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  أيار 12األحد  19/  234م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم أرسل لسيادتكم:  تحية طيبة، 

2019. 

 أخبار االقتصاد السوري

 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على أضعه 

المعلومة االقتصادية. أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون موثوقة 

 بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق هذه المعلومات مع ذكر المصدر

 لتحقيق الموثوقية .

وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة واردة في التقرير، ألن 

 المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير هو المسؤول. 

 مع أطيب تمنياتي 

 ور مصطفى العبد هللا الكفرياألستاذ الدكت                                                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                      

 مالحظة: 

 أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
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 أخبار االقتصاد السوري

 2019 ، أيار 12األحد  

 

 

 يحمل المواطن مسؤولية فلتان األسواق ويعترف بالعجز الرقابي” حماية المستهلك“وزير  - 1

  : الخبير السوري 

رد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على مداخالت نواب مجلس الشعب بقوله: فيما يتعلق 

مراقبا  وحتى أكون صريحا  لو  69بموضوع المشتقات النفطية والرقابة على ذلك لدينا في دمشق نحو 

ثقافة الشكوى وتعامل وضعنا ألف مراقب لن يتم ضبط كل األسواق. مرجعا السبب إلى موضوع 

 .المواطن مع ذلك

وأشار النداف إلى أن هناك ضبطا  لحاالت زيادة األسعار في المشتقات وخلط المادة إضافة إلى 

لترا  إال أنه يتم ذلك بعد االنتهاء من موضوع البطاقة  20لترات عن كل  3السرقة حتى أنها تصل إلى 

 .الذكية

النداف أنه سيكون هناك أداء مختلف للمؤسسة السورية للتجارة وفيما يتعلق بموضوع األسعار أكد 

ويحقق هدفها األساسي نحو التدخل اإليجابي وبسعر أقل من السوق وهذا ما يتم بالنسبة للحوم بفتح 

 .صالة في دمشق وسيتم تعميمها على المحافظات

م سينزل سعرها إلى آالف طن من المادة وخالل أيا 5وفيما يخص مادة البطاطا كشف عن استيراد 

 .ليرة بعد طرح الكمية في الصاالت 300

وبالعودة إلى إحداث المؤسسة، فقد نص القانون الذي أقره المجلس أنها تنفذ السياسة العامة لتسويق 

وتخزين وتصنيع الحبوب الداخلية في نطاق عملها لتأمين حاجة االستهالك داخل الدولة وتصدير 

لخارجية فيما يتعلق بالحبوب والمطاحن والمعامل واآلالت والمعدات الفائض، وممارسة التجارة ا

 .والتجهيزات وقطع التبديل وجميع المواد الالزمة لتحقيق أغراضها

كما نص على أنها تمارس التجارة الداخلية وفتح مراكز لتسويق الحبوب والقيام بعمليات الطحن 

ير وإدارة واستثمار واستئجار الصوامع والتصنيع والتوزيع والبيع لمنتجاتها، وإنشاء وتطو

والصويمعات والمطاحن والمستودعات والمعامل ومراكز التسويق والمنشآت واألبنية التابعة لها 
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وتخزين الحبوب ومشتقاتها ومعالجتها في الصوامع والمنشآت العائدة لها بما يضمن المحافظة عليها 

 .سواء لحسابها أم لحساب الغير

التفاقيات والعقود الداخلية والخارجية الالزمة في سبيل تحقيق أهدافها وتحدد كما أنها تعقد ا

 .مواصفات الحبوب ووضع الدراسات الالزمة لتطويرها وتحسين منتجات صناعة الطحين والبرغل

 http://syrianexpert.net/?p=37923متابعات   

 

 األعمالقياس فعالية مؤسسات ، (20حديث األربعاء االقتصادي رقم ) - 2

يعتقد العديد من المستثمرين ورجال األعمال أن دراسة الجدوى االقتصادية تقتصر مهمتها على 

تقييم المشروع الجديد المقترح وتنتهي بعد إتمام إنجازه وبدء مرحلة التشغيل فيه معتبرين أن دراسة 

لقرار ية واتخاذ االجدوى ضرورية للحكم على مدى ربحية المشروع وجاذبيته وفرص نجاحه المستقبل

 .المناسب بهذا الشأن

فالبعض يرى أن المشروع  (PROJECT) وفي بعض األحيان يُثار الجدل حول تسمية المشروع

تنتهي تسميته كمشروع بعد عملية التقييم أو بعد مرحلة التنفيذ ليأخذ شكل مصنع أو شركة تجارية أو 

على تسميته )مشروع( طالما ما يزال في طور خدمية، بينما يرى آخرون أن المشروع ينبغي أن يحافظ 

 .تحقيق الهدف الذي أحدث من أجله

والواقع أن المشروع يبقى قابال  للتطوير والتوسيع بعد انتهاء عملية التنفيذ باإلضافة لحاجته الدائمة 

ثل موالمستمرة للتحليل والدراسة بهدف رفع كفاءة أدائه والتخصيص األمثل للموارد وتحديد الحجم األ

لإلنتاج، كما أن دراسة الجدوى ال تنتهي بعد انتهاء تنفيذ المشروع وال بد من استمرار عمليات التقييم 

 .ومراقبة األداء مادام المشروع قائما  

 .في حديث أربعاء هذا األسبوع سنشير إلى معايير قياس الفعالية والكفاءة

اس أداء منظمات األعمال، ولكن ما هي حيث كثيرا  ما يتم تداول هذين المصطلحين في محاولة قي

المؤشرات التي يمكن أن نحكم من خاللها على أن هذه الشركة تعمل بكفاءة أو أن هذا المشروع يعمل 

 بفاعلية وما هي المعايير التي تحدد ذلك؟

يرى البعض أن الفعالية تعني تعظيم معدل العائد على االستثمار ويرى آخرون أنها تمثل إنتاجية 

عة وقدرة أكبر على التكيف مع المستجدات والتطورات المحيطة بالعمل، والواقع أنه لكي يستمر مرتف

 .المشروع االستثماري ويتطور ينبغي أن يحقق درجة معينة من الكفاءة والفعالية في آٍن معا  
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ن إفالفعالية تتحقق عندما تصل المؤسسة إلى أهدافها أما إذا حققت هذه األهداف بتكلفة عالية ف

 .كفاءتها في هذه الحالة تصبح منخفضة

إن كال  من الكفاءة والفعالية متالزمتان بمعنى أن المشروع الكفء هو الذي يُحسن استخدام موارده 

اإلنتاجية وحسن استخدام هذه الموارد يساهم بدرجة كبيرة في تحقيق تلك األهداف، كما أن تحقيق 

 .استخدام الموارداألهداف قد يحمل في طياته أيضا  حسن 

ومن أهم المعايير المستخدمة في قياس فعالية منظمات األعمال والتي من خاللها يتم الحكم على 

أن مؤسسة ما حققت ربحا  معينا  أو حجم مبيعات معينة أو إنتاج معين والتقرير بأنها مؤسسة ناجحة أو 

 .فعالة أو ذات كفاءة عالية

 التأكيد بداية  إلى أن زيادة اإلنتاج ال يتحقق فقط عبر إضافة طاقاتمقاييس الكفاءة اإلنتاجية: ينبغي 

إنتاجية جديدة بل يمكن تحقيق ذلك من خالل تحسين االنتفاع بالموارد والطاقات الموجودة أي عن 

طريق رفع كفاءتها اإلنتاجية والذي يؤدي عادة  إلى زيادة اإلنتاج وخفض التكاليف وإنقاص العمل 

 .مع زيادة أجر العامل في وحدة الزمنلوحدة اإلنتاج 

وعادة  ما يتم التعرف على مدى كفاءة المؤسسة من خالل مقارنة مؤشراتها المحسوبة مع مؤشرات 

مؤسسة أخرى، ومقارنة تلك المؤشرات في سنة معينة بالسنوات السابقة ووضعها في رسم بياني 

 .لمعرفة االتجاه العام لألداء

 :اإلنتاجية نذكرومن أهم معايير الكفاءة 

 اإلنتاج )المخرجات(  الكفاءة اإلنتاجية اإلجمالي =

 عوامل اإلنتاج )المدخالت(                                

 اإلنتاج )كمية أو قيمة(   الكفاءة اإلنتاجية النوعية =

 عامل من عوامل اإلنتاج )كمية أو قيمة                                

 .المواد –العمل  -تقسم عوامل اإلنتاج إلى رأس المالوعادة  ما 

في الختام يمكن التأكيد أن مؤسسات األعمال الخاصة في سورية بحاجة اليوم أكثر من أي وقت 

 .مضى لقياس الفعالية واإلنتاجية لتحقيق أكبر مشاركة ممكنة في العملية االقتصادية

 كتبه: د. عامر خربوطلي  .20/3/2019دمشق في 
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 ..إقرار الوثيقة التنفيذية إلصالح مؤسسات القطاع العام االقتصادي - 3

 :الخبير السوري  

إلصالح  ”الوثيقة التنفيذية“أقرت لجنة السياسات والبرامج االقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء 

تحليل ومؤسسات القطاع العام االقتصادي التي تبدأ بإيجاد المرجعية القانونية وتصنيف المؤسسات 

واقعها واعادة الهيكلية اإلدارية والتنظيمية والمالية واعتماد النموذج االصالحي الخاص بكل مؤسسة 

على ان يمثل مشروع اصالح مؤسسات القطاع العام االقتصادي أحد روافد المشروع الوطني لإلصالح 

يس رئيس مجلس اإلداري. وقررت اللجنة في اجتماعها الموسع اليوم برئاسة المهندس عماد خم

الوزراء وحضور عضو المكتب التنفيذي لالتحاد العام لنقابات العمال تكليف مرجعية إدارية واحدة 

بمتابعة تنفيذ ومراقبة واالشراف على اصالح هذه المؤسسات مع ضرورة وجود جهتين تعنيان بالتحليل 

. وتطرق االجتماع الى اإلداري من جهة والمالي واالقتصادي لواقع هذه المؤسسات من جهة أخرى

مناقشة االلية التمويلية للبرنامج واألرضية القانونية واإلدارية والتنظيمية لتطبيق المشروع واالستعانة 

بالخبرات الوطنية وتجارب بعض الدول في هذا المجال واختيار النموذج األفضل لإلصالح وفق 

ن خالل الوزارات مع االلتزام خصوصية كل مؤسسة واهمية ان تكون عملية اإلصالح مركزية م

باإلطار الزمني للتنفيذ بالتوازي بين مختلف المراحل. وأوضح المهندس خميس ان مؤسسات القطاع 

العام االقتصادي مكون هام للتنمية لديها إمكانيات بشرية ومادية وبنى تحتية كبيرة يجب العمل على 

الوطني مبينا أن خطة اصالح هذه المؤسسات استثمارها بالشكل األمثل لتمارس دورها في االقتصاد 

مستمرة لن تتوقف والفريق الحكومي ماض بتنفيذ االستراتيجيات رغم التحديات والمتغيرات الى جانب 

تأمين متطلبات صمود المواطن اليومية. وفي تصريح للصحفيين عقب االجتماع أوضح وزير الموارد 

مكلفة بإصالح مؤسسات القطاع العام االقتصادي ان المائية المهندس حسين عرنوس رئيس اللجنة ال

االجتماع تضمن اعتماد المصفوفة التنفيذية إلصالح هذه المؤسسات وتشكيل اللجان والقرارات الالزمة 

لوضع المؤسسات االقتصادية على السكة الصحيحة ليكون القطاع االقتصادي رائدا يتناسب مع المرحلة 

وإعادة االعمار. وفي تصريح مماثل أشار عضو المكتب التنفيذي لالتحاد القادمة لسورية ما بعد الحرب 

العام لنقابات العمال بشير حلبوني إلى اجتماع لحنة السياسات اليوم أقر الوثيقة الخاصة بإصالح القطاع 

العام االقتصادي الناظمة لعمل االدارات في اطار إعادة بنائه على أسس قوية وتعظيم مساهمته في 

التنمية في المرحلة القادمة وتقديم المؤسسات والشركات العامة خدماتها بأعلى مستوى من  عملية
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الفعالية والكفاءة والجودة إضافة إلى ايجاد الصيغة المناسبة لتحديث القوانين و البنية التشريعية و 

 http://syrianexpert.net/?p=38146 .االدارية في الفترة القادمة

 

 وق االستثمار السوري بقطار الضواحي ومدينة صناعات بحريةالصين تدخل س - 4

 12  /4  /2019 

بحث وزير النقل علي حمود أمس األربعاء مع السفير الصيني فنغ بياو في دمشق، تطوير عالقات 

التعاون بين البلدين بمجال النقل، مبي نا  ضرورة تشجيع الشركات ورجال األعمال والمستثمرين 

 .ة مشاريع النقل في سوريةالصينيين لدراس

ومن المشاريع التي عرضها حمود على السفير الصيني، إنشاء مدينة صناعات بحرية في موقع 

عرب الملك بين طرطوس والالذقية ومشروع قطار الضواحي الذي يربط دمشق بالمناطق المحيطة 

 .”فيسبوك“على ” وزارة النقل“بها، وفق ما ذكرته صفحة 

حول أهمية موقع سورية كعقدة ربط بين قارات العالم الثالث برا  وبحرا  وجوا ، وقد م حمود عرضا  

 .داعيا  لجعل طريق الحرير يمر عبر سورية، بدال  من أن يسلك طرق دول مجاورة

ووعد السفير الصيني بدعوة الشركات الصينية لالستثمار في سورية خالل المرحلة المقبلة، 

 .ي نا  ضرورة زيادة التبادل التجاري بين البلدينوالمشاركة بإعادة اإلعمار، مب

قرب التوصل التفاق مع ” مؤسسة الخط الحديدي الحجازي“، كشفت 2018وفي تشرين الثاني 

الجانب الصيني، لتنفيذ مشروع قطار الضواحي وربطه بقطارات كهربائية سريعة، وبي نت حينها أنها 

 .الروسية، لكن االهتمام الصيني هو األكبرما زالت تستقبل العروض الصينية واإليرانية و

