2000إذا مــا أخــذنا السلســلة الزمنیــة الممتــدة مــن عــام 

فإننا سنحصل على الجدول التالي :سوریة

./www.heritage.org/indexعن الموقع الرسمي لمعھد ھیرتاج للدراسات االقتصادیة 78
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)13-2جدول رقم (

(القیمة %))2010-2000قیم مؤشر الحریة االقتصادیة في سوریة خالل الفترة (

20002001200220032004200520062007200820092010 األعوام

مؤشر الحریة 

القتصادیة في ا

سوریة

5036.2941.3240.5946.4250.9548.1146.5746.6151.3149.41

109152103143138136145142144141145المرتبة 

عدد الدول المشاركة 

في المؤشر
123156123161155161157157157179179

دلیل المؤشر في 

سوریة

غیر حرة 

في 

 الغالب

غیر حرة 

اقتصادیاً 

غیر حرة 

اقتصادیاً 

غیر حرة 

اقتصادیاً 

غیر حرة 

تصادیاً اق

غیر حرة 

في 

 الغالب

غیر حرة 

اقتصادیاً 

غیر حرة 

اقتصادیاً 

غیر حرة 

اقتصادیاً 

غیر حرة 

في 

 الغالب

غیر حرة 

اقتصادیاً 

www.heritage.orgالمصدر : 

السابق نالحظ :)13-2(من الجدول

المدروسـة ، حیـث إن سوریة لم تحرز مركزًا متقدمًا بـین الـدول التـي شـملها المؤشـر خـالل الفتـرة الزمنیـة-

تراوح ترتیبها صعودًا وهبوطًا وفقًا لمكونات المؤشر نفسه .

103حیـــث بلغـــت المرتبـــة 2002إن أعلــى مرتبـــة وصـــلت لهـــا ســوریة فـــي هـــذا المؤشـــر هـــي فــي عـــام -

دولة مشـاركة فـي المؤشـر، وبلغـت قیمـة مؤشـر الحریـة االقتصـادیة عنـد نفـس العـام 123عالمیًا من أصل 

41.32%

156مـن أصـل 152حیـث وصـل ترتیبهـا إلـى 2001أدنى مرتبة وصلت لها سوریة هي في العام  إن -

وســنورد فیمــا یلــي مخطــط بیــاني یوضــح اتجــاه مؤشــر الحریــة االقتصــادیة فــي .دولــة مشــاركة فــي المؤشــر

سوریة :
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)9الرسم البیاني رقم (

السابق .)13-2(األرقام الواردة بالجدولباالعتماد علىمن إعداد الباحثالمصدر:

من المخطط البیاني السابق نالحظ التذبذب الواضح في قیم هذا المؤشر واختالف القیم التي یأخذها هذا 

المؤشر في سوریة، و یمكن تفسیر تأرجح قیمة مؤشر الحریة االقتصادیة في سوریة واختالف ترتیبها على 

الدراسة، من خالل العناصر التي یتضمنها مؤشر الحریة االقتصادیة قوائم هذا المؤشر خالل سنوات 

والتي سبق الحدیث عنها، حیث أن قیمة مؤشر الحریة االقتصادیة التي تعتبر أساس االستثمار لم تتحسن 

بالرغم من تخفیضات الضرائب التي جرت خالل هذه الفترة والتي من شأنها أن تحسن مؤشر السیاسة 

، بسبب تدني 2007صدار مجموعة من التعلیمات والقوانین الناظمة لالستثمار في العام المالیة، ورغم إ

قیمة مؤشري السیاسة النقدیة وحریة االستثمار، وخاصة الجوانب المتعلقة بسعر الفائدة والصرف والبنوك 

.79الخاصة وحریة تحویل األموال وحریة االستثمارات 

ة بلد غیر حر اقتصادیًا بنتیجة هذا المؤشر خالل الفتـرة المدروسـة بالمحصلة إن سوریة تعتبر بالمحصل-

نحو مزید من الحریة االقتصادیة و زیادة دور القطاع الخاص و تشجیعه .وبالتالي یجب العمل 

:80المؤشر المركب لمناخ االستثمار في سوریة وفي الدول العربیة)2-3-2(

القوانین والسیاسات والمؤسسات والخصائص الهیكلیة ن مفهوم مناخ االستثمار یشتمل على مجموعة إ

المحلیة واالقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة التي تؤثر في ثقة المستثمر وتقنعه بتوجیه استثماراته إلى بلد 

دون أخر.  وتؤدي العوامل االقتصادیة دورًا محوریًا في تكوین المناخ االستثماري، ومن أهم تلك العوامل: 

الستثماریة ومدى استقرارها، والسیاسات االقتصادیة الكلیة، واألهمیة النسبیة للقطاعین العام القوانین ا

والخاص في النظام االقتصادي، ومدى توفر عناصر اإلنتاج وأسعارها النسبیة، وحجم السوق المحلي 

بیة العظمى من أن الغال ،والقدرة التصدیریة. فقد أوضحت البحوث التطبیقیة الخاصة بمحددات االستثمار

.132مرجع سابق،ص، 1990املة في سوریة منذ عام ، دور سیاسات االستثمار في تغییر ھیكلة القوى الع)2009(ركاج ، یحیى محمد79
80

، "التنمیة االقتصادیة سیاسیاً في الوطن العربي "، أطروحة مقدمة للحصول على شھادة  الدكتوراه في االقتصاد ، كلیة اإلدارة 9)2008(البیاتي ، فارس رشید
.183واالقتصاد ، عمان، ص
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الشركات المتعددة الجنسیة، تعطي أهمیة كبیرة لعنصر االستقرار االقتصادي والعوامل األخرى التي تؤثر 

على تقلبات العوائد االستثماریة في الدول المضیفة، والتي یمكن من خاللها تقدیر حجم المخاطر، وعلیه 

النامیة یعد أحد المحددات الرئیسة لتدفق یمكن القول، إن ضعف عنصر االستقرار االقتصادي في الدول

االستثمار األجنبي المباشر، فقد ساهم العجز المالي الهیكلي الكبیر والسیاسات النقدیة المتقلبة وسیاسات 

تلك الدول، في المعدالت سعر الصرف المتضاربة، وضعف األنظمة المالیة والضریبیة في الكثیر من

عار الفائدة، وفي خلق درجة عالیة من عدم استقرار أسعار الصرف الحقیقیة. العالیة والمتغیرة للتضخم وأس

نجد أن وقد أساءت هذه العوامل إلى مناخ االستثمار في هذه المجموعة من الدول،  في مقابل ذلك

الدول التي حققت استقرارًا في االقتصاد الكلي، قد تمكنت من تحقیق بعض النجاح في جذب مجموعة

ستثمار األجنبي المباشر، وتسمى التغییرات في السیاسات االقتصادیة وبخاصة درجة االنفتاح تدفقات اال

بالحوافز الجیدة ألنها تعمل على تهیئة مناخ االستثمار الكفیل االقتصادي، واالستقرار االقتصادي،

یة التي تنجح في بتحقیق النمو القابل لالستمرار وتنویع مصادر الدخل، وكتمییز لها عن الحوافز السلب

جذب التدفقات ذات الصبغة المضاربیة واستثمارات المحفظة المالیة، وعن الحوافز التفضیلیة للشركات 

، وال یقف المناخ االستثماري عند حدود العوامل االقتصادیة، 81األجنبیة كاإلعفاء الضریبي والجمركي

یة السائدة،  وفي مقدمتها درجة التجانس ولكنه یتجاوز ذلك إلى السمات والخصائص الثقافیة واالجتماع

اللغوي والدیني التي تساعد على توحید السیاسات والبرامج التسویقیة،  فضال عن أهمیة العوامل السیاسیة، 

فقد أظهرت العدید من الدراسات وجود عالقة ارتباط موجبة بین درجة االستقرار السیاسي في الدول 

األجنبیة،  فإذا كان البلد ال یتمتع باالستقرار السیاسي فإن ذلك ال بد المضیفة ومعدل تدفق االستثمارات 

أن یؤثر في قرار المستثمر المحتمل، ویدفعه بعیدًا مهما كانت الفرص االستثماریة المتاحة أو االمتیازات 

التي تعرض لجذبه، كما یتوقف المناخ االستثماري على بعض القوانین والمؤسسات المنظمة لألحوال 

جتماعیة خاصة تلك المتعلقة بقوانین العمل.اال

إن الحوافز الجیدة لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر ستكون جیدة أیضًا لكل من وخالصة القول،

وتتضّمن هذه الحوافز (السیاسات التي تعزز استقرار االقتصاد الكلي، المستثمرین المحلیین واألجانب

قتصادي،  ووجود هیكل ضریبي یشجع تمویل االستثمار المباشر وال یعطي الدرجة العالیة من االنفتاح اال

.82المزایا لسیاسة التمویل بالعجز،  فضال عن أهمیة وجود استثمارات حكومیة في البنى األساسیة)

، لتعاون الصناعي في الخلیج العربيمار األجنبي إلى دول مجلس التعاون واختیار األسس الصحیحة، مجلة ا،"جذب االستث)2001(، محمدبن علي المسلم81

)22-13-12(أكتوبر: ص
82

- Chahoud ,Tatjana(2010): Syrians Industrial Policy, support to the Syrian Economic Reform, German development

Institute , p. 25.
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في المحاولة لقیاس أداء االقتصادیات العربیة و توصیف مناخ االستثمار فیها ، قامت مؤسسة ضمان  و

بتأسیس مؤشر مركب یقیس درجة تحسن أو تراجع مناخ 1996ي األقطار العربیة منذ عام االستثمار ف

االستثمار في الدول العربیة.

و تستند المنهجیة التي تم اعتمادها لتعریف البیئة االقتصادیة المستقرة و المحفزة و الجاذبة لالستثمار 

ز في المیزانیة العامة و میزان المدفوعات (أو "وفق هذا المؤشر" على أنها تلك التي تتمیز بانخفاض العج

عدم وجوده) ، و تدني معدل التضخم و سعر صرف غیر مبالغ فیه و بنیة سیاسیة و مؤسسیة مستقرة و 

وتقع الخصائص األربع شفافیة یمكن التنبؤ بها ألغراض التخطیط المالي و التجاري و االستثماري.

ل محصلة ونتائج لسیاسات تم اتباعها خالل فترات زمنیة محددة األولى ضمن السیاسات االقتصادیة وتمث

ویمكن االعتداد بها ومقارنتها مع فترات سابقة. 

تتمثل هذه السیاسات االقتصادیة وقد شمل المؤشر المركب ثالث مجموعات من السیاسات االقتصادیة و 

نا سابقًا و تشمل ثالث في محصلة نتائج لسیاسات تم إتباعها خالل فترات زمنیة محددة كما ذكر 

مجموعات من السیاسات ، و هي السیاسة المالیة (و التي تقاس بعجز المیزانیة كنسبة من الناتـج المحلي 

الخام ) و السیاسة النقدیة ( التي تقاس من خالل معدل التضخم ) و سیاسة المعامالت الخارجیة ( التي 

لي الخام).تقاس بعجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج الداخ

أما في ما یتعلق بالتطورات النوعیة المتعددة التي تؤثر في مجمل المناخ مثل: درجة االستقرار السیاسي،  

والتطورات التشریعیة والمؤسسات،  وتنمیة الموارد البشریة،  فإن المؤشر ال یعكسها، حیث یحتاج إلى 

لیه فالمؤشر المركب الحالي یتكون من ترقیة أسلوب تقدیرها لقیاس كفاءة وفعالیة هذه النظم.  وع

:83المؤشرات الفرعیة االتیة

مؤشــر معــدل التضــخم أو (مؤشــر السیاســة النقدیــة):  ویســتخدم لتلخــیص تطــورات السیاســة النقدیــة فــي -1

الداخلي لالقتصاد".سعیها نحو تدعیم استقرار "التوازن

جمـالي أو (مؤشـر السیاسـة المالیـة): ویسـتخدم مؤشر العجز في المیزانیة كنسـبة مـن النـاتج المحلـي اإل-2

لتلخیص السیاسة المالیة وتطویرها سعیًا إلى تأسیس "التوازن الداخلي لالقتصاد". 

مؤشــر العجــز فــي الحســاب الجــاري كنســبة مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي: ویســتخدم لتلخــیص تطــورات -3

لالقتصاد".سیاسة سعر الصرف في سعیها نحو تأسیس "التوازن الخارجي

،"آلیات تشجیع وترقیة االستثمار كأداة لتمویل التنمیة االقتصادیة" أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم )2005(، منصوريالزین 83
.164التسییر، ص
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بأنه متوسط متوسطات المؤشرات الثالثة ( متوسط مؤشر السیاسة –حسابیاً -ویعرف المؤشر المركب

المالیة ، ومتوسط مؤشر السیاسة النقدیة ، ومتوسط سیاسة المعامالت الخارجیة ).

مؤشر الّسیاسة النقدیة :)2-3-2-1(

یعبر عن السیاسة النقدیة ویمكن ترجمته كأحد عادة ما یتم اللجوء إلى استخدام معدل التضخم كمؤشر 

مؤشرات "التوازن الداخلي" في مقابلة تامة للعجز في الموازنة العامة ومعدل نمو الكتلة النقدیة. ویؤدي 

في معدالت التضخم إلى إفساد المناخ االستثماري من خالل تدني الثقة بالعملة الوطنیة. وما االرتفاع

اشرة على سیاسات التسعیر وتكالیف اإلنتاج واألرباح ورأس المال، كما ینظر إلیه یتبع ذلك من تأثیرات مب

في بعض األحیان بوصفه مؤشرًا لدرجة االستقرار السیاسي خصوصًا في األقطار التي تعاني من معدالت 

"حیث تحل العملة"Dollarizationمرتفعة من التضخم األمر الذي سیساعد على انتشار ظاهره الدولرة 

األجنبیة وتحدیدًا الدوالر محل العملة الوطنیة كوسیط للمبادلة ومخزن للقیمة،  وسینعكس ذلك بشكل 

ارتفاع في معدالت هروب المدخرات المحلیة إلى الخارج.

كما یؤدي التضخم إلى تشویه النمط االستثماري،  حیث یتجه المستثمر إلى تلك األنشطة ذات األجل 

المباني، أو المعادن النفیسة، ویبتعد عن االستثمارات المنتجة التي تتطلب أفاقًا القصیر، أو المضاربة في 

بعیده المدى. وقد تتبع حكومة بلد ما سیاسة نقدیة انكماشیة أو توسعیة وفقَا لطبیعة اختالل الوضع 

لمدفوعات ویترتب على اتباع السیاسة النقدیة االنكماشیة لعالج التضخم وعجز میزان ااالقتصادي للبلد،

:84مجموعة من اآلثار المباشرة في االستثمار تتمثل أهمها

إن ارتفاع سعر الفائدة یؤدي إلى انخفاض االستثمار ألنه یؤدي إلى ارتفاع تكلفة الحصول على -1

القروض وبالتالي زیادة تكالیف المشروع وانخفاض هامش الربح المتوقع.

یؤدي إلى تضییق حجم السوق وانخفاض اإلنتاج المحلي إن انخفاض الطلب على السلع والخدمات-2

واالستثمار، ولكن قد ال تكون المحصلة النهائیة النخفاض الطلب بالضرورة سلبیة على االستثمار 

الصناعي حیث:

.184، صمرجع سابق، "التنمیة االقتصادیة سیاسیاً في الوطن العربي "، 9)2008(البیاتي ، فارس رشید84
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إن انخفاض الطلب على السلع القابلة للتصدیر قد یشجع في بعض الحاالت على تسویقها خارجیا   -أ

مكانیة تنمیة الصناعات التصدیریة وزیادة الدخول والعمالة فیها كما یترتب على أثر إلى إ  مما یؤدي

مضاعف لتلك الصناعات زیادة الدخول في الصناعات األخرى .

قد یؤدي االنخفاض في اإلنفاق واإلنتاج إلى تخفیض مستوى األسعار المحلیة مقارنة باألسعار  -ب

كین من السلع والخدمات األجنبیة إلى السلع والخدمات المنتجة محلیَا األجنبیة، مسببًا تحویل إنفاق المستهل

مما یؤدي إلى تنمیة الصناعات المحلیة.

أما في حالة اتباع الحكومة سیاسة نقدیة توسعیه لزیادة الطلب الكلي،  فإن الزیادات في عرض النقد 

كما قد تؤدي هذه الزیادة في الوقت ستؤدي إلى االنخفاض في سعر الفائدة، وبالتالي تشجیع االستثمار،  

الطلب على السلع والخدمات، نفسه إلى توسیع حجم السوق، وزیادة اإلنتاج واالستثمار نتیجة لزیادة

على مرونة الجهاز اإلنتاجي وقدرته على االستجابة للزیادات في الطلب الكلي وٕاال أدى ویتوقف ذلك

ذلك إلى زیادة معدالت التضخم.

) اآلتي قیم هذا المؤشر بالنسبة للدول العربیة بما فیهم سوریة وذلك لعامي 14-2ول رقم (ویظهر الجد

2009-2010.
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)14-2الجدول رقم (

بالنسبة المئویة)2010-2009مؤشر السیاسة النقدیة(معدل التضخم للفترة 

20092010 الدولة
التغیر في المؤشر 

(نقاط مئویة)

درجة مؤشر السیاسة 

النقدیة

11.3013.001.700السودان

3.7012.108.400الیمن

0.100-11.7011.60مصر

2.206.103.900موریتانیا

5.105.400.300السعودیة

2.805.107.900- العراق

0.705.005.700- األردن

1.204.503.300لبنان

2.804.401.600سوریة

3.504.400.900تونس

1.401-5.704.30الجزائر

4.004.100.100الكویت

1.704.002.300جیبوتي

0.200-3.503.30عمان

0.400-2.802.40لیبیا

0.800-2.802.00البحرین

1.001.000.000المغرب

0.700-1.600.90اإلمارات

2.402.500-4.90- قطر

2.964.801.840.05الدول العربیة المتوسط=

الصادر عن المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات2010المصدر : تقریر مناخ االستثمار في الدول العربیة للعام 

تعطى الدرجات حسب تغیر المؤشر على النحو اآلتي :-مالحظة:

1انخفاض معدل التضخم أقل من 

ویةنقاط مئ7إلى ارتفاع أكثر من 

إلى  1انخفاض معدل التضخم من 

نقاط مئویة5أقل من 

إلى  5انخفاض معدل التضخم من 

نقطة مئویة25أقل من 

انخفاض معدل التضخم بأكثر من 

نقطة مئویة25

0123

في المؤشر (0)من الجدولین السابقین وجدنا أن التغیر في مؤشر السیاسة النقدیة لسوریة یأخذ القیمة 

مناخ االستثمار .المركب ل
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) مؤشر السیاسة المالیة :2-3-2-2(

یعبر عن السیاسة المالیة یقاس بنسبة عادًة ما یتم اللجوء إلى استخدام نسبة العجز الداخلي كمؤشر

العجز في الموازنة العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي. وتهدف االقتصادات المستقرة إلى تقلیص مثل هذا 

لذي یمكن تمویله دون تولید ضغوط تضخمیة،  ومن ثم فإن اتجاه العجز إلى االنخفاض العجز إلى الحد ا

عادة ما یؤخذ على أنه یشیر استقرار اقتصادي.  وكما هو معروف فإن إدارة العجز في الموازنة العامة 

ررها تتم من خالل الضغط على اإلنفاق الحكومي وزیادة اإلیرادات في إطار السیاسات المالیة التي تق

الحكومات ومن ثم یستخدم العجز كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي كأحد أهم مؤشرات هذه السیاسات.

فقد تزید الحكومة من وتتبع الحكومات سیاسات ضریبیة ومالیة معینه لعالج عجز میزانیة الدولة.

یسيء إلى األوضاع من خالل رفع معدالت الضرائب،  أو فرض ضرائب جدیدة ، األمر الذي إیراداتها

العامة، و قد تخفض الحكومة من إنفاقها االستثماري ، األمر الذي یترتب علیه إفساد المناخ االستثماري 

. حیث عادة ما یكون االستثمار العام مكمًال لالستثمار 85لكل من االستثمار الخاص والعام واألجنبي 

إنتاجیه حیویة یحجم عنها االستثمار الخاص الخاص واألجنبي ویتجه االستثمار العام، أما إلى أنشطة

النخفاض عائدها المتوقع رغم أهمیتها في تكوین جهاز إنتاجي مترابط ومتنوع تقوى فیه الترابطات 

لتشجیع االستثمار األمامیة والخلفیة،  وٕاما إلى استثمارات في البنیة األساسیة التي تعد ضروریة أیضاً 

من إنفاقها الجاري مما یساعد على تخفیض الطلب وتضییق نطاق الخاص،  كما قد تخفض الحكومة 

.86السوق

وفیما یلي جدول یوضح فائض أو عجز المیزانیة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربیة بما 

.2010-2009فیها سوریة خالل عامي 

،دراسة تحلیلیة لسوریة، أطروحة دكتوراه ، جامعة تشرین ، FDI، "دور النظام المالي في استقطاب االستثمارات األجنبیة المباشرة )2009(اعیل ، روال اسم85
.93قسم االقتصاد والتخطیط ، صكلیة االقتصاد ،

.176"، أطروحة دكتوراه ، مرجع سابق ، ص، "التنمیة االقتصادیة سیاسیاً في الوطن العربي)2008(البیاتي ، فارس رشید86
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)15-2جدول رقم (

مؤشر سیاسة التوازن الداخلي

بالنسبة المئویة)2010-2009(للفترة میزانیة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي)(عجز أو فائض ال

20092010 الدولة
التغیر في المؤشر (نقاط 

مئویة)

درجة مؤشر التوازن 

الداخلي

17.403-23.5017.40الكویت

12.803-15.2012.80 قطر

9.203-7.009.20لیبیا

12.403-4.707.70-السعودیة

7.403-1.206.20-عمان

4.703-0.40-5.10-موریتانیا

4.103-0.50-4.60-جیبوتي

1.401-1.20-2.60-تونس

11.303-1.30-12.60-اإلمارات

2.702-1.90-4.60-السودان

4.103-2.70-6.80-الجزائر

6.203-4.00-10.20-الیمن

1-4.202.10-2.10-المغرب

1-4.801.90-2.90- ةسوری

3.102-5.40-8.50- األردن

1.001-7.20-8.20-لبنان

1-7.801.20-6.60-البحرین

1-8.101.20-6.90-مصر

11.003-10.80-21.80- العراق

5.391.84-0.40-3.40-الدول العربیة = المتوسط

الصادر عن المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات2010العربیة للعام المصدر : تقریر مناخ االستثمار في الدول

تعطى الدرجات حسب تغیر المؤشر على النحو اآلتي :-مالحظة:

انخفاض العجز 

3.5بأكثر من 

نقطة مئویة

انخفاض العجز من 

 3.5إلى  2.5

نقطة مئویة

انخفاض العجز من 

نقطة  2.5إلى  1

مئویة

لعجز أقل انخفاض ا

إلى ارتفاع 1من 

نقطة مئویة1حتى 

ارتفاع العجز أكثر 

إلى أقل من 1من 

نقاط مئویة5

5ارتفاع العجز من 

10إلى أقل من 

نقاط مئویة

ارتفاع بأكثر من 

نقاط مئویة10

3210-1-2-3

) ، وبحسب داللة 1.9ومن الجدولین السابقین نالحظ أن هناك عجز في المیزانیة في سوریة ومقداره (

) في المؤشر المركب لمناخ االستثمار .1-المؤشر فهو یأخذ القیمة (
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سیاسة التوازن الخارجي :) مؤشر2-3-2-3(

یعبر عن سیاسة التوازن الخارجي،  عادة ما یتم اللجوء إلى استخدام نسبة العجز الخارجي كمؤشر

الحساب الجاري في میزان المدفوعات إلى الناتج ویقاس هذا المؤشر باستخدام نسبة العجز أو الفائض في

المحلي اإلجمالي، والذي ال یعكس حصیلة المعامالت الخارجیة في المیزان التجاري للصادرات 

فحسب بل یعكس أیضا حصیلة موقف میزان الخدمات والذي یشتمل على التحویالت والفوائد   والواردات

أحد أهم مؤشرات االستقرار االقتصادي الكلي واتجاهها نحو وتعد هذه النسبة واألرباح والتوزیعات.

.87في تحقیق هدف الستقرار االقتصادياالنخفاض یشیر إلى نجاح السیاسات

وتوضح األدبیات المتخصصة أن العبرة فیما یتعلق بهذا المؤشر تكمن في عدم قابلیة العجز لالستمرار، 

ذي یمكن تحمله.  وكما هو معروف فإن هنالك تقابًال كامًال وأنه ال توجد قاعدة جامدة تبین حجم العجز ال

الداخلي وتعتمد إدارة العجز الخارجي اعتمادًا حرجًا على أسعار الصرف بین العجز الخارجي والعجز

فقد تلجأ .88على اعتبار أن انخفاض سعر الصرف یؤدي إلى زیادة الصادرات وانخفاض الواردات

لتها الوطنیة لعالج العجز في میزان المدفوعات، غیر أن هذا التخفیض الحكومة إلى تخفیض قیمه عم

سیترك أثارًا سلبیة في المناخ االستثماري،  حیث إن ارتفاع معدالته ستضعف الثقة في العملة الوطنیة وقد 

تؤدي إلى اللجوء إلى الدولرة وما یتبع ذلك من ارتفاع في تكلفة المشروعات،  وانخفاض ربحیتها بسبب 

رتفاع أسعار الواردات الرأسمالیة ویزداد هذا األثر السلبي على المناخ االستثماري كلما زادت حاجة ا

المشروع إلى الواردات الرأسمالیة والسلع الوسیطة.

وفي المقابل قد ال یؤدي انخفاض قیمة العملة إلى زیادة الصادرات زیادة كبیرة، إذا لم تتح لها فرص النفاذ 

جیة،  وٕاذا لم تكن السلع القابلة للتصدیر على درجة كبیرة من الجودة واالنخفاض في إلى السوق الخار 

السعر كي تستطیع المنافسة. كما تؤدي تقلبات أسعار الصرف إلى صعوبة أجراء دراسات جدوى دقیقة، 

وقد تعرض المستثمر لخسائر كبیرة وغیر متوقعة، وهو مما یفسد المناخ االستثماري.

كما هي واردة في 2010-2009هذا المؤشر للدول العربیة بما فیها سوریة لعامي وقد كانت قیم 

الجدول التالي :

87
- Corrado, Charles J. & Bradford D. Jordon (2002): Fundamentals of Investments: valuation and management, Mc

Graw- Hill Companies, Inc., New York , p. 55.

88
- Francis , Jack Clark (1993): Management of Investments , (3rd ed.), Mc Graw – Hill , Inc., Singapore, p.12.
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)16-2جدول رقم (

مؤشر سیاسة التوازن الخارجي 

بالنسبة المئویة)2010-2009(للفترة (عجز أو فائض الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي)

20092010 الدولة
تغیر في المؤشرال

(نقاط مئویة)

درجة مؤشر التوازن 

الخارجي

31.803-26.1031.80الكویت

18.703-10.2018.70 قطر

16.003-15.6016.00لیبیا

12.203-0.6011.60-عمان

9.403-0.309.40الجزائر

8.703-6.108.70السعودیة

7.703-3.007.70اإلمارات

4.603-2.904.60البحرین

0.300-2.00-2.30-مصر

0.700-4.20-4.90-المغرب

5.803-4.40-10.20-الیمن

1.301-4.40-5.70-سوریة

4.802.000-2.80-تونس

7.403-4.90-12.30-موریتانیا

0.900-5.40-6.30- األردن

20.403-6.20-26.60- العراق

2.402-6.70-9.10-جیبوتي

3.902-8.50-12.40-السودان

10.200.800-9.40-لبنان

المتوسط= 7.862-2.002.50-الدول العربیة

الصادر عن المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات2010المصدر : تقریر مناخ االستثمار في الدول العربیة للعام 

ب تغیر المؤشر على النحو اآلتي :تعطى الدرجات حس-مالحظة:

انخفاض العجز 

3.5بأكثر من 

نقطة مئویة

انخفاض العجز 

إلى  2.5من 

نقطة مئویة3.5

انخفاض العجز 

 2.5إلى  1من 

نقطة مئویة

انخفاض العجز 

إلى  1أقل من 

1ارتفاع حتى 

نقطة مئویة

ارتفاع العجز 

إلى  1أكثر من 

نقاط 5أقل من 

مئویة

ن ارتفاع العجز م

إلى أقل من 5

نقاط مئویة10

ارتفاع بأكثر من 

نقاط مئویة10

3210-1-2-3
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  ) وداللة 1.30-ومن الجدول السابق نجد أن التغیر في مؤشر سیاسة التوازن الخارجي لسوریة یعادل (

النقدیة، ) ، وباالعتماد على الدرجات التي تأخذها هذه المؤشرات الثالثة (مؤشر السیاسة1المؤشر تكون (

مؤشر سیاسة التوازن الداخلي ومؤشر سیاسة التوازن الخارجي ) نستطیع الوصول إلى المؤشر المركب 

لمكونات السیاسة االقتصادیة لمناخ االستثمار في سوریة وفي باقي الدول العربیة كما في الجدول التالي :

)17-2جدول رقم (

2010ناخ االستثمار للدول العربیة للعام المؤشر المركب لمكونات السیاسة االقتصادیة لم

 الدولة

درجة مؤشر 

سیاسة التوازن 

الداخلي

درجة مؤشر 

سیاسة التوازن 

الخارجي

درجة مؤشر 

السیاسة النقدیة

قیمة المؤشر المركب 

لمناخ االستثمار

نتائج حساب المؤشر المركب 

لمناخ االستثمار

رعدم تحسن في مناخ االستثما2000.67األردن

تحسن كبیر في مناخ االستثمار3302.00اإلمارات 

عدم تحسن في مناخ االستثمار1300.67-البحرین

عدم تحسن في مناخ االستثمار1000.33تونس

تحسن كبیر في مناخ االستثمار3312.33الجزائر

تحسن في مناخ االستثمار3201.67جیبوتي

حسن كبیر في مناخ االستثمارت3302.00السعودیة

تحسن في مناخ االستثمار2201.33السودان

عدم تحسن في مناخ االستثمار1100.00-سوریة

تحسن كبیر في مناخ االستثمار3302.00العراق

تحسن كبیر في مناخ االستثمار3302.00عمان

تحسن كبیر في مناخ االستثمار3302.00قطر

تحسن كبیر في مناخ االستثمار3302.00ویتالك

عدم تحسن في مناخ االستثمار1000.33لبنان 

تحسن كبیر في مناخ االستثمار3302.00لیبیا

عدم تحسن في مناخ االستثمار0.33-100-مصر

عدم تحسن في مناخ االستثمار0.33-100-المغرب

بیر في مناخ االستثمارتحسن ك3302.00موریتانیا

تحسن كبیر في مناخ االستثمار3302.00الیمن

1.8420.051.30المتوسط

المؤشر المركب للعام  

2010
تحسن في مناخ االستثمار1.30

مان الصادرات وتم حساب قیمة المؤشر الصادر عن المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائت2010المصدر : تقریر مناخ االستثمار في الدول العربیة للعام 

ونتیجته من قبل الباحث .
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وتم حساب المؤشر المركب لمناخ االستثمار لكل دولة على حدى على الشكل التالي :

=(درجة مؤشرالتوازن الخارجي+درجة مؤشرالتوازن الداخلي+درجة مؤشرالسیاسة النقدیة)

3

اذا ما استعرضنا قیم المؤشر خالل السنوات الخمس الماضیة من خالل الجدول التالي :وفي سوریة

)18-2جدول رقم (

)2010-2003قیم المؤشر المركب لمناخ االستثمار في سوریة خالل الفترة(

20032004200520062007200820092010 العام

قیمة المؤشر المركب 

في لمناخ االستثمار 

سوریة

0.67-0.67-10.67000.330

لألعوام المذكورة .المصدر : من اعداد الباحث وذلك باالعتماد على تقاریر مناخ االستثمار الصادرة عن المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات

ى عدم وجود تحسن من الجدول السابق نالحظ أن  جمیع قیم المؤشر هي أصغر من الواحد مما یدل عل

في حین أن هناك تحسن كبیر في 2010وحتى العام 2003في مناخ االستثمار في سوریة منذ العام 

كقطر والكویت واإلمارات األمر الذي یؤكد نجاح 2010مناخ االستثمار لبعض الدول العربیة في العام 

ناخ االستثمار حتى ولو لم یكن السیاسات االقتصادیة لهذه الدول ، وهناك دول یوجد فیها تحسن في م

.2010كبیر كالسودان وجیبوتي لنفس العام 

والرسم البیاني التالي یوضح ذلك :

)10الرسم البیاني رقم (

ومن هنا نصل لنتیجة مفادها ضرورة تحسین المناخ االستثماري في سوریة بهدف تهیئة البیئة المالئمة 

صناعیة الالزمة لدفع عجلة النمو االقتصادي و الستقطاب االستثمارات وخاصة االستثمارات الجذبل

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

2002200320042005200620072008200920102011

قیم المؤشر المركب لمناخ االستثمار في سوریة

قیم المؤشر المركب لمناخ االستثمار في سوریة
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االستثمار األجنبي المباشر ، والعمل على إزالة العقبات التي تحول دون تحسن الواقع االستثماري في 

سوریة .

