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 األولالفصل 
 

 المستدامة مرجعية التنمية

 مقدمة :

و ي، فةةةي االقتصةةةاد السةةةور ،يةةةة المسةةةتدامةإحةةةدال التنم و هةةةي تسةةةتند علةةة  ،هةةةي الهةةةدي الةةةرئي  التنميةةةة البشةةةرية

  .عضوياً باإلصالح السياسي والدستوريرتبط كما ت ،والنهضة الثقافية ،رتبط جذرياً بالتنمية االجتماعيةالتي ت

 

 االقتصادية:التنمية 

  التةةةي انتهجتهةةةا دول الغةةةر  لةةة   ،اإلسةةةتراتيجيات اإلنمائيةةةة  ن المنةةةاهو  و التنميةةةةمةةةن المعةةةروي فةةةي  دبيةةةات

، وإنمةةةا سةةةاهمع فةةةي تعميقةةةأ، و لةةةص  ةةةالل  كثةةةر مةةةن نصةةة  فةةةي دول الجنةةةو  التخلةةة  تسةةةه  فةةةي معالجةةةة

، فةةة ن عةةةن تعريةةة  التنميةةةةنسةةةان فةةةي  ضةةة  توجيهاتهةةةا ودلياتهةةةا الماديةةةة. وبغةةة  النظةةةر قةةةرني حيةةةا  ةةةاع اإل

 نمةةو بةةدون تنميةةة لآلسةة  ، إ ا كةةان ئةةييًا ي،ةةذكر، فهةةوسةةورياومنهةةا  الناميةةةمةةا حةةدل مةةن نمةةو فةةي بعةة  الةةدول 

 ن  ،  يتنميةةةة للتخلةةة  ، مةةةا حةةةدل كةةةان سةةةورياتجةةةار ، ومنهةةةا ال تلةةةص ، بةةةل فةةةي حقيقةةةة اأمةةةر، وفةةةي   لةةة 

وتهةةةةدر كرامتةةةةأ،  والتةةةةي تطحةةةةن اإلنسةةةةانا وتفةةةةرع عنهةةةةا، وكنتيجةةةةة  بيعيةةةةة لهةةةة مشةةةةكلة التخلةةةة  زادت حةةةةدة،

ومظةةةةاهر ودروف الفشةةةةل  التنميةةةةةولية يةةةةة، فيعجةةةةز بالتةةةةالي عةةةةن القيةةةةام بمسةةةة وتبةةةةدد  اقاتةةةةأ وجهةةةةود  اإلبداع

 عل  الصعيد العالمي ال يمكن إنكارها.
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  مسةةةة ول عةةةةن مسةةةةتو  ال ك اأساسةةةةي للنظةةةةام االقتصةةةةادي، وهةةةةواإلنسةةةةان هةةةةو المحةةةةر ن  ،ممةةةةا يجمةةةة  عليةةةةأ

ةةةةل  غ  سةةةةت  و المحةةةةروم والم،    ي المقهةةةةور واإلنسةةةةان المظلةةةةوم ،اأداء علةةةة  مجتمعةةةةأ ال يقةةةةدر حقيقةةةةةً علةةةة   ل ك 

ل ون ال يعرفةةةون" "  ئةةةيء، فالمشةةةكلة ال تكمةةةن فةةةي فقةةةراء ال يملكةةةون"، بقةةةدر مةةةا هةةةي "فقةةةراء مقهةةةورون مسةةةتغ 

 هو جوهر مشكلة التخل . ،والعدل ،والحرية ،فعدم توافر قدر مناس  من المعرفة

  يعيشةةةون حالةةةة حةةةادة  ، ن  كثةةةر مةةةن  ربعةةةة   مةةةاف البشةةةرية الةةة اإلهمةةةال النسةةةبي لقيمةةةة ودور اإلنسةةةان،   د

مةةةن التخلةةة  االقتصةةةادي واالجتمةةةاعي، ومةةة   لةةةص، يوجةةةد لهةةةذ  الصةةةورة القاتمةةةة اسةةةتثناءات وا ةةةحة، تتمثةةةل 

فهةةذ  الحةةاالت االسةةتثنائية، والتةةي ت،مثةةل جةةزًرا صةةغيرة فةةي بحةةر التخلةة ، ت كةةد  جنةةو  ئةةري دسةةيا،فةةي دول 

فةةةي عمليةةةة التنميةةةة، وعليةةةأ ف حةةةدال التغييةةةر المنشةةةود فةةةي ، سةةةتراتيجية لالعتبةةةارات اإلنسةةةانيةحقيقةةةة اأهميةةةة اإل

الظلةةة ،  لمةةةن جميةةة   ئةةةكا ،يتطلةةة   والً وقبةةةل كةةةل ئةةةيء تطهيةةةر الحيةةةاة االقتصةةةادية ، ريةةةل التنميةةةة المسةةةتدامة

و  صوصةةةاً فيةةةة  ،فةةةاعالً مةةة  اأئةةةياء تعةةةامالً تنمويةةةاً  لكةةةي يتعامةةةل النةةةاف ،وبالتةةةالي تهييةةةة المنةةةا  المناسةةة 

  .الشبا  التي تعتبر عماد المجتم  السوري من حيا عدد  و قدراتأ

   سةةةةتخدام قتصةةةةادية، متوازنةةةةة قطاعيمًةةةةا وإقليميمًةةةةا، ومسةةةةتدامة زمانيمًةةةةا، ويةةةةت   لةةةةص بااالتنميةةةةة ال ن تكةةةةون يجةةةة

 ئةةةمل و كفةةةأ للمةةةوارد الطبيعيةةةة والبشةةةرية والماليةةةة والفنيةةةة المتاحةةةة، والممكةةةن إتاحتهةةةا، فةةةي إ ةةةار مرجعيةةةة 

النظةةةةام االقتصةةةةادي االجتمةةةةاعي، ومةةةةن  ةةةةالل سياسةةةةات وإجةةةةراءات إنمائيةةةةة ونقديةةةةة وماليةةةةة وتجاريةةةةة، كليةةةةة 

والهيكليةةةةةةة، المزمنةةةةةةة يةةةةةةة وقطاعيةةةةةةة، تتصةةةةةةد  بالمعالجةةةةةةة الواقعيةةةةةةة المتدرجةةةةةةة لمشةةةةةةكالت االقتصةةةةةةاد المال

 .والرئيسة

 

 : االجتماعيمرجعية النظام االقتصادي 

  وهةةةو فةةةي التنميةةةةاإلنسةةةان هةةةو  هةةة  و سةةةم  مةةةنو ومةةةا فةةةي هةةةذا الوجةةةود، وهةةةو بحةةةل الوسةةةيلة الرئيسةةةة لعمليةةةة ،

الوقةةةةع  اتةةةةأ  ايتهةةةةا، ئةةةةريطة  ن يتحةةةةرر مةةةةن القهةةةةر السياسةةةةي واالسةةةةتغالل االقتصةةةةادي، فاإلنسةةةةان الحر يةةةةر 

   .المستغل هو اإلنسان الذي يستطي  فعالً  ن ينه  بمس ولية التنمية المستدامة

 التةةةةي تتناسةةةة  مةةةة  الخصةةةةائ   واإلسةةةةتراتيجية الفنيةةةةة ،ة اآلليةةةةة العمليةةةةةيختةةةةار المجتمةةةة  بمةةةةلء إرادتةةةةأ الحةةةةر

، إلحةةةةدال التنميةةةةة، وفقًةةةةا لمقاصةةةةد محةةةةددة، ونظةةةةام  ولويةةةةات منضةةةةبط ،واإلمكانةةةةات اإلنتاجيةةةةة المتاحةةةةة لديةةةةأ

وسةةةوي تنافسةةةية تعاونيةةةة، وتحةةةري  قةةةا   لكةةةل صةةةور االسةةةتغالل، وصةةةيض اسةةةتثمار حقيقةةةي ومخا ةةة ر، وحةةة  
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علةةة  اإلنفةةةاي، وسياسةةةات اقتصةةةادية رئةةةيدة، ودور محةةةدد للدولةةةة، وتوزيةةة  عةةةادل للةةةد ل والثةةةروة... إلةةة  د ةةةر 

 العناصر اإليجابية الفاعلة للنظام االقتصادي االجتماعي.

  بمكوناتةةةةأ االسةةةةتهالكي واالسةةةةتثماري ،بحةةةة  مسةةةة ول ومنضةةةةبط علةةةة  اإلنفةةةةاييتولةةةةد النشةةةةا  االقتصةةةةادي، 

علةةة   سةةةاف  ن اإلنفةةةاي هةةةو فةةةي حقيقةةةة اأمةةةر، النةةةاتو الكلةةةي مةةةن زاويةةةة المسةةةتخدمين لهةةةذا النةةةاتو، مسةةةتهلكين 

ومنتجةةةينب فبةةةدون إنتةةةاج ال يوجةةةد د ةةةل وبةةةدون د ةةةل ال يوجةةةد إنفةةةاي، وبةةةدون إنفةةةاي ال يتصةةةور وجةةةود  سةةةواي، 

، فةةةةالح  علةةةة  اإلنفةةةةاي، بدونةةةةأ صةةةةالً دورة النشةةةةا  االقتصةةةةادي ال يتولةةةةد إنتةةةةاج. ومةةةةن  ةةةة  ال تقةةةةوم  وبالتةةةةالي

 لعجلة التنمية . بمكوناتأ و وابطأ، هو ح  عل  اإلنتاج والكس ي  ي دف   

 حقيقةةةي  لنمةةةاء المةةةال هةةةو االئةةةتراك الفعلةةةي فةةةي النشةةةا  االقتصةةةادي. فةةةال يوجةةةد د ةةةل   الطريةةةل السةةةوي العةةةادل

 و فيةةةةة  و  بقةةةةة، تعةةةةيه علةةةة  عةةةةري وجهةةةةد ومةةةةال  ، ال يوجةةةةد فةةةةرد  جهةةةةد ومخةةةةا رة. ومةةةةن  ةةةة مً بةةةةدون عةةةةري و

 .و ال مكان آلي استغالل او افساد  اآل رين، فالكل ينتو ويشترك في اإلنتاج ويتحمل المخا رة

   فةةةي بةةةذل هةةةذا الجهةةةد وعلةةة   سةةةافل مةةةن التكامةةةل والتةةةوازن والتةةةدرج، ي،  القيةةةام بالجهةةةد اإلنمةةةائي المسةةةتدام ،يةةةت

كافةةةةةة القطاعةةةةةات، م سسةةةةةيمًا  و و يفيمًةةةةةا: القطةةةةةاع العةةةةةام والقطةةةةةاع الخةةةةةا ، وإنتاجيمًةةةةةا: القطاعةةةةةات السةةةةةلعية 

والقطاعةةةةةةةات الخدميةةةةةةةة، وسةةةةةةةلعيمًا: الزراعةةةةةةةة والصةةةةةةةناعة، وصةةةةةةةناعيمًا: الصةةةةةةةناعات الثقيلةةةةةةةة والصةةةةةةةناعات 

ات إحةةةالل الةةةواردات ومنتجةةةات االسةةةتهالكية، وإقليميمًةةةا: المنةةةا ل الريفيةةةة والمنةةةا ل الحضةةةارية، ودوليمًةةةا: منتجةةة

 . قليميالتكامل العربي والتكامل اإل تنمية الصادرات، وتكامليمًا:

، مترابطةةةة ومتناسةةةقة مةةةن حيةةةا الوسةةةائل واأهةةةداي، وواقعيةةةة لخطةةةط إنمائيةةةة تأئةةةيرية فقةةةاً وويةةةت  هةةةذا الجهةةةد، 

 من حيا اإلمكانات والقدرة عل  التنفيذ.

  المنضةةةبطة والشةةةريفة، مةةةن حريةةةة اقتصةةةادية مقيةةةدةنافسةةةة التعاونيةةةةعلةةة   سةةةاف دليةةةات المالسةةةوي  التةةةي تقةةةوم ، 

بحاجةةةةات المجتمةةةة  و متطلبةةةةات تنميتةةةةأ وعلةةةة   سةةةةاف نظةةةةام  ولويةةةةات وا ةةةة  ومحةةةةدد، يبةةةةد  بالضةةةةروريات 

قةةةو  العةةةرل والطلةةة ، وميكانيكيةةةة  معتمةةةداً علةةة  فاعليةةةةو ،فالحاجيةةةات فالتحسةةةينيات محافظةةةاً علةةة  مكوناتةةةأ

الخاصةةةة المشةةةتركة و تشةةةمل الملكيةةةة العامةةةة، وملكيةةةة القطةةةاع العةةةام، والملكيةةةة  متعةةةددة ةةةل ملكيةةةة اأ مةةةان وفةةةي 

. 

 ويسةةةتند ،  يقةةةوم اسةةةتخدام المةةةوارد علةةة   سةةةافل ئةةةاملل ومتةةةوازن، ال يعةةةري إهةةةدار اإلمكانةةةات  و تبديةةةد الطاقةةةات

والمرافةةةةل  ،يةيتركةةةةز فةةةةي تنميةةةةة الهياكةةةةل اأساسةةةة ،هةةةةذا االسةةةةتخدام إلةةةة  دورل محةةةةددل للدولةةةةة  و القطةةةةاع العةةةةام
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العامةةةة، والمشةةةروعات اإلسةةةتراتيجية،  اصةةةةً التةةةي يحجةةة  عةةةن الةةةد ول فيهةةةا القطةةةاع الخةةةا ، إمةةةا لكبةةةر حجةةة  

التمويةةةل المطلةةةو  لهةةةا،  و الرتفةةةاع درجةةةة مخا رهةةةا  و لتةةةدني العائةةةد المتوقةةة  منهةةةا،  و لعةةةدم تحقيةةةل عائةةةد إال 

 ةةةةافة إلةةةة  المهمةةةةة اأساسةةةةية للدولةةةةة، والتةةةةي بعةةةةد دجةةةةال  ويلةةةةة نسةةةةبيمًا،  و لةةةةبع   و كةةةةل هةةةةذ  اأسةةةةبا ، باإل

محةةيط بالعمليةةة اإلنتاجيةةة، جةةوهر  ، ومنةةا  اسةةتثمار مناسةة  تمكينيةةةعمةةل المسةةتمر علةة  قيةةام بييةةة تتمثةةل فةةي ال

 حماية كرامة اإلنسان واحترام ددميتأ والحفا  عل  حريتأ وصيانة حقوقأ.

  مةةةن  ةةةالل تحفيةةةز  وتةةةوفير البييةةةة االقتصةةةادية  ،يعةةةول علةةة  االسةةةتثمارات القطاعيةةةة فةةةي إسةةةهام القطةةةاع الخةةةا

المالئمةةةة لعملةةةأ كةةةي يشةةةارك فةةةي تنميةةةة القطاعةةةات الحديثةةةة كالتجةةةارة والسةةةياحة والنقةةةل  و التشةةةريعية والخدميةةةة

جةةةل مقابلةةةة  ولوجيةةةا االتصةةةاالت والمعلومةةةات مةةةن وفةةةي تطةةةوير تكن ،والتشةةةييد والبنةةةاء والصةةةناعات التحويليةةةة

  هداي النمو االقتصادي.

 يمكةةةن للقطةةةاع الخةةةا   ،تتوجةةةأ السياسةةةة االسةةةتثمارية إلةةة  تحويةةةل مةةةوارد الدولةةةة مةةةن  ي قطةةةاع  و قطةةةاع فرعةةةي

وفةةةي البنيةةةة التحتيةةةة والخةةةدمات  ، ن يغطةةةي اسةةةتثماراتأ، إلةةة  االسةةةتثمار بكثافةةةة فةةةي قطاعةةةات التنميةةةة البشةةةرية

 ل اأقةةةل نمةةةواً والفقيةةةرة والتةةةي للنهةةةول بالمنةةةا ،العامةةةة، وكةةةذلص تحويةةةل االسةةةتثمار نحةةةو البةةةرامو االسةةةتهدافية

 ال يتوجأ لها القطاع الخا  باستثماراتأ عادة.

 لماليةةةةة سياسةةةةات االالقيةةةةام ب صةةةةالح ، ييتطلةةةة   ةةةةمان بنيةةةةة اقتصةةةةادية قويةةةةةب وتحقيةةةةل اسةةةةتقرار اقتصةةةةادي كلمةةةة

والنقديةةةةة والتجاريةةةةة وسياسةةةةات العمةةةةل، إ ةةةةافة إلةةةة  إصةةةةالح السياسةةةةات المتعلقةةةةة بتخفيةةةة  القيةةةةود  العامةةةةةب

 واإلداري ومستو  المعامالت. ،واجراء اإلصالحات عل  المستو  الم سسي ،لقطاعيةا

 تتناسةةة  مةةة  الجهةةةد المبةةةذول  و المخةةةا رة المتضةةةمنة  و وفقًةةةا  ،زيةةة  النةةةاتو وفقًةةةا لمعةةةايير توزيةةة  عادلةةةةيةةةت  تو

ةةةاعي المنشةةةود، وهةةةذ  المعةةةايير هةةةي: اأجرللتكافةةةل االجتمةةة  - ي المخةةةا رة ن يعمةةةل  جيةةةًرا، والضةةةمانالعةةةادل لم 

ن يخا ر بمالأ باالئتراك الفعلي في العملية اإلنتاجية،  -ربًحا كانع  م  سارة  للمال لم 

 

 :ساسية في االقتصاد السوري األ المشكالت
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  و الةةةذي  نعكةةة  فةةةي تةةةدني نوعيةةةة الحيةةةاة  وات اأ يةةةرةتراجةةة  وا ةةة  فةةةي السةةةنيعةةةاني االقتصةةةاد السةةةوري مةةةن

 التي يعيشها الموا ن، واالنخفال المستمر في مستو  معيشتأ.

  :تشمل هذ  المشكالت 

 .إلجماليتدني معدالت النمو في الناتو المحلي ا -

 .واالستثمارات اأجنبية المبائرة ع  التكوين الر سمالي  -

  .انخفال معدالت االد ار القومي -

 .اعة والتعدين والتشييد والبناء(السلعية )الزراعة والصن ع  القطاعات  -

 القطاع  ير المنظ  . حج ارتفاع  -

  .االقتصادي، وتفاق  مشكلة البطالةوحدة الفقر  -

  . تالل المزمن في ميزان المدفوعاتاال تالل المتزايد في الميزان التجاري واال -

  .إلنتاجية العا لة و ع  اإلنتاجيةزيادة الطاقات ا -

هور مسةةةةةةتويات القطاعةةةةةةات الخدميةةةةةةة )النقةةةةةةل والمواصةةةةةةالت والتخةةةةةةزين، والتجةةةةةةارة والمةةةةةةال، تةةةةةةد -

 والسياحة، والصحة والتعلي ، والخدمات االجتماعية والثقافية واإلعالمية(، 

 و البيروقرا ية.تفشي الفساد  -

 .االرتفاع الجام  في اأسعار -

 .زيادة تلول البيية -

 مرتبطة بتزاوج  طير بين السلطة والمال.تركيز رؤوف اأموال بيد فية فاسدة  -

 

 التوجهات الرئيسة

 والتةةةي يمكةةةن  ن تحقةةةل عوائةةةد سةةةريعة وتةةة دي إلةةة   ،التأكيةةةد علةةة   ولويةةةة االسةةةتثمار فةةةي القطاعةةةات الواعةةةدة

واإلنتاجيةةةةة  ات المةةةةردود  ،منةةةةاف  واسةةةةعةب مةةةة  تشةةةةجي  تطةةةةوير البنيةةةةة التحتيةةةةة لتلبيةةةةة االحتياجةةةةات الصةةةةناعية

 العالي.
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   وتسةةةهيل بييةةةة  ،المزيةةةد مةةةن اإلصةةةالحات لتعزيةةةز المنةةةا  االسةةةتثماري لجلةةة  االسةةةتثمار اأجنبةةةي المبائةةةرتقةةةدي

 اأعمال للقطاع الخا  الو ني.

 العمةةةل، وتحسةةةين وتةةةوفير فةةةر ،التأكيةةةد علةةة  دور الصةةةناعة التحويليةةةة فةةةي عمليةةةة النمةةةو االقتصةةةادي المسةةةتدام  

المةةةةةد  لتوسةةةةةي  الرقعةةةةةة الصةةةةةناعية لتنميةةةةةة الصةةةةةادرات اعتمةةةةةاد إسةةةةةتراتيجية بعيةةةةةدة الميةةةةةزان التجةةةةةاري ، و

الصةةةناعية مةةةن  ةةةالل تطةةةوير المزايةةةا التنافسةةةية والسةةةيطرة الكاملةةةة علةةة  التكنولوجيةةةا واالرتفةةةاع باإلنتاجيةةةة إلةةة  

 قصةةةةي درجةةةةة وااللتةةةةزام بالمواصةةةةفات الفنيةةةةة واسةةةةتهداي اأسةةةةواي اأكثةةةةر واأسةةةةرع تقةةةةدماً ونمةةةةواً مةةةة  عةةةةدم 

بةةةل الةةةد ول إلةةة  تصةةةدير مكونةةةات الصةةةناعة، مةةة  تطةةةوير الشةةةراكات التجاريةةةة  ،السةةةلعةالتقيةةةد ب ةةة  نتاج كامةةةل 

، و يضةةةا سةةةوريةالدوليةةةة وإقامةةةة تحالفةةةات مةةة  ئةةةركات تجاريةةةة عالميةةةة مةةةن  جةةةل فةةةت   سةةةواي  مةةةام الصةةةناعات ال

  .تطوير الم سسات المالية للمساعدة في تمويل و مان ائتمان الصادرات

 المةةةةزارعين و ةةةةع  اإلنتةةةةاج  ل مشةةةةكالت ديةةةةون ومخالفةةةةات صةةةةغارتبنةةةةي سياسةةةةة زراعيةةةةة تهةةةةدي إلةةةة  حةةةة

نتيجةةةة للحيةةةازات المفتتةةةة وتأ يرهةةةا علةةة  زيةةةادة التكلفةةةة مةةةن  ةةةالل التشةةةجي  علةةة  إنشةةةاء اتحةةةادات ، الزراعةةةي

بهةةةةدي المسةةةةاهمة فةةةةي تطةةةةوير  ،محليةةةةة لصةةةةغار المةةةةزارعين والتوسةةةة  فةةةةي مشةةةةروعات التصةةةةني  الزراعةةةةي

 ،الئتمةةةةان للمةةةةزارعين وتةةةةوفير مسةةةةتلزمات اإلنتةةةةاج بالكميةةةةات المطلوبةةةةةالزراعةةةةة وتنميةةةةة اإلنتاجيةةةةة ومةةةةن  ا

وتبنةةةي  للمةةةزارعين، زراعةةةي وتحقيةةةل عائةةةد مجةةةزل لتسةةةه  فةةةي تخفةةةي  تكلفةةةة اإلنتةةةاج ال ،وباأسةةةعار المناسةةةبة

برنةةةةامو يهةةةةدي إلةةةة  دعةةةة  تطةةةةوير  سةةةةالي  الةةةةري باسةةةةتخدام  سةةةةالي  الةةةةري الحةةةةديا مةةةةن  جةةةةل الحفةةةةا  علةةةة  

  .الموارد المائية

 دال   ةةةر إيجةةةابي وا ةةة  علةةة  الحةةةد مةةةن الفقةةةر، و لةةةص عةةةن  ريةةةل تطةةةوير القطةةةاع الزراعةةةي واعتبةةةار  مةةةن إحةةة

القطاعةةةات الرائةةةدة التةةةي يتوجةةة  زيةةةادة إسةةةهامها فةةةي النةةةاتو المحلةةةي اإلجمةةةالي، والتةةةي يمكةةةن مةةةن  ةةةالل  لةةةص  ن 

 تحدل المزيد من فر  العمل الزراعية و ير الزراعية في الري  والبادية.

