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 أرسل لسيادتكم:  تحية طيبة، 

 2019 ،  تموز 07األحد  ، 19/ 241م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 

 أخبار االقتصاد السوري

 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على أضعه بتصرف األكاديميين 

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 

  الكفرياألستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا                                                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                      

 مالحظة: 

 أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
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ألفاً شهرياً يحصل على  30موظف براتب ” : القيل والقال “مدير عام التجاري السوري يحسم  - 1 

 مليون ليرة 1.6قرض 

 المصدر: الوطن 

رغم أن المصرف التجاري السوري طرح حزمة متنوعة من القروض االستثمارية وقروض 

المهني، إال أن القرض التجزئة مثل القرض الشخصي وقرض الترميم وقرض التعليم والقرض 

الشخصي كان صاحب الصدى األكبر في الشارع، وظهر ذلك عبر حالة التفاعل التي سجلتها وسائل 

التواصل االجتماعي حوله، وسط حالة واسعة من اللغط حول هذا القرض وتفاصيله والشريحة التي 

 .يمكنها االستفادة منه

ف التجاري السوري علي يوسف أن القرض بين المدير العام للمصر  ولمحاولة إيضاح األمر

الشخصي جاء ضمن حزمة مهمة من المنتجات المصرفية، طرحها التجاري السوري مؤخراً بناء على 

دراسات وحالة سبر وتحليل للسوق، وبما يتالءم مع الظروف الحالية ومتطلبات مشروع اإلعمار في 

 .سورية، وبالتناغم مع التوجهات الحكومية في ذلك

هذا القرض ال يتصدر أولويات وغايات التجاري السوري، بحسب اليوسف، وإنما يأتي في وأن 

سياق الدور االجتماعي للمصرف، علماً بأنه نال مساحة واسعة من اهتمامات المواطنين في الشارع 

 .عبر كم األسئلة واالستفسارات الكبيرة التي وصلت للمصرف خالل األيام األخيرة

شخصي كما أعلن عنه المصرف التجاري يكون إما بضمانة رواتب موظفين وأوضح أن القرض ال

بالمئة، بحد  200سنوات، أو بضمانة عقارية تغطي  5كفالء بحد أقصى مليوني ليرة سورية لمدة 

 .سنوات10ماليين ليرة سورية لمدة  10أقصى 

ضافة لتي يتم احتسابها إوأن هذا القرض يتمتع بالعديد من المزايا والمرونة منها طبيعة اإلضافات ا

بالمئة من األجر المقطوع، فيمكن احتساب كل التعويضات التي يحصل عليها طالب القرض  40لنسبة 

واحتساب وسطي الحوافز الشهرية التي يحصل عليها، وهو يشكل حالة خالفية لما هو معمول به في 

 .بقية القطاعات المصرفية
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مرونة إضافية في هذا القرض لجهة ما تسمح به هذه  واعتبر أن قبول الضمانة العقارية يمثل

بالمئة، مضافاً  40الضمانة من الوصول لسقف القرض في حال لم تكف نسبة االقتطاع المسموح بها 

لها كل التعويضات والحوافز حيث تتيح هذه الضمانة الوصول لسقف القرض وتخفيض القسط الشهري، 

نوات، وأن الضمانة العقارية تمثل حالً للكثير من الحاالت عبر تمديد فترة السداد لتصل حتى عشر س

 .التي ال يتمكن بها طالب القرض تأمين كفالء

وحول شريحة المستفيدين من القرض إذ يجب أن يتجاوز األجر الشهري لطالب هذا القرض قيمة 

فين ين لموظألف ليرة شهرياً حتى يتمكن من الحصول عليه، أوضح المدير عدم دقة ذلك عبر مثال 90

 .ألف ليرة 45ألف ليرة واآلخر  30األول أجره الشهري نحو 

 12بالمئة من الراتب هو  40ألف ليرة يكون قيمة  30ففي الحالة األولى عنده مرتب شهري بقيمة 

التعويض المعيشي ليكون مجمل المبلغ الشهري الذي سيبنى عليه القرض  11500ألف ليرة يضاف لها 

مليون ليرة لمدة عشر سنوات مع  1.6كنه ذلك من الحصول على قرض بقيمة ليرة، يم 23500هو 

 .تقديم ضمانة عقارية

ألف 18بالمئة من األجر يساوي  40ألف ليرة يكون نسبة  45وفي حال المثال الثاني األجر الشهري 

 29300ألف ليرة ليصبح قيمة القسط المطلوب الممكن لدينا  11.5ليرة يضاف له التعويض المعيشي 

مليون ليرة لمدة عشر سنوات مع وجود ضمانة  2ليرة وهو القسط المطلوب للحصول على قرض 

عقارية، وأنه في المحصلة تبقى الضمانة العقارية واحتساب التعويضات والحوافز الشهرية مزايا غير 

ر عنده افمتوافرة في القروض الشخصية المشابهة، مع العلم بأن الضمانة العقارية هي خيار لمن تتو

ماليين ليرة لمدة عشر سنوات دون أن يتقيد المقترض بتحقيق  10ليستطيع الحصول على سقف يصل لـ

 .غاية محددة من القرض، وهو ما يمنحه مرونة أوسع لطبيعة االستفادة منه

وعند التوقف مع المدير العام عند حالة عدم توافر الضمانة العقارية، بين أن إضافة مختلف 

ومتوسط الحوافز الشهرية والتعويض المعيشي بشكل كامل هو عامل تثقيل لحصول الزبون  التعويضات

 .على قيمة أعلى من القرض قدر المستطاع مع فتح السقوف دون ضمانة عقارية لحدود مليوني ليرة

واعتبر أن معدالت الفائدة السنوية المطبقة على حزمة القروض التي طرحها تنافسية وهي األدنى 

لمصارف العاملة في السوق السورية، مع حالة توجه عامة لدى المصرف في التوجه نحو تخفيض بين ا

 .معدالت الفوائد بما يسهم ويصب في مصلحة أصحاب الدخل المحدود

وحسب المدير العام فإن من يحق له الحصول على هذا القرض الشخصي هم موظفو القطاع العام 

ألقل والمتعاقدون مع القطاع العام لمدة ثالث سنوات متتالية على المثبتون على المالك منذ سنة على ا
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سنوات متواصلة  5األقل والذين تم تثبيتهم حديثاً، وموظفو القطاع الخاص المسجلون بالتأمينات لـ

وأصحاب المهن على أن يكون منتسباً للنقابة منذ سنتين على األقل، والمتقاعد الموطن راتبه لدى 

عاماً في نهاية القرض، والعسكريون على أن يتم تقديم  60لسوري وأال يتجاوز الـالمصرف التجاري ا

كفيل مدني على رأس عمله موطن راتبه لدى التجاري، ومثبت منذ سنة على األقل، وأصحاب الشركات 

والمهن الحرة والحرف على أن يكون السجل التجاري أو الصناعي أو الحرفي ممنوحاً منذ مدة ال تقل 

 .تينعن سن

http://syrianexpert.net/?p=39502 

 

 أين سيكون المآل ؟؟اء صانعو األمن الغذائي السوري.مليار ليرة سورية في عهدة الفقر  400 - 2

 :الخبير السوري –ناظم عيد  

مليار  400أمام كتلة نقدية قوامها  بعد أسابيع قليلة ” فقراء سوريّة” المصنّفون في خانة   سيكون

سيجري إفرادها في أيدي أشخاص منتجي القمح، الذين يشكلون أهم قاعدة أو منّصة للحفاظ على ليرة 