عن وجود دراسة لربط سورية برا  مع طريق الحرير ” وزارة النقل“وقبل عدة أشهر، أعلنت 

 .القديم، والذي هو قيد إعادة اإلنشاء، واستطالع المسارات األقصر واألمثل مع الدول األوروبية

تقدم ال“عات البحرية في الالذقية، مبينا  أن وسبق أن أعلن حمود إعداد دفتر إلقامة مدينة للصنا

 ، والهدف من المشروع أن تستقبل المدينة السفن”لتنفيذ المدينة متاح للدول الصديقة وللقطاع الخاص

أعوام إلى تعمير  5إلصالحها وصيانتها، وبناء سفن جديدة، وتعمير القديمة، كون السفن بحاجة كل 

 صدر: االقتصاد اليومالم .كامل، وكل سنتين لتعمير جزئي

https://yomyatsy.net/2019/04/12/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-

%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-

%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1-2/ 
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 تجارة دمشق تتوقع تحسن المعيشة وتعافي وبناء اقتصادي في األيام القادمة - 5

 :المصدر : تشرين 

ارتفاعا  بسعر صرف الليرة السورية مقابل  2019توقعت غرفة تجارة دمشق أن يشهد العام 

توسيع والعمالت األجنبية نتيجة االستقرار االقتصادي والسياسي ومعالجة وضع الليرة من خالل تقوية 

القاعدة االقتصادية وتحريك عجلة اإلنتاج وتسريع اإلنتاج السلعي الزراعي النباتي والحيواني 

والصناعي التحويلي والمهني والحرفي وأنشطة إنتاج السلع الدوائية والغذائية والنسيجية التصديرية 

رة اقتصادية فيما بينها قاط والالزمة للسوق المحلية بما فيها منتجات بدائل االستيراد، وتلك التي تشكل

 .وتنموية

من الناتج المحلي اإلجمالي ليكون هذا العام عاما  مميزا    وتوقعت أيضا  نمو استثمارات القطاع العام

وخاصة بعد عودة أغلب األراضي السورية إلى كنف الدولة والسيما أن ما تحتاجه سورية على صعيد 

صادي تنموي ومتوائم مع القطاع الخاص والعمل على إقامة االنتعاش االقتصادي هو اعتماد منهج اقت

المشاريع االقتصادية الصغيرة والمتوسطة واإلسراع بعملية اإلصالح اإلداري لتواكب اإلصالح 

 .والعمل على جعلها عنصر قوة لالقتصاد السوري االقتصادي وتعميق االستثمار في الموارد البشرية

مكن أن يكون العام الحالي مبشرا  لتعاف اجتماعي وبناء وحسب المعطيات تجد الغرفة أنه ي

اقتصادي في ظل استمرار عملية اإلعمار والبناء مع ما تتمتع به سورية من ثروات باطنية وإنتاج 

زراعي وصناعي األمر الذي يمكن من عودة االقتصاد السوري إلى سابق عهده في سنوات قليلة 

 .وباالعتماد على إمكانياتنا المحلية

وبينت غرفة تجارة دمشق أن االقتصاد السوري سجل خالل األعوام القليلة الماضية وبخاصة العام 

الماضي تحسنا  تدريجيا  بعد االنتصارات التي حققها الجيش العربي السوري ضد اإلرهاب األمر الذي 

 .نواتتوقف دام سأدى إلى استعادة الكثير من الفعاليات االقتصادية لنشاطها في اإلنتاج والعمل بعد 

واعتبرت الغرفة في تقريرها السنوي أن العام الماضي شكل انطالقة جديدة في عجلة البناء واإلنتاج 

بشكل جلي وخاصة أن جميع البيانات  2017والنهوض االقتصادي والتي بدأت مالمحها منذ مطلع عام 

د اندحار اإلرهاب عن كثير من االقتصادية أظهرت تحسنا  واضحا  مقارنة بالسنوات السابقة وذلك بع

 .المناطق بفضل انتصارات الجيش العربي السوري

وشددت الغرفة في تقريرها على أن االقتصاد السوري الجديد يعتمد على القطاعات اإلنتاجية من 

زراعة وصناعة وعلى اقتصاد الخدمات والمعرفة الذي سيتطور مع مرور الوقت متوقعة أن تلعب 



  M E A K-Weekly Economic Reportاالقتصادي األسبوعي                                                               التقريرم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                                الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري األستاذ

9 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                                                                            سورية  12341دمشق ص ب 

موال باإلضافة لالستثمارات المحلية إلى القطاع الخاص دورا  أساسيا  في تحريك عودة بعض رؤوس األ

عجلة االقتصاد واإلنتاج وإنعاش الدورة االقتصادية والتي لن تقتصر على المشروعات الكبيرة بل 

 أيضا  تشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهنا تأتي أهمية دعمها وتطويرها باإلضافة لتنمية المشاريع

 .متناهية الصغر

ولفتت الغرفة إلى العديد من االجراءات التي قامت بها الحكومة من خالل تفعيل الشراكة مع القطاع 

الخاص عبر مجموعة من اإلجراءات التنفيذية المحددة أبرزها تشكيل لجان استشارية نوعية في 

ركة س األعمال السورية المشتمجاالت التصدير والتجارة الخارجية والعالقات االقتصادية وتفعيل مجال

القائمة حاليا  مع عدد من الدول وتأسيس تجمعات مهنية تخصصية تعمل على رعاية مصالح المنتجين 

والمصدرين في بعض القطاعات اإلنتاجية مع االستمرار بتطبيق سياسة ترشيد المستوردات بالتنسيق 

لشحن العقود المبرمة على هامش بعض  مع الجهات المعنية وتشجيع الصادرات من خالل تقديم الدعم

المعارض وإنشاء البيت السوري في عدد من البلدان المستهدفة كمراكز نوعية لترويج الصادرات 

السورية ودعم نسبة من تكاليف الشحن للصادرات السورية من قطاعات محددة وتعزيز توجه اإلنتاج 

 .لقيمة في الزراعة والصناعةالمحلي نحو القطاعات االقتصادية اإلنتاجية المولدة ل

هو العام األفضل تجاريا   2018وفيما يخص التجارة الداخلية قالت الغرفة في تقريرها: إن العام 

من خالل ما شهده من سهولة في انسياب السلع األساسية متوقعة أن يشهد العام الحالي انخفاضا  في 

ة قي بأثر سلبي على الوضع االقتصادي الفتأسعار السلع وتحسن المعيشة ما لم تطرأ ظروف جديدة تل

إلى ما يسجل بشأن القطاع الصناعي من خطوات إيجابية مع بدء عمليات الترميم في أغلب المعامل 

المتضررة وعودة اإلنتاج على المستويين العام والخاص اضافة لنشر وتعميم مفاهيم ضبط الجودة 

ذلك المنشآت الصناعية في القطاعين العام  وتأهيل الشركات للحصول على شهادة اآليزو ليشمل

والخاص باإلضافة إلى المشاريع االستثمارية الجديدة التي استوعبتها المناطق الصناعية سواء اآلتية 

من المناطق الساخنة أو الجديدة ونتوقع أن يكون العام الحالي عاما  مهما  من حيث زيادة الصادرات 

  .ذي نأمل أن يكون مبنيا  على أسس سليمةبالتوازي مع ترشيد المستوردات ال

http://syrianexpert.net/?p=38746 
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 مالييـن ليتـر 10لسـنا باعة مازوت وقدمنا إجازة السـتيراد « : صناعة دمشق» - 6

 :رحاب اإلبراهيم251  2019-04-01اإلثنين   

وصول أول دفعة من ليرة بعد  475أعلنت غرفة صناعة دمشق وريفها توافر سعر المازوت بـ

المازوت المستورد بعد السماح باستيراده لزوم تشغيل المعامل الصناعية، لكنها ما لبثت أن عادت لتؤكد 

أنها ليست المعنية بتوزيع المادة وأنها لشركة خاصة من دون تحديد السعر بعد أن تعالت األصوات 

أعلنت غرفة صناعة حلب تأمين بخصوص ارتفاع سعره مقارنة بسعره النظامي، والسيما بعد أن 

 .المادة بالسعر الرسمي

عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أن غرفة  -وفي هذا الصدد، أكد ماهر الزيات

صناعة دمشق وريفها ليس لها عالقة ببيع المازوت للصناعيين بهذا السعر، إذ أعلنت بداية عن توافر 

الشحن، لكنها أعلنت في كتاب آخر أنها ليست معنية بذلك وإنما ليرة متضمنا  تكلفة  475المادة بسعر 

المازوت المستورد لشركة محددة ويمكن لمن يرغب التوجه إلى هذه الشركة لشراء المازوت بالسعر 

وإنما هدفها تأمين المادة للصناعيين لتشغيل المعامل « باعة مازوت»المعلن، مؤكدا  أن الغرفة ليست 

 .وعدم توقفها

نِف الزيات ارتفاع سعر المازوت المستورد الذي سيؤدي من دون شك إلى ارتفاع تكاليف ولم ي

ليرة، يضاف إليه تكاليف  370اإلنتاج، لكنه يعزو ذلك إلى ارتفاع تكلفته من المصدر فسعره من لبنان 

 تالمازوت لغرفة صناعة حلب ألن المادة ليس« يجلب»الشحن والجمارك، وهذا األمر ال يتحمله من 

 .مستوردة

ماليين ليتر سوف يتم  10ولفت الزيات إلى أن غرفة صناعة دمشق تقدمت بإجازة استيراد حوالي 

استيرادها على مراحل، لكن لألسف إلى حد اآلن لم يتم منح اإلجازة بسبب التعقيدات عند الجهات 

ليرات تقريبا ،  410دة بسعر المعنية بشأن عمليات المنح، مؤكدا  أنه عند استيراد المادة سيتم تأمين الما

ما سينعكس حتما  على تخفيض سعرها في السوق، فمادامت هناك منافسة سيتم تأمين المازوت بسعر 

مقبول يناسب الصناعيين لكن في حال وجود شخص واحد يورد المادة فإنه سيتحكم حتما  بسعرها ولن 

 .يتم التمكن من تخفيضها إلى حدود مقبولة

 http://tishreen.news.sy/?p=310474 

 

 

http://tishreen.news.sy/?p=310474
http://tishreen.news.sy/wp-content/uploads/2019/03/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82.jpg
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مهلة تسوية أوضاع مشتري القطع انتهت.. اإلقبال كان جيدا  واإلجراءات القانونية تنتظر  - 7

 المتخلفين

 :إبراهيم غيبور  2019-04-01اإلثنين   

يفية الذين لم يتقدموا بوثائق مقبولة تثبت كانتهت أمس مهلة قبول طلبات التسوية من مشتري القطع 

استخدامهم القطع األجنبي خالل المهل الزمنية المحددة في قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي 

 .13/8/2018/ل.إ تاريخ 1088رقم  

من مصادر مصرفية مطلعة أن إقبال المعنيين بالقرار على تسوية أوضاعهم « تشرين»وعلمت 

والسيما أن المصرف المركزي قدم لهم تسهيالت دفعتهم إلى تسوية أوضاعهم، وأولها تسديد كان جيدا ، 

آالف دوالر أمريكي، األمر الذي  10/ ليرة عن كل دوالر واحد، ولكل مبلغ يزيد على 31الفرق البالغ /

أعباء  10/10/2012وحتى  13/3/2012خفف عن مشتري القطع في الفترة الزمنية الممتدة بين 

لتسديد عن كامل المبالغ التي اشتروها من دون أن يتقدموا بوثائق تثبت كيفية استخدامهم القطع ا

 .الُمشترى

واستطاع المصرف المركزي من خالل القوائم االسمية التي صد رها وعممها إلى مختلف الجهات 

ياحية ية والسالمعنية، والسيما إلى الغرف التي تنضوي تحتها جميع الفعاليات التجارية والصناع

والمصدرين، أن يلزم مشتري القطع المعنيين بالمبادرة إلى تسوية أوضاعهم، وتكليف لجنة القرار 

 30/11/2018بإجراء عمليات التدقيق على الوثائق المقدمة إليها أصوال  حتى تاريخ  2018/ لعام 834/

العالقة  ستيراد باسم صاحببالنسبة للملفات التي تحتوي على شهادات جمركية تثبت وقوع عمليات ا

أو وثائق تثبت استخدام القطع األجنبي بأحد الوسائل القانونية بالنسبة لعمليات االستيراد التي تمت باسم 

 .28/2/2019الغير، وإعداد تقرير عن مجمل أعمالها خالل مدة أقصاها 

هي رة والتي تنتوألن المصرف المركزي مدد مهلة تسوية أوضاع مشتري القطع في الفترة المذكو

اليوم، فإنه سيقوم باتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة بحق المتخلفين عن تقديم الوثائق واألشخاص 

الذين لم تتم تسوية أوضاعهم ولم يتقدموا بطلبات تسوية، مع العلم أن المعطيات التي حصلت عليها 

م كانت من إجمالي المشمولين بالقوائتشير إلى أن نسبة المتقدمين بطلبات لتسوية أوضاعهم « تشرين»

 .جيدة وفاقت التوقعات

وتبقى اإلشارة إلى أن مصرف سورية المركزي أصدر بيانا  بتاريخ السادس من آذار الجاري، 

أعلن فيه عن تمديد مهلة قبول طلبات التسوية من األشخاص الذين لم يتقدموا بوثائق مقبولة تثبت كيفية 

http://tishreen.news.sy/wp-content/uploads/2019/03/1035356760.jpg
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/ل.إ تاريخ 1088خالل المهل الزمنية المحددة في قرار لجنة اإلدارة رقم استخدامهم القطع األجنبي 

 10/ ليرة سورية لكل دوالر, وذلك عن كل مبلغ زائد على مبلغ 31لتسديد الفرق البالغ / 13/8/2018

، وذلك في ضوء استمرار تقديم طلبات تسوية األوضاع من 31/3/2019آالف دوالر أمريكي حتى 

 http://tishreen.news.sy/?p=310473 .ي الفترة الزمنية المشار إليهاقبل مشتري القطع ف

 

 مجلس الوزراء يوافق على قائمة مستوردات االقتصاد ويسمح باستيراد الحصادات الزراعية - 8

   2019-03-31األحد   

التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمؤسسات التابعة لها ناقش مجلس الوزراء خطة عمل وزارة 

