
 جامعة حلب في المناطق المحررة                                                                        الحكومة السورية المؤقتة

 مركز الدراسات واألبحاث                                                                         المالية واالقتصاد   وزارة  
 

 

 تنمية الموارد االقتصادية في المناطق المحررة 

 في ظل إعفاءات قانون حماية المدنيين )قيصر(  

قرارًا استثنت من خالله عددًا من القطاعات  5/2022/ 13أصدرت وزارة الخزان األمريكية بتاريخ 

واألنشطة االقتصادية من قرار العقوبات األمريكية السابق، والمعروف بقانون قيصر، وذلك ضمن  

 مناطق محددة أدرجتها الوزارة ضمن القرار. 

بات االقتصادية لقانون قيصر ذات صلة بالمناطق  من المفترض أساًسا أن ال تكون العقو  رغم أنه

أساسا ضد نظام األسد المعني بالجرائم التي   مال السوري على اعتبار أنها موجهةالمحررة في الش

تعكسها صور ملف قيصر، وبالرغم من أن منطقة الشمال لم تشهد نموا اقتصاديا على صعيد  

وذلك لوجود العديد من   ،قيصر ذاته قانون حتى قبل ، األمريكية األنشطة التي استثنتها الخزانة

 الستثمار ، والبناء على ذلكفي ظروف اليوم  عويل على نضوج ماالت إال أنه من الممكن  المعوقات، 

للمساهمة في إحداث تنمية اقتصادية في   التي شملتها، األنشطة  هذه االستثناءات والتوجه نحو 

كبديل مؤقت عن إعادة اإلعمار المعطلة    ،المنطقة، والمساهمة في إنجاز التعافي المبكر ضمنها

 بسبب تعنت نظام األسد. 

 

المؤقتة لرفع   السورية طار الجهود التي تبذلها وزارة االقتصاد في الحكومةبناء على ما سبق وفي إ

المستوى االقتصادي والمعيشي للمنطقة، وفي إطار الجهود التي يبذلها مركز الدراسات واألبحاث  
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ورشة العمل المشتركة بينهما تحت عة حلب في المناطق المحررة ونقابة االقتصاديين، تعقد في جام 

 عنوان: 

تنمية الموارد االقتصادية في المناطق المحررة في ظل إعفاءات قانون حماية المدنيين   "

 " )قيصر(

 هي:  وزارة الخزانة علما أن القطاعات االقتصادية الواردة ضمن قرار

 المعلومات واالتصاالت.  •

 البنية التحتية للشبكة الكهربائية.  •

 البناء. •

 التمويل.  •

 الطاقة البديلة. •

 والتخزين. النقل  •

 إدارة المياه. •

 الخدمات الصحية.  •

 قطاع التعليم.  •

 قطاع التصنيع.  •

 التجارة. •
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 الشمال المحرر هي فقط:  مناطق التي يشملها االستثناء منوأن ال

 مدينة الباب، باستثناء:  -

 بلدة تادف، بلدة دير حافر، بلدة رسم حرمل اإلمام، بلدة كويرس شرقي. 

 مدينة أعزاز باستثناء:  -

 ناحية تل رفعت، بلدة نبل. 

 . جرابلس -

 مناطق قسد.   معظم ينما شمل القرارب 

 

 لورشة: ا محاور

 .قانون حماية المدنيين )قيصر( وإعفاءاته األخيرة المحور األول: •

 .الواقع االقتصادي في المناطق المحررة المحور الثاني: •

 . المحررةتنمية الموارد االقتصادية في المناطق   المحور الثالث: •

المتطلبات القانونية واإلدارية لالستفادة من إعفاءات قانون حماية المدنيين   المحور الرابع: •

 )قيصر(، وما هي معوقات االستفادة منه؟ 

 مقترحات وتوصيات. المحور الخامس:   •
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حيث بدأت الساعة في مقر وزارة المالية في أعزاز  2/7/2022أقيمت الورشة يوم السبت 

 ظهرا. 3.15وانتهت الساعة  12

 

 مداخالت على الترتيب لكل من:  تضمنت الورشة

 د. عبد الحكيم المصري 

 د. عبد هللا حمادةأ.

 د. أسامة القاضي )من كندا(. 

 د. محمد نادر عثمان. 

 د. عبد العزيز الدغيم. أ.