 ..األمن الغذائي في بلد أوهنته الحرب بالفعل

مليار هاجس من أن تتسّرب في قنوات االستهالك األجوف، كما جرت  400مليار ليرة و 400

أهم محصول و أهم ميزة إنتاجية مطلقة، في  عليه العادة خالل عقود طويلة مضت في التعاطي مع غلّة

 ..”فتوحات الصناعة” سورية البلد الزراعي بامتياز مهما حاولنا تلميع 

مليون  1،6فثمن قمح هذا الموسم يساوي تقريباً نصف الكتلة اإلجمالية لرواتب و أجور حولي 

أشخاص وفق  5األسرة مليون نسمة إن سلّمنا بأن متوسط عدد أفراد  8 –افتراضاً  –موظف تعيل 

الذين بذلوا حبّة عرق مقابل كل ” المتمولون الجدد ” معطيات المكتب المركزي لإلحصاء..فهل يبقى

ليرة حصلوا عليها أسيري عادة اإلنفاق العشوائي..بعيداً عن أية مساهمة تنموية رديفة تصب في السياق 

 التنموي العام؟؟

أو دولة، أم ثمة آخرون معنيين بهذا العبء الثقيل تقليدياً،  وهل تبدو التنمية الحقيقيّة مهّمة حكومة

 والذي بات أثقل و أثقل مع خصوصية الظرف الراهن؟؟

الواقع أنه ال يمكن إرساء تطبيقات فعليّة لمفهوم التنمية المتوازنة بقرار واحد، بل ثمة 

ي، ال السيما ببعده األفق تعتري تلك الطريق الطويلة المؤدية إلى حالة التوازن،  صعبة  استحقاقات

 . تعترف بكل أدبيات التفاوض والمناورة ومهارات تدوير الزوايا الحاّدة
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استحقاقات تجاهلناها طويالً ربما لعدم إدراكنا الدقيق لها، أو على األقل لم نكترث بها بسبب تلقّينا 

نت بّد أن نعترف بأنها كاالخاطئ لمتطلباتها، فكانت تنميتنا ال كما نشتهي، و إن شئنا الصراحة ال 

عرجاء إلى حدّ ما، رغم قسوة وقع مثل هذا االدعاء، لكنها الحقيقة المختبئة وراء بعض مالمح النهوض 

وفق  ”االمتياز التنموي“الخدمي باألرياف، التي كانت بالفعل إنجازاً، إاّل أنها غير كافية لنيل لقب 

 …سوريمحتويات قائمة الموارد التي يزخر بها الريف ال

الفقر..البطالة ..جائحتان تسللتا إلى أريافنا مطارح النماء المفترض،وبكل ما يتفّرع عنهما من 

ارتكاسات حقيقيّة على المستوى االجتماعي بمنشأ اقتصادي، تستحقّان الوقوف و إعادة النظر بهدوء 

خصيّة في توزيع األدوار مجتمعياً، فقد آن األوان ألن يكون الكل مسؤول بمستويات ش

واعتبارية..فللدولة مسؤولياتها التي نعرفها جيداً، لكن ثمة مسؤوليات كثيرة وكبيرة لألشخاص 

 .الطبيعيين بكل ما تحتضنه رقعة هؤالء الواسعة والمترامية األطراف من تباين في اإلمكانات

ت مسؤولياوال نظّن أن في مثل هذا الطرح توطئة إلبراء ذمم، أو البحث عن حوامل غير تقليدية ل

العبء التنموي، بل هي إمالءات الواقع الجديد والتصورات الخاّلقة لسورية كما تستحق، وكما يمكن 

أن تكون، عبر توزيع األدوار الحقيقيّة للوصول إلى غاية التوازن التي باتت هدفاً الزماً بعيداً عن 

 .احتماالت االنحراف والتعثّر

رقة القاهرة األكثر حضوراً في مشهدنا االجتماعي فلم يعد من المقبول التعايش مع المفا

واالقتصادي، وهي أن مناطق اإلنتاج الوفير هي األكثر تأّزماً بالفقر والترّدي التنموي، ليس بسبب 

اختالالت في عدالة التوزيع، بل لترّدي ثقافة التدبّر والوعي التنموي لدى حائزي العائد النقدي النهائي 

طق، والشواهد كثيرة في أرياف أهلنا في الجزيرة العليا والمنطقة الشمالية، وفي للموارد في هذه المنا

 .المنطقة الوسطى أيضاً، حيث التباين الصارخ في المالءات النقدية والمستويات المعيشيّة

مليار ليرة سورية، عندما كان  50منذ عشرين عاماً كانت الكتلة النقديّة التي تُدفع لمنتجي القمح 

مليار ليرة سورية..لكنها كانت تضيع في متاهات استهالكية مجهولة  400كتلة الموازنة العامة  إجمالي

 .تنتجها قلّة الوعي االستثماري وسوء التدبير

مليار ليرة سورية في أروقة البنك المركزي كثمن لمحصول موسم  400وهذا العام تم تحضير 

عامة لهذا العام، والمبلغ باإلجمال جاهز للتسديد من الموازنة ال %10القمح، أي ما نسبته أكثر من 

 ..بمجّرد تسويق اإلنتاج

لكن السلسلة يجب أاّل تنتهي هنا كما كل موسم، بل ال بّد من أن نجد طريقة أو آليّة ما لنكون أمام 

 ،سلسلة تنمويّة جديدة، من يقودها هذه المّرة ليست الدولة أو الحكومة، بل أصحاب هذه العائدات ذاتهم
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ألننا أصبحنا أمام واقع جديد قضى بتحّول ولو جزئي في العبء االستثماري، وهي الحقيقة التي علينا 

 .التسليم بها واقعياً 

التراكم والتكامل عنوانا األداء التنموي الجديد..وهذا يعني أننا أمام مهمة مجتمعيّة، نتماهي بها   

تاج القمح يجب أن تكون عبر العائدات المجزية مع المجتمعات التي حققت قفزات هائلة ..فمناطق إن

لهذا المحصول، مجمعات عمالقة للمشروعات العائليّة الصغيرة باختصاصات و أنماط إنتاج تقودها 

خصوصيات البيئة اإلنتاجية في هذه المناطق، وبالطبع ستكون كفّة مشروعات التصنيع الزراعي 

 ..سابات الجدوى والرواج التسويقيوخطوط اإلنتاج البسيطة، األكثر رجحاناً في ح

http://syrianexpert.net/?p=39498 

 

تأثير الشائعة  %30تحالف بين المضاربين والمهّربين لتقويض قّوة الليرة وإرباك االقتصاد و  - 3

 في حجم المشكلة االقتصادية والمعيشية

 : المصدر : تشرين 

صرف الدوالر على حساب الليرة في السوق برغم وجود بعض األسباب االقتصادية الرتفاع سعر 

الهامشيّة، وهذه األسباب عادة تكون موسمية والسيما في فصل الشتاء عندما يزداد الضغط على 

المشتقات النفطية فيرتفع سعر الصرف بنسبة بسيطة، لكن هذا ال يحدث ذلك األثر الكبير لوال النشاط 

رصتهم على حساب المواطن والسوق والحكومة التي المريب للمضاربين االنتهازيين الذين يجدون ف

لتأمين المشتقات النفطية ومواجهة العقوبات االقتصادية، فثمة دول عّدة ومجموعات « حربها»تبدأ 

متفّرغة تتحين المواسم الحساسة لتشحذ المضاربين في أسواقنا وجعلهم أدوات مكافئة تماماً للعقوبات 