 مةةةةن  جةةةةل التوسةةةة   ،ي  التعةةةةدي علةةةة  اأرا ةةةةي الزراعيةةةةة  و المخصصةةةةة لالستصةةةةالح الزراعةةةةيتفعيةةةةل تجةةةةر

وتغلةةةةيع العقوبةةةةات المتعلقةةةةة بتلةةةةص الجةةةةرائ ، والتوسةةةة  اأفقةةةةي فةةةةي المسةةةةاحة الزراعيةةةةة مةةةةن  ةةةةالل  ،العمرانةةةةي

، مةةةة  و ةةةة  سياسةةةةة حاكمةةةةة تحقةةةةل  كبةةةةر قةةةةدر مةةةةن عات الزراعيةةةةة الكبةةةةر تشةةةةجي  االسةةةةتثمار فةةةةي المشةةةةرو

 ،والسةةةل  الالزمةةةة للتصةةةني  ،بةةةين المسةةةاحات الزراعيةةةة والمةةةوارد المائيةةةة، وبةةةين إنتةةةاج السةةةل  الغذائيةةةة التةةةوازن

والمحاصةةةةيل المنافسةةةةة فةةةةي  سةةةةواي التصةةةةدير، وتراقةةةة  علةةةة  النظةةةةام السةةةةعري للمحاصةةةةيل وتةةةةنظ  الةةةةدورات 
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وإيجةةةاد دليةةةة الزراعيةةةة. كةةةذلص و ةةة  قةةةوانين تحكةةة  العالقةةةة بةةةين الدولةةةة والمةةةزارعين للحفةةةا  علةةة  حقةةةوقه  

لتخفةةةي  فةةةاتورة الةةةواردات مةةةن الحاصةةةالت  ،التشةةةجي  وتحفيةةةز المةةةزارعين علةةة  زراعةةةة السةةةل  اإلسةةةتراتيجية

 وكذلص العمل عل  تحديا نظ  التخزين والنقل للمنتجات الزراعية  ،الزراعية

   تشةةةةمل ل سةةةةوريالكونهةةةةا ميةةةةزة تنافسةةةةية ل ،الجةةةةذ  السةةةةياحي باعتبارهةةةةا  ولويةةةةة اقتصةةةةادية قصةةةةو العمةةةةل علةةةة

اآل ةةةار والثقافةةةة والعةةةالج والريا ةةةة والسةةةياحة الترويحيةةةة والدينيةةةة وسةةةياحة المةةة تمرات و يرهةةةا ،  واالرتقةةةاء 

بجةةةةودة الخةةةةدمات الفندقيةةةةة والضةةةةيافة واإلرئةةةةاد واأنشةةةةطة الترفيهيةةةةة ونظةةةة  الصةةةةيانة والسةةةةالمة والموصةةةةالت، 

، واعتبةةةةار سياسةةةةة التنميةةةةة رياسةةةةووتفعيةةةةل المشةةةةاركة المجتمعيةةةةة فةةةةي التةةةةرويو عةةةةن مميةةةةزات السةةةةياحة فةةةةي 

  .السياحية ملزمة لكافة الوزارات والمحافظات واأجهزة الحكومية و ير الحكومية

 وتكنولوجيةةةا المعلومةةةةات والسةةةياحة والنقةةةةل  ،التةةةرويو لةةةد ول االسةةةةتثمارات الخاصةةةة فةةةةي مجةةةاالت االتصةةةةاالت

 نمةةةةا  متعةةةةددة لالسةةةةتثمار عةةةةن والعمةةةةل علةةةة  و ةةةة  ، والتشةةةةييد والبنةةةةاء والصةةةةناعات التحويليةةةةة والزراعةةةةة 

  ريل الشراكة م  القطاع العام  و م  ر ف المال اأجنبي.

  والصةةةحة وعلةةة  زيةةةادة التخصيصةةةات لتنميةةةة ، التأكيةةةد علةةة   ةةةرورة زيةةةادة االسةةةتثمار فةةةي قطاعةةةات التعلةةةي

المةةةةةوارد البشةةةةةرية فةةةةةي جميةةةةة  القطاعةةةةةات، إ ةةةةةافة إلةةةةة  االسةةةةةتثمار فةةةةةي مجةةةةةال البحةةةةةا والتطةةةةةوير والعلةةةةةوم 

 تكنولوجيا.وال

 ر يصةةةةةة ال ،العمةةةةةل علةةةةة  زيةةةةةادة اإلنتةةةةةاج واإلنتاجيةةةةةة مةةةةةن  ةةةةةالل التةةةةةرويو السةةةةةتخدام التكنولوجيةةةةةا المالئمةةةةةة

التكةةةالي  لتطةةةوير قطةةةاع المنشةةةلت الصةةةغر  والمتوسةةةطة، وتنميةةةة القطةةةاع الريفةةةي وتزويةةةد  بالتقنيةةةات ووسةةةائل 

 اإلنتاج لزيادة مساهمتأ في النمو االقتصادي.

 مةةةةوارد بشةةةةكل مةةةةا يةةةة دي إلةةةة  تو يةةةة  الب ،منتجةةةةةغيةةةةر اللغةةةةاء االسةةةةتثمارات إوالعةةةةام  و ةةةة  معةةةةايير  ل نفةةةةاي

 ،واعتمةةةاد مبةةةد  التشةةةغيل كو يفةةةة إنتاجيةةةة ،إعةةةادة هيكلةةةة منشةةةلت القطةةةاع العةةةام اً  فضةةةل، ويتطلةةة   لةةةص  يضةةة

يةةة دي و ا ةةة  للمسةةةاءلة و ،مةةةن  جةةةل تةةةأمين جهةةةاز حكةةةومي قةةةائ  علةةة  الشةةةفافية ،والقيةةةام باإلصةةةالح اإلداري

 وفعالة.  ءأ بصورة كعمل

  وتطةةةةوير  ،مةةةةن  ةةةةالل  ةةةةمان االسةةةةتقرار االقتصةةةةادي الكلةةةةي ، ةةةةار الةةةةو نيالعمةةةةل علةةةة  زيةةةةادة معةةةةدالت االدم

 السوي المالية والر سمالية.
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 كافةةةةةة بنةةةةةود  ،بحيةةةةةا تشةةةةةمل المناقشةةةةةة والمراجعةةةةةة البرلمانيةةةةةة، ووحةةةةةدتها ،تحقيةةةةةل مبةةةةةد  عموميةةةةةة الموازنةةةةةة

  .اإليرادات والمصروفات

  وتسةةةةةيير المصةةةةةال  العامةةةةةة بكفةةةةةاءة  ،واإلداريةةةةةة المحليةةةةةة ،الالمركزيةةةةةة وتقويةةةةةة اأجهةةةةةزة االقتصةةةةةاديةاعتمةةةةةاد

 وإعطاء المزيد من الصالحيات للمحافظات. ،عالية، من  جل  مان نجاح االستثمارات اإلقليمية

 لفقةةةر فيهةةةا وتخفةةةي  معةةةدالت ا ،مةةةن  جةةةل النهةةةول بالمنةةةا ل اأقةةةل نمةةةواً  ،إعطةةةاء  ولويةةةة للبةةةرامو االسةةةتهدافية

 من  الل تحسين  و اعها االقتصادية واالجتماعية و خ االستثمارات الالزمة لذلص.

 ممةةةةا تتةةةةوفر فيهةةةةا مقومةةةةات اإلنتةةةةاج  ،تشةةةةجي  الشةةةةبا  علةةةة  مبةةةةادرات ريةةةةادة اأعمةةةةال الصةةةةغيرة والمتوسةةةةطة

اء علةةة  االسةةةتثمار فةةةي مجةةةال تمويةةةل عمليةةةات إنشةةة ،مةةة  تشةةةجي  قطةةةاع  صةةةحا  اأعمةةةال الخةةةا  ،والربحيةةةة

م سسةةةةات المجتمةةةة  المةةةةدني فةةةةي تقةةةةدي  االستشةةةةارات الفنيةةةةة والماليةةةةة كةةةةذلص تشةةةةجي  و ،وتطةةةةوير تلةةةةص اأعمةةةةال

  .واإلدارية للشبا  من رواد اأعمال الصغيرة والمتوسطة

 باعتبارهةةةا وسةةةيلة ناجحةةةة لتعبيةةةة المةةةد رات الصةةةغيرة ،االهتمةةةام بتنميةةةة المشةةةروعات الصةةةغيرة و المتوسةةةطة، 

وإعةةةادة اسةةةتثمارها، كمةةةا  نهةةةا تةةةوفر سةةةلعاً و  ةةةدمات بأسةةةعار مخفضةةةة ، وتضةةةي  فةةةر  عمةةةل جيةةةدة للشةةةبا . 

 و دع  المشروعات الصغيرة و المتوسطة من  الل : 

 امتصةةةةةةا  البطالةةةةةةة و الهادفةةةةةةة إلةةةةةة ،اسةةةةةةتمرار الةةةةةةدع  للمشةةةةةةروعات الصةةةةةةغيرة  

 االجتماعي.ي كي يسه  في دع  االستقرار اأمني والسل  مكافحة الفقر

   و ةةةة   طةةةةة لتطةةةةوير ودعةةةة  المشةةةةروعات الصةةةةغيرة الهادفةةةةة لتةةةةوفير بةةةةديل للسةةةةل

مةةةةن  بمةةةةا تمثلةةةةأ ،المسةةةةتوردة ، وكةةةةذلص دعةةةة  المشةةةةروعات التةةةةي تهةةةةدي للتصةةةةدير

 ورف  مستو  المعيشة . همية في استمرارية التنمية 

  علةةةةة  سةةةةةبيل المثةةةةةال " ، ات  يةةةةةر حكوميةةةةةة للمشةةةةةروعات الصةةةةةغيرةإنشةةةةةاء منظمةةةةة

"، " معهةةةةد للمشةةةةروعات الصةةةةغيرة "، "منظمةةةةة لتةةةةرويو  ألعمةةةةال الصةةةةغيرةاتحةةةةاد ل

" كةةةةي ة الجةةةةودة فةةةةي المشةةةةروعات اإلنتاجيةةةةةجمعيةةةةة لمراقبةةةةاأعمةةةةال الصةةةةغيرة "، "

فةةةةةةي االرتقةةةةةةاء  تسةةةةةةاه  بالتعةةةةةةاون مةةةةةة  الم سسةةةةةةات و الهييةةةةةةات المعنيةةةةةةة للتنميةةةةةةة

تقةةةةوم بةةةدور مهةةةة  فةةةي بنةةةةاء قاعةةةدة معلومةةةةات عةةةةن و كةةةي بالمشةةةروعات الصةةةةغيرة، 
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زمةةةةة لتطةةةةوير ، و إجةةةةراء البحةةةةول و الدراسةةةةات الالعات الصةةةةغيرة و نشةةةةرهاالصةةةةنا

 ، وربطها بالصناعات الكبيرة. هذ  الصناعات الصغيرة

 و المشةةةةروعات الكبيةةةةرة و ،زيةةةةادة عالقةةةةات التشةةةةابص بةةةةين المشةةةةروعات الصةةةةغيرة 

 المحلية .  اأجنبية التي تسه  في تلبية الحاجات

 حاالت التعثر.  يتفادتأسي  صندوي للمشروعات الصغيرة ل 

  اإلجراءات بسرعة و في  طوة واحدةتعمي  تجربة " النافذة الواحدة " إلنهاء. 

 و تقدي  التيسيرات و الحوافز لها .     ،تشجي  و دع  الصناعات االبتكارية 

 ي مشروع التنمية .العمل عل  استقطا  اقتصاد الظل و تنظيمأ و اد الأ ف 
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 الفصل الثاني

 السياسات اإلنمائية

 سياسات تنمية االقتصاد:

 

  للتنميةةةةةة المتوازنةةةةةة  اً تحقيقةةةةةو ،لمشةةةةةكالت االقتصةةةةةاد ومعالجةةةةةةً  ،االجتمةةةةةاعيفةةةةةي  ةةةةةوء مرجعيةةةةةة االقتصةةةةةاد

ومةةةن  جةةةل اإلنسةةةان،  ،إسةةةتراتيجية تنميةةةة اقتصةةةادية واجتماعيةةةة تقةةةوم باإلنسةةةان يجةةة   ن تتولةةةدوالمسةةةتدامة، 

 ،مةةةن السياسةةةات اإلنمائيةةةة ات، وتتكةةةون هةةةذ  اإلسةةةتراتيجية مةةةن حزمةةةةوتسةةةتند إلةةة  االعتمةةةاد الجمةةةاعي علةةة  الةةةذ

اقتصةةةاد السةةةوي، وتأ ةةةذ بأسةةةلو  التخطةةةيط التأئةةةيري، الةةةذي والتجاريةةةة، وتعتمةةةد دليةةةات  ،ةوالماليةةة ،والنقديةةةة

 :عل  النحو التالييجم  بين الكفاءة اإلنتاجية والبعد االجتماعي، و لص 

 

 السياسات اإلنمائية 

   .والنمو القطاعي يتتأس  هذ  السياسات عل  محورين رئيسيني هما النمو الكلي
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 :محور النمو الكلي .1

 

 المةةةواردوكفةةةاءة اسةةةتخدام  ،لمسةةةتو  العمالةةةة ملمةةةوفبرفةةة   ،للمةةةوا نلتحقيةةةل نوعيةةةة حيةةةاة  يبةةةة وكريمةةةة 

االسةةةتقرار  و ةةةمانوالعجةةةز المةةةالي الةةةدا لي والخةةةارجي،  ،الةةةدين العةةةامواإلنتاجيةةةة، وتخفةةةي  ملمةةةوف فةةةي مسةةةتويات 

، وهةةةذا يعنةةةي النشةةةا  االقتصةةةادي العملةةةة الو نيةةةة، يتعةةةين إنجةةةاز رفةةة  متزايةةةد لمسةةةتويات بالسةةةعري، واسةةةتعادة الثقةةةة 

 متزايةةةد  ةةةالل الةةةزمن معةةةدالت وبشةةةكلل بمةةةا يفةةةوي  ، ةةةرورة تحقيةةةل معةةةدالت متصةةةاعدة فةةةي النةةةاتو المحلةةةي اإلجمةةةالي

 للفرد. حت  يزيد وبا طراد متوسط الد ل الحقيقي النمو السكاني،

إنتاجيةةةة  قطاعةةةات رتةةةوفيلتكنولوجيةةةا متطةةةورة، مةةة   سةةةلي ن االسةةةتخدام الا ةةةم ويتطلةةة  تحقيةةةل هةةةذا النمةةةو الكلةةةي

 ،التمويليةةةة هةةةذ  الفجةةةوة، ويةةةت  العمةةةل علةةة  معالجةةةة  قصةةةور القةةةدرة االد اريةةةة فةةةي االقتصةةةاد و معالجةةةةكثيفةةةة العمةةةل، 

علةةةة  الةةةةذات،  لالعتمةةةةادحشةةةةد مقصةةةةود للمةةةةد رات المحليةةةةة بهةةةةدي تنميتهةةةةا تحقيقًةةةةا همةةةةا : ين ا نةةةةين مةةةةن  ةةةةالل إجةةةةرائ

 وتشجي  مخطط لالستثمارات اأجنبية المبائرةي و لص عل  النحو التالي:

 

 اإلجراء األول: حشد المدخرات المحلية، وذلك عن طريق:

 

 ه  بحل اأجيال القادمة.وتبصير ،تنمية الوعي االد اري لد  اأفراد .1

، والحةةةةا علةةةة  عةةةةدم اإلسةةةةراي  اصةةةةةً واإلنفةةةةاي الحكةةةةومي  ،الحةةةةا علةةةة  ترئةةةةيد االسةةةةتهالك عامةةةةةً  .2

 والتبذير واإلنفاي الترفي والمظهري.

 مصةةةةرفيةباسةةةةتحدال منتجةةةةات  ،فيةةةةات الةةةةد ل المختلفةةةةةسةةةة  تناإنشةةةةاء  وعيةةةةة اد اريةةةةة تسةةةةتوع  و .3

 للتوفير واالستثمار.

كةةةةةأداة رئيسةةةةةة لتشةةةةةجي  المةةةةةد رين مةةةةةن فيةةةةةات الةةةةةد ل  "،البورصةةةةةة"ترئةةةةةيد سةةةةةوي اأوراي الماليةةةةةة  .4

بةةةدالً مةةةن المضةةةاربة علةةة   ،المختلفةةةة علةةة  تو يةةة   مةةةواله  فةةةي اسةةةتثمارات جديةةةدة )السةةةوي اأوليةةةة(

 توقعات اأسعار )السوي الثانوية(.



 للحز  الجمهوري السوري في سوريا الجديدة

 

[15] 
 

ب عةةةةةةداد  ةةةةةةرائط  ،نتةةةةةةرويو  قافةةةةةةة العمةةةةةةل الحةةةةةةر والتو يةةةةةة  الةةةةةةذاتي، وتشةةةةةةجي  صةةةةةةغار المنتجةةةةةةي .5

بالمشةةةةروعات الصةةةةغيرة والمتناهيةةةةة الصةةةةغر، بمةةةةا يسةةةةم  بةةةةد ول الفيةةةةات الفقيةةةةرة فةةةةي  نشةةةةطة مولةةةةدة 

 للد ل، واالعتياد عل  السلوك االد اري واالستثماري.

وفقًةةةا لمعةةةايير وا ةةةحة، والتأكةةةد مةةةن وصةةةولأ فعةةةالً إلةةة   ،ترئةةةيد الةةةدع  بحصةةةر والتأكةةةد ممةةةن يسةةةتحقأ .6

 أ رال االد ار واالستثمار. ،  جزءل من د وله  المحدودةيتخصمستحقيأ مما يشجعه  عل  

ل نفةةةةاي علةةةة  الخةةةةدمات  ،و التبرعةةةةات ،إنشةةةةاء صةةةةناديل اسةةةةتثمار مسةةةةتقلة لجةةةةزء مةةةةن  مةةةةوال الزكةةةةاة .7

الصةةةحية والتعليميةةةة واالجتماعيةةةة للفيةةةات الفقيةةةرة، ومةةةن  ةةة  تحريةةةر جةةةزء مةةةن د ةةةوله  المحةةةدودة، ممةةةا 

 واالستثمار.يساعده  عل  التوفير واالد ار 

تشةةةةجي  الوقةةةة  الخيةةةةري و دعمةةةةأ تشةةةةريعياً بةةةةالقوانين الالزمةةةةة لةةةةأ ، و تقةةةةدي  التيسةةةةيرات و اإلعفةةةةاءات  .8

التةةةةي تعتمةةةةد فةةةةي تمويلهةةةةا عليةةةةأ فةةةةي تنفيةةةةذ مشةةةةروعاتها  ،الالزمةةةةة إلنجةةةةاح تلةةةةص الم سسةةةةات اأهليةةةةة

 وبرامجها التنموية .

 .قوانين المتعلقة بمكافحتأ محاربة الفساد بتطبيل صارم و اصدار ال .9

 

 اإلجراء الثاني: تشجيع االستثمارات األجنبية المباشرة:

 واالسةةةتثمار المطلةةةو ،  ، هميةةةة االسةةةتثمارات اأجنبيةةةة المبائةةةرة فةةةي تغطيةةةة الفجةةةوة بةةةين االد ةةةار المحلةةةي تكمةةةن

 ةةةةرورة ، و مةةةة   ديةةةدة  اصةةةةً فةةةةي  ةةةل اتسةةةةاع هةةةذ  الفجةةةةوةي نظةةةةًرا الحتياجةةةات االقتصةةةةاد المتزايةةةدة السةةةةتثمارات ج

تشةةةةجي  هةةةةذا المةةةةورد التمةةةةويلي الخةةةةارجي، ئةةةةريطة   ن يتفةةةةل مةةةة  اأولويةةةةات اإلنمائيةةةةة لالقتصةةةةاد وال يصةةةةطدم مةةةة  

علةةةة  تشةةةةجي  االسةةةةتثمارات العربيةةةةة مةةةة  التركيزالمبةةةةادع العامةةةةة الحاكمةةةةة لعمليةةةةة التنميةةةةة وفقًةةةةا للمرجعيةةةةة المعتمةةةةدة، 

 التالي:و لص عل  النحو  والً، 

، تشةةةمل تعريةةة  بالمشةةةروعات ربةةة اأ سةةةوريا جهةةةاتعلةةة  مسةةةتو  ، اسةةةتثمارية مفصةةةلة و ةةة   ةةةرائط .1

مةةةن ، مةةةا يتفةةةل واحتياجةةةات عمليةةةة التنميةةةةاإلنمائيةةةة المرئةةةحة مةةةن حيةةةا جةةةدواها الفنيةةةة واالقتصةةةادية، وب

التصةةةديرية مةةة  اسةةةتقدام  سةةةورياوزيةةةادة قةةةدرة  ،واسةةةتخدام تكنولوجيةةةا جديةةةدة ،تحةةةديا للعمليةةةة اإلنتاجيةةةة
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 و التخصصةةةات النةةةادرة ئةةةر  اأمانةةةة  ،فةةةي مجةةةاالت اإلدارة العليةةةا ، جنبيةةةة فةةةي   ةةةيل الحةةةدود ةعمالةةة

 والخبرة.

ةةةةةن يطلبهةةةةةا، عةةةةةن مختلةةةةة  مجةةةةةاالت النشةةةةةا   يرفتةةةةةو .2 قاعةةةةةدة بيانةةةةةات دقيقةةةةةة ومحد ةةةةةة ومتاحةةةةةة لكةةةةةل م 

 االقتصادي، والقوانين واللوائ  واإلجراءات المتعلقة بهذ  المجاالت، م  توحيد هذ  البيانات.

والفسةةةاد المستشةةةري فةةةي ئةةةت  قطاعةةةات  ،تحسةةةين منةةةا  االسةةةتثمار وتنقيتةةةأ مةةةن البيروقرا يةةةة المعوقةةةة .3

 وم سسات اإلدارة العامة. ،االقتصاد

مةةةن إدارة رئةةةةيدة للسياسةةةة االقتصةةةةادية  ،ر المقومةةةات اأساسةةةةية للعمليةةةة االسةةةةتثماريةيفالعمةةةل علةةة  تةةةةو .4

الكليةةةةة، واسةةةةتقرار فةةةةي مسةةةةتو  اأسةةةةعار و سةةةةعار الصةةةةري، واسةةةةتقرار البييةةةةة التشةةةةريعية، وتشةةةةجي ل 

 ،والجمركةةةةي، وتوحيةةةةد المعاملةةةةة الضةةةةريبية والجمركيةةةةة ،للقطةةةةاع الخةةةةا ، واعتةةةةدال النظةةةةام الضةةةةريبي

 وعدم التمييز بين المتعاملين في النشا  الواحد.

 

 :النمو القطاعي محور .2

 

أهةةةةةداي عمليةةةةةة التنميةةةةةة المسةةةةةتدامة ب تبةةةةةاع  سةةةةةلو  التخطةةةةةيط  اً ر النمةةةةةو الكلةةةةةي ومحدداتةةةةةأ، وتحقيقةةةةةفةةةةةي إ ةةةةةا

واإلنتاجيةةةةة المختلفةةةةةي و لةةةةص  ،ليات اإلنمائيةةةةة التفصةةةةيلية علةةةة  القطاعةةةةات الو يفيةةةةة وتةةةةوزع المهةةةةام والمسةةةة ،التأئةةةةيري

 عل  النحو التالي:

 

 القطاعات الوظيفية 

 

يجةة  تمكةةين هةةذا  القطةةاع الخةةا  هةةو القةةا رة التةةي تقةةود التنميةةة فةةي  ةةل اقتصةةاديات السةةوي، و لكةةنيعتبةةر 

فتهيةةةه لةةةأ البييةةةة التمكينيةةةة الالزمةةةة و توجةةةأ نشةةةا اتأ نحةةةو  ولويةةةات  ،ولياتأعلةةةي تحمةةةل مسةةة  اً قةةةادرليكةةةون  ،القطةةةاع
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لتحقيةةةل التنميةةةة المنشةةةودة و  ،نائةةةهالقطةةةاع الخةةةا  الواإلئةةةراي علةةة   ،التنميةةةة و تمةةةارف الدولةةةة دورهةةةا فةةةي الرقابةةةة

 ازالة التشوهات و االنحرافات عن المسار الذي رسمتأ للتنمية .

أي اعةةةادة هيكلةةةة للقطةةةاع مواجهةةةة اآل ةةةار االجتماعيةةةة ل سةةةالي  الفعالةةةةهيةةةه الدولةةةة البييةةةة المناسةةةبة و اأن ت يجةةة  

 ن تتحمةةةل متطلبةةةات  ي تحةةةول  و عليهةةةا بةةةين اعتبةةةارات الكفةةةاءة االقتصةةةادية و االجتماعيةةةة،  ،التةةةوازن مراعيةةةةً  ،العةةةام

 يم  القطاع العام .