خالل الفترة الماضية ودورها الرقابي والتجاري في األسواق وتم التأكيد على توفير السلع والمواد 

األساسية واالستهالكية بالكميات والنوعيات المناسبة وتعزيز دور مؤسسات التدخل اإليجابي وتطوير 

ة وحماية المنتج الزراعي عبر وضع آلية مناسبة لذلك من قبل وزارتي التجارة عمل األجهزة الرقابي

الداخلية والزراعة واإلصالح الزراعي والتوسع بتوزيع المنتجات لتصل إلى األرياف وإحياء عمل 

 .جمعية حماية المستهلك وفروعها في المحافظات واستثمار البنى المادية للوزارة واتمتة عملها

س في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على قائمة ووافق المجل

لتأمين االحتياجات األساسية للمواطنين  المستوردات التي حددتها وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية

 .والمواد األولية الالزمة للصناعة بالسعر الرسمي

بالمستوردات إلى وزارة التجارة الداخلية ليتم وفي السياق ذاته أك د المجلس ضرورة إرسال قائمة 

 .تسعير هذه المواد بما يتناسب مع سعر التمويل عند طرحها في األسواق

ودرس المجلس عددا  من األسس والمعايير المتعلقة بالصالحيات الممنوحة للوزراء فيما يخص 

 .ر قانونية واضحةالنقل واإلجازات من دون أجر واالستيداع وذلك لتحقيق العدالة عبر أط

وسمح المجلس باستيراد الحصادات الزراعية الجديدة والمستعملة الالزمة لموسم الحصاد القادم 

لترميم النقص الحاصل منها نتيجة ظروف الحرب, كما أك د ضرورة وضع ضوابط محددة لتنظيم 

هذه الفعاليات  الفعاليات كالمعارض والمهرجانات وأهمية وجود مرجعية واحدة لتنسيق كل ما يخص

 .وإعداد استمارة خاصة لتحديد التسمية والرعاية ألي  معرض أو مهرجان

http://tishreen.news.sy/?p=310473
http://tishreen.news.sy/wp-content/uploads/2019/03/%D9%8A-14.jpg
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ووافق المجلس على استثناء وزارة الداخلية من بعض أحكام التعيين والتعاقد لدى الجهات العامة 

بما يمكنها من إبرام عقود عمل سنوية لعدد محدد من األشخاص كمرافقين للمصابين بعجز وظيفي من 

 .عسكريي قوى األمن الداخلي

وألغى المجلس اإلعفاءات الممنوحة للسيارات الشاحنة من بعض الدول بما فيها رسوم العبور وفق 

مبدأ التعامل بالمثل وذلك نظرا  لعدم السماح للسيارات الشاحنة السورية بدخول أراضيها خالفا  ألحكام 

 .االتفاقيات مع هذه البلدان

من البحر في مدينة بانياس  2م3000وزارة النقل المتضمن ردم مساحة  ووافق المجلس على طلب

 .بهدف التمكن من تنفيذ مشروع معالجة األضرار الالحقة بالكورنيش البحري الجنوبي للمدينة

وأك د وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف أن  المؤسسات التابعة للوزارة 

اإليجابي باألسواق والسيما السورية للتجارة التي يجري العمل على توسيع صاالتها  مستمرة في التدخل

وتوفير المواد الضرورية لها بنوعية جيدة وبأسعار مخفضة واستجرار المواد مباشرة من المنتج, مبينا  

 يأن  الوزارة تعمل على تحسين جودة رغيف الخبز وضبط عملية توزيع الدقيق التمويني والتشدد ف

 .مكافحة تهريبه من قبل ضعاف النفوس

من جانبه لفت وزير االقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى أن ه تم تقييم حجم 

اإلجازات الممنوحة لغايات االستيراد خالل الربع األول من العام الجاري ومقارنتها من حيث الكمية 

لربع األول من العام الماضي وما قبله , مبينا  أن  التقييم خلص والقيمة مع نظيراتها المستوردة خالل ا

إلى وجود تطور في حجم وقيمة إجازات استيراد المواد األولية ومستلزمات االنتاج نظرا النطالق 

 http://tishreen.news.sy/?p=310342 .عملية اإلنتاج

 

 أشهر 3بـ« الصناعة»دة لواقع عمل جر - 9

 :تشرين   2019-03-31األحد   

انتهجت وزارة الصناعة مصفوفة تطبيقية بغية تطوير الصناعة، وتخفيض المخازين، وصيانة 

خطوط اإلنتاج، واالنتقال من اإلنتاج النمطي إلى حداثة وتطوير المنتج، وفق المواصفات القياسية 

تها وزارة الصناعة استجابة لطلب رئاسة مجلس المعتمدة, هذا ما سيتم  عرضه في المذكرة التي أعد 

 .الوزراء

 لتصريف اإلنتاج

http://tishreen.news.sy/?p=310342
http://tishreen.news.sy/wp-content/uploads/2019/03/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9.jpg
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وأوضحت المذكرة أنه تم  االتفاق على تأمين حاجة وزارة الداخلية وإدارة المهمات العسكرية 

مليارات  8.480والخدمات الطبية والمؤسسة العامة للحبوب من األقمشة والمنتجات النسيجية بقيمة 

ليرة ، كما بلغت قيمة العقود الموقعة بين شركة كابالت دمشق وعدد من الجهات قيمة ثمانية مليارات 

مليار ليرة ، أما قيمة العقود الموقعة بين  11.100ومئة مليون ليرة ، وهناك عقود قيد التوقيع بقيمة 

 . رةمليارات لي 3.520شركة كابالت حلب وعدد من الجهات فبلغت قيمتها 

 تخفيض المخازين

حتى  26/11/2018وأشارت إلى أنه تم تخفيض المخزون اإلجمالي لوزارة الصناعة من تاريخ 

مليارات ليرة وفق ما يلي: المخازين الغذائية والطبية: تم التخفيض بقيمة أكثر  8.2تاريخه بمقدار يفوق 

مليارات ليرة،  5.6شة إلى أكثر من مليار ليرة كما تم تخفيض مخازين الغزول القطنية واألقم 2.5من 

 608ماليين متر أقمشة إلى  10طنا ، ومن  3746ألف طن إلى  13إذ تم تخفيض مخازين الغزول من 

صندوق، وتخفيض مخازين الشركة  7500ألف صندوق محارم إلى  30آالف متر أقمشة، ومن 

 .قطعة 26037مليون ليرة لكمية  63السورية لأللبسة الجاهزة وسيم بقيمة 

 «تاميكو»

لتخفيف السلة االستيرادية تم افتتاح خط الشراب الجاف في شركة تاميكو في مقرها الحالي بعد أن 

ألف يورو وهو ينتج مختلف  340تم تدمير مقرها الرئيس من العصابات اإلرهابية, بقيمة بلغت 

مليون عبوة  6.5إلى  6األصناف من المضادات الحيوية وخاصة لألطفال، وتبلغ طاقته اإلنتاجية من 

 .سنويا  

، وتمت المتابعة 2019/ 3/ 8وتم إنتاج خط الكبسول من المضادات الحيوية الجيل الثالث بتاريخ 

بخصوص إجراءات اإلعالن الخاصة بمعمل السيرومات وكان موعد انتهاء تقديم العروض محدد بـ 

25/2 /2019 

 في حمص« األسمدة»

بجهود عمال الشركة وخبراتهم الفنية أقلعت كل معامل الشركة  وأوضحت الصناعة في مذكرتها أنه

والفوسفات( برغم الصعوبات والمعوقات  -والكالنترو -العامة لألسمدة في حمص )معمل سماد اليوريا

التي واجهت هذه االنطالقة من تأمين قطع التبديل. والمواد األولية وفق الطاقات اإلنتاجية اليومية تتوزع 

الخ. …طن سوبر فوسفات 300طن حمض الكبريت، و 600 -550طن يوريا، و 1000 -900بين 

 .وتم التعاقد مع المصرف الزراعي لالستجرار اليومي لهذا اإلنتاج
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بين  14/11/2018المتضمن تصديق عقد بتاريخ  2019/ 2/ 7تاريخ  5وقد صدر القانون رقم 

معامل  الستثمار« انجينيرينغ الروسية اس. تي. جي»المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية وشركة 

 .الشركة العامة لألسمدة في حمص

وتكمن أهمية العقد بتحسين الوضع الفني والبيئي للشركة ورفع الخطة اإلنتاجية، وكذلك يضمن 

استمرار وتطوير وصيانة معامل شركة األسمدة والحفاظ على إنتاجيتها وكفاءتها طوال فترة العقد 

 .مل عند انتهاء مدتهوحتى استالم المعا

 

ة منذ المتوقف« األديداماس»وفي الشركة األهلية للمنتجات المطاطية: تم إصالح آلة األحذية الرياضية 

ودخلت اآللة العملية اإلنتاجية بعد تجريبها واختبارها, وكذلك البدء بإنتاج … أكثر من خمس سنوات

 .بهدف تأمين احتياجات ومتطلبات وزارة الدفاع« البوط»

كما تم إصالح قالب سدادات البالستيك الخاص بعبوات تعبئة المياه في الشركة العامة للمنتجات 

البالستيكية في حلب، ليصار إلى تزويد معامل شركة تعبئة المياه بالسدادات الالزمة لعملها. إضافة 

لتوريد  ب )توقيع عقدلزيادة اإلنتاج في الشركتين، وإبرام العديد من العقود مع المؤسسة العامة للحبو

 10أطنان من الرقائق الزراعية( والشركة العامة للمخابز: االتفاق على كامل اإلنتاج وتم توريد  10

 .أطنان من أكياس الخشخاش

 «الشركة العامة لألحذية»

وباالنتقال من عقلية تسويق المنتج إلى عقلية اإلنتاج المسوق، أوضحت المذكرة أنه تم افتتاح 

حماة ومصياف لعرض منتجات الشركة وتخصيص يومي الجمعة والسبت لتدريب العمال صاالت في 

الجدد على مراحل إنتاج األحذية. وكذلك العمل على تخفيض التكاليف وإنتاج نوعية ذات جودة عالية 

 125زوج يوميا ، وتأمين  1000زوج إلى  500وزيادة الطاقة اإلنتاجية في معمل أحذية مصياف من 

 ., وإحداث ورشة لتصنيع الحذاء المدني في المعملفرصة عمل

وصيانة وتشغيل الخط الثاني في معمل أحذية السويداء وإكمال تشغيله خالل الشهر الثالث من العام 

 .الحالي

 «الصناعات النسيجية»

ولتخفيف األعباء عن العاملين في القطاع النسيجي وخفض تكاليف اإلنتاج وزيادة تنافسية المنتج 

الوطني واستنادا  إلى مقررات المؤتمر الصناعي الثالث افتتح مركزان لبيع الغزول القطنية في كل من 
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محافظتي حلب ودمشق، لتلبية احتياجات الصناعيين الحرفيين العاملين في مجال النسيج، والتحفيز 

 .لتخفيف مخازين شركات الغزل التابعة للمؤسسة العامة للصناعات

نتاجية لشركات الغزل والنسيج واأللبسة بما يلبي حاجة السوق من منتجات ورفع الطاقات اإل

 .المؤسسة النسيجية

تمت صيانة وإعادة تشغيل اآلالت في الشركة التجارية الصناعية المتحدة )الخماسية(: والعمل 

 .والقطن الطبي« الشاش»بالطاقة اإلنتاجية المتاحة، وتقوم الشركة بتلبية حاجات المشافي من 

، وإصالح آلة 34آلة من أصل  28وزيادة عدد اآلالت العاملة في شركة النايلون الجوارب إلى 

الكوي البخارية. كما تم االنتهاء من عمرة وصيانة قسم المصبغة وتجهيزها وإصالح عدة آالت في قسم 

السيولة لشركة بالساتان, ما انعكس إيجابا  على تنفيذ عقد إدارة المهمات وزيادة نسبة المبيعات ورفد ا

 .وانتقلت الشركة من الخسارة إلى الربح

 «وسيم»

« موسي»كما أشارت المذكرة إلى إحداث مراكز إنتاجية تابعة للشركة السورية لأللبسة الجاهزة 

وإعطاء األفضلية لتشغيل ذوي وأبناء الشهداء, وإحداث مركز تشغيل في مركز التدريب المهني في 

/ فرصة عمل كما تم إحداث خط إنتاجي في مركز التدريب 70وتأمين / حمص، وتشغيل خطوط إنتاجية

/ عامال ، كما افتتح في مقر الشرك خط إنتاجي جديد في صالة الخياطة، 23المهني في دمشق وتشغيل /

األمر الذي أدى إلى رفع الطاقة اإلنتاجية وتلبية حاجة الجهات العامة من اللباس العمالي وتلبية إدارة 

 .من البدالت العسكريةالمهمات 

 في حماة« الصوف والسجاد»

من مادة  % 20صوف طبيعي، و % 80تمكن عمال الشركة من تصنيع خيوط ممزوجة بنسبة 

األكرليك التي تدخل في صناعة السجاد الذي يعتمد على الخيوط الممزوجة من الصوف واألكرليك، 

ن تغناء عن استيراد تلك الخيوط، ما وف ر مالييتلبية الحتياجات معامل السجاد في القطاع الخاص، واالس

 .الليرات والسيما في ظل الحصار االقتصادي المفروض على سورية

 «حلج وتسويق األقطان»

تشير المعلومات الواردة في المذكرة أنه تم اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة، وتقديم التسهيالت بهدف 

/ طن أقطان 52400دعوم، حيث تم استالم كمية /وبسعر م 2018/2019استالم كامل موسم األقطان 

محبوبة. وتقوم المؤسسة باستكمال عمليات الحلج بهدف توريد نواتج القطن المحبوب من أقطان 
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محلوجة وبذور زيت القطن إلى المنشآت الصناعية في القطاعين العام والخاص، لضمان استمرار 

 .العملية اإلنتاجية لديهم

 «التبغ»

تالم التبوغ من المزارعين لتبسيط اإلجراءات الخاصة بها والتدقيق بنوعية التبوغ تعديل آلية اس

ماليين كيلو  10.5مليون كيلو بالموسم الحالي مقابل  13.5المستلمة، حيث تم استالم كمية تصل إلى 