 .كوسائل ضغط هائل

 «وركسالف»انتهازية 

لتتفاعل  النفسي، –تبدو المشكلة معقّدة بعض الشيء، ففيها يختلط العمل الماّدي باآلخر المعنوي 

مختلف العوامل وتظهر على شكل رضوض مباشرة تعصف بالليرة وهي وقائع يرصدها الخبير 

ع ااالقتصادي شادي أحمد الذي يوضح أن الضغط الحاصل على المشتقات النفطية الذي يرافقه ارتف

بسيط في سعر الصرف، يجد من يتلقّفه ويعيد إنتاجه وتسويقه إلحداث حالة رخوة في سوق القطع أو 

 .سوق العمالت
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إذ يجهد المضاربون ليوهموا الجميع بأن هذا االرتفاع البسيط ليس بسبب سعي الجهات الحكومية 

رة، ليقع المؤثرة في قّوة الليلتأمين المشتقات النفطية، وإنما ألسباب تتصل بعمق االقتصاد والعوامل 

المواطن تحت وطأة الضغط في شباك التضليل ويبتعد عن حقيقة أن ارتفاع سعر الصرف مرتبط بتأثر 

الليرة سلباً على خلفيّة جملة المالبسات التي تعتري السوق غير النظامية. وهنا يتحّرك المضاربون 

ون بعرض الليرة بسعر مرتفع من أجل شراء الذين يقومون بالمضاربة على الليرة والدوالر فيبدؤ

 .الدوالر وهو يعطي إيهاماً للجمهور بأن سعر الليرة ينخفض بشكل كبير ما يؤدي إلى ارتفاعات كبيرة

 خطوط حمراء

، ألنها تمّس حالة سيادية في الحقيقة للمواطن «فوركس»المسألة تبدو أخطر من مجّرد لعبة 

ر المضاربين ال يختلف عن دور الجهات الدولية المعادية لسورية بل والدولة، ويعّد الخبير أحمد أن دو

يُوظُّف في اإلطار التخريبي نفسه، فدور تلك الدول التي تفرض حصاراً اقتصادياً بهدف النيل من 

االقتصاد السوري والليرة يكمل دور اإلرهابيين الذين عملوا على إضعاف الدولة السورية وتدميرها، 

اآللية التي تقوم بها شبكة واسعة من المضاربين الموجودين في مختلف األسواق غير  وهذا يتماهى مع

 .النظامية

 تحالف مع التهريب

في الماضي كان بعض المضاربين مرتبطين ببعض مكاتب وشركات الصرافة وتمت معالجة األمر 

ى ويلهم إلمن خالل إغالق بعض الشركات ومؤسسات الصرافة وإلقاء القبض على المضاربين وتح

القضاء، لكن الجديد هو حقيقة أن مافيا المضاربين تغازل مافيا التهريب، ويستعرض أحمد بتفصيل 

دقيق التوافق الذي وصل إلى مرحلة التماهي بين المهربين والمضاربين فنحن نعلم أن المهربين عبر 

د ن العمالت األجنبية لتوريالمعابر التي تسيطر عليها المجموعات اإلرهابية، يحتاجون قدراً كبيراً م

البضائع التي يهربونها وهذا ما يؤمنه لهم المضاربون بغض النظر عن سعره أو تأثير ذلك على 

االقتصاد الوطني، وهذا يؤدي إلى زيادة كبيرة على طلب الدوالر وتالياً إلى عرض كبير لليرة 

مهرباته داخل األسواق المحلية حسب وانخفاض سعرها وهذا ما ال يهتم به المهرب إطالقاً ألنه سيبيع 

الدوالر وارتفاعه وهو غير معني إطالقاً بمقدار ارتفاع أو انخفاض الليرة وعند هذه العقدة تتوحد غايات 

 !المافيتين

 ..أجندة إعالمية

لم يغب الدور اإلعالمي التوعوي المنوط بكل وسائل اإلعالم عن الحديث الذي أدلى به الخبير 

يلفت فيه إلى أن وسائل التواصل االجتماعي كان لها دور سلبي وأثر نفسي محبط بما  شادي أحمد الذي
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يخص سعر الصرف. موضحاً: أحياناً تكون هناك أزمة أو ارتفاع في سعر الصرف أو حتى في أسعار 

المواد العادية فتبدأ وسائل التواصل االجتماعي، بعضها عن غير قصد وبعضها يقوم بوظيفته المطلوبة 

ه ببث الشائعة السلبية التي تؤدي إلى أثر نفسي سلبي لدى المواطنين الذين يندفعون إلى الممارسة من

ذاتها من خالل إعادة نشر الشائعة أوالً، وثانياً من خالل اإلقبال على شراء الدوالر مقابل الليرة وهذا 

من حجم المشكلة  %30يفاقم األزمة بشكل كبير، وحسب رأي أحمد فإن الشائعة تؤثر في أكثر من 

والمؤكد أنها ال تريد النيل من نفسية المواطنين أو  -االقتصادية والمعيشية مهيباً بالصفحات الوطنية

أن تنتبه إلى خطورة إعادة بث الشائعة وتالياً فإن دورهم أخطر من دور  -التأثير في االقتصاد الوطني

عروفاً وصفحاتهم معروفة ولكن عندما تقوم الصفحات المعادية ألن الغرض المرتبط خارجياً أصبح م

الصفحة الوطنية بإعادة بث الشائعة فيكون لها دور أخطر ألنها تتمتع بمصداقية لدى المواطن وتكون 

بعد التوضيح والتحليل الذي قدمه الخبير االقتصادي  ترسيخ هذه الشائعة السلبية سبب وعالج عامالً في

يبي لالقتصاد الوطني يستعرض أحمد األثر السلبي الذي صنعه لما يقوم به المضاربون من دور تخر

ليرة مع بداية  450-440المضاربون في ارتفاع سعر الصرف حالياً مبيناً أن سعر الصرف كان بحدود 

فصل الشتاء، والذي حصل أن الزيادة على المشتقات النفطية من المتوقع أن تجعل سعر الصرف يرتفع 

كان هذا منطقياً، لكن الذي حصل أن الضغوطات والحصار والعقوبات ليرة كحد أعلى و 475إلى 

األمريكية والسيما قانون سيزر الذي أطبق حصاراً على موردي المشتقات النفطية إلى سورية إضافة 

إلى زيادة الطلب الطبيعي على مشتقات الطاقة، فاقم األزمة وهنا لعب المضاربون على وتر األزمة 

ها علي« يساوموا»ه الصعوبات وطلب المزيد من الدوالرات وسحبها من السوق لـ وقاموا باستغالل هذ

 .ما أدى إلى االرتفاع األخير في سعر الصرف

 «حذاقة وشطارة »

لم يقف المضاربون عند هذا الحد بل ذهبوا بسمسرتهم إلى أبعد من ذلك وعينهم على أخضر البنك 

دفوا عبر تحركاتهم في السوق إلجبار السلطات على المركزي.. ويوضح الخبير أحمد أن المضاربين ه

اتخاذ بعض القرارات المتسرعة ولكنه يؤكد أن السلطات النقدية في سورية لم تقع في الفخ ولم تستجب 

ألهواء المضاربين الذين طمحوا إلى أن يقوم البنك المركزي بطرح كمية كبيرة من الدوالرات في 

م المضاربون باستنزاف هذه الدوالرات وفي الوقت ذاته يحققون السوق ليعدل سعر الصرف وهنا سيقو

المزيد من األرباح غير الشرعية، لكن البنك المركزي لم يعِط المضاربين تلك الفرصة واستمر بتثبيت 