مجةةةاالت جديةةةدة و  ،و جةةةدير بالةةةذكر  ن دفةةة  عمليةةةة التنميةةةة يقتضةةةي  ن يرتةةةاد رجةةةال اأعمةةةال و حةةةائزوا اأمةةةوال

د عةةةن مةةةن االبتعةةةا دفةةة  عمليةةةة التنميةةةة، بةةةدالً لخةةةا  فةةةي و  لةةةص لتفعيةةةل دور القطةةةاع ا ،يقومةةةوا بتأسةةةي  ئةةةركات جديةةةدة

 لمبد  تسلي  المفتاح.اً ما هو قائ  وفق  تحمل المخا ر، و التكال  عل

نظةةة  اإلدارة و الحةةةوافز  التغييةةةر فةةةيمةةةن  ةةةالل عمليةةةات  ،يمكةةةن انجةةةاز فةةةي القطةةةاع العةةةام ن تطةةةوير مةةةا هةةةو قةةةائ  إ

سةةةةي  وحةةةةدات جديةةةةدة تضةةةةي  إلةةةة  الطاقةةةةات فةةةةي حةةةةين  ن توسةةةةي  رقعةةةةة القطةةةةاع الخةةةةا  يكةةةةون بتأأ، فةةةةي ئةةةةركات

 و توس  فر  التو   في المجتم .  ،اإلنتاجية

 

وجةةةةود إن تحقيةةةةل الرؤيةةةةة الشةةةةاملة للتنميةةةةة المسةةةةتدامة، يلقةةةةي علةةةة  الدولةةةةة دوراً مهمةةةةاً عليهةةةةا  ن تةةةةنه  بةةةةأ ف

اً سةةلبي اً تةةأ ير سةةيكون لةةأبهةةذا الةةدور  و عةةدم القيةةامبةةد منةةأ،   مةةر الراعيةةاً و  و محفةةزاً  دور فعةةال للدولةةة بوصةةفها ئةةريكاً 

 التنمية و الرفاهية االقتصادية، بل ربما ي دي  لص إل  الفو   االجتماعية و االنهيار االقتصادي.  عل 

 

 يةةةةةو مةةةة  تعةةةةا   التوجةةةةأ نحةةةةو زيةةةةادة دور القطةةةةاع الخةةةةا ، فمةةةةن الضةةةةروري  ن ن كةةةةد علةةةةي اسةةةةتمرار  هم

و  بةةةد السةةةوي لةةةي  مجةةةرد إعطةةةاء مزيةةةد مةةةن الحريةةةة للقطةةةاع الخةةةا ، بةةةل الالدولةةةة فةةةي إدارة االقتصةةةاد، فاقتصةةةاد  دور

 ن ينةةةةدرج  لةةةةص فةةةةي منظومةةةةة متناسةةةةقة مةةةةن الةةةةنظ  القانونيةةةةة و االقتصةةةةادية و السياسةةةةية التةةةةي تحقةةةةل هةةةةذا الغةةةةرل، و 

 يقصد بذلص : 

تتةةةوافر  التةةةي ال ،و تفعيةةةل المنافسةةةة الكاملةةةة ،تفعيةةةل دليةةةة السةةةوي التةةةي تةةة دي إلةةة  كفةةةاءة تخصةةةي  المةةةوارد -1

 إال بتنظي  حكومي. 

 مثل للمشروع يحقل النفقات المتناقصة ال توفر  المنافسة و يحتاج إل  التد ل الحكومي. هناك حج   -2

 الحاجة إل  قانون ينظ  العالقات التجارية لتنظي  المبادالت و العقود.  -3
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جةةة  الوفةةةورات الخارجيةةةة و يحتةةةاج ا ن اإلنتةةةاج الخةةةا  لةةةبع  السةةةل  ال يحقةةةل الكفايةةةة،  صوصةةةا حةةةين تر -4

 إل  مساهمة القطاع العام. 

 البد من رعاية الفقراء، و يحتاج اأمر إل  إعادة توزي  الد ل.  -5

 يتعرل العمال للبطالة و يحتاج اأمر إل  تد ل الدولة.  -6

 

 :نمو القطاعات اإلنتاجية

تحديةةةد المالمةةة  الرئيسةةةة لتنميةةةة  و يتوجةةة عصةةة  عمليةةةة التنميةةةة ، لعية والخدميةةةة(يمثةةةل نمةةةو القطاعةةةات اإلنتاجيةةةة )السةةة

 .قطاعات : الزراعة والصناعة واإلسكان والنقل والمواصالت والسياحة 

 

 :الثروة السمكيةزراعة والري واإلنتاج الحيواني و ال -

 

 : الخصائ      

  مةةةن حيةةةا  هميتهةةةا فةةةي النةةةاتو اإلجمةةةالي  سةةةورياتعتبةةةر الزراعةةةة مةةةن  هةةة  قطاعةةةات االقتصةةةاد الةةةو ني فةةةي

مين الغةةةذاء للسةةةكان أودورهةةةا الكبيةةةر فةةةي تةةة ،و هميتهةةةا فةةةي الميةةةزان التجةةةاري ،وفةةةي اسةةةتيعابها لقةةةوة العمةةةل

التةةةي تعتمةةةد علةةة  المةةةواد الزراعيةةةة كةةةذلص فةةةي  ،وفةةةي تةةةوفير المةةةواد اأوليةةةة للصةةةناعات التحويليةةةة والغذائيةةةة

تمتةةاز بتنةةوع وفةةي تةةأمين مسةةتلزمات هةةذا اإلنتةةاج، حيةةا  ،نقةةلتةةوفير فةةر  العمةةل لجةةزء هةةام فةةي قطةةاع ال

كةةةذلص تمتةةةاز بتةةةوفر البييةةةات الزراعيةةةة ممةةةا سةةةاه  فةةةي وجةةةود العديةةةد مةةةن المنتجةةةات الزراعيةةةة المتميةةةزة و

 حيوانية  ات  صائ  . روة 

 مةةةةاد بشةةةةكل  ساسةةةةي علةةةة  انطالقةةةةاً مةةةةن الظةةةةروي المو ةةةةوعية لالقتصةةةةاد السةةةةوري التةةةةي تحةةةةت  عليةةةةأ االعت
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نظةةةةراً لمحدوديةةةةة المةةةةوارد المائيةةةةة  ،ًاهتمامةةةةاً  اصةةةةاايةةةةالء قطةةةةاع الميةةةةا  الدولةةةةة عةةةةة، فيجةةةة  علةةةة  الزرا

 و رورة االستفادة القصو  من الموارد المائية المتاحة. 

 

 :التحديات           

  وتمثلةةةع بةةةنق  اأرا ةةةي القابلةةةة للزراعةةةة نتيجةةةة  ،الرئةةةيد لهةةةار ر المةةةوارد اأر ةةةية باالسةةةتخدام  يةةةتتةةةأ

علةةة  اأرا ةةةي الزراعيةةةة فةةةي منةةةا ل كثيةةةرة وحةةةدول ، انةةةي العشةةةوائي المةةةنظ  و يةةةر المةةةنظ الزحةةة  العمر

ر تةةةدني بخصةةةوبة التربةةةة وو هةةة ،تةةةدهور فةةةي مواقةةة    ةةةر  نتيجةةةة االسةةةتغالل الجةةةائر للمراعةةةي الطبيعيةةةة

تتعةةةرل المةةةوارد المائيةةةة لالسةةةتنزاي فةةةي معظةةة  اأحةةةوال  لعةةةدم إتبةةةاع الةةةدورات الزراعيةةةة المناسةةةبة، كمةةةا

 يةةةةر المتجةةةةدد وزيةةةةادة السةةةةكان والنمةةةةو االقتصةةةةادي وعةةةةدم اإلدارة الجيةةةةدة  نظةةةةراً لزيةةةةادة اسةةةةتجرار ،المائيةةةةة

جةةةز انخفةةةال مناسةةةي  وقةةةد نجةةة  عةةةن هةةةذا الع ،لهةةةا، وترافةةةل مةةة  تةةةدني كميةةةات اأمطةةةار وسةةةوء توزعهةةةا

كةةةذلص تتعةةةرل هةةةذ  المةةةوارد  ،ي  وتراجةةة   ةةةزارات بعةةة  اأنهةةةاروجفةةةاي بعةةة  الينةةةاب، الميةةةا  الجوفيةةةة

 للتلول بدرجات مختلفة ومن مصادر متنوعة.

 فةةةةي  ةةةةل محدوديةةةةة المةةةةوارد الطبيعيةةةةة  ،يتصةةةة  اإلنتةةةةاج الزراعةةةةي بالتذبةةةةذ  متةةةةأ راً بةةةةالظروي الجويةةةةة

يةةةات مةةةا بعةةةد إ ةةةافة إلةةة   ةةةع  كفةةةاءة عمل ،والمنا يةةةة ،والزراعيةةةة الرئيسةةةية وتأ رهةةةا بالعوامةةةل البيييةةةة

وفةةةي تةةةأمين مسةةةتلزمات  ،ووجةةةود العديةةةد مةةةن الصةةةعوبات فةةةي مجةةةال التسةةةويل الةةةدا لي والخةةةارجي ،الحصةةةاد

 اإلنتاج الزراعي وتوفير التمويل لبناء اأصول اإلنتاجية.

 باأسةةةةاف إلةةةة   ةةةةع  االسةةةةتثمارات الموجهةةةةة لتنميتةةةةأ،  تعةةةةود ،يعةةةةاني هةةةةذا القطةةةةاع مةةةةن ا ةةةةتالالت هيكليةةةةة

مترافقةةةاً مةةة  تفتةةةع الحيةةةازة الزراعيةةةة و حةةةدة التشةةةوهات فةةةي سياسةةةة تسةةةعير الحاصةةةالت الزراعيةةةة، وبالةةةذات 

القطةةةن والحبةةةو  الغذائيةةةة، وعةةةدم القةةةدرة علةةة  التطةةةور التكنولةةةوجي والفنةةةي فيمةةةا يتصةةةل بالملكيةةةة الزراعيةةةة 

البةةةذور واأسةةةمدة والمبيةةةدات وعةةةدم تةةةوفير االئتمةةةان الزراعةةةي بلجةةةال و سةةةعار واالسةةةتخدام اأمثةةةل للميةةةا  و

مناسةةةبة، وعةةةدم تةةةوافر  ةةةدمات تسةةةويقية كافيةةةة، وزحةةة  متزايةةةد للبنةةةاء علةةة  اأرا ةةةي الزراعيةةةة، وهجةةةرة 

متزايةةةدة للعمالةةةة الزراعيةةةة إلةةة  المةةةدن إلةةة  د ةةةر هةةةذ  المشةةةكالت، وكانةةةع النتيجةةةة انخفةةةال فةةةي اإلنتاجيةةةة 
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ة حةةةادة، وبالةةةذات فةةةي الحبةةةو  واالعتمةةةاد فةةةي تغطيتهةةةا علةةة  الخةةةارج، وتراجةةة  حةةةاد فةةةي القةةةدرة وفجةةةوة  ذائيةةة

 التصديرية للسل  الزراعية التقليدية: القطن والقم  والبقول والحمضيات.

  دليةةةات التنسةةةيل  يةةةا  والةةةري و ،تعةةةدد الجهةةةات المسةةة ولة عةةةن قطةةةاع الزراعةةةةيعةةةاني القطةةةاع الزراعةةةي مةةةن

  .بينهافيما 

  وتنةةةامي  ،المتغيةةةرات فةةةي االقتصةةةاد العةةةالمييواجةةةأ القطةةةاع الزراعةةةي تحةةةديات  ارجيةةةة كبيةةةرة تتجلةةةي فةةةي

  .وارتفاع مستو  المنافسةو توجأ الدول اأ ر  ال  دع  المنتجات الزراعية  ، اهرة العولمة
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 :التوجهات

التنميةةةة الزراعيةةةة والريفيةةةة  اسةةةتراتيجيةتبنةةةي تعةةةديالت تشةةةريعية وهيكليةةةة قةةةادرة علةةة  مجةةةاراة متطلبةةةات  .1

 وتحسين مستو  المنتجين والحد من الفقر.

تطةةةوير اإلنتةةةاج الزراعةةةي وزيةةةادة معةةةدالت النمةةةو االقتصةةةادي فةةةي القطةةةاع لتحقيةةةل تنميةةةة ريفيةةةة ئةةةاملة  .2

تسةةةةاه  فةةةةي تحسةةةةين د ةةةةول المنتجةةةةين والحةةةةد مةةةةن الفقةةةةر وتحقيةةةةل  طةةةةوات متقدمةةةةة نحةةةةو تحقيةةةةل اأمةةةةن 

 تهالك الو ني من السل  الغذائية الحياتية.الغذائي وتوفير حاجة االس

زيةةةةةادة باالسةةةةةتثمار االقتصةةةةةادي والمرئةةةةةد للمةةةةةوارد الطبيعيةةةةةة ) رل، ميةةةةةا ،  ابةةةةةات، مراعةةةةةي( تنميةةةةةة  .3

الرقعةةةة الزراعيةةةة عةةةن  ريةةةل إحيةةةاء المشةةةاري  العمالقةةةة مثةةةل مشةةةروع الغةةةا  واالسةةةتفادة منهةةةا بمةةةا يحقةةةل 

 تنزاي والتلول.استدامتها والمحافظة عليها من التدهور واالس

تأهيةةةةةةل المشةةةةةةاري  الحيويةةةةةةة  ات المردوديةةةةةةة االقتصةةةةةةادية والبيييةةةةةةة العاليةةةةةةة وم ئةةةةةةرات اأداء الجيةةةةةةدة  .4

 واعتماد المشاري  التي تخدم متطلبات التنمية المستدامة .

و لةةةص عةةةن  ،إعةةةداد وتنفيةةةذ سياسةةةة لتةةةأمين االسةةةمدة تضةةةمن تغطيةةةة احتياجةةةات قطةةةاع الزراعةةةة مةةةن اأسةةةمدة .5

وتشةةةجي   رها والتوسةةة  فةةةي بنةةةاء مصةةةان  جديةةةدةنتجاتهةةةا وحسةةةن اسةةةتغالل الفضةةةالت و تةةةدوي ريةةةل تطةةةوير م

 االستثمار في مجال تصني  اأسمدة.

 من  الل:االهتمام بالتعلي  الزراعي  .6

   إقامةةةةة وتنفيةةةةذ مشةةةةروع الجامعةةةةة الزراعيةةةةة  سةةةةوة بالتجةةةةار  الناجحةةةةة فةةةةي دول   ةةةةر

 البحول الزراعية.مثل باكستان والهند عل   ن يكون نواتها مركز 

 .دع  التعلي  الزراعي الفني والعالي والبحا العلمي 

 .ربط البحا العلمي بخطة اإلنتاج 

  االهتمةةةام والحفةةةا  علةةة  اأصةةةول الورا يةةةة والصةةةحة النباتيةةةة الزراعيةةةة لكةةةل المحاصةةةيل

 في اإلنتاج الحيواني. ةوالسالالت المتميز سوريةوالنباتات ال

 افظةةةة علةةة  المنةةةتو الزراعةةةي وتصةةةدير  و ةةةمان  بةةةات تطةةةوير التصةةةني  الزراعةةةي للمح

 اأسعار.
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  تةةةةوفير البةةةةروتين الحيةةةةواني والةةةةداجني واأسةةةةماك. و لةةةةص عةةةةن  ريةةةةل تةةةةوفير اأعةةةةالي

 بأحدل الوسائل التقنية والعلمية. 

  .حظر استخدام المبيدات الممنوعة دوليا وتشجي  المكافحة البيولوجية 

نتةةةةاج والتوسةةةة  فةةةةي اسةةةةتخدام التقانةةةةات الحديثةةةةة وتو ينهةةةةا تحةةةةديا وسةةةةائل اإلالتحفيةةةةز و التشةةةةجي  علةةةة   .7

وتحسةةةةةين  سةةةةةالي  اسةةةةةتخدامها، وتةةةةةأمين وتوزيةةةةة  مسةةةةةتلزمات اإلنتةةةةةاج الزراعةةةةةي بالنوعيةةةةةة والمواعيةةةةةد 

واأسةةةةعار المناسةةةةبة، وتطةةةةوير البحةةةةا العلمةةةةي الزراعةةةةي واإلرئةةةةاد والتعلةةةةي  وتأهيةةةةل الكةةةةوادر البشةةةةرية 

 لري وتطوير البن  التحتية والخدمات في ا

تطةةةوير نظةةةام التمويةةةل والتسةةةلي  المصةةةرفي للمسةةةاهمة فةةةي تطةةةوير اإلنتةةةاج الزراعةةةي وتحديثةةةأ وتشةةةجي   .8

 االستثمارات الو نية والعربية والدولية في القطاع الزراعي وفي المجاالت كافة.

اعتمةةةاد سياسةةةات سةةةعرية وتسةةةويقية لتوجيةةةأ البةةةرامو التنفيذيةةةة نحةةةو تحقيةةةل زيةةةادة فةةةي اإلنتةةةاج وكفايتةةةأ  .9

حسةةةين نوعيتةةةأ، وزيةةةادة قدرتةةةأ التنافسةةةية، وتقةةةدي  الةةةدع  للقطةةةاع الزراعةةةي بمةةةا يتوافةةةل مةةة  اأسةةةالي  وت

 المعتمدة في الدول اأ ر  وينسج  م   حكام منظمة التجارة العالمية.

بتطبيةةةل مبةةةادع و ةةة   طةةةة و نيةةةة ئةةةاملة لالسةةةتخدام المتكامةةةل للمةةةوارد المائيةةةة المتاحةةةة وحسةةةن إدارتهةةةا  .11

وتةةةوفير والحةةةد مةةةن مشةةةكلة تلةةةول المةةةوارد المائيةةةة و تحقيةةةل اسةةةتدامتها ملةةةة للمةةةوارد المائيةةةة اإلدارة المتكا

الميةةةا  لكافةةةة احتياجةةةات التنميةةةة االقتصةةةادية واالجتماعيةةةة و التركيةةةز علةةة   هميةةةة الحفةةةا  علةةة   زانةةةات 

 . الميا  الجوفية كاحتيا ي هام لألمن الغذائي

االسةةةتخدام  لفنةةةي فةةةي العمليةةةات الزراعيةةةة لضةةةمانالتكنولةةةوجي واتطةةةوير اإلرئةةةاد الزراعةةةي لنشةةةر التطبيةةةل  .11

اأمثةةةةةل للميةةةةةا  واأسةةةةةمدة والمبيةةةةةدات والبةةةةةذور وربةةةةةط العمليةةةةةة اإلنتاجيةةةةةة بم سسةةةةةات البحةةةةةا العلمةةةةةي 

 والتكنولوجي.

والسةةةمكي  نتةةةاج الزراعةةةي والحيةةةواني والةةةداجنيتطةةةوير التعاونيةةةات للقيةةةام بةةةدورها فةةةي تةةةوفير مسةةةتلزمات اإل .12

 دل وسائل التقنية العلمية.باستخدام  ح

بحيةةةا  العمليةةةات اإلنتاجيةةةة وربطهةةةا باحتياجةةةات السةةةوي والتصةةةدير  تنظةةةي إنشةةةاء جهةةةاز تسةةةويقي يهةةةدي إلةةة   .13

 يضمن عدم التذبذ  في  سعار المنتو الزراعي. 
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تةةةوفير السةةةل  الزراعيةةةة لمعامةةةل التصةةةني  المحلةةةي والتصةةةدير وتطةةةوير دليةةةة تسةةةويل المنتجةةةات الزراعيةةةة   .14

المحليةةةة  يةةةادة الصةةةادرات، وتطةةةوير الصةةةناعاتعمليةةةات تصةةةنيعها لالسةةةتفادة مةةةن القيمةةةة المضةةةافة وزوتشةةةجي  

 والتقليدية والمشاري  المولدة للد ل بالري .

 

 التحويليةالصناعة  -2

 

 :الخصائ 

 

  ولقةةةةد بةةةةد ت حركةةةةة نسةةةةبياً قطاعةةةةاً صةةةةناعياً تاريخيةةةةاً، مقارنةةةةة بغالبيةةةةة دول العةةةةال  الثالةةةةا،  سةةةةورياتمتلةةةةص

ر ةةة  تراجةةة  هةةةذا   سةةةبل مةةةن دول ئةةةري دسةةةيا والهنةةةد، سةةةورياالتصةةةني  منةةةذ  كثةةةر مةةةن سةةةبعين عاًمةةةا، وكانةةةع 

 الدور في العقدين اأ يرين. 

   تشةةةةةكل الصةةةةةناعة التحويليةةةةةة  ولويةةةةةة اسةةةةةتثمارية سةةةةةواء للقطةةةةةاع العةةةةةام  و الخةةةةةا ، نظةةةةةراً لقةةةةةدرتها علةةةةة

متزايةةةةةدة مةةةةةن العمةةةةةال، ونتيجةةةةةة للتطةةةةةور السةةةةةري  فةةةةةي مجةةةةةال النمو،وتوليةةةةةدها للةةةةةد ل واسةةةةةتيعابها أعةةةةةداد 

الصةةةةناعة ومةةةةن تغييةةةةر فةةةةي حاجةةةةة السةةةةوي الدا ليةةةةة ) نمةةةةا  اسةةةةتهالك دا ليةةةةة جديةةةةدة وتغيةةةةر فةةةةي   واي 

 المستهلكين( إل  التغير الواس  في التجارة الخارجية.

 وريادتهةةةا وكانةةةع عةةةن الصةةةناعات اأ ةةةر  فةةةي المنطقةةةة بقةةةدمها وتعةةةدد  نشةةةطتها  سةةةورياتتميةةةز الصةةةناعة ال

المثةةةل والقةةةدوة للصةةةناعات فةةةي الةةةدول اأ ةةةر  مةةةن المنطقةةةة، حيةةةا سةةةاه  الصةةةناعييون السةةةوريون وبشةةةكل 

 جنو  تركيا.، وحت  و العراي لبنان واأردنفي مصر و كبير في نشر الصناعة في الدول العربية 

   بموق  جغرافي هام عل  ئري المتوسط بين  وروبا والعراي وبلدان الخليو والسعودية.  سورياتتمت 

 صةةةةناعي بالمةةةةد الت قاعةةةةدة مةةةةن المةةةةوارد الطبيعيةةةةة المتنوعةةةةة القةةةةادرة علةةةة  رفةةةةد القطةةةةاع ال سةةةةوريا تمتلةةةةص

 الالزمة لنهو أ .
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  هةةةةذ  التنميةةةةة إ  تقةةةةدر  المحةةةةرك الةةةةرئي  لتحقيةةةةل سةةةةورياي،عةةةةدت التصةةةةني  مرادفًةةةةا لتنميةةةةة ناجحةةةةة، ويمثةةةةل فةةةةي

% باإل ةةةةافة إلةةةة  العالقةةةةة التشةةةةابكية 17.5مسةةةةاهمة هةةةةذا القطةةةةاع فةةةةي النةةةةاتو المحلةةةة  اإلجمةةةةالي  بحةةةةوالي 

 القوية التي تربطأ بباقي القطاعات اإلنتاجية والخدمية.

  و لةةةع حبيسةةةة السةةةوي المحليةةةة فةةةي  ةةةل سياسةةةة حمائيةةةة ئةةةديدة فتةةةدهورت جةةةودة سةةةورياتخلفةةةع الصةةةناعة ال ،

 بقةةةع منتجاتهةةا وارتفعةةةع  سةةةعارها، و صةةةبحع  يةةةر قةةةادرة علةةة  المنافسةةةة الجةةةادة فةةةي السةةةوي الدوليةةةة بعةةةدما 

 لفترة  ويلة دون التوجأ ال  التصني  التصديري . سياسة إحالل الواردات

 ام التجةةةةاري الةةةةدولي الجديةةةةد، ومةةةة  اأ ةةةةذ فةةةةي االعتبةةةةار  طةةةةر بعةةةةد تحريةةةةر الصةةةةناعة، ومةةةةا يفر ةةةةأ النظةةةة

، والسةةةياحة(، وحتةةة  تحةةةويالت العةةةاملين فةةةي الةةةنفطاالعتمةةةاد علةةة  المصةةةادر الريعيةةةة لالقتصةةةاد السةةةوري ) 

 .الخارج، فال منا  من انطالقة صناعية حقيقية

 علةةةة  قةةةةوة عمةةةةل يتناسةةةة  تأهيلهةةةةا مةةةة  الصةةةةناعات التقليديةةةةة ومةةةةزودة بالمهةةةةارات  سةةةةورياتقةةةةوم الصةةةةناعة ال

اأساسةةةية منخفضةةةة التكلفةةةة. وتمتلةةةص  اقةةةة كامنةةةة لصةةةناعات  ات كثافةةةة علميةةةة وتكنولوجيةةةة متوسةةةطة فةةةي 

  المد  القري  تساعد عل  تطوير صناعات  ات قيمة مضافة  عل .