 

 محاور الورشة وفق اآلتي: م النقاط والقضايا التي طرحت ضمنوكانت أه

 

 قانون حماية المدنيين )قيصر( وإعفاءاته األخيرة: -

عدة وسائل  النظام ونصف تقريبا، واعتمد سنوات مضى منها سنتان   5قانون قيصر مدته  •

طرق الحسكة والرقة وعبر حجز أرصدة بعض الموالين، وعبر  للتحايل على القانون عبر 

 شركات وهمية في لبنان والعراق. عمالء ووسطاء و 
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 ثالثة استثناءات للقانون:   تر صد •

أحد   لتعامالت مع شركة إيما تل والتي تعود ملكيتها لخضر طاهراألول كان متعلقا بمهلة ل

 .موالين للنظامالمستثمرين ال

 والثاني يتعلق بالسماح بإدخال المواد ذات الصلة بجائحة كورونا  

 ثناء المتعلق بالمناطق المحررة ومناطق قسد. توكان الثالث االس 

تجاوز خطوات وإجراءات  مريكية األ ةاإلعفاءات األخيرة الصادرة عن وزارة الخزان  من نتائج  •

ألي نشاط    لتحصيل إذن من وزارة الخزانةكانت مطلوبة قبل اإلعفاءات وتتطلب وقتا 

 اقتصادي في المناطق المحررة وفق ما أوضحه د. أسامة. 

 

 : الواقع االقتصادي في المناطق المحررة -

 : قتصادية المتعلقة بسوريا اليومبعض المؤشرات االتم عرض  •

 % 95نسبة تراجع إجمالية بلغت نحو  التجارة الخارجية: 

 2019مليار عام   13إلى   2010مليار دوالر عام   60تراجع من   الناتج المحلي:  

ل.س   4500إلى  2010ل.س عام  50قفز سعر الصرف للدوالر عدة مرات من  العملة:  

 2021عام  

% عام  3000إلى  2010% عام  4.4ارتفعت نسبة التضخم بشكل كبير جدًا من   التضخم:  

2021. 
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ألف برميل   25إلى أقل من   2010ألف برميل يومًيا في عام  385إنتاج النفط من  قطاع النفط:   

 %. 94بنسبة انخفاض    2019يومًيا في نهاية 

 توقف القطاع السياحي في أغلب فعالياته. السياحة:  

 اإلنتاجية في حلب عن العمل.% من المنشآت 75توّقفت نحو  الصناعة:  

%، كما انخفض 93%، وانخفض إنتاج القطن بنسبة 55انخفض إنتاج الزيتون بنسبة  الزراعة:   

 %. 63إنتاج القمح بنسبة  

 % من السوريين سوف يعيشون تحت خط الفقر 90أفاد تقرير نشرته االسكوا أن نسبة   الفقر:  

  178سورية هي مشكلة الفساد، حيث تحتل سورية المرتبة  من أكبر المشاكل في  الفساد:   

 عالميًا ضمن قائمة أسوأ الدول في الفساد.

 دولة قبل دولة جيبوتي.  181ثاني أخطر بيئة استثمارية في العالم، من   االستثمار:   

 

ليرة التركية  خم الض بعض المؤشرات المتعلقة بالمناطق المحررة في ظل ت كما تم عرض  •

 والحرب في أوكرانيا: 

 

م فإن نسبة الفقر في  2021وفقًا لتقرير برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية في سوريا لعام 

 % 98 – 94المناطق المحررة تتراوح بين 

 وفق تقديرات وزارة المالية واالقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة: و 
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ليرة  3400دوالر أي حوالي  200بـ   تقدرإن تكاليف المعيشة لألسرة في المناطق المحررة  

 تركية 

 . ليرة تركية 1000متوسط األجور قدر بـ   

 حسب تقرير مركز الحوار السوري و 

قرابة و   % ،73نسبة العاملين الذين ال يستطيعون تأمين احتياجاتهم األساسية قدرت بـ فإن 

اإلنسانية، نصفهم من  % من سكان الشمال الغربي في سورية يعيشون على المساعدات 80

مما ُينذر بحدوث    ،األطفال، في وقٍت تراجع فيه تمويل المساعدات اإلنسانية بشكل واضح

 مجاعة وشيكة في سورية. 