مؤشرات تقییم المخاطر القطریة في سوریة :)2-3-3(

ألعمال والمستثمرین المحلیین واألجانب في ظل سعي المؤسسات الدولیة لتعریف صانعي القرار ورجال ا

بوضع الدول ومناخ االستثمار فیها، تم إحداث عدد من المؤشرات الدولیة المختارة المتعلقة بالمخاطر 

:89القطریة ونذكر منها

) المؤشر المركب للمخاطر القطریة :2-3-3-1(

)ICRG(دولي للمخاطر القطریة من خالل الدلیل ال)B.R.S(یصدر هذا المؤشر شهریًا عن مجموعة 

قابلة لغرض قیاس المخاطر المتعلقة باالستثمار ، أو التعامل مع القطر وقدرته على م1980منذ العام 

دولة یشملها المؤشر ، ویتكون المؤشر 140دولة عربیة من أصل 18، ویغطي التزاماته المالیة وسدادها

من المؤشر %50السیاسیة و الذي یشكل نسبة مؤشرات فرعیة هي : (مؤشر تقییم المخاطر3من 

).%25بمعدل ، ومؤشر تقییم المخاطر المالیة%25بمعدل ، مؤشر تقییم المخاطر االقتصادیةالمركب

دلیل المؤشر :-

هناك تناسب عكسي بین مؤشر المخاطر القطریة ودرجة المخاطر ، بمعنى أنه تنخفض درجة المخاطرة 

ویقسم المؤشر الدول إلى خمس مجموعات حسب درجة المخاطر كما في  .ركلما ارتفعت قیمة المؤش

الجدول التالي :

)19-2جدول رقم (

جدول درجات المؤشر المركب للمخاطر القطریة

التوصیفدرجة المؤشر (نقطة مئویة)

نقطة 100 - درجة مخاطر منخفضة جداً 80

نقطة 79.9 - درجة مخاطر منخفضة 70

نقطة 69.9 - درجة مخاطر معتدلة60

نقطة 59.9 - درجة مخاطر مرتفعة50

نقطة 49.9 - درجة مخاطر مرتفعة جداً 0

الصادر عن المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات.2010تقریر مناخ االستثمار في الدول العربیة للعام 89
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:90للمخاطر القطریة)COFACE(مؤشر الكوفاس )2-3-3-2(

یقیس هذا المؤشر مخاطر قدرة الدول على السداد ، ویعكس مخاطر عدم السداد قصیرة األجل للشركات 

ویبرز مدى تأثر االلتزامات المالیة للشركات بأداء االقتصاد الكلي وباألوضاع العاملة في هذه الدول ، 

ملیون شركة حول العالم في الوفاء 50السیاسیة المحلیة وبیئة أداء األعمال ، والسجل التاریخي لنحو 

جة بالتزاماتها المالیة في تواریخ االستحقاق . وتصنف الدول إلى مجموعتین رئیسیتین : مجموعة الدر 

، ومجموعة درجة المضاربة ویشار  A4إلى  A1) والتي بدورها تتفرع إلى أربعة فروع من Aاالستثماریة (

دولة عربیة .19دولة من ضمنها 165) ویغطي المؤشر B,C.Dإلیها باألحرف (

دلیل المؤشر :-

وتقسم إلى أربعة مستویات :Aدرجة االستثمار 

)A1یة مستقرة وسجل السداد جید جدًا ، وأن إمكانیة بروز مخاطر عدم ) : البیئة السیاسیة واالقتصاد

القدرة على السداد ضعیفة جدًا .

)A2 احتمال عدم السداد یبقى ضعیفًا جدًا حتى في وجود بیئة سیاسیة واقتصادیة أقل استقرارًا أو بروز : (

.A1سجل مدفوعات لدولة ما بدرجة تقل نسبیًا عن الدول المصنفة ضمن 

)A3 بروز بعض الظروف السیاسیة واالقتصادیة غیر المالئمة قد یؤدي بسجل المدفوعات المنخفض : (

أصًال ألن یصبح أكثر انخفاضًا من الفئات السابقة ، رغم استمرار استبعاد إمكانیة عدم القدرة على 

السداد.

)A4یة واالقتصادیة ، ورغم ) : سجل المدفوعات المتقطع قد یصبح أسوأ حاًال مع تدهور األوضاع السیاس

ذلك ، فإن إمكانیة عدم السداد تبقى في حدود مقبولة جدًا .

درجة المضاربة وتقسم إلى ثالثة مستویات :

B یرجح أن یكون للبیئة السیاسیة و االقتصادیة غیر المستقرة تأثیرًا أكبر على سجل السداد السيء :

أصًال .

Cیة شدیدة التقلب إلى تدهور أكبر في سجل السداد السيء ألصًال.: قد تؤدي البیئة السیاسیة واالقتصاد

D ستؤدي درجة المخاطرة العالیة للبیئة السیاسیة واالقتصادیة في دولة ما إلى جعل سجل السداد :

السيء جدًا أكثر سوءًا .

.www.coface.comعن الموقع الرسمي 90
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:91للمخاطر القطریة)Euromoney(مؤشر الیورومني )2-3-3-3(

لیورومني العالمیة " ، ویقیس المؤشر قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماته یصدر هذا المؤشر عن مجلة " ا

الخارجیة كخدمة الدیون األجنبیة وسداد قیمة الواردات في مواعید استحقاقها وكذلك حریة تحویل رأس 

المال المستثمر و أرباحه ، ویتكون المؤشر من تسعة عناصر هي : المخاطر السیاسیة ، األداء 

، مؤشر المدیونیة ، وضع الدیون المتعثرة ، التقییم االئتماني للقطر، توفر التمویل من القطاع االقتصادي 

المصرفي للمدى الطویل ، توفر التمویل للمدى القصیر ، توفر األسواق الرأسمالیة ، معدل الخصم عند 

التنازل .

دلیل المؤشر :-

رتفع رصید الدولة من النقاط كانت مخاطرها ، فكلما ا100یتم تصنیف الدول وفق تدرج من صفر إلى 

القطریة أقل .

Institutional() مؤشر االنستیتیوشنال انفستور 2-3-3-4( investor(: للتقویم القطري

100، ویتم احتساب المؤشر المكون من 1998ویصدر عن مجلة االنستیتیوشنال انفستور منذ العام 

ائیة تستهدف كبار رجال االقتصاد والمحللین في البنوك العالمیة نقطة مئویة باالستناد إلى مسوح استقص

دولة عربیة .20دولة من ضمنها 178والشركات المالیة الكبرى ، ویغطي المؤشر 

دلیل المؤشر :-

، وكلما ارتفع رصید الدولة دّل ذلك على انخفاض 100یتم تصنیف الدول وفق تدرج من صفر إلى 

وحتى 2000لي جدول بین قیم هذه المؤشرات في سوریة خالل الفترة منذ العام درجة المخاطرة .وفیما ی

  . 2010العام 

)20-2جدول رقم (

)2010-2000جدول قیم المؤشرات الدولیة لالستثمار في سوریة (%) خالل الفترة (

20002001200220032004200520062007200820092010 العام

المؤشر المركب للمخاطر

القطریة
69.571.569.870.368.867.867.564.065.065.567.3

مؤشر كوفاس للمخاطر 

القطریة
CCCCCCCCCCC

مؤشر الیورومني للمخاطر 

القطریة
36.436.5333.4634.731.8735.7935.7938.2832.3432.82

مؤشر االنستیوشنال انفستور 

للتقویم القطري
--23.125.228.331.228.931.329.629.528.6

قة، وموقع المؤسسة العربیة لضمان االستثمار .بالمصدر : المواقع االلكترونیة الرسمیة للمؤشرات السا

www.euromoney.comعن الموقع الرسمي 91
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وباالعتماد على الجدول السابق ، نستطیع تمثیل قیم هذه المؤشرات في سوریة خالل السنوات السابقة 

(على محور واحد) :

)11اني رقم (الرسم البی

تمثیل قیم المؤشرات الدولیة لالستثمار في سوریة خالل سنوات الدراسة (على محور واحد)

) السابق .20-2المصدر : من إعداد الباحث باالعتماد على البیانات الواردة في الجدول رقم (

من خالل الجدول والرسم البیاني السابقین نالحظ :

مكانة متقدمة بین الدول التي شملتها المؤشرات خالل السنوات المدروسة ، إن سوریة لم تحقق مركزًا و -

حیث تراوح ترتیبها صعودًا وهبوطًا وفقًا لمكونات المؤشر نفسه ، مما یدل على تواضع اإلجراءات 

واإلمكانات الداعمة للمناخ االستثماري والمتوافقة مع المعطیات الدولیة .

صعودًا وهبوطًا لیصبح هذا  2004و 2000تأرجحت قیم المؤشر المركب للمخاطر القطریة بین عامي -

.2010حتى العام 2004المؤشر مستقرًا عند درجة مخاطرة معتدلة من عام 

إلى مسیرة التطویر والتحدیث 2001یفسر ارتفاع قیمة المؤشر المركب للمخاطر القطریة في العام -

سوریة بقیادة السید الرئیس بشـار األسـد، باإلضافة إلى االستقرار السیاسي واألمني الذي التي شهدتها 

شهدته في الفترة الماضیة .

تأثیرًا كبیرًا في قیمة المؤشر في سوریة مقارنة باآلثار الكارثیة 2003لم تترك حرب العراق في عام -

راجعت قیمة المؤشر ما یقارب درجة ونصف فقط .التي تخلفها الحروب على دول الجوار المعنیة بها، فت

من إیجابیات على الصعیدین السیاسي واالقتصادي، ابتداًء من إعادة 2005بالرغم مما حمله العام -

التمثیل الدبلوماسي مع العراق الشقیق، وٕاسقاط جزء من الدیون الروسیة على سوریة، وصوًال إلى ارتفاع 
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لمحلي اإلجمالي، إال أن اآلثار السلبیة الناجمة عن جریمة اغتیال رئیس معدل النمو الحقیقي للناتج ا

وزراء لبنان األسبق رفیق الحریري، وتزاید تأزم الوضع في العراق وفلسطین، والعمل على مشروع فرض 

عقوبات أمریكیة على سوریة، ساهموا جمیعًا في ارتفاع معدل التضخم، وارتفاع نسبة العجز في المیزانیة 

امة، وارتفاع نسبة عجز الحساب الجاري بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي، ومن ثم امتصاص الزیادة الع

في معدل النمو الحقیقي، وامتصاص أثر مجموعة االتفاقیات االقتصادیة الموقعة مع العدید من الدول 

العربي اللبناني العربیة واألجنبیة الصدیقة، ویضاف إلیها اآلثار التي خلفتها حرب تموز في القطر

المجاور لسوریة، مما شكل مجموعة من العوامل المساهمة في استمرار تراجع قیمة المؤشر حتى وصل 

)، لیعاود االرتفاع بشكل طفیف بعد الهدوء النسبي في المعطیات السیاسیة 65.5إلى ( 2009في العام 

.67.3ویصل إلى ( 2010للعام  (

وفاس للمخاطر القطریة ُتظهران بوضوح أثر جریمة اغتیال رئیس إن قیمة مؤشري الیورومني و الك-

وزراء لبنان األسبق رفیق الحریري ، وتوترات األحداث المرافقة لها ، وهو ما یتجلى من خالل انتماء 

إلى مجموعة الدول التي تؤدي فیها التقلبات االقتصادیة والتوترات -وفقًا لمؤشر الكوفاس–سوریة 

ویتجلى أیضًا من -Cحیث تأخذ القیمة -ور أكثر سوءًا في سجل السداد عما هو علیه السیاسیة إلى تده

خالل رصید متواضع جدًا على مؤشر الیورومني للمخاطر القطریة خالل الفترة المدروسة . 

أما فیما یتعلق بمؤشر االنستیتیوشنال انفستور فإن األمر لم یختلف أیضًا ، حیث یظهر ذلك بوضوح -

ل القیم المتواضعة التي أخذتها سوریة في هذا المؤشر ، األمر الذي یجعل سوریة في مصاف من خال

الدول ذات المخاطر المرتفعة .
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:الفصل الثالث

متطلبات تطویر بیئة االستثمار الصناعي في سوریة

.مؤشرات أداء الصناعات التحویلیة في سوریةالمبحث األول: 

لیل واقع التمویل المصرفي للقطاع الصناعي في سوریة.المبحث الثاني: تح

.في سوریةاالستثمارتحلیل العالقة بین النظام الضریبي و المبحث الثالث : 

تحلیل العالقة بین حجم االنفاق على تنفیذ أعمال البنیة التحتیة في :رابعالمبحث ال

.المدن الصناعیة السوریة والحجم اإلجمالي لالستثمارات فیها
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.مؤشرات أداء الصناعات التحویلیة في سوریةالمبحث األول:

والتــي مــن أهمهــا األزمــة االقتصــادیة العالمیــة فتــرة الماضــیةالعــالم فــي ال بهــاإن التغیــرات الســریعة التــي مــر

 اتزادت من االتجاه نحو التكتالت اإلقلیمیة والعالمیة وتعمق ظاهرة: إعادة توزیع الصناع)2008(األخیرة

وفقًا للمیزة النسـبیة، كمـا زادت حـّدة المنافسـة فـي األسـواق الدولیـة للسـلع والخـدمات والتنـافس الـدولي لجـذب 

المزید من االستثمارات األجنبیة، وهذا یتطلب من البلد الذي یرغب في االندماج في البیئة العالمیة الجدیدة 

ور الصـناعة التحویلیـة نظـرًا لمـا یتمیـز بـه هـذا إجراء إصالحات في الهیكـل االقتصـادي فیـه باتجـاه زیـادة د

مــن قــدرة علــى إحــداث تغییــرات جذریــة فــي البنیــان »إلــى جانــب قطاعــات أخــرى مهمــة كالزراعــة«القطــاع 

والهیكــل االقتصــادي القــائم ورفــع مســتوى اإلنتاجیــة واســتیعابیة لألعــداد المتزایــد مــن الیــد العاملــة، لــذا فهــو 

عیشــة األفــراد وباإلضــافة إلــى قدرتــه علــى تنویــع هیكــل الصــادرات والــذي یعمــل علــى رفــع مســتوى دخــول وم

یــؤدي إلــى زیــادة قــدرة الدولــة علــى المنافســة فــي األســواق الخارجیــة وزیــادة حصــیلة القطــع األجنبــي فیهــا، 

باإلضـــافة إلـــى كونـــه یســـاهم فـــي تحقیـــق التنمیـــة خصوصـــًا إذا قامـــت الدولـــة بتوزیـــع الصـــناعات باألقـــالیم 

.92سب المزایا النسبیة لألقالیمالمختلفة ح

ویعتمــد نجــاح الصــناعة فــي تحقیــق أهــدافها علــى التحدیــد الواضــح لــدورها فــي عملیــة التنمیــة والعمــل علــى 

تطـــویر وتفعیـــل هـــذا الـــدور، ویـــتم ذلـــك مـــن خـــالل تتبـــع تطـــّور أهـــم المؤشـــرات المتعلقـــة بـــأداء الصـــناعة 

التحویلیة.

داء الصــناعة التحویلیــة للوقــوف علــى واقــع هــذا القطــاع وأهــم بحــث بدراســة مؤشــرات أموســنقوم فــي هــذا ال

المشكالت التي یعاني منها:

أوًال: مؤشر اإلنتاج الصناعي واإلنتاج اإلجمالي للصناعة التحویلیة:

) ملیـون ل.س 360233) مـن (2000على الرغم من تزاید قـیم اإلنتـاج الصـناعي (باألسـعار الثابتـة لعـام 

) إّال 2010) في العام (854914) وٕالى (2008) ملیون لیرة سوریة عام (611948) إلى (1990عام (

أن هناك تذبذبًا واضحًا في نسبة مساهمته في اإلنتاج اإلجمالي لالقتصاد الوطني.

ویبــّین الجــدول اآلتــي معــدالت اإلنتــاج المحلــي اإلجمــالي فــي االقتصــاد الــوطني واإلنتــاج  المحلــي للقطــاع 

الصناعي:

92
- Development in the Indonesia - Malaysia – Singapore Growth Triangle Department of Business Policy, Faculty of

Business Administrate national University of . Singapore 31 March 2009.p6
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)21-3(جدول رقم 

) والقیمة بمالیین اللیرات السوریة2000اإلنتاج الصناعي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام (

 العام
اإلنتاج المحلي لقطاع 

الصناعة بسعر المنتج

اإلنتاج اإلجمالي في 

االقتصاد الوطني

نسبة مساهمة الصناعة 

في اإلنتاج اإلجمالي 

لالقتصاد الوطني%

199036023392537738.9

1995502007130380938.5

2000611948155780039.3

2001616686163061437.8

2002627560170976936.7

2003616595174544235.3

2004695488186204337.3

2005723752201039236

2006731012209788334.8

2007754497220682134.2

2008784141225414434.8

2009813518242348835.6

2010854914250874334.1

.461ص  2011المجموعة اإلحصائیة لعام  350 -528ص  2006المجموعات اإلحصائیة لألعوام المذكورة والمجموعة اإلحصائیة لعام المصدر: 

%)38.9كانـت (ن نسـبة مسـاهمة قطـاع الصـناعة فـي اإلنتـاج اإلجمـالي قـدأیتبّین لنا من الجـدول أعـاله 

) بنسبة 2001) ولكنها بدأت باالنخفاض منذ عام (2000%) عام (39.3) ثم ارتفعت إلى (1990عام (

  ).2010%) عام (34.1) وٕالى (2005%) عام (36%) إلى (37.8(

وبالنسبة لإلنتاج في قطاع الصناعة التحویلیة فإن الجـدول اآلتـي یظهـر إجمـالي إنتـاج الصـناعة التحویلیـة 

)22-3جدول رقم (جمالي اإلنتاج في الصناعة:إلى إ

القیمة بمالیین اللیرات السوریة)2000تطور حجم ونسبة اإلنتاج في قطاع الصناعة التحویلیة باألسعار الثابتة لعام (

20002001200220032004200520062007السنة

327347348314361788361263425805463869473467540758اإلنتاج في قطاع الصناعة التحویلیة*

إجمالي إنتاج القطاعات في االقتصاد 

الوطني**
1557119163061417097691745442184877419842102094542233092

مساهمة الصناعة التحویلیة في 

إجمالي اإلنتاج %
2121212123232324

معدل نمو اإلنتاج للصناعة 

التحویلیة %
-6.43.9-0.217.98.92.114.2

.2009ب ) صدرت 2007-2000* بیانات المكتب المركزي لإلحصاء، مدیریة اإلحصاء، نشرة إحصائیة عن الفترة (المصدر: 

  .459) ص 1/15) جدول رقم(2008**المجموعة اإلحصائیة لعام (
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ملیون ل.س باألسعار الثابتة لعام )327347نالحظ من الجدول زیادة في إنتاج الصناعة التحویلیة من (

)2007) ملیون ل.س عام (540758) وٕالى (2005) ملیون ل.س عام (463869) إلى (2000(

%) بینما بلغ 17.9) وبنسبة بلغت (2004حیث حّقق هذا القطاع أعلى معّدل نمو سنوي له في عام (

%) في حین حافظ على 7.6)) نحو2007-2000وسطي معّدل النمو السنوي لإلنتاج خالل السنوات (

-2000نسبة شبه ثابتة من حیث مساهمته في إجمالي اإلنتاج في االقتصاد الوطني خالل السنوات (

 -2004%) في األعوام (23%) من إجمالي اإلنتاج لترتفع هذه النسبة إلى (21) بلغت حوالي (2003

لنسبة الوسطیة خالل ) لتصبح ا2007%) في عام(24) كما ارتفعت إلى حوال (2005-2006

%) من إجمالي اإلنتاج في االقتصاد الوطني.22) حوال (2007-2000السنوات (

توزیع اإلنتاج من حیث شكل الملكیة: -أ

یستعرض الجدول اآلتي اإلنتاج في قطاع الصناعة التحویلیة بین القطاعین العام والخاص ونسـب اإلنتـاج 

)23-3جدول رقم (لكل منهما:

)2000اإلنتاج في قطاع الصناعة التحویلیة موزعًا بین القطاعین العام والخاص باألسعار الثابتة لعام (

القیمة بمالیین اللیرات السوریة

السنة
القطاع الخاص القطاع العام

المجموع
النسبة%القیمةالنسبة%القیمة

20001674595115988849327347

20011740165017429850348314

20021818935117989550361788

20031735954818766852361263

20041880184423778756425805

20051934294227044058463869

20061929174128055059473467

20072129093932784961540758

.2009ب ) صدرت 2007-2000كزي لإلحصاء، مدیریة اإلحصاء، نشرة إحصائیة عن الفترة (بیانات المكتب المر المصدر:

-2000تـوزع اإلنتـاج فــي قطـاع الصـناعة التحویلیــة بـین القطــاعین العـام والخـاص مناصــفة خـالل المــدة (

) حیـــث بلغـــت حصـــته فـــي 2003) بعـــدها بـــدأ المیـــزان یـــرجح لصـــالح القطـــاع الخـــاص منـــذ العـــام (2002

-2004-2003%) خـالل السـنوات (58%، 56%، 52اإلجمالي لقطاع الصناعة التحویلیة: (اإلنتاج

ــــى 2007 -2006%) خــــالل العــــامین (61%، 59وارتفعــــت النســــبة إلــــى () علــــى التــــوالي.2005 ) عل

التوالي ویرجح السبب لزیادة القروض المقدمة للقطاع الخاص من جهة ولخسارة القطاع العام المتتالیـة مـن 

وهذا یشیر إلى تنامي الدور الذي یلعبه القطاع الخاص في الصناعة التحویلیة خالل السنوات أخرى.جهة 

%) من إجمالي إنتاج القطاع الخاص.98األخیرة خاصة إذ إن الصناعة التحویلیة تشّكل (
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توزیع اإلنتاج بحسب فرعي اإلنتاج الرئیسیین االستخراجي والتحویلي: -ب

)24-3جدول رقم (

نتاج في قطاع الصناعة بتكلفة عوامل اإلنتاج باألسعار الجاریةاإل 

القیمة بمالیین اللیرات السوریة

 العام

اإلنتاج في 

الصناعة 

التحویلیة

اإلنتاج في 

الصناعة 

االستخراجیة

اإلنتاج في 

صناعة الماء 

والكهرباء

إجمالي إنتاج 

الصناعة

إنتاج القطاع 

العام 

الصناعي

إنتاج القطاع 

ص الخا

الصناعي

1990
10066441597471614697710660240375القیمة

68.528.33.210072.527.5النسبة%

1995
1994804476422280266524163654102870القیمة

74.816.88.410061.438.6النسبة%

2000
32730326207342325631701470309161392القیمة

51.841.56.710074.525.5النسبة%

2001
35295220697843530603640424749178711القیمة

58.534.37.210070.429.6النسبة%

2002
36825721363026861608748424081184667القیمة

60.535.14.410069.730.3النسبة%

2003
38135723073228283640372447085193287القیمة

59.6364.410069.830.2النسبة%

2004
45996329020861172811343559556251789القیمة

56.735.87.51006931النسبة%

2005
575584393758869761056318763895292423القیمة

54.537.38.21007228النسبة%

2006
701709458768944821254959949754305205القیمة

55.936.67.510075.724.3النسبة%

2007
78383151773011803214195931078829340764القیمة

55.236.58.31007624النسبة%

2008
90691167240815238617317051363680368025القیمة

52.438.88.810078.721.3النسبة%

2009
79447950700628086115823461177304405042القیمة

50.23227.810074.425.6النسبة%

2010
91546965604135591819274281497559429869القیمة

47.534.118.410077.822.2النسبة%

.183-181، ص 5\15، 5\13جداول 2011، 2006، 2002المجموعات اإلحصائیة لألعوام المصدر: 

نالحــظ أن نصــیب الصــناعة التحویلیــة فــي اإلنتــاج اإلجمــالي یزیــد علــى حســاب تراجــع نصــیب الصــناعة 

) حــوال 1990االسـتخراجیة فـي جمیـع السـنوات المدروسـة فقـد بلغــت هـذه النسـبة للصـناعة التحویلیـة عـام (
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راسـة) لتـنخفض ) (وهي أعلى نسبة لها خالل سنوات الد1995%) عام (74.8%) وارتفعت إلى (68.5(

) وهي (أقل نسبة في سنوات الدراسة).2010%) عام (47.5في السنوات التالیة وتتراوح بین (

ج: توزیع اإلنتاج من حیث نوع النشاط الصناعي:

یتوّزع اإلنتاج في قطاع الصناعة التحویلیة بحسب التصـنیف المعتمـد مـن قبـل المكتـب المركـزي لإلحصـاء 

اطها اإلنتـاجي ومـن أجـل تسـهیل دراسـتها فهـي تصـنف فـي خمـس مجموعـات في تسع مجموعات وفقـًا لنشـ

رئیسیة:

الصناعات الغذائیة: تضم صناعة المواد الغذائیة والمشروبات والتبغ.-1

الصناعات النسیجیة: تضم صناعة الغزل والنسیج والحلج والجلود.-2

دهانات، مـواد الزینـة والتجمیـل، صـناعة الصناعات الكیماویة ومنتجاتها وتكریر الـنفط: ومـن أهمهـا (الـ-3

الصابون...).

الصناعات المعدنیة األساسیة والمصنعة: وتضم مجموعتین هما صناعة المنتجات المعدنیة األساسـیة -4

وصناعة المنتجات المعدنیة المصنعة.

ث، صناعات هندسیة وصناعات أخرى: تضم أربعة مجموعات وهـي صـناعة الخشـب والموبیلیـا واألثـا-5

صناعة الورق ومنتجاته والطباعة، صناعة المنتجات غیر المعدنیة، صناعة متنوعة أخرى.