 العديةةةد مةةةن الةةةدول الناميةةةة وسةةةتبق  اأداة اأكثةةةر  يةةةة فةةةيكانةةةع الصةةةناعة التحويليةةةة المحةةةرك اأساسةةةي للتنم

فاعليةةةة فةةةي تحويةةةل االقتصةةةاد مةةةن نشةةةا ات  ات قيمةةةة مضةةةافة منخفضةةةة إلةةة  تلةةةص التةةةي تحقةةةل معةةةدالت نمةةةو 

 سريعة وتوفير امكانية متزايدة للتنمية المستدامة. 

 لصةةةناعية وفةةةي االئةةةكال تواجةةةأ الصةةةناعة تحةةةديات جديةةةة تتمثةةةل فةةةي التحةةةوالت المتسةةةارعة فةةةي التكنولوجيةةةا ا

فةةةي عةةةال  يشةةةهد مزيةةةداً مةةةن االنفتةةةاح، وتقلصةةةاً للمسةةةافات االقتصةةةادية، الجديةةةدة المتناميةةةة للعولمةةةة االقتصةةةادية 

وبالشةةةكل الةةةذي يفةةةرل علةةة  االقتصةةةادات د ةةةول معركةةةة التنةةةاف  الحةةةاد واقتحةةةام ميةةةدان التصةةةدير لتحقةةةل 

يتطلةةة   مما،درات التنافسةةةية للتكةةةتالت االقتصةةةاديةو تعزيةةةز الكفةةةاءة فةةةي مواكبةةةة القةةة معةةةدالت عاليةةةة مةةةن النمةةةو

عزمةةةةا علةةةة  احةةةةدال تغييةةةةر نةةةةوعي باتجةةةةا  التحةةةةول التةةةةدريجي مةةةةن الصةةةةناعات التقليديةةةةة الةةةة  الصةةةةناعات 

  .الحديثة 

   في المرحلة الراهنة : سورياقطاع الصناعة التحويلية في يتص  

 مساهمة دون المقبول في الناتو المحلي اإلجمالي -
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 لقيمة المضافة المحققة لجهة نصي  الفرد لنسبة منخفضة  -

 نصي  الفرد من إجمالي صادرات الصناعة التحويلية المرتبة نسبة منخفضة ل -

  استخدام التقنية العالية في القيمة المضافة المحققة من الصناعة التحويلية  انخفال -

 صادرات منتجات الصناعة التحويلية متوسطة وعالية التقنية  انخفال نسبة -

 يطرة المنشلت الصغيرة والمتوسطة في القطاع ، س -

تةةةدني المسةةةتو  التعليمةةةي و المهنةةةي و المهةةةارات دا ةةةل قةةةوة العمةةةل الصةةةناعية فةةةي الم سسةةةات  -

 والشركات .

 تدني إنتاجية العامل  -

 عجز في الميزان التجاري لقطاع الصناعة التحويلية  -

  لل في التركي  الهيكلي لبنية الصادرات الصناعية. -

   محدودية البحا والتطوير الصناعي. -

  ع  في البن  التحتية اأساسية  -

  ع  التمويل وارتفاع تكاليفأ و ع  م سساتأ . -

  

 : التوجهات

 

تقةةةوم علةةة  منهجيةةةة التسلسةةةل الصةةةناعي المتالحةةةل و لةةةص  سةةةورياتبنةةة   طةةةة قوميةةةة للنهةةةول بالصةةةناعة ال .1

 لتقليل التكلفة الكلية، وتعظي  الناتو المحل  في إنشاء المنظومة الصناعية.

تحقيةةةل التكامةةةل بةةةين الةةةوزارات والهييةةةات والم سسةةةات المعنيةةةة بالصةةةناعة ، و لةةةص ب نشةةةاء مجلةةة   علةةة   .2

 .يض  كافة الجهات  ات الصلة 
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العامةةةة التةةةي تهةةةدي إلةةة  صةةةيانة الثةةةروة الصةةةناعية القائمةةةة وتعظةةةي  االسةةةتفادة مةةةن إعةةةداد وتنفيةةةذ السياسةةةات  .3

 هذ  الثروة بتحديثها ورف  كفاءتها.

إعةةةداد وتنفيةةةذ السياسةةةات التةةةي تعمةةةل علةةة  التوسةةة  فةةةي إنشةةةاء الصةةةناعات  ات الميةةةزة النسةةةبية المحليةةةة،  .4

التوسةةة  فةةةي الصةةةناعات الصةةةغيرة وتحةةةد مةةةن إنشةةةاء الصةةةناعات التةةةي تفتقةةةر إلةةة  القةةةدرة التنافسةةةية، وتشةةةج  

 والصناعات كثيفة العمالة، والصناعات اليدوية.

إعةةةةداد وتنفيةةةةذ السياسةةةةات التةةةةي تهةةةةدي إلةةةة  تحقيةةةةل المنفعةةةةة المتبادلةةةةة بةةةةين الدولةةةةة والشةةةةركات المحليةةةةة  .5

والعالميةةةةة فةةةةي مجةةةةال اسةةةةتخراج وتصةةةةني  الثةةةةروات النفطيةةةةة والتعدينيةةةةة والعمةةةةل علةةةة  إجةةةةراء تشةةةةريعات 

 ي  االستفادة من هذ  الثروات والحد من إهدارها.تهدي إل  تعظ

إعةةةداد وتنفيةةةذ السياسةةةات التةةةي تهةةةدي إلةةة  تعميةةةل التصةةةني  وزيةةةادة المكةةةون المحلةةة  فةةةي المنةةةتو الصةةةناعي،  .6

 دون اإل الل بمعايير السالمة والجودة.

وفير ربةةةةط  طةةةةة التنميةةةةة الصةةةةناعية بمخطةةةةط التنميةةةةة المتكاملةةةةة بشةةةةرياً وعمرانيةةةةاً وقطاعيةةةةاً، و لةةةةص لتةةةة .7

 المد الت الالزمة لمشاريعها وتعظي  االستفادة من مخرجاتها.

تضةةةةافر جهةةةةود الدولةةةةة والقطةةةةاع الخةةةةا  إلنشةةةةاء قاعةةةةدة صةةةةناعية متكاملةةةةة للصةةةةناعات اإلسةةةةتراتيجية،  .8

 وتعظي  االستفادة من هذ  القاعدة في إنتاج مد الت الصناعات االقتصادية.

 كبيوت  برة. سورياواالستفادة من الجامعات ال التنقي  عن الثروات الطبيعية وحسن استغاللها .9

دعةةةة  وتطةةةةوير المةةةةواد والتقنيةةةةات الصةةةةناعية المالئمةةةةة للظةةةةروي والخامةةةةات المحليةةةةة، وتفعيةةةةل دليةةةةات نقةةةةل  .11

وتةةةةو ين وتطةةةةوير التقنيات،و لةةةةص بزيةةةةادة اإلنفةةةةاي علةةةة  البحةةةةا العلمةةةةي واالسةةةةتعانة بةةةةالخبرات الدا ليةةةةة 

 ةةالل التوسةة  فةةي إنشةةاء الحا ةةنات التقنيةةة وصةةيا ة نظةة  تحفةةز  والخارجيةةة، وتةةوفير المنةةا  المالئةة  مةةن

 االبتكار واإلبداع في العلوم التطبيقية.

العمةةةل علةةة  و ةةة  مواصةةةفات قياسةةةية ئةةةاملة للمنتجةةةات الصةةةناعية والحةةةزم فةةةي تطبيقهةةةا ورفةةة  مسةةةتوياتها  .11

 افسية العالمية.في بع  المنتجات وبخاصة المواد اإلنشائية لمضاعفة اإلنتاجية وزيادة القدرة التن

إعةةةةادة صةةةةيا ة السياسةةةةة التعليميةةةةة لربطهةةةةا باحتياجةةةةات الصةةةةناعة والبحةةةةا العلمةةةةي، واالرتقةةةةاء بمسةةةةتو   .12

 التعلي  الفني والتدري  الحرفي.
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 ع النفط والغازقطا -2

  الخصائ     

  يلعةةة  قطةةةاع الةةةنفط والغةةةاز دوراً محوريةةةاً فةةةي االقتصةةةاد السةةةوري، حيةةةا يشةةةكل وحةةةد   مةةة  النةةةاتو المحلةةةي

عوائةةةد التصةةةدير ويسةةةاه  فةةةي تمويةةةل مةةةا  نصةةة اإلجمةةةالي، وتمثةةةل عوائةةةد تصةةةدير الخةةةام ومشةةةتقاتأ مةةةا يقةةةار  

المنصةةةةرم، الموازنةةةةة العامةةةةة للدولةةةةة. وقةةةةد نمةةةةا دور هةةةةذا القطةةةةاع بشةةةةكل جةةةةوهري منةةةةذ العقةةةةد   لةةةةايقةةةةار  

فباإل ةةةةافة إلةةةة  بةةةةروز الغةةةةاز كمكمةةةةن رئيسةةةةي فةةةةي ميةةةةزان الطاقةةةةة السةةةةوري، حيةةةةا سةةةةاهمع االكتشةةةةافات 

النفطيةةة لشةةةركات عقةةود الخدمةةةة بتلبيةةةة الطلةة  الةةةدا لي علةةة  المشةةتقات وتحقيةةةل عوائةةةد تصةةدير بالغةةةة اأهميةةةة 

  اصة في تمويل االستثمارات العامة. 

 التفاو ةةةةي تجةةةةا  الشةةةةركات اأجنبيةةةةة التةةةةي  سةةةةورياعزز مةةةةن موقةةةة  بقةةةةاء سةةةةعر الةةةةنفط مرتفعةةةةاً عالميةةةةاً سةةةةي إن

تسةةةع  للحصةةةول علةةة  عقةةةود  دمةةةة فةةةي قطةةةاع الةةةنفط، وسةةةيزيد مةةةن كميةةةات االحتيةةةا ي التجةةةاري ومردوديةةةة 

للةةةنفط وفةةةي حقةةةول ئةةةركات عقةةةود الخدمةةةة، وسيسةةةاه  فةةةي  سةةةورياالمشةةةاري  النفطيةةةة فةةةي حقةةةول الشةةةركة ال

 اإلسراع بتنفيذ المشاري  الغازية. 

 السياسةةةةية اإلقليميةةةةة والةةةةذي يةةةةربط بةةةةين الخلةةةةيو -فةةةةي قلةةةة  الجغرافيةةةةا سةةةةورياإن الموقةةةة  اإلقليمةةةةي المتميةةةةز ل

العربةةةي و وروبةةةا  صوصةةةاً، سةةةيمكنها  يضةةةاً مةةةن لعةةة  دور مهةةة  كبلةةةد عبةةةور وكعامةةةل اسةةةتقرار إقليمةةةي لهةةةذ  

الغةةةاز مةةةن الةةةدول العربيةةةة اإلمةةةدادات. باإل ةةةافة  يضةةةاً إلةةة  إمكةةةان تةةةأمين احتياجاتهةةةا المسةةةتقبلية مةةةن الةةةنفط و

 المجاورة كالسعودية ومصر والعراي.

  تحقيةةةةةل معةةةةةدالت النمةةةةةو الةةةةة  تةةةةةأمين العةةةةةرل مةةةةةن الطاقةةةةةة بمصةةةةةادرها المختلفةةةةةة وبأقةةةةةل التكةةةةةالي  يةةةةة دي

االقتصةةادي المرتفعةةة مةةن  ةةالل زيةةادة النةةاتو المحلةةي لهةةذا القطةةاع ومسةةاهمتأ فةةي زيةةادة النةةاتو المحلةةي لبقيةةة 

تطةةةوير وتحسةةةين عمةةةل االقتصةةةاد الةةةو ني مةةةن حيةةةا مةةةد  ونمةةةط يسةةةاعد علةةة  بمةةةا القطاعةةةات االقتصةةةادية 

ي  فقةةةط فةةةي تمويةةةل إعتمةةةاد  علةةة  الةةةنفط والغةةةاز كمةةةادة احتراقيةةةة، وكقطةةةاع يسةةةاه  فةةةي النةةةاتو المحلةةةي ولةةة

 الموازنة العامة .

 التحديات :اآلن العديد من  لقطاع النفط اال  ن هناك الدور الحيوي  بالر   من 
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 اإلنتاج النفطي وتقل  عوائد التصدير.درء هبو   -1

وعلةةة  ميةةةزان المةةةدفوعات  ،علةةة  مسةةةتو  تةةةوفر المةةةوارد النفطيةةةة لتحقيةةةل االكتفةةةاء الةةةذاتي يةةة  ر  لةةةص 

وتمويةةةل موازنةةةة الدولةةةة. وإ ا كانةةةع  سةةةعار الةةةنفط المرتفعةةةة عالميةةةاً تسةةةاه  فةةةي زيةةةادة مةةةوارد الدولةةةة مةةةن 

يات اإلنتةةاج، ف نهةةا بالمقابةةل تزيةةد مةةن نزيةة  مةةوارد تصةةدير الةةنفط الخةةام علةة  الةةر   مةةن انخفةةال مسةةتو

القطةةةةة  اأجنبةةةةةي تلبيةةةةةة لحاجةةةةةات اسةةةةةتيراد المشةةةةةتقات النفطيةةةةةة  صوصةةةةةاً مةةةةةادة المةةةةةازوت والمنتجةةةةةات 

 .البتروكيميائية للقطاعين العام والخا 

 معدل الطل  عل  المشتقات يفوي معدلي النمو االقتصادي والسكاني الحاليين.ارتفاع  -2

 

 التطلعات :

، تهةةةدي لتلبيةةةة احتياجةةةات التنميةةةة، وتعمةةةل علةةة  إتبةةةاع سياسةةةة متوازنةةةة فةةةي سةةةورياتبنةةة  اسةةةتراتيجية قوميةةةة للطاقةةةة فةةةي 

توليةةةةد الطاقةةةةة بتنةةةةوع مصةةةةادرها مةةةةن مصةةةةادر تقليديةةةةة،كالنفط والغةةةةاز الطبيعةةةةي  و مصةةةةادر بديلةةةةة كالريةةةةاح والطاقةةةةة 

فةةةةي مصةةةةادر وقةةةةود المنشةةةةلت والمركبةةةةات بةةةةا تالي وتهةةةةدي إلةةةة  تحقيةةةةل االكتفةةةةاء الةةةةذاتي  الشمسةةةةية والطاقةةةةة النوويةةةةة

 ، مقوماتها :تتوافل م  التحديات المستقبلية   نواعها

اعتبةةةةار الةةةةنفط و صوصةةةةاً الغةةةةاز الطبيعةةةةي المتةةةةوفر عةةةةامالً مغةةةةذياً للنمةةةةو االقتصةةةةادي فةةةةي الفتةةةةرة االنتقاليةةةةة  -1

 المحلي. اأول  ليكون بعدها عامالً مسانداً لأ من  الل مساهمتأ المبائرة في الناتو

تعزيةةةةز دور قطةةةةاع الصةةةةناعة مةةةةن  ةةةةالل تةةةةأمين كامةةةةل متطلباتةةةةأ مةةةةن المشةةةةتقات النفطيةةةةة والغازيةةةةة كمةةةةادة  -2

 احتراقية وكمادة  ولية لزيادة مساهمتأ في تحقيل القيمة المضافة.

مةةةن الغةةةاز لتلبيةةةة احتياجةةةات قطةةةاع الكهربةةةاء واعتبةةةار  الركيةةةزة اأساسةةةية فةةةي إنتةةةاج  سةةةورياتةةةأمين احتياجةةةات  -3

 رباء من  الل المحطات  ات الدارة المركبة.الكه

زيةةةادة الطاقةةةة التكريريةةةة وتلبيةةةة الطلةةة  علةةة  المشةةةتقات النفطيةةةة  ات المواصةةةفات العاليةةةة والةةةتحك  بالفةةةاتورة  -4

 النفطية بما يضمن استمرار تأمين المشتقات النفطية لقطاع النقل وللقطاع الخدمي والسكني.
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المحلةةةي باالسةةةتثمار الكثيةةة  فةةةي البنيةةةة التحتيةةةة لتطةةةوير احتيا يةةةات زيةةةادة مسةةةاهمة قطةةةاع الغةةةاز فةةةي النةةةاتو  -5

الغةةاز واإلنتةةةاج ليكةةةون الرديةة  اأساسةةةي للةةةنفط مةةةن  ةةالل التوسةةة  فةةةي  نشةةةطة الغةةاز واسةةةتخداماتأ فةةةي قطةةةاع 

 الكهرباء والصناعة.

اأجنبةةةي المسةةةاهمة فةةةي تحقيةةةل عوائةةةد ايجابيةةةة فةةةي ميةةةزان المةةةدفوعات واسةةةتمرار رفةةةد موازنةةةة الدولةةةة بةةةالقط   -6

 من  الل تصدير الفائ  المتاح.

تحقيةةةةل الكفةةةةاءة االقتصةةةةادية المثلةةةة  فةةةةي اسةةةةتثمار المةةةةوارد الماليةةةةة المتاحةةةةة وفةةةةي اسةةةةتغالل مصةةةةادر الطاقةةةةة  -7

 اأولية. 

تحقيةةةل التةةةوازن بةةةين  سةةةعار تكلفةةةة إنتةةةاج وتسةةةويل المحروقةةةات والغةةةاز و سةةةعار المبيةةة  فةةةي السةةةوي الدا ليةةةة،  -8

افسةةةةي يسةةةةةاه  مةةةةن  ةةةةةالل هيكليةةةةة اأسةةةةةعار لمختلةةةة  مةةةةةواد الطاقةةةةة فةةةةةي والوصةةةةول إلةةةةة  قطةةةةاع  اقةةةةةة تن

 .التخصي  اأمثل للموارد المتاحة

 

 : التنمية العمرانية واإلسكان -3

 

 الخصائ  

 

  ازدهةةةةار  و يةةةةنعك  اأ ةةةةر ، االقتصةةةةادية والبنةةةةاء قطاًعةةةةا مفصةةةةليمًا لكةةةةل القطاعةةةةات  العمةةةةرانقطةةةةاع يعةةةةد

   عل  االقتصاد الو ني ؟عليها، وركود  ينعك  بالسل   يجا باإل

  ،يظهةةةر الواقةةة  وجةةةود تشةةةوهات وا ةةةحة فةةةي المعةةةرول مةةةن الوحةةةدات السةةةكنية لصةةةال  اإلسةةةكان الترفةةةي

مةةةن الشةةةقل الخاليةةةة تتفةةةاق  فةةةي الوقةةةع  اآلاليوعلةةة  حسةةةا  اإلسةةةكان المتوسةةةط والشةةةعبي، فبينمةةةا يتةةةوافر 

نفسةةةأ  زمةةةة اإلسةةةكان المتوسةةةط والشةةةعبي وتتزايةةةد  ةةةاهرة اإلسةةةكان المخةةةال  وتتخةةةذ صةةةوًرا إنسةةةانية  يةةةر 

 مقبولة من سكن المخالفات .
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 وبشةةةكل  ،تعتبةةةر الفتةةةرة الممتةةةدة حتةةة  منتصةةة  السةةةبعينات، بمةةةا تضةةةمنتأ مةةةن تشةةةريعات و نظمةةةة معبةةةرة

جتماعيةةةة فقةةةط لةةةدور الدولةةةة فةةةي هةةةذا القطةةةاع، تتمثةةةل بمةةةن  كافةةةة التسةةةهيالت وا ةةة  عةةةن رؤيةةةة  ات  بعةةةاد ا

واإلعفةةةاءات لتةةةأمين المسةةةاكن المناسةةةبة لشةةةريحة محةةةدودي الةةةد ل بأقةةةل كلفةةةة ممكنةةةة واسةةةتيفاء هةةةذ  الكلفةةةة 

 تقسيطاً وبشكل ميسر ومتناس  م  د ل هذ  الشريحة.

  ولةةةة تتراجةةة  عةةةن هةةةذا الةةةدور تةةةدريجياً، عبةةةر ، بةةةد ت الد2111ولقةةةد تبةةةدلع هةةةذ  الرؤيةةةة الحقةةةاً، وحتةةة  عةةةام

 العديد من التشريعات  ات الطاب  االقتصادي دون النظر للمنعكسات االجتماعية لها.

  عةةةدم تحقيةةةل الغايةةةة منةةةأ، مةةة  تعثةةةر دليةةةات تنفيةةةذ  الةةة   1979لعةةةام  61صةةةدور قةةةانون االسةةةتمالك رقةةة    د

كةةةذلص تعثةةةر  داء ئةةةركات اإلنشةةةاءات العامةةةة  ممةةةا  لةةةل مشةةةكلة حقيقيةةةة فةةةي تةةةوفير اأرا ةةةي المعةةةدة للبنةةةاء،

وتأ رهةةةا فةةةي تنفيةةةذ مشةةةاري  اإلسةةةكان المنا ةةةة بهةةةا أسةةةبا  مو ةةةوعية  و  اتيةةةة، واأمةةةر نفسةةةأ بالنسةةةبة 

،إ ةةةافة لقةةةانون اإليجةةةار السةةةابل والةةةذي كةةةرف  1985لمشةةةاري  قطةةةاع التعةةةاون السةةةكني و اصةةةة بعةةةد عةةةام 

ت نتائجهةةةا لغيةةةا  ئةةةبأ كامةةةل لصةةةيغة الحيةةةازة باإليجةةةار عالقةةةة  يةةةر متوازنةةةة بةةةين المةةة جر والمسةةةتأجر،  د

، وبقةةةاء عشةةةرات اآلالي مةةةن الوحةةةدات السةةةكنية ئةةةا رة، كةةةل  لةةةص انعكةةة  سةةةورياعةةةن سةةةوي اإلسةةةكان فةةةي 

 .وبشكل سلبي عل  واق  هذا القطاع

 ي هذا القطاع من :نيعا 

  هيكليةةةةةة تعةةةةةدد اأنظمةةةةةة والتشةةةةةريعات وكةةةةةذلص الجهةةةةةات المعنيةةةةةة بعمليةةةةةة اإلسةةةةةكان، وعةةةةةدم وجةةةةةود

 وا حة لقطاع اإلسكان تنظ   دوار الجهات المعنية فيأ بمختل  مراحلأ.

 .ع  التشريعات التي تساعد عل  تأمين اأرا ي المهيية للبناء  

  عةةةدم وجةةةود مخططةةةات تنظيميةةةة لكافةةةة المنةةةا ل والمةةةدنب وعةةةدم وجةةةود مخططةةةات إقليميةةةة وعمرانيةةةة

 لمختل  اأقالي  والمنا ل.

 لسياسةةةات اإلسةةةكانية بعمليةةةة التنميةةةة بمفهومهةةةا االقتصةةةادي واالجتمةةةاعي، عةةةدم وجةةةود ربةةةط دقيةةةل ل

 باستثناء مشاري  الم سسة العامة ل سكان و اصة مشروع إسكان الشبا .

  عةةدم ارتبةةةا  سياسةةةات اإلسةةةكان بعمليةةةة تخطةةةيط إقليمةةةي ئةةةامل إال فةةةي جوانةةة  جزئيةةةة يتيحهةةةا مةةةا هةةةو

 متوفر من معطيات.
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 قةةةةاراتب وعةةةةدم وجةةةةود م سسةةةةات وئةةةةركات  اصةةةةة كبةةةةر  عةةةةدم وجةةةةود سةةةةوي مةةةةنظ  لقطةةةةاع الع

 لالستثمار والتطوير العقاري

 جغرافياً(. –بييياً  –)ترا ياً  سورياتشويأ الهوية المعمارية للمدن ال 

 .انتشار منا ل السكن العشوائي، والمخالفات السكنية 

 طةةةةاع الخةةةةا  المضةةةةاربة بالعقةةةةارات القائمةةةةة، وعةةةةدم اسةةةةتقرار  سةةةةعارها نتيجةةةةة للةةةةدور الخةةةةا ه للق

 % من نشا  اإلسكان.75والذي يشغل فعلياً حيز  كثر من 

  عةةةةدم وجةةةةود اأ ةةةةر الموجهةةةةة الوا ةةةةحة فةةةةي تقةةةةدي  التسةةةةهيالت للقطةةةةاع الخةةةةا  لضةةةةمان مشةةةةاركة

 فاعلة لأ.