 .سعره الرسمي من دون ضخ في السوق ما أدى إلى قيام المضاربين بتمويل ذاتهم بذاتهم
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من هذا االرتفاع في سعر الصرف في السوق السوداء لكن من وهنا يشدد أحمد أنه على الرغم 

المهم أن نعلم أن االحتياطيات األساسية للعمالت األجنبية والسيما الدوالر الموجودة في البنك المركزي 

لم تتأثر ولم نفقد منها دوالراً واحداً على عكس السنوات السابقة، فعدم تدخل البنك المركزي كان موفقاً 

التبذير والتفريط باالحتياطات الموجودة وتوجيهها لتوفير االحتياجات األساسية للمواطنين  لجهة عدم

ليرة بهدف ضمان تدفق السلع إلى السوق السورية  440واالستمرار بتمويل النشاط االقتصادي بسعر

كما  فكل من مكانه, ويؤكد الخبير االقتصادي أن لكل مواطن دوراً كبيراً في الحفاظ على سعر الصر

كان له الدور الكبير في صمود االقتصاد السوري، عندما يؤكد المواطن على عملته الوطنية بشكل كبير 

وتبقى هي عملته األساسية للتبادل واالستثمار واالدخار يكون قد أمن لذاته االستقرار وألبنائه 

دمرة ا من آثار اقتصادية ماالستمرار، ألن الدولة التي تتخلى شعوبها عن عملتها المحلية ستعاني الحق

كما حدث في بلدين مجاورين عصفت بهما حروب أهلية ومحلية وتالياً غرق هذان البلدان في مديونية 

كبيرة، وعندما يتمسك المواطن بعملته الوطنية إنما هو يتمسك بالثروة المتراكمة منذ عشرات السنين 

المواطنون إلى الخطاب التحريضي والشائعات  لينقلها إلى األجيال القادمة، وتالياً يجب أال ينصاع

االقتصادية وفي الوقت ذاته أال يقوموا بالتبديل السريع للدوالر الذي سيسهم في إضعاف القوة الشرائية 

 .لليرة وتالياً للمواطن

 عض أصابع

 وبهذا الصدد يقول أحمد إن أحد الخبراء االقتصاديين المهتمين بالمشهد االقتصادي السوري يقدم

رؤيته الموشورية لموضوع المضاربين وسعر الصرف فيرى أن إعالن الحكومة عن عزمها مكافحة 

التهريب والحديث عن انعكاساته اإليجابية لتنظيف البلد من المهربات على سعر صرف الليرة، أحدث 

جه وحالة استفزاز قصوى بين رؤوس تجار االستيراد تهريباً ولجؤوا إلى محاولة إبطال مفاعيل الت

الحكومي الجديد واإليحاء بأن اآلثار على سعر صرف الليرة ستكون معكوسة تماماً، فوزعوا األدوار 

وعمدوا إلى تكثيف عمليات شراء الدوالر بحيث يحققون طلباً غير تقليدي على العملة الخضراء . 

رب ضربها عبر ضويبين الخبير أن في مسعاهم هذا شيئاً من )االنتقام( لمصالحهم الخاصة التي جرى 

خطوط التهريب من مختلف المنافذ الحدودية وقد ظهرت النتائج السوداء لتوجههم على شكل ارتفاعات 

مفاجئة في سعر صرف الدوالر مقابل الليرة، لكن الخبير يعّد أن المسألة مسألة وقت في لعبة عض 

عما  سيبادرون إلى التخلياألصابع و لن يتمكن هؤالء من الصمود وسيضطرون إلى السيولة بالليرة و

حازوه مؤقتاً من دوالر، وتالياً سيزداد عرض العملة األمريكية في السوق لمصلحة الليرة ويعد الخبير 

بنتائج تدريجية لمكافحة التهريب على سعر صرف الليرة، فالمهربون كانوا يلجؤون إلى السوق السوداء 
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م مدفوعة الثمن بالدوالر وليس بالليرة، وعلى حساب من أجل تأمين احتياجاتهم من الدوالر ألن مهرباته

األخيرة وتالياً على حساب كل مواطن. ليس بعيداً من ملف سيزر الذي أقره طواغيت االقتصاد العالمي 

المعادي لسورية كان أغوال المال من المضاربين يغمزون للعدو بتيسير مهمته في افتراس ليرة 

السورية في االنتصار في هذه المعركة يحمله مخطط لم تكشف كل المواطن السورية.. وقرار الدولة 

  .وزبانيته من المضاربين« سيزر»حيثياته بوضوح.. لكنه حسب خبراء.. سيطيح بـ 

http://syrianexpert.net/?p=38412 

 

مليار ليرة  15توزيع أرباح ورفع رأسماله إلى مجلس إدارة سورية الدولي اإلسالمي يوصي ب - 4

 سورية

 :الخبير السوري  

أوصى مجلس إدارة بنك سورية الدولي اإلسالمي إلى الهيئة العامة لمساهمي البنك التي ستعقد في 

من رأس مال البنك القائم نهاية عام  %9.47نيسان الجاري بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة  23

مليار ليرة سورية وهذا يحقق  15أسهم منحة ليصبح رأس مال البنك بعد هذه الزيادة  على شكل 2018

مليار ليرة سورية. وحقق  15المتطلبات القانونية لرفع الحد األدنى لرأس مال المصارف اإلسالمية إلى 

انعكست على مختلف المؤشرات المالية  2018بنك سورية الدولي اإلسالمي نتائج متميزة في عام 

. وتشير البيانات إلى نمو األرباح 2018الرئيسية وذلك بحسب البيانات المالية النهائية للبنك عن العام 

مليار  2.58فوصلت إلى نحو  2018حتى نهاية  %69الصافية لبنك سورية الدولي اإلسالمي بنسبة 

ير البيانات . كما تشليرة سورية وذلك بعد الضريبة ودون احتساب أثر إعادة تقييم مركز القطع البنيوي

ليتخطى  2018في جانب الموجودات حتى نهاية  %26.7إلى تحقيق البنك نمواً بنسبة بلغت نحو 

، بينما 2017مليار ليرة في نهاية العام  289مليار ليرة مقابل  366مجموع موجودات البنك حاجز 

بلغ مجموع حقوق المساهمين مليار ليرة، و 329بلغت اإليداعات والتأمينات النقدية لدى البنك نحو 

مليار  121، كما بلغ صافي المحفظة التمويلية للبنك نحو 2018مليار ليرة في نهاية العام  27.5نحو 

تم منحها لمختلف القطاعات ومجاالت النشاط االقتصادي ذات الجدوى مما  2018ليرة حتى نهاية عام 

اتخذ البنك جميع اإلجراءات الالزمة لمواجهة ساهم في تأمين االحتياجات األساسية للسوق السورية. و

مخاطر االئتمان من تشكيل المخصصات وحجز المؤونات الالزمة وفق القرارات الصادرة عن 

مصرف سورية المركزي، وقد بلغت نسبة الديون غير المنتجة إلى إجمالي المحفظة التمويلية نحو 

http://syrianexpert.net/?p=38412


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

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

13 

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

وهذا يشير إلى تحسن واضح في  %22نحو  2017في حين كانت في عام  2018في عام  10.5%

 %84جودة المحفظة التمويلية للبنك، كما بلغت نسبة تغطية الديون غير المنتجة بالمخصصات حوالي 

وهي أعلى من  %16.4نحو  2018. وبلغت نسبة الكفاية لرأس المال حتى نهاية عام 2018نهاية عام 

كفيلة بالمحافظة على موجوداته المالية  . عالوة على ذلك، فقد اتبع البنك سياسة%8متطلبات بازل 