وبالنظر إلى الصناعات النسیجیة نجد أن الحكومة قّدمت لها تسهیالت جیدة لتكون هـذه الصـناعة منافسـة 

ت الغذائیـة بعـد فضًال عن وجود القطن السوري والخبرة القدیمـة، وهـذه كلهـا میـزات تنافسـیة وتـأتي الصـناعا

النســیجیة مــن حیــث األهمیــة لوجــود میــزات تنافســیة أیضــًا وذلــك لوجــود المــواد األولیــة المحلیــة، كمــا تــأتي 

الصناعات الكیمیائیة في المرتبة الثالثة من حیث األهمیة في سلم الصادرات الوطنیة، وقد یكون األهم في 

جیة خاصــــة الفوســــفاتیة والیوریــــا أمــــا قطــــاع هــــذا القطــــاع تــــوطین صــــناعة األســــمدة ألنهــــا صــــناعة اســــتراتی

الصناعات الهندسیة فنجد أنه ال توجد میزة تنافسیة محلیة لهذه الصـناعة فـي سـوریة علـى اعتبـار أن كافـة 

المواد الالزمة تستورد من الخارج لذلك طرحت وزارة الصناعة السوریة موضـوعًا أساسـیًا وهـو دعـم صـناعة 

ورًا بتصــنیع اآلالت لصــناعة قطــع الغیــار لكــل اآلالت ویجــب تــوطین هــذه المكونــات بــدءًا مــن الســیارات مــر 

.93الصناعة بإعطائها بعض المیزات

یوضح الجدول اآلتي اإلنتاج في قطاع الصناعة التحویلیة موزعًا حسب األنشطة:و 

.3، ص2010\2\16یخ ، تار48)، وزیر الصناعة السوري، جریدة تشرین االقتصادیة، العدد 2010د. الجوني، فؤاد (93
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)25-3جدول رقم (

) والقیمة بمالیین اللیرات 2000ة لعام (اإلنتاج في قطاع الصناعة التحویلیة  موزعًا بحسب األنشطة باألسعار الثابت

السوریة

20002001200220032004200520062007السنة

الصناعات الغذائیة
7811579602854728811699429106984105282127605القیمة

2423242423232224النسبة%

الصناعات 

النسیجیة

58345767748055981333865129861198193109262القیمة

1822222320212120النسبة%

الصناعات الكیماویة 

وتكریر البترول

110586113696116839112437118232121535128630144875القیمة

3433323128262727النسبة%

الصناعات المعدنیة 

األساسیة والمصنعة

3516039729404154106254727612416333571012القیمة

111111111331313النسبة%

الصناعات 

الهندسیة 

والمختلفة

4514138513385033831566905754987802688004القیمة

1411111116161616النسبة%

327347348314361788361263428805463869473467540758المجموع

.2009) صدرت عام 2007-2000المركزي لإلحصاء، مدیریة اإلحصاء، نشرة إحصائیة عن الفترة (المكتب:المصدر

من خالل الجـدول السـابق نجـد أن الصـناعات الكیماویـة تـأتي فـي المرتبـة األولـى مـن حیـث مسـاهمتها فـي 

مـع ) ویـأتي ذلـك انسـجاماً 2008-2000% خالل السـنوات (34% إلى 26اإلنتاج وبنسبة تراوحت بین 

سیاســـة وتوّجهـــات الدولـــة التـــي اعتمـــدتها منـــذ التســـعینیات والتـــي اســـتهدفت تطـــویرًا كمیـــًا ونوعیـــًا كبیـــرًا فـــي 

القطاعـــات غیــــر التقلیدیــــة فــــي الصـــناعات التحویلیــــة علــــى حســــاب تطـــّور القطــــاعین التقلیــــدیین (الغذائیــــة 

والنسیجیة).

%) ثـم الصـناعات النسـیجیة 24-23اوحـت نبـین (وتأتي الصناعات الغذائیة في المرتبة الثانیة وبنسـبة تر 

%) وأخیــرًا الصــناعات المعدنیــة بنســبة 16-11%) ثــم الصــناعات المختلفــة بنســبة بــین (23-18بنســبة (

%) من حیث مسـاهمتها فـي اإلنتـاج خـالل المـدة نفسـها مـع العلـم أن الصـناعات الكیماویـة 13-11بین (

) ومـن ثـم 2005%) عـام (26) إلـى (2000%) عـام (34وقد تراجعت خالل بعـض سـنوات الدراسـة مـن(

) حیث وصلت نسبتها في اإلنتـاج إلـى 2007-2006بدأت بالصعود ثانیة بنسبة ضئیلة خالل العامین (

)27.(%
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ویبّین الجدوالن اآلتیان إنتاج القطاعین العام والخاص بحسب األنشطة:

)26-3جدول رقم (

(القیمة بمالیین اللیرات السوریة)التحویلیة موزعًا حسب األنشطة بسعر السوق   من الصناعات  العام إنتاج القطاع

السنة

الصناعات 

الغذائیة

الصناعات 

النسیجیة

الصناعات الكیماویة 

وتكریر البترول

الصناعات المعدنیة 

والمصنعة
المجموعصناعات مختلفة

النسبة%القیمةالنسبة%لقیمةا النسبة%القیمةالنسبة%القیمةالنسبة%القیمة

2000386372314137996076579054593755167459

2001380332215212910023058102066103356174016

20024202323185471010054255104376103426181893

20034278925166421095438559789689375173595

200449688261990811987155390045107036188018

200550413262286112993385192405115776193429

2006465962419612101056035593905117166192917

200759070281749281179835577974105675212909

.2009) صدرت ب2007-2000مدیریة اإلحصاء، نشرة إحصائیة عن الفترة (بیانات المكتب المركزي لإلحصاء، المصدر:

)27-3جدول رقم (

(القیمة بمالیین اللیرات السوریة)من الصناعات التحویلیة موزعًا بحسب األنشطة بسعر السوق الخاصإنتاج القطاع 

السنة
الصناعات النسیجیةالصناعات الغذائیة

لمعدنیةالصناعات االصناعات الكیماویة
صناعات مختلفة

المجموع والمصنعةوتكریر البترول

النسبة%القیمةالنسبة%القیمةالنسبة%القیمةالنسبة%القیمةالنسبة%القیمة

20003947825440292814510926106163576622159888

20014156924615623513466829523172817816174298

20024344924620123416295929978172816116179895

20034532724646913416999931273172937816187668

20044974121666042819517845723195620224237787

20055657121757502822197852001196392124270440

20065868621785822823027853945196630924280549

20076853521917702826892863215197743724327849

.2009) صدرت ب2007-2000بیانات المكتب المركزي لإلحصاء، نشرة إحصائیة عن الفترة (المصدر:

ترّكـز فـي نالحظ من الجدولین السـابقین وبالتفصـیل بـین القطـاعین العـام والخـاص أن إنتـاج القطـاع العـام ی

الصناعات الكیماویة وبالدرجة األولى، كون أن الدولـة تسـیطر علـى إنتـاج البتـرول وتكریـره وتصـدیره حیـث 

) ویلیهـــا فـــي المرتبـــة الثانیـــة الصـــناعات الغذائیـــة 2007-2000%) خـــالل الســـنوات (55بلغـــت النســـبة (
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م الصـــناعات المختلفـــة %) ثـــ10%) وســـطیًا ثـــم الصـــناعات النســـیجیة بنســـبة وســـطیة (24وبنســـبة بلغـــت (

%) خالل نفس المدة.5%) فالمعدنیة ونسبتها الوسطیة (5ونسبتها الوسطیة (

%) تلیهـا الصـناعات 31بینما تحتل الصناعات النسیجیة المرتبة األولى في إنتاج القطاع الخاص وبنسـبة (-

%).9رًا الكیماویة (%) وأخی18%) ثم المعدنیة (19%) ثم الصناعات المختلفة (23ائیة وبنسبة (1الغذ

یمكــن القــول إن الخطــة الخمســیة العاشــرة علــى الــرغم مــن أنهــا أدت إلــى زیــادة كمیــة فــي إنتــاج الصــناعات 

التحویلیة ولكنها لم تؤِد إلى تغییر في بنیة وتركیب اإلنتاج الصناعي التحویلي في كل من القطاعین العام 

اص في اإلنتاج الصناعي التحویلي انسجامًا مع التوّجه والخاص وٕانما هناك استمرار تزاید دور القطاع الخ

نحو تطبیق اقتصاد السوق االجتماعي والذي یعطي دورًا أكبر للقطاع الخاص في الشأن االقتصادي.

ثانیًا: مؤشر الناتج المحلي اإلجمالي الصناعي والناتج المحلي في الصناعة التحویلیة:

جمالي لقطاع الصناعة نجد أن قیمة الناتج الصناعي (باألسعار من خالل دراسة مؤشر الناتج المحلي اإل

) قد شهدت تطورًا مستمرًا ومتصاعدًا حیث ازدادت قیمة الناتج الصناعي اإلجمالي من 2000الثابتة لعام 

)، إلى 1995) ملیون لیرة سوریة عام (209170) إلى (1990) ملیون لیرة سوریة عام (132707(

)2008) ملیون لیرة سوریة عام (315598) ومن ثم إلى (2000وریة عام () ملیون لیرة س272514(

:ویبّین الجدول اآلتي ذلك باألرقام

)28-3جدول رقم (

القیمة بمالیین اللیرات السوریة)2000الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع الصناعة باألسعار الثابتة لعام (

سوقالناتج المحلي لقطاع الصناعة بسعر ال العام
الناتج المحلي اإلجمالي لالقتصاد الوطني 

بسعر السوق

مساهمة الصناعة في الناتج المحلي اإلجمالي 

لالقتصاد الوطني %

199013270751054826

199520917075540428

200027251490394430

200127515295024529

2002264984100643126

2003248905101671924

2004295369108599327

2005286529115146225

2006288140121508224

2007299061128403523

2008315598133928624

2009321505142083323

2010348729146970324

المصدر: المجموعة اإلحصائیة لألعوام المذكورة.
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المحلي اإلجمالي لالقتصاد الوطني خالل السنوات وفیما یتعلق بمساهمة الناتج الصناعي في الناتج 

%) 28) إلى (1990%) عام (26المدروسة وبحسب معطیات الجدول السابق یتبّین أنها ارتفعت من(

) لتبدأ نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي 2000%) عام (30) ومن ثم إلى (1995عام (

) 2005%) عام (25اض في السنوات التالیة، حتى وصلت إلى (اإلجمالي بالتذبذب بین االرتفاع واالنخف

) ویمكن إرجاع ذلك إلى تذبذب قیم ناتج قطاع الصناعة االستخراجیة تبعًا 2010%) عام (24وٕالى (

%)46لتغیر أسعار النفط العالمیة بین عام وآخر، فالصناعة االستخراجیة ساهمت بنسبة بلغت حوال (

%) فیحین 7) كما ساهم قطاع الكهرباء والماء بنسبة (2005ي عام (من الناتج الصناعي اإلجمال

%) من الناتج الصناعي اإلجمالي.29ساهمت الصناعة التحویلیة بحوال (

وعلى سبیل المثال إن ارتفاع أسعار النفط عوض عن النقص في الكمیات المنتجة من النفط عام 

94).1998%) عّما كان علیه عام (40) والذي قّدر بحول (2005(

ویمكن القول أن مساهمة قطاع الصناعة في النتاج المحلي اإلجمالي لالقتصاد الوطني تراجعت في 

  ).2010%) عام (24) إلى (2000%) عام (30السنوات األخیرة من (

یبدو التأثیر الواضح للخطة الخمسیة العاشرة في تحقیق زیادة وبالنسبة لقطاع الصناعة التحویلیة:

) ملیون 13771ناتج المحلي اإلجمالي لقطاع الصناعة التحویلیة حیث ارتفع الناتج من(ملحوظة في ال

) ملیون ل.س 108161) ومن ثم إلى (2005) ملیون ل.س عام (84545) إلى (2000ل.س عام (

%)2) ومن المالحظ أن الناتج المحلي لقطاع الصناعة التحویلیة قد نما بمعدل ال یتجاوز (2007عام (

%) بالنسبة 2.8% و 0.85) وكان هذا المعدل في القطاع العام (1995-1985ي المدة (وسطیًا ف

، حیث نما الناتج المحلي لقطاع الصناعة التحویلیة بمعدالت نمو 95للقطاع الخاص خالل المدة المذكورة

متفاوتة بعد ذلك.

ت سنویة وصلت إلى ) وبمعدال2004-2001وبینما حّقق الناتج الصناعي قفزات في النمو في عامي (

%) على التوالي، نما هذا الناتج بمعدل نمو سلبي حیث انخفض الناتج لقطاع 104.7% و 144.3(

)، وتباینت نتیجة لذلك مساهمة قطاع الصناعة التحویلیة في الناتج 2003الصناعة التحویلیة في عام (

) حیث بلغت 2000ي عام (المحلي اإلجمالي لالقتصاد الوطني بحیث أنه حقق أدنى نسبة مساهمة ف

)،وعلى الرغم من تحسن هذه النسبة ولكنها 2005%) حققها عام (7%) وأعلى مسبة مساهمة بلغت (2(

ال تزال منخفضة جدًا وتعبر عن ضآلة األهمیة النسبیة لقطاع الصناعة التحویلیة في االقتصاد الوطني 

)، 2)، انعكاسات الزیادة في أسعار النفط على االقتصاد الوطني، مجلة جامعة تشرین، الالذقیة، سوریة، العدد (2007د: محمود، حبیب(-94
.78-75ص

لثة عشر، جمعیة العلوم االقتصادیة، )، تأھیل القطاع الصناعي السوري، الواقع واآلفاق، ندوة الثالثاء االقتصادیة الثا2000د: عبد النور، خالد(-95
دمشق.
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%) وسطیًا خالل المدة 4ي فهي لم تتجاوز (وعن الوضع المترّدي للصناعة التحویلیة في االقتصاد السور 

%) في دول النمور اآلسیویة.40-20) بینما تراوحت هذه النسبة بین (2005–2000(

%)10كما أن نسبة ناتج الصناعة التحویلیة إلى إنتاجها بقیت منخفضة فقد بلغ متوسط هذه النسبة (

) وهي 2007 - 2006الل العامین (%) وسطیًا خ19) وبلغت حوال (2005-2000خالل السنوات (

تعد نسب متدنیة تعكس انخفاض القیمة المضافة المحققة في القطاع الصناعي نتیجة ارتفاع نسبة 

مستلزمات اإلنتاج.

ویبّین الجدول اآلتي تطور حجم ونسبة مساهمة الصناعة التحویلیة في الناتج المحلي اإلجمالي:

)29-3جدول رقم (

)2000مة الصناعة التحویلیة من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام (تطور حجم ونسبة مساه

(القیمة بمالیین اللیرات السوریة)

20002001200220032004200520062007السنة

الناتج المحلي 

اإلجمالي لقطاع 

الصناعة التحویلیة

13771336373626534449705098454590056108161

اتج المحلي الن

اإلجمالي في 

االقتصاد الوطني

9039449502451006431101711691085993115146212113391288001

مساهمة الصناعة 

التحویلیة في 

الناتج اإلجمالي%

24436778

معدل نمو الناتج 

للصناعة التحویلیة 

%

-144.37.8-5104.719.96.520.1

نسبة ناتج 

لتحویلیة الصناعة ا

إلى إنتاجها%

410101017181920

) المجموعة 2007-2000بیانات مأخوذة عن المكتب المركزي لإلحصاء، مدیریة اإلحصاء، نشرة إحصائیة عن الفترة (المصدر:

  .467) ص 15/ 9جدول رقم /2008اإلحصائیة لعام 

توزیع الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاع االقتصادي: -أ

دراسة مؤشر الناتج الصناعي في كل من القطاعین العام والخاص تبّین أن مساهمة القطاع العام في  إن

الناتج اإلجمالي للصناعات التحویلیة (أي في القیمة المضافة اإلجمالیة) كانت سالبة في جمیع السنوات 

ي ناتج القطاع العام للقطاع العام، وٕایجابیة بشكل عام للقطاع الخاص، أي أن هناك عجزًا دائمًا ف

الصناعي التحویلي وازدیاد نسبة العجز فیه بسبب استمرار التسعیر اإلداري لمنتجاته (النفط، الدقیق) وأن 
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دعم تلك المنتجات من قبل الدولة أدى إلى خسارة أغلب الشركات فیه، في حین انخفض العجز عام 

حساب شراء النفط الخام وفق األسعار بسبب المباشرة في مبدأ معاملة المصافي على أساس)2007(

یة وحساب قیمة المشتقات النفطیة وفق األسعار العالمیة وذلك انطالقًا من حصر العجز بجهة مالعال

إضافة إلى تحسن ناتج المؤسسات والشركات الصناعیة األخرى في ذلك »شركة محروقات«واحدة هي 

96العام.

آلتي نالحظ أن الخطة الخمسیة العاشرة استطاعت تحقیق تحسن من خالل األرقام الواردة في الجدول ا

نسبي في قطاع الصناعة التحویلیة، من خالل زیادة الناتج المتحقق في هذا القطاع والذي كان السبب 

الرئیس فیه هو التحسن في األداء الصناعي للقطاع الخاص نتیجة اإلجراءات اإلصالحیة التي اتخذتها 

االستثمار الصناعي وتوفر الحافز لدیه على تحسین إنتاجه، مع اشتداد المنافسة الحكومة لتشجیعه على

المحلیة والخارجیة أمامه في ظل التحول إلى اقتصاد السوق االجتماعي واالنفتاح على الخارج. ویبّین 

الجدول اآلتي مساهمة كل من القطاعین العام والخاص في الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع الصناعة 

لتحویلیة:ا

)30-3جدول رقم (

الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع الصناعة التحویلیة موزعًا بین القطاعین العام والخاص باألسعار الثابتة

( القیمة بمالیین اللیرات السوریة)

السنة

المجموعالقطاع الخاص  القطاع العام

النسبة%القیمةالنسبة%القیمةالنسبة%القیمة

2000-33040-2404681134013771100

2001-20044-605368116033637100

2002-16965-475323014736265100

2003-22618-665706716634449100

2004-11613-248712212470509100

2005-14541-179908611784545100

2006-20937-2311099212390056100

2007-16194-15124355115108161100

).2007-2000بیانات مأخوذة عن المكتب المركزي لإلحصاء، مدیریة اإلحصاء، نشرة إحصائیة عن الفترة (المصدر:

.54) ، ص2007-2006-2005)، تقریر عن أداء الحكومة خالل الفترة (2007رئاسة مجلس الوزراء(-96
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نالحظ من دراسة الناتج في القطاع الخاص أن حصة القطاع الخاص قد ارتفعت في الناتج الحلي 

) ملیون ل.س عام 99086) إلى (2000) ملیون ل.س عام (46811اإلجمالي للصناعة التحویلیة من (

)، ویعود ذلك لكون النمو في الناتج الصناعي 2007) ملیون ل.س عام (1243355) إلى (2005(

التحویلي في القطاع الخاص كان یتم بمعدالت أكبر من النمو في اإلنتاج الصناعي فیه، فقد نما الناتج 

)2007-2005%) خالل المدة (13بمعدل سنوي وسطي بلغ (الصناعي المتحقق في القطاع الخاص

%) سنوات خالل نفس الفترة، ویعود 10بینما نما اإلنتاج الصناعي التحویلي في هذا القطاع بمعدل (

العجز في ناتج القطاع العام الصناعي التحویلي إلى مجموعة من األسباب منها:

تمارسه الدولة للمشتقات النفطیة وبعض المنتجات الغذائیة كما ذكرنا سالفًا سیاسة التسعیر اإلداري الذي

كالدقیق مثًال یضاف إلى ذلك عدم الدقة في احتساب قیم اإلنتاج والناتج في المؤسسات االقتصادیة العامة 

وأسباب أخرى كعطالة وتعطل اآلالت ووجود منشآت وشركات عدیدة متفوقة عن العمل وتدفع أجور 

جود عمالة فائضة في الكثیر من المنشآت اإلنتاجیة وغیاب عن العمل بمبّرر وبال لعمالها یضاف إلیها و 

مبّرر.

ونالحظ من الجدول السابق مساهمة القطاع الخاص اإلیجابیة في الناتج المحلي اإلجمالي لهذا القطاع 

) ملیون ل.س عام 99086) إلى (2000) ملیون ل.س عام (46811فقد ارتفعت مساهمته من (

).2007) ملیون ل.س عام (124355أي حوال الضعف ومن ثم إلى ()2005(

وهو ما یشیر إلى التحسن الواضح في األداء الصناعي لهذا القطاع، أما التذبذب الواضح في مساهمة 

القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع الصناعة التحویلیة فیفّسر بالتذبذب في مساهمة 

لي الناتج الصناعي وال یعود ألداء القطاع الخاص نفسه الذي حافظ على االرتفاع القطاع العام في إجما

في قیم ناتجه خالل كامل سنوات الدراسة.

توزیع الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط الصناعي التحویلي: - ب

حلي اإلجمالي یالحظ أن الصناعات النسیجیة تأتي في المرتبة األولى من حیث مساهمتها في الناتج الم

لقطاع الصناعة لكونها تعتمد على مواد أولیة محلیة بینما تحتل الصناعات الكیماویة وتكریر البترول 

المرتبة األخیرة وبقیم سالبة وسبب ذلك هو الوزن الكبیر لمنتجات تكریر النفط التي تقّدم ناتجًا متدنیًا 

ة إلى اعتماد هذه الصناعة نعلى استیراد بسبب التخّلف التكنولوجي لمصفاتي حمص وبانیاس باإلضاف

الكثیر من مستلزمات إنتاجها من الخارج وبأسعار عالمیة مرتفعة غالبًا، بینما یتم تسعیر منتجاتها من 

المنشآت النفطیة بأسعار إداریة:
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)31-3جدول رقم (

(ملیون ل.س))2000تة لعام (الناتج اإلجمالي لقطاع الصناعة التحویلیة موزعًا حسب األنشطة باألسعار الثاب

20002001200220032004200520062007السنة

الصناعات 

الغذائیة

161113719946128081098413460-5858-8617-القیمة

5414151212-17-63-النسبة%

الصناعات 

النسیجیة

14859521468222942142437104441334429050283القیمة

10864616253524946النسبة%

الصناعات 

الكیماویة 

وتكریر 

البترول

10737-14912-18956-17496-13774-9795-9857-19979-القیمة

10-17-22-24-40-27-29-145-النسبة%

الصناعات 

المعدنیة 

األساسیة

1236714369126321331911526129151463215388القیمة

9043353916151614النسبة%

صناعات 

مختلفة

15110513515127451210929429336473506239767القیمة

11040353542403937النسبة%

1377133637362653449705098454590056108161المجموع

.2009)صادرة عام 2007-2000إحصائیة عن الفترة (بیانات المكتب المركزي لإلحصاء، مدیریة اإلحصاء، نشرةالمصدر:

من خالل الجدول السابق یتضح أن الصناعات النسیجیة كانت مساهمتها في إجمالي الناتج الصناعي 

) حیث 2004) إّال أنها بدأت باالنخفاض بدءًا من العام (2003-2000%) خالل السنوات (60تفوق (

ذلك لصالح الصناعات المختلفة التي ارتفعت مساهمتها ) و 2007%) عام (46%) وٕالى (53بلغت (

%) عام 37) ومن ثم انخفضت مجددًا إلى (2004%) عام (42) إلى (2002%) عام (35من(

)2007.(

ویعود السبب في تراجع األهمیة النسبیة للصناعات النسیجیة في إجمالي الناتج الصناعي التحویلي إلى 

بعد إلغاء نظام الحصص الذي كانت تعاملنا به الدول األوروبیة.تعّرضها للمنافسة العالمیة خصوصاً 

أما الصناعات المعدنیة فهي وعلى الرغم من مساهمتها اإلیجابیة في الناتج المحلي خالل كامل سنوات 

الدراسة إّال أنها تراجعت من حیث األهمیة بالنسبة لباقي أنواع األنشطة الصناعیة فقد انخفضت نسبة 

) وٕالى 2005%) عام (15) إلى حوال (2000%) عام(90ي الناتج المحلي اإلجمالي من (مساهمتها ف

  ).2007%) عام (15(
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في حین ساهمت كل من الصناعات الكیماویة والصناعات الغذائیة في الناتج بقیم سالبة إّال أن 

ّققت في ذلك ) وح2003الصناعات الغذائیة قد شهدت تحسنًا في مساهمتها بالناتج المحلي منذ عام (

%) من إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعة التحویلیة (بالقیم الموجبة) وارتفعت هذه 4العام ما نسبته (

  ).2007%) عام (12) وعاودت االنخفاض إلى نسبة (2005%) عام (15النسبة إلى (

في كل من القطاعین العام والجدوالن اآلتیان یبّینان باألرقام الناتج المحلي اإلجمالي للصناعة التحویلیة 

والخاص وذلك حسب األنشطة:

)32-3جدول رقم (

الناتج المحلي اإلجمالي للصناعة التحویلیة في القطاع العام موزعًا بحسب األنشطة

(القیمة بمالیین اللیرات السوریة)

السنة

الصناعات النسیجیةالصناعات الغذائیة

الصناعات الكیماویة

وتكریر البترول

اعات المعدنیةالصن

األساسیة والمصنعة

صناعات مختلفة

المجموع

النسبة%القیمةالنسبة%القیمةالنسبة%القیمةالنسبة%القیمةالنسبة%القیمة

2000-17284521855-6-23945723239-103095-9-33040

2001-15790791879-9-14268713875-194260-21-20044

2002-14468853945-32-14616863762-224412-26-16965

2003-12413551753-8-18943843809-173176-14-22618

2004-5685342724-16-211041272916-184537-27-16612

2005-4969345031-35-230611593123-215335-37-14541

2006-9315441972-9-20036962453-123988-19-20938

2007-9005562035-13-161431002300-144916-29-16194

.2009)صادرة عام 2007-2000بیانات المكتب المركزي لإلحصاء، مدیریة اإلحصاء، نشرة إحصائیة عن الفترة (المصدر:
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)33-3جدول رقم (

حویلیة في القطاع الخاص موزعًا بحسب األنشطةالناتج المحلي اإلجمالي للصناعة الت

(القیمة بمالیین اللیرات السوریة)

السنة

الصناعات النسیجیةالصناعات الغذائیة

الصناعات 

الكیماویة

وتكریر البترول

الصناعات المعدنیة

األساسیة والمصنعة
صناعات مختلفة

المجموع

النسبة%القیمةالنسبة%القیمةالنسبة%القیمةالنسبة%القیمةالنسبة%القیمة

2000866719130402839668912819120102646811

2001993519195893644118104942092551753684

2002128572418349344821988701783331653230

2003137842419671345169995101789331657067

20041563118343813936094860910248922987122

20051777718391023941054979210283112999087

2006202991842318385124512178113506132110992

2007224651848248395406413088113514828124355

.2009)صادرة عام 2007-2000إلحصاء، نشرة إحصائیة عن الفترة (بیانات المكتب المركزي لإلحصاء، مدیریة االمصدر:

أما ترتیب األنشطة في القطاعین العام والخاص، ففي القطاع الخاص كان ترتیب األنشطة من حیث 

مساهمتها في الناتج هو نفسه تقریبًا من حیث مساهمتها في اإلنتاج فهي وفقًا لآلتي:

%).7%، كیماویة 15%، معدنیة 20غذائیة%، 21%، صناعات مختلفة 35(نسیجیة 

وفي القطاع العام فقد حّققت الصناعات الكیماویة وتكرار البترول أسوأ أداء من حیث الناتج الصناعي 

على الرغم من أنها احتلت المرتبة الثانیة من حیث المجموع التراكمي لرؤوس األموال المستثمرة في هذا 

ك الصناعات الغذائیة التي استمرت النتائج فیها یحقق قیمًا سالبة طوال القطاع بعد النسیجیة، یلیها في ذل

سنوات الدراسة، أما أحسن أداء فهو للناتج المحلي للصناعات المختلفة ومن ثم الصناعات النسیجیة.
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ثالثًا: مؤشر صافي الناتج المحلي في قطاع الصناعة والصناعة التحویلیة (القیمة المضافة):

مؤشــر درجــة الكفــاءة فــي اإلنتــاج الصــناعي ویعبــر عنــه بصــافي النــاتج المحلــي الــذي یعكــس یعكــس هــذا ال

القیمة المضافة الصافیة بتكلفة عوامل اإلنتاج، حیث نجد أن قطاع الصناعة في سـوریة قـد حقّـق نمـوًا فـي 

عقـد  ، واسـتمر هـذا النمـو خـالل97%) خـالل عقـد الثمانینـات20صافي الناتج المحلـي بمعـدل سـنوي قـدره (

ینات ولكــن بمعــدل أقــل حیــث انخفضــت نســبة صــافي النــاتج المحلــي لقطــاع الصــناعة إلــى إجمــالي عســتال

) لتعــود إلــى االرتفــاع مجــددًا حتــى 1995%) عــام (32) إلــى (1990) عــام (40اإلنتــاج الصــناعي مــن (

لصــافي ) لتبــدأ بعــد ذلــك قــیم النــاتج ا2000%) مــن اإلنتــاج الصــناعي اإلجمــالي عــام (43وصــلت إلــى (

) فقــد بلغــت 2008-2000ونسـبة مســاهمة فــي اإلنتــاج بالتذبــذب بــین االرتفـاع واالنخفــاض خــالل الفتــرة (

%) وعمومـــًا 44) كانــت النســبة (2008%) وفــي العــام (48) وكانـــت (2004أعلــى نســبة لهــا فــي عــام (

تعتبـر منخفضــة نسـتنتج أن نسـبة صــافي النـاتج المحلـي لقطــاع الصـناعة إلــى اإلنتـاج الصـناعي اإلجمــالي 

%) فـــي أحســـن حاالتهـــا وهـــذا یعبـــر عـــن األداء الصـــناعي المتـــدني فـــي االقتصـــاد 48فهـــي لـــم تتجـــاوز (

الوطني.

ویوضح الجدول اآلتي اإلنتاج الصناعي وصـافي النـاتج المحلـي لقطـاع الصـناعة ونسـبة مسـاهمة كـل مـن 

)34-3جدول رقم (القطاعین العام والخاص في صافي الناتج:

)(القیمة بمالیین اللیرات السوریةج والناتج المحلي الصافي للقطاع الصناعي بتكلفة عوامل اإلنتاج باألسعار الجاریة اإلنتا

السنة
صافي الناتج في قطاع 

الصناعة
إجمالي إنتاج الصناعة

مساهمة القطاع العام في 

صافي الناتج %

مساهمة القطاع الخاص 

في صافي الناتج %

إلى نسبة صافي الناتج 

إجمالي اإلنتاج%

199059132146977831740

199584664266524712932

2000273851631701841643

2001261345603460811943

2002283682208748851547

2003281415640372831744

2004386224811343782248

20054900581056318821846

20065312301254959821843

20076048871419593851543

20087590031731705851544

20096391491582346802040

20107741311927428821840

، 13/5ل رقــــم جــــدو 2009، والمجموعــــة اإلحصــــائیة للعــــام 183-181، ص14/5، 13/5جــــداول 2008-2000المجموعــــات اإلحصــــائیة لألعــــوام المصــــدر:

.160، ص 14/5

.311)، التكامل الصناعي السوري اللبناني: اإلمكانیات والفرص، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ص2002د. دمشقیة، نھاد(-97
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) إلــــى 1990%) عــــام (17نالحــــظ مــــن الجــــدول الســــابق أن مســــاهمة القطــــاع الخــــاص قــــد ازدادت مــــن (

) وقــــد 2008 -2007 -2002%) فـــي األعـــوام (15) لتـــنخفض بعـــد ذلــــك إلـــى (1995%) عـــام (29(

النســب ) وهــذه 2010 -2000%) وهــي أعلـى نســبة خــالل األعــوام (22) نســبة (2004حققـت فــي عــام (

تعتبر متدنیة ویرجع السبب إلـى أن المـواد المصـنعة محلیـًا مـن قبـل القطـاع الخـاص (والـذي یتركـز نشـاطه 

فـــي الصـــناعة التحویلیـــة) ال تتضـــمن قیمـــة مضـــافة عالیـــة إنمـــا هـــي تصـــدیر لمـــواد أولیـــة محلیـــة أو إعـــادة 

تصدیر لسلع مستوردة على شكل سلع وسیطة تجري علیها تحویالت بسیطة.