  ارتفةةةاع كلفةةةة الحصةةةول علةةة  مسةةةكن بالنسةةةبة للشةةةريحة اأوسةةة  مةةةن المةةةوا نين )مةةةن  وي الةةةد ل

 المحدود(.

 طل  في سوي اإلسكان.عدم تناس  العرل م  ال 

 .ع  ومحدودية دليات التمويل وارتفاع نس  الفائدة  

 .ع  مساهمة القطاعين العام والتعاوني في  طة اإلسكان  

 .عدم وجود قواعد بيانات كاملة  و بنص معلومات إسكاني 

 .ع  تقنيات البناء المستخدمة، وانعكاف  لص عل  زمن ومواصفة االنجاز  

  االقتصةةةةةادية العربيةةةةةة واإلقليميةةةةةة والدوليةةةةةة، و اصةةةةةة متطلبةةةةةات اتفاقيةةةةةات منعكسةةةةةات المتغيةةةةةرات

 تحرير التجارة العربية والشراكة التركية.

 

  ومخدمةةةةةة بكافةةةةةة المرافةةةةةل والبنةةةةة   ،و بأهميةةةةةة عاليةةةةةة الةةةةة  مجتمعةةةةةات عمرانيةةةةةة منظمةةةةةة سةةةةةورياتحتةةةةةاج

اأساسةةةةية تتضةةةةمن مةةةةا يلةةةةزم مةةةةن نقةةةةا  الجةةةةذ  و قطةةةةا  النمةةةةو، تعكةةةة  التةةةةرال الثقةةةةافي والحضةةةةاري 

للمجتمةةة  السةةةوري، وبشةةةرو  بيييةةةة سةةةليمة، مرتبطةةةة بمعطيةةةات التخطةةةيط اإلقليمةةةي الشةةةامل، تضةةةمن حةةةل 

 كل  سرة بمسكن مناس ، وتعزز البعد االجتماعي لقضية السكن قوامها :

  سوريايعك  القي  الحضارية والبيية الم هل ومبدع قطاع  ، 

  مل بكفاءة اقتصادية، وجودة عالية ،يعقطاع 
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  كات مقاوالت ا تصاصية عامة و اصة ، متنوع ويض  ئرقطاع 

  عل  مستو  عالمي ، شركات استشارية هندسية بقطاع علمي مدعوم 

  ير من القادمين الجدد لسوي العمل ، تشغيل جزء كبب يهت قطاع 

  بات التنمية اإلقليمية المتوازنةموزع جغرافياً ويالءم متطلقطاع  ، 

  ميزة تنافسية عالية محلياً، وإقليميا. و قطاع 

 

 

 التوجهات

 و لتصحي  اال تالالت الملحة للسكن الشعبي والمتوسط،  نمية عمرانية تتفل م  االحتياجاتإحدال ت 

 الهيكلية التي يعاني منها هذا القطاع، 

   والسرعة عل  العمل بشكل فعال عن يج   ن ينطلل تطوير هذا القطاع من  الل المرونة والقدرة 

 منظ  ودلية إئراي واستالم جيدة. لل بيية تشريعية مالئمة وعالقات عقدية متوازنة وسوي  ريل 

  قطاعةةةات الصةةةناعة، التجةةةارة والطاقةةةة وتحسةةةين جةةةودة المحليةةةة، مةةةنوبخاصةةةة  هةةةذا القطةةةاعتةةةوفير مسةةةتلزمات 

 و لةةةص مةةةن حيةةةا النوعيةةةة والكميةةةة لتلبيةةةة الطلةةة  فةةةي السةةةوي الدا ليةةةةهةةةذ  المسةةةتلزمات لةةةتالءم المواصةةةفات 

 وإمكانية تصديرها ، 

 مرتكزاتها إقرار االستراتيجية الو نية ل سكان وو عها مو   التنفيذ: 

  التشريعية الحاكمة لعمل القطاع اإلنشائي.االستمرار في تطوير البيية 

 إعادة النظر بالمخططات التنظيمية  را ي  مالك الدولة واأمالك العامة وتنظيمها 

 .ًتهيية المنا  االستثماري للقطاع ليكون استثماراً تنافسياً وعادال 

 عيةةةل كةةةل مةةةن دور زيةةةادة مسةةةاهمة قطةةةاع البنةةةاء والتشةةةييد فةةةي النةةةاتو المحلةةةي اإلجمةةةالي و لةةةص مةةةن  ةةةالل تف

 القطاع العام والقطاع الخا .
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  انتقةةةال دور الدولةةةة مةةةن مهمةةةة تةةةأمين السةةةكن بشةةةكل مبائةةةر للمةةةوا نين بجميةةة  فيةةةاته ، إلةةة  مهمةةةة تسةةةهيل

الحصةةةول علةةة  المسةةةكن المناسةةة  لكةةةل مةةةنه  وحسةةة  احتياجةةةاته  ومتطلبةةةاته ، و لةةةص بتةةةأمين االحتياجةةةات 

للبنةةةةاء، ومصةةةةادر وئةةةةرو  التمويةةةةل المناسةةةةبة، وكةةةةذلص مةةةةن مقاسةةةة  اأرل المنظمةةةةة والمخدمةةةةة المهييةةةةة 

زيةةةادة المعةةةرول مةةةن المسةةةاكن الجةةةاهزة فةةةي سةةةوي اإلسةةةكان، مةةة  التأكيةةةد علةةة  ترسةةةيخ مفهةةةوم اأبعةةةاد 

 االجتماعية لقضية السكن.

  توسةةةي  وتعزيةةةز مشةةةاركة القطةةةاع الخةةةا  المةةةنظ  بتنفيةةةذ مشةةةاري  اإلسةةةكان بشةةةكل مسةةةتقل  و عبةةةر  ئةةةكال

ل علةةةةة  جةةةةةذ  االسةةةةةتثمارات العربيةةةةةة واأجنبيةةةةةة للمسةةةةةاهمة فةةةةةي عمليةةةةةة البنةةةةةاء مةةةةةن الشةةةةةراكة، والعمةةةةة

 واإلعمار.

  مشةةةةاركة القطةةةةاع الخةةةةا  فةةةةي تةةةةوفير المسةةةةاكن المتوسةةةةطة والشةةةةعبية المالئمةةةةة، وتقةةةةوم الدولةةةةة بتةةةةوفير

اأرا ةةةةي بالمجةةةةان وتزويةةةةدها بةةةةالمرافل والخةةةةدمات اأساسةةةةية، مةةةة  دعةةةة   سةةةةعار الوحةةةةدات السةةةةكنية مةةةةن 

 عامة للدولة.الموازنة ال

   تعزيةةةز مسةةةاهمة القطةةةاع التعةةةاوني السةةةكني فةةةي تةةةأمين السةةةكن االقتصةةةادي لةةةذوي الةةةد ل المحةةةدود بشةةةرو

 ميسرة، والتوس  بمشروع إسكان الشبا .

  تطةةةوير القةةةدرة التنافسةةةية للقطةةةاع العةةةام والخةةةا  اإلنشةةةائي مةةةن  ةةةالل تحسةةةين وسةةةائل إنتاجةةةأ باالعتمةةةاد

رج القطةةةر، و مةةةن  المرونةةةة للقطةةةاع العةةةام اإلنشةةةائي للعمةةةل علةةة  تشةةةجي  عملةةةأ  ةةةاعلةةة   حةةةدل التقنيةةةات و

  ساف اقتصادي سلي .

 . إعادة تنظي  سوي قطاع البناء والتشييد ليسم  بنشوء ئركات مقاوالت قائمة عل  مبد  التخص 

  معالجةةةة منةةةا ل السةةةكن العشةةةوائي، و لةةةص عةةةن  ريةةةل بةةةرامو تهةةةدي إلةةة  تهةةةذي  وتشةةةذي   و هةةةدم وإعةةةادة

م مةةةن هةةةذ  المنةةةا ل، مةةة  تةةةأمين إسةةةكان القةةةا نين اأصةةةليين فةةةي نفةةة  المنطقةةةة  و  يرهةةةا مةةة  بنةةةاء مةةةا يلةةةز

بتقةةةةدي  الخةةةةدمات والمرافةةةةل العامةةةةة لهةةةةا مةةةةن ميةةةةا   القةةةةائ  منهةةةةالتطةةةةوير علةةةة  التةةةةوازي و ةةةة  برنةةةةامو 

  ريثما يت  معالجتها . وكهرباء ومدارف ووحدات صحية

  سةةةةكنية متوسةةةةطة وئةةةةعبية،  و لالسةةةةتخدام الةةةةذاتي، مةةةةن  اأرا ةةةةي الصةةةةحراوية لرا بةةةةي إقامةةةةة وحةةةةدات

بالمجةةةان مةةة  إمةةةداد هةةةذ  اأرا ةةةي بةةةالمرافل والخةةةدمات اأساسةةةية، وتشةةةجي  المجتمةةة  اأهلةةةي علةةة  حجةةةز 

 هذ  اأرا ي والبناء عليها.
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 إعادة النظر باالستمالكات وبقانون االستمالك العقاري 

 رد البشةةةةرية والماديةةةةة واسةةةةتثمارها فةةةةي تلبيةةةةة  رفةةةة  إنتاجيةةةةة القطةةةةاع عةةةةن  ريةةةةل االسةةةةتخدام اأمثةةةةل للمةةةةوا

 الطل  المتنامي عل  النشا  اإلنشائي بكفاءة ل اقتصادية عالية.

  تطةةةةوير المهةةةةن الصةةةةغيرة المرافقةةةةة لقطةةةةاع البنةةةةاء والتشةةةةييد، والرفةةةة  مةةةةن قيمتهةةةةا االجتماعيةةةةة وإنتاجيتهةةةةا

 ياً.االقتصادية، وتوسي  فر  العمل فيها عن  ريل تحديثها تنظيمياً، وعمل

  العمةةةل علةةة  تفعيةةةل كافةةةة  نةةةواع الحيةةةازات السةةةكنية وعةةةدم االقتصةةةار علةةة  نةةةوع واحةةةد مةةةن هةةةذ  الحيةةةازات

 وهي الحيازة عن  ريل الملكية وتشجي  االستثمار في السكن بغرل التأجير.

 .تبني السياسات التي تضمن الحفا  عل  البيية واالستخدام اأمثل للموارد الطبيعية 

  ومواصةةةفات  ات مسةةةتو  دولةةةي للمنةةةتو اإلسةةةكاني، و اصةةةة مةةةا يتعلةةةل بالسةةةالمة المهنيةةةة تبنةةةي قياسةةةات

 .و توفير الطاقة و المباني الخضراء واإلنشائية

 

 النقل والمواصالت -4

 

 الخصائ 

 حيةةا يشةةكل  سةةاف البنيةةة التحتيةةة التةةي  ،يعتبةةر هةةذا القطةةاع مةةن  هةة  القطاعةةات اأساسةةية فةةي االقتصةةاد

 التةةةي يعتمةةد عليهةةا االقتصةةةاد الةةو ني، وهةةو بهةةةذا يعةةد مةةن القطاعةةةات الفاعلةةة والمنفعلةةة ببقيةةةة القطاعةةات

تةةةو ين الوحةةةدات اإلنتاجيةةةة وتةةةوفير مسةةةتلزمات اإلنتةةةاج لهةةةا مةةةن الةةةدا ل والخةةةارج، وفةةةي يسةةةاه  فةةةي 

الدوليةةةة مةةن ناحيةةةة   ةةر ، وفةةةي تقةةدي   ةةةدمات النقةةةل توصةةيل منتجاتهةةةا النهائيةةة إلةةة  اأسةةواي المحليةةةة و

والمواصةةةةةالت واالتصةةةةةاالت للمةةةةةوا نين، وبالتةةةةةالي فةةةةةي توزيةةةةة  السةةةةةكان واإلسةةةةةكان علةةةةة  الخريطةةةةةة 

و هةةةو فةةةوي  لةةةص  حةةةد المولةةةدات للةةةد ل والعمةةةل والنمةةةو االقتصةةةادي  االقتصةةةادية للدولةةةة مةةةن ناحيةةةة  الثةةةة.

 . 
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 اإلنسةةان اأساسةةية، و يشةةةغل هةةذا النةةوع حجمةةةاً كبيةةراً فةةةي  حاجةةة مةةن حاجةةةاتالتنقةةل المةةري  واآلمةةةن يعتبر

 االنفاي العام و الخا  .

  ر الالحةةةل للقطةةةاع االقتصةةةادية اال ةةةر  التةةةي تةةةرتبط تةةة  ر كفةةةاءة  داء و تطةةةور هةةةذا القطةةةاع علةةة  التطةةةوم

ومراكةةز بط بةةين مراكةةز اإلنتةةاج االةةر كونةةأعلةة  النمةةوم وعلةة  التغيمةةرات فةةي عمليةةة التنميةةة  ممةةا يةةنعك  بةةأ

 ستيراد وكذلص نقل بضائ  العبور.االستهالك وإل  منافذ التصدير واال

  سةةةوريا، فةةةي بعةةةد  الخةةةارجي، حيةةةا إن معظةةة  تجةةةارة سةةةوريامةةةن  ةةةع  ئةةةديد فةةةي هةةةذا القطةةةاع يعةةةاني 

وإليهةةةةا تةةةةت  مةةةةن  ةةةةالل ئةةةةركات  جنبيةةةةة، كمةةةةا يعةةةةاني مةةةةن تشةةةةوهات  سةةةةورياالخارجيةةةةة والركةةةةا  مةةةةن 

ا بالسةةةيارات كمةةةا  ن وسةةةيلتيحيةةةا إن  معظةةة  البضةةةائ  يةةةت  نقوا ةةةحة علةةة  الصةةةعيد الةةةدا ليي   لهةةةا بةةةرمً

   .تحديا ومزيد من الرقابة واإلئرايإل  إعادة هيكلة و بحاجةالسكص الحديدية والنقل البحري 

 

 التوجهات

 

  كفةةةاءة  داء هةةةذا  لرفةةة  للنقةةةل: البةةةري والبحةةةري والجةةةوي، الةةةثاللو ةةة   طةةةة رئيسةةةة لتكامةةةل الوسةةةائل

 :من  اللالقطاع دا ليمًا و ارجيمًاي 

 

اسةةتمرار الدولةةة فةةي دورهةةا المحةةوري فةةي تطةةوير البنةة  النحتيةةة اأساسةةية لقطةةاع النقل،وا تيةةار  .1

المشةروعات بمةا يتمائة  مة  سياسةة الدولةة فةةي اإلصةالح االقتصةادي وتشةغيل البنة  التحتيةة فةةي 

  روي اقتصاد منفت  تنافسي وئفاي.

مسةةةاهمة الدولةةةة والقطةةةاع الخةةةا  واالسةةةتثمار اأجنبةةةي فةةةي قطةةةاع النقةةةل مةةةن  ةةةالل  زيةةةادة .2

المشةةاركة فةةةي إئةةةادة البنةةة  التحتيةةةة وعمليةةةة التشةةغيل وفةةةي المشةةةاري  المطروحةةةة فةةةي  طةةةط 

 م سسات وئركات قطاع النقل.

 ةةةرورة تحفيةةةز القطةةةاع الخةةةا  للمشةةةاركة للقيةةةام بةةةدور هةةةام فةةةي كافةةةة  نشةةةطة قطةةةاع النقةةةل  .3

يتمتةة  بةةأ مةةن مرونةةة فةةي اإلدارة ولتخفيةة  العةة ء عةةن ميزانيةةة الدولةةة، علةة   ن و لةةص لمةةا 
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يكةةةةون هةةةةذا فةةةةي إ ةةةةار تنظيمةةةةي يسةةةةهل للدولةةةةة اإلئةةةةراي الكامةةةةل عليةةةةأ ومةةةة  مراعةةةةاة  ن 

يتناسةةةة  سةةةةعر الخدمةةةةة المقدمةةةةة مةةةة  الظةةةةروي االجتماعيةةةةة واالقتصةةةةادية لكافةةةةة ئةةةةرائ  

  المةةةالي الةةةالزم للقطةةةاع الخةةةا  نظيةةةر المجتمةةة  وال مةةةان  مةةةن  ن تقةةةوم الدولةةةة بتقةةةدي  الةةةدع

 قيامأ ببع  الخدمات إ ا   بتع الجدو  االقتصادية  لص. 

تحقيةةةل درجةةةة عاليةةةة مةةةن التكامةةةل والتوزيةةة  العةةةادل بةةةين  نمةةةا  النقةةةل فةةةي كافةةةة المنةةةا ل  .4

الحضةةةرية والريفيةةةة مةةة  تحقيةةةل تةةةوازن إقليمةةةي يخفةةة  مةةةن الهجةةةرة للمةةةدن الكبةةةر  ويشةةةج  

 الهجرة المعاكسة.

ين  ةةةدمات نقةةةل سةةةريعة ودمنةةةة للبييةةةة واإلنسةةةان بجةةةودة عاليةةةة وتكلفةةةة ر يصةةةة لتشةةةجي  تةةةأم .5

حركةةةة الترانزيةةةع وتنشةةةيط السةةةياحة والمسةةةاهمة فةةةي تطةةةوير بقيةةةة القطاعةةةات وتحقيةةةل  علةةة  

 قدر من التشابكية فيما بينها.

المةدن العمل عل   لل محاور نقل جديدة لخدمة التطورات العمرانية ولتخفي  حدة االزدحام في  .6

الكبيرة ولتشجي  السكان عل  الخروج من نطةاي الةوادي الضةيل السةتثمار مةوارد التنميةة و لةل 

فر  عمل جديدة ولتعزيز اأمن القةومي، علة   ن يةت   لةص مةن  ةالل مخطةط نقةل ئةامل علة  

المستو  القومي يت  تحديثأ عل  فترات، و رورة اتخا  اإلجراءات الالزمةة لتحديةد اأولويةات 

 لو   دليات التنفيذ المناسبة والوا حة لمشروعات النقل المختلفة. وكذلص

الرئيسةةةية تةةة من  سةةةورياإيجةةةاد منظومةةةات نقةةةل جماعيةةةة متطةةةورة ومتكاملةةةة دا ةةةل المةةةدن ال .7

سةةةرعة وراحةةةة و مةةةان التةةةنقالت، ونظافةةةة البييةةةة، وتزيةةةل اال تناقةةةات المروريةةةة باسةةةتخدام 

قطةةةةةارات السةةةةةكة الحديديةةةةةة السةةةةةطحي  –كافةةةةةة اأنمةةةةةا  التقليديةةةةةة والحديثةةةةةة )الباصةةةةةات 

 والمرتف  وفي اأنفاي( 

ر ( موازيةةةةة للمحةةةةاوB.O.Tتشةةةةجي  االسةةةةتثمار فةةةةي إنشةةةةاء  ةةةةري جديةةةةدة وفةةةةل نظةةةةام الةةةة  ) .8

التنةةة  علةةة  الحةةةدود  -حمةةة   -الحةةةدود اأردنيةةةة،  ر ةةةوف  -الرئيسةةةية )الحةةةدود التركيةةةة 

العراقيةةةةة(، لتخفيةةةة  الضةةةةغط عةةةةن الطةةةةري الحاليةةةةة،  بمواصةةةةفات ومعةةةةايير دوليةةةةة تةةةةربط 

 مراكز اإلنتاج باالستهالك وت من النقل بكفاءة عالية.
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وتوسةةةةيعها وزيةةةةادة  اقاتهةةةةا المتاحةةةةة لنقةةةةل البضةةةةائ  المصةةةةدرة  سةةةةورياتنشةةةةيط المرافةةةةه ال .9

والمسةةةةةتوردة والترانزيةةةةةع ونقةةةةةل الركةةةةةا  وإنجةةةةةاز مرافةةةةةه جديةةةةةدة وتطةةةةةوير اأسةةةةةطول 

 البحري السوري من حيا الك  والنوع، وإحدال المرافه الجافة.

وتةةةأمين  دمةةةة منافسةةةة فةةةي نقةةةل الركةةةا   ،تةةةأمين ئةةةبكة  طةةةو  حديديةةةة بمواصةةةفات دوليةةةة .11

باعتبارهةةةا  كثةةةر وسةةةائل النقةةةل امانةةةاً و  ،ائ  وبدرجةةةة عاليةةةة مةةةن السةةةرعة واأمةةةانوالبضةةة

 اقل كلفة و احفظها للبيية .

زيةةةةادة عةةةةدد المطةةةةارات وتوسةةةةيعها وزيةةةةادة  اقاتهةةةةا المتاحةةةةة ) بنيةةةةة وسةةةةاحات( وتجهيزهةةةةا  .11

اءة  سةةةةطول وزيةةةةادة كفةةةةوتنشةةةةيط حركةةةةة المالحةةةةة الجويةةةةة ورفةةةة  سةةةةوية الخةةةةدمات المقدمةةةةة 

 ًما وكيفًا.الطائرات ك

بةةةة جراءات السةةةةالمة واأمةةةةان لكافةةةةة وسةةةةائل النقةةةةل بهةةةةدي  االهتمةةةةام بهندسةةةةة المةةةةرور و .12

 . يالتقليل من الحوادل و اصة النقل الطرق

  تمتة وتطبيل معايير الجودة في مختل  مجاالت النقل. انجاز .13
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 االتصاالت والمعلومات والبرمجيات -6

 الخصائص 

 

  ًتعةةةدم االتصةةةاالت والمعلومةةةات مةةةن  هةةة  اأنشةةةطة فةةةي االقتصةةةادات الحديثةةةة، و لةةةص أسةةةبا  عديةةةدة: فهةةةي  وال

 يضةةةاً نشةةةا  عةةةالي المردوديةةةة، وقةةةد ازدادت مردوديتةةةأ ازديةةةاداً ملموسةةةاً  ةةةالل السةةةنوات اأ يةةةرةي وهةةةي تعةةةدم 

ركيةةةزة  ساسةةةية فةةةي تطةةةوير العديةةةد مةةةن القطاعةةةات اأ ةةةر ، كالقطةةةاع المةةةالي والتجةةةاري والصةةةناعي. ويمكةةةن 

ي االقتصةةةةةادية وفةةةةة –لتكنولوجيةةةةةا المعلومةةةةةات واالتصةةةةةاالت  ن تلعةةةةة  دوراً حيويةةةةةاً فةةةةةي التنميةةةةةة االجتماعيةةةةةة 

 .سورياعملية التحول المجتمعي ل

  االنفجةةةةةار »بةةةةةالمتغيرات والتحةةةةةديات التةةةةةي تقةةةةةوم علةةةةة  انقالبةةةةةين يتمةةةةةثالن فةةةةةي  المعلوماتيةةةةةةمجتمةةةةة  يز ةةةةةر

فضةةةةال عةةةةن الثةةةةورة المعلوماتيةةةةة او  ةةةةورة االتصةةةةاالت التةةةةي « الثةةةةورة العلميةةةةة والتكنولوجيةةةةة»و« المعرفةةةةي

 فر ع عل  العال  السرعة البالغة، وسعة المعلومات وتشابكها وإلغاء اأبعاد وترابطها. 

 اهي  جديةةةدة للمنافسةةةة العالميةةةة فةةةي مجةةةال التجةةةارة بالخةةةدمات و السةةةل  وبالةةةذات مةةةا فةةةرل عصةةةر العولمةةةة مفةةة

يخةةةة  المنتجةةةةات الصةةةةناعية، فظهةةةةرت الحاجةةةةة  الملحةةةةة إلةةةة  القةةةةوة الدافعةةةةة والمةةةة  رة فةةةةي هةةةةذ  المنافسةةةةة 

و كةةةل لتطةةةوير قةةةدراتها فةةةي مجةةةاالت البحةةةا العلمةةةي الصةةةناعي والتطةةةوير التكنولةةةوجي ، وكةةةذلص التسةةةويل ، 

  من يملص المعلومة يملص القوة والمستقبل، ف بط بالمعلومة  و المعلوماتيةرت لص م

  تعتبةةةةر صةةةةناعة البرمجيةةةةات و تجهيةةةةزات التكنولوجيةةةةا الحديثةةةةة صةةةةناعات  ات محتةةةةو  تكنولةةةةوجي عةةةةالي و

 قيمة مضافة عالية و  ات قدرات تنافسية و ابتكارية عالية .