( مليار ليرة سورية ثمنا  13خالل الموسم الماضي، وبلغت مدفوعات المؤسسة للمزارعين حتى اآلن )

للمحصول مع رصد المبالغ الالزمة الستكمال المدفوعات مع التأكيد أن المؤسسة تحرص على دفع 

يوما  نتيجة زيادة اإلنتاج وحجم  12مستحقات المزارعين مباشرة، وأن التأخير لم يتجاوز أكثر من 

 .األموال المستحقة

 «اإلسمنت ومواد البناء»

لدى شركاتها التابعة بهدف تأمين « لبلوك والهورديا»قامت المؤسسة بإحداث مراكز إلنتاج مادة 

احتياجات القطاع العام والخاص من المنتج بقياسات مختلفة ومواصفات ممتازة وبأسعار منافسة 

 .وكميات غير محددة

وفي الشركة العامة لصناعة الكابالت في دمشق تمكن فنيو الشركة من تصنيع آلة تفريغ 

السابقة، واآللة شبه أتوماتيكية، صنعت بدقة عالية، وكلفت حوالي بسبب تعطل اآللة « بيتروجيلي»

 . مليون ليرة 250ألف ليرة ، في المقابل ثمن اآللة الجديد بحدود  850

وتأهيل آالت اإلنتاج وتجهيزها في شركة حلب لصناعة الكابالت، حيث تتم متابعة إصالح وإعادة 

وتأهيل خط إنتاج كابالت التوتر المتوسط وتقوم الشركة تأهيل آالت اإلنتاج في الصاالت اإلنتاجية، 

 .بتلبية حاجة وزارة الكهرباء من الكابالت

 «السورية للصناعات اإللكترونية»

ولتعميق الشراكة والتعاون بين وزارة الصناعة والجامعات والجهات العلمية البحثية, أشارت 

تفاهم مع مركز الدراسات والبحوث العلمية، مذكرة الصناعة إلى قيام شركة سيرونيكس بتوقيع مذكرة 

ووضع آلية لتعميق التعاون، بهدف تطوير المنتجات وتأمين حاجة األسواق المحلية بمنتجات وطنية 

منافسة من حيث المواصفة والسعر، ومنها جهاز تخطيط القلب, جهاز معالجة الشقيقة, العداد الكهربائي 

 .اإللكتروني, عداد المياه اإللكتروني

 في حماة« الحديدية والفوالذية»
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كما وقعت شركة حديد حماة مذكرة تفاهم مع مركز الدراسات والبحوث العلمية وعليه قامت الشركة 

/ طنا  لمصلحة مركز الدراسات والبحوث العلمية, واالستفادة من المعدن بنسبة أكثر 154«/بتطريق»

ي من القطاعات المحلية المتخصصة, وال يمكن ، علما  بأن هذا المنتج ال يمكن تنفيذه لدى أ%70من 

تأمينه من السوق الخارجية, بسبب طبيعة المادة واستخداماتها, والحصار االقتصادي المفروض على 

البالد, وتم تطوير إنتاج جميع أنواع الفوالذ الخالئطي والكربوني, وكل ما تحتاجه وزارة الدفاع ومركز 

 209يوميا  إلى  130ورفع الطاقة اإلنتاجية لمعمل الصهر من البحوث العلمية والجهات األخرى، 

 .أطنان يوميا ، وتخفيض نسب الهدر، األمر الذي انعكس على تكلفة المنتج

 تصنيع وتوزيع اآلليات الزراعية

جرار من مصدر هندي  2000كما أشارت المذكرة إلى قيام شركة الجرارات بتجميع مكونات 

جرار، كما تم  500حصانا  عدد  50جرار، و 1500حصانا  عدد  65: وبأسعار منافسة وباستطاعات

االتفاق مع المصرف الزراعي لتمويل الفالحين بقرض لشراء الجرارات، حيث سيقوم المصرف 

من قيمة  %40من قيمة الجرار ويتم تقسيطه على خمس سنوات ويقوم الفالح بتسديد  %60بتمويل 

 .الجرار مباشرة

لتعبئة المياه في طرطوس اتخذت اإلجراءات الالزمة لرفع الطاقات اإلنتاجية وفي الشركة العامة 

 %80إلى  20في كل معامل الشركة وخاصة بمعمل الفيجة، ومن المخطط رفع الطاقة اإلنتاجية من 

خالل الشهر القادم بالمعمل المذكور. أما في الشركة العامة لتجفيف البصل والخضار في سلمية فقد 

بالتعاقد مع عدد من مزارعي مناطق حماة والغاب وسلمية لزراعة محصول البصل  قامت الشركة

 .دونما   150للموسم الزراعي المقبل على مساحة نحو « القزح والبادرون»األبيض 

 «سكر حمص»

كذلك إحداث مركزين لبيع الكحول في محافظتي دمشق وحلب لتخزين وتوزيع الكحول الطبي 

لتوزيعه على شركات األدوية والمشافي والصيدليات ومديرية الصحة المنتج في شركة سكر حمص، 

 .والتجار المرخصين للمادة، بهدف التخلص من الضائقة التخزينية للمادة وعودة إقالع المعمل من جديد

إضافة لبيع كامل مخزون الشركة من زيوت عباد الشمس، ويتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستالم بذور 

 .2017إقالع معمل الزيت. ومن المخطط إقالع معمل السكر المتوقف من عام  القطن إلعادة

http://tishreen.news.sy/?p=310020 

 

 

http://tishreen.news.sy/?p=310020
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 قرار ينهي هدر مئات الماليين يوميا  لصالح حيتان االستيراد الحكومة ومن اآلخر ..  - 10

 المركزي عليه أن يسعر بدوالره حكما  ؟من يتمول من 

 : المصدر : سيرياستيبس 

ما يفكر به اتجاه أسعار ” اتخاذ وال إعالن“يبدو واضحا أن  المركزي السوري ليس في وارد ال 

نشرته الرسمية وإن كنا نعتقد أن ه وعلى أعتاب موسم الحواالت البد  وأن ه قام بترتيب سعر جديد مع 

. ويبدو  دفق سليم للحواالت الى البالد وعدم استئثار السوق السوداء بهاشركات الصرافة لضمان ت

أيضا  أن  الحكومة وانطالقا من احترامها الستقاللية المركزي و السلطة النقدية ارتأت أن تقوم بإجراء 

من شأن ه وقف النزيف الذي تسبب به فارق سعر التمويل عبر وضع قائمة جديدة مختصرة للمستوردات 

فيها على المواد األساسية للمواطن والمواد األولية لزوم المصانع مشترطة على التجار  ركزت

عند استيرادها المبادرة حكما  الى طرحها في األسواق وفقا لسعر التمويل وليس  المتمولين من المركزي

تذهب  اتروفقا للسعر الموازي كما يحصل اليوم , وحيث تُسجل خسائر يومية بمئات الماليين من اللي

الى التجار المستوردين و شبكة الفساد التي ُخلقت داخل الجهاز المصرفي نتيجة فارق السعرين الذي 

والذي اليريد المركزي معالجته لصالح من اكتنز  ولكن هذاهو الواقع” الكارثي ” وصفه البعض ب 

 .. الدوالر

منح إجازات االستيراد وفق  إذا الحكومة اتخذت خطوة قوية وتنفيذها مرتبط أوال بحسن إدارة

ومراقبة المستوردين فيما اذا  القائمة التي اعتمدت أمس من قبل الحكومة في اجتماعها األسبوعي ,

كانوا يقومون بنشاطات احتكار أو إفساد أو حتى تهريب . واألهم ضمان إعطاء اإلجازات ضمن 

ة ضية تكثيف عملية االستيراد لقائمة معينإذ لوحظ طوال الفترة الما احتياجات البالد من السلع والمواد

من السلع التي تخضع للبورصة لنكتشف أن التجار كانوا حريصين على قبض فارق التمويل وبشكل 

ومرة من طرح المواد في السوق المحلية وفقا لسعر الموازي, ومرة  يومي , مرة من الفارق نفسه ,

 . بأقل من سعر البورصة لمناطق الحدودية مع تركياعند تهريب المواد الى مناطق العراق وكردستان وا

كل هذا الفساد تمكن المستوردون من ممارسته مستغلين فارق السعر الذي اليبدو تحريكه سهال 

 .ويحتاج الى ظروف أكثر نضجا وفق ما عبر عنه الحاكم ومعه كل الحق

 : هنا يمكن القول أن  الحكومة عالجت الموضوع على مستويين

 . تصار قائمة المستوردات التي ستمول بالسعر الرسمياألول اخ
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مراقبة األسعار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتأكد بأن المستورد  والثاني :

 . وكل ما يستورده وفقا لسعر المركزي وليس سعر السوق السوداء يطرح الرز والسكروالزيت والعلف

ت من إصابة المستفيدين من الفارق بالعمق وبقرار اقتصادي سليم وهذا يعني أن الحكومة قد تمكن

 . واألهم أنها ستتمكن من هكذا قرار من السيطرة على الوضع بشكل كامل ؟ ومتوازن

يتطلب مراقبة األمور عن كثب وكيف ستكون ردة فعل المستفيدين الذين سيلجأون حكما  لكن األمر

 عته حفاظا على مكاسبهم ؟تقويض القرار الجديد وممان الى محاولة

ينهم ب”  الالفت للنظر أن حيتان استيراد المواد االساسية واألولية من سكر ورز و علف وزيوت

هم الفئة األكثر استفادة من فارق السعر خاصة مع رفع قدراتهم االستيرادية لالستفادة  ”عشرة حيتان 

لمناطق الحدودية مع تركيا التي تُهرب وا من توسيع أسواقهم باتجاه مناطق شمال العراق وكردستان

 115اليها كميات كبيرة من المواد بسعرأرخص من البورصة العالمية نتيجة وجود فارق وصل الى 

 . ليرة بين سعر النشرة الرسمية للمركزي السوري وسعر السوق السوداء

ة ها أن تمتلك القواآلن تبدو الكرة في ملعب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي علي

والسلطة والسطوة لفرض سعر دوالر التمويل في األسواق وإال فعليها مصادرة أية كميات من المواد 

المستوردة التي اليلتزم مستورديها وتجارها بسعر المركزي وتحويلها الى السورية للتجارة ونعتقد أن  

ة بالمواد المصادرة ليستفيد منها المواطن . ولتمتأل صاالت السوري الوزارة أعطيت هكذا تعليمات فعال  

 الذي طحنه الغالء وجشع التجار ؟

ين بل إن ه ع قد تكون حركة ذكية ومتوازنة من الحكومة بمصادرة كل ما يسعر بغير دوالر التمويل

 العقل والضمير

 من كل ما يستورد من % 20أو حتى  15على أننا نعتقد أن يجب العودة الى قرار سابق بتحويل 

لتنافس السوق وتعدل االسعار بما يمنع السرقات الكبيرة التي تحصل عند  سلع لصالح السورية للتجارة

 . التمويل فغاية كل إجراء هو المواطن بالنهاية

بالمحصلة قرار وضع قائمة جديدة للمستوردات هو تدخل في السوق لصالح المواطن بانتظار حسن 

 وقدرتها على مواجهة الفساد وضيق المصالح ؟ وتكاملية التنفيذ بين أقطاب العملية

:أسابيع قليلة تفصلنا عن رمضان والبد من ترتيب الوضع في األسواق جيدا  قبل أن يبادر  1هامش 

 ؟” تقربا  من ربهم في الشهر الفضيل ” التجار الى فرض موجة جديدة من الغالء 

لسوق لم تعطي نتائجها بعد بدليل أن  :قرار المركزي بدوبلة التمويل كأداة للتدخل في ا 2هامش 

 دوالر السوداء لم ينخفض وبدليل أن البنوك الخاصة بدأت تطالب بترميم الفاقد ؟
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:قرار الحكومة بحصر المستوردات وطرحها في السوق بسعر التمويل سيمكنها من  3هامش 

 رف؟في سعر الصالسيطرة على الوضع حكما ريثما تنضج الظروف لقرارات نقدية ومصرفية مؤثرة 

http://syrianexpert.net/?p=38243 

 

 ألف فرصة عمل مؤمنة 30منطقة صناعية وحرفية موضوعة لالستثمار و15  - 11

 :المصدر : البعث 

أمامها، وتنظيمها في مناطق صناعيٍة  تسعى المدن الصناعية إلى استقطاب االستثمارات المعروضة

وحرفي ةٍ يتم فيها رفد الصناعيين بجميع الخدمات التي يحتاجونها بشكٍل مرٍن وسريع؛ٍ األمر الذي يؤدي 

بالنتيجة لفتح باب االكتتاب في المناطق الصناعي ة التي يتم إنشاؤها بالمحافظات. ويكشف مدير المدن 

منطقة صناعية  15ارة المحلية والبيئة المهندس علي بالل عن وجود والمناطق الصناعية في وزارة اإلد

ريف دمشق، حلب، “وحرفية موضوعة لالستثمار موزعة على المناطق الصناعية في محافظات 

/ مليار 2.5، مبينا  أنه تم تخصيص /”حمص، السويداء، الالذقية، حماة، طرطوس، القنيطرة، درعا

لعام الحالي للمساهمة في إنشاء مناطق صناعيةٍ وحرفيةٍ جديدة استكماال  ليرة من الموازنة االستثمارية ل

/ مليارات ليرٍة، مع 8للدعم المقدم خالل األعوام الثالثة السابقة للمناطق الصناعية، والذي يقدر بـ/

 / هكتارا ، تضم ما يزيد2185اإلشارة إلى أن مجموع مساحات المناطق الصناعية والحرفية قيد التنفيذ /

/ مقسما ، تمثل فرصا  8294/ منها، ويتوفر ما يزيد عن /7706/ مقسم، تم تخصيص /16000عن /

 .استثمارية  متاحة ، بحيث تؤمن هذه المناطق أكثر من ثالثين ألف فرصة عمل

 انتشار أفقي

وفي السياق ذاته وضمن المشهد العام لواقع هذه المدن والمناطق الصناعية نجد التوجهات الحكومية 

الرامية إلى القيام بكل ما من شأنه تشجيع الصناعيين على اإلنتاج وجذب االستثمارات النوعية التي 