النســبة للقطــاع العــام فقــد بقــي مســیطرًا علــى النســبة األكبــر مــن صــافي النــاتج المحلــي الصــناعي فــي أمــا ب

) ویعــزى الســبب فــي 1995%) وذلــك عــام (71جمیــع ســنوات الدراســة حیــث لــم تقــل نســبة مســاهمته عــن (

%)343(ذلــك إلــى زیــادة أســعار مشــتقات البتــرول المحلیــة والمصــدرة للخــارج والتــي تزایــدت قیمتهــا بمقــدار 

98%) خالل هذه المدة.18خالل ثالث سنوات على الرغم من أن اإلنتاج لم یتزاید سوى (

وبالنسبة إلى مؤشر صافي الناتج المحلي في قطاع الصناعة التحویلیة:

) نجد أن القیمة المضافة الصـافیة قـد 2008-1990وهو مؤشر القیمة المضافة الصافیة، وخالل الفترة (

) حیــث بــدأت باالنخفــاض مــع نهایــة التســعینات نتیجــة 1995) وحتــى (1990منــذ عــام(اســتمرت بالتزایــد 

للركــــود االقتصــــادي الــــذي حــــل باالقتصــــاد الــــوطني والــــذي أثــــر ســــلبًا علــــى األداء االقتصــــادي لقطاعــــات 

) بـــالقیم 2001االقتصـــاد كافـــة وخاصـــة القطـــاع الصـــناعي، لیعـــود هـــذا المؤشـــر إلـــى التحّســـن منـــذ عـــام (

المطلقة.

جدول اآلتي یبّین تطور القیمة المضافة في الصناعة التحویلیة والناتج المحلي الصافي لقطاع الصناعة وال

):2010-1990التحویلیة خالل الفترة (

.89)، (اإلصالح االقتصادي في سوریة وانعكاساتھ على وضع وآفاق تطور الصناعة التحویلیة)،مرجع سابق، ص2009ب، ھدى(رج-98
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)35-3جدول رقم(

الناتج المحلي الصافي في قطاع الصناعة التحویلیة والقیمة المضافة للصناعات التحویلیة بتكلفة عوامل اإلنتاج 

(القیمة ملیون ل.س)وباألسعار الجاریة

السنة

الناتج المحلي الصافي 

لقطاع الصناعة التحویلیة 

)1(

اإلنتاج المحلي اإلجمالي في 

قطاع الصناعة التحویلیة 

)2(

القیمة المضافة للصناعات 

)1التحویلیة النسبة المئویة ل(

)2على (

19901956010066419%

19954516419948023%

200089133273033%

20017486035292121%

20027196536825720%

20037740438135720%

200411430945996325%

200512202857558421%

200611871870170917%

200711693878383115%

200813422791043215%

200916386479447921%

201018119991546920%

المجموعات اإلحصائیة لألعوام المذكورة. المصدر:

نالحـــظ مـــن الجـــدول أن مؤشـــر القیمـــة المضـــافة الصـــافیة وهـــو (معـــدل القیمـــة المضـــافة أو نصـــیب القیمـــة 

المضافة في اإلنتاج اإلجمالي للصناعة) بقیت أقل مّما كانت علیه في منتصف التسعینات (باستثناء العام 

حوظـــًا فـــي معــدل القیمـــة المضـــافة حیـــث وصـــل إلــى أعلـــى قیمـــة لـــه خـــالل ) الــذي شـــهد تحســـنًا مل2004(

%).25سنوات الدراسة وهي 

) ملیـون لیـرة سـوریة عـام 19560فبالرغم من ازدیاد صافي الناتج المحلي لقطـاع الصـناعة التحویلیـة مـن (

) ملیــــون لیــــرة ســــوریة عــــام122028) إلــــى (1995) ملیــــون لیــــرة ســــوریة عــــام (45164) إلــــى (1990(

)، فـإن 2010) عـام (181199)، ثـم إلـى (2008) ملیـون لیـرة سـوریة عـام (134227) و إلى (2005(

معـــدل القیمـــة المضـــافة قـــد تذبـــذبت بـــین االرتفـــاع واالنخفـــاض وذلـــك نتیجـــة االزدیـــاد فـــي اإلنتـــاج المحلـــي 

تحویلیة.اإلجمالي للصناعة التحویلیة بنسبة أكبر من الزیادة في صافي الناتج المحلي للصناعة ال

نالحظ من الجدول السـابق انخفـاض القیمـة المضـافة المتحققـة فـي الصـناعة التحویلیـة فـي سـوریة وخاصـة 

) كانت الصناعة التحویلیة في سوریة تحتل المرتبة الرابعة 1990عند مقارنتها بالدول األخرى، ففي العام (

لمتنوعــة ولكنهــا تراجعــت إلــى المرتبــة مــن حیــث القیمــة المضــافة بــین مجموعــة الــدول العربیــة ذات المــواد ا



99

ـــیًال عـــام 2000األخیـــرة بـــین الـــدول العربیـــة الســـابقة فـــي عـــام ( ) لیتحســـن مؤشـــر القیمـــة المضـــافة فیهـــا قل

) مع عودتها على المرتبة الرابعة من جدید.2005(

بین عامي ) مرات 8كما یالحظ أن القیمة المضافة للصناعة التحویلیة في لبنان مثًال قد تضاعفت حوال (

) مرة خالل المدة 2.2) في حین أن القیمة المضافة في سوریة لم تتضاعف إّال بمقدار (1990-2005(

مع العلم أن لبنان قد عانى من حرب أهلیة دامت خمسة عشر عامًا أثرت سلبًا في اقتصاده بینما 99نفسها

هــا إصــدار الكثیــر مــن القــوانین ) باالســتقرار واالنفتــاح االقتصــادي وتــم فی1970عرفــت ســوریة منــذ عــام (

ـــة ویعـــود  ـــك لـــم تتحقـــق فیهـــا االنطالقـــة الصـــناعیة المرغوب ـــى االســـتثمار الصـــناعي، ومـــع ذل المشـــجعة عل

انخفاض القیمة المضافة في الصناعة التحویلیة إلى مجموعة من األسباب سنذكرها في مبحث الحق.

التحویلیة:رابعًا: مؤشر العمالة في القطاع الصناعي وقطاع الصناعات 

تعد مساهمة الصناعة في تشغیل الید العاملة ضعیفة حتى اآلن فقد بلغ عدد المشتغلین في الصـناعة عـام 

%) مــن إجمـالي العمالــة المشـتغلة فــي فـروع االقتصــاد 16.4) عــامًال وبنسـبة (830496) حـوال (2010(

مـل المتاحـة مقارنـة بالـدول الوطني، ویمكن تفسیر ذلك بضـعف معـدل االسـتثمار الصـناعي وقلّـة فـرص الع

األخــرى، ویتضــح انخفــاض نســبة العمالــة الصــناعیة فــي ســوریة بشــكل أكبــر عنــد مقارنتهــا بــبعض الــدول 

%* وفــي جنــوب إفریقیــا 32األخــرى حیــث تبلــغ نســبة العمالــة الصــناعیة فــي مالیزیــا علــى ســبیل المثــال (

(100%)22.8%) وفي تركیا (24.5( .2.(

) تبین أن عدد العـاملین 2010-1990الصناعیة في سوریة خالل المدة (ومن حیث تطور حجم العمالة

) عــامًال وكانــت نســبة العمالــة الصــناعیة فــي 365787) قــد بلــغ حــوال (1995فــي قطــاع الصــناعة عــام (

%) وهي أعلى نسـبة حققتهـا 17.3ذلك العام إلى إجمالي العمالة في كافة فروع االقتصاد قد بلغت حوال (

%) إلــى 13.6) ومــن ثــم بــدأت النســبة باالنخفــاض لتتــراوح بــین (2010-1990دراســة (خــالل ســنوات ال

) علـى التـوالي ویبـین الجـدول اآلتـي 2008-2006-2001%) خالل األعوام (16.2%) إلى (14.9(

):2010-1990تطور حجم ونسبة العمالة الصناعیة في سوریة خالل الفترة (

.133)، (اإلصالح االقتصادي في سوریة وانعكاساتھ على وضع وآفاق تطور الصناعة التحویلیة)،مرجع سابق،  ص2009رجب، ھدى(-99
.72قریر االقتصادي العربي الموحد، ص )، الت2007صندوق النقد العربي(-100
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)36-3جدول رقم (

ة العمالة الصناعیة في سوریةتطور حجم ونسب

السنة

إجمالي عدد العاملین 

في قطاع الصناعة 

(عامل)

نسبة العمالة 

الصناعیة إلى إجمالي 

العمالة (%)

1990259386-

199536578717.3

200145620213.6

200246674613.7

200347866413.6

200449614913.7

200563852813.6

200672481414.9

200770129314.2

200878281916.2

200981820816.4

201083049616.4

المجموعات اإلحصائیة لألعوام المذكورة.المصدر:

أما عند دراسة توزع العمالة حسب فروع النشاط الصناعي (تحویلي، استخراجي، ماء وكهرباء):

اع الصناعي یعملون في مجال الصناعة التحویلیة وبنسبة یتبّین لنا أن القسم األعظم من العاملین في القط

ـــم تقـــل عـــن ( ـــرة (83ل ـــة الصـــناعة خـــالل الفت ـــأتي بعـــدها فـــي 2008-1990%) مـــن إجمـــالي العمال ) وی

%) من إجمالي 9.5األهمیة النسبیة من حیث تشغیل العمالة صناعة الماء والكهرباء وبنسبة لم تقل عن (

اســـة ویحتـــل قطـــاع الصـــناعة االســـتخراجیة المرتبـــة األخیـــرة مـــن حیـــث العمالـــة الصـــناعیة خـــالل نفـــس الدر 

مساهمته في تشغیل الید العاملة خالل جمیع سنوات الدراسة ویعود ذلك إلى طبیعة الصـناعة االسـتخراجیة 

التي تمتاز بالكثافة الرأسمالیة أكثر مـن الكثافـة العمالیـة لـذلك فهـي تشـّغل یـد عاملـة أقـل بینمـا العكـس فیمـا 

لق بالصـناعة التحویلیـة التـي تتمیـز بكثافـة العمالـة مقابـل انخفـاض المسـتوى التكنولـوجي ویبـّین الجـدول یتع

اآلتي توزیع العاملین في القطاع الصناعي حسب فروع النشاط الصناعي:
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)37-3جدول رقم (

الوحدة(عامل)اء وكهرباء)توزع العاملین في القطاع الصناعي بحسب فروع النشاط الصناعي (تحویلي، استخراجي، م

السنة
مجموع العاملین في 

الصناعة التحویلیة

مجموع العاملین في 

الصناعة االستخراجیة

مجموع العاملین في 

صناعة الماء 

والكهرباء

إجمالي عدد العاملین 

في قطاع الصناعة

1990
 259386 26041 17206 216139 العدد

83.36.610.1100النسبة%

1995
 365787 34777 16563 314447 عددال

864.59.5100النسبة%

2000
 441717 48236 19214 374267 العدد

84.74.311100النسبة%

2001
 456202 50230 19571 386401 العدد

84.74.311100النسبة%

2002
 466746 54285 19875 392586 العدد

84.14.311.46100النسبة%

2003
 478664 54489 18104 406071 العدد

84.83.811.4100النسبة%

2004
 4964149 59408 18241 418500 العدد

84.33.712100النسبة%

2005
 508105 61015 23361 423730 العدد

83.44.612100النسبة%

2006
 562940 62648 22481 477811 العدد

84.9411.1100النسبة%

2007
 581445 63025 22781 495639 العدد

85.2410.8100النسبة%

2008
 566140 65313 23718 477109 العدد

84.34.211.5100النسبة%

2009
 568135 66124 23963 478048 العدد

84.14.211.6100النسبة%

2010
 556226 67690 23740 464796 العدد

83.64.312.2100النسبة%

).2011-1990المكتب المركزي لإلحصاء، قطاع الصناعة ، السالسل الزمنیة لقطاع الصناعة خالل الفترة (المصدر: 

ـــة قـــد بلغـــت عـــام  ـــة فـــي قطـــاع الصـــناعة التحویلی ـــل الجـــدول الســـابق نجـــد أن نســـبة العمال مـــن خـــالل تحلی

)1990) ن آنــذاك فــي هــذا القطــاع %) وهــي أقــل نســبة فــي ســنوات الدراســة حیــث بلــغ عــدد العــاملی83.3)

) عــامًال 314447) بعــدد عمــال حــوالي (1995%) عــام (86) عــامًال وارتفعــت النســبة إلــى (216139(

ـــوالي 464796–423730) كـــان عـــدد العمـــال هـــو (2010 -2005وفـــي األعـــوام ( ـــى الت ) عـــامًال عل
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ا تعـد جیـدة قیاسـًا %) على التوالي وهذه النسب جمیعهـ83.6-%83.4بنسب خالل نفس األعوام بلغت (

على العدد اإلجمالي للعاملین في قطاع الصناعة.

أما في قطاع صناعة الماء والكهرباء وهو یأتي في المرتبة الثانیة من حیث عدد العاملین فیه فقد تراوحـت 

%) خـــالل 12) عـــامًال وبنســـبة (34777) بعـــدد عمـــال بلـــغ حـــوال (1995%) عـــام (9.5النســـب بـــین (

) عـــامًال علـــى التـــوالي أمـــا فـــي العـــام 61015-59408) بعـــدد عمـــال حـــوال (2005-2004العـــامین (

) عامًال.67690%) وكان عدد العمال (12.2) فقد بلغت النسبة (2010(

وتأتي الصناعات االستخراجیة فـي المرتبـة األخیـرة مـن حیـث إجمـالي عـدد العـاملین فیهـا فقـد كانـت النسـبة 

%) عام 4.3) عامًال ثم انخفضت النسبة إلى (17206حوال (%) بعدد عمال6.6) حوال (1990عام (

) عامًال.19214) بعدد عمال (2000(

%) مـن إجمـالي عـدد 4.3) عـامًال وبنسـبة حـوالي (23740) كـان عـدد العمـال حـوالي (2010وفي عام (

العاملین في قطاع الصناعة، وهذه النسب المنخفضة كانت لصالح الصناعة التحویلیة.

ؤشر االستثمار الصناعي واالستثمار في قطاع الصناعة التحویلیة:خامسًا: م

حظي االستثمار الصناعي باهتمام كبیر من قبل الدولة منذ السبعینات، فقد خصصت الدولة نسـبة ال تقـل 

%) مــن إجمــالي اســتثماراتها فــي خططهــا الخمســیة المتعاقبــة لالســتثمار الصــناعي وخاصــة فــي 20عــن (

%) مــــن مجمــــوع 36رابعــــة حیــــث وصــــلت نســــبة االســــتثمارات الصــــناعیة إلــــى حــــوال (الخطتــــین الثالثــــة وال

وقــد ركــزت هــذه االســتثمارات علــى األخــص علــى التوســع 101االســتثمارات المقــررة ضــمن هــاتین الخطتــین

بمشاریع بدائل المستوردات، إّال أن هذا التوجه في االسـتثمار الصـناعي لـم یكـن مدروسـًا بشـكل جیـد ونجـم 

مـن المشــاكل كاإلهمـال النسـبي لقطــاع الزراعـة وتـدني كفــاءة االسـتثمارات الصـناعیة، نتیجــة عنـه مجموعـة 

لذلك تم فیمـا بعـد تغییـر سیاسـة االسـتثمار العـام لصـالح قطـاعي الزراعـة والخـدمات خـالل مـدة الثمانینیـات 

التي شهدت توسعًا استثماریًا كبیرًا نسبیًا في هذین القطاعین.

رات یتبّین أنه خـالل المـدة الممتـدة بـین بدایـة السـبعینات وحتـى بدایـة التسـعینات كـان عند قراءة كافة المؤش

للقطــاع العــام الــدور األكبــر فــي االســتثمار الصــناعي، بینمــا اقتصــر االســتثمار الخــاص علــى الصــناعات 

بابیة التحویلیة الصغیرة والمتوسطة الحجم نتیجة الخوف من التأمیم وعدم وضوح السیاسـة االقتصـادیة وضـ

المنـــاخ االســـتثماري العـــام فـــي ســـوریة، ولكـــن منـــذ بدایـــة التســـعینات عمـــدت الدولـــة إلـــى تشـــجیع االســـتثمار 

وخاصة الصناعي منه من قبل القطاع الخاص المحلي والعربي واألجنبي باستصدارها التشریعات واتخاذها 

نتیجـــة لـــذلك نســـبة االســـتثمار المجموعـــة مـــن اإلجـــراءات والتـــدابیر المتعلقـــة بتشـــجیع االســـتثمار، فارتفعـــت 

) ولكــن هــذه 1992%) عــام (15) إلــى (1991%) مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي عــام (12الخــاص مــن(

)، الخطط الخمسیة، مدیریة الصناعات التحویلیة، دمشق، سوریة.2010ھیئة تخطیط الدولة (-101
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النسـبة مـا لبثـت أن تراجعـت فـي السـنوات الالحقـة ولعـدم اسـتكمال اإلصـالحات الضـروریة الكفیلـة بتحسـین 

ســــتثمارات الخاصـــة المحلیــــة والعربیــــة المنـــاخ الحقیقــــي لالســـتثمار والتــــي مــــن شـــأنها جــــذب المزیـــد مــــن اال

واألجنبیة.

أما بالنسبة لالستثمار العام فقد انخفض حجم اإلجمالي منه والصـناعي بوجـه خـاص منـذ بدایـة التسـعینات 

%) مــن النــاتج 7) انخفــض االســتثمار العــام إلــى (1994) ففــي عــام (2003لیعــود فیرتفــع بــدءًا مــن عــام (

النسبة ولكن هذا االستقرار تزامن مع معاناة االقتصاد الوطني من ركود المحلي اإلجمالي واستقر عند هذه

) إذ 2001شــدید فــي نهایــة التســعینات ممــا أثــر ســلبًا علــى االقتصــاد وعلــى الــرغم مــن ارتفاعــه منــذ عــام (

.فإن ذلك لم یعكس 102الثابتة)2000(بأسعار عام  2003%) عام 15%) ثم ارتفع إلى (12وصل إلى (

) كانـت 2003-2001ع االستثمار الصـناعي خاصـة أن االسـتثمارات العامـة خـالل المـدة (تحسنًا في واق

موجهة نحو مشاریع االستبدال والتجدید والخدمات االجتماعیة ولیس إلقامة مشاریع جدیدة ویظهر الجـدول 

):2000) باألسعار الثابتة لعام (2008-1990اآلتي تطور التكوین الرأسمالي الصناعي خالل المدة (

)38-3جدول رقم (

2000) باألسعار الثابتة لعام 2010-1990تطور التكوین الرأسمالي الصناعي خالل المدة (

(القیمة بمالیین اللیرات السوریة)

السنة

مجمل رأس المال 

الثابت في قطاع 

الصناعة (االستثمار 

الصناعي)

الناتج المحلي 

اإلجمالي في قطاع 

الصناعة

نسبة االستثمار 

لصناعي للناتج ا

الصناعي

مجمل تكوین رأس 

المال الثابت الوطني 

(مجمل االستثمارات 

المحلیة)

نسبة االستثمار 

الصناعي إلى 

إجمالي االستثمار 

الوطني

19902166013270716%9977022%

19954599820917022%16784627%

20004591827251417%15609229%

20025694126498421%19732829%

20037112624890529%23194431%

20047062529536924%25576728%

20057548228652926%28819326%

20067415728814026%30866924%

20076636129906122%28309923%

20086464431559820%26648824%

20097428432150523%29710025%

20108310334872924%33742225%

المجموعات اإلحصائیة لألعوام المذكورة .المصدر: 

.29)، تقریر بعنوان: تحلیل االقتصاد الكلي السوري، ص 2005ھیئة تخطیط الدولة(-102
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)1990یالحظ من الجدول السـابق أن نسـبة االسـتثمار الصـناعي للنـاتج الصـناعي كانـت منخفضـة عـام (

) فوصـلت 1991) لعـام (10%) ولكنها بدأت بالتحسن بعد صدور قـانون االسـتثمار رقـم(16حیث بلغت (

)02002) لتعود فتنخفض مجددًا مع نهایة التسعینات وحتى بدایـة عـام 1995%) عام (22ة إلى (النسب

) كانــت النســبة منخفضــة 2010%) مــن النــاتج الصــناعي وفــي العــام (28حیــث بــدأت بالتحســن وبلغــت (

%).24حیث وصلت إلى (

الوطني فیالحظ أن أما من حیث أهمیة االستثمار الصناعي إلى إجمالي االستثمارات في االقتصاد

%) من إجمالي االستثمارات في االقتصاد 31االستثمار الصناعي في أحسن حاالته لم یتجاوز نسبة (

) وتعد هذه النسبة منخفضة مقارنة بالدول المتقدمة والتي تخصص حوال 2003الوطني وذلك عام (

ت والتجهیزات الصناعیة أي أن %) في اآللیا30%) من استثماراتها للعقارات واألبنیة الصناعیة و (50(

.103%) من استثماراتها موظفة في القطاعات اإلنتاجیة80أكثر من (

* االستثمار الصناعي في قطاع الصناعة التحویلیة:

) إلــى 2000) ملیــون ل.س عــام (12660ارتفــع حجــم التكــوین الرأســمالي لقطــاع الصــناعة التحویلیــة مــن(

) وبمعــدل نمــو ســنوي وســطي بلــغ 2006ملیــون ل.س عــام ()29060) وٕالــى (2005ملیــون ل.س عــام (

%) مع وجود تذبذب حاد في معدالت النمو بین عام وآخر فقد حقق هـذا القطـاع معـدل نمـو 12.7حوال (

) انخفاضـــًا فـــي حجـــم التكـــوین الرأســـمالي 2002) بینمـــا شـــهد عـــام (2001%) عـــام (80.7إیجـــابي بلـــغ (

%) فـــي حـــین تـــأرجح بـــین 4.3-النمـــو ســـلبیًا وبلـــغ حـــوال (لقطـــاع الصـــناعة التحویلیـــة حیـــث كـــان معـــدل

) فبلــغ معــدل نمــو التكــوین الرأســمالي 2006االرتفــاع واالنخفــاض فــي الســنوات التالیــة وكــان أفضــلها عــام (

%).26لقطاع الصناعة التحویلیة حوال (

ثمار فـي كـل مـن ) تحسنًا في واقع االستثمار الصناعي التحویلي، فقد ارتفع حجم االست2006وشهد عام (

القطاعین العام والخاص بعد انخفاضه في السـنوات السـابقة حیـث ارتفـع حجـم االسـتثمار فـي القطـاع العـام 

) إلــى 2005) وذلــك عــام (2000) ملیــون ل.س (باألســعار الثابتــة لعــام 5714الصــناعي التحــویلي مــن (

ارات ذهب نحو االستبدال %) ومعظم هذه االستثم53) وبنسبة حوال (2006) ملیون ل.س عام (8760(

والتجدید.

فعلــى الــرغم مــن قیــام مؤسســات القطــاع العــام بزیــادة إنفاقهــا علــى مشــاریع االســتبدال والتجدیــد فــي الســنوات 

)41األخیرة خاصة في مجاالت الصناعة النسیجیة والتبغ والصناعات الكیماویة والتي بلغ حجمها حـوال (

.11)، ص6المرجع السابق، بنیة االستثمارات جدول رقم ()، تحلیل االقتصاد الكلي السوري،2005ھیئة تخطیط الدولة(-103
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%) مـــن اإلنفـــاق االســـتثماري العـــام فـــي تلـــك 50أي حـــوالي ()2007-1995ملیــار ل.س خـــالل الفتـــرة (

104المدة فإن القیام بهذه االستثمارات لم یترافق بإصالح األمور اإلداریة والتنظیمیة والمالیة.

) 20300) إلـى (2005) ملیـون ل.س عـام (17325كما ارتفع حجـم االسـتثمار الصـناعي الخـاص مـن (

بــذلك ارتفــع االســتثمار اإلجمــالي الصــناعي التحــویلي العــام %) و 17) وبنســبة (2006ملیــون ل.س عــام (

) وبنســبة 2006) ملیــون ل.س عــام (29060) إلــى (2005) ملیــون ل.س عــام (23.38والخــاص مــن (

%) كما هو مبین في الجدول اآلتي:26(

)39-3جدول رقم (

) (ملیون ل.س)2000تكوین رأس المال الثابت لقطاع الصناعة التحویلیة باألسعار الثابتة لعام (

السنة

مجمل التكوین 

الرأسمالي في 

االقتصاد 

الوطني*

التكوین 

الرأسمالي لقطاع 

الصناعة

التكوین 

الرأسمالي لقطاع 

الصناعة 

التحویلیة**

معدل نمو 

التكوین 

الرأسمالي لقطاع 

الصناعة 

التحویلیة%

نسبة التكوین 

الرأسمالي لقطاع 

الصناعة التحویلیة 

إلى مجمل التكوین

الرأسمالي%

نسبة التكوین 

الرأسمالي للصناعة 

التحویلیة إلى 

التكوین الرأسمالي 

للصناعة%

20001560924591812260-828

2001178148547782288280.71342

20021963875646521904-4.31139

2003234818748203245948.21443

20042814197697828124-13.41037

20053031297428923039-18.1831

20062734216652029060261144

200729493267871----

200826648864644----

 2009) والعـــام 567) ص (39/16جـــدول رقـــم (2006*المكتـــب المركـــزي لإلحصـــاء، المجموعـــات اإلحصـــائیة لألعـــوام المصـــدر: 

  ).478) ص (37/15جدول رقم (

**هیئة تخطیط الدولة، إدارة التنمیة القطاعیة، مدیریة تنمیة الصناعة.

یتبّین من الجـدول السـابق أن نصـیب التكـوین الرأسـمالي للصـناعة التحویلیـة مـن مجمـل التكـوین الرأسـمالي 

%) وهــــو معــــدل مــــنخفض نســــبیًا. ویالحــــظ أیضــــًا أن نســــبة التكــــوین 14لالقتصــــاد الــــوطني لــــم یتجــــاوز (

ي فــي قطــاع الصــناعة التحویلیــة إلــى إجمــالي التكــوین الرأســمالي فــي االقتصــاد الــوطني تزیــد كثیــرًا الرأســمال

عن نسبة إسهامها في تكوین الناتج المحلـي اإلجمـالي األمـر الـذي یـدل علـى توجیـه مـردود رأس المـال فـي 

تهم إلیـــه، هـــذا القطـــاع بالشـــكل الـــذي یضـــعف الحـــافز لـــدى أصـــحاب رؤوس األمـــوال علـــى توجیـــه اســـتثمارا

المنـــاخ العـــام لالســـتثمار العـــام یبـــدأ بالتحســـن بفضـــل أخـــذ)2007ویمكـــن القـــول إنـــه ابتـــداًء مـــن العـــام (

)، التحدیث الصناعي في سوریة، الضرورة والواقع والتحدیات، ندوة الثالثاء االقتصادیة الحادیة والعشرون، جمعیة العلوم 2008اللحام، فؤاد(-104
االقتصادیة.
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اإلجـــراءات اإلصـــالحیة التـــي تـــم اتخاذهـــا قبـــل الحكومـــة ومنهـــا إحـــداث هیئـــة االســـتثمار الســـوریة بموجـــب 

/ لعـــام 8االســـتثمار رقـــم /) مترافقـــًا مـــع صـــدور مرســـوم تشـــجیع 2007/ لعـــام (9المرســـوم التشـــریعي رقـــم /

/ وتعدیالتـــه، باإلضـــافة إلـــى قیـــام عـــدد مـــن 10) الـــذي حـــل محـــل قـــانون تشـــجیع االســـتثمار رقـــم /2007(

المصارف الخاصة وشركات اإلعمار العربیة والتشریعات الضریبیة المحفزة وغیرها.

طــة الخمســیة كــل ذلــك جــاء فــي إطــار عملیــة اإلصــالح االقتصــادي التــي یشــهدها القطــر تحــت مظلــة الخ

العاشــرة والتــي ركــزت علــى تشــجیع االســتثمار المحلــي الخــاص والعمــل علــى جــذب المزیــد مــن االســتثمارات 

العربیة واألجنبیة.

مساهمة كل من القطاعین العام والخاص في االستثمار الصناعي التحویلي:

حیــث لــم تقــل نســبة یعــد القطــاع الخــاص هــو القطــاع األكثــر مســاهمة فــي االســتثمار الصــناعي التحــویلي 

%) مـن إجمـالي االسـتثمارات فـي هـذا القطـاع بینمـا حقـق أعلـى نسـبة لـه 55مساهمته في االستثمار عـن (

%) مــن إجمــالي االســتثمار فــي قطــاع الصــناعة التحویلیــة ویظهــر الجــدول اآلتــي 75) وهــي (2005عــام (

توزع تكوین رأس المال الثابت بین القطاعین العام والخاص.