واألخذ باالعتبار طبيعة المناطق المحررة في المنطقة  مستوى خط الفقرتمت مناقشة تحديد   •

أو   150بتحديده ما بين   حرب لدى تحديد هذا المؤشر، حيث كان كانت اآلراءكمناطق 

200$ . 

مادة أساسية تحتاجها   20وجود سلة غذائية مكونة من المالية إلى كما نوه السيد وزير 

،  األسرة، تعمل وزراة المالية واالقتصاد في الحكومة المؤقتة على تحديث قيمتها كل شهرين 

 . $200وهي اليوم تعادل تقريبا  

 )نحتاج إلى هذه السلة(
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التنويه إلى االستحقاق المقبل في مجلس األمن والمتعلق بمرور المساعدات عبر معبر  وتم 

 باب الهوى. 

 

 تنمية الموارد االقتصادية في المناطق المحررة:  -

تم التأكيد على أهمية النشاط الزراعي كنشاط رئيس في المنطقة وأن إهماله يعني إهمال   •

 القطاع األوسع. 

 القمح: مورد  •

من النقاش ضمن الورشة من   واسعة أهمية المادة فقد حظي ملف القمح بمساحةاستنادا إلى 

وكميات اإلنتاج   ،حيث ضرورة دعم المزارعين وأثر الحرب األوكرانية في نقص المادة عالمًيا

والدور الممكن أن    ها،تصدير ضرورة ضبط المحاصيل ومنع  السنوي في المناطق المحررة و 

وزارة المالية ومؤسسة الحبوب والمجالس المحلية وغرف  تأخذه جميع الجهات المعنية ك

التجارة والتجار بما يسهم في الحفاظ على المحاصيل ومنع تصديرها وتأمين شرائها كاملة  

  تصدير القمح القاسي بحجة أنه غير صالح للطحن للخبز  ، كما تم تفنيدمن المزارعين

وأنه يتم تجاوز هذه اإلشكالية   أنه ال يصلح فقط في حال تم طحنه وحدهتوضيح و ، محليا

القمح  وبالتالي من غير المقبول العمل على تصدير  ،عبر خلطه بنسب معينة مع غيره

 . القاسي بهذه الحجة  

 مورد الزيتون:  •
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، وهو عدد ال يستهان  شجرة مليون  30  بـ في المنطقة  ةأشجار الزيتون الموجود يقدر عدد

هذا المورد ومحاصيله والصناعات ل االهتمام والمتابعةبه، حيث ناقش الحضور ضرورة 

قع يعكس عدم وجود استثمار منهجي ومنسق لهذا  ، حيث أن الوااإلنتاجية المتعلقة به

 . الكميات الضخمة المتاحة من هذا المورد في النطقة

وخاصة على الصعيد  دور تنموي  لما لها من مشاريع استجرار المياه ناقش الحضور أهمية   •

جدا معطلة عن الزراعة بسبب المياه ) في الباب منطقة    ةاعي حيث هناك مساحات كبير الزر 

 حيث توقف تزويدها بالمياه من الفرات(  2016ألف هكتار معطلة منذ    55مقدرة ب 

من قبل   الصغيرةلمشاريع أسباب فشل دعم ا لمشاريع الصغيرة ناقش الحضور احول دور  •

وحوكمة  ضرورة تنظيم   أبرز هذه األسباب، وبالتالي غياب الرقابة والمتابعة  وكان ،منظمات ال

اونيات  والمجالس المحلية وعبر فكرة التع المالية وزارةهذه المشاريع وتنظيم دعمها عبر 

 خرى. األ بلدان ال العديد من أثبتت نجاحها في وحاضنات المشاريع التي 

  جل للموت، وأنه قد يكون الصغيرة أحيانًا كمؤ مع اإلشارة إلى أنه قد يكون دور المشاريع 

تجميع إمكانيات عدد من المشاريع الصغيرة في مشروع واحد ضخم أجدى من تفريقها على  

 عدة مشاريع صغيرة.