تخدم مرحلة إعادة اإلعمار، فخالل الزيارات الميدانية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء إلى 

 المحافظات تم وضع حجر أساس لعدد من المناطق الصناعية في محافظة طرطوس )الشيخ بدر،

مليار ليرة، وفي محافظة الالذقية )القرداحة، جبلة، فدرة،  2.7صافيتا، دريكيش( بتكلفة إجمالية تبلغ 

/مليار ليرة، إضافة إلى وضع حجر أساس لمنطقة الحواش بحمص، 2.6الحفة( بتكلفة إجمالية تبلغ /

اث منطقة وإحدولمنطقتي سلمية ومصياف في حماة، وتدشين المنطقة الصناعية في بانياس بطرطوس، 

صناعية في الحلس بالقنيطرة. وتبدو حصيلة العمل على هذا الخط التنموي الواعد مبش رة بنشر تجمعات 

http://syrianexpert.net/?p=38243
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ومجمعات اإلنتاج على نطاق واسع، أهم ما فيه أنه أفقي اإلسقاط واالنتشار، فحسب مدير المناطق 

في  مادية في المنطقة الصناعيةالصناعية والحرفية في وزارة اإلدارة المحلية بلغت نسبة التنفيذ ال

، وفي منطقة الحواش في محافظة %40، وفي منطقة أم الزيتون في السويداء %45محافظة حماة 

 .%28، أما في القنيطرة فقد بلغت نسبة التنفيذ في منطقة الحلس %12حمص 

 حماية الزراعة

ع بداية الصناعية الجديدة بوض على بعٍد مواٍز للحالة التنموية الصناعية والحرفية، تكف لت المناطق

حل  لمشكلة كبرى تتمث ل بزحف انتشار الحرف عشوائيا ، والتهام المساحات الزراعية أو التأثير عليها 

بيئيا ، فتوفير أماكن مناسبة ونظامية للمنشآت الصناعية والحرفية، ووضع الضوابط الضرورية إلحداث 

افظات ذات الطابع الزراعي وخصوصا  المناطق وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية جنب المح

الساحلية االنتشار العشوائي للمنشآت الصناعية والحرفية، وتوسعها على حساب األراضي الزراعية، 

إضافة إلى توفير مساحات كافية ومناطق جذب للمستثمرين ورؤوس األموال إلقامة منشآتهم في تلك 

 .التنمية المحلية فيها المناطق، األمر الذي سيساهم في دعم عملية

 قياس

وفي الجانب الرقمي لبعض المؤشرات الخاصة بنسب اإلنجاز يالحظ التفاوت فيها نظرا  لظروف 

القوة القاهرة التي مرت بها البالد خالل الفترة الماضية، وبي ن المهندس حسان كامل حسن مدير المناطق 

ناعية التي تم وضع حجر أساسها في الشهر الصناعية في طرطوس أنَّ العمل مستمر في المناطق الص

، حيث بلغت نسبة التنفيذ في المنطقة الصناعية بالشيخ بدر التي تمتد على مساحة 2017الرابع من عام 

هكتارات  4.5، وفي الدريكيش التي تمتد على مساحة %77هكتارات، وبتكلفة تقديرية مليار ليرة  7.5

بلغت نسبة اإلنجاز في المنطقة الصناعية في صافيتا التي ، في حين %78مليون ليرة  779وبتكلفة 

. في حين يشير المهندس محمد علي مدير %36مليون ليرة  950هكتارا ، وبتكلفة  11تمتد على مساحة 

المناطق الصناعية والحرفية في الالذقية إلى أن نسبة اإلنجاز في المنطقة الصناعية بالقرداحة وصلت 

مليون ليرة، في حين وصلت  632هكتارات، بتكلفة تصل إلى  3ى مساحة ، التي تمتد عل%63إلى 

/ مقسما ، فيما أوضح مدير 190التي تضم / %14نسبة اإلنجاز في المنطقة الصناعية في الحفة إلى 

المناطق الصناعية في ريف دمشق أسعد خلوف أن وزارة اإلدارة المحلية والبيئة تدرس إقامة مناطق 

دونم، فيما يتم  1500مستوى المحافظة، األولى في منطقة حران العواميد بمساحة صناعية جديدة على 

العمل على منطقة خربة الشياب لتكون صديقة للبيئة، وستخصص منطقة طريق الباردو على مساحة 

دونم للتجمعات الحرفية والصناعية التي كانت في منطقة القدم، إضافة إلى التصديق على إقامة  200
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هكتار، وفي بلدة أوتايا بالغوطة  100عية وحرفية في جيرود بالقلمون على مساحة تبلغ منطقة صنا

ا، ستحتضن جميع ورشات الحرف المتعلقة بأعمال النجارة والمفروشات  70الشرقية على مساحة  دونم 

 .واألثاث المنزلي

 دعم إجرائي

 ها تشجيع الصناعيين علىوترافق هذا الدعم المقدم للمناطق الصناعية بجملة تشريعات من شأن

اإلنتاج، كإعفاء اآلالت وخطوط اإلنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم 

الجمركية والرسوم المترتبة على االستيراد، وتخفيض الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة 

نتاج الالزمة للصناعة المحلية، والسماح على المواد األولية ومدخالت اإل %50الجمركية النافذة بنسبة 

باستيراد اآلالت والتجهيزات وخطوط اإلنتاج الصناعية )المستعملة والمجددة( من بلد المنشأ أو من 

غير بلد المنشأ ودون التقيد بعمرها ولكافة المستوردين، ومنح الترخيص اإلداري للمنشآت القائمة 

داري إذنا  بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت ولمدة سنتين، والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص اإل

والموافقة على تعديل إجازة االستيراد للصناعيين والتجار من ستة أشهر إلى سنة، والسماح لغرف 

الصناعة باستيراد مادة الغاز برا  من دول الجوار، وغيرها من القوانين الهادفة لدعم المنتج المحلي 

  .ض كلف اإلنتاج عليها لتستطيع منافسة المنتجات األخرىوالصناعات الوطنية، وتخفي

http://syrianexpert.net/?p=38248 

 

والبداية « واتس آب»شركات مضاربة عالمية تحتال وتنصب بجذب السوريين عبر  - 12 

 دوالر 100بـ

 المصدر : الوطن 2019-02-25 

تمادى أصحاب مكاتب وشركات الفوركس الخاصة بالمضاربة بأسواق األسهم والعمالت والمعادن 

العالمية في أساليب وصولهم إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، لجذبهم إلى التداول في النشاط 

داول نية للترويج للتإلرسال رسائل إعال« واتس آب»الممنوع في سورية، وبدؤوا يستخدمون تطبيق 

 .بالفوركس عبر مكاتب موجودة في العاصمة دمشق، بشكل غير قانوني

 وصفته بالتشجيعي، يتيح« واتس آب»مع إحدى الشركات بعد إرسالها إعالن عبر   وبالتواصل

فتح حسابات مصغرة للمواطنين بمبلغ يبدأ بمئة دوالر أميركي، لفترة محدودة تنتهي هذا الشهر، وقد 

http://syrianexpert.net/?p=38248
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الشركة في المحادثة أن الفرصة مشجعة، وأن للشركة التي تعمل من دمشق أصبح لها خادم  بينت

 .خاص بها، مربوط مع البنوك خارج البلد، من أجل فتح الحسابات والتداول« سيرفر»

مع العلم بأن فتح الحساب يتم بإيداع مبلغ المئة دوالر عبر صرافين يعملون في السوق السورية، 

إما يدفع بالدوالر أو بالليرة السورية مقابل سعر صرف يتفق عليه، بين الزبون وبعضهم مرخص، 

الراغب بالتداول، وبين الشركة، بمعنى أن للشركة عددا  من الصرافين تتعامل معهم، وهذا يعني إخراجا  

 .للقطع األجنبي خارج البلد لفتح الحسابات في البنوك الخارجية، عبر الشركة باستخدام الصرافين

طبعا ، بعد جذب الزبون بفتح حساب بمبلغ المئة دوالر، وفرض القيود على نطاق التداول، يتم 

دوالر  5000دوالر إذا رغب بالتداول في العمالت األجنبية، وحتى  2000إقناعه برفع المبلغ إلى 

يما ساب، فللتداول بالذهب، مع هامش مغٍر، بمعنى إمكانية التداول بعدة أضعاف الرقم المودع في الح

يشبه المقامرة، وغالبا  ما تنته العمليات بالخسارة أو النصب على الزبائن بحسب الحاالت التي سجلتها 

 .هيئة األوراق واألسواق المالية المعنية بالموضوع

ح رئيس مجلس مفوضي هيئة األوراق واألسواق المالية عابد  وتعليقا  على هذا الموضوع، صر 

ركس في سورية ليس لها عنوان واضح، مبينا  أن السلطات الرقابية تكافح مثل بأن شركات الفو  فضلية

هذه الشركات أو المكاتب، وال يوجد في سورية ترخيص لممارسة أنشطة الفوركس، وكل ما تقوم به 

مخالف وهي غير مرخصة ولن ترخص، وهي تعد في إطار أنشطة االقتصاد األسود أو اقتصاد الظل، 

 .صاد ظل أسود ألن فيها نصبا  واحتياال  وهو بالتحديد اقت

ولفت فضلية إلى أن القوانين السورية تمنع التداول إال بالعملة الوطنية، مشيرا  في الوقت ذاته إلى 

أن حيازة الدوالر ممكنة بوضعه كوديعة، وامتالكه مسموح، لكن التداول بالدوالر ممنوع حتى لو بقيت 

ة السورية، الفتا  إلى أن شركات فوركس التي تعمل على إرسال هذه المبالغ ضمن الجمهورية العربي

وتد عي إنشاء سيرفر خاص بها بدال  من االشتراك بالسيرفر األجنبي، « واتس آب»رسائل إعالنية عبر 

يكون مربوطا  بالبنوك األجنبية خارج القطر، تظن نفسها أنها ذكية، وهذا وهم وكذب، ألن ذلك ال 

مع سيرفر الخارجي، وطالما االرتباط مع السيرفر الخارجي له نسبة وله أرباح  يتحقق إال باالرتباط

 .وحصة وبالتالي سيتم إدخال وإخراج الدوالر بشكل غير رسمي

وبين فضلية أن آثار نشاط الفوركس مضر بالمواطنين ألن من يعمل بالفوركس بالنهاية هو الخاسر، 

تالعب الزمني بثواٍن ما بين ما تراه على الشاشة وما إذ إن النصب واالحتيال بالفوركس يتم عبر ال

يحدث حقيقة، مثال  ممكن أن تشاهد أن سعر الذهب منخفض ويكون هو مرتفعا  والفاصل الزمني بين 

 .االنخفاض واالرتفاع ثواٍن وسرقة الثواني هذه هي النصب واالحتيال
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ة عن األنظار، والجهات المعني وختم فضلية بالقول إن شركات الفوركس غير معلنة، وهي مختفية

والرقابية ضبطوا الكثير من الحاالت التي تتعامل بالفوركس خالل الفترة الماضية، ووصل عدد 

حالة، وعند ضبطها تتم مصادرة أجهزة الكمبيوتر، وإحالة األشخاص  15الحاالت التي تم ضبطها إلى 

ق ألوراق المالية لالستفسار عن نقاط معينة تتعلإلى القضاء، الفتا  إلى أن هناك تساؤالت ترد إلى هيئة ا

  .بالتعامل بالفوركس، وتم معالجتها عن طريق محامين في الهيئة

http://syrianexpert.net/?p=37177 

 

 التأميناألفكار والممارسات الكالسيكية تسيطر على سوق  - 13

 : الثورة أون الين 

يعاني قطاع التأمين في سورية من العديد من نقاط الضعف،األمر الذي يتطلب بذل جهود كبيرة، 

تتسم بالجدية والكفاءة، لتحسين أداء القطاع وتعزيز مساهمته في االقتصاد الوطني  وليلعب الدور المنوط 

 .به

تأمين، اقتصار حجم أعمالها على أرقام ضئيلة سنويا ، من أبرز نقاط الضعف المتعلقة بأداء شركات ال

من دون التحرك لمواجهة هذا األمر على مدار السنوات السابقة منذ تحرير القطاع، لتحقيق أية نقالت 

نوعية في حجم العمل وإجراء تحوالت جذرية في سياساتها وأدائها ومنتجاتها، األمر الذي أبقاها في 

ما يبرز جلي ا  باعتماد أغلب الشركات على التأمينات المضمونة التي ال  موقف تنافسي  ضعيف، وهذا

تتطلب أي  جهد في التسويق، مثل التأمين اإللزامي للسيارات، الذي يشغل المرتبة األولى بين فروع 

 .التأمين في أغلب السنوات، وهذا دليل صارخ على سوء توزيع المحفظة التأمينية في السوق

اث والدراسات أعتبر خالل دراسة نقدية وتحليلية ألداء شركات التأمين في مركز دمشق لألبح

( يُعد  من أبرز مكامن  سورية أنَّ ترك ز جل  أقساط التأمين في فرعين فقط، )إلزامي السيارات والصحي 

، من الفروع التي تتميز  الخطر على شركات التأمين، ذلك أنَّ فرعي تأمين السيارات اإللزامي والصحي 

بسرعة سداد التعويضات فيها )معدل تكرار حوادث عاٍل( ونسب ربح منخفضة جدا ، أي أنَّ معدل 

 .%90الخسارة مرتفع، وغالبا  ما يتجاوز 

يترافق ذلك أيضا  مع سيطرة األفكار والممارسات الكالسيكية على العمل في سوق التأمين رغم 

في لمنتجات عاما  على تحريره، إذ توصف أغلب ال 13مضي أكثر من  ممارسات التأمينية بالتقليد الحر 

مات  التأمين المعروفة في العالم بأبسط صورها، وقد بلغ هذا التقليد حد  التخلي عن أبسط قواعد ومقو 

http://syrianexpert.net/?p=37177
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العمل التأميني، رغم أن بنية االقتصاد السوري تجعل منه بيئة مالئمة لعمل قطاع التأمين وتطوره، وقد 

شركات أن عملها يدور ضمن حلقة واحدة من األعمال )األخطار( التأمينية، كشف تحليل نتائج أعمال ال