)40-3جدول رقم (

2000رأس المال الثابت للصناعة التحویلیة موزعًا بین القطاعین العام والخاص باألسعار الثابتة لعام  نتكوی

السنة

 القطاع العام القطاع الخاص

المجموع
القیمة

معدل 

النمو 

%

القیمةالنسبة%
معدل 

النمو%
النسبة%

20005699-456961-5512660

200189215739139611016122882

20026748-24311515696921904

200310987633421481426632459

20047455-322720669-47328124

20055714-232517325-167523039

هیئة تخطیط الدولة، إدارة التنمیة القطاعیة، مدیریة تنمیة الصناعة.المصدر: 

ار الصـناعي للقطـاع الخـاص أظهـر تزایـدًا عقـب صـدور قـانون تشـجیع االسـتثمار نالحظ أن حجـم االسـتثم

) تراجــــع حجــــم االســــتثمارات فــــي القطــــاع الخــــاص فــــي 1994) باســــتثناء عــــام (1991/ لعــــام (10رقــــم /

) إذ 2001الصناعة عمومًا وفي الصناعة التحویلیة خصوصًا، لتعود هذه االستثمارات إلى االرتفاع عـام (

ـــى (2000) ملیـــون ل.س عـــام (6961ارتفعـــت مـــن ( ) وبنســـبة 2001) ملیـــون ل.س عـــام (13961) إل
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/ مـن خـالل المرسـوم التشـریعي رقـم 10%) عقب التعدیالت التي طرأت على قانون االستثمار رقم /101(

)2004%) فقــط، ومنــذ عــام (9) لیــنخفض معــدل النمــو  مجــددًا فــي العــام التــالي إلــى (2000/ لعــام (7/

)2003) ملیــون ل.س عــام (21481ار الصــناعي فــي القطــاع الخــاص فقــد انخفــض مــن (تراجــع االســتثم

). لذا فإن تزایـد نسـبة 2005) ملیون ل.س عام (17325) ثم (2004) ملیون ل.س عام (20669إلى (

) علـــى الـــرغم مـــن نمـــوه 2004-2003مســـاهمة القطـــاع الخـــاص فـــي التكـــوین الرأســـمالي فـــي الســـنوات (

لبة یعـــود فـــي األســـاس إلـــى انخفـــاض نصـــیب القطـــاع العـــام فـــي مجمـــل التكـــوین بمعـــدالت ضـــعیفة أو ســـا

الرأســـمالي لقطـــاع الصــــناعة التحویلیـــة فـــي هــــذه الســـنوات، فقـــد انخفــــض نصـــیب القطـــاع العــــام بعـــد عــــام 

) إفساحًا في المجال أمام القطاع الخاص لزیادة نشاطه االستثماري.2003(

ثمارات القطاع الخاص كان یتبع لتوقعات رجال األعمـال حـول كما یمكن االستنتاج إلى أن تغیر حجم است

المنــاخ االســتثماري الســائد، حیــث تكــون هــذه التوقعــات متفائلــة عقــب قیــام الدولــة بإصــدار تشــریع لتشــجیع 

االستثمار أو اتخاذها لمجموعة من اإلجراءات لتحسین مناخ االستثمار القـائم وتـزداد تبعـًا لـذلك اسـتثمارات 

ص، وهــذا یؤكــد علــى أهمیــة الــدور الــذي تلعبــه الحكومــة مــن خــالل توفیرهــا للمنــاخ المناســب القطــاع الخــا

لالستثمارات في توجیه استثمارات القطاع الخاص.

أما بالنسبة لتوزع االستثمارات الصناعیة حسب نوع النشاط:

االســتثمار رقــم تصــدرت مشــاریع الصــناعات الهندســیة قائمــة المشــاریع الصــناعیة المشــمولة بأحكــام قــانون 

%) من مجموع المشاریع الصـناعیة المشـمولة 29/ مشروعًا وشكلت ما نسبته (329/ إذ بلغ عددها /10/

)304) ویلیهــا مــن حیــث العــدد مشــاریع الصــناعات الغذائیــة والتــي بلغــت (2005-1991خــالل الفتــرة (

%) وأخیـرًا 26وعًا ونسـبة () مشـر 296%) ثم الصناعات النسیجیة والتي بلـغ عـددها (28مشروعًا وبنسبة(

%) تقریبًا وذلك بحسب الجدول اآلتي:17) مشروعًا وبنسبة (192الصناعات الكیماویة التي بلغ عددها (

)41-3جدول رقم (

/ وفق نوع النشاط8/ والمرسوم رقم /10تطور توزع المشاریع الصناعیة المشمولة على قانون االستثمار رقم/

المجموعالنسیجیةالكیمیائیةالغذائیةالهندسیةالنشاط الصناعي

1991-2005243216185213857

%100%26%17%28%29التوزع النسبي

200657763432199

200716642714121

20084135179102

20094551317134

201076744813211

4785163422881624المجموع

%100%17.70%21.10%31.80%29.40التوزع النسبي

).2010قاعدة بیانات هیئة االستثمار السوریة، تقریر مناخ االستثمار لعام (المصدر: 
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)، 2010نالحظ من الجدول السابق تراجع مشاریع الصناعات الهندسیة إلى المرتبة الثانیة حتى نهایة (

ها السابق نفسه نتیجة استمرار تشجیع الدولة على بینما حافظت الصناعات الكیماویة والنسیجیة على ترتیب

إقامة الصناعات الغذائیة لتحقیق المزید من الترابط مع القطاع الزراعي. 

وتعد مشاریع الصناعات الغذائیة من األنشطة الصناعیة التي تتمیز بانخفاض تكالیفـه االسـتثماریة وسـرعة 

و مــا یخــدم االقتصــاد الــوطني فــي هــذه المرحلــة التــي دوران رأس المــال فیــه وتــوفیره لفــرص عمــل كثیــرة، وهــ

یعاني فیها من نقص في رؤوس األموال وزیادة في حجم القوة العاملة، أما ارتفاع عدد مشـاریع الصـناعات 

النسیجیة فیعود إلى توفر المواد األولیة الالزمة لهذه الصناعة محلیًا وتوفر الخبرة المحلیـة وٕالـى عراقـة هـذه 

جعلت لها شهرة عالمیة.الصناعة التي 

كما یالحظ اتجاه عدد ال بأس بـه مـن المسـتثمرین لالسـتثمار فـي الصـناعات التـي كانـت محصـورة سـابقًا -

في القطاع العام مثل صناعة التلفزیونات وقضبان التسلیح والصفائح المعدنیـة والدرفلـة واإلسـمنت وغیرهـا، 

بخلـق جـو مـن المنافسـة بـین القطاعـات االقتصـادیة مـا نتیجة لتطبیق مبدأ التعددیة االقتصادیة الذي سـمح

انعكس إیجابًا على القطاع الصناعي وساهم في تنویع المنتجات الصناعیة وتحسین جودتها.

االستثمار األجنبي:

بقي االستثمار األجنبي حتى السنوات األخیرة قلیًال في سوریة إذ أنه لم یتجـاوز عـدد المشـاریع االسـتثماریة 

/ خــال المــدة 10أو التــي تحتــوي علــى شــركاء عــرب أو أجانــب والمشــمولة بأحكــام القــانون رقــم /األجنبیــة

) ملیون لیرة سوریة وتوفر 3063) مشاریع بتكالیف استثماریة بلغت حوالي (10) حوال (1991-1995(

)7) فرصـة عمـل حیــث حظـي قطـاع الصــناعة بالنصـیب األكبـر منهــا فقـد بلـغ عــدد هـذه المشــاریع (947(

) مشاریع استثماریة أجنبیة ولكن أغلبها باتجاه الصـناعة االسـتخراجیة وازداد هـذا العـدد إلـى 10من أصل (

) أن إجمـــالي االســـتثمارات 2001بتكـــالیف العربـــي لعـــام(20009-1996) مشـــروعًا خـــالل المـــدة (24(

ربیـة بلـغ حـوال ملیـارین ) دولـة ع13ل (العربیة البینیة في المشروعات التي تم الترخیص لها في ذلك العـام 

) ملیــون دوالر وقــد حلــت الســعودیة فــي المرتبــة األولــى علــى الئحــة الــدول المضــیفة الســتثمارات 447و (

) ملیون دوالر بینما لم تستطیع سوریة خالل أربع سنوات 721%) وبحوال (29.5عربیة قدرت ما نسبته (

) ملیون دوالر.117وال () أن تجذب استثمارات أجنبیة إّال ح2000-1996في المدة (

أظهرت الدراسات أن معدل نمو االستثمار األجنبـي فـي سـوریة لـم ُیمـاش مـع معـدل نمـو السـكان آنـذاك لـذا 

) 5.2) إلـى (1990) دوالر أمریكـي عـام (5.8انخفض نصیب الفرد من االسـتثمار األجنبـي المباشـر مـن(

.105مثیله في سوریة ولنفس الفترة) أما في مصر مثًال فقد كان أربعة أضعاف2000دوالر عام (

.129)، رسالة ماجستیر، مرجع سابق، ص2009رجب، ھدى(-105
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 1991) لعـام 10ویبّین الجدول اآلتي مشـاریع االسـتثمار األجنبـي المشـمولة بأحكـام قـانون االسـتثمار رقـم(

  .2007) للعام 8والمرسوم رقم (

)42-3جدول رقم (

) حسب 2007/ لعام (8) والمرسوم رقم /1991/ لعام (10مشاریع االستثمار األجنبي المشمولة بأحكام القانون رقم /

السنوات والنشاط االقتصادي وحجم التكالیف االستثماریة وعدد العمال

السنة
المجموععدد المشاریع المشمولة حسب النشاط

التكالیف 

االستثماریة 

/ملیون ل.س/

عدد فرص 

العمل

أخرىالنقل الزراعة الصناعة

1991-19957210103156.8956

1996-20001712271310.1321

20018420143090.51316

200290211218437.52936

2003311273882.61807

2004100411524049.22015

2005102752498632.711462

200633621363132316.66542

2007171512410579.64184

20083226242393033.27859

146195117233692796.840543المجموع

إجمالي المشاریع 

المشمولة
146717617603434371607900207661

FDI%9.910.82.9506.74319.5نسبة 

.2010تقریر هیئة االستثمار السوریة المصدر: 

شاریع االسـتثمار األجنبـي ونالحـظ ) كان األوفر حظًا من حیث عدد م2006نالحظ من الجدول أن عام (

)3437) حـــوال (2008-1991أن إجمـــالي عـــدد مشـــاریع االســـتثمار األجنبـــي المشـــمولة خـــالل المـــدة (

) فرصـة عمـل منهـا 207661) ملیون ل.س تخلـق (1607900مشروعًا بتكالیف استثماریة بلغت حوال (

).2008لمشمولة حتى نهایة () من إجمالي المشاریع ا%9.9) مشروعًا صناعیًا وبنسبة (1467(
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المبحث الثاني: تحلیل واقع التمویل المصرفي للقطاع الصناعي في سوریة.

مساهمة المصرف المركزي في تمویل المصارف العامة المتخصصة:(أوًال) 

یقوم المصرف المركزي بتقدیم القروض والسلف للمصارف العامة من أجل مساعدتها في تأمین الموارد 

ة الالزمة لتمویل خططها االستثماریة وتنفیذ توجیهات الحكومة لشراء المحاصیل الزراعیة (الحبوب المالی

والقطن)، إال أنه وبالمقابل تفرض على هذه المصارف نسبة احتیاطي إلزامي نقدي یوضع في المصرف 

المركزي. كما تقوم المصارف العامة بإیداع فائض السیولة لدى المصرف المركزي.

ة جدوى الدور التنموي للمصرف المركزي في تمویل المصارف العامة في سوریة سنقوم بدراسة لمعرف

تطور التمویل لمتبادل فیما بین المصرف المركزي والمصارف العامة.

)43-3جدول رقم (

ل.س: ملیار القیمةم)2010ــــ  1990( ةر تتطور التمویل المتبادل بین المصرف المركزي والمصارف العامة خالل الف

السنوات

الدیون 

الممنوحة 

إلى 

المصارف 

العامة 

المتخصصة

االحتیاطي 

اإللزامي 

النقدي

الموجودات 

لدى 

المصرف 

المركزي

االحتیاطي 

النقدي 

الفائض

الحسابات 

الجاریة 

الدائنة 

للمصارف 

العامة 

المتخصصة*

صافي 

اإلقراض إلى 

المصارف

نسبة الدیون 

الممنوحة 

إلى 

الحسابات 

ریةالجا

نسبة الدیون 

الممنوحة 

إلى 

الموجودات

199019.5-196.9-16.92.61.210%

1995104.6-382.8-17.287.46.127%

1996112.5-443.4-20.192.45.625%

1997126.6-511.7-23103.65.525%

1998135.5-541.1-14.7120.89.225%

19991653.9613.71821.9143.17.527%

2000161.64701.92528.9132.75.623%

2001157.26.5773.438.545112.23.520%

2002148.78.6806.952.861.487.32.418%

2003174.89.8862.560.169.9104.92.520%

2004145.914.8899.190.9105.640.31.416%

2005148.811.6884.271.586.961.91.717%

2006142.231.892591.4126.415.81.1315%

2007161.338.81034.8150.3189.1-27.80.8516%

2008181.183.21150.4129.4212.6-31.50.8516%

2009257.697.61225214.4311.9-54.30.8321%

2010277.3117.21274.5199.1316.3-390.8822%

ــ المیزانیة الموحدة لمصرف سوریة المركزي...*تشمل 2010م وأعوام مختلفة. النشرة الربعیة لمصرف سوریة المركزي 2010المصدر: المجموعة اإلحصائیة لعام 

ودائع االحتیاطي اإللزامي النقدي إضافًة إلى االحتیاطي الفائض

  ي:یلمایبین لنا الجدول السابق 
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161تراوحت قیمة الدیون الممنوحة من المصرف المركزي إلى المصارف المتخصصة مكانها حول .1

م ،لترتفع في األعوام الثالثة التالیة وتصل إلى 2007ــ  2000ملیار ل.س تقریبًا خالل الفترة 

.2010ملیار لیرة سوریة عام 277.3

رف المركزي من قبل المصارف المتخصصة من ارتفع االحتیاطي النقدي اإللزامي المودع في المص.2

ملیار ل.س ، 113.2م. بزیادة وقدرها 2010ملیار ل.س في عام 117.2ملیار ل.س إلى 4

وذلك الرتفاع لودائع المصرفیة.

ازدادت قیمة االحتیاطي النقدي الفائض المودع في المصرف المركزي من قبل المصارف .3

ملیار  199.1م إلى 2000ملیار ل.س في عام 25المتخصصة على شكل حسابات جاریة من 

% خالل الفترة.696.4ملیار ل.س ونسبة نمو مقدارها 174.1م بزیادة بلغت 2010ل.س في عام 

ارتفع إجمالي الحسابات الجاریة النقدیة الموضوعة في المصرف المركزي من قبل المصارف .4

م 2010ر ل.س في عام ملیا316.3م إلى 2000ملیار ل.س في عام 28.9المتخصصة من 

% خالل الفترة.994.5ملیار ل.س ونسبة نمو وصلت إلى 287.4بزیادة بلغت 

ملیار ل.س في عام 132.7تراجع صافي إقراض المصرف المركزي إلى المصارف المتخصصة من .5

،خالل الفترة وهذا یعود إلى ثبات الدیون الممنوحة 2010ملیار ل.س في عام  39-م إلى 2000

ارف مقابل زیادة االحتیاطیات النقدیة الموضوعة من قبل المصارف المتخصصة في إلى المص

المصرف المركزي.

انخفضت نسبة الدیون الممنوحة من المصرف المركزي إلى الحسابات الجاریة للمصارف المتخصصة .6

 م.2010% في عام 0.9م إلى 2000% في عام 5.6من 

مصارف عامة (التجاري ــ العقاري ــ التسلیف ــ التوفیر)  4اك ال بد من اإلشارة في هذا السیاق إلى أن هن

لیست بحاجة إلى أي تمویل من المصرف المركزي نظرًا الرتفاع حجم ودائعها وسیولتها، وبالمقابل هناك 

المصرفان الزراعي والصناعي اللذان یحتاجان إلى تمویل من المصرف المركزي وذلك النخفاض حجم 

حجم السیولة لدیهما.ودائعهما و انخفاض 

رغم كل ما سبق فإن دور المصرف المركزي ما زال متواضعًا في تمویل المصارف العامة التي هي 

بحاجة إلى تمویل.
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(ثانیًا) مساهمة المصارف العامة في تمویل االستثمار:

د أحد أهم تقوم المصارف بوظائف عدیدة إال أن أهم هذه الوظائف هي تمویل االستثمار، فالمصارف تع

المصادر الداخلیة لتمویل االستثمار، حیث تشكل بحجم ودائعها ورأسمالها مصدرًا مالیًا مهمًا في ظل 

الطلب المتزاید على الموارد المالیة، إضافًة إلى أن متطلبات التنمیة المتزایدة بحاجة إلى تشجیع االستثمار 

وتشغیل الید العاملة.

ة حسب كل مصرف:) مساهمة المصارف العام1-(ثانیا

یتباین دور مساهمة المصارف العامة في تمویل االستثمار في سوریة من مصرف آلخر ومن عام آلخر 

وذلك تبعًا لحجم القروض الممنوحة من كل مصرف، وللوقوف على معرفة دور كل مصرف على حدا في 

1990(امة خالل الفترة تمویل االستثمار سنقوم بدراسة لتطور حجم القروض الممنوحة من المصارف الع

  .م)2010 –

)44-3جدول رقم (

م)القیمة: ملیار ل.س2010–1990تطور القروض الممنوحة حسب المصارف العامة المتخصصة خالل الفترة (

السنوات
المصرف 

التجاري

المصرف 

الصناعي

المصرف 

 الزراعي

المصرف 

 العقاري

مصرف 

التسلیف

مصرف 

التوفیر
اإلجمالي

الصناعي/ 

جمالي اال

%

التجاري/ 

اإلجمالي 

%

إجمالي 

الودائع

القروض/ 

الودائع 

%

1990591.48.65.14.7-78.81.874.9--

1995138.4315.518.610.7-186.21.674.3--

1996145.42.515.120.210.1-193.31.375.2--

1997162.82.313.422.611.4-212.51.176.6--

2000187.32.88.824.712.8-236.41.279.2341.669.2

2001165.83.27.526.213-215.71.576.9420.651.3

2002122.746.829.512.7-175.72.369.8512.734.3

2003121.113.1735.215.7-192.16.863529.436.3

2004128.516.56.447.424.6-223.47.457.5535.741.7

2005153.313.56.964.649.813.5301.64.550.8546.155.2

20061978.58.470.250.121.83562.455.3519.168.6

2007265.45.78.988.652.518.3439.41.360.455679

2008438.64.311.111050.85619.80.770.8618.6100.2

2009387.57.680136.358.826.7696.91.155.6696100.1

2010389.514.747.2168137.521.6778.51.950781.799.6

م وما قبل أعوام مختلفة.2011المصدر: المجموعة اإلحصائیة السوریة لعام 

یشیر الجدول السابق إلى ما یلي:

اري بالمرتبة األولى من بین المصارف العامة في حجم القروض الممنوحة استمرار بقاء المصرف التج.1

م 1990% من إجمالي القروض في عام 74.9خالل فترة الدراسة على الرغم من تراجع نسبته من 

ملیار 59م. حیث ارتفعت القروض الممنوحة من المصرف التجاري من 2010% في عام 50إلى 

% من إجمالي 79.2م وشكلت ما نسبته 2000ار في عام ملی 187.3م إلى 1990ل.س في عام 
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القروض في دلك العام وهي أعلى نسبة یصل إلیها، ثم عادت وانخفضت القروض لتصل إلى 

% من إجمالي القروض الممنوحة من 50.8م وشكلت ما نسبته 2005ملیار ل.س في عام 153.3

ملیار ل.س والتي شكلت مع 389.5وتصل إلى 2010المصارف العامة ، لتعاود االرتفاع في ال

م)، وأغلب هذه القروض 2010–1990ذلك النسبة األدنى التي وصلت إلیها خالل الفترة (

خصصت لتمویل االستیراد والتجارة الداخلیة.

جاء المصرف العقاري بالمرتبة الثانیة في حجم القروض الممنوحة خالل الفترة حیث وصلت نسبته .2

ملیار ل.س في عام 5.1إجمالي القروض، إذا ارتفعت قروضه من % من21.6إلى ما یقارب 

% وأدت هذه القروض إلى 21.6م شكلت ما نسبته 2010ملیار ل.س في عام  168م إلى 1990

تنشیط قطاع البناء والتشیید وتشغیل الید العاملة.

ادت حصل مصرف التسلیف الشعبي على المرتبة الثالثة في حجم القروض الممنوحة حیث ازد.3

%17.7م وشكلت ما نسبته 2010ملیار ل.س في عام 137.5ملیار ل.س إلى 4.7قروضه من 

من إجمالي القروض الممنوحة تقریبًا.

حاز مصرف التوفیر على المرتبة الرابعة في حجم القروض الممنوحة من المصارف المتخصصة .4

ملیار ل.س في  21.6ه م، حیث بلغت قروض2005على الرغم من أنه بدأ بمنح القروض في عام 

%.2.8م و ما نسبته 2010عام 

م إلى المرتبة السادسة واألخیرة 1990تراجع تصنیف المصرف الزراعي من المرتبة الثانیة في عام .5

8.4والتي بلغ حجم القروض فیها 2006وحتى ال2003من بین المصارف في الفترة من عام 

ملیار ل.س شكلت 80م وبقروض بلغت 2009ثة في عام ملیار ل.س إال أنه عاد وتقدم للمرتبة الثال

%.11.5ما نسبته 

حافظ المصرف الصناعي على المرتبة األخیرة خالل الفترة المدروسة ماعدا األعوام الثالثة من .6

، حیث احتل فیها المرتبة الرابعة إذ بلغت أعلى قیمة للقروض الممنوحة في 2005وحتى ال2003ال

% من إجمالي القروض ، 7.4ملیار ل.س والتي شكلت ما نسبته 16.5و وصلت إلى 2004العام 

% من 1.9إلى ما یشكل نسبة 2010ثم استمر بالتراجع خالل األعوام التالیة حتى وصل في ال

إجمالي القروض، وبالتالي فإن مساهمة هذه القروض بقیت محدودة ولم تساهم بالشكل األمثل في 

تشغیل الید العاملة.تنشیط قطاع الصناعة في سوریة و 

% في عام 69.2تراجعت نسبة القروض الممنوحة من المصارف العامة إلى حجم الودائع من .7

% في عام 79م، إال أنها بدأت باالرتفاع بعد ذلك لتصل إلى 2003% في عام 36.3م إلى 2000

وهذا االرتفاع یعود إلى  2010و 2009و  2008% في األعوام 100م،وما یقارب ال2007

إلصالحات المصرفیة التي حدثت ودخول المصارف الخاصة السوق  المصرفیة ومنافستها ا

للمصارف العامة.
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على الرغم من تراجع دور المصرف التجاري والمصرف الزراعي في تمویل االستثمار من الخالصة: 

رف إجمالي محفظة القروض المصرفیة الممنوحة وذلك على حساب تزاید دور المصرف العقاري ومص

التسلیف ومصرف التوفیر إال أن المصرف التجاري بقي في المركز األول حیث یساهم بأكثر من نصف 

محفظة القروض.

م ساهمت في تمویل قطاعات التجارة 2010ملیار ل.س في عام 778.5إن هذه القروض البالغة 

الصناعي مما انعكس والخدمات  والزراعة، وبقي دورها محدود في تنمیة القطاع الصناعي واالستثمار

بدوره على أدى تشغیل الید العاملة وتصنیع المواد وزیادة اإلنتاج.

مساهمة المصارف العامة حسب النشاط االقتصادي:)2-(ثانیا

إن معرفة حجم القروض الممنوحة من المصارف مهمًا، لكن توزیع هذه القروض حسب األنشطة 

مساهمة هذه المصارف في تمویل القطاعات االقتصادیة.االقتصادیة یعطینا مؤشرًا أدق واهم عن مدى

فكلما كانت القروض الممنوحة موجة إلى األنشطة اإلنتاجیة كلما ساهم ذلك في زیادة معدل النمو 

االقتصادي وتخفیف معدل البطالة وزیادة اإلنتاج.

ة في سوریة للوقوف على ذلك سنقوم بدراسة تطور توزع القروض الممنوحة من المصارف المتخصص

م)، حیث یشیر الجدول التالي إلى مدى 2010–1990حسب نوع النشاط االقتصادي خالل الفترة (

مساهمة المصارف العامة في تمویل القطاعات االقتصادیة.
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)45-3جدول رقم (

القیمة: ملیار ل.سم)2010 – 1990(تطور توزع القروض الممنوحة من المصارف المحلیة حسب نوع النشاط االقتصادي خالل الفترة 

صناعةتجارة زراعةالسنوات
إنشاءات 

عقاریة

أنشطة 

مختلفة
المجموع

19908.957.85.45.11.979.2

199521.3146.34.918.613.1204.1

199622152.64.920.414201.1

199723.4169.25.922.814.8214.6

199823.3163.5524.217.1233

199925.2182.55.22517.2255

200023.3191.26.42518264

200147.51698.326.218.8269.8

2002611269.629.519.5245.6

200382.5124.919.835.124.7287

200485.4131.526.147.439.8330.1

200580.3156.627.964.292.5421.5

200682202.839.87195.9491.5

200798.3310.633.791.399.5633.4

200896.349146113.1124.7871.1

2009199.3515.178.4142.6152.21087.6

2010149.1575.4102177209.81213.3

م وما قبل.2011المصدر: المجموعة اإلحصائیة السوریة لعام 

) السابق ما یلي:49-3دول (نالحظ من الج

استحواذ قطاع التجارة على الجزء األكبر من حجم القروض الممنوحة من المصارف المحلیة ، حیث .1

م شكلت ما 2010ملیار ل.س في عام 575.4م إلى 1990ملیار ل.س في عام 57.8ارتفعت من 

على المرتبة م وظل محافظاً 1990% في عام 73% بعد أن كانت تشكل ما نسبته 47.4نسبته 

  األولى.

بقي القطاع الزراعي بالمتوسط في المرتبة الثانیة خالل الفترة المدروسة حیث أن أعلى قیمة قروض .2

من إجمالي القروض المقدمة من قبل 18.3لتشكل ما نسبته 2009حصل علیها كانت في ال

حتى 2005من الالمصارف المحلیة ، في حین أنه كان قد تراجع للمرتبة الثالثة في األعوام

فقد تراجع للمرتبة الرابعة بعد التجارة واألنشطة المختلفة والعقارات 2010، أما في ال2008ال

بالترتیب.
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م 2010ملیار ل.س في عام 177إن نشاط اإلنشاءات العقاریة قد حصل على قروض وصلت إلى .3

م 1990ابعة في عام % من إجمالیا لقروض، بعد أن كان في المرتبة الر 14.6مشكلة ما نسبته 

م. وهذا یعود إلى 2010% ملیار ل.س فقد تقدم إلى المرتبة الثالثة في عام 5.1وبقروض بلغت 

م) في سوریة نتیجة المضاربات وانخفاض 2006–2003الطفرة العقاریة التي حدثت خالل الفترة (

قیمة العملة السوریة، وانخفاض نسب الفائدة.

م إلى 1990ملیار ل.س في عام 1.9لألنشطة المختلفة من ارتفع حجم القروض الممنوحة .4

% من اإلجمالي.17.3م ونسبة بلغت 2010ملیار ل.س في عام 209.8

الملفت في الدراسة السابقة أن النشاط الصناعي بقي في الترتیب األخیر من حیث القروض المقدمة .5

%8.4فوصل إلى  2010عام  له ، إذ أن أفضل نسبة وصل إلیها من إجمالي القروض كانت في ال

ملیار ل.س. 102بقیمة قروض كانت 

استمر قطاع التجارة على النسبة األكبر من محفظة القروض المصرفیة على الرغم من الخالصة: 

م، كما حافظ قطاع الزراعة على ترتیبه الثاني بعد قطاع 2010% في عام 47.4انخفاض حصته إلى 

متوسط ، وحقق القطاع العقاري تطورًا ملحوظًا بحصوله على % بال15التجارة بحصوله على نسبة 

من محفظة القروض وجاء في المرتبة الثالثة. بالمقابل تراجع نصیب قطاع 2010% في ال14.6

الصناعة مما یدل على أن القروض ساهمت في تطویر القطاعات الخدمیة على حساب القطاعات 

ضرورة إیجاد السبل التي من شأنها تنشیط منح االئتمان اإلنتاجیة األمر الذي خلق الحاجة الملحة ل

للنشاطات الصناعیة وبالتالي خلق بیئة استثماریة مالئمة الزدهار الصناعة وتطورها.

مساهمة المصارف الخاصة التقلیدیة في تمویل االستثمار:(ثالثًا)

ا بعد غیاب عن السوق المصرفیة تشهد سوریة حالیًا إعادة السماح للمصارف الخاصة التقلیدیة بالعمل فیه

السوریة دام ما یقارب النصف قرن.