 بةةةةأف بةةةةأ فةةةةي االقتصةةةةاد الةةةةو ني ، و لكةةةةن تطةةةةور يعةةةةد قطةةةةاع االتصةةةةاالت  و نمةةةةو الفةةةةع و يقةةةةوم بةةةةدور ال

 الحاجات و العادات االستهالكية تدف  نحو حاجة اكبر للتطوير المستمر

 

 التوجهات
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تطةةةةةوير قطةةةةةاع االتصةةةةةاالت والمعلوماتيةةةةةة ل سةةةةةهام فةةةةةي التنميةةةةةة االقتصةةةةةادية واالجتماعيةةةةةة فةةةةةي  -1

التةةةي ترعاهةةةا الدولةةةة، ، عةةةن  ريةةةل و ةةة  السياسةةةات واالسةةةتراتيجيات والخطةةةط التنفيذيةةةة سةةةوريا

 باالئتراك م  القطاعين العام والخا ، والهييات التمثيلية للمجتم ، وعل  نحو ي دي إل :

 .تنمية الناتو القومي والمحافظة عل  الموازين االقتصادية 

  تقةةةدي   ةةةدمات االتصةةةاالت والمعلومةةةات والبريةةةد، مةةةن الهةةةات  الثابةةةع والنقمةةةال، وتبةةةادل

اإلنترنةةةع، وإيصةةةال البعائةةةا البريديةةةة، محليةةةاً ودوليةةةاً، بجةةةودة المعطيةةةات، والنفةةةا  إلةةة  

عاليةةةةة و سةةةةعار متيسةةةةرة لألفةةةةراد والم سسةةةةات  ينمةةةةا وجةةةةدوا، وعلةةةة  نحةةةةو يزيةةةةد مةةةةن 

 فعاليته  االقتصادية واالجتماعية.

  تةةةةوفير منظومةةةةات الحواسةةةةي  ومعالجةةةةة المعلومةةةةات بأئةةةةكالها المختلفةةةةة لجميةةةة  الم سسةةةةات

نهةةةةا مةةةةن معالجةةةةة المعلومةةةةات وفةةةةل احتياجاتهةةةةا، بغيةةةةة رفةةةة  والفعاليةةةةات، علةةةة  نحةةةةو يمكم 

 مردوديتها وقدرتها التنافسية.

تةةةةوفير اإل ةةةةار التشةةةةريعي الةةةةالزم لتطةةةةوير واسةةةةتخدام تقانةةةةات االتصةةةةاالت والمعلومةةةةات، وتنظةةةةي   -2

 قطاعات االتصاالت والمعلوماتية والبريد.

ي مجةةةةال الشةةةةبكة الدوليةةةةة التوسةةةة  فةةةةي إنشةةةةاء وتطةةةةوير البنيةةةةة اأساسةةةةية المعلوماتيةةةةة و اصةةةةة فةةةة -3

 للمعلومات، م  العمل عل  إنشاء ئبكة معلومات دا لية عل  المستويين ي الو ني والقومي.

تحقيةةةل قفةةةزة نوعيةةةة فةةةي البنيةةةة التحتيةةةة التةةةي تحمةةةل  ةةةدمات اإلنترنةةةع المختلفةةةة إليصةةةالها  -4

إلةةةة  معةةةةدل تغطيةةةةة ونفو يةةةةة كبيةةةةرين، وتنويةةةة   ةةةةدمات اإلنترنةةةةع حسةةةة  االحتياجةةةةات 

واسةةةعة الحزمةةةة،  ةةةدمات نقمالةةةة، الةةةخ.(، وزيةةةادة سةةةعة الشةةةبكة الفقاريةةةة وتوسةةةي   ) ةةةدمات

 منا ل التغطية.

إحةةةةدال كليةةةةات متخصصةةةةة فةةةةي االتصةةةةاالت وفةةةةي تقانةةةةات المعلومةةةةات المتقدمةةةةة، سةةةةواًء  -5

 كانةةةةع حكوميةةةةة  م مشةةةةتركة  م  اصةةةةة، بالتعةةةةاون مةةةة  جامعةةةةات مما لةةةةة فةةةةي دول منتجةةةةة 

 لهذ  التقانات.
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ري  المهنةةةةي المتخصةةةة  للعةةةةاملين والمةةةةو فين الحةةةةاليين، تةةةة هله  إحةةةةدال مراكةةةةز للتةةةةد -6

ال.  لتمثمل التقانات والتقنيات الحديثة واستخدامها الفعم

 ةةةةةةمن بييةةةةةةة متميةةةةةةزة وتتعةةةةةةاون فيهةةةةةةا الجامعةةةةةةات  سةةةةةةورياإحةةةةةدال مةةةةةةدن تقانيةةةةةةة فةةةةةةي  -7

والحا ةةةنات التقانيةةةة والشةةةركات العاملةةةة فةةةي هةةةذا القطةةةاع علةةة  بنةةةاء بييةةةة متميةةةزة تهةةةدي 

 والعربية واأجنبية. سورياإل  رف  السوية التقانية واجتذا  االستثمارات ال

و ةةةةة  برنةةةةةامو قةةةةةومي متكامةةةةةل لتةةةةةو ين صةةةةةناعة وتقنيةةةةةات االتصةةةةةاالت ابتةةةةةداء مةةةةةن  -8

 نات وانتهاء بتصمي  وتصني  وإ الي  قمار االتصاالت.المكو

بكافةةة الوسةةائل الماديةةة والمعنويةةة لمةةا تتمتةة  بةةأ هةةذ  الصةةناعة  سةةوريادعةة  صةةناعة البرمجيةةات فةةي  -9

مةةةن قيمةةةة مضةةةافة مرتفعةةةة للغايةةةة وتةةةوافر الكةةةوادر المتميةةةزة باإل ةةةافة إلةةة  مةةةا تقدمةةةأ هةةةذ  الصةةةناعة 

  ر من الدع  التقني لكافة القطاعات اأ

بنةةةاء قطةةةاع اقتصةةةادي وصةةةناعي يتمحةةةور حةةةول تقانةةةات االتصةةةاالت والمعلومةةةات، وبوجةةةأ  ةةةا   -11

صةةةةةناعة البرمجيةةةةةات وتطةةةةةوير المحتةةةةةو  الرقمةةةةةي بأئةةةةةكالأ المختلفةةةةةة )إنترنةةةةةع، بةةةةةا تلفزيةةةةةوني 

 وإ اعي، إلخ(.

تشةةةةةةجي  الشةةةةةةركات المنتجةةةةةةة العالميةةةةةةة للمكونةةةةةةات اأساسةةةةةةية المسةةةةةةتخدمة فةةةةةةي تجميةةةةةة   -11

) و فةةةي منةةةا ل اسةةةتثمارية  اصةةةة بةةةين  سةةةورياالتجهيةةةزات علةةة  االسةةةتثمار المبائةةةر فةةةي 

المميةةةةز بةةةةين  سةةةةورياولبنةةةةان  و  يرهةةةةا مةةةةن دول الجةةةةوار(، انطالقةةةةاً مةةةةن موقةةةة   سةةةةوريا

ائية، مةةةة  تحفيزهةةةةا للوصةةةةول إلةةةة  ت تفضةةةةيلية اسةةةةتثن وربةةةةا ودسةةةةيا، مةةةة  إعطائهةةةةا ميةةةةزا

 ، وإل  اأسواي اإلقليمية.سوريا سواي اأفراد والم سسات في 

السةةةةةتقبال ئةةةةةركات  سةةةةةورياإحةةةةةدال حا ةةةةةنات متخصصةةةةةة بصةةةةةناعة البرمجيةةةةةات فةةةةةي  -12

البرمجةةةةةةة وتحفيزهةةةةةةا، علةةةةةة   ن تقةةةةةةدم الدولةةةةةةة لهةةةةةةذ  الحا ةةةةةةنات المنشةةةةةةلت ووسةةةةةةائل 

معةةةةةةةات متخصصةةةةةةةة،  ةةةةةةةدمات االتصةةةةةةةاالت الالزمةةةةةةةة والمنةةةةةةةا  المميةةةةةةةز )كليةةةةةةةات وجا

 متقنة،...( بغية تحفيز االستثمار من الشركات العربية والعالمية.

اسةةةةةتخدام نظةةةةة  االتصةةةةةاالت والمعلومةةةةةات لةةةةةدع  التنميةةةةةة االجتماعيةةةةةة، و اصةةةةةة لزيةةةةةادة مشةةةةةاركة  -13
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المةةةةةوا ن فةةةةةي الحيةةةةةاة العامةةةةةة، وإ ةةةةةفاء الشةةةةةفافية علةةةةة  اإلجةةةةةراءات الحكوميةةةةةة، وتبسةةةةةيط هةةةةةذ  

 اإلجراءات.

قانةةةات االستشةةةعار عةةةن بعةةةد كةةةأداة فعالةةةة فةةةي التعةةةري علةةة  اإلمكانةةةات والبةةةدائل اسةةةتخدام ت -14

 المبشرة، وكمنب  هام للمعلومات اأساسية للتنمية البشرية الشاملة.

نشةةةةةر وإنتةةةةةاج المعرفةةةةةة باسةةةةةتخدام تقانةةةةةات االتصةةةةةاالت والمعلومةةةةةات، مةةةةة  التأكيةةةةةد علةةةةة   هميةةةةةة  -15

ي  الحةةةواجز الجغرافيةةةة التةةةي تعيةةةل الوصةةةول المضةةةمون الثقةةةافي واللغةةةوي. واسةةةتخدام التقانةةةة لتحطةةة

 إل  المعرفة وتق  حاجزاً في وجأ تطور اأرياي.

بنةةةاء بنةةةوك المعلومةةةات الو نيةةةة و نظمةةةة المعلومةةةات والتةةةي يمكةةةن االعتمةةةاد عليهةةةا فةةةي اإلحصةةةاءات  -16

 والتخطيط العمراني واالقتصادي و نظمة اتخا  القرار.

 ونشر االستخدام.  رف  الجاهزية الرقمية إل  مستويات عالية، -17

تحقيةةةةل قفةةةةزة نوعيةةةةة فةةةةي تغطيةةةةة ئةةةةبكة الهةةةةات  النقمةةةةال، وتخفةةةةي   سةةةةعار  تخفيضةةةةاً   -18

 ملموساً 

، عةةةن  ريةةةل إد الهةةةا  ساسةةةاً فةةةي سياسةةةات التعلةةةي  سةةةورياتشةةةجي  اسةةةتخدام الحواسةةةي  فةةةي  -19

فةةةةةي جميةةةةة  المجةةةةةاالت، وبفضةةةةةل سياسةةةةةات تثقيةةةةة  ئةةةةةعبية علةةةةة  اسةةةةةتخدام الحواسةةةةةي . 

 لةةةص بتسةةةهيالت المةةةتالك الحاسةةةو ، ال سةةةيما لةةةد  الطبقةةةة  ات  ويجةةة   يضةةةاً  ن يترافةةةل

 الد ل المحدود.

تقةةةةدي   ةةةةدمات موجهةةةةة نحةةةةو الشةةةةركات الصةةةةغيرة والمتوسةةةةطة بهةةةةدي تشةةةةجيعها علةةةة   -21

 استخدام تقانات المعلومات واالتصاالت في عملها.

إ ةةةالي مشةةةروع تصةةةني  الحاسةةةو  الشةةةعبي الةةةر ي  الةةةثمن، بالتعةةةاون مةةة  دول كالهنةةةد  -21

 وماليزيا، م  تحفيز إمكانات التصدير إل  اأسواي اإلقليمية والعالمية. والصين

إ ةةةةالي المنافسةةةةة فةةةةي قطةةةةاع  ةةةةدمات االتصةةةةاالت فةةةةي مختلةةةة  المجةةةةاالت حالمةةةةا  مكةةةةن  -22

السةةةةةتثمار، مةةةةة  دفعهةةةةةا  لةةةةةص، وتحفيةةةةةز الشةةةةةركات الكبةةةةةر  فةةةةةي هةةةةةذا القطةةةةةاع علةةةةة  ا
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 ر للدولة قطعا  جنبياً."جعاالت" توف

بكة الو نيةةةةة لتبةةةةادل المعطيةةةةات، مةةةة  إمكةةةةان تقةةةةدي  مراتةةةة   دمةةةةة اسةةةةتكمال اسةةةةتثمار الشةةةة -23

مختلفةةة حسةة  الطلةة  عليهةةا، وفةةت  مجةةال تقةةدي   ةةدمات اإلنترنةةع علةة  نحةةو واسةة   مةةام 

 الشركات الخاصة المتنافسة.

إ ةةةالي بةةةرامو للتثقيةةة  الشةةةعبي فةةةي جميةةة  المجةةةاالت الثقافيةةةة والتربويةةةة، ومةةةن  ةةةمنها  -24

 الستخدام تقانات االتصاالت والمعلومات.المناحي االجتماعية والفكرية 

  



 للحز  الجمهوري السوري في سوريا الجديدة

 

[43] 
 

 السياحة -7

 

 الخصائ 

  يعتبةةةةر الغنةةةة  الثقةةةةافي والتنةةةةوع التةةةةاريخي والحضةةةةاري والطبيعةةةةي والحيةةةةوي مةةةةن  هةةةة  نقةةةةا  القةةةةوة للسةةةةياحة

وهةةةو مةةةا يكسةةة  المنةةةتو السةةةياحي السةةةوري ميةةةزات تفضةةةيلية مقارنةةةة بالعديةةةد مةةةن المقاصةةةد السةةةياحية  سةةةورياال

العالميةةة واإلقليميةةة اأ ةةر  أنةةأ يةةوفر للسةةائ  تجةةار  سةةياحية متنوعةةة و ريةةة تبقةة  فةةي  اكرتةةأ لمةةدة  ويلةةة 

 وتتصل بمجمل  ئكال النشا  السياحي. 

  ة قريبةةةة مةةةن  هةةة  الةةةدول المصةةةدرة للسةةةياح وكةةةذلص تقاليةةةد علةةة  مسةةةاف سةةةوريايسةةةه  الموقةةة  الجغرافةةةي ووقةةةوع

ميةةةزات  سةةةورياكةةةرم الضةةةيافة وحةةةرارة االسةةةتقبال للضةةةي  المتجةةةذرة لةةةد  السةةةوريين فةةةي إعطةةةاء السةةةياحة ال

 تفضيلية إ افية.

 ئةةةديد اأهميةةةة للعمةةةالت اأجنبيةةةة، ومكةةةون  ساسةةةي  هةةةي مةةةورد و فةةةي التنميةةةة هامةةةة ةمكانةةة ات السةةةياحة  تعتبةةةر

 من مكونات الد ل القومي وركيزة رئيسية لخلل فر  العمالة المنتجة لميات اآلالي من ئبابنا 

  بةةةل إنهةةةا تأ ةةةذ الخةةةدمات فةةةي مجةةةالمفهةةةوم الميةةةزات النسةةةبية  هميةةةة قصةةةو  فةةةي  سةةةورياتكتسةةة  السةةةياحة فةةةي ،

 سةةةبقية علةةة  كافةةةة القطاعةةةات اأ ةةةر ، ففكةةةرة الميةةةزة النسةةةبية ليسةةةع مجةةةرد الكفةةةاءة اإلنتاجيةةةة الممكنةةةة فةةةي 

القطاعةةةةات المختلفةةةةة، ولكنهةةةةا الكفةةةةاءة الممكنةةةةة بالقيةةةةاف إلةةةة  مةةةةا يمكةةةةن  ن تحققةةةةأ الةةةةدول اأ ةةةةر  المتنافسةةةةة 

ع السةةةياحة تتجةةةاوز بكثيةةةر قةةةدرتها علةةة  علةةة  التفةةةوي فةةةي قطةةةا سةةةوريامعنةةةا، علةةة  هةةةذا اأسةةةاف، فةةة ن قةةةدرة 

التفةةوي فةةي  ي قطةةاع د ةةر بالمقارنةةة مةة  الةةدول اأ ةةر ، وبةةالطب ، هةةذا التفةةوي لةةي  فقةةط مقومةةات وإنمةةا هةةو 

 يًضةةةا، بنيةةةة  ساسةةةية علةةة  مسةةةتو  رفيةةة ، وم سسةةةات  اصةةةة وعامةةةة علةةة  درجةةةة عاليةةةة مةةةن الكفةةةاءة وعقليةةةة 

 ائلة إل  حقيقة واقعة.سياحية متفردة تستطي   ن تحول اإلمكانات اله

  ة مةةةن سةةةياحة دينيةةةة، إلةةة  سةةةياحة علميةةةة، إلةةة  سةةةياحة مةةة تمرات، إلةةة  سةةةياحة عالجيةةةة، مجةةةاالت السةةةياحتتعةةدد

 .   إل  سياحة التسوي،    سياحة ترفيهية

 مةةةا يةةةزال مةةةن حيةةةا عةةةدد السةةةياح ومسةةةتو  االسةةةتثمارات ومعةةةدل  سةةةوريايظهةةةر الو ةةة  الةةةراهن للسةةةياحة ال
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مةةةن  ةةةالل مزاياهةةةا التفضةةةيلية السةةةياحية وهةةةو مةةةا يتطلةةة   سةةةوريابكثيةةةر ممةةةا تسةةةتحقأ  اإلنفةةةاي السةةةياحي  قةةةل

جهةةةوداً كبيةةةرة للمحافظةةةة علةةة  تلةةةص المزايةةةا وتطةةةوير عر ةةةها وتةةةوفير البنةةة  السةةةياحية والتحتيةةةة واإلداريةةةة 

واالقتصةةةادية الالزمةةةة، بمةةةا يكفةةةل صةةةيا ة منتجةةةات سةةةياحية متنوعةةةة  ات جةةةودة عاليةةةة ينفةةةذها قطةةةاع سةةةياحي 

رابط وتكةةةةون قابلةةةةة للتسةةةةويل والتةةةةرويو لهةةةةا علةةةة  السةةةةاحتين الدوليةةةةة والدا ليةةةةة، مةةةة   ةةةةرورة تحقيةةةةل متةةةة

 التوازن المتصاعد بين  عداد السياح والبن  السياحية واأ ر البشرية المدربة الالزمة. 

   د تنةةةاف   د  إلةةة  تزايةةة ممةةةاللمقاصةةةد السةةةياحية  العقةةةدين اأ يةةةرينفةةةي  اً كبيةةةراً نمةةةوئةةةهدت المنطقةةةة العربيةةةة

الةةةةدول فيمةةةةا بينهةةةةا السةةةةتقطا  السةةةةياح وقةةةةد ترافةةةةل هةةةةذا مةةةة  سةةةةعي الةةةةدول المصةةةةدرة للسةةةةياح إلةةةة  تقلةةةةي  

الةةةرحالت المغةةةادرة مةةةن موا نيهةةةا والتةةةرويو للسةةةياحة الدا ليةةةة بمةةةا يكفةةةل توازنةةةا  فضةةةل لميةةةزان مةةةدفوعاتها 

  ، مما يفرل تحدياً كبيراً . السياحي

 

 التوجهات 

 

اعتبةةةةةار السةةةةةياحة كمحةةةةةرك يحقةةةةةل التنميةةةةةة اإلقليميةةةةةة المتوازنةةةةةة والنهةةةةةول بالمسةةةةةتو   .1

 المعيشي للمنا ل اأقل نمواً التي تمتلص المصادر والموارد السياحية 

توجيةةةأ كافةةةة الةةةوزارات الخدميةةةة المرتبطةةةة بالسةةةياحة مثةةةل: وزارات النقةةةل واإلعةةةالم والثقافةةةة والبييةةةة  .2

بو ةةةة  هةةةةدي مسةةةةاندة  سةةةةوريالمعنيةةةةة بالنشةةةةا  السةةةةياحي فةةةةي و يرهةةةةا مةةةةن الةةةةوزارات واأجهةةةةزة ا

 السياحة والترويو لها  من  ه   هداي  ططها السنوية.

تةةةةوفير بنيةةةةة  ساسةةةةية متطةةةةورة مةةةةن ئةةةةبكة  ةةةةري وميةةةةا  وكهربةةةةاء ومواصةةةةالت سةةةةلكية والسةةةةلكية،  .3

 ومطارات، دا لية و ارجية، م  معالجة مختل  المعوقات التي ت  ر عل  السائ .

اع الخةةةةا  واسةةةةتقطا  االسةةةةتثمارات اأجنبيةةةةة لتعبيةةةةة مزيةةةةدل مةةةةن االسةةةةتثمارات فةةةةي تشةةةةجي  القطةةةة .4

قطةةةاع السةةةياحة مةةة  تطةةةوير القطةةةاع المصةةةرفي لكةةةي يكةةةون قةةةادًرا علةةة  النهةةةول بةةةدور  فةةةي تقةةةدي  

 التمويل الالزم للقطاع الخا .
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مضةةةةاعفة الطاقةةةةة الفندقيةةةةة مةةةةن  ةةةةالل تطةةةةوير المقاصةةةةد السةةةةياحية الموجةةةةودة واسةةةةتهداي مقاصةةةةد  .5

 سياحية جديدة، م  تنوي  الخدمات السياحية واالرتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

 رف  مهارات الموارد البشرية العاملة في القطاع وفي القطاعات المتشابكة اأ ر  .6

القديمةةةة، والمنةةةا ل السةةةياحية ومنةةة   سةةةورياو ةةة  تخطةةةيط لحمايةةةة المنةةةا ل السةةةياحية فةةةي المةةةدن ال .7

 النمو العشوائي للمباني حول هذ  المنا ل.

فةةي  سةةورياتسةةويل المنةةتو السةةياحي علةة  المسةةتو  الةةدولي مةةن  ةةالل العمةةل علةة  تنشةةيط السةةياحة ال .8

اأسةةةواي الرئيسةةةة المصةةةدرة لهةةةا، ودراسةةةة اأسةةةواي المسةةةتهدفة، والعمةةةل علةةة  فةةةت   سةةةواي جديةةةدة 

 متميز ومضاعفة اإلعالم السياحي بأسلو  مو وعي وعلمي.من  الل الترويو ال

 إقامة مراكز سياحة عالجية متخصصة عل  درجة عالية من الكفاءة  .9

التوسةةةة  فةةةةي إقامةةةةة المهرجانةةةةات وعقةةةةد المةةةة تمرات العلميةةةةة والثقافيةةةةة والدوليةةةةة، وتحويةةةةل منةةةةا ل  .11

 جميًعا إل  منا ل جذ  سياحي، م  عدم التركيز عل  مدينتي دمشل و حل . سوريا

العمةةل علةة  تةةوفير  دمةةة متميةةزة للسةةائ  ابتةةداًء مةةن اسةةتقبالأ مةةروًرا بتيسةةير اإلجةةراءات الجمركيةةة،  .11

فانتقالةةةةأ إلةةةة  الفنةةةةدي المناسةةةة ، فالخدمةةةةة الفندقيةةةةة، فبةةةةرامو الزيةةةةارات للمنةةةةا ل السةةةةياحية وحتةةةة  

 .سوريامغادرتأ 
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 الفصل الثالث

 السياسات المساندة

 

مةةةن  ةةةالل  سةةةلو  التخطةةةيط  ،هةةةي السياسةةةات التةةةي تسةةةتخدم كةةةأدوات مسةةةاعدة فةةةي رسةةة  وتنفيةةةذ السياسةةةة اإلنمائيةةةة

دور هةةةةةذ  يقةةةةة  التأئةةةةةيري، وتشةةةةةمل السياسةةةةةة النقديةةةةةة  و االئتمانيةةةةةة، والسياسةةةةةة الماليةةةةةة والسياسةةةةةة التجاريةةةةةة، وعليةةةةةأ 

كةةةةالمً علةةةة  حةةةةدة، علةةةة   ازنةةةةة والمسةةةةتدامة لالقتصةةةةاد السةةةةوريتحقيةةةةل التنميةةةةة المتوالسياسةةةةات، فةةةةي المسةةةةاعدة علةةةة  

 الترتي .