بحيث تتنافس على رقم يكاد يكون ثابتا  من العقود، دون الولوج في تجارب جديدة ومنتجات تأمينية 

 .تستطيع لفت االنتباه

م الدراسة التي أعدها مركز دمشق لألبحاث والدر اسات عد ة أمام هذا الواقع لسوق التأمين، تقد 

مقترحات للحد  من نقاط الضعف، وتفعيل دور التأمين ومساهمته في االقتصاد، ومن أبرز هذه 

المقترحات، زيادة الحد  األدنى لرأس مال شركات التأمين، بما ال يقل عن عشرة أضعاف، ووضع 

سواها( في ة وُمحفزات لالندماج بين الشركات، حيث تخلو التشريعات الحالية من الُمحفزات )الضريبي

حال اندماج الشركات، إضافة إلى تشريع بإمكانية الترخيص لشركات تأمين متخص صة بأنواع تأمين 

محددة )كتأمين الحياة والصحي(، وتعديل األنظمة الحالية المتضمنة أسس استثمار أموال شركات 

تثمارات رار بتركيز هذه االسالتأمين، بحيث تُلَزم الشركات بتوزيع قنوات استثمار أموالها، وعدم االستم

ة تأمين القروض المصرفية، وبدء العمل  في المصارف، والبدء بطرح منتج تأمين االئتمان، وبخاص 

 .بالتأمين الزراعي

إضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسة العامة السورية للتأمين لتكون قائدا  للسوق التأمينية ومنظِّما  

كافة، وتنفيذ الرؤية الحكومية لهذا القطاع، وضرورة أتمتة أعمال ألعمالها، بما فيه مصلحة الشركات 

المؤسسة العامة السورية للتأمين بإنشاء نظام مؤتمت خاص بها يحاكي األنظمة الموجودة في شركات 

التأمين العالمية الكبرى، وتطوير التشريعات الخاصة بالمؤسسة، بما يؤمن للمؤسسة مرونة أكثر 

واقترحت الدراسة تفعيل دور هيئة اإلشراف على التأمين لتشك ل مظلة اإلشراِف  .وفاعلية في العمل

الوحيدة على مكونات القطاع كافة  دون استثناء، ذلك بوساطة تركيب نظام ربط الشركات ونظام التحق ق 

صة، وتوسيع دورها لتشمل الرقابة واإلشراف على كافة مكونات  والرقابة، ودعمها بالكوادر المتخص 

قطاع التأميني دون استثناء، باإلضافة إلى توسيع صالحياتها ليشمل القدرة على التدخل والمعالجة، ال

بوساطة نظام ربط الشركات ونظام التحقق والرقابة وأتمتة أعمال الهيئة، واالنتقال من الرقابة الالحقة 

 .إلى الرقابة اآلنية

اطر كمخاطر التأمين الهندسي والحريق إضافة إلى البدء بإقامة تجمعات تأمينية لتقاسم المخ

عات بشكل كبير توفيرا  للقطع األجنبي الذي يتم تحويله للمعيد  والصحي وغيرها،ودعم هذه التجم 

الخارجي، والتواصل مع الجهات الرسمية التي يتداخل عملها مع عمل شركات التأمين لتنظيم العالقة 

 http://syrianexpert.net/?p=38093 المصدر :   .معها

http://syrianexpert.net/?p=38093
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أضعاف صمن  10عادة هيكلة السورية للتأمين وزيادة الحد  األدنى لرأسمال الشركات  - 14

  مقترحات تطوير

 المصدر : الوطن 

دية دراسة نق»سل ط مركز دمشق لألبحاث والدراسات الضوء على واقع سوق التأمين، فيما أسمته 

مقترحا  للمساهمة نسبيا  في  13، نشرها يوم أمس، متضمنة  «وتحليلية ألداء شركات التأمين في سورية

ل إيجابي في واقع ودور قطاع التأمين في االقتصاد  .إحداث تحو 

واستهلت الدراسة بتوصيف نقاط الضعف المتعلقة بأداء شركات التأمين، مثل اقتصار حجم أعمالها 

ويا ، من دون التحرك لمواجهة هذا األمر على مدار السنوات السابقة، لتحقيق أي على أرقام ضئيلة سن

نقالت نوعية في حجم العمل وإجراء تحوالت جذرية في سياساتها وأدائها ومنتجاتها، األمر الذي أبقاها 

ي تفي موقف تنافسي  ضعيف، وهذا ما يبرز جلي ا  باعتماد أغلب الشركات على التأمينات المضمونة ال

ال تتطلب أي جهد في التسويق، مثل التأمين اإللزامي للسيارات، الذي يشغل المرتبة األولى بين فروع 

 .التأمين في أغلب السنوات، وهذا دليل صارخ على سوء توزيع المحفظة التأمينية في السوق

ن رغم ييترافق ذلك أيضا  مع سيطرة األفكار والممارسات الكالسيكية على العمل في سوق التأم

عاما  على تحريره، إذ توصف أغلب الممارسات التأمينية بالتقليد الحرفي لمنتجات  13مضي أكثر من 

مات  التأمين المعروفة في العالم بأبسط صورها، وقد بلغ هذا التقليد حد  التخلي عن أبسط قواعد ومقو 

 .العمل التأميني

سة ضرورة زيادة الحد  األدنى لرأس مال وباالنتقال إلى الخطوات والمقترحات، فقد ذكرت الدرا

شركة التأمين، ما ال يقل عن عشرة أضعاف الحدود الحالية، وتركيز العمل ألن تكون شركات التأمين 

شركات مساهمة عامة ما يساعدها في تأمين رأس المال الكبير عبر المساهمين، وتشريع إمكانية 

 .(دة )كتأمين الحياة والصحيالترخيص لشركات تأمين متخصصة بأنواع تأمين محد

إضافة إلى تعديل األنظمة الحالية المتضمنة أسس استثمار أموال شركات التأمين، حيث تُلَزم 

الشركات بتوزيع قنوات استثمار أموالها، وعدم االستمرار بتركيز هذه االستثمارات في المصارف، 

كخطوة مهمة على طريق كودائع مصرفية، وتفعيل ودعم عمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض، 

ال في  ة تأمين القروض المصرفية، إذ إن تأمين القروض يسهم بشكل فع  تأمين االئتمان، وخاص 

تنشيطها، ومن األفضل تركيز هذا التأمين على القروض اإلنتاجية الصغيرة والمتوسطة والتي تعد 

، مع اإلشارة إلى أن عمل هذه المؤ سسة ليس بعيدا  عن قطاع حجر األساس للوصول إلى اقتصاد قوي 
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التأمين وأسس علم وعمل التأمين، إال أن المالحظ خلو إدارتها من أي خبير تأميني أو ممثل عن قطاع 

 .التأمين

، نظرا  ألن تطبيقه بشكل جيد ومدروس  ومن الخطوات المقترحة أيضا  بدء العمل بالتأمين الزراعي 

االجتماعي  في األرياف وتنميتها، وهنا ذكرت الدراسة كفيل بتحقيق األمن الغذائي، وكذلك االستقرار 

أنه تم تأسيس صندوق التخفيف من الكوارث الطبيعية التابع لوزارة الزراعة، كمحاولة لتعويض 

المزارعين عن خسائرهم الناتجة عن الكوارث الطبيعية، إال أنه ومع كل كارثة طبيعية يعود الحديث 

من هذا الصندوق، وعن ضرورة إيجاد الحلول لتعويض  عن عدم كفاية التعويضات الممنوحة

المزارعين، وقد رأينا مرارا  مبادرات الحكومة لسداد تعويضات إضافية ودفعات مالية بشكل عاجل 

للمتضررين، كان بإمكان التأمين الزراعي، في حال وجوده، حمل هذا العبء عنها، وبالشكل الذي ال 

التأمين الزراعي ستكون منخفضة، بحكم المساحات الكبيرة يشعر المزارع بحمله، إذ إن أقساط 

 .المزروعة والمؤمن عليها

واقترحت الدراسة أيضا  إعادة هيكلة المؤسسة العامة السورية للتأمين وضرورة أتمتة أعمالها، 

وتطوير التشريعات الخاصة بها ما يؤمن مرونة أكثر وفاعلية في العمل، إضافة إلى تفعيل دور هيئة 

شراف على التأمين لتشكل مظلة اإلشراف الوحيدة على جميع مكونات القطاع من دون استثناء، اإل

وتوسيع صالحياتها لتشمل القدرة على التدخل والمعالجة بوساطة نظام ربط الشركات ونظام التحقق 

 .والرقابة، وأتمتة أعمال الهيئة واالنتقال من الرقابة الالحقة إلى الرقابة اآلنية

الخطوات المقترحة أيضا  اإلسراع بإقرار قانون جديد للـتأمين يراعي متغيرات المرحلة،  وتضمنت

ويساعد في توسيع السوق التأمينية، والبدء بإقامة تجمعات تأمينية لتقاسم المخاطر كمخاطر التأمين 

ذي يتم لالهندسي والحريق والصحي وغيرها، ودعم هذه التجمعات بشكل كبير توفيرا  للقطع األجنبي ا

، والتواصل مع الجهات الرسمية التي يتداخل عملها مع عمل شركات التأمين  تحويله للمعيد الخارجي 

 http://syrianexpert.net/?p=38081  .لتنظيم العالقة معها

 

 هل يصبح المغتربون السوريون قطاعا  تنمويا ؟ - 15

 :الخبير السوري 

تتمثل أهم آليات إعادة استقطاب الكفاءات في ضرورة توفير بيئة جاذبة للكفاءات من فرص عمل 

هجرة »ومعيشة الئقة واحترام الحقوق، وذلك بحسب دراسة للباحثة االقتصادية سمر قصيباتي بعنوان 

http://syrianexpert.net/?p=38081
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غير  ،«ضن الوطن األم سوريةالعقول والكفاءات السورية أثناء األزمة وآليات إعادة استقطابهم إلى ح

 .منشورة

واقترحت الدراسة سياسات وبرامج آلليات إعادة استقطاب الكفاءات من خالل توفير إدارة شاملة 

للهجرة الخارجية، واحتساب معدالت تسرب الكفاءات للخارج في كل القطاعات، ووضع قاعدة بيانات 

قطاعا  واعدا ، والتشبيك مع مجالس رجال  للمهاجرين السوريين في الخارج، وجعل قطاع المغتربين

األعمال، إلى جانب تعزيز روابط التماسك االجتماعي بين المهاجرين وأسرهم، وتنفيذ برامج حماية 

اجتماعية من آثار الحرب المدمرة، إضافة إلى تقوية مقومات االنتماء الوطني، ومعالجة مشكلة البطالة 

ت السياسية واالقتصادية، وكذلك تعزيز االندماج اإلستراتيجي بين الشباب وإشراكهم في صنع القرارا

من خالل إقامة جسور التواصل والتشبيك المؤسساتي بين المهاجرين وبلدهم سورية لجذب استثماراتهم 

 .وحشد خبراتهم إلعادة إعمار سورية

 ضائعة واقترحت الباحثة عدم اعتبار هجرة الكفاءات ونزف األدمغة هي فوات منفعة أو فرصا  

بشكل كامل، حيث من الممكن اإلفادة من قطاع المهاجرين وجعله قطاعا  تنمويا  واعدا  مع إدارة استثمار 

التدفقات المالية السورية في تحسين مؤشرات االقتصاد الكلي وأرصدة ميزان المدفوعات والميزان 

تصادية، من بينها وعرضت الدراسة عدة مؤشرات اق .التجاري في مرحلة سورية ما بعد األزمة

( 1345.8إلى) 2010( مليار ليرة عام 2529.7انخفاض اإلنتاج المحلي اإلجمالي في السنوات من)

، كما تناقص االستهالك الوسيط أثناء سنوات األزمة مع تفاقم أزمة القطع األجنبي 2016مليار ليرة عام 

اإلنتاج المحلي من أجل  وتغيرات سعر صرف الليرة السورية وخاصة للمستوردات من مستلزمات

 .إصالح خطوط اإلنتاج والتجهيزات

وبينت الدراسة أنه في القطاع الصناعي انخفض إنتاج القطاع العام من الصناعات االستخراجية 

بشكل عام أثناء األزمة، وأهمها تناقص إنتاج النفط الخام والفوسفات والكتل الرخامية، مع توقف العمل 

طاع العام الصناعية وخاصة في المناطق الساخنة، فتناقص اإلنتاج الصناعي في العديد من شركات الق

المحلي بشكل ملموس، وانخفضت مستلزمات اإلنتاج المحلية والمستوردة، وخاصة من التجهيزات 

واآلليات وخطوط المعامل والورشات ومن المواد األولية والمواد نصف المصنعة، وبالتالي انخفض 

 .2016بالمئة عام  16إلى  2010بالمئة عام  27اج المحلي لقطاع الصناعة من الوزن النسبي لإلنت

 15كما تدنت نسبة مساهمة إنتاج قطاع تجارة الجملة والتجزئة في اإلنتاج المحلي اإلجمالي من 

، حيث تأثر العديد من رجال األعمال والتجار بالعقوبات 2016بالمئة عام  5إلى  2010بالمئة عام 

االحادية الجانب المفروضة على سورية وانخفضت رؤوس األموال المستثمرة في القطاع  االقتصادية
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التجاري، سواء من حيث انقطاع سلسلة تزويد السلع والخدمات والبضائع المستوردة من الخارج، أو 

من حيث صعوبة التحويالت المالية وارتفاع كلف التحويل، وازدادت مشاكل تمويل التجارة، مما أدى 

وبينت الدراسة وصول نسبة تسرب الكادر التدريسي إلى  .ى ازدياد العجز بالميزان التجاري السوريإل

، وكل ذلك يمثل أهم التداعيات والمنعكسات السلبية من 2016بالمئة بجامعة دمشق فقط حتى عام  43

لمهندسين هجرة العقول السورية ونزف الكفاءات، سواء من هجرة الكفاءات العالية من األطباء وا

 .والهيئة التدريسية العليا أو من هجرة أصحاب األعمال الحرة والمستثمرين والفنيين والحرفيين