والمادية، واتخذ كافة التدابير الالزمة لذلك، كما حافظ على التوازن بين إيراداته التشغيلية ومصاريفه، 

وذلك من خالل اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتخفيض النفقات وضغطها لتحقيق معدل عائد مناسب في ظل 

 السيولة لدى البنك فهي تفوق الحدود القانونية التي وضعها مصرف الظروف الحالية. وفيما يتعلق بنسب

 2018بكافة العمالت، ففي العام  %30بالليرة السورية و %20سورية المركزي بحيث ال تقل عن 

أما بكافة العمالت  %42وأدنى نسبة سيولة كانت بحدود  %76بلغت أعلى نسبة سيولة بالليرة السورية 

على الترتيب( وهو مؤشر على  %49و %72) 2018نسبة سيولة خالل العام فقد كانت أعلى وأدنى 

قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته تجاه عمالئه، األمر عزز ثقة العمالء في البنك كمالذ آمن لحفظ 

إيداعاتهم، كما أن نسب السيولة المرتفعة في ظل الظروف االستثنائية مّكنت البنك من المحافظة على 

في الفترة السابقة وللمرحلة المقبلة. وفي تصريح للسيد بشار الست الرئيس التنفيذي لبنك  هامش أمان

سورية الدولي اإلسالمي أكد على أن البنك يعمل دائماً على تعظيم حقوق المساهمين من خالل تحسين 

ن يمستوى الربحية وتحقيق نمو دائم في في نتائج أعمال البنك، والمحافظة على حقوق المستثمر

والمودعين وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنك في كافة المجاالت من خالل تحسين عوائد االستثمار 

واألرباح الموزعة على اإليداعات. وأضاف الست: يحرص البنك بشكل مستمر على دراسة وتقييم 

نك نة البكافة المخاطر المحتملة ومتابعة خطط استمرارية العمل في كافة الظروف والحفاظ على مكا

وسمعته، وتحسين جودة محفظة البنك التمويلية، وتعزيز جودة وتنافسية الخدمات والمنتجات المقدمة، 

واالرتقاء بمستوى أداء العمل، وتعزيز دور اإلدارات الرقابية )التدقيق وااللتزام والمخاطر والرقابة 

أن البنك قام خالل العام الماضي  والتدقيق الشرعي( لما له من أدوار إيجابية في أعمال البنك. يذكر

وذلك من خالل توزيع أرباح على المساهمين على شكل أسهم  %43.29بزيادة رأسماله بنسبة  2018

مليار ليرة سورية. وفيما يتعلق بأداء سهم بنك سورية  13.7منحة ليصبح رأسماله بعد هذه الزيادة نحو 

هو من أكثر األسهم نشاطاً في السوق المالية، ويشهد الدولي اإلسالمي في سوق دمشق لألوراق المالية ف

إقباالً كبيراً سواء من قبل الشركات أو األفراد وهذا ما يجعله سهماً قيادياً في البورصة السورية، ومع 

أوما  2018من تعامالت السوق المالية  %60استحوذ سهم البنك على ما نسبته  2018نهاية العام 

 .وريةمليار ليرة س 15.5يعادل 
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 !!.. حاكم المصرف المركزي ينفي ما أثير حول تمويالت بنك سورية الدولي االسالمي - 5

 :الخبير السوري  

عدة مقاالت « الوطن»قال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول: نشرت جريدة 

مليار ليرة سورية لجهة  135تشير إلى قيام بنك سورية الدولي اإلسالمي بمنح تمويالت تقدر بحوالي 

و تضمنت هذه المقاالت تساؤالت الحقة حول مصير هذه المبالغ وإجراءات التدقيق التي تم   واحدة،

 تجاه إدارة المخاطر وتجاوز سقوف اتخاذها بمدى االلتزام بالقوانين واألنظمة النافذة في سورية والعالم

اإلقراض، وحول اإلجراءات المتخذة من قبل مصرف سورية المركزي والجهات الرقابية والوصائية 

 .إلظهار حرص الحكومة على أموال المودعين

في رده على جريدة الوطن ونشرته الجريدة نشير بدايةً إلى عدم دقة مضمون   وأكد حاكم المصرف

أن هذه األخبار عارية عن الصحة حيث إن بيانات المصرف المذكور خاضعة للرقابة هذه المقاالت و

الدورية من قبل مفوضية الحكومة لدى المصارف التي تبين عدم وجود أي تجاوزات على النسب 

االحترازية المقررة بقرارات مجلس النقد والتسليف، وبهدف التأكد من ذلك بشكل تفصيلي بما في ذلك 

دقة البيانات المصرح بها للمصرف المركزي فقد تم تكليف فريق رقابي متخصص للوقوف التحقق من 

على حقيقة تلك البيانات حيث تبين التزام المصرف بنسب التركز االئتماني وعدم وجود تجاوزات 

عليها، مع التزام المصرف بتطبيق آلية ممنهجة لمنح التسهيالت للعمالء من خالل وجود سياسات 

معتمدة للمنح االئتماني وإدارة المخاطر المرتبطة به ومصفوفة صالحيات ائتمانية مدروسة  وإجراءات

تراعي سقوف التسهيالت الممنوحة والجهات المخولة بالمنح وفق المخاطر المرتبطة بها، وتتخذ 

اره رالقرارات االئتمانية المرتبطة بالتسهيالت ذات األهمية النسبية باطالع مجلس إدارة المصرف وإق

 .()بما في ذلك األعضاء الذين أثير موضوع استقالتهم بناًء على المعطيات المذكورة بالمقال الصحفي

في هذا السياق أن مصرف سورية المركزي يمارس رقابته الحثيثة   الدكتور قرفول وبين

القوانين ووالمستمرة على القطاع المصرفي وفقاً للمعايير العالمية للرقابة على المصارف واألنظمة 

النافذة الناظمة لعمله ما ساهم في صمود القطاع المصرفي السوري وتحصينه من تبعات األزمة الحالية 

 .واألزمات المالية السابقة وتجنيب أي من المصارف مخاطر االنهيار والفشل

في رقابته على أدوات رقابية متنوعة سابقة وآنية   واوضح الحاكم أن المصرف المركزي يعتمد

الحقة سواء من خالل متطلبات الترخيص والدراسات والموافقات المسبقة الالزمة لتعيين مجالس و

http://syrianexpert.net/?p=38343
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اإلدارة واإلدارة التنفيذية وإصدار المنتجات المصرفية الجديدة أو من خالل الضوابط والتعليمات 

خاطر المتعلقة بعمل المصارف المنبثقة عن الممارسات العالمية المتعارف عليها بما يراعي الم

المصرفية المقبولة أو من خالل عملية الرقابة المكتبية على بيانات المصارف الدورية المصرح عنها 

والرقابة الميدانية على أنشطة المصارف وعملياتها التي تتم من قبل مراقبي مفوضية الحكومة لدى 

ف ارة المصرالمصارف والمراقبين المصرفيين الداخليين والتي توضع مخرجاتها برسم مجلس إد

العتماد اإلجراءات التصحيحية الالزمة في حال وجود نقاط قصور قد تعرض المصارف والمؤسسات 

المصرفية العاملة في الجمهورية العربية السورية ألي مخاطر مع فرض العقوبات الجزائية المناسبة 

والتي  ءات المطلوبةفي حال تبين عدم تبني إدارات المصارف بشكل مالئم وفي الوقت المناسب لإلجرا

ال تقتصر على المصرف فقط وإنما يمكن أن تشمل أيضاً اإلدارة التنفيذية ومجلس إدارة المصرف، 