  وممثلو ونوه رؤساء  ،في ذات السياق التجارةالصناعة و دور غرف كما ناقش الحضور 

ستنطلق قريبا وسيكون لها دور في تأمين عدد كبير من فرص  الغرف إلى وجود مشاريع 

العمل في المنطقة، وإلى وجود خطة لتدريب عدد ضخم من الكوادر البشرية في مهن وحرف  
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يه  د يختارونها ليساهموا في سوق العمل فيما بعد، وتم الحديث عن الدور الممكن أن تؤ 

 اطق المحررة. المناطق الصناعية السبع التي أصبحت قائمة في المن 

 

المتطلبات القانونية واإلدارية لالستفادة من إعفاءات قانون حماية المدنيين )قيصر(، وما   -

 هي معوقات االستفادة منه؟ 

من كمتطلبين رئيسيين لدخول االستثمار إلى  سيادة القانون واألتم التركيز على أهمية  •

إلخالء المدن    الحرام" لإلشارة للحاجةالمنطقة، حيث طرح الدكتور أسامة مصطلح "المنطقة 

وبمعايير قابلة للقياس  أهمية العمل على تفعيل عناصر الحكم الرشيد من الوجود العسكري، و 

 واعتماد روح المنافسة فيما بين المجالس في نسبة التزام كل منها بهذه المعايير. 

نمية االقتصادية  في إضعاف الت  غياب التنسيق على عدة أصعدةناقش الحضور مدى تأثير  •

اإلعفاءات، وذلك فيما بين الحكومة  قرار  في المنطقة وفي تخفيض إمكانية االستفادة من

،  المؤقتة والمجالس وفيما بين المجالس وفيما بين الحكومة المؤقتة والمجالس وإدارات المعابر

طي مع كل من هذه الجهات على حدى دون االعتماد  اوتأثير اعتماد الجانب التركي التع

 على الحكومة المؤقتة كرأس يتم المرور عبره إلى الجميع. 

تمت مناقشة مشكلة االعتراف بالوثائق الرسمية في المنطقة والتي منها شهادة المنشأ وهو ما   •

يعيق التصدير من المنطقة حيث إن تنشيط العديد من الصناعات يعتمد على إتاحة  

تصدير في ظل محدودية التصريف في السوق المحلية وهو من العوامل المضعفة إلمكانية  ال
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االستفادة من قرار اإلعفاءات إذ سيبقى قطاع كبير من االستثمار مشلوال في ظل هذه  

المشكلة، وكذلك مشكلة محدودية المواد المسموح باستيرادها إلى المنطقة وهو ما يسهم في  

وهناك  نع متوقفة في المنطقة في ظل حاجتها الستيراد مواد التصنيع، بقاء العديد من المصا

بضائع يتم شراؤها من تركيا في حين أنه هناك مصانع لدينا متوقفة تنتج ذات المنتجات  

 هذه، ومصانع الباب مثال على ذلك. 

تم طرح ومناقشة فكرة وجود شراكات مع شركات خارجية نستطيع من خاللها تأمين فرص  و 

من  نتجاوز  ، كحل مؤقتعبر المساهمة في إنتاج بعض أجزاء منتجات هذه الشركاتعمل 

 المنتجات المحلية، وأزمة االعتراف بشهادات المنشأ.  تصدير منع  أزمة  خالله

شؤون  وب  تعنى بالموارد والكوادر البشرية، لشؤون االجتماعيةتمت مناقشة أهمية وجود وزارة ل •

وأهمية تحديد حد أدنى لألجور ومدى قدرة وزارة  ، نات وغيرهاالعاملين وتحديد األجور والتأمي 

 . المؤيد الجزائي لضبط االلتزامضعف العدل على ضبط االلتزام بهذا الحد و 

يا حتى إن لم يحدد  زيادة فرص العمل كعامل مهم يسهم في رفع األجور تلقائ وأهمية ودور 

والجدوى من تحديد حد أدنى لألجور ما  مع التأكيد على ضعف االستفادة لها حد أدنى،  

دور انخفاض مستوى األجور في زيادة معدالت  تم التنويه إلى ، و دامت الفرص قليلة

 الجريمة في المنطقة. 

 . اعي على عكس مدينتي الباب وأعزازنقص الموارد البشرية في منطقة الر مشكلة تم طرح و 
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الجامعيين يدرس حاليا في جامعات المناطق المحررة جيش من الطالب اإلشارة إلى وجود و 

غي أخذ هذا العدد  بقريبا وينكونون قريبا يبحثون في سوق العمل ألف طالب( سي  35)قرابة 

 باالعتبار. 