 

 السياسة النقدية -1

 

 الخصائص   

  

  بةةةالر   مةةةةن  ن السياسةةةةة النقديةةةةة ) و االئتمانيةةةةة  و سياسةةةةة الةةةتحك  فةةةةي العةةةةرل الكلةةةةي للنقةةةةود( سياسةةةةة

 يةةر مبائةةرة مةةن حيةةا التةةأ ير فةةي قةةةرارات المنتجةةين االسةةتثمارية، ومةةن  ةة  تعةةد  ات فعاليةةة محةةةدودة، 

ةةا   سةةواي النقةةد والمةةال فيهةةا، إال  نهةةا تعةةد لضةةع ، سةةوريا اصةةةً فةةي الةةدول الناميةةة، ومنهةةا  م ئةةًرا مهممً

لواقةةةة  اأداء االقتصةةةةاديي و لةةةةص مةةةةن حيةةةةا معةةةةدالت التضةةةةخ ، وسةةةةعر العملةةةةة الو نيةةةةة، ومعةةةةدالت 

 االئتمان ومجاالتها،
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 التوجهات

 

 إحالل سعر الفائدة  

تمثةةةةةل  داة سةةةةةعر الفائةةةةةدة اأداة الرئيسةةةةةة للةةةةةتحك  فةةةةةي العةةةةةرل الكلةةةةةي للنقةةةةةود، ومةةةةةن  ةةةةة  النشةةةةةا  

ن النظةةةام المةةةالي   2118زمةةةة الماليةةةة العالميةةةة عةةةام و قةةةد ا بتةةةع اال، المصةةةرفياالقتصةةةادي مةةةن قجبةةةل الجهةةةاز 

فةةةي القطاعةةةات  يةةةر االنتاجيةةةة نظةةةام هةةةه ، ممةةةا يةةةدف   اعتمةةةد علةةة  القةةةرول الماليةةةة و  اصةةةةً  العةةةالمي الةةةذي 

و التةةةأجير و هنةةةا مةةةن الحكمةةةة ان اآلليةةةات والصةةةيض اأ ةةةر  القائمةةةة علةةة  نظةةةام المشةةةاركة الةةة  التوجةةةأ نحةةةو 

  يت  التوجأ نحو تعزيز جذ  المد رات نحو االستثمارات االنتاجية  .

 تقوية العملة الوطنية 

و لةةةةص بتحسةةةةين معةةةةدل النمةةةةو االقتصةةةةادي مةةةةن  ةةةةالل السياسةةةةات اإلنمائيةةةةة بمةةةةا يسةةةةم  بتخفيةةةة  

اء التضةةةةخ  السةةةةعري، المحلةةةةي  و المسةةةةتورد، وبمةةةةا يةةةة دي إلةةةة   سةةةةورياالليةةةةرة الالضةةةةغو  علةةةة   مةةةةن جةةةةر 

، مةةة  العمةةةل علةةة  اسةةةتهداي التضةةةخ ، بمةةةا المصةةةرفيمل و كفةةةأ للمةةةوارد الماليةةةة لةةةد  الجهةةةاز اسةةةتخدام  ئةةة

يةةةة دي إلةةةة  تحقيةةةةل معةةةةدالت ال ت،ةةةة   ر سةةةةلبًا علةةةة  الودائةةةة   و االسةةةةتثمارات  و مسةةةةتو  معيشةةةةة المةةةةوا نين  و 

ارسةةةة تةةةدف  المةةةد رين نحةةةو المضةةةاربة فةةةي سةةةوي اأوراي الماليةةةة  و فةةةي اأرا ةةةي والعقةةةارات،  و نحةةةو مم

  نشطة تندرج تحع م،سم   تو ي  اأموال، م  تكوين سلة عمالت الحتيا ات العملة الو نية.

، والتصةةةدي للمشةةةكالت الهيكليةةةة، متمةةةثالً فةةةي توسةةةي  القاعةةةدة الليةةةرةويبقةةة  العةةةالج النةةةاج  لتقويةةةة 

واالئتمانيةةةةة  المصةةةةرفيةحسةةةة  القواعةةةةد  المصةةةةرفياإلنتاجيةةةةة  ساًسةةةةا مةةةةن  ةةةةالل اسةةةةتخدام ودائةةةة  الجهةةةةاز 

الرئةةةيدة فةةةي تمويةةةل مشةةةروعات، وفقًةةةا لألولويةةةات اإلنمائيةةةة المعتمةةةدة، تحقةةةل قيمةةةة مضةةةافة عاليةةةة، وتسةةةاعد 

 في زيادة تشغيل العمالة، وتزيد من التصدير.

 تحسين الجانب المؤسسي 
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مةةةة  التأكيةةةةد علةةةة   ةةةةرورة احتفةةةةا  الدولةةةةة بةةةةبع  البنةةةةوك كملكيةةةةة عامةةةةة، والعمةةةةل علةةةة  تطةةةةوير 

التةةةةي يشةةةةهدها العةةةةال  مةةةةن  ةةةةالل الحصةةةةول علةةةة   المصةةةةرفيةليتواكةةةة  مةةةة  التطةةةةورات  رفيالمصةةةةالجهةةةةاز 

تكنولوجيةةةا متقدمةةةة والقيةةةام بتةةةدري  مكثةةة  للعةةةاملين وإد ةةةال نظةةة  حديثةةةة لةةة دارة، يتعةةةين  ن تعمةةةل الدولةةةة 

علةةةة  الحفةةةةا  علةةةة  اسةةةةتقاللية البنةةةةص المركةةةةزي، ليكةةةةون الصةةةةان  الحقيقةةةةي للسياسةةةةة النقديةةةةة، دون  ةةةةغو ل 

 .ة  و  ارجية محلي

 

 السياسة المالية -2

 :الخصائ        

 

   تعتبةةةر الموازنةةةة العامةةةة للدولةةةة اأداة الرئيسةةةية لسياسةةةة الماليةةةة العامةةةة التةةةي تعةةةد  حةةةد  هةةة  السياسةةةات

االقتصةةةادية الكليةةةة فةةةي التةةةأ ير علةةة  الو ةةة  االقتصةةةادي واالجتمةةةاعي وهةةةي تمثةةةل حجةةة  ونةةةوع تةةةد ل 

السياسةةةةات التةةةةي تةةةةتحك  بةةةةاإليرادات واإلنفةةةةاي تعتبةةةةر  داة هامةةةةة جةةةةداً فةةةةي الدولةةةةة االقتصةةةةاديب كمةةةةا  ن 

التةةةأ ير علةةة  النمةةةو االقتصةةةادي الطويةةةل اأجةةةل مةةةن  ةةةالل تحقيةةةل الكفةةةاءة فةةةي توزيةةة  المةةةوارد والحفةةةا  

علةةة  االسةةةتقرار االقتصةةةادي اإلجمةةةالي والعدالةةةة فةةةي توزيةةة  الةةةد ل القةةةومي، كمةةةا  ن للموازنةةةة العامةةةة 

وئةةةفاي علةةة  النمةةةو والتنميةةةة االقتصةةةادية علةةة  المةةةد   ويةةةل اأجةةةل مةةةن  ةةةالل عةةةادة تةةةأ ير وا ةةة  

 الخدمات العامة الضرورية التي ت ديها الدولة.

  ال تتوقةةة   هميةةةة سياسةةةة الماليةةةة العامةةةة علةةة  توليةةةد المةةةوارد للدولةةةة، بةةةل  نهةةةا تشةةةكل  دوات هامةةةة للتةةةأ ير

ر والتكةةةالي  وكةةةذلص تو يةةة    اأسةةةعاعلةةة  المتغيةةةرات الكليةةةة كمعةةةدالت االد ةةةار واالسةةةتثمار ومسةةةتو

ممةةةا يحفةةةز النمةةةو واالد ةةةار والةةةذي يقةةةود بةةةدور  إلةةة  تحقيةةةل معةةةدالت نمةةةو  سةةةرع فةةةي إيةةةرادات  المةةةوارد،

 الدولة. 

  اتسةةةمع سياسةةةة الماليةةةة العامةةةة فةةةي سةةةوريا ًباعتمادهةةةا الكبيةةةر والمسةةةتمر علةةة  مصةةةدر  حةةةادي محةةةدود

ع الةةةنفط، اأمةةةر الةةةذي كةةةان يعةةةرل االقتصةةةاد للحصةةةول علةةة  الجةةةزء اأكبةةةر مةةةن اإليةةةرادات وهةةةو قطةةةا

للصةةةدمات المتأتيةةةة مةةةن تذبةةةذ  اأسةةةعار العالميةةةة. وحيةةةا مةةةن المحتمةةةل  ن تةةةتقل  عائةةةدات الةةةنفط نتيجةةةة 
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لتراجةةة  اإلنتةةةاج حيةةةا سةةةيد ل االقتصةةةاد السةةةوري فتةةةرة حاسةةةمة تفةةةت   اللهةةةا دفةةةاي ومتطلبةةةات جديةةةدة، 

امةةةةة سةةةةيتقل  نتيجةةةة للتحةةةةوالت المنتظةةةرة بةةةةل مةةةةن وال يصةةة  هنةةةةا القةةةول  ن دور الدولةةةةة والموازنةةةة الع

الم كةةد  نةةأ علةةي الدولةةة  ن تةةنه   كثةةر ممةةا مضةة  بالعديةةد مةةن القطاعةةات التنمويةةة مةةن  جةةل النهةةول 

بعمليةةةة التنميةةةة وبالتنميةةةة البشةةةرية وتقةةةدي  الخةةةدمات االجتماعيةةةة وتةةةوفير البنيةةةة التحتيةةةة اأساسةةةية ورفةةة  

فقةةةر وتحقيةةةل التنميةةةة اإلقليميةةةة المتوازنةةةة واالسةةةتعداد للتحةةةوالت مسةةةتوي الرفةةةا  االجتمةةةاعي والحةةةد مةةةن ال

 المستقبلية من  الل اإلصالح الم سساتي.

  تحتةةةاج الدولةةةة إلةةة  تحقيةةةل معةةةدالت نمةةةو عاليةةةة، ممةةةا يةةةدعوها إلةةة  تعبيةةةة المزيةةةد مةةةن المةةةواردب كةةةون

الل بةةةين المةةةوارد المةةةوارد المتاحةةةة حاليةةةا ال تفةةةي بكةةةل هةةةذ  االحتياجةةةات. ونظةةةراً لحتميةةةة تصةةةحي  اال ةةةت

سةةةة  واالحتياجةةةةات مةةةةن  جةةةةل تحقيةةةةل التةةةةوازن المةةةةالي المسةةةةتدام  ةةةةمن تةةةةوازن اقتصةةةةادي كلةةةةي سةةةةلي  يت

 بالنمو والعدالة االجتماعية، 

  ال بةةةةةد مةةةةةن مراجعةةةةةة وتعةةةةةديل الموازنةةةةةة العامةةةةةة بشةةةةةقيها اإليةةةةةرادات و اإلنفةةةةةاي، وبالتةةةةةالي مراجعةةةةةة

وحةةةدول تحةةةول فةةةي السياسةةةات االقتصةةةادية ف ننةةةا التشةةةريعات واإلدارة الضةةةريبية، ودون هةةةذ  المراجعةةةة 

القيةةةام ب صةةةالحات  فمةةةن المفتةةةرل والفقةةةر والتةةةوازن االقتصةةةادي الكلةةةي،ال نسةةةتطي  حةةةل مشةةةكلة البطالةةةة 

هامةةةة وئةةةاملة وتحةةةول فةةةي السياسةةةات االقتصةةةادية والم سسةةةات العامةةةة فةةةذلص هةةةو السةةةبيل نحةةةو تحقيةةةل 

اء منةةةا  اقتصةةةادي كلةةةي مسةةةتقر و ي هةةةامه يقةةةين نمةةةو الةةةد ل الفةةةردي والحةةةد مةةةن الفقةةةر والبطالةةةة وإرسةةة

 عال. 

 

 التوجهات      

  

 تحقيل العدالة الضريبية 

 :تصمي  منظومة متكاملة للضرائ  تحقل الكفاءة والعدالة تراعي و لص عن  ريل 

  ،تطوير الجهاز الضريبي فنيمًا وإداريمًا 

  النظر في تخفي  معدالت الضرائ  بصفةل عامة 
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  .اعادة هيكلة اإلعفاءات الضريبية لألنشطة االستثمارية، وفل مفهوم الحس  الديناميكي 

  ،مكافحة جادة لظاهرة التهر  الضريبي 

  ربط اإلعفاءات الشخصية بمستويات الحاجات اأصلية للمعيشة 

  إلغاء االزدواج والتعدد الضريبي 

   ت التضخ  السائدة معدالتتب  

   الضرائ  من  جواء عدم الثقة. و مس ولي المكلفينالعمل عل  تغيير الثقافة السائدة لد 

  التةةةدرج فةةةي إنشةةةاء محةةةاك  متخصصةةةة للضةةةرائ  و سةةةوي المةةةال و البورصةةةة و الجمةةةارك و إنشةةةاء

 ما يوازيها من مكات   برة تخصيصية من   براء وزارة العدل. 

 

 

 

 العمل على تنمية اإليرادات العامة 

 :استناًدا إل  تطوير الجهاز الضريبي وتحقيقًا لمبد  العدالة الضريبية، يتعين العمل الجاد عل  

 تحصيل الضرائ  المستحقة. 

 مكافحة الفساد الجمركي.  

  إعادة النظر في اإلعفاءات الجمركية 

لموارد بمةةةا ال يةةة دي إلةةة  المسةةةاف باالعتبةةةارات اإلنمائيةةةة واالجتماعيةةةة مةةةن ناحيةةةة،  و  لةةةل بةةةاو  لةةةص 

ممةةةا  الةةةدا لالعامةةةة مةةةن ناحيةةةة   ةةةر ي و لةةةص لتعظةةةي  مةةةوارد الدولةةةة حتةةة  ال تضةةةطر إلةةة  االقتةةةرال مةةةن 

يلقةةةي عةةة ء التمويةةةل الحكةةةومي علةةة   قةةةل  بقةةةات المجتمةةة  قةةةدرةً علةةة  احتمالةةةأ مةةةن ناحيةةةة،  و "االقتةةةرال" 

 يرفةةةة المديونيةةةةة الخارجيةةةةة مةةةةن ناحيةةةةةل   ةةةةر   و " بةةةة " نقةةةةود جديةةةةدة ممةةةةا  يةةةة دي الةةةة مةةةةن الخةةةةارج ممةةةةا 

، يتمثةةةل فةةةي إصةةةدار   ون وسةةةندات الحةةةل االنجةةة اأسةةةعار ويزيةةةد التضةةةخ  السةةةعري حةةةدة مةةةن ناحيةةةة  الثةةةة، و

الخزانةةةةةي أنةةةةأ تمويةةةةل مةةةةن مةةةةد رات حقيقةةةةي علةةةة   ن ت،سةةةةتبدل فةةةةي  سةةةةرع وقةةةةعل ممكةةةةن، بوسةةةةيلة تمويةةةةل 
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 و الةةةذه   ثمار  مةةةوال صةةةغار المةةةد رين، وتحمةةةيه  مةةةن المقةةةامرة فةةةي البورصةةةةندات المضةةةاربة السةةةتكسةةة

  و اأرا ي والعقارات.

 

 ترشيد اإلنفاق الحكومي 

ويةةةت   لةةةص مةةةن  ةةةالل التخصةةةي  الكةةة ء واإلنفةةةاي الكةةة ء علةةة  مصةةةاري اإلنفةةةاي المختلفةةةة عةةةن   

الحكةةةومي،  اصةةةةً مةةةا يتعلةةةل  ريةةةل تفعيةةةل سةةةيادة القةةةانون ومكافحةةةة حقيقيةةةة للفسةةةاد، وترئةةةيد جةةةاد ل نفةةةاي 

منةةةأ بمظةةةاهر اإلسةةةراي والبةةةذ ،  و بتبديةةةد اأصةةةول والمةةةوارد العامةةةة ونشةةةر وتعميةةةل  قافةةةة حرمةةةة المةةةال 

العةةام بةةين كةةل  فةةراد الشةةع ، مةة  إعةةادة هيكلةةة العمالةةة الحكوميةةة وإعةةادة توزيةة  وتأهيةةل العمالةةة الزائةةدة بمةةا 

مبائةةةرة بعمليةةةة الترئةةةيد تصةةةحي  بةةةرامو الةةةدع  المبائةةةرة يعظةةة  االسةةةتفادة مةةةن اإلنفةةةاي عليهةةةا ويةةةربط  يًضةةةا و

و يةةةر المبائةةةرة، بمةةةا يتمائةةة  مةةة  الكفةةةاءة االقتصةةةادية والعدالةةةة االجتماعيةةةة، وبمةةةا يضةةةمن وصةةةول الةةةدع  

 إل  مستحقيأ.

 

 :سد عجز الموازنة العامة  

 . ر اأمجموعة من الوسائل المالية تفعيل  او الخزينةسندات  عبر

 

 السياسة التجارية -3

 

وتتضةةةةةمن السياسةةةةةة التجاريةةةةةة ياسةةةةةات الداعمةةةةةة للسياسةةةةةة اإلنمائيةةةةةة ، السياسةةةةةة التجاريةةةةةة منظومةةةةةة السمةةةةةل تك

 التجارة الخارجية.: التجارة الدا لية، والثاني : بطبيعتها مكونين اأول 

 

 التجارة الداخلية:
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  :الخصائ 

 

 توصةةةيل المنتجةةةات االقتصةةةادية )سةةةل  و ةةةدمات( إلةةة  مسةةةتخدميها  يتضةةة  مظهةةةر التجةةةارة الدا ليةةةة فةةةي

 من  فراد المجتم  مستهلكين ومنتجين، 

   بيعةةةةةة النشةةةةةا  والحجةةةةة ، ومسةةةةةتويات مختلفةةةةةة مةةةةةن حيةةةةةا التجةةةةةارة الدا ليةةةةةة بطبيعةةةةةة  اصةةةةةة تتسةةةةة 

 الجملة والجملة.والتمويل وتنتظ  في مساقات  ال ة: التجزئة وئبأ 

 من نقا  الضع  : يعاني هذا القطاع من مجموعة 

 عدم وجود  طط تكاملية متناسقة بين القطاعات االقتصادية المنتجة والمسوقة 

  يةةةا  الدراسةةةات العلميةةةة عةةةن احتياجةةةات السةةةوي الدا ليةةةة و يةةةا  الم سسةةةات الحكوميةةةة 

 القادرة عل  التد ل في حال وقوع اال تالالت بالشكل اأمثل 

 منةةةةتو والمسةةةةتهلص والتعامةةةةل مةةةة  دليةةةةات  يةةةةا  م سسةةةةات السةةةةوي لتنظةةةةي  العالقةةةةة بةةةةين ال

 السوي. 

 

     

 

 :التوجهات

 

ون التجةةةةارة الدا ليةةةةة، بمةةةةا يحةةةةافع علةةةة  حقةةةةوي التجةةةةار والمسةةةةتهلكين اعتمةةةةاد القةةةةوانين المنظمةةةةة لشةةةة  .1

 وتفعيل قانون حماية المنافسة ومكافحة االحتكار.
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ةةةال، قيةةةام اأجهةةةزة الرقابيةةةة الحكوميةةةة و يةةةر الحكوميةةةة )م سسةةةات المجتمةةة   .2 اأهلةةةي( بةةةدورها بشةةةكلل فع 

بمةةةةا يةةةة دي إلةةةة  إحةةةةدال التةةةةوازن فةةةةي السةةةةوي، و ن يكةةةةون لألجهةةةةزة الحكوميةةةةة صةةةةالحية إلةةةةزام التجةةةةار 

 بالبي  بسعر المثل في حالة التأكد بشكلل قا  ل من  نه  يمارسون االحتكار.

مةةة  م سسةةةات  ةةةرورة نشةةةر  قافةةةة حمايةةةة المسةةةتهلص، وتوعيةةةة المةةةوا نين بحقةةةوقه  مةةةن  ةةةالل التعةةةاون  .3

المجتمةةة  اأهلةةةي، واعتمةةةاد ئةةةرو  للسةةةالمة والصةةةحة تتناسةةة  مةةة  الحفةةةا  علةةة  صةةةحة المةةةوا نين بشةةةكلل 

  العقوبةةةات الرادعةةةة علةةة  مخالفتهةةةا مةةةن  ةةةالل تةةةام مةةة  تحقيةةةل الحمايةةةة الفعالةةةة لحقةةةوي المسةةةتهلص وو ةةة

ي ممةةةا يسةةةاعد  توحيةةةد القةةةوانين والقةةةرارات النافةةةذة تحةةةع مظلةةةة واحةةةدة هةةةي  "قةةةانون حمايةةةة المسةةةتهلص"

 كال من المستهلكين والمنتجين عل  فه  حقوقه  والتزاماته  .

إنشةةةاء هييةةةة باسةةة  " هييةةةة حمايةةةة المسةةةتهلص " تخةةةت  بتلقةةةي الشةةةكاوي ، وبحةةةا حةةةاالت انتهةةةاك حقةةةوي  .4

 المستهلص.

تةةةةوفير مصةةةةادر التمويةةةةل للعةةةةاملين بهةةةةذا النشةةةةا  وفةةةةل دليةةةةات تسةةةةم  للم سسةةةةات الماليةةةةة بالتعامةةةةل مةةةة   .5

وصةةةغار التجةةةار، بالعمةةةل علةةة  إيجةةةاد هةةةذ  اآلليةةةات الجديةةةدة  و م سسةةةات تمويةةةل تمةةةارف هةةةذا متوسةةةطي 

 النشا .

وجمعيةةةةات  و الصةةةةناعية القيةةةةام مةةةةن  ةةةةالل مجتمةةةة  اأعمةةةةال )جمعيةةةةات المسةةةةتثمرين والغةةةةري التجاريةةةةة .6

رجةةةال اأعمةةةال.. إلةةةخ( بتوجيةةةأ االسةةةتثمارات فةةةي هةةةذا القطةةةاع بحيةةةا ال يحةةةدل مةةةا هةةةو مشةةةاهد بالفعةةةل، 

و  ةةةاهرة "اسةةةتثمار القطيةةة "ي و لةةةص اسةةةتناًدا إلةةة  دراسةةةات عةةةن اأسةةةواي الكتشةةةاي  بيعةةةة وحجةةة  وهةةة

الفجةةةوات الموجةةةودة بكةةةل تجةةةارة، ومةةةن  ةةة  يكةةةون عةةةدد الةةةدا لين فةةةي النشةةةا  التجةةةاري الواحةةةد مناسةةةبًا 

الحتياجةةةات السةةةوي، مةةة  اأ ةةةذ فةةةي االعتبةةةار  ن قةةةرار الةةةد ول  و الخةةةروج مةةةن السةةةوي يكةةةون ا تياريمًةةةا 

 ماًما ودور الم سسات الخاصة بمجتم  اأعمال استرئاديمًا.ت

العمةةةةل علةةةة  تةةةةوفير اأسةةةةواي المتخصصةةةةة لكةةةةل مسةةةةتو  مةةةةن مسةةةةتويات التجةةةةارة مةةةةن  ةةةةالل القطةةةةاع  .7

الخةةا ، بمةةا يتناسةة  مةة   ةةروي وإمكانيةةات كةةل قطةةاع تجةةاري، مةة  تةةد ل الدولةةة لتةةوفير وتهييةةة البنيةةة 

 المنا ل الفقيرة.اأساسية لتشجي  ودع  وجود  سواي في 
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 التجارة الخارجية:

 

 الخصائ      

 

 هيكليةةةة تمثةةةل التجةةةارة الخارجيةةةة بصةةةفة رئيسةةةة محصةةةلة الجهةةةد اإلنتةةةاجي واإلنمةةةائي للمجتمةةة ، و تظهر

 اإلنتاج المحلي، ومد  التوازن  و اال تالل فيأ. 