على اعتبار أن هذه الجهات هي المعنية بشكل أساسي بوضع إستراتيجية عمل المصرف وسياساته 

ل ومتابعة أي مخاطر محتملة الداخلية بما يتوافق مع متطلبات الجهة الرقابية، كذلك إدارة كافة أعما

 .من الممكن أن يتعرض لها

إلى دور مصرف سورية المركزي إلى المهام المنوطة بمجالس إدارات المصارف   قرفول  وأشار

على اعتبار أنها تمثل المساهمين وتعنى باإلشراف على عمل المصرف ومتابعة مخاطره وحماية 

كمة السليمة بما يساهم في تعزيز متطلبات الضبط مصالحه، مع الحرص على التقيد بممارسات الحو

الداخلي وتعزيز نموه واستمراريته ويضاف إلى كل ذلك المتابعات الواجبة من جهة خارجية مستقلة 

)مدقق الحسابات الخارجي( وتقديم شهادة تعزز عدم وجود مخاطر يتعرض لها المصرف قد تؤثر على 

 .استمراريته

د أهداف مصرف سورية المركزي المحددة بالقانون هو تحقيق النمو وأوضح في هذا السياق أن أح

المستدام وعليه فإن المصرف المركزي يشجع كافة المصارف على التوسع بمنح االئتمان للمساهمة 

في إعادة دوران العجلة االقتصادية واإلنتاجية التي تدمر جزء مهم منها خالل سنوات األزمة، دون 

قد تؤثر في سالمة القطاع المصرفي، مع متابعة التزام هذه المصارف بالنسب تعريضها إلى أي مخاطر 

االحترازية التي أقرتها لجنة بازل والمحددة بقرارات مجلس النقد والتسليف سواء لجهة كفاية األموال 

 .الخاصة والتقييم الذاتي لرأس المال أم لجهة التركزات االئتمانية ومتطلبات إدارة المخاطر المصرفية

أما بخصوص ما ورد حول وفاء مصرف سورية الدولي اإلسالمي بالتزاماته تجاه المودعين في 

الدكتور قرفول بهذا الصدد عدم ورود أي شكوى بحق أي مصرف إلى   أوضح  سحب إيداعاتهم

مصرف سورية المركزية علماً أنه تم توجيه كافة المصارف بموجب التعميم المنشور على موقع 
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الذي أكد على حرية اإليداع  28/1/2019( تاريخ 507/16المركزي رقم )ص/مصرف سورية 

والسحب من الحسابات المفتوحة للعمالء مع حق العميل باللجوء إلى مصرف سورية المركزي لتقديم 

الشكوى بحق المصرف غير الملتزم بتلبية طلبات العمالء لسحب أرصدة حساباتهم المفتوحة لدى 

السورية أو بالقطع األجنبي، وبالتالي فإن المعالجة لمثل هذه الحاالت )في حال  المصارف سواء بالليرة

وجودها( تكون باللجوء إلى الجهة صاحبة االختصاص وليس بالتشهير عبر الصحف وعبر وسائل 

التواصل االجتماعي التي يمتد أثرها إلى فئات من المجتمع غير مطلعة أو مختصة ما يؤدي لإلساءة 

ع المصرفي والمساهمة ولو بشكل غير مقصود في تعريضه إلى مخاطر ال يمكن التنبؤ لسمعة القطا

بعواقبها وبالتالي تعريض االقتصاد الوطني لمخاطر كبيرة كون القطاع المصرفي يعتبر عصب 

 .االقتصاد

http://syrianexpert.net/?p=38340 

 

 ..وريون مرتهنون للقطاع الخاص بثلثي اقتصادهمالس - 6

هو عام استمرار صمود االقتصاد  2018اعتبر اتحاد غرف التجارة السورية أن العام الماضي 

 .السوري في وجه العقوبات والحصار االقتصادي الجائر وعام بدء الشراكة التنموية مع القطاع الخاص

ت سانا على نسخة منه أن االقتصاد السوري وبفعل وأكد االتحاد في تقريره السنوي الذي حصل 

امتالكه لمكامن قوة وأرضية متنوعة ومتعددة المصادر كونه اقتصادا حقيقيا فقد استطاع تفعيل قوة 

حركة التصنيع في أغلب المدن الصناعية الرئيسية واستعادة الزراعة مكانتها إضافة الستمرار 

 استيراد وتصدير السلع وتأمين انسيابها في األسواق المحلية كلالتجارتين الداخلية والخارجية وتسهيل 

 .ذلك ادى لحدوث تماسك واضح لبيئة االقتصاد السوري حماه من االنهيار

وبين االتحاد أن القطاع الخاص بامتالكه المقدرات والمعرفة ساهم بشكل واضح في حالة بدء  

 56المحلي االجمالي وتجاوزت نسبة استثماراته التعافي وتجلى ذلك بمساهمته بأكثر من ثلثي الناتج 

بالمئة من اجمالي االنتاج الصناعي وتوقع أن ترتفع هذه  40بالمئة من مجموع االستثمارات ونحو 

بالمئة في كل من االستثمار والمستوردات والصناعات  70المساهمة خالل العامين القادمين إلى نحو 

وخاصة مع اعادة افتتاح المعابر الحدودية مع األردن والعراق  التحويلية وإلى نسب أكبر في الصادرات

 .مستقبال

وأشار التقرير إلى أن الحكومة ومن منطلق االستفادة من الموارد والبدائل الوطنية ركزت عام  

على خلق األرضية المناسبة لتشجيع إنشاء صناعات خاصة تكون بديال  2019ومطلع عام  2018

http://syrianexpert.net/?p=38340
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التي ترهق كاهل االقتصاد السوري مع محاولة استخدام المحركات الذاتية للنمو للكثير من المستوردات 

االقتصادي لتحقيق مستويات سريعة من االنتعاش واعادة التوازنات لمجمل السياسات االقتصادية 

)النقدية والمالية والتجارية( عبر التركيز على دعم المشروعات الصغيرة لتحقيق أكبر عائد ممكن من 

 .مار لردم فجوة الخسائر التي لحقت باالقتصاد جراء الحرب اإلرهابية على سوريةاالستث

ويشير االتحاد إلى قدرة االقتصاد السوري وقطاعه الخاص تحديدا دون التمويل الخارجي على  

بالمئة من تكلفة إعادة اإلعمار من خالل إعادة بناء وتأهيل القدرات االنتاجية  40تحقيق ما يقارب 

التحتية وتحسين مناخ االستثمار لتشجيع االستثمار المحلي والخارجي واستثمار رأس المال  والبنى

البشري والتقييم المستمر لألثر االقتصادي للتشريعات واألنظمة وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات 

 .المصدرة واستقطاب التحويالت الخارجية بفاعلية واالدارة الجيدة لسياسة القطع األجنبي

وأكد اتحاد الغرف أهمية اعتماد المشاركة التنموية للقطاع التجاري ومنظماته الداعمة في مرحلة  

ما بعد االزمة نظرا لكونه قطاعا ديناميكيا تنافسيا منظما يتمتع بحرية الحركة في السوقين الداخلية 

ر مد على المرووالخارجية من خالل قوانين العرض والطلب عبر تشكيل نموذج اقتصادي جديد يعت

االنسيابي لكل المبادرات الداخلية والخارجية في جميع المجاالت االقتصادية واالجتماعية دون استثناء 

وسيكون التحادات وغرف التجارة دور فاعل في تحقيق االستثمار األمثل للموارد وتحقيق اقصى 