الحاجة لجهات مرجعية تزودنا بإحصائيات ومعلومات موثوقة تتعلق بالموادر البشرية   •

 مكن تصديرها،والمالية والمنتجات المحلية، والمنتجات الم 

 

 

 

 

   توصيات: المقترحات و ال -

بما أننا في ظروف غير طبيعية، يجب أن نبحث عن حلول استثنائية، وال بد من إطالق  

المبادرات والتفكير بالحلول السريعة، وتركيز الجهود لمواجهة متطّلبات السكان الذين  

المناطق المحررة، لتقديم  اضطروا إلى مغادرة منازلهم، وبناء مؤسسات الدولة على مستوى 

الخدمات الضرورية للشعب السوري وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين من خالل حكومة  

 وطنية قوية. 

 المهمات الملقاة على عاتقنا: 
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سعافية لتحسين األوضاع االقتصادية  إوضع خطة سريعة للتنمية في المناطق المحررة، خطة 

على وضع خطة مستقبلية متوسطة وخطة طويلة  والخدمية في المنطقة، إضافة إلى العمل 

 األمد لتنمية المنطقة. 

 سعافية: الخطة اإل

يقترح القائمون على الورشة إقامة مشاريع تسعى إلى إنقاذ الناس من دائرة الجوع المدقع كما   •

أطلق عليها وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية مارتن غريفيث )منقذة  

 الحياة(. 

 المواطنين. تنشيط التجارة لتأمين السلع الغذائية الضرورية والسلع االساسية لحياة  •

الطلب من مؤسسات الحكومة السورية المؤقتة ضمان استمرارية إنتاج الخبز بأقل تكلفة   •

إنتاج ممكنة، وبقاء أسعاره متاحة أمام الجميع، ووضع خطة استراتيجية إلدارة ملف إنتاج  

 القمح وتخزينه ومن ثم تصديره.

، واألبقار، واألغنام، واألسماك،  توعية المزارعين لضرورة تربية الحيوانات، مثل: المواشي •

 واألرانب، والدواجن(. 

تمكين المزارعين من زراعة أراضيهم وعدم هجرها من خالل تقديم سماد، وأدوية، وبذار،   •

 وقروض ميسرة وغيرها عن طريق مؤسسات الحكومة السورية المؤقتة. 

اطق المحررة سواًء من  عدم السماح بخروج مادة القمح والشعير والمواد العلفية خارج المن  •

المعابر الرسمية أو غير الرسمية، وبأي شكل من األشكال حفاظًا على األمن الغذائي في  
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ظل الظروف الدولية، ونقص عام بالمواد األساسية الغذائية، نتيجة الجفاف وضعف  

 المحصول الزراعي. 

 

 : األمد  خطة متوسطةال

اإلمكانيات البشرية والمادية في المناطق  إنجاز مسوحات سكانية اقتصادية اجتماعية حول  •

المحررة، لتكوين قاعدة معلومات حول اإلمكانات والطاقات البشرية والخبرات الصناعية  

واإلدارية والعلمية التي تعمل في المناطق المحررة أو من السوريين الذين يرغبون بالعمل في  

التي ستعمل في هذه المناطق   المناطق المحررة، بهدف تيسير وصول المستثمرين والشركات

مع طالبي العمل من العمالة المدربة والمؤهلة من السوريين والتي تتوفر بشكل كبير في  

 تركيا وفي المناطق المحررة.

تقديم حلول سريعة ومؤقتة للسوريين الفقراء، وحصرها للفقراء غير القادرين على العمل، أما   •

لهم، ويليها توفير فرص عمل مناسبة لهم، عن   القادرون فيمكن تقديم مساعدات محدودة

طريق تواصل رجال االعمال في غرف التجارة وغرف الصناعة مع نقابة العمال بتنسيق من  

 الحكومة المؤقتة. 

الطلب من الحكومة السورية المؤقتة بإنشاء هيئات رقابية مثل مؤسسة التموين تقوم بضبط   •

ر تحت طائلة المحاسبة القانونية من جهة، وتمارس  األسواق ومراقبة األسعار ومنع االحتكا

 دورًا رقابيًا على عمل المنظمات أيضًا من جهة أخرى. 
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االقتراح على مؤسسات الحكومة السورية المؤقتة أن تقوم بإنشاء مؤسسات استهالكية تبيع    •

ين  المواد األساسية بأسعار مدعومة وهامش ربح بسيط؛ فهذا يقدم حاّلً بدياًل للمواطن 

ويساعدهم على شراء احتياجاتهم بأسعار مدعومة تحميهم من سطوة التجار، وتخلق حالة  

 من المنافسة الشريفة التي ُتجبر التجار على تسعير منتجاتهم بشكل منطقي. 