إن هذه التجربة الحدیثة تتطلب دراسة واقع هذه المصارف ونشاطها التمویلي وذلك لمعرفة مدة مساهمة 

هذه المصارف في تمویل االستثمار، ومن أجل تقییم عملیها بما یخدم مصلحة البلد والتنمیة االقتصادیة 

فیه.
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أرصدة القروض حسب المصارف:)1-(ثالثاً 

) التالي تطور مساهمة المصارف الخاصة التقلیدیة في تمویل االستثمار:46-3یوضح لنا الجدول (

)46-3جدول رقم (

القیمة: ملیون ل.س.م)2010 - 2004تطور أرصدة القروض لدى المصارف الخاصة خالل الفترة (

2004200520062007200820092010 العام

3573168213466166447110895149285224306مجموع قروض المصارف الخاصة

قروض المصارف المتخصصة 

العامة
223400301600356000439400619776696912778433

2270003184003907005058477306718461971002739إجمالي أرصدة القروض

نسبة القروض الخاصة / إجمالي 

 القروض
1.60%5.30%8.90%13.20%15.20%17.60%22.40%

نسبة قروض المصارف 

المتخصصة / إجمالي القروض
98.40%94.70%91.10%86.80%84.80%82.40%77.60%

2040068500143400224600270699340243431068مجموع ودائع المصارف الخاصة

نسبة القروض الخاصة / الودائع 

 ةالخاص
18%24.50%24.20%29.60%41.00%43.90%52.00%

1089027115671412150821284035134151614208321469703الناتج المحلي اإلجمالي

نسبة القروض الخاصة / الناتج 

المحلي االجمالي
0.30%1.50%2.90%5.20%8.30%10.50%15.30%

649673732483797973917601106131311937091387351إجمالي ودائع المصارف المحلیة

نسبة الودائع الخاصة إلى اجمالي 

الودائع
3.10%9.40%18.00%24.50%25.50%28.50%31.10%

المصدر: المجموعات اإلحصائیة لألعوام المذكورة

) السابق إلى ما یلي:46-3یشیر لنا الجدول (

م إلى 2004ملیون ل.س في عام 3573صة من ارتفعت القروض الممنوحة من المصارف الخا

م، واستمرت 2004% عن عام 370م وبنسبة نمو حوالي 2005ملیون ل.س في عام 16821

% عن عام 106م وبنسبة نمو تعادل 2006ملیون ل.س في عام 34661باالرتفاع لتصل إلى 

ملیون 224306م) حتى وصلت إلى 2006-2004% خالل الفترة (870م، وبنسبة مقدارها 2005

م ، وبالمقابل أیضًا ارتفعت قیمة القروض المقدمة من المصارف العامة 2010ل.س في عام 

، والرسم البیاني التالي 2010في عام  778433لتصل إلى  2004عام  223400المتخصصة من 

یوضح ذلك :
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)12الرسم البیاني رقم (

الخاصةاتجاه القروض الممنوحة من قبل المصارف العامة والمصارف 

) السابق.46-3المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على البیانات الواردة بالجدول (

 م 2004% في عام 18إن نسبة القروض الممنوحة من المصارف الخاصة إلى الودائع قد ارتفعت من

في  م وتعد هذه النسبة متدنیة مقارنًة بما یجب أن تساهم به هذه المصارف2007% في عام 29.6إلى 

سوق القروض السوریة الخاصة وال شك أن بدایة عمل المصارف توجب الحذر والحیطة إال أن هذه 

النسبة تعد قلیلة وال تعبر عن الدور الذي یجب أن تلعبه المصارف في سوریة ، إال أنها استمرت 

 .2010% عام 52باالرتفاع لتصل 

 لتتجه نحو االرتفاع وتصل  2004عام  1.6إن نسبة القروض الخاصة إلى إجمالي القروض بدأت ب

، في حین أن نسبة قروض المصارف العامة إلى اإلجمالي اتجهت نحو  2010عام  22.4إلى 

 .2010عام  77.6لتصل إلى  2004عام  98.4االنخفاض من 

 15.3م إلى 2004% في عام 0.3ارتفعت نسبة قروض المصارف الخاصة إلى الناتج المحلي من %

2004ملیون ل.س عام 20400كما أن ودائع المصارف الخاصة ارتفعت من م ،2010في عام 

 .2010عام  431068لتصل إلى 

إلى  2004ملیار ل.س في عام 3.6تطورت أرصدة القروض لدى المصارف الخاصة من الخالصة:

 % في3.1، و ارتفعت نسبة الودائع الخاصة إلى إجمالي الودائع من 2010ملیار ل.س في عام 224.3

.2010% في عام 31.1لتصل إلى  2004عام 
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مساهمة المصارف الخاصة التقلیدیة في السوق المصرفیة السوریة:)2-(ثالثاً 

مما ال شك فیه أن تجربة المصارف الخاصة التقلیدیة في سوریة ما زالت في بدایتها وتحتاج إلى فترة 

اقع عمل احدى عشر مصرفًا خاصًا في أطول من أجل تقییمها ومعرفة مدى تطورها. إال أننا أمام و 

سوریة لم تنضج بعد وتأخذ دورها بشكل فاعل في السوق السوریة.

سوق الودائع:- أ

من خالل ما سبق نجد أن المصارف الخاصة بدأت تستحوذ على قسم ال بأس به من أجمالي 

%31.1الودائع الموجودة في المصارف العاملة في سوریة، حیث وصلت نسبتها إلى ما یقارب 

م وهذه النسبة مرشحة للزیادة في ضوء التطور الذي حققته 2010من إجمالي الودائع في عام 

%3.1هذه المصارف خالل السنوات السابقة والزدیاد عدد المصارف، حیث كانت تستحوذ على 

 م.2006% في عام 18م ثم ارتفعت لتصل إلى 2004في عام 

سوق القروض:-  ب

حظ من خالل الجدول المذكور سابقًا أن المصارف الخاصة ما أما بالنسبة إلى القروض فنال

%22.4تزال مساهمتها أقل نسبیًا من مساهمتها في سوق الودائع حیث وصلت نسبتها إلى 

م بینما كانت 2010من أجمالي القروض الممنوحة من قبل المصارف السوریة العاملة في عام 

 م.2004% في عام 1.6

لودائع بالقطع األجنبي یبرز نشاط المصارف الخاصة في مجال وكما هو الحال بالنسبة ل

التسلیف بالقطع األجنبي الممنوح للقطاع الخاص حیث بدأت هذه المصارف نشاطها بـ 

%78م متجاوزًة 2005% مع نهایة عام 37.3م لتصل إلى 2004% مع بدایة عام 14.9

م. والجدول التالي یوضح ذلك:2010مع نهایة العام 

  )47- 3م (جدول رق

الودائع بالقطع األجنبي لدى المصارف

2004200520062007200820092010 العام

ودائع المصارف الخاصة بالقطع 

األجنبي
95643574378827101728114954127362132348

54561600107761483214840974966137192ودائع المصارف العامة بالقطع األجنبي

دائع بالقطع االجنبي لدى مجموع الو 

المصارف المحلیة
6412595753156441184942199051177023169540

نسبة الودائع الخاصة / مجموع الودائع 

بالقطع االجنبي
14.90%37.30%50.40%55.00%57.80%71.90%78.10%

نسبة الودائع العامة / مجموع الودائع 

بالقطع االجنبي
85.10%62.70%49.60%45.00%42.20%28.10%21.90%

المصدر : المجموعات اإلحصائیة لألعوام المذكورة.
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 أما على صعید تمویل التجارة الخارجیة فیمكن القول أن المصارف الخاصة نشطت وبشكل

ملحوظ حیث تمكنت من استحواذ الجزء األكبر من عملیات تمویل السوق بعد مرور عام واحد 

م القاضي 15/11/2006تاریخ 5204ید رئیس مجلس الوزراء رقم على صدور قرار الس

بالسماح للمصارف المرخصة بتمویل المستوردات بالقطع األجنبي، فقد وصلت حصة 

المصارف الخاصة من إجمالي عملیات تمویل المستوردات المنفذة وفقًا للقرار المذكور خالل 

%.95م ولغایة الشهر التاسع فقط 2007عام 

المصارف والفروع:عدد  -جـ

مصارف في عام  7م إلى 2003مصرف في عام 2ارتفع عدد المصارف الخاصة في سوریة من 

% من إجمالي عدد المصارف في سوریة 58، وشكلت ما نسبته 2010مصرف عام  11م و 2007

  م.2007في عام 

فرعًا في  180م إلى 2003فرع في عام  2أما من ناحیة فروع المصارف الخاصة فقد ازدادت من 

.106% من إجمالي عد فروع المصارف في سوریة بنفس العام36م أي ما نسبته تقریبًا 2010عام 

مساهمة المصارف اإلسالمیة:(رابعًا)

تتمیز المصارف اإلسالمیة عن المصارف التقلیدیة بأنها تقوم على مبدأ الربح والخسارة وال تتعامل 

یلي یكتسي صبغة خاصة عن النشاط التمویلي للمصارف بالفائدة مطلقًا، لذلك فإن نشاطها التمو 

التقلیدیة.

م، وعلى الرغم من حداثة تجربتها 2007بدأت المصارف اإلسالمیة العمل في سوریة في بدایة عام 

فإنها ساهمت بشكل ما في تمویل االستثمار في سوریة، ولمعرفة دورها التمویلي سنقوم بتحلیل 

أنشطتها التمویلیة.

.2011وعة اإلحصائیة المجم106
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أرصدة األنشطة التمویلیة حسب نوع النشاط:)1-بعاً (را

اإلسالمیة في سوریة حسب النوع .یبین الجدول اآلتي أرصدة األنشطة التمویلیة المصرفیة

)48-3جدول رقم (

)القیمة: ملیون ل.س(أرصدة األنشطة التمویلیة المصرفیة اإلسالمیة في سوریة حسب النوع 

2007200820092010 العام

1680138682074141143لمرابحةا

8462119-االستصناع

8---تمویل تأجیري

2245281940-صیغ تمویل أخرى

1680141762133143210إجمالي التمویل

9600346185624378770إجمالي الودائع االسالمیة

%54.90%37.90%40.90%17.50التمویل االسالمي / الودائع االسالمیة

%95%97%98%100المرابحة / التمویل االسالمي

%0.30%0.30%0.60-االستصناع / التمویل االسالمي

1284035134151614208321469703الناتج المحلي االجمالي

%2.90%1.50%1.10%0.10التمویل االسالمي/ الناتج المحلي

66447110895149285224306قروض المصارف الخاصة التقلیدیة

%19.30%14.30%12.80%2.50التمویل االسالمي / قروض المصارف الخاصة

439400619776.2696911.6778433قروض المصارف العامة

%5.60%3.10%2.30%0.40التمویل االسالمي / قروض المصارف العامة

505847730671.2846196.61002739اجمالي ارصدة القروض

%4.30%2.50%1.90%0.30لتمویل االسالمي / اجمالي قروض المصارفا

224600270699340243431068مجموع ودائع المصارف الخاصة التقلیدیة

917601106131311937091387351ودائع المصارف المحلیة

%18.30%16.50%12.80%4.30الودائع االسالمیة / ودائع المصارف الخاصة

%5.70%4.70%3.30%1.00ائع االسالمیة / ودائع المصارف المحلیةالود

المصدر: التقاریر السنویة للبنوك االسالمیة العاملة في سوریة و المجموعات اإلحصائیة لألعوام المذكورة.

) السابق ما یلي:48-3نالحظ من الجدول (

اإلسالمیة في سوریة حیث بلغت تشكل المرابحة النصیب األكبر من األنشطة التمویلیة للمصارف

.2010% من اإلجمالي عام 95ملیون ل.س. وشكلت ما نسبته 41143ما حجمه 

ملیون ل.س 119ضآلة حجم األنشطة التمویلیة المقدمة حسب صیغة االستصناع إذ وصلت إلى

.2010% من اإلجمالي عام 0.3وشكلت ما نسبته 

لمقدمة في السوق ویعود هذا إلى حداثة التجربة في عدم التنوع في أسالیب التمویل اإلسالمیة ا

سوریة وضعف الخبرة لدى اإلدارة.
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 انخفاض نسبة التمویل اإلسالمي اإلجمالي إلى حجم الودائع اإلسالمیة اإلجمالیة في بدایة عمل

بعد أن كانت  2010% عام 54.9هذه المصارف ، إال أنها أخذت بالتحسن لتصل إلى 

 .2007% عام 17.5

غت نسبة التمویل اإلسالمي إلى إجمالي القروض الممنوحة في المصارف الخاصة السوریة في بل

% من إجمالي القروض 4.3%، بینما لم تشكل سوى أقل من 19.3ما یقارب   2010عام 

الممنوحة من كافة المصارف السوریة. وتعد هذه النسبة متدنیة مقارنة بما یجب أن تساهم به هذه 

القروض السوریة الخاصة وال شك أن بدایة عمل المصارف تستلزم الحذر المصارف في سوق

والحیطة إال أن هذه النسبة تعد قلیلة وال تعبر عن الدور الذي یجب أن تلعبه هذه المصارف في 

سوریة.

 م وهي نسبة 2007% في عام 0.1إن نسبة التمویل اإلسالمي إلى الناتج المحلي بدأت ب

وهي ایضًا نسبة متدنیة. 2010عام  %2.9متدنیة، وانتهت ب 

حسب القطاع االقتصادي:)2-(رابعاً 

تعد التسهیالت االئتمانیة نشاطًا في غایة األهمیة والخطورة لما له من تأثیر متشابك ومتعدد األبعاد 

یصل إلى المصارف واالقتصاد الوطني، فالقضیة األساسیة التي تحكم على مدى سالمة الجهاز 

تبط بشكل كبیر بحجم االئتمان الممنوح بقدر ما ترتبط بكفاءة وحسن إدارة وتوظیف المصرفي ال تر 

.107الودائع وقدرتها على إحداث النمو المتوازن لكافة القطاعات االقتصادیة

یوضح لنا الجدول التالي مدى مساهمة المصارف اإلسالمیة في تسلیف القطاعات االقتصادیة.

)49-3الجدول رقم (

همة المصارف اإلسالمیة في تسلیف القطاعات االقتصادیةجدول نسب مسا

2007200820092010 العام

%29.20%25.10%25.90%74.10التجارة

%23.80%24.10%16.00%17.30الصناعة

%3.30%0.30%0.40%3.90 عقارات

%23.20%18.20%17.00-الخدمات

%0.10%0.10%0.10- الزراعة

%11.10%19.40%31.20-ات مالیةبنوك ومؤسس

%9.30%12.80%9.50%4.80أخرى

%100%100%100%100اإلجمالي

المصدر: التقاریر السنویة للبنوك االسالمیة العاملة في سوریة .

یشیر الجدول السابق إلى ما یلي:

.49، االسكندریة، صلمخاطر االئتمانیة، رمضان للنشرو محمد، إدارة ا،)2003(، عبد الحمیدالشواربي107
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المیة والتي استحواذ القطاع التجاري على الحصة األكبر من أرصدة التمویل المصرفیة اإلس

.2007% من إجمالي التمویل في عام 74بلغت ما نسبته 

ملیون 11951مویل ما یزید عن جاء القطاع الصناعي بالمرتبة الثانیة إذ بلغ حجم الت

 .2010% في عام 23.8، بنسبة وصلت إلى ل.س

 ملیون ل.س 11642وحصل قطاع الخدمات على المرتبة الثالثة بحجم تمویل وصل إلى

% من اجمالي التمویل.23.2وبنسبة  2010عام 

 من 53ملیون ل.س شكلت ما نسبته 26590استحوذ القطاع التجاري والصناعي على %

إجمالي التمویل.

 هناك خلل واضح في توزیع النشاط التمویلي بین القطاعات والتي تظهر في غیاب التمویل

 ي.للنشاط الزراعي والسیاحي وانخفاض التمویل للنشاط الصناع

 من اإلجمالي وهي تدل على 14بلغت مساهمة بنك الشام اإلسالمي في حجم التمویل %

انخفاض وقلة التمویل المقدم من المصرف.

 من اإلجمالي وهي 86بینما بلغت مساهمة بنك سوریة الدولي في حجم التمویل ما مقداره %

اإلسالمیة السوریة تدل على التوسع والنشاط الذي یقوم به هذا المصرف في سوق التمویل

مقارنة مع المصرفین اآلخرین.

انخفاض مساهمة المصارف اإلسالمیة في تمویل وتشجیع االستثمار في سوریة بشكل عام، الخالصة:

وأما من ناحیة تمویل األنشطة االستثماریة فإن األنشطة الخدمیة والتجاریة حصلت على النسبة األكبر من 

لمقدم إلى النشاط الزراعي وضآلته بالنسبة للنشاط الصناعي.حجم التمویل وغیاب التمویل ا

مساهمة المصارف اإلسالمیة في السوق المصرفیة السوریة:)3-(رابعاً 

مما ال شك فیه أن تجربة لمصارف اإلسالمیة الخاصة في سوریة ما زالت في بدایتها وتحتاج إلى فترة 

ا أمام واقع بدایة عمل مصرفین في سوریة لم ینضج أطول من أجل تقییمها ومعرفة مدى تطورها. إال أنن

بعد ویأخذ دوره بشكل فاعل في السوق السوریة.

:سوق الودائع

من خالل الجدول السابق نجد بأن المصارف اإلسالمیة الخاصة بدأت تستحوذ على قسم ال بأس 

% من 4.3ة به من إجمالي الودائع الموجودة في المصارف العاملة في سوریة، حیث بدأت بنسب

وهذه النسبة 2010% عام 18.3م ، لتصل إلى 2007ودائع المصارف الخاصة تقریبًا في عام 

مرشحة للزیادة في ضوء التطور الذي حققته هذه المصارف والزدیاد عدد المصارف وفروعها، 

ة % من إجمالي الودائع المصرفیة في سوریة بنهای1كما بلغت نسبة الودائع اإلسالمیة ما مقداره 

  .2010% عام 5.7م ووصلت إلى 2007عام 



124

:سوق القروض

أما بالنسبة إلى القروض فنجد أن مساهمة المصارف اإلسالمیة الخاصة ما تزال أقل نسبیًا من 

% من إجمالي 4.3مساهمتها في سوق الودائع حیث وصلت نسبة التمویل اإلسالمي إلى 

بینما وصلت نسبة 2010املة في عام القروض الممنوحة من قبل كافة المصارف السوریة الع

%. وتعد 19.3التمویل اإلسالمي إلى إجمالي القروض الممنوحة في المصارف الخاصة السوریة 

هذه النسبة متدنیة مقارنًة بما یجب أن تساهم به هذه المصارف في سوق القروض السوریة 

هذه النسبة تعد قلیلة وال الخاصة وال شك أن بدایة عمل المصارف توجب الحذر والحیطة إال أن 

تعبر عن الدور الذي یجب أن تلعبه هذه المصارف في سوریة.

:عدد المصارف

م، وشكلت ما 2010مصارف في عام 3وصل عدد المصارف اإلسالمیة الخاصة في سوریة إلى

مصرف عاملة 11% من إجمالي عدد المصارف الخاصة في وسریة البالغ عدها 27.3نسبته 

 .2010في 

الفروع المصرفیة: عدد

م إلى 2007أفرع في عام  5أما من ناحیة فروع المصارف اإلسالمیة الخاصة فقد ازدادت من 

% من إجمالي عدد فروع المصارف التقلیدیة (العامة 5.6، أي ما نسته  2010فرع عام  28

دیة % من إجمالي عد فروع المصارف التقلی15.6والخاصة) في سوریة بنفس العام، وما نسبته 

.108الخاصة. هذا ومن المتوقع أن تزداد هذه الفروع بشكل كبیر في المستقبل القریب

تحلیل أهمیة عامل التمویل في االستثمار الصناعي :(خامسًا) : 

إن التنمیة االقتصادیة المعاصرة تقوم على تكوین رأس المال الذي یتطلب تجمیع الموارد واستخدامها 

تصادیة، وأهم مشكلة تقف كحاجز أمام عملیة التنمیة االقتصادیة هي لتمویل مختلف القطاعات االق

مشكلة التمویل وسوریة كغیرها من الدول النامیة تعتمد على التمویل المصرفي لتحقیق تنمیتها االقتصادیة، 

أي أنها تعتمد على نمط التمویل غیر المباشر بسبب ضعف أو غیاب السوق المالیة في سوریة.

یل تأثیر عامل التمویل (القروض الصناعیة) على التكوین الرأسمالي في قطاع الصناعة وهنا سیتم تحل

(االستثمار الصناعي) في سوریة ، وذلك من خالل دراسة طبیعة العالقة التي تربط ما بین هذین 

)، ولدراسة هذه العالقة قمنا بتجمیع 2010و1990المتغیرین خالل السلسة الزمنیة الممتدة بین عامي (

سلسلة من البیانات المدروسة وذلك بغیة إیجاد المعادلة التي تعبر عن العالقات االرتباطیة بین المتغیر 

)X)، والذي هو عبارة عن قیمة االستثمار الصناعي خالل الفترة المدروسة، والمتغیر المستقل (Yالتابع (

قطاع الصناعي السوري .والذي هو عبارة عن قیمة قروض المصرف الصناعي التي قدمها لتنمیة ال

.2011المجموعة اإلحصائیة 108
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ولحساب المعادلة الخطیة بین االستثمار الصناعي والقروض الصناعیة، نستعرض جدول السلسلة الزمنیة 

)2010-1990للفترة (

)50-3جدول  رقم (

)(القیمة بملیارات اللیرات السوریة)2010-1990قروض المصرف الصناعي واالستثمار الصناعي للفترة (

Xف الصناعي قروض المصر  العام
االستثمار الصناعي

Y(التكوین الرأسمالي الصناعي) 

19901.421.7

1995346

20002.845.9

20013.254.8

2002456.5

200313.171.1

200416.570.6

200513.575.5

20068.574.2

20075.766.4

20084.364.6

20097.674.3

201014.783.1

98.3804.7لمجموعا

المصدر: المجموعات اإلحصائیة لألعوام المذكورة

اختبار الفرضیة األولى:

توصلنا للنتائج التالیة:SPSSباالعتماد على البرنامج اإلحصائي 
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Descriptive Statistics

Mean Std. Deviation N

y 61.9000 16.66268 13

x 7.5615 5.20361 13

Correlations

y x

Pearson Correlation y 1.000 .771

x .771 1.000

Sig. (1-tailed) y . .001

x .001 .

N y 13 13

x 13 13

Variables Entered/Removedb

Model Variables Entered Variables Removed Method

1 xa . Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: y

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the

Estimate

Change Statistics

R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change

1 .771a .595 .558 11.08211 .595 16.129 1 11 .002

a. Predictors: (Constant), x

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 1980.795 1 1980.795 16.129 .002a

Residual 1350.945 11 122.813

Total 3331.740 12

a. Predictors: (Constant), x

b. Dependent Variable: y
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Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

95.0% Confidence Interval for B Correlations

B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part

1 (Constant) 43.230 5.573 7.757 .000 30.964 55.496

x 2.469 .615 .771 4.016 .002 1.116 3.822 .771 .771 .771

a. Dependent Variable: y

Coefficient Correlationsa

Model x

1 Correlations x 1.000

Covariances x .378

a. Dependent Variable: y
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نتیجة االختبار:

Descriptiveبالنظر إلى بیانات الجدول - Statistics نجد أن متوسط قروض المصرف الصناعي

) یدل على اختالف قیمة 5.20) وذلك بانحراف معیاري (7.56) قد بلغ (2010-1990للفترة (

القروض بین السنوات المختلفة ولكن لیس بشكل كبیر، كمان اننا نجد أن متوسط قیمة االستثمار 

) یدل على اختالف قیم 16.66) وبانحراف معیاري (61.90الصناعي خالل فترة الدراسة بلغ (

السنوات ولكن أیضًا لیس بشكل كبیر.االستثمار الصناعي بین

مما یدل على وجود (R=0.77)نجد ان قیمة معامل االرتباط Correlationsبالنظر إلى جدول -

عالقة جیدة بین قیمة القروض الصناعیة واالستثمار الصناعي خالل فترة الدراسة، كما أن هذا 

) وهي أصغر من مستوى الداللة 0.001احتمال الداللة ((Siq)االرتباط معنوي حیث أن قیمة 

) مما یعني وجود عالقة بین قیمة القروض الصناعیة واالستثمار الصناعي وهي عالقة 0.05(

طردیة موجبة.

Modelمن الجدول - Summary 59.5)، وبالتالي فإن (0.595یبلغ (نجد أن معامل التحدید(%

و تنسب إلى التغیرات التي تطرأ على من التغیرات التي تتحدث في االستثمار الصناعي تفسر أ

قروض المصرف الصناعي، وما تبقى یعود ألسباب أخرى.

نجد أن االرتباط معنوي حیث Coefficientsaوجدول المعامالت ANOVAbمن جدول تحلیل التباین -

) ، مما یدل على معنویة االرتباط، كما أنه للمعالم قیمًا 0.05) أقل من (siq)0.002أن قیمة 

%) وبالتالي فإننا نقر بوجود عالقة خطیة بین االستثمار 5معنویة ضمن مستوى داللة (

الصناعي وقروض المصرف الصناعي.

مما سبق نجد أن النموذج المقترح للتعبیر عن العالقة بین االستثمار الصناعي وقیمة القروض -

بحجم االستثمارات التي یقدمها المصرف الصناعي، هو نموذج جید ویعتبر صالحًا للتنبؤ

فتكون المعادلة الخطیة لالستثمار الصناعي هي :، الصناعیة

Y=43.230 + 2.496 X
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المبحث الثالث: تحلیل العالقة بین النظام الضریبي واالستثمار في سوریة:

شهدت سوریة في العقد الحالي مرحلة من االنفتاح االقتصادي الذي بدأت بوادره بإصدار العدید 

شریعات، والتي سمحت في معظمها لدخول القطاع الخاص الوطني والخارجي، لالستثمار من الت

في المجاالت االقتصادیة المتاحة في االقتصاد السوري كافة، ومن أجل ذلك تمت مراجعة جمیع 

التشریعات المالیة التي تنظم عمل القطاع المالي في سوریة، والتي كانت تعود إلى ما یقارب 

، فلم تعد قادرة على مواكبة التطورات العالمیة أو اإلیفاء بحاجة االقتصاد المحلي الستین عاماً 

على تطویر ذاته والنهوض بإمكانیاته إلى المستویات التي یستحق.

لقد تم تعدیل وتغییر الكثیر من التشریعات الضریبیة، بما یسهم في تخفیف العبء عن الطبقات 

هم في جذب االستثمارات الخاصة إلى السوق السوریة، ذات الدخل المحدود من جهة، وبما یس

على اعتبار أن القطاع المالي هو أحد أهم المكونات التي تدخل في قرار االستثمار الذي یتخذه 

أصحاب رؤوس األموال الوطنیة واألجنبیة على حد سواء، وعلى اعتبار أن العدید من الدول 

مفردات القطاع المالي لتمویل أنشطتها في ظل النامیة تلجأ إلى النظام الضریبي، وهو أحد

. حیث یتناول هذا المبحث دراسة العالقة بین كل من 109صعوبة تمویلها من وسائل أخرى

االستثمارات العامة، واالستثمارات الخاصة مع الضرائب والرسوم المفروضة في سوریة خالل 

الضرائب والرسوم، وحجم )، والجدول التالي یعرض كل من حجم حصیلة2010-2000الفترة (

االستثمارات العامة خالل الفترة المذكورة.

109Cashin.paul,Haque.Nadeem, olekalns. Nills. Tax smoothing, tax tilting and Fiscal sustainability in
Pakistan, 3 June 2001, Economic modeling, No(20), p50.
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)51-3جدول رقم (

بملیارات اللیرات السوریة)لقیمة(ا)2010-2000العالقة بین الحصیلة الضریبیة واالستثمارات العامة في سوریة للفترة (

الضرائب والرسوم العام
االستثمارات العامة 

)(باألسعارالجاریة

معدل نمو الضرائب 

والرسوم

معدل نمو 

االستثمارات العامة 

%

199049.320--

1996130.368.1164.3%240.5%

2000170.999.331.2%45.9%

2002221.6125.229.7%26.0%

2004238.2141.37.5%12.9%

2005251.5167.25.6%18.3%

2006296.6172.217.9%3.0%

2007302.0178.31.8%3.5%

2008308.5158.42.2%-11.2%

2009331.0195.37.3%23.3%

2010278.0231.8-16.0%18.7%

.واالستثمارات العامة باألسعار الجاریة 2010-2009-2008المصدر: الضرائب والرسوم أخذت من تقاریر هیئة االستثمار لألعوام 

لألعوام المذكورة. والنسب تم حسابها من قبل الباحث.أخذت من المجموعة االحصائیة 

نالحظ من الجدول السابق ما یلي:

لقد كانت التغیرات في معدل نمو الضرائب والرسوم كبیرة خالل الفترة الزمنیة المذكورة، وقد -1

.164بنسبة (1996سجلت أعلى معدل نمو في العام  (%

ات العامة ملحوظًا أیضًا، وقد سجلت أعلى كما كانت التغیرات في معدالت نمو االستثمار -2

%).240أیضًا بنسبة (1996معدل نمو في العام 

بالنسبة للعالقة بین كل من الضرائب والرسوم واالستثمارات العامة نجد أنه كان هناك تناسق -3

في تغیراتهما في بعض األعوام، حیث انخفض المعدالن (بنسب متفاوتة) في األعوام 

)، إال أن ذلك ال ینطبق على كامل فترة الدراسة، إذ 2000-2002-2004-2010(

%) عن سابقتها، ولكن ارتفع في 5.6) بنسبة (2005انخفضت الضرائب والرسوم في عام (

) فقد كان 2009%)، أما في العام (18.3نفس العام معدل نمو االستثمارات العامة بنسبة (

هناك انخفاض أیضًا في كل من ) كان 2010هناك زیادة في كل منهما، وفي العام (

-2006-2005الضرائب والرسوم واالستثمارات العامة، في حین نجد أنه وفي األعوام (

) كان هناك تخالف في النسب بین زیادة ونقصان، وبشكل عام یمكن القول 2007-2008

بأنه لم تسهم الضرائب والرسوم في التحفیز على مزید من االستثمار.
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طبیعة العالقة بین كل من الضرائب والرسوم، مع االستثمارات العامة ومن أجل الحكم على

توصلنا للنتائج التالیة:SPSS، وباالعتماد على البرنامج اإلحصائي خالل فترة الدراسة

Model Summary

ModelR
R

Square
Adjusted
R Square

Std. Error
of the

Estimate

Change Statistics

R Square
Change

F
Change

df1df2
Sig. F

Change

1.924
a

0.8530.83724.403850.85352.3190

a. Predictors: (Constant), x

Modelنالحظ من الجدول  Summary السابق أن االرتباط بین المتغیرین السابقین هو ارتباط معنوي

غر من مستوى الداللة حیث أنها تساوي الصفر وهي أصsiq.Fchangeما یؤكده قیمة 

معامل االرتباط الخطي (بیرسون) بین ) و إن هذا االرتباط هو ارتباط قوي حیث أن قیمة0.05(

بین قویةتدل على عالقة ارتباطمرتفعة) وهي تعتبر قیمة 0.924(تساويهذین الطرفین 

لة تستخدم في حصیلة الضرائب والرسوم واالستثمارات العامة، مما یمكن تفسیره بأن هذه الحصی

% من 85) أي أن 0.85تمویل االستثمارات العامة، كما وجدنا أن معامل التحدید یساوي (

.التغیرات التي تطرأ على حجم االستثمارات العامة هي نتیجة تطور حصیلة الضرائب والرسوم

-1990(أما بالنسبة للعالقة بین الضرائب والرسوم واالستثمارات الخاصة في سوریة خالل الفترة 

) فیمكن التعرف إلیها من خالل البیانات التي یعرضها الجدول التالي (المبالغ 2010

بالملیارات).
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)52-3جدول رقم (

السوریة)بملیارات اللیرات (القیمة )2010-1990العالقة بین الضرائب والرسوم واالستثمارات الخاصة في سوریة للفترة (

الضرائب والرسوم العام
ثمارات الخاصة االست

(باألسعارالجاریة)

معدل نمو الضرائب 

والرسوم

معدل نمو 

االستثمارات العامة 

%

199049.324.4--

1996130.387.4164.3%258.2%

2000170.956.831.2%-35.1%

2002221.681.429.7%43.4%

2004238.2133.27.5%63.6%

2005251.5179.65.6%34.9%

2006296.6199.317.9%11.0%

2007302.0233.81.8%17.3%

2008308.5250.32.2%7.1%

2009331.0256.37.3%2.4%

2010278.0348.1-16.0%35.8%

ریة .واالستثمارات الخاصة باألسعار الجا2010-2009-2008المصدر: الضرائب والرسوم أخذت من تقاریر هیئة االستثمار لألعوام 

أخذت من المجموعة االحصائیة لألعوام المذكورة. والنسب تم حسابها من قبل الباحث.