 .درجات النفع العام

رحلة التعافي واالنتعاش بالمشاركة في تحقيق ويحدد التقرير مهام القطاع الخاص السوري في م 

زيادة الناتج المحلي االجمالي وزيادة مشاركته في االدخار واالستثمار والمساهمة في زيادة الصادرات 

المصنعة وخلق فرص عمل جديدة لمعالجة مشكلة البطالة المتفاقمة والمساهمة في رفع مستوى الدخل 

رة التنافسية للقطاعات االقتصادية الرئيسية والمشاركة في معالجة الفردي من خالل التشغيل ورفع القد

احتياجات السكن والصحة والتعليم والبنية التحتية وخلق مناطق تنموية على مستوى القطر بما يحقق 

 .أهداف التنمية المستدامة

 سانا 

 ..قات صعبةمكافحة الفساد في مقدمة سلسلة مهام حكوميّة خاّصة..أجندة مزدحمة واستحقا - 7

 :الخبير السوري 
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تدل التصريحات التي يدلي بها رئيس الحكومة في معظم األوقات على شفافية وواقعية تماهي 

الواقع الصعب والظروف األزموية التي تمر بها البلد بعد حرب قذرة لمدة ثمان سنوات، وحصار 

 .حل سياسي وطني عادلوعقوبات ظالمة ضد الشرعية وضد اإلنسانية و قاتلة ألي توجه نحو 

و غالبا ما تتقاطع هذه التصريحات مع التشخيصات والرؤى التي تصدر عن عقالء السياسة  

واالقتصاد الساعين لحماية سورية ووحدتها و االنطالقة السريعة والقوية نحو سورية العادلة المتوازنة 

ؤية س الحكومة والذي يعبر عن رذات السيادة المطلقة و يستقي المتلقي من التصريحات األخيرة لرئي

السلطة التنفيذيّة، جدية أكثر من أي وقت مضى لواقعية التشخيص والحل ألغلب المواضيع المطروحة 

وأهمها الفساد المسرطن الذي اجتاح مفاصل الدولة، وتوسع بسبب األزمة المستفحلة وأولويات 

 . المواجهة

األبيض للسير في مواجهة هذا السرطان والذي  ولكن منذ أكثر من سنة بدأت الحكومة تعلن الخط

بدأ بتصريحات حول ضرورة اإلصالح اإلداري إلعادة البناء الوظيفي و مواجهة الفساد، ومن ثم يأتي 

الخطاب الرسمي الذي صنف الفساد بدرجة اإلرهاب من المخاطر التي تواجه سورية وليكتمل العنوان 

كسب غير المشروع ووضع إستراتيجية متكاملة للحد من بتصريح رئيس الوزراء بالعمل لقانون ال

وقوع الفساد، وهو ما يتقاطع مع رؤيتنا بأنه يجب اإلجماع على حل وطني استراتيجي لمعالجة الفساد 

نحيط به وصوال لتخفيضه ألدنى مستوى وهنا نقول إن اإلحاطة بالفساد ضرورة توازيا مع ترشيد 

لحاجة الماسة و لحجمه الكبير وتنوعه و توسعه األفقي اإلنفاق الحكومي والشعبي وخصوصا ل

بالمائة من الناتج المحلي  ٣٠مليار بما يساوي  ١٠٠٠والعمودي قبل األزمة قدر الفساد بحوالي 

اإلجمالي، وبذلك وضع تشريع يساير الواقع ضرورة، ولكن دون البدء بجدية بمشروع اإلصالح 

اشر للفساد، وهو موضوع التعيينات والتي ال تعتمد على اإلداري ندخل باالستحالة بأكبر باعث ون

 .الكفاءة والنزاهة وكذلك ضعف المتابعة والمحاسبة المنوطة بهيئات تابعة لمن يجب أن تحاسبه

وهنا نقول: يجب أن تكون هيئة الرقابة المالية والرقابة والتفتيش مستقلة وتتبع لمؤسسة الرئاسة  

صالح القضاء الذي يعاني من الفساد لدرجة سقطت عنه صفة الردع وكذلك تصعب المحاولة من دون إ

 .والعدل

وكذلك يجب أن تكون المحاسبات السابقة ماليا ترفد صناديق مخصصة لآلثار االجتماعية الناجمة  

عن الحرب القذرة والتي كان الفساد مدخال لها وبالحل المتكامل نصل لمرحلة القانون فوق الجميع 

يع ولدرجة مقبولة من الفساد المعولم والذي هو مذهب لمن يروجه فالفساد غير مقتصر ويطبق على الجم

 ..على عرق ودين ومذهب وجغرافية
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وكذلك من ضمن ما صرح به حجم الوفورات التي استطاعت الحكومة أن تجنيها من خالل الترشيد 

من تطبيق البطاقة  مليار كانت تذهب بال جدوى وكذلك الوفورات ٢٠٠ووقف الهدر ليصل لحوالي 

الذكية والتي رفضناها قبل األزمة ولكنها أصبحت ضرورة وحاجة وفرت مئات المليارات من الليرات 

ويستمر العمل بها لوقف الهدر والتهريب و عدالة توزيع الدعم وكذلك تطرق لموضوع األموال 

ب وضع برامج للغاية مليار ليرة ستوضع لإلقراض وهنا يج ٨٢٠المتوفرة بالمصارف لتقدر بحوالي 

من اإلقراض واألهداف المنوطة وكيفية استثمارها بشكل مجدي وفعال وضروري، وليس كما قبل 

األزمة والتي ذهب اغلب القروض ألمور غير مجدية و لتكون صعوبة بتحصيلها لكون جزء كبير منها 

سليع القروض لزيادة مليار وكذلك ت ٢٥٠غير قانوني و حجم القروض غير المستطاع تحصيلها حوالي 

الغريزة االستهالكية ولتسويق سلع وسيارات وغيرها وكذلك االنتباه للشريحة المستهدفة وعدالة 

االستهداف ومحاولة توجيه هذه القروض للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المجدية 

 .زيد من عودة أهلناكونها ضرورة إلعادة االنطالقة االقتصادية وقروض للترميم للمساعدة بم

وكذلك كان تصريحه إيجابي وذي مسؤولية اتجاه موسم القمح وغيرها من المواسم وخاصة  

بالمناطق الشرقية و تامين التسهيالت للتسويق للحكومة في ظل عصابات تابعة للخارج هدفها تهريبها 

المركزي  الليرة وفقا لسعر و زيادة الحصار والضغط على البلد وكذلك مما قاله انه قريبا سيكون تسعير

نتيجة االنطالقة اإلنتاجية وتحسن االقتصاد وهنا يبقى موضوع سعر الصرف لغزا فخالل األزمة لم 

يكن منطقيا وال مرتبط بحالة البلد وبمؤشراتها االقتصادية فكان يرتفع إن خرجت مناطق عن سيطرة 

امة ب والحاجة إنما غالبا طبقا للسياسات العالدولة وال يتغيير بعودتها ولم نر انه يخضع للعرض والطل

و كذلك تكلم عن رفع كفاءة الوحدات اإلدارية و تفعيلها بشكل مناسب وهو ما طالبنا به سابقا الن 

أسلوب اإلدارة المحلية جيد وفاعل وبناء و العطل كان من التطبيق وهو أسلوب فعال لتطبيق الالمركزية 

ضع اقتصادي جيد ولكن البد من أن ينعكس على الوضع االجتماعي ومهما يكن فإن ما نجده سيؤسس لو