إيالء األهمية للقطاع الزراعي بشّقيه النباتي والحيواني، والعمل على معاودة النشاط  •

الزمة لتنمية الزراعة التقليدية وتحويلها إلى مزارع تجارية حديثة،  الزراعي، واقتراح الخطط ال

 وتطوير الصناعات الزراعية. 

إيالء األهمية القصوى لدعم مشاريع الصناعات الزراعية، مثل: محالج القطن، ومعاصر   •

الزيتون، وتعبئة زيت الزيتون، والمطاحن األفران، وتجفيف الثمار، والمربيات، والكنسروة،  

رها، وذلك ألهميتها في تامين المواد الغذائية وأهميتها في تأمين فرص العمل وزيادة وغي 

 الدخل. 

زراعة األراضي أمالك الدولة بالمحاصيل االستراتيجية الغذائية من قبل مؤسسات الحكومة   •

 السورية المؤقتة. 

 رسم سياسة الرواتب واألجور بما يتناسب مع الحد األدنى للمعيشة.  •

على إيجاد فرص عمل دائمة للسوريين، وحل مشكلة البطالة الموسمية، وذلك من   العمل •

خالل دعم افتتاح المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، مثل المشاريع الزراعية ومشاريع  

 تربية المواشي وورش الخياطة والحالقة والحدادة وغيرها من المشاريع الصغيرة. 
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على تحويل الدعم المقدم في مشاريع اإلغاثة من الدعم  توجيه الجهات الداعمة وتشجيعها •

العيني إلى الدعم النقدي؛ نظرًا ألن ذلك يعطي المستفيد حرية التصرف بالدعم المقدم له 

 ضمن أولوياته، وينشط القوة الشرائية. 

تقديم دعم تدريبي للراغبين بافتتاح مشاريعهم، عن طريق حاضنات أعمال تدعم أصحاب   •

تساعدهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع عن طريق شراء المعدات الالزمة األفكار و 

وتسليمها للراغبين بالعمل، مع تأمين ضمانات شخصية ومجتمعية بعدم بيع مستلزمات  

 العمل، والتأكيد على أن استمرار الدعم مرهون بالحفاظ على مستلزمات اإلنتاج. 

ي، القطن الطبي، اللصاقات، السيرومات،  إقامة صناعة المستهلكات الطبية )الشاش الطب  •

 .)... 

 إنشاء مصانع تعبئة أكسجين.  •

يرى المجتمعون ضرورة تشجيع الداعمين على توجيه الدعم نحو مشاريع لها قيمة مضافة   •

 تستفيد من اإلنتاج المحلي. 

التنسيق مع المعنيين من الجانب التركي إلصدار شهادة منشأ للمواد التي تصنع بالمدن    •

والمناطق الصناعية بالمحرر، ليتسنى لصاحب البضائع والمنتجات المصنعة محليًا تسويقها  

 في األسواق التركية أو تصديرها خارج تركيا عبر الترانزيت. 
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اسة تجارب الدول التي تعمل على انتاج السلع تشجيع االستثمار في االنسان عن طريق در  •

المعرفية وهي ذات أهمية قصوى إذ أن السلعة المعرفية تنتج مرة واحدة وتباع ماليين  

 المرات بعكس السلع المادية التي يجب أن تنتج كل مرة. 

تأهيل وتدريب ورفع سوية القوى العاملة السورية وإكسابها الخبرة الالزمة لشغل الوظائف   •

 لمناسبة وفق االختصاصات المتوفرة.ا

 عدم احتكار تصدير أو استيراد مواد معينة لجهة واحدة وتشجيع المنافسة الحرة. •

ضبط التبادل التجاري من خالل تفعيل شهادات المنشأ وإجازات االستيراد عن طريق   •

 المديرية العامة للجمارك وغرف التجارة.

الثرية وتذكيرها بمسؤولياتها في تنمية المناطق المحررة، وأهمية  مخاطبة النخبة السورية  •

تشغيل رؤوس أموالها في تنمية المناطق المحررة، وضرورة إقامتهم لمشروعات يستفيد منها  

 سكان المناطق المحررة، بدل توظيفها في الخارج. 