نالحظ من الجدول السابق ما یلي:

سجلت معدالت نمو كل من الضرائب والرسوم واالستثمارات الخاصة زیادات متتالیة في -1

أغلب األعوام المدروسة، ولكن بنسب متفاوتة خالل الفترة المدروسة.

ستثمارات الخاصة سجلت مساهمة واضحة في االستثمار داخل سوریة كما تبینها األرقام إن اال

) بنسبة وصلت 1996السابقة، وقد كان معدل النمو األكبر لهذه االستثمارات قد شهده العام (

%) وهذا اإلقبال الكبیر تمت مالحظته على أرض الواقع حیث شارك القطاع 164.3إلى (

ي المجاالت االقتصادیة كافة، وال سیما بعد صدور المرسوم التشریعي رقم الخاص باالستثمار ف

والذي جاء من أجل تذلیل العدید من الصعوبات التي واجهت تطبیق القانون رقم  2000لعام  7

، باإلضافة إلى منح المستثمرین مزیدًا من المزایا والتسهیالت ومنها:1991لعام  10

ملك األراضي والعقارات الالزمة إلقامة المشاریع االستثماریة، أو السماح للمستثمر األجنبي بت●

توسیعها في حدود المساحة الضروریة ومدة اإلیجار الالزمة لتلبیة احتیاجات المشروع.

إضافة إعفاء من الضرائب لمدة سنتین إضافیتین للمشروعات الصناعیة والزراعیة المقامة في ●

المحافظات النامیة.
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بفتح  1991لعام  10مشروعات المؤسسة بموجب قانو االستثمار السابق رقم السماح لل●

حسابات بالقطع األجنبي خارج سوریة، وأن تحول عند الحاجة جزءًا من موجوداتها بالقطع 

األجنبي المودعة لدى المصارف السوریة.

سة تأمین السماح للمستثمرین بالتأمین على أموالهم المستثمرة في المشاریع لدى أي مؤس●

یختارونها.

تحدید نسبة الضریبة على األرباح التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على ●

% شاملة كل اإلضافات األخرى.25االكتتاب العام بمعدل 

االستثمارات الخاصة،  مبالنسبة للعالقة بین الضرائب والرسوم المفروضة في سوریة وحج-2

)،حیث كانت 2010-2007-2004-2002كن فهمها في األعوام (نجد أن هناك عالقة یم

معدالت نمو الضرائب والرسوم تنخفض عما سبقها وفي المقابل یزداد معدل نمو االستثمارات 

الخاصة، فعندما تنخفض الضرائب والرسوم المفروضة یزید إقبال رؤوس األموال الخاصة على 

)حیث زادت معدالت نمو 2009-2008-2006االستثمار، وعلى العكس في األعوام (

الضرائب والرسوم وانخفضت معدالت نمو االستثمارات الخاصة في هذه األعوام، أي عندما تزید 

الضرائب والرسوم ینخفض حجم رؤوس األموال الخاصة الموجهة لالستثمار، وال سیما إذا كانت 

الممكن إعادة توجیهها هذه الضرائب قد اقتطعت أجزاء كبیة من أرباح الشركات التي كان من 

نحو االستثمار.

) فقد زاد معدل نمو كل من الضرائب والرسوم واالستثمارات الخاصة، وفي 1996أما في العام (

) انخفض معدل نمو كل من هذین المتغیرین، وهذا بالتأكید یقودنا إلى 2005-2000العامین (

ر الضرائب التي تتضمن یغالقول بأن هناك عوامل أخرى تؤثر على االستثمارات الخاصة 

محفزات ومزایا تتمثل في اإلعفاء الضریبي، وقد تكون هذه العوامل خارجة عن طبیعة السیاسة 

المالیة المتبعة، إلى تلك التي تتعلق بمرونة السیاسة النقدیة، وغیرها من السیاسات االقتصادیة 

األخرى.

قین إحصائیًا، نقوم بحساب معامل االرتباط ومن أجل الداللة على قوة العالقة بین المتغیرین الساب

وهي أیضًا تمثل قیمة ارتباط ضعیف بین معدل نمو كل 0.58الخطي فنجد أن قیمته تساوي = 

من الضرائب والرسوم مع االستثمارات الخاصة في سوریة خالل فترة الدراسة، وبذلك نبرهن على 

تكوین مناخ استثماري مالئم تتوق له أن المحفزات الضریبیة لیست سوى عامل واحد، من عوامل 

االستثمارات الخاصة وخاصة الصناعیة منها وتسعى دائمًا وراءه.
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فمن أجل تعزیز نمو وتطویر القطاع الخاص، ال بد من تنفیذ إصالحات أوسع نطاقًا و أكثر 

تحدیث عمقًا تتعدى السیاسة المالیة كترقیة البنیة التحتیة، وتحسین نوعیة الخدمات العامة مع 

.110النظم المالیة والنقدیة، باإلضافة إلى المحافظة على بیئة اقتصادیة كلیة مستقرة

وبغض النظر عن طبیعة ملكیة االستثمار الصناعي في سوریة سیحاول البحث تبیان العالقة 

بین إحدى الضرائب المفروضة، وهي الضریبة على المنتجات، وبین االستثمار الصناعي في 

-2002ذي تفرض فیه الضریبة، وهو قطاع الصناعة خالل الفترة الزمنیة (نفس القطاع ال

)، والجدول التالي یوضح العالقة بین حصیلة ضریبة المنتجات واالستثمار الصناعي 2010

خالل الفترة المذكورة كما یلي:

)53-3جدول رقم (

)2010-2002العالقة بین االستثمار الصناعي والضریبة على المنتجات للفترة (

والمبالغ بالملیارات)2000(االستثمار باألسعر الثابتة لعام 

200220032004200520062007200820092010 العام

56.971.170.675.574.266.464.674.383.1)1االستثمار الصناعي (

197.3231.9255.8288.2308.7283.1266.5297.1337.4)2إجمالي االستثمار (

%24.6%25.0%24.3%23.4%24.0%26.2%27.6%30.7%28.9)2(\)1نسبة (

23.128.334.022.127.433.970.771.5110.7الضرائب على المنتجات

238.2251.5296.6302.0308.5331.0278.0-221.6إجمالي الضرائب والرسوم

نسبة ضریبة المنتجات إلى 

سومإجمالي الضرائب والر 
10.4%-14.3%8.8%9.2%11.2%22.9%21.6%39.8%

معدل نمو االستثمار

الصناعي
-24.9%-0.7%6.9%-1.8%-10.5%-2.6%14.9%11.9%

%54.8%1.2%108.5%23.7%24.2%35.2-%20.4%22.1-معدل نمو ضریبة المنتجات

2010-2009-2008ریر هیئة االستثمار لألعوام المصدر: المجموعة اإلحصائیة لألعوام المذكورة + تقا

نالحظ من الجدول السابق ما یلي:

تختلف نسبة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالي االستثمارات رفي قطاعات االقتصاد -1

%)26.1الوطني كافة من سنة ألخرى خالل الفترة المدروسة، وبنسبة وسطیة تصل إلى (

ر منخفضة مقارنة مع التوجه نحو تشجیع االستثمار في لكامل فترة الدراسة، وهي نسبة تعتب

القطاع الصناعي.

قارة، مصطفى، إصالح القطاع المالي والمصرفي (تجارب بعض الدول العربیة)، عن ندوة بعنوان "القطاع المالي في البلدان 110
اون مع صندوق النقد العربیة وتحدیات المرحلة المقبلة"، صندوق النقد العربي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي بالتع

.170، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة،ص2000أبریل 3-2الدولي والبنك الدولي، 
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إن نسبة مساهمة حصیلة الضریبة على المنتجات إلى إجمالي الضرائب والرسوم المفروضة -2

في سوریة كانت متذبذبة خالل الفترة مع اتجاه تصاعدي حیث وصلت في نهایة الفترة 

%) في بدایة فترة الدراسة.10انت حوالي ال(%) بعد أن ك40المدروسة إلى ما یقارب ال(

اختبار الفرضیة الثانیة:

أما بالنسبة لدراسة العالقة بین معدل نمو حصیلة الضرائب على المنتجات، ومعدل نمو 

، حیث حصلنا اإلحصائيSPSSاالستثمارات الصناعیة وقیاسها إحصائیًا عن طریق برنامج 

Modelعلى جدول  Summary : التالي

Model Summary

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

Change Statistics

R Square

Change F Change df1 df2 Sig. F Change

1 .405a .205 .149 6.27811 .255 2.399 1 7 .165

a. Predictors: (Constant), X

:نتیجة االختبار

) وهذا الرقم یدل على ارتباط 0.40االرتباط الخطي بین المتغیرین كان یساوي (وجدنا أن معامل

، كما أن هذا االرتباط غیر معنوي ودلل على ذلك قیمة معنویة ضعیف بین المتغیرین المدروسین

siqاالرتباط  f change) وبالتالي 0.05) وهي أكبر من مستوى الداللة (0.165حیث بلغت (

والتي تقول على H0أن هذا االرتباط ضعیف، وبالتالي نقبل الفرضیة العدم ال یوجد ارتباط أو

وهي H1 عدم وجود عالقة بین الحصیلة الضریبیة واالستثمار الصناعي، ونرفض الفرضیة 

الفرضیة الثالثة والتي تقول على وجود عالقة ذات داللة معنویة بین هذین المتغیرین السابقین. 
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تحلیل العالقة بین حجم اإلنفاق على تنفیذ أعمال البنیة التحتیة المبحث الرابع: 

في المدن الصناعیة السوریة والحجم اإلجمالي لالستثمارات فیها.

یعد االستثمار الصناعي قاطرة النمو االقتصادیة ألنه یؤدي إلى قیام العدید من المشروعات 

ة عن غیرها من القطاعات االقتصادیة اإلنتاجیة والخدمیة في مختلف المجاالت. وتتمیز الصناع

األخرى بمساهمتها العالیة في تحقیق األهداف العامة للتنمیة االقتصادیة. وبما أن التصنیع هو 

جوهر التنمیة بالنسبة للدول النامیة، والذي ال یمكن بدونه التغلب على التخلف االقتصادي 

توسیع القاعدة اإلنتاجیة وتنویع مصادر واالجتماعي والثقافي للبلد، جاءت مساهمة الصناعة في 

الدخل واستخدام الموارد المحلیة المادیة والبشریة من أجل بناء اقتصاد متوازن وتوسیع االستهالك 

وتحسن مستوى معیشة المواطنین .

وتختلف أهمیة االستثمار من قطاع اقتصادي إلى آخر واالستثمار في القطاع الصناعي 

ات االقتصادیة األخرى التي ترتبط معه بعالقات تشابكیة، وٕان كل یخلق فرص عمل في القطاع

.111فرص عمل مباشرة في القطاعات األخرى3-2فرصة عمل في القطاع الصناعي تخلق من 

وٕان ارتباط التنمیة الصناعیة بهذه االعتبارات جعلت منها قاعدة أساسیة إلحداث نمو 

أجل تحفیز القاعدة االستثماریة بشكل عام اقتصادي حقیقي. وفي هذا اإلطار عملت سوریة من

والقاعدة االستثماریة الصناعیة بشكل خاص من خالل وضع برامج وخطط تنمویة تهدف إلى 

تحقیق التوظیف األمثل للموارد، ومما یعود بالنفع والقیمة المضافة على القطاع الصناعي 

واالقتصاد بشكل عام .

صناعي إال أنه كغیره من القطاعات االقتصادیة وعلى الرغم من التطورات في القطاع ال

األخرى ما یزال یواجه صعوبات معقدة نظرًا ألهمیته في عملیة التطور االقتصادي . وفي إطار 

تشجیع الحكومة االستثمار بكافة المجاالت وبنفس الوقت الحفاظ على البیئة والحد من االنتشار 

ث المدن الصناعیة في عدرا (ریف دمشق)،الشیخ العشوائي للمحالت والورش الصناعیة جاء إحدا

الستقطاب االستثمارات المحلیة  2004/ لعام57نجار (حلب)، حسیاء (حمص) بالمرسوم رقم/

واألجنبیة. وفي إطار االهتمام بتنمیة المنطقة الریفیة ، وفي وقت الحق تم إحداث المدینة 

  .2007/لعام110الصناعیة في دیر الزور بالمرسوم رقم/

عتبر المدن الصناعیة أحد المصادر الرئیسیة لما یعرف بوفورات التجمع وهي الوفورات في وت

تكالیف النشاط اإلنتاجي المتأتیة في كون األنشطة اإلنتاجیة للصناعات المختلفة قریبة من 

111
.11، ص، مرجع سابق) : تعظیم القیمة المضافة في صناعة النسیج واأللبسة2008. سلمان ، حیان(
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بعضها، حیث أن تجمع الصناعات یكفل تنفیذ برامج التلمذة الصناعیة . كما أن المدن الصناعیة 

تخفیض تكلفة النقل للمدخالت من صناعة أخرى. كما تحقق الترابط الصناعي األمامي تحقق 

والخلفي حیث أن منتجات مشروع معین هي مدخالت وسیطة أو إنتاجیة  لمشروع آخر.

وكان الهدف من إحداث تلك المدن الصناعیة هو جذب االستثمارات وتأمین مساحات 

السكنیة . وٕان ما تقدمه المدن الصناعیة من توفیر األرض مناسبة للصناعة بعیدًا عن التجمعات 

والمبنى بتكلفة منخفضة تشكل حافزُا لالستثمار. كذلك إن للحوافز الضریبیة وغیر الضریبیة  

التي تقدمها المدن الصناعیة دورًا في تشجیع االستثمار في هذه المدن . وللمدن الصناعیة دور 

إلقلیمي وتحقیق التوازن بین مختلف أقالیم االقتصاد.في التنمیة اإلقلیمیة والتخطیط ا

إضافة إلى المنافع االقتصادیة التي تحققها المدن تحقق المدن الصناعیة منافع بیئیة مما 

یسهل الرقابة البیئیة للحد من التلوث البیئي ویقلل من التلوث في المناطق اآلهلة بالسكان. كما 

حال إقامة تجمعات سكنیة للعمال مزودة بمرافق صحیة تحقق السالمة العمالیة والمهنیة في

وتعلیمیة مما یزید من إنتاجیة العاملین ویخفض من تكالیف انتقال العمال بین مراكز العمل 

.112ومراكز السكن

-یعتبر إنشاء المدن الصناعیة في الجمهوریة العربیة السوریة حلب (الشیخ نجار)و 

من أحد العوامل الهامة في دفع عجلة النمو  زوردیر ال–ریف دمشق(عدرا) -حمص(حسیاء)

االقتصادي ودفع عملیة التنمیة بشكل كبیر حیث تتیح ألصحاب المنشآت والمشاریع والمستثمرین 

الراغبین بإقامة مصانع جدیدة الدخول في الحقل الصناعي.

-رباءالكه-وفي المجال االقتصادي فإنها تتیح فرصة الحصول على أراضي مخدمة (بالمیاه

الطرق) وذلك بسعر الكلفة واالستفادة من میزة التقسیط لمدة خمس سنوات، وأیضًا -الهاتف

أراضي سكنیة للعمال في المصانع داخل المدینة وبأسعار معقولة. باإلضافة إلى جمیع أنواع 

الخدمات األساسیة التي یحتاجون إلیها في المستقبل، والقطاع الصناعي یجني من هذه المدن 

ید من المزایا ویمكن حصول الصناعیین على جمیع الخدمات بشكل مرن وسریع وبما یالئم العد

احتیاجاتهم الصناعیة.

على  2007/ لعام  9ولتسهیل االستثمارات نص مرسوم إنشاء هیئة االستثمار السوریة رقم/ 

مدیریات إحداث النافذة الواحدة التي ستسهل تسییر أمور المستثمرین من خالل التواصل مع ال

الحكومیة بالنیابة عنهم.

112
41ن النامیة ، رسالة ماجستیر، عمان ، ص): اقتصادیات المناطق الحرة والمدن الصناعیة في البلدا1986. نصر ، رلى (
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هذا مع ضرورة االشارة إلى قانون االستثمار الذي ساهم في إفساح المجال للمستثمرین 

السوریین سواء المقیم منهم أو المغترب، وللمستثمرین العرب واألجانب لالستثمار في سوریة على 

في جذب االستثمارات، وكان أساس موحد من حیث اإلعفاءات والمزایا، وكان لصدوره أثر كبیر 

.113من المتوقع أن یستمر ذلك بوجه متصاعد لو جرى التقید بأحكام القانون المذكور

:114مزایا االستثمار في المدن الصناعیة السوریة

تأمین األراضي المخدمة بالبنیة التحتیة وأبنیة الخدمات الجاهزة إلقامة كافة المعامل .1

والمنشآت الصناعیة . 

الة والسكن العمالي وكافة الخدمات. توفر العم.2

بیع األراضي إلى المستثمرین بموجب عقود التراضي بأسعار التكلفة وبدون أرباح .3

وبأقساط لمدة خمس سنوات، وتوفیر األرض للتوسع المستقبلي.

% من تكلفتها خارج المدن. 30تقدیم الكهرباء بتكلفة منخفضة تعادل .4

یة.معدل ضریبة منخفض وٕاعفاءات ضریب.5

إمكانیة بیع مشاریعهم وهو لیس متاحًا خارج المناطق الصناعیة. .6

إمكانیة التكامل مع منشآت صناعیة موجودة في المنطقة..7

تستفید المشاریع المقامة في المدن الصناعیة من كافة الحوافز المعطاة للمستثمرین .8

 .1958/ لعام21/ والقانون الصناعي رقم /10بموجب القانون رقم /

) التالي واقع تنفیذ أعمال البنیة التحتیة في المدن الصناعیة األربع 54-3الجدول (ویبین

31/12/2010لغایة 

113
): الصناعة واالستثمار في الصناعات المتوسطة والتحویلیة الواقع الراھن، ومقترحات لمعالجتھ، المؤتمر الصناعي 2005دعبول ، محمد (.

.19/5/2005-18الوطني األول تحت شعار : من أجل مساھمة أكبر للصناعة في التنمیة ، وزارة الصناعة ، 
114

. http://www.investinsyria.org/page.php?mod=content&action=view-cat&cat-id=40
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) یبین واقع تنفیذ أعمال البنیة التحتیة54-3جدول رقم (

31/12/2010في المدن الصناعیة األربع لغایة 

الزیادة السنویة وعالمجمدیر الزورحسیاءالشیخ نجار عدرا الوحدةنوع الخدمات

%40022512014088521 كمشبكات طرق رئیسیة

%5984851381412357 كمشبكات صرف صحي

شبكات میاه شرب الصناعیة 

 والري
%1243355137140187550 كم

%146793616خزانخزانات میاه أرضیة وعالیة

%104094222890230012 كمشبكات كهرباء وانارة صناعیة

%64411525محطةمحطات تحویل كهرباء

%16581531030926مركزمراكز تحویل كهرباء

%20632510506366 كمشبكات هاتف

%21520412711766328هكتارمسطحات خضراء

:2010وزارة اإلدارة المحلیة (المصدر : ة ، دمشق.، مدیریة المدن الصناعیالتقریر السنوي)

) السابق أن المدن الصناعیة القت اهتمامًا متواضعا من حیث 54-3یبین الجدول رقم (

البنى التحتیة وذلك من أجل تأمین قاعدة بناء للصناعات الموجودة في المدن الصناعیة. كما 

یالحظ أن التوسع األكبر كان في مجال میاه الشرب الصناعیة والري ، حیث كان بزیادة قدرها 

وذلك من أجل  2009%عن 28تلیها إقامة المسطحات الخضراء بزیادة2009% عن السنة 50

االهتمام بالجانب البیئي إلدارة العملیة الصناعیة وحمایة البیئة، تلیها التوسع بمحطات التحویل 

% على التوالي. ویالحظ االهتمام األقل كان 26%و25الكهربائي ومراكز التحویل بزیادة 

% على التوالي .7%و6تف والصرف الصحي ببشبكات الها

كما أن مدینة عدرا الصناعیة تحظى بالنصیب األكبر في تنفیذ األعمال حیث تعتبر األكبر 

حوالي 2010من بین المدن الصناعیة في عدد المنشآت فقد بلغ عدد المنشآت حتى تاریخ 

ید البناء واإلنتاج ثم حسیاء منشأة ق2006منشأة قید البناء واإلنتاج، تلیها الشیخ نجار 2070

منشأة على التوالي.  16و462ودیر الزور ب

ولدراسة العالقة بین حجم اإلنفاق على تنفیذ أعمال البنیة التحتیة في المدن الصناعیة 

السوریة وبین حجم االستثمارات االجمالیة المقامة فیها نستعرض الجدول التالي:
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)55-3جدول رقم (

اإلنفاق التراكمي على تنفیذ البنیة التحتیة في المدن الصناعیة وحجم االستثمار العالقة بین حجم 

)2010-2006االجمالي فیها للفترة (

20062007200820092010 العام

حجم االنفاق التراكمي على تنفیذ 

البنیة التحتیة

(ملیار لیرة سوریة)

8.62712.74716.25922.00425.61

الجمالیة حجم االستثمارات ا

(ملیار لیرة سوریة)
121188234379480

معدل نمو االنفاق على تنفیذ 

البنیة التحتیة
-47.8%27.6%35.3%16.4%

%26.6%62.0%24.5%55.4-معدل نمو حجم االستثمارات 

.2010المصدر: تقریر هیئة االستثمار للعام 

ل من االنفاق على تنفیذ أعمال البنیة نالحظ من الجدول السابق التذبذب في معدل نمو ك

التحتیة، وحجم االستثمارات اإلجمالیة، إال أن هذا التذبذب كان متوافقًا في معدلي النمو، أي أن 

زیادة معدل نمو االنفاق على تنفیذ أعمال البنى التحتیة، یرافقه زیادة في معدل نمو حجم 

ق على تنفیذ أعمال البنى التحتیة، یرافقه االستثمارات االجمالیة، وانخفاض معدل نمو االنفا

انخفاض في معدل نمو حجم االستثمارات االجمالیة.

اختبار الفرضیة الثالثة:

توصلنا للنتائج التالیة:SPSSباالعتماد على البرنامج اإلحصائي 

Descriptive Statistics

Mean Std. Deviation N

Y 280.4000 146.33967 5

X 17.0494 6.85391 5

Correlations

Y X

Pearson Correlation Y 1.000 .991

X .991 1.000

Sig. (1-tailed) Y . .001

X .001 .

N Y 5 5

X 5 5
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ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 84045.024 1 84045.024 156.007 .001a

Residual 1616.176 3 538.725

Total 85661.200 4

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Correlations

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part

1 (Constant) 4.041 1.149 3.516 .039

X .046 .004 .991 12.490 .001 .991 .991 .991

a. Dependent Variable: Y

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the

Estimate

Change Statistics

R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change

1 .991a .981 .975 23.21046 .981 156.007 1 3 .001

a. Predictors: (Constant), X
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نتیجة االختبار:

Descriptiveبالنظر إلى بیانات الجدول - Statistics نجد أن متوسط حجم االنفاق التراكمي لتنفیذ أعمال

یدل على )6.85) وذلك بانحراف معیاري (17.05) قد بلغ (2010-2006البنیة التحتیة للفترة (

اختالف قیمة االنفاق على تنفیذ البنیة التحتیة بین السنوات المختلفة ولكن لیس بشكل كبیر، كمان اننا 

) وبانحراف معیاري 280.4نجد أن متوسط حجم االستثمارات اإلجمالیة خالل فترة الدراسة بلغ (

وسة.) یدل على اختالف قیم االستثمارات اإلجمالیة بین السنوات المدر 146.34(

مما یدل على وجود عالقة (R=0.99)نجد ان قیمة معامل االرتباط Correlationsبالنظر إلى جدول -

قویة بین قیمة اإلنفاق على تنفیذ أعمال البنیة التحتیة واالستثمارات اإلجمالیة في المدن الصناعیة خالل 

) وهي أصغر من 0.001ال الداللة (احتم(Siq)فترة الدراسة، كما أن هذا االرتباط معنوي حیث أن قیمة 

) مما یعني وجود عالقة بین قیمة اإلنفاق على تنفیذ أعمال البنیة التحتیة 0.05مستوى الداللة (

واالستثمارات اإلجمالیة في المدن الصناعیة خالل فترة الدراسة وهي عالقة طردیة موجبة.

Modelمن الجدول - Summary من 98.1)، وبالتالي فإن (0.981یبلغ (نجد أن معامل التحدید (%

التغیرات التي تتحدث في االستثمار اإلجمالیة تفسر أو تنسب إلى التغیرات التي تطرأ على حجم اإلنفاق 

تنفیذ أعمال البنى التحتیة للمدن الصناعیة، وما تبقى یعود ألسباب أخرى. على

نجد أن االرتباط معنوي حیث أن Coefficientsaوجدول المعامالت ANOVAbمن جدول تحلیل التباین -

) ، مما یدل على معنویة االرتباط، كما أنه للمعالم قیمًا معنویة 0.05) أقل من (siq)0.001قیمة 

%) وبالتالي فإننا نقر بوجود عالقة خطیة بین قیمة اإلنفاق على تنفیذ أعمال 5ضمن مستوى داللة (

لمدن الصناعیة خالل فترة الدراسة.البنیة التحتیة واالستثمارات اإلجمالیة في ا

مما سبق نجد أن النموذج المقترح للتعبیر عن العالقة بین قیمة اإلنفاق على تنفیذ أعمال البنیة التحتیة -

واالستثمارات اإلجمالیة في المدن الصناعیة خالل فترة الدراسة، هو نموذج جید ویعتبر صالحًا للتنبؤ 

قامة في هذه المدن .بحجم االستثمارات الصناعیة الم

فتكون المعادلة الخطیة لالستثمارات االجمالیة هي :

Y=4.041 + 0.046 X
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:نتائجال

هناك عالقة إیجابیة جیدة ما بین حجم  قروض المصرف الصناعي واالستثمار الصناعي في سوریة.-1

سوریة.توجد عالقة ضعیفة ما بین حصیلة الضرائب على المنتجات واالستثمار الصناعي في-2

هناك عالقة إیجابیة قویة ما بین قیمة االنفاق على تنفیذ أعمال البنیة التحتیة في المدن الصناعیة -3

واالستثمارات اإلجمالیة في المدن الصناعیة.

ارتفاع حجم السیولة لدى المصارف اإلسالمیة في سوریة النخفاض حجم استثماراتها وقلة الخدمات -4

داثة التجربة في سوریة واعتماد أغلب استثماراتها على أسلوب المرابحة لسرعة التمویلیة التي تقدمها، ولح

% من أنشطتها التمویلیة عام 95تسییلها ووضوح التدفق النقدي والعائد شبه المضمون فشكلت ما نسبته 

2010.

یر أغلب استثمارات محفظة القروض المصرفیة إلى القطاع التجاري والخدمي مما ساهم في تطو اتجاه-5

القطاعات الخدمیة على حساب القطاعات االنتاجیة .

إن جذب االستثمارات وخاصة الصناعیة لیس هدفًا بحد ذاته، إنما الغایة هي رفع وتائر معدالت -6

النمو االقتصادي التي یجب أن تنعكس إیجابًا على مستوى معیشة المواطن.

فاقم المخاطر.تعاني سوریة من تدهور بیئة األعمال وارتفاع تكالیفها وت-7

على الرغم من قیام عدد من المصارف الخاصة في سوریة إال انه وحتى اآلن ال یزال النظام -8

المصرفي والتعامالت المالیة من القضایا المهمة التي تعیق عمل المستثمرین في سوریة، ذلك نتیجة توجه 

عدم وجود التكامل بینهما .المصارف الخاصة إلى تقدیم نفس الخدمات التي تقدمها المصارف العامة و 

إن البنیة التحتیة المتطورة تلقى تفضیل المستثمر عن اإلعفاءات والتسهیالت و ذلك ألن انخفاض -9

مستوى الخدمات یرفع من تكلفة االستثمار على وجه العموم واالستثمار الصناعي على وجه الخصوص، 

مما یدفع المستثمر إلى العدول عن االستثمار .

لمدن الصناعیة و عدم استكمال بناءها، سواء البنیة التحتیة أو المرافئ الجافة أو إن حداثة ا-10

المشاریع السكنیة، حد من دورها وقدرتها على أداء الدور المطلوب منها في جذب االستثمارات 

الصناعیة.

صل ) من أ21المركز (2010بالنسبة لمؤشر البنیة التحتیة في سوریة فقد احتلت سوریة في العام -11

) دولة عربیة مشاركة في هذا المؤشر الصادر عن المعهد العربي في الكویت .24(
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یعتبر الفساد وانخفاض جودة تنفیذ المشاریع من العوامل الهامة في رفع كلفة المشاریع المقامة -12

وتأخیر تشغیلها و وضعها في الخدمة األمر الذي أدى إلى ضعف المؤشرات التنافسیة لسوریة .

یل المصارف اإلسالمیة للنشاط الزراعي والسیاحي وانخفاضه بالنسبة للصناعة.غیاب تمو -13

مستورداتنا من إن المواد بشكلها الخام تشكل النسبة األعلى من صادراتنا في سوریة في حین أن-14

السلع المصنوعة تشكل النسبة األكبر من إجمالي المستوردات خالل الفترة المدروسة، وهذا إن دلنا على 

فإنه یدلنا على عدم وجود تحسن في عملیات التصنیع واإلحالل محل الواردات خاصة وأن هذه شيء 

، ارتفعت 2000) عام %38النسبة قد اتجهت نحو االرتفاع خالل الفترة المدروسة ، فبعد أن كانت (

 . 2010) عام %52لتصل إلى (

ظل التشریعات والقوانین إن نجاح أي عملیة إصالحیة أو إعادة هیكلة، من الصعب أن یتم في -15

الحالیة على اعتبارها شكلت المناخ الرخو النحراف القطاع الصناعي عن أداء مهامه الرئیسیة.