  معظةةة  االقتصةةةاديات ولفتةةةرة  ويلةةةة بالطةةةاب  النمطةةةي الةةةذي سةةةاد  سةةةوريافةةةي اتسةةةمع التجةةةارة الخارجيةةةة

الناميةةةة، حيةةةا تخصصةةةع فةةةي تصةةةدير المةةةواد اأوليةةةة الزراعيةةةة والنفطيةةةة فةةةي صةةةورتها الخةةةام ممةةةا 

حةةةرم االقتصةةةاد مةةةن القةةةي  المضةةةافة التةةةي كةةةان مةةةن الممكةةةن تحقيقهةةةا مةةةن تصةةةني  هةةةذ  المةةةواد اأوليةةةة، 

واد الوسةةةيطة وتصةةةديرها فةةةي ئةةةكل منتجةةةات لالسةةةتهالك النهةةةائي. كمةةةا تركةةةزت   لةةة  وارداتهةةةا مةةةن المةةة

 سةةةةةوريابسةةةةةب  هيكةةةةةل اإلنتةةةةةاج االقتصةةةةةادي وبصةةةةةفة  اصةةةةةة اإلنتةةةةةاج الصةةةةةناعي، وبنيةةةةةة الصةةةةةناعة ال

)كصةةةناعات تجميعيةةةة(، وكةةةذلص واردات السةةةل  الر سةةةمالية وبعةةة  المةةةواد االسةةةتهالكية اأساسةةةية وفةةةي 

 مقدمتها اأدوية والغذاء.

 كليةةةةاً وا ةةةةحاً فةةةةي مةةةةوازين التجةةةةارة نتيجةةةةة ال ةةةةتالل هيكةةةةل اإلنتةةةةاج فقةةةةد ئةةةةهدت التجةةةةارة ا ةةةةتالالً هي

السةةةلعية والخدميةةةةة )الميةةةةزان التجةةةةاري(، حيةةةةا تةةةة  تصةةةةحي  فةةةةائ  ميةةةةزان التحةةةةويالت الجاريةةةةة منةةةةأ. 

لكةةةةن المحصةةةةلة دائمةةةةاً تمثلةةةةع فةةةةي ا ةةةةتالل ميةةةةزان المةةةةدفوعات وتبةةةةرز هةةةةذ  العوامةةةةل بعةةةة  المحةةةةا ير 

مةةةةا لهةةةةا مةةةةن انعكاسةةةةات اأساسةةةةية والتةةةةي تتمثةةةةل فةةةةي تحريةةةةر  سةةةةواي المةةةةال وتحريةةةةر سةةةةعر الصةةةةري ل

 مبائرة عل   سعار الواردات والصادرات وعل  تدفقات رؤوف اأموال. 

  يعتبةةةر "صةةةافي الصةةةادرات" مكونةةةاً  ساسةةةياً مةةةن مكونةةةات االسةةةتثمار القةةةومي، وهةةةو: صةةةافي االسةةةتثمار

الخةةةارجي، والةةةذي مةةةن  اللةةةأ يمةةةول اسةةةتيراد المكةةةون اأجنبةةةي للمشةةةروعات اإلنمائيةةةة الجديةةةدة والسةةةل  

العديةةةد  سةةةورياوسةةةيطة، والسةةةل  الضةةةرورية لسةةةد العجةةةز فةةةي المنةةةتو منهةةةا محليمًةةةا، وبةةةالر   مةةةن د ةةةول ال

تةةةراوح  سةةةوريامةةةن االتفاقيةةةات الثنائيةةةة واإلقليميةةةة والدوليةةةة لتشةةةجي  التصةةةدير، فمةةةا زالةةةع الصةةةادرات ال
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مةةةن درجةةةة مكانهةةةا بالمقارنةةةة بةةةالواردات مةةةن ناحيةةةة، وبمةةةا  نجزتةةةأ دول ناميةةةة   ةةةر  كمةةةا  نهةةةا تعةةةاني 

 اعتماد رئيسة عل  المواد الخام التعدينية والزراعية.

  علةةة  اأصةةةعدة الدوليةةةة واإلقليميةةةة والثنائيةةةة، يالحةةةع  سةةةوريافةةةي  ةةةوء االتفاقيةةةات التةةةي وقعةةةع عليهةةةا

بشةةةكل عةةةام،  اصةةةةً مةةةا يتعلةةةل بالةةةدول العربيةةةة ، بينمةةةا  اقيةةةات الثنائيةةةة واإلقليميةةةة  ةةةعي  ن  طةةة  االتف

بمعيةةةار  ، ولقةةةد ترتةةة  علةةة  هةةةذا الو ةةة جاهةةةدةً لتفعيةةةل اتفاقياتهةةةا مةةة  تركيةةةا ياسةةةورتسةةةع  الحكومةةةة ال

 الفرصة البديلة، والمناف  الضائعة، عدد من الخسائر الجسيمة لالقتصاد الو ني.

 

   التوجهات

 

   إعطةةةةةاء اأولويةةةةةة للتعةةةةةاون "العربةةةةةي"، "فاإلسةةةةةالمي"،  ةةةةة  الةةةةةدوليي أن هةةةةةذ  اأولويةةةةةة  ات جةةةةةدو

فةةةي إ ارهةةةا الصةةةحي  تجةةةا   سةةةوريااقتصةةةادية وإنمائيةةةة وا ةةةحة، وفةةةي الوقةةةع نفسةةةأ ت،بقةةةي علةةة  هويةةةة 

 التزاماتها ومصالحها العربية واإلسالمية والدولية.

 ل فةةةائ  مسةةةتدام فةةةي ميةةةزان المةةةدفوعات وإدارة تةةةوفير االسةةةتقرار فةةةي سةةةعر الصةةةري مةةةن  ةةةالل تحقيةةة

التركيةةةة ومنظمةةةة  سةةةورياالالشةةةراكة االتفاقيةةةة العربيةةةة للتجةةةارة الحةةةرة والقطةةةاع الخةةةارجي وفةةةل ئةةةرو  

 .التجارة العالمية 

   اعتمةةةةاد قاعةةةةدة االنفتةةةةاح علةةةة  اأسةةةةواي الخارجيةةةةة، مةةةة  تحديةةةةد وا ةةةة  لضةةةةوابط تعظةةةةي  المصةةةةال

 االقتصادية، والتعامل م  بقية دول العال  في  ل العولمة واتفاقيات منظمة التجارة العالمية 

 وفقًا لهذا المبد ، م  الحر  عل  تقليل  و تفادي السلبيات.

 حفا ًةةةا علةةة  مكانتهةةةا الدوليةةةة مةةة  الحةةةل فةةةي سةةةورياي وقعتهةةةا التةةةزام وا ةةة  بجميةةة  االتفاقيةةةات التةةة ،

مراجعةةةة بعةةة   و كةةةل هةةةذ  االتفاقيةةةات وفقًةةةا للقةةةوانين الدوليةةةة المنظمةةةة لهةةةذا الشةةةأن، بمةةةا يعظةةة  مصةةةال  

 االقتصادية. سوريا
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  النظةةةةر قبةةةةل الةةةةد ول فةةةةي اتفاقيةةةةات جديةةةةدة إلةةةة  إمكانيةةةةات االقتصةةةةاد السةةةةوري لتحديةةةةد مةةةةد  االسةةةةتفادة

مةةةن هةةةذا التعةةةاون، وعةةةدم إتمامةةةأ إ ا كةةةان يسةةةم  بوجةةةود احتكةةةارات دا ةةةل االقتصةةةاد الةةةو ني الحقيقيةةةة 

تةةة دي إلةةة   لةةةل فةةةي القاعةةةدة اإلنتاجيةةةة واسةةةتنزاي للمةةةوارد، مةةة   ةةةرورة عةةةدم تضةةةيي  فةةةر  حقيقيةةةة 

علةةةة  المجتمةةةة  بحجةةةةة الحمايةةةةة إ ا كانةةةةع هةةةةذ  الحمايةةةةة لكيانةةةةات  ةةةةعيفة ال تعمةةةةل إال  لةةةة  الحمايةةةةة، 

 صالً عل  المنافسة محليمًا  و  ارجيمًا.و ير قادرة  

 ويةةةة  الصةةةةادرات سةةةةلعياً الحةةةةد مةةةةن العجةةةةز التجةةةةاري والعجةةةةز فةةةةي الحسةةةةا  الجةةةةاري مةةةةن  ةةةةالل تن

مةةةن سةةةل  و ةةةدمات والتةةةي تتمثةةةل فةةةي  سةةةورياوجغرافيةةةاً، و التصةةةدي للعقبةةةات التةةةي تواجةةةأ التصةةةدير فةةةي 

يةةةة الالزمةةةة لهةةةا )النقةةةل ووسةةةائل االتصةةةال  ةةةع  القاعةةةدة اإلنتاجيةةةة وتنافسةةةيتها وعةةةدم كفةةةاءة البنيةةةة التحت

الحديثةةةة( باإل ةةةافة إلةةة   ةةةع  الفكةةةر  و الةةةوعي التصةةةديري لةةةد  الكثيةةةر مةةةن المصةةةدرين و لةةةص بةةةأن 

يةةةت  اعةةةداد بةةةرامو جةةةادة ومتابعةةةة توعيةةةة المنتجةةةين والمصةةةدرين لتحسةةةين اإلنتةةةاج واسةةةتمرار تطةةةوير  

 وتحسين مستو  الخدمات )النقل، المصاري، االتصاالت( 

 حفةةةةا  علةةةة  احتيةةةةا ي القطةةةة  اأجنبةةةةي بالحةةةةد االسةةةةتراتيجي المقبةةةةول عةةةةن  ريةةةةل  ةةةةمان فةةةةوائ  ال

مسةةةتمرة فةةةي ميةةةزان المةةةدفوعات تتةةةأت  مةةةن تةةةدفقات ر ف المةةةال اأجنبةةةي الخةةةا  ومةةةن جعةةةل الليةةةرة 

 ، وبصورة تدريجية، قابلة للتحويل.سورياال

 د السةةةل  الر سةةةمالية ودعةةة  نقةةةل تحسةةةين البييةةةة والسةةةلوكيات الجتةةةذا  السةةةياحة، وكةةةذلص تسةةةهيل اسةةةتيرا

التكنولوجيةةةا وتو ينهةةةا وتو يفهةةةا بالشةةةكل اأمثةةةل مةةةن  جةةةل تةةةوفير الحيويةةةة والتجةةةدد لالقتصةةةاد الةةةو ني، 

و لةةةةل المنةةةةا  المالئةةةة  لجلةةةة  االسةةةةتثمارات الو نيةةةةة المهةةةةاجرة والعربيةةةةة واأجنبيةةةةة وتوجيههةةةةا نحةةةةو 

و ني وبالشةةةكل الةةةذي يسةةةاه  فةةةي تقليةةةل عجةةةز القطاعةةةات اإلنتاجيةةةة والخدميةةةة التةةةي يتطلبهةةةا االقتصةةةاد الةةة

الميةةةزان التجةةةاري النةةةاج  عةةةن انخفةةةال الصةةةادرات النفطيةةةة وزيةةةادة المسةةةتوردات بشةةةكل كبيةةةر نتيجةةةة 

 التوس  في االستثمار، 

 .لل منا  مالئ  لالستثمار عن  ريل الحفا  عل  سعر مستقر للعملة المحلية  
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 ضرورة التعاون العربي:

 

  الةةةرئي  مةةةن فةةةخ االسةةةتقطا  واإللحةةةاي والتبعيةةةة االقتصةةةادية، والةةةذي يتفةةةل مةةة  تحقيةةةل المخةةةرج يعتبةةةر

 ،العربةةةةي  ةةةة  اإلسةةةةالمي و تفعيةةةةل دوائةةةةر التعةةةةاون االقتصةةةةاديهةةةة ،تنميةةةةة اقتصةةةةادية متوازنةةةةة ومسةةةةتدامة

وتمثةةةةل الةةةةدوائر العربيةةةةة فةةةةي هةةةةذ  السلسةةةةلة البدايةةةةة الصةةةةحيحة، وعلةةةة   لةةةةص يتعةةةةين اإلسةةةةراع بتنفيةةةةذ 

االتحةةةاد الجمركةةةي، فالسةةةوي المشةةةتركة فةةةي اقامةةةة طقةةةة التجةةةارة العربيةةةة الحةةةرة الكبةةةر  من اسةةةتراتيجية

إلغةةةةاء القيةةةةود  -فاالتحةةةةاد االقتصةةةةادي، و  يةةةةًرا الوحةةةةدة االقتصةةةةاديةي حيةةةةا يةةةةت  فةةةةي هةةةةذ  المرحلةةةةة: 

الجمركيةةةة و يةةةر الجمركيةةةة بةةةين الةةةدول اأعضةةةاء، وتوحيةةةد التعريفةةةة الجمركيةةةة علةةة  التبةةةادل التجةةةاري 

دول العةةةةةال ، وحريةةةةةة انتقةةةةةال عناصةةةةةر اإلنتةةةةةاج، و  يةةةةةًرا تجةةةةةان   و توحيةةةةةد السياسةةةةةات مةةةةة  بقيةةةةةة 

االقتصةةةادية واالجتماعيةةةة، باإل ةةةافة إلةةة  إقامةةةة سةةةلطة عليةةةا يكةةةون لهةةةا حةةةل اتخةةةا  قةةةرارات ملزمةةةة لكةةةل 

 الدول اأعضاء لتصب  حقيقةً كياناً اقتصاديمًا واحًدا.

 

 مثلثةةةةةةات النمةةةةةةو" و"تنسةةةةةةيل  طةةةةةةط التنميةةةةةةة تعتبةةةةةةر "المشةةةةةةروعات المشةةةةةةتركة" و"االنةةةةةةدماجات" و"

القطريةةةةةةة" مةةةةةةدا ل عمليةةةةةةة ووسةةةةةةائل فعا لةةةةةةة ل سةةةةةةراع ب حةةةةةةدال التعةةةةةةاون االقتصةةةةةةادي العربةةةةةةي، 

شةةةتركة، ومةةةن مزايةةةا اإلنتةةةاج والحجةةة  فالمشةةةروعات المشةةةتركة واالنةةةدماجات تزيةةةدان مةةةن المصةةةال  الم

التنميةةةة يزيةةةد مةةةن التخصةةة   الكبيةةةر، ومةةةن القةةةدرة علةةة  التنةةةاف  فةةةي السةةةوي الدوليةةةة، وتنسةةةيل  طةةةط

ومفهةةةةوم  وتقسةةةةي  العمةةةةل الكةةةة ء، ومةةةةن االسةةةةتخدام اأمثةةةةل للمةةةةوارد ومةةةةن درجةةةةة التكامةةةةل واالنةةةةدماج.

 "مثلا النمو" يستند إل  حقيقة  نأ حاصل مجموع عناصر اإلنتاج للشركاء  كبر من مجموع 

 جزائهةةةاي حيةةةا تشةةةارك الةةةدول المتكاملةةةة فةةةي ر ف المةةةال والعمةةةل والمةةةوارد الطبيعيةةةة الالزمةةةة لةةةد ول 

اأسةةةةةواي اإلقليميةةةةةة والعالميةةةةةة فيقةةةةةدم بلةةةةةد ر ف المةةةةةال واآل ةةةةةر المهةةةةةارات المهنيةةةةةة واأيةةةةةدي العاملةةةةةة 

الةةةدول  والثالةةةا المةةةوارد الطبيعيةةةة، وبتجميةةة  هةةةذ  المةةةوارد تتكةةةون الشةةةراكة التةةةي تقةةةوي الةةةروابط بةةةين

المتكاملةةةةة، وتةةةةأتي بةةةةالنمو واالزدهةةةةار للشةةةةركاء كمجموعةةةةةل وتزيةةةةد مةةةةن قةةةةدرته  التنافسةةةةية فةةةةي السةةةةوي 

العةةةالمي مةةةن  ةةةالل "الميةةةزة النسةةةبية" مةةةن ناحيةةةة، وعةةةن  ريةةةل اسةةةتخدام المةةةوارد والمهةةةارات والمعرفةةةة 
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يةةةة   ةةةر ، المتةةةوافرة لهةةة  إلنتةةةاج منتجةةةات جيةةةدة مطلوبةةةة فةةةي  سةةةواقه ، وفةةةي السةةةوي الدوليةةةة مةةةن ناح

ومةةةةن هنةةةةا يةةةةت  التعةةةةاون االقتصةةةةادي العربةةةةي راسةةةةًخا علةةةة   سةةةة  مو ةةةةوعية ومصةةةةلحية ولةةةةي  علةةةة  

 اعتبارات عا فية.

 

 :المال والتأمين -4

 

  باعتبةةةار  ن هةةةذا القطةةةاع يمكةةةن  ن يكةةةون  ،إلةةة  اسةةةتراتيجية جديةةةدة لقطةةةاع المةةةال والتةةةأمين سةةةورياتحتةةةاج

يسةةةاه  فةةةي  لةةةل القيمةةةة بةةةدال مةةةن  ن يكةةةون وسةةةيلة مةةةن العوامةةةل المحركةةةة اأساسةةةية لالقتصةةةاد الةةةو ني و

لتجميةةةة  المةةةةد رات وتمويةةةةل العجةةةةوزات الماليةةةةة الحكوميةةةةةب ممةةةةا يتطلةةةة  تطةةةةوير رؤيةةةةة ئةةةةاملة لهةةةةذا 

القطةةةاع تغطةةةي القطاعةةةات الفرعيةةةة المكونةةةة لةةةأ وكافةةةة الم سسةةةات العاملةةةة فيةةةأ ولةةةي  سياسةةةات جزئيةةةة 

رسةةةة  سياسةةةةة ماليةةةةة تتنةةةةاول كافةةةةة  علةةةة  صةةةةعيد الم سسةةةةات فحسةةةة . بنةةةةاء علةةةة  هةةةةذ  الرؤيةةةةة يةةةةت 

اإلجةةةراءات التةةةي تهةةةدي إلةةة  التةةةأ ير فةةةي النمةةةو، التشةةةغيل، الكفةةةاءة، والتنةةةوع فةةةي القطةةةاع المةةةالي وو ةةة  

مخطةةةةط اسةةةةتراتيجي  و  هةةةةداي قصةةةةيرة ومتوسةةةةطة وبعيةةةةدة المةةةةد  تتةةةةي  تطةةةةوير هةةةةذا القطةةةةاع علةةةة  

يهةةةا المصةةةاري وئةةةركات التةةةأمين المسةةةتويين الكلةةةي مةةةن جهةةةة والجزئةةةي ممةةةثال بالم سسةةةات الماليةةةة بمةةةا ف

 وسوي اأوراي المالية و يرها من الم سسات الفاعلة في هذا القطاع من جهة   ر . 

 قةةةد نةةةأ فةةةي عمليةةةة اإلصةةةالح االقتصةةةادي ، ف  فةةةل القطةةةاع المةةةالي حتةةة  اآلن فةةةي لعةةة  الةةةدور المتوقةةة  م

المةةةالي، واإلصةةةالح  تسةةةارع تحريةةةر قطةةةاع التجةةةارة الخارجيةةةة بةةةوتيرة  سةةةرع مةةةن وتيةةةرة إصةةةالح القطةةةاع

وعلةةةة  القطاعةةةةات  سةةةةورياالم سسةةةةيب ممةةةةا قةةةةد يكةةةةون لةةةةأ نتةةةةائو سةةةةلبية علةةةة  سةةةةعر صةةةةري الليةةةةرة ال

االقتصةةةادية المختلفةةةة نظةةةرا لةةةدور هةةةذا القطةةةاع الحيةةةوي فةةةي تةةةأمين المةةةوارد الماليةةةة المناسةةةبة لتطةةةوير 

القطاعةةةات االقتصةةةادية اإلنتاجيةةةة وبنةةةاء قةةةدرتها علةةة  المنافسةةةة واالسةةةتفادة مةةةن تحريةةةر قطةةةاع التجةةةارة 

 الخارجية وتحقيل ميزة تنافسية لالقتصاد السوري. 

 الماليةةةةة بالعملةةةةة المحليةةةةة والقطةةةة  اأجنبةةةةي وانخفةةةةال المديونيةةةةة الخارجيةةةةة يشةةةةكل ن تةةةةوفر المةةةةوارد إ

 فرصة  هبية إلجراء اإلصالح الالزم.
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  عةةةدم تطةةةور القطةةةاع المةةةالي يحةةةرم القطةةةاع الخةةةا  مةةةن المةةةوارد الالزمةةةة لتطةةةوير ب وال يةةةزال وصةةةول

را للةةةةنق  فةةةةي القطةةةةاع الخةةةةا  إلةةةة  التمويةةةةل الةةةةالزم لنهضةةةةتأ وتطةةةةوير  محةةةةدودا إلةةةة  حةةةةد كبيةةةةر نظةةةة

 د  إلةةة   ن مصةةةاري القطةةةاع العةةةام وفةةةي المنتجةةةات الماليةةةة المناسةةةبة ، ممةةةا  قنةةةوات التمويةةةل واالئتمةةةان

تكتنةةةز السةةةيولة بينمةةةا القطةةةاع الخةةةا  يلجةةةأ إلةةة  مصةةةادر  الخاصةةةة لتمويةةةل احتياجاتةةةأ والتةةةي عةةةادة مةةةا 

 تتقا   عالوات تنعك  فوائد  عل  لتغطية مخا ر التسلي  عبر الحدود. 

 زالةةةع زيةةةادة معةةةدالت االد ةةةار ال تتةةةرج  زيةةةادة فةةةي االسةةةتثمار نظةةةرا لقصةةةور القطةةةاع المصةةةرفي عةةةن ما

علةةة  القطاعةةةات اإلنتاجيةةةة المختلفةةةة بمةةةا فيهةةةا سةةةلباً نعك  ممةةةا يةةةتحويلهةةةا إلةةة  االسةةةتثمار عبةةةر إقرا ةةةهاب 

   القطاع الخا .

 التوجهات :    

  دية والنهةةةول باالقتصةةةاد الةةةو ني السةةةوري القطةةةاع المةةةالي المسةةةاهمة فةةةي التنميةةةة االقتصةةةا يعةةةول علةةة

وتمكينةةةةأ مةةةةن مواجهةةةةة التحةةةةديات واالسةةةةتفادة مةةةةن الفةةةةر  المتاحةةةةة وتحقيةةةةل ميةةةةزة تنافسةةةةية لالقتصةةةةاد 

 الو ني و لص من  الل تحقيل ما يلي:

 .تحديد التو   االستراتيجي للقطاع المالي السوري ودور   من العال  العربي 

 ة للم سسةةةةات الماليةةةةة لتعمةةةةل وفةةةةل  حةةةةدل اأسةةةةالي  التةةةةدرج فةةةةي االنفتةةةةاح وتةةةةوفير الحريةةةة

 مركزاً مالياً إقليمياً. سورياالعالمية لتجعل من 

  المسةةاهمة فةةي النمةةو االقتصةةادي عبةةر دعةة  عمليةةة إصةةالحأ المسةةتمرة والتةةي هةةدفها تسةةهيل

وصةةةةول القطاعةةةةات االقتصةةةةادية المختلفةةةةة للتمويةةةةل الةةةةالزم لتعزيةةةةز دورهةةةةا فةةةةي االقتصةةةةاد 

 الو ني.

  االعتمةةةةاد علةةةة  الوسةةةةا ة الماليةةةةة كوسةةةةيلة لتمويةةةةل االسةةةةتثمارات فةةةةي القطةةةةاع العةةةةام زيةةةةادة

لتخفيةةةة  االعتمةةةةاد علةةةة  التمويةةةةل عةةةةن  ريةةةةل الموازنةةةةة العامةةةةة، والقةةةةرول الخارجيةةةةة، 

 والتضخ  المالي لتحقيل  لص.

  تطةةةةوير الم سسةةةةات الماليةةةةة القائمةةةةة وإعةةةةادة هيكلتهةةةةا وتطةةةةوير بييةةةةة تمكينيةةةةة السةةةةتمرار
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 نموها.

 لتسةةةاه  بتةةةوفير المةةةوارد الماليةةةة الالزمةةةة لتطةةةوير البنيةةةة  سةةةورياالسةةةوي الر سةةةمالية ال تطةةةوير

 التحتية.

 عبةةةر تحقيةةةل فةةةائ  فةةةي ميةةةزان المةةةدفوعات بزيةةةادة  سةةةوريااسةةةتقرار سةةةعر صةةةري الليةةةرة ال

 التدفقات الر سمالية والمالية.

 مة.نحو الخارج في إ ار العول سوريااالنفتاح التدريجي للسوي الر سمالية ال 

  ةةةرح مشةةةاري  اسةةةتثمارية  ةةةخمة تجمةةة  بةةةين الخبةةةرات الدوليةةةة والمةةةوارد الماليةةةة اأجنبيةةةة 

 والو نية والموارد البشرية المحلية.

 

 

 

 

 

 

 