 

 

 

 

 : األمد الخطة طويلة

 تأهيل البنية التحتية والمرافق العامة.  •
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 ن الكهرباء عن طريق المراوح والطاقة الشمسية. تأمي  •

 إحداث المؤسسة العامة للتأمين.  •

الطلب من الحكومة التركية إحداث فروع لبنوك تركية في المناطق المحررة )لتأمين   •

 الخدمات المالية(. 

مساعدة القطاع الصناعي على إعادة تشغيله، وتأمين مستلزماته اإلنتاجية. وإقامة هيئة   •

ويق الصناعات التي تنتج في المناطق المحررة، ودراسة طرق تصدير المنتجات  لتس

 الصناعية والزراعية للمناطق المحررة.

تشجيع الشركات التركية وخاصة الشركات التي يعود ملكيتها لسوريين على المساهمة   •

بفاعلية في إقامة مصانع وشركات في المنطقة المحررة، الحتوائها على سوق تصريف  

 وكثافة سكانية كبيرة وتتوفر فيها كوادر فنية وأيدي عاملة ذات خبرات مميزة.

 إقامة مناطق حرة مشتركة مع تركية صناعية وتجارية وخدمية.  •

 إقامة مناطق صناعية في كافة المناطق المحررة.  •

 تذليل التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  •

صناعية مثل: )مجابل اسفلت لتعبيد الطرقات، مجابل اسمنت للبناء،  إقامة مشاريع  •

صناعات النسيج، الصناعات الغذائية، صناعة المنظفات، صناعات األلبسة، صناعة  

 األحذية... إلخ( 

 إقامة مصانع أدوية.  •
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يواجه االستثمار في مناطق الشمال الكثير من المشاكل مما يجعل مسيرته متعثرة يجب   •

لى حلها، ولعل أهم هذه المشاكل التي تدفع المستثمرين لتجنب الدخول في  العمل ع

استثمارات متوسطة أو كبيرة هو غياب األمن الذي يتجلى في شكلين؛ األول: إمكانية تجدد  

العمليات العسكرية وخسارة بعض المناطق نتيجة عدم ثبات مناطق السيطرة، والثاني: غياب  

 وادث التفجير واالستهداف وفوضى السالحاألمن الداخلي نتيجة تكرار ح 

ضرورة التفكير بآليات تسعى إلى خلق بيئة داعمة تشّجع على االستثمار في القطاعات  •

 الحيوية في المنطقة، والتي تقع ضمن دائرة االهتمام واألولوية االستراتيجية. 

معابر والرسوم تقديم التسهيالت اإلدارية وتخفيض الضرائب والرسوم، وتوحيد سياسات ال  •

التي تتقاضاها على البضائع، خاصة البضائع األساسية، وبما يتوافق مع الرؤية االقتصادية  

 االستراتيجية الشاملة. 

وضع سياسات تشّجع على استقطاب المستثمرين في القطاعات الحيوية التي من شأنها   •

ا، بما يساعد على  خلق فرص عمل، واالستفادة من الموارد المتاحة واستثمارها وتطويره

 تعزيز جهود االستقرار التي ُيعد الجانب االقتصادي من أهم أركانها. 

التنسيق مع االخوة المعنين في الجانب التركي على استجرار المياه من نهر الفرات باتجاه  •

منطقة اعزاز والباب لري األراضي الزراعي لزيادة اإلنتاج ومضاعفة المواسم لسد حاجة  

 كتفاء الذاتي. المنطقة واال 
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تأسيس صندوق لبناء سورية، يتم تمويله من اشتراكات يدفعها السوريون أينما وجدوا، ويتم   •

 % من دخولهم مثاًل )تجربة كوسوفو(. 2تحديدها كنسبة  

 

إن النجاح في تنفيذ هذه المتطّلبات سيكون مرهونًا بتوّفر العناصر البشرية المؤمنة بأهمية  

الشعور بالمسؤولية الوطنية واألخالقية، وال بد أن يرافق ذلك الحد المرحلة، والتي تحظى ب 

من الفساد وتفكيك شبكاته، إن تنمية الموارد االقتصادية للسوريين تحسين مستوى معيشتهم،  

 وتوفر سبل العيش والحياة الكريمة لهم. 

 