وشرحت الدراسة المنعكسات اإليجابية على البلد األم، والتي تؤيدها التقارير الدولية، وبالتأكيد أن 

نزياح العديد من ذوي الدخل الهجرة تساهم في الحد  من الفقر، وتحسين الدخل المعيشي، وتؤدي إلى ا

 .المحدود إلى أسر معيشية متوسطة الدخل، وتلبية الحاجات الضرورية فقط

إضافة إلى مساهمة تلقي التحويالت المالية المنظورة وغير المنظورة من المهاجرين بجميع فئاتهم 

التحويالت  تثمر هذهبإنعاش األسواق المحلية بشكل عام، على حين يمكن أن يكون تأثيرها أكبر حينما تس

 http://syrianexpert.net/?p=38172الوطن،   .في مشاريع صغيرة ومتوسطة

 

 مستقبل غرف التجارة (22حديث األربعاء االقتصادي رقم ) - 16

يتزايد الجدل حول أفضل مع تزايد اعتماد الدول على القطاع الخاص في تحريك عملية النمو، 

النظم التي تضمن قدرة هذا القطاع على القيام بذلك الدور. وفي هذا اإلطار يوجد نماذج مختلفة لجمعيات 

 .واتحادات األعمال كما يوجد أيضا  بدائل كثيرة مختلفة

 وال يعني ذلك أن على الدول أن تقوم باستنساخ نظام الغرف في دولة أخرى فالمنظمات والمؤسسات

 .يجب أن تكون متوافقة مع السياق الوطني إذا كان النجاح هدفا  لها

يتمحور التركيز حول غرف التجارة ألنها منظمات أعمال متعددة القطاعات لها دور هام في جميع 

أنحاء العالم وللغرف أيضا  سمات مشتركة تميزها عن جماعات األعمال األخرى، مثل: جمعيات 

ألعمال، تشتمل هذه السمات المشتركة على عدم استهداف الربح وعلى التجارة وجمعيات أصحاب ا

التنظيم الجغرافي الذي ينظم قطاعات مختلفة عاملة في نطاق جغرافي واحد، كما تشترك جميع الغرف 

أيضا  في أن لها مهمة ثنائية تتمثل في توفير خدمات أساسية ألعضائها وفي تقديم المشورة للحكومة 

 .عليها لخلق بيئة مواتية لألعمال ومحاولة التأثير

http://syrianexpert.net/?p=38172
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وفي كثير من نظم غرف النموذج األوروبي والنموذج األنجلو ساكسوني، تنضم الغرف تحت مظلة 

غرفة وطنية، كما قامت بعض الدول بالدمج بين معالم كال من النظامين لتتناسب مع مقتضيات التنمية 

 .االقتصادية والسياسية فيها

المنشأة طبقا  لقانون عام بميزة تنافسية تتمثل في ضرورة انضمام جميع تتمتع الغرف األوروبية 

شركات األعمال إلى عضوية الغرفة بحكم القانون، وباإلضافة إلى ما تحققه تلك الغرف من قوة مالية 

  .نتيجة لضمان مصدر مالي يتمثل في رسوم العضوية اإللزامية

رئيسية في الغرف األوروبية والمختلطة وخدمات العضوية األخرى وهي من مصادر الدخل ال

عامة وغرف النموذج االنجلو ساكسوني خاصة، كما تحصل بعض الغرف على دعم حكومي محدود 

 ...أو على تمويل عام للقيام بالترويج السياحي والتنمية االقتصادية الخ

مات أكثر عند ومزايا ارتفاع حجم الموارد المالية واضحة؛ فأوال : يمكن لبعض الغرف تقديم خد

مستوى أقل من الرسوم، وفي بعض األحيان بدون رسوم على اإلطالق لبعض تلك الخدمات وهو ما 

يعتبر إضافة أكيدة بالنسبة للعضوية وللتوظيف. بل وتقوم كثير من غرف النموذج األوروبي بدعم 

 .لحجمخدماتها ماليا  مثل توفير الخبرة االستشارية وتنظيم الندوات للشركات صغيرة ا

تقدم الغرف األوروبية والمختلطة خدمات متعددة ألعضائها، باإلضافة إلى تلك الخدمات التي 

 :تقدمها الغرف األخرى مثل: المطبوعات والمعارض التجارية والندوات وأنشطة التدريب، ومنها

 .عماليةة والالخدمات االستشارية المجانية فيما يتعلق باألمور المالية والضرائب واألمور اإلداري •

ولكن غرف النموذج االنجلو ساكسوني ذات العضوية االختيارية تقدم أيضا  ألعضائها مجموعة 

من المزايا مثل: نشر وتوزيع المعلومات الخاصة بقطاعات األعمال، وأنشطة التدريب، والخدمات 

وتعتبر جودة الخدمة المقدمة دافعا  هاما  للغرف ذات العضوية  .االستشارية للشركات صغيرة الحجم

االختيارية، ويرجع ذلك إلى أن وجود تلك الغرف وضمان قاعدتها المالية يعتمد بشكل مباشر على 

 .إرضاء العمالء من خالل تصميم خدمات مستهدفة

 راء الغرف علىوهناك أساليب متعددة يمكن إتباعها عند خلق )غرفة( "مثلى" فيدعى بعض خب

سبيل المثال أن عناصر القوى الرئيسية بالنسبة للغرف األوروبية هي وضعها القانوني المميز الذي 

يؤهلها لتحقيق نتائج مؤثرة ويدعم قواعدها المالية، ولكن هذا الوضع المميز وسهولة االتصال 

 .بالمسؤولين الحكوميين يحمل إمكانية التدخل الحكومي في شؤون تلك الغرف

ومن جهة أخرى عادة  ما يؤدي الدخل المضمون الذي تحصل عليه غرف القانون العام من رسوم 

العضوية اإللزامية مباشرة، أو من الرسوم المحتسبة على أساس الضرائب إلى عدم كفاءة األداء جنبا  
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وع تمال الخضإلى جنب مع الرضا الذاتي عن الخدمات المؤداة إلى األعضاء، باإلضافة إلى ذلك يزيد اح

 .إلى الحكومة حيث تعتبر الجهة التي تضمن في النهاية القاعدة المالية لتلك الغرف

وعلى النقيض من ذلك تعتبر االستقاللية العالمة المميزة بالنسبة لغرف النموذج األنجلو ساكسوني؛ 

 م؛ فهذهفهي تحمي حرية األفراد والشركات في االنضمام فقط إلى المنظمات التي تمثل مصالحه

المنظمات والغرف باعتبارها منظمات غير حكومية يمكنها الجدل مع الهيئات الحكومية حول آراء 

 .أعضائها دون الخوف من عواقب سلبية رسمية

 :وهناك سبل أخرى يمكن للدول إتباعها لتعزيز منظمات األعمال ومنها

ل البعثات التجارية والندوات القيام بمهام أخرى من مهام الحكومة ومنها: أنشطة ترويجية مث •

والدورات أو أنشطة خدمية مثل التعليم الحرفي والتدريب المهني، وال يقتصر هذا المنهج على تمكين 

الغرف من زيادة الخدمات التي تقدمها لألعضاء والقيام بوظائف هامة بالنسبة لقطاع األعمال، وإنما 

تخصيص بعض الخدمات العامة يساعد بدوره يساعد أيضا  على تعزيز الموارد المالية للغرف ف

 .الحكومات على تخفيض نفقاتها، واألساس هنا هو قيام الحكومة بتفويض تلك المهام

مراجعة قوانين الغرف والقواعد األخرى المنظمة لها: أبدى صانعو السياسة في العديد من الدول  •

 ك القوانين. بل وبعض القواعد المنظمةالتي تتبع نظام غرف القانون العام استعدادهم على تعديل تل

لقطاع األعمال من أجل زيادة مستوى اإلدارة الذاتية بها، وبينما ترغب بعض الحكومات في االحتفاظ 

بحقها العام في اإلشراف، لتضمن جودة مستوى الخدمات المؤداة ولضمان المصدر المالي المعفى من 

غرف بمراجعة وتعديل لوائحها الداخلية، وبتقديم الضرائب؛ فإن تلك الحكومات يمكن أن تسمح لل

 .خدمات جديدة دون الحاجة على الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة

تعزيز االتجاه نحو تقديم خدمات الحوافز المالية: تعتمد استمرارية الحيوية لدى الغرف في نهاية  •

التأكد من أن لديها المصادر الكافية  األمر على مدى رضا مجتمع األعمال عن مستوى أدائها لذلك يجب

للقيام بعملها ولكن إلى الحد الذي ال يحولها إلى منظمات راكدة مطمئنة إلى توافر موارد مالية دون 

االحتفاظ بمستوى أداء مقبول فالدخل المتولد عن مصدر واحد من المصادر المالية مثل رسوم العضوية 

ميزانية وفي حال عدم تحديد أنشطة الغرف بموجب القانون يجب أن يصرف على تمويل بند من بنود ال

  .يكون إلدارة الغرف حافز قوي للبدء في تقديم خدمات مولدة للدخل

إن صالحية تلك البدائل، أو نموذج معين من نماذج الغرف للتطبيق في دولة معينة يرتبط بتاريخها 

بهياكلها المركبة أن تتطور خالل مدة وحاضرها الثقافي، حيث ال يمكن لمنظمات مثل غرف التجارة 

 .قصيرة ويجب أن يكون الهدف هو تعزيز مساهمة قطاع األعمال في المجتمع
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ت بها سورية ال يمكن فصل دور الغرف عن بيئة ومناخ األعمال وبقدر ما  واليوم وبعد أزمة مر 

القيام بالمهام  تكون الغرف ممثلة وداعمة لقطاع األعمال الخاص ومرجعا  له بقدر ما تنجح في

والمسؤوليات المناطة بها وتقديم جملية الخدمات والنشاطات المعززة لدور القطاع الخاص ورفع 

 .التنافسية والمشاركة الفاعلة في العملية التنموية لما بعد األزمة

 كتبه: د. عامر خربوطلي   .3/4/2019دمشق في 

 

 ..من مستلزمات إعمار سورية إقرار باألحرف األولى ألهم مشروعين و أساسين - 17

 :الخبير السوري  2019نيسان    25 

أعلنت الحكومة اليوم خارطة طريق متكاملة في رحلة المصافحة مع المستقبل، وبلورت أساسا  

تخطيطيا  عميقا  سوف يحمل شارات الداللة الكبرى في سياق مشروع إعادة اإلعمار، كورشة وطني ة 

 .متكاملة

س األعلى للتخطيط اإلقليمي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء فقد اعتمد المجل

اإلطار التوجيهي الستراتيجية التخطيط اإلقليمي واالستراتيجية الوطنية لالسكان والبرنامج التنفيذي 

المنبثق منه والخارطة الوطنية للسكن واإلسكان تمهيدا إلعالنها خاللها ضمن مؤتمر وطني لإلسكان 

 . باقري

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه بالتزامن مع الجهود المكثفة لتأمين االحتياجات اليومية للمواطن 

هناك عمل على مستوى االستراتيجيات المرحلية والمستقبلية في مختلف القطاعات خاصة في قطاع 

 تحقق التنمية لجهة استنهاض اإلمكانيات ووضع رؤية عملية وخطة وطنية  اإلسكان والتخطيط اإلقليمي

 .المستدامة

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن التخطيط اإلقليمي يعد العنوان األهم لعملية إعادة اإلعمار 

والتنمية المستدامة لعالقته بمختلف ميادين تطور الحياة االقتصادية واالجتماعية للمواطن 

الرتقاء ية التخطيط اإلقليمي لوستشارك جميع مؤسسات الدولة السورية في تنفيذ استراتيج  السوري

بآلية العمل إلى أفضل المستويات التي تليق بالتضحيات التي قدمها الشعب السوري وجيشه الباسل 

 .خالل الحرب الظالمة على بلدنا ولبناء سورية مابعد الحرب

وشدد رئيس مجلس لوزراء على أن يكون البرنامج الزمني لتنفيذ االستراتيجية مدروس ومحدد 

 . بدقة كبيرة وتوفير الكادر البشري الالزم إلعداد الخطط وتنفيذ مراحلها
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في سياق متصل أكد رئيس مجلس الوزراء على إنجاز الدراسة المتعلقة بتنمية منطقة الساحل 

السوري بالسرعة القصوى وعدم تجميد المشروعات على اعتبار أنها منطقة سياحية وأال يكون تطوير 

ى حساب حاجة المواطن للسكن وتأمين احتياجاته مشيرا إلى ضرورة تحقيق الرؤية القطاع السياحي عل

 . في هذه المنطقة بالتوازي مع تنميتها وتنفيذ المشروعات الحيوية فيها  التطويرية للقطاع السياحي

وعرض وزير اإلسكان المهندس سهيل عبد اللطيف الوثيقة األولية لالستراتيجية الوطنية لإلسكان 

البيانات والتخطيط اإلقليمي الذي ركز على الخارطة الوطنية   ي تتضمن ستة محاور متمثلة بمحوروالت

للسكن و تأمين األراضي الذي أكد على ربط التنمية بعملية التنظيم محور مصادر التمويل في قطاع 

قطاع ية الاإلسكان ومحور التنفيذ وتقنياته ومستلزماته ومحور األطر المؤسساتية والقانونية ورؤ

 . الخاص

وقال وزير اإلسكان أن القسم األول من االجتماع ناقش االستراتيجية الوطنية للتخطيط االقليمي 

وفي كل محور من محاورها كان هناك مشاركة لوزارة أوالهيئة ، ونتيجة هذا العمل تم التوصل إلى 

ن فيه جمع للتوصيات دراسة كاملة عن كل محور واالتفاق على عقد مؤتمر وطني لإلسكان يكو

 القسم الثاني مرتبط  والخطط للمرحلة القادمة وتعتمد الخطة من رئاسة مجلس الوزراء، مشيرا إلى ان

تخطيطيا مع القسم األول الذي له عالقة بهيئة التخطيط اإلقليمي وتم مناقشة موضوع الخارطة الوطنية 

، بهذا تكون الخارطة الوطنية لإلسكان مدعمة لإلسكان من حيث اإلطار الزمني والمادي لتنفيذ البندين 