إن عملیة تطویر وتحدیث الصناعة السوریة، وخاصة التحویلیة تعتبر إحدى المكونات األساسیة -16

ة وتنافسیة الصناعات الوطنیة لإلصالح االقتصادي، حیث أنه ال یبقى أي معنى لإلصالح دون رفع كفاء

.وتطویر بیئتها االستثماریة 

القطاع الخاص الصناعي في الصناعات التحویلیة أكثر كفاءة من القطاع العام .-17

ضعف موقع سوریة في أغلب المؤشرات الدولیة المتعلقة باالستثمار.-18
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 ات :مقترحال

التي تهدف إلى تطویر تقدیم مجموعة من المقترحاتیمكننا التي تم التوصل إلیها ، فإنه نتائجمن خالل ال

بیئة االستثمار الصناعي في سوریة، وتحسین المناخ االستثمار ، إضافة إلى تطویر النظام المصرفي 

وتحسین أدائه ، وصوًال إلى رفع كفاءة تمویل المصارف لالستثمار في سوریة :

ة تحت مسمى قانون تحفیز الصناعة لتمییز یجب العمل على صیاغة قانون جدید خاص بالصناع-1

االستثمار الصناعي عن غیره، وٕاعطاءه جملة من المحفزات الضریبیة وغیرها متعلقة بحجم االستثمار 

وكافة التفاصیل الخاصة به، ویجب أن تعطى الشركات الصناعیة إعفاءات ضریبیة لمدة التأسیس على 

لكافة السفارات والوزارات والجهات المعنیة الترویج لهذا القانون األقل كما تفعل العدید من الدول، كما یجب 

.في الداخل والخارج

تعزیز الفعالیة االقتصادیة لالستثمار الحكومي في إنشاء المدن الصناعیة باإلسراع في تنفیذ البنیة -2

التحتیة فیها .

ات األخرى فهي تمتص التركیز على قطاع الصناعة بعامة والتحویلیة بخاصة لكونها مثورة للصناع-3

األیدي العاملة كما أن مستلزماتها متوفرة وٕامكانیة المنافسة بها ممكنة ، كما ان القطاع الخاص الصناعي 

% في الصناعات التحویلیة .99یتركز بنسبة 

تشجیع االستثمار الصناعي وبخاصة المشروعات الصناعیة الكبیرة التي تنفذ على قانون االستثمار -4

وتعدیالته ، وذلك لقدرتها على خلق فرص العمل واستخدام التكنولوجیا الحدیثة ذات  1991 لعام 10رقم 

اإلنتاجیة المرتفعة.

تحسین مناخ االستثمار الصناعي وذلك من خالل :-5

 ناالستمرار بتطویر األنظمة والقوانین وبخاصة ما یتعلق منها بالصناعة ، كأن یتم تعدیل قانو - أ

زایا الممنوحة فقط للمشروعات الصناعیة التي تقام في األنشطة االستثمار بحیث تعطى الم

المرغوبة في االقتصاد الوطني ، كالصناعات التي تتوفر مستلزمات إنتاجها .

وذلك من خالل تخفیض عدد الجهات المشرفة ومحاربة الفسادتقلیل الروتین والبیروقراطیة-  ب

ص المطلوبة وتفعیل النافذة الواحدة.على االستثمار وتسهیل إجراءات الحصول على التراخی

االهتمام بتحقیق المزید من التطویر في البنیة التحتیة كالموانئ والسكك الحدیدیة وتوسیع شبكة -  ت

االتصاالت السلكیة و الالسلكیة وزیادة مستخدمي االنترنت .
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معالجة مشكلة ضعف التمویل التي یعاني منها المستثمرون في القطاع الخاص الصناعي -  ث

وذلك ممكن باتباع طرق مختلفة نذكر منها :

i. (المستثمر) أن تقوم المصارف العامة والخاصة بمنح ائتمان مصرفي لصاحب المشروع

بضمان المشروع ذاته ، حیث یمنح المستثمر قرضًا بمجرد توفر األرض الالزمة إلنشاء المشروع 

وذلك بموجب كشوفات ، وبعد دخول وٕاقامة بناء المصنع ثم یمنح قرض آخر لشراء اآلالت والمعدات 

لعام  10المشروع في اإلنتاج یعفى من الضریبة لمدة خمس سنوات بحسب قانون االستثمار رقم 

وتعدیالته وبعد خمس سنوات یبدأ المستثمر بسداد القرض من إیرادات المصنع ، ویجب على 1991

مبلغ القرض الممنوح بحجم نشاط المؤسسات المالیة المانحة لالئتمان المصرفي مراعاة  أن یكون 

المشروع وذلك لتغطیة القرض في حال فشل المشروع .

ii. أن تقوم الدولة بتجهیز مصانع على شكل أجنحة صناعیة تؤجر للمستثمرین في المشاریع

الصناعیة الصغیرة وفق شروط محددة ولمدة إیجاریة محددة .

ل االقتصادي فیما بینها وذلك من خالل إقامة االستفادة من تجارب الدول األجنبیة في تحقیق التكام-6

ما یسمى مثلث للنمو بین ثالث مدن (مدینة سوریة ومدینتین من الدول المجاورة) كالقامشلي في سوریة 

والمدینتین المتاخمتین لها في العراق وتركیا ، مما یساهم في تحقیق النمو االقتصادي للدول الثالثة ، من 

جنبیة المباشرة إلى هذا المثلث وتوفیر فرص عمل متزایدة ، وذلك على غرار ما خالل جذب االستثمارات األ

قامت به دول جنوب شرق آسیا في حقبة الثمانینیات من إنشاء مثلث للنمو االقتصادي وخیر مثال على 

قة كل باقتراح من سنغافورة ومواف1989اندونیسیا الذي تم إنشاؤه عام -سنغافورة-ذلك مثلث النمو مالیزیا

من مالیزیا وٕاندونیسیا، وخالل السنوات الخمس األولى جذب هذا المثلث كمیات هائلة من االستثمارات 

PHILIPS ،SONY،SIEMENS(بلیون دوالر وكان من كبار المستثمرین شركات 10الخاصة بلغت 

،HYUNDAI( واجتذبت جزیرة باتام ،)BATAM( 34بیة من شركة أجن700اإلندونیسیة وحدها أكثر من

دولة و أكثر من ملیار دوالر وقامت الحكومة اإلندونیسیة بوضع استثمارات في هذه المنطقة معظمها 

% من دخل تصدیر إندونیسیا ما عدا النفط والغاز 14صناعیة موجهة للتصدیر حیث ولدت ما یقارب 

.115 2004ألف عام في عام  260وخلقت فرص عمل ألكثر من 

مترابطة والمتشابكة فیما بینها وتشجیع االستثمارات المنتجة بقصد التصدیر.تشجیع االستثمارات ال-7

اتباع أسلوب التسویق الخدمي في الترویج للمناخ االستثماري في سوریة من خالل:-8

115Toh Mun Heng (2006),Development in the Indonesia - Malaysia – Singapore Growth Triangle Department of
Business Policy, Faculty of Business Administrate national University of Singapore 31 March.
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إطالق مسابقة برمجیة في البالد األوروبیة تحمل مالمح البیئة االستثماریة في سوریة، وتسوق - أ

 لها .

ج التدریب المهني في الدول األجنبیة ، وتقدیم رعایة تنمویة لها تقود إلى تبني تطبیق بعض برام-  ب

االستثمار في األسواق السوریة .

تطویر مشاریع البنیة التحتیة وتدعیمها ، وتوظیفها في الترویج لالستثمار في سوریة .-  ت

ات السلبیة التي الترویج للمؤثرات اإلیجابیة في المناخ االستثماري السوري بما یتناسب مع المؤشر -  ث

تشهدها دول العالم عمومًا.

العمل على التعریف بالمناطق الصناعیة بشكل أوسع من خالل الندوات والترویج لالستثمار في هذه -9

المدن باإلضافة إلى إصدار التقاریر والدوریات السنویة المتعلقة بالمدن الصناعیة والعمل على تأمین 

ستثمرین العرب واألجانب واستكمال مكونات نظام النافذة الواحدة التسهیالت في إنجاز المعامالت للم

وتفعیل هذا النظام .

إعداد نظام خاص لالستثمار في المدن الصناعیة لتوفیر الخدمات التي ترضي المستثمر -10

والمتعاملین مع المدن .

شریعات تخصیص جزء من المدن الصناعیة إلنشاء المناطق الحرة وتأمین كافة مستلزماتها من ت-11

وبنى وخدمات .

تشكیل مجلس خاص للتنمیة الصناعیة یتولى وضع ومتابعة تنفیذ الخطط واالستراتیجیات والسیاسات -12

الخاصة بالتنمیة الصناعیة واالستثمار الصناعي ومتابعة تنفیذها، والتنسیق بین الوزارات والجهات العامة 

راء أو نائبه االقتصادي بحیث یضم إضافة إلى والخاصة ذات العالقة بالصناعة برئاسة رئیس مجلس الوز 

وزراء الصناعة والمالیة واالقتصاد واإلدارة المحلیة والتخطیط ممثلین فعالین من القطاع الخاص ومن 

المختصین والمستشارین، ویمكن أن تنبثق عن هذا المجلس لجان وطنیة مختصة للنهوض بفروع الصناعیة 

.الوطنیة الرئیسیة والمستهدفة

ورة إعطاء مسألة التمویل الصناعي االهتمام المطلوب من المصارف العامة والخاصة وكذلك ضر -13

الصنادیق المخصصة لذلك وبشكل خاص ما یتعلق بتسهیل شروطه وضماناته وتفعیل دور ما هو موجود 

حقیقها حالیًا منها، باإلضافة إلى أهمیة التدقیق المتعمق في شهادات المنشأ للبضائع المستوردة لجهة ت

%40الشروط المتعارف علیها في هذا المجال وبشكل خاص تحقیق قیمة مضافة محلیة ال تقل عن 

وكذلك أسعارها، إضافة إلى طلب الحصول على شهادات جودة معتمدة للمستوردات الصناعیة من مخابر 

.وهیئات معتمدة عالمیًا وتحقیقها للمواصفات الوطنیة والعالمیة
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لمؤشرات االقتصادیة لكشف وتشخیص المشكالت من اجل سهوله معالجتها.الشفافیة في عرض ا-14

تطویر البنیة التحتیة وبشكل خاص شبكة الطرق والجسور والمطارات والمرافئ وشبكات الكهرباء -15

والمیاه والصرف الصحي وتحسین خدمات االتصاالت وخدمات المدن الصناعیة .

شركات المساهمة بشكل خاص و تقدیم التسهیالت تبسیط إجراءات إنشاء الشركات بشكل عام وال-16

القانونیة و الخدمات بأسرع وقت ممكن ، وذلك من خالل تفعیل عمل النافذة االستثماریة الواحدة من أجل 

تبسیط وتسهیل اإلجراءات للمستثمرین.

التشریعات تحدیث القوانین والمراسیم والقرارات االقتصادیة والمالیة وتطویرها بشكل مستمر ، وٕایجاد -17

التي یتطلبها العمل وفق اقتصاد السوق االجتماعي ، وتستكمل حمایة المستثمر، والتشریع الناظم للتجارة 

االلكترونیة.

، والعمل حداث منطقة صناعیة في كل مدینة سوریة بحیث تصبح أماكن جذب استثماريإل السعي-18

الستثماریة المتاحة والقطاعات التنافسیة و إنجاز خارطة استثمار سورّیة ترشد المستثمر إلى الفرص ا على

االعتماد على المؤشرات الدولیة في تقویم مدى تحسن المناخ االستثماري في سوریة.

)، وهو منتدى عالمي WAIPAاالنضمام إلى عضویة االتحاد الدولي لهیئات تشجیع االستثمار (-19

تثمار من كافة أنحاء العالم.هیئة لتشجیع االس174لتبادل الخبرات یضم في عضویته أكثر من 

ال بد من إجراء إصالح مالي ومصرفي إلیجاد بیئة استثماریة وتمویلیة سلیمة وتطویر مشاریع أتمتة -20

المصارف ، وربط فروعها مع بعضها البعض وبالمصارف بشكل یتیح تنفیذ المعامالت بشكل آني ، مما 

ع بشكل یضمن التنفیذ اآلني للحوالة و وضع المبلغ یؤدي إلى تنفیذ مشروع الحوالة اإللكترونیة بین الفرو 

بحساب المستفید بشكل مباشر.

تحدیث النظام الضریبي برمته سواء من حیث معدالت الضرائب والرسوم ، أو من حیث آلیات -21

العمل واإلجراءات، وتوضیح المطارح الضریبیة بطریقة تحد من التهرب الضریبي، والتالعب والفساد 

مكافحة التهرب الضریبي وتحصیل حقوق الخزینة ، باإلضافة إلى ضرورة تخفیض الضرائب واالستمرار في

والرسوم على الضمانات المقدمة للمصارف من أجل الحصول على التمویل .

العمل على تنویع األنشطة التمویلیة اإلسالمیة على كافة القطاعات االقتصادیة ، مما یساهم في -22

رف اإلسالمیة .زیادة الدور التنموي للمصا
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خاتمة   :

لقد اعتمد البحث على العدید من مصادر البیانات، والتي تمثلت في كل من المجموعات اإلحصائیة 

للسلسلة الزمنیة المدروسة ، وأعداد من النشرات الربعیة الصادرة عن مصرف سوریة المركزي، باإلضافة 

من مصادر البیانات التي سیتم ذكرها في بند المراجع.إلى أعداد من التقاریر العربیة والعالمیة، وغیرهم 

واجه البحث العدید من الصعوبات، والتي تركزت بشكل أساسي بقلة وعدم حیادیة أكثریة المصادر، 

باإلضافة إلى اتباع تبویبات مختلفة في عرض البیانات ، واختالف أحیانًا في البیانات المتعلقة بمؤشر ما 

و بین مجموعة إحصائیة وأخرى، مما استدعى جهدًا مضاعفًا في البحث عن بین مصدر رسمي وآخر، أ

البیانات االكثر موثوقیة، والعمل على توحید طرق عرضها في سیاق البحث .

وبشكل عام حاول البحث أن یقدم إضافة علمیة متواضعة في مسیرة البحث العلمي ، سواء من حیث 

كار التي تضمنها ، والتي یمكن لمن یطلع علیها أن یستقي الموضوع الذي تم اختیاره أو من حیث األف

منها الكثیر من مواضیع البحث العلمي المتجددة، والتي قد ال تكون قد أشبعت بالبحث والتحلیل في هذه 

.مًال في أن یتحقق لها ذلك في أبحاث أخرى سواء مني أو من غیري من طالب البحث العلميآالدراسة، 
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لمراجع باللغة العربیة :ا-1

الكتب :1\1

)، التصنیع والعالم النامي، ترجمة فؤاد خوري، عبد الكریم ناصیف، منشورات 1986آالن( مونتاجوي،-

وزارة الثقافة ، دمشق .

)، التكامل الصناعي السوري اللبناني: اإلمكانیات والفرص، مركز دراسات 2002د.دمشقیة، نهاد(-

.311روت، صالوحدة العربیة، بی

) . مقومات االنتاج واالنماء االقتصادي "أسس جغرافیا االنتاج "، دار الفكر 1996د.وهب، علي(-

اللبناني، بیروت .

-)، االقتصاد السوري على مشارف القرن الحادي والعشرین، دار مشرق1997د.الحمش، منیر(-

مغرب، دمشق.

.السوري، دار الرضا للنشر ، دمشق)، أوراق في االقتصاد2006د .حبیب، مطانیوس (-

): مبادئ وأساسیات االستثمار، الدار الجامعیة، 2010محمد، نهال فرید مصطفى (د.الحناوي،-

االسكندریة.

) ، إدارة المخاطر االئتمانیة، رمضان للنشر، االسكندریة.2003د.الشواربي، عبد الحمید(-

–قتصاد الصناعي " ، منشورات ذات السالسل ) ، " مقدمة في اال2002د. العمر، حسین، (-

الطبعة االولى .–الكویت

.1998-1997): الكتاب االستراتیجي  السنوي 1998مركز المعلومات القومي(-

الرسائل واألطروحات :2\1

)، دور المصارف في تمویل االستثمار في سوریة، أطروحة دكتوراه، 2009الشلبي، مطیع أسعد،(-

لیة االقتصاد.جامعة دمشق، ك

) ، دور سیاسات االستثمار في تغییر هیكلة القوى العاملة في سوریة منذ 2009ركاج، یحیى محمد (-

، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه، جامعة تشرین، كلیة االقتصاد، قسم اإلحصاء والبرمجة، 1990العام 

اختصاص السكان والتنمیة .

مار الحكومي في قطاع الصناعة ودوره في تنمیة الصادرات )، االستث2002العلي، محمود ابراهیم (-

السوریة، رسالة ماجستیر، جامعة دمشق، كلیة االقتصاد.
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)،"آلیات تشجیع وترقیة االستثمار كأداة لتمویل التنمیة االقتصادیة" أطروحة 2005الزین، منصوري(-

دكتوراه، جامعة الجزائر، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر.

)، فعالیة السیاسة المالیة في تشجیع االستثمارات في سوریة، رسالة ماجستیر، 2010جدید، شیرین (-

جامعة تشرین، كلیة االقتصاد.

)، "التنمیة االقتصادیة سیاسیًا في الوطن العربي "، أطروحة مقدمة 2008البیاتي، فارس رشید (-

اإلدارة واالقتصاد ، عمان .للحصول على شهادة  الدكتوراه في االقتصاد ، كلیة 

FDI)، "دور النظام المالي في استقطاب االستثمارات األجنبیة المباشرة 2009اسماعیل، روال غازي (-

،دراسة تحلیلیة لسوریة، أطروحة دكتوراه ، جامعة تشرین ، كلیة االقتصاد ، قسم االقتصاد والتخطیط .

د االقتصادي ، دراسة في االقتصاد السوري، رسالة ) . الطلب الكلي والركو 2005رجب، هدى صافي(-

ماجستیر ، كلیة االقتصاد ، جامعة دمشق.

)،آلیة دخول القطاع العام الصناعي السوري في سوق األوراق المالیة ، رسالة 2008علي، شادي (-

ماجستیر ،جامعة تشرین .

ها ،تطورها ،آفاقها المستقبلیة، )، العمالة في القطاع الخاص الصناعي ،واقع2010ابراهیم، بشار (-

رسالة ماجستیر، جامعة تشرین ، كلیة االقتصاد .

)، الفعالیة االقتصادیة لالستثمار الحكومي في إنشاء المدن الصناعیة في 2011حلیمة، بشرى (-

سوریة، رسالة ماجستیر ، جامعة تشرین .

ستثمار األجنبي المباشر إلى الدول ): دور المناخ االستثماري في جذب اال2009شلغوم، عمیروش (-

العربیة: االقتصاد الجزائري أنموذجًا، رسالة ماجستیر، كلیة االقتصاد ، جامعة دمشق.

): اقتصادیات المناطق الحرة والمدن الصناعیة في البلدان النامیة ،رسالة 1986نصر، رلى (-

ماجستیر، عمان .

التقاریر و الدوریات والمجالت :3\1

لعام  10)، حركة االنفاق االستثماري في ظل قانون االستثمار رقم 2002هرمز، نور الدین (.د.أ -

، مجلة جامعة تشرین.2001وتعدیالته وتقییم نتائج تطبیقه منذ صدوره حتى منتصف عام 1991

المتوسطیة -) ، الصناعة التحویلیة السوریة ومتطلبات الشراكة األوروبیة2002عبده (د.الحمصي،-

.مجلة جامعة دمشق ،المجلد الثامن عشر، العدد الثاني
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، 1991لعام 10): واقع االستثمار في سوریة في ظل قانون االستثمار رقم 2001د. فضلیة، عابد (-

.2، العدد 17مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة ، المجلد 

قتصادیة على مناخ االستثمار في الدول ). أثر السیاسات اال2005د.الربیعي ،فالح خلف علي(-

،تموز (یولیو) .23العربیة ،مجلة العلوم االنسانیة ، العدد 

،"جذب االستثمار األجنبي إلى دول مجلس التعاون واختیار األسس )2001(بن علي المسلم، محمد -

، مجلة التعاون الصناعي في الخلیج العربي ، أكتوبر.الصحیحة

،مجلة ) : تعظیم القیمة المضافة في صناعة النسیج واأللبسة2008حیان(سلمان، د.أحمد-

یونیو.–/ حزیران 347العدد / –االقتصادیة، السنة السابعة 

)، التجارة الخارجیة والنمو االقتصادي، المعهد العربي للتخطیط بالكویت ، 2008د. الكواز، أحمد (-

أیار، السنة السابعة.\مایوسلسلة جسر التنمیة، العدد الثالث والسبعون ،

): التقریر االقتصادي العربي الموحد . 2009صندوق النقد العربي (-

): التقریر االقتصادي العربي الموحد .2008صندوق النقد العربي (-

): تقریر مناخ االستثمار في الدول العربیة، الكویت.2007المؤسسة العربیة لضمان االستثمار (-

في سوریة ، دمشق.2010): تقریر االستثمار الخامس لعام 2010ار السوریة (هیئة االستثم-

في سوریة ، دمشق.2009): تقریر االستثمار الرابع لعام 2009هیئة االستثمار السوریة (-

في سوریة ، دمشق.2008): تقریر االستثمار الثالث لعام 2008هیئة االستثمار السوریة (-

) ، تقریر حول الفساد في العالم.2010لیة (منظمة الشفافیة الدو -

تقریر مناخ االستثمار في الدول )،2010المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات(-

العربیة ، الكویت.

): مذكرة حول المدن الصناعیة ودورها في جذب االستثمارات ، دمشق.2010هیئة تخطیط الدولة (-

، مدیریة المدن 30/6/2011): تقریر المدن والمناطق الصناعیة 2010ة (وزارة اإلدارة المحلی-

الصناعیة، دمشق.

) ، باریس ،فرنسا .2008منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة (-

)،دمشق.2008-2007)،التقریر الوطني األول للتنافسیة في سوریة (2007هیئة تخطیط الدولة (-

فسیة المدن الصناعیة في سوریة ، دمشق.): تنا2007هیئة تخطیط الدولة (-

الدراسات والندوات والمحاضرات :4\1

)، مناخ االستثمار في الجمهوریة العربیة السوریة ،جمعیة العلوم 2008د.الكفري، مصطفى العبد هللا (-

ي سوریة .االقتصادیة ،ندوة الثالثاء االقتصادیة الحادیة والعشرون حول التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة ف
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)، اإلصالح االقتصادي في سوریة ، محاضرة ألقیت في ندوة الثالثاء االقتصادي 2000سكر، نبیل (-

الثالثة عشر حول التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في سوریة "االقتصاد السوري على عتبة القرن الحادي 

والعشرین....قضایا تنتظر الحل" ، جمعیة العلوم االقتصادیة.

)، الصناعة السوریة في ضوء األزمة االقتصادیة 2009فؤاد، ومحمد الشاعر، وخلیل نیازي (للحام،د.ا - 

.2009العالمیة ،ندوة الثالثاء االقتصادیة الثانیة والعشرون

)، البحث والتطویر في المؤسسات الصناعیة 2006م. بشیر بریز(م.صفوان األخرس،أكرم،د.ناصر،-

مركز االختبارات واألبحاث الصناعیة ،دمشق -حث العلمي في التطویر الصناعيالسوریة، ندوة أهمیة الب

تشرین الثاني .

): تفعیل االستثمار في الوطن العربي2002البري، محمد بن عبد اهللا ، عادل حبیب ابراهیم (-

   القاهرة. 16/8من خالل رأس المال الوطني ، مؤتمر تطویر مناخ االستثمار في الدول العربیة، 

)، االستثمار األجنبي المباشر في العالم العربي، دولة اإلمارات العربیة المتحدة، 2005أیوب، مدحت (-

مكتب نائب رئیس مجلس الوزراء لشؤون اإلعالم ، شهر یونیو.

) ، اإلصالح االقتصادي والتنمیة البشریة في الجمهوریة العربیة 2004د.الكفري، مصطفى العبد هللا(-

، دراسة تحلیلیة ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق .2003المحافظات لعام السوریة حسب

): الصناعة واالستثمار في الصناعات المتوسطة والتحویلیة الواقع الراهن، 2005دعبول، محمد (-

ومقترحات لمعالجته، المؤتمر الصناعي الوطني األول تحت شعار : من أجل مساهمة أكبر للصناعة في 

.19/5/2005-18ارة الصناعة ، التنمیة ، وز 

القوانین والمراسیم :5\1

قانون االستثمار . 2007) لعام 8المرسوم التشریعي رقم (-

وتعلیماته التنفیذیة بشأن إحداث  5/7/2003/تاریخ 5281رقم / الوزراء مجلسرئیسالسید قرار - 

واستثمار المدن الصناعیة.

وتعلیماته التنفیذیة2003تاریخ  /825قرار مجلس الوزراء رقم /-

الخطة الخمسیة التاسعة .-

الخطة الخمسیة العاشرة .-
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المواقع االلكترونیة:6\1

المكتب المركزي لإلحصاء :-

www.cbssyr.sy

موقع االستثمار السوریة :-

www.investinsyria.org

موقع خارطة االستثمار السوریة :-

www.syriainvestmentmap.org

موقع الیونیدو :-

www.unido.org

موقع دلیل المدن الصناعیة السوریة :-

www.syriaindustrialcity.com

موقع مجلة االقتصادیة -

www.iqtissadiya.com

موقع مدینة  الشیخ نجار الصناعیة :-

www.aic.org.sy

موقع مدینة حسیاء الصناعیة :-

www.ic-homs.sy

دیر الزور الصناعیة :موقع مدینة-

www.ic-deir.com

موقع مدینة عدرا الصناعیة :-

www.a-ic.org

موقع هیئة تخطیط الدولة :-

www.planning.gov.sy
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)1الجدول الملحق رقم (

2010-2000الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق حسب القطاع 
الثابتة ، بمالیین اللیرات السوریة )2000( بأسعار 

20102009200820072006200520042003200220012000
السنة

القطاع

الزراعة239527265048234872252856292457265504246270254078261008241896223749

الصناعة والتعدین348729321277310654299061288140286529295369248905264984275152272514

البنــاء والتشــیید5344351399487975309652726475504047639048289192878928898

تجـارة الجملة والمفرق295061293732289807249817222230233945194632163857168492149005134453

النقل والمواصالت والتخزین190829171946167247152564136902125464114484147419132530121516113851

المال والتأمین والعقارات7967276521727986990957551507224196538913334733178033126

دمـات المجتمع والخدمـات الشخصیةخ5878053927494743964735635312592756227530272352272521195

الخـدمـات الحكومیة20688718759716739116583612869912080311765898387892257886776392

تھدف إلى الربـح ال يالھیئـات الت980890817779746640532571565515444

وم جمركیةرس----20940240002482323870230401750019483

خدمات المال المحتسبة----2514524159251652340023044232029404 ( - )

المجمـــوع146970314221781341516128403512150821156714108902710187081006431950245904622

المصدر : المجموعات اإلحصائیة لألعوام المذكورة



157

)2(الجدول الملحق رقم 

2010–2000الموادطبیعةحسبالصادرات

)القیمة بمالیین اللیرات السوریة وباألسعار الجاریة(

العام 
طبیعة المواد المصدرة

المجموع
نصف مصنوعةمصنوعةخام

20001765642821011416216190

20011992113248211456243149

20022348745201414665301553

20032048434357116625265039

20042073588770051108346166

200525750310247664321424300

200623921119353072271505012

200725668823483987507579034

2008287808279126140864707798

200921156419560581161488330

201028146721755770040569064

المصدر : المجموعات اإلحصائیة لألعوام المذكورة
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)3الجدول الملحق رقم (

2010–2000الموادطبیعةحسبالمستوردات

)القیمة بمالیین اللیرات السوریة وباألسعار الجاریة(

العام 
طبیعة المواد المستوردة

المجموع
نصف مصنوعةمصنوعةخام

2000232337092893374187535

20012266092409105675220744

200221621101401112732235754

20032657996031114158236768

200441141184658163207389006

200541851268265192253502369

200645094302985183245531324

200753602391359239596684557

200873433421899344087839419

200991569282377340270714216

201081153420728310328812209

المصدر : المجموعات اإلحصائیة لألعوام المذكورة



Summary

The research aims mainly to study and analyze the environment of
industrial investment in Syria and the possibility of finding ways that the
advancement of the industry through the development of investment
environment is able to embrace the industries with the potential and
ability to cope with foreign products entering the Syrian market in light of
the economic openness based, came Find in three chapters:

The first chapter discusses the industrial sector in Syria, indicating the
importance of this sector and its contribution to the GDP and explaining
his role in the foreign trade of the Syrian, as it has been addressed in this
chapter to the investment climate in Syria except give a picture of factors
encouraged, in addition to the incentives and legislation investing in
Syria.

The second chapter, have tried to search Access more in the heart of the
matter by entering into the reality of industrial investment in Syria, both
public and private sectors, and by giving a comprehensive idea of the
reality of the industrial cities of the Syrian four, and then was talking
about Syria's position in the most important international indicators
related to investment climate international investment.

The third chapter has tried to focus on some of the weaknesses relating to
the investment climate through the study of indicators related to
manufacturing industries Syrian, in addition to the analysis of the reality
of bank financing for the industrial sector, has also dealt with the analysis
of the relationship between the tax system and industrial investment in
Syria, has also been studying the relationship between the implementation
of infrastructure works in the industrial cities, and the total size of the
investment.

And therefore have research has dealt with some aspects of the weakness
of industrial investment and taking a set of recommendations that would
work to address some of the weaknesses that hinder attracting industrial
investment, leaving the door open for other researchers to address aspects
that could not search dealt with and related to the development
environment of industrial investment in Syria.
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