 بما يخص قطاع اإلسكان في وزارة األشغال خالل المرحلة القادمة  بعملية التخطيط

من جهتها عرضت رئيسة هيئة التخطيط اإلقليمي المهندسة ماري التلي البرنامج التنفيذي المنبثق 

والمتضمن مرحلة انتقالية ومرحلة استدامة  من التوجهات اإلساسية لإلطار الوطني للتخطيط اإلقليمي

 .موضحة ان ليس للمرحلتين بعدا زمنيا منفصال إنما هناك تداخل بينهما للوصول إلى مرحلة االستدامة

وأوضحت التلي أن الخارطة الوطنية لالسكان أحد اهم مخرجات الوثيقة وتعد موجها هاما للمرحلة 

نية في مرحلة االستدامة وتهدف على تحقق التنمية العمرانية االنتقالية وضبط وتوجيه التنمية العمرا

 . المتوازنة على األرض السورية وفق إطار التعافي االعمراني المتكامل

مناقشة و  الوثيقة،  البرنامج التنفيذي للمرحلة االنتقالية وفق  وأشارت إلى أنه تم اإلعالن عن 

التخطيط الوطني   التخطيطي المكاني وفق مستوياتاألول إعداد دليل الدراسات   أربعة مشاريع

وفق برنامج  2012ومشروع تحديث مسودة اإلطار الوطني التي تم إعدادها في   اإلقليمي الهيكلي

زمني إلطالقه والذي يغلف عمل هيئة التخطيط اإلقليمي واإلطار الناظم لكافة الدراسات، ومشروع 
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إضافة إلى مشروع   لما لها من أهمية كبيرة في هذه المرحلةإعداد الخارطة الوطنية للسكن واإلسكان 

 .تحديث الرؤية التنموية المكانية للصناعات ودعمها اللوجستي

بدوره أوضح الدكتور محمد أكرم القش رئيس الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان ان االجتماع 

جودة االعتبار الفجوات التي كانت مو ناقش االستراتيجية المتكاملة للسكن واإلسكان التي تأخذ بعين

قبل الحرب وتداعيات التي انعكست على الواقع السكني سواء فيما يتعلق بالسكن العشوائي أو المساكن 

المدمرة بشكل كامل أو جزئي ووضع استراتيجية متكاملة تبدأ بمعالجة الوضع الراهن للسكن ووضع 

 ع كل القطاعات التنمويةومتكامل م  خطوط عريضة للسكن بشكل عام ومنظم

عدد المساكن التي تدمرت خالل الحرب   وأضاف رئيس االتحاد التعاوني السكني زياد السكري أن

مليون ونصف ألف مسكن، ولدينا موضوع مناطق السكن العشوائي ، ولدينا موضوع الزيادة الطبيعية 

يع القضايا الثالث، وكيفية توزفي عدد السكان ، المطلوب وضع استراتيجية إلشادة المساكن في هذه 

هذه المساكن على القطاع العام والخاص والتعاوني مؤكدا ان الهدف هو إشادة مسكن يلبي حاجة األسر 

 . ذوي الدخل المحدود أو األكثر فقرا، ليس الهدف هو المساكن الفارهة

د اإلطار وتركزت المداخالت حول عدد من الموضوعات التي يجب أخذها باالعتبار عند إعدا

النهائي لالستراتيجية الوطنية لالسكان ومنها ضرورة دراسة اتجاهات المواطنين الذين سيستفيدون من 

السكن وأنماط السكن والبيئة السكنية على اعتبار أن السكن خدمة معمرة ، وتفعيل المراصد الحضرية 

ماط سكن العشوائي وتطوير أنفي جميع لمحافظات إلغناء البيانات وتحديد هوية المسكن وحل مشكلة ال

السكن إَضافة إلى دراسة الخصائص النسبية للمحافظات وطبيعة الحياة االقتصادية واالجتماعية في كل 

 http://syrianexpert.net/?p=38969 . منها

 

ة“الوزير الند اف يطمئن من يسأل عن  - 18  .. الرغيف” صح 

 :الخبير السوري    2019نيسان    25   

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف اليوم واقع العمل في مطحنتي تفقد 

الكسوة والسبينة ومخبز تشرين في المنطقة الجنوبية بريف دمشق واطلع على الطاقة الطحنية والجهود 

 .التي يبذلها العاملون لتوفير الدقيق وفق أفضل المواصفات
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ه على أعمال الصيانة الدورية التي تتم في المطحنتين استعدادا واطلع الوزير نداف خالل جولت

الستقبال موسم هذا العام وتفقد غرفة القبان ومبنى التحكم واستمع من العاملين إلى همومهم ومشاكلهم 

 .وأفكارهم لتطوير العمل

أفضل  قوفي تصريح لإلعالميين بين نداف أن الطاقة اإلنتاجية للمطاحن جيدة والدقيق متوافر وف

المواصفات والشروط المطلوبة الفتا  إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها عمال المطاحن والمخابز لتوفير 

متطلبات المواطنين إضافة إلى جهودهم في إصالح وصيانة اآلليات وتأمين القطع التبديلية بأيدي 

 .العاموخبرات وطنية لتكون هذه المطاحن بحالة جاهزية تامة الستقبال موسم هذا 

وحول استعدادات الوزارة الستقبال شهر رمضان بين نداف أن جميع المواد والسلع األساسية ذات 

األصناف الجيدة متوافرة في السوق وفي صاالت السورية للتجارة التي تبيعها بأسعار منافسة مشيرا  

 .مباركإلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد الصاالت استعدادا الستقبال شهر رمضان ال

” السورية للحبوب“وبالنسبة لقانون إحداث المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب 

ومقرها الحسكة أوضح الوزير نداف أن الحسكة هي الخزان الرئيسي للحبوب في سورية وعملية دمج 

 مؤسسات الصوامع والحبوب والمطاحن تأتي ضمن مشروع اإلصالح اإلداري وتحقق وفرا  ماديا  

وتوفر العنصر البشري واأليدي الخبيرة وتسهم في تحسين المنتج باإلضافة لضبط عملية الهدر 

 .والصيانة وتخفيف النفقات

وأشار نداف إلى أن الوزارة مستمرة بمعالجة موضوع ارتفاع األسعار وضبط عملية الغش في 

ى صحة المواطن الفتا  األسواق ومصادرة المواد منتهية الصالحية ومجهولة المصدر والخطيرة عل

 .إلى ضرورة تعاون المواطن مع الحكومة وتشجيع ثقافة الشكوى لديه لمعالجة أي خلل أو تقصير

بدوره مدير مطحنة الكسوة المهندس أحمد الحمدان أوضح أن الطاقة اإلنتاجية اليومية للمطحنة 

يوميا  مشيرا  إلى أنه ” قيقطاقة توزيع د“طنا  320و ” أقماح مطحونة“طنا  يوميا   425تقدر بنحو 

رغم النقص في العمال الفنيين والمتخصصين إال أن اإلنتاج مستمر على مدار الساعة ويتم توزيع 

 .الطحين على األفران حسب دائرة التوزيع لمادة الدقيق

المهندس يوسف قاسم مدير عام المؤسسة العامة للحبوب أشار إلى أنه بعد إجراء الصيانة الدورية 

وامع وتعقيمها وتنظيفها أصبحت جاهزة الستقبال موسم هذا العام الفتا  إلى أن المؤسسة قامت للص

بتوزيع أكياس الخيش والرقائق والشوادر على المحافظات استعدادا لتوزيعها على الفالحين لجني 

 .محاصيلهم
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يوميا  رغم  طنا   15مدير مخبز تشرين فاطر وطفة أشار إلى أن الطاقة اإلنتاجية للمخبز تبلغ 

 .الصعوبات المتمثلة بنقص العمالة واعتماد الفرن على العنصر النسائي في العمل

http://syrianexpert.net/?p=38960 
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -خامسا  

 شهريا  ليتر  120القرار لم يصدر بعد.. دراسة بيع البنزين بالسعر المدعوم لكمي ة  - 1

 المصدر : الوطن 

في معرض إجاباته على تساؤالت اإلعالميين، وفيما يخص ما يشاع عن رفع الدعم عن مادة 

البنزين، أوضح رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وجود دراسة تبين أن وسطي استهالك 

عر وسوف تباع بالس ليتر شهريا ، وهي الكمية التي تستحق الدعم، 120نحو  /CC 1600السيارات من /

ليرة لليتر( وأي كميات إضافية سوف تباع بسعر التكلفة، منوها  بأن هذا األمر  225الحالي المدعوم )

ال يزال قيد الدراسة ومن متخصصين، ولم يصدر فيه أي قرار بعد، مشيرا  إلى أن وحدهم أصحاب 

النهاية  بالقرار، والذي يعني في السيارات الفارهة التي تستهلك كميات كبيرة من البنزين سيتأثرون

تنظيم آلية الدعم، الفتا  إلى أن أغلبية أصحاب السيارات لن يتأثروا بهذا القرار ألن استهالكهم الشهري 

ليتر، ولن يتغير سعر هذه الكمية. وأكد التزام الحكومة بما  120هو ضمن الوسطي المحسوب بنحو 

لتأمين احتياجات الجيش، وذوي الشهداء، واالحتياجات جاء في بيانها المالي، إذ تعطى األولوية 

 .الرئيسية للمواطنين، الفتا  إلى خطة التنمية البشرية الشاملة التي عملت عليها الحكومة

http://syrianexpert.net/?p=38394 

 

 عاطي السليم مع اإليفـــــاد الخـــــارجيالحكومة تشدد علـى توفيـر الطاقة والت - 2

 :المصدر : البعث 

أكدت رئاسة مجلس الوزراء في تعميم لها على الجهات العامة كافة، تفعيل عمل الوحدات التنظيمية 

لحفظ الطاقة واللجان الوزارية المشكلة لديها، لمتابعة حسن تطبيق إجراءات الترشيد، وتوجيهها 

تشغيل أجهزة اإلنارة الخارجية نهارا  في المواقع وساحات المباني العامة التابعة اإلشراف على عدم 

لها، والتأكد من إطفاء اإلنارة الداخلية خارج أوقات الدوام الرسمي، واالقتصار على الضروري منها 

داخل أوقات الدوام الرسمي. وفي سياق آخر طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الجهات العامة كاف ة  

 .التشد د في موضوع اإليفاد الخارجي، واالقتصار على الضروري جدا  منه، وبإشراف الوزير المختص

وأشارت رئاسة الوزراء في بالغ لها بهذا الخصوص إلى أن هذا األمر يصب في بوتقة ترشيد 

 .هذا الشأنب اإلنفاق العام، وتحقيق االستفادة المثلى من موارد الدولة المالية وفق األولويات التي تحدد

http://syrianexpert.net/?p=38359 

http://syrianexpert.net/?p=38394
http://syrianexpert.net/?p=38359
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السورية لالتصاالت:عروض تتضمن تخفيضات للمشتركين على خدمات االنترنت خالل  - 3

 الجاري

 2019نيسان/أبريل  01 ثورة أون الين :

عدة عروض ترويجية خالل شهر نيسان الجاري أعلنت الشركة السورية لالتصاالت عن إطالق 

تتضمن جملة من التخفيضات للمشتركين الجدد والحاليين على خدمات االنترنت سواء لعملية االشتراك 

 .الجديد أو رفع سرعة االنترنت

” اي دي اس ال” ويستهدف العرض األول المشتركين الجدد الراغبين بتركيب بوابات تراسل 

بالمئة من أجور االشتراك الشهري  50ميغا بايت على حسم  4إلى  2بسرعة بحيث يحصل المشترك 

 . بالمئة من أجور المكالمات القطرية والخليوية الصادرة عن الهاتف الثابت 25يضاف إليها حسم 

ميغا بحيث يصبح االشتراك الشهري  1كيلوبايت و 512ويشمل العرض الثاني كال من سرعات 

على التوالي من خالل  3100ليرة بدال من  2000و 1900ليرة بدال من  1000عند رفع سرعة البوابة 

 . بالمئة من أجور االشتراك الشهري للسرعة الجديدة 35منح حسم بحدود 

وبينت الشركة في إعالنها أن مدة االستفادة من العرض شهران متواصالن خالل الدورة الهاتفية 

تطبق التعرفة المعتمدة على أجور االشتراك الشهري  وبعد انتهاء العرض” أيار وحزيران“الثالثة 

 .للسرعات المشترك بها تلقائيا

ويمكن للراغبين باالستفادة من العرض مراجعة المركز الهاتفي الحاصلين منه على الخدمة خالل 

 . الفترة من األول ولغاية الثالثين من نيسان الجاري

http://thawra.sy/index.php/economy/169429-2019-04-01-08-18-59 

 

 فوائد جديدة على الودائع بالعمالت األجنبية في التجاري - 4

 : الخبير السوري 

 .أعلن المصرف التجاري السوري عن معدالت جديدة للفوائد على الودائع بالعمالت األجنبية

 % 3.50وجدد المصرف قي قرار أضدره اليوم معدل الفائدة على الوديعة بالدوالر لمدة شهر بـ 

وتم تحديد  % 4.50شهرا  بـ  12ولمدة  % 3.68ولمدة ستة أشهر بـ  % 3.61ولمدة ثالثة أشهر بـ 

 .% 1.71شهرا  بـ  12ولمدة  % 0.70معدل الفائدة على الوديعة باليورو لمدة ستة أشهر بـ 

http://thawra.sy/index.php/economy/169429-2019-04-01-08-18-59
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ولمدة  %  0.73ما حدد المصرف معدل الفائدة على الوديعة بالجنيه اإلسترليني لمدة شهر بـ ك

ويبدأ احتساب  % 1.06شهرا  بـ  12ولمدة  % 0.94ولمدة ستة أشهر بـ  %  0.83ثالثة أشهر ب 

 .الفوائد المذكورة اعتبارا  من يوم العمل التالي لتاريخ فتح الوديعة لدى المصرف

ار تم إلغاء ودائع اليورو لمدة شهر وثالثة أشهر وإلغاء الودائع لمدة تسعة أشهر للعمالت ووفقا  للقر

 المصدر : تشرين .الثالث المذكورة

http://syrianexpert.net/?p=38260 

 

 انتهى التقرير

The report ended 

Raport się zakończył 

*** 
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