وخاصة ألن االنعكاسات االجتماعية لألزمة يفوق التصور جرحى و مصابي حرب شهداء نازحين 

مهجرين مفقودين وثقافات جديدة عنيفة و جدران ثلجية بين السكان وغيرها، والتي تحتاج لجهود 

دة االنضباط والقانون و إلعادة المنظومة القيمية واألخالقية مضاعفة وخاصة بمؤسسات التنشئة لعو

والتي ابتليت بالفساد وأنتجت مخرجات فوضوية غير منضبطة ومهما يكن فإن إعادة الثقة بين الحكومة 

و الشعب مناط بمخرجاتها االقتصادية واالجتماعية وعدالة تطبيقها وبفرض القانون وتحسين المستوى 

ح ضرورة وقلنا سابقا إن الظروف الحالية تقضم اي زيادة في ظل ابتعاد الحكومة المعيشي والذي أصب

عن السوق وتركه ينظم نفسه متناسيين أن السوق في ظروف األزمات غير صحية ويصعب تركها 
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تنظم نفسها في ظل وجود أدوات كثيرة غير منضبطة و البعد عن فرض القانون.إن اإلدارة األزموية 

ل صعوبة الظروف ومحدودية الخيارات وقوانينها استثنائية بما يفي بالغرض كانت ناجحة في ظ

وننتظر نتائج اإلدارة ما بعد االزموية والتي تختلف عن األزموية وهنا البد من إعادة النظر بأغلب 

 .القوانين والرسوم والضرائب والقرارات بما يعطي عدالة بين المواطن و الحكومة والمنتج

لم تستطع الحكومة زيادة األجور فال ضير بجرعات عالجية عبر منح متتالية  وأخيرا نقول إن

تحرك األسواق وتنعش العباد..دوما تصريحات رئيس الوزراء تعطي ثقة أكثر من تصريحات الفريق 

 . االقتصادي المستنسخ عن ماقبل األزمة

والمجتمع المدني..ثالوث الرعب وهنا نقول: إن ثالوث القتل االقتصادي، البنك الدولي وصندوقه 

األميركي قد يلوح بفرضه بالقتل والدمار..ولكن يمكن المناورة عليه بما يحقق التوازن االجتماعي 

 .ويعيد الصالبة عكس وا تبتغيه االمبرياليّة و أدواتها

 جمعية العلوم االقتصادية  الدكتور سنان علي ديب 

http://syrianexpert.net/?p=39448 

 

 ”اتحاد غرف التجارة“التشاركية وتغير آلية العمل من أهم محددات النجاح على ذمة  - 8

 المصدر : تشرين 

ذكر اتحاد الغرف التجارية السورية أن القطاع الخاص ساهم في حالة بدء التعافي، وتجلى ذلك 

، %56ة الـنسببمشاركته في أكثر من ثلثي الناتج المحلي اإلجمالي، وتجاوزت مساهمته في االستثمار 

، ومن الصناعات %40، ومن اإلنتاج الصناعي ما يقارب الـ%95ومن الصادرات والنفط حوالي 

، وتوقع االتحاد أن تصل هذه المساهمات إلى أرقام أكبر في الفترة التي ستلي األزمة %55التحويلية الـ

يلية، وإلى نسب في كل من االستثمار والمستوردات والصناعات التحو %70بحدود  2021- 2019

 .أكبر في الصادرات

  قدرة

وأشار االتحاد في مذكرته إلى قدرة االقتصاد السوري، وقطاعه الخاص تحديداً بقدرته الذاتية من 

من تكلفة إعادة اإلعمار عبر المحركات الذاتية  %40دون التمويل الخارجي، على تحقيق ما يقارب 

اإلنتاجية والبنى التحتية، وتحسين مناخ االستثمار لتشجيع للنمو من خالل إعادة بناء وتأهيل القدرات 

االستثمار المحلي والخارجي، وتعزيز الحوكمة، وإعادة االستثمار إلى رأس المال البشري، والتقييم 
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المستمر لألثر االقتصادي للتشريعات واألنظمة، وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المصدرة، 

السل القيمة للمنتجات الغذائية والنسيجية واستقطاب التحويالت الخارجية وتعظيم القيم المضافة لس

 .بفاعلية، واإلدارة الجيدة لسياسة القطع األجنبي

  ال حجج

ولفت اتحاد الغرف التجارية إلى أنه للوصول إلى نتائج محددة وواضحة يجب التفاهم إلنجاز فرق 

عملها جميع القطاعات والنشاطات االقتصادية،  عمل مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص تتناول في

وفق قاعدة التفكير المشترك والتحليل المشترك والقرار المشترك، واعتماد المشاركة في صنع القرار 

وليس المشاورة فيه، وفي هذه الحالة فقط تتعزز بيئة األعمال، ولن يكون هناك أي حجة من وجود 

الجانب وسياسات مالية ونقدية ومصرفية غير مرضية للقطاع صعوبات أو عراقيل أو إجراءات أحادية 

 .الخاص

  مسح

ولفتت مذكرة االتحاد إلى أن هناك إجراءات مطلوبة من الحكومة لتمكين القطاع الخاص من أداء 

دوره، كاستكمال إنجاز البنية التشريعية والتنظيمية والضريبية المشجعة لعمل القطاع الخاص، وتعديل 

قرار أو قانون ال ينسجم مع آلية عمل القطاع الخاص الستكمال بنية إعادة اإلعمار المطلوبة، أو إلغاء أي 

واالستمرار في حركة تعديل التشريعات القائمة، وتحديث األنظمة باتجاه المزيد من التبسيط والمرونة، 

نفسها و واعتماد مبدأ قطاع األعمال سواء أكان عاماً أم خاصاً وجعلهما يعمالن في الظروف 

بالتسهيالت والميزات ذاتها، واعتماد مبدأ األولويات في دعم المشاريع االستثمارية وفق توجهات الدولة 

واستراتيجيتها، وذلك بوضع خريطة أولويات استثمارية لما بعد األزمة حسب المناطق ومراكز اإلنتاج 

افة تاجية والخدمية ذات القيمة المضوالتسويق، والتركيز على دعم االستثمار المباشر في القطاعات اإلن

العالية التي تركز على المهارات وكثافة المعرفة العلمية والتقنية، وخلق مراكز داعمة للبحث العلمي 

ونقل التكنولوجيا وتوطينها ودعمها بمراكز التأهيل، وإجراء مسح شامل لالحتياجات المستقبلية، 

وفق متطلبات المنافسة االقتصادية، فال تطوير للقطاع  ومتابعة تطوير القطاع العام وإعادة تأهيله

الخاص من دون تطوير مماثل ومواكب للقطاع العام، لكونهما شريكين متكاملين في العمل االقتصادي 

 .وتحرير العمل االقتصادي، والسيما االستثماري والتصدير، من جميع األعباء والكلف غير المسوغة

ى الخطوات المطلوبة من القطاع الخاص وذلك عبر إحداث تغيير في وفي المقابل لفتت المذكرة إل

آلية عمل القطاع الخاص التقليدي، والتفاعل بصورة أكبر مع المتغيرات والتحديات المستقبلية والبدء 

بصورة فورية بإعادة تأهيل المؤسسات الخاصة وفق قواعد المنافسة، وتعزيز األداء االقتصادي 
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اصة، والتركيز على العمل المؤسساتي الجماعي والمنظم عبر إقامة الشركات لمؤسسات األعمال الخ

حول مشجعات تحول شركات  61المساهمة بدالً من األنواع العائلية التقليدية، وتعديل القانون رقم 

األشخاص لشركات أموال محدودة المسؤولية ومساهمة، لضمان استمرارية عمل الشركات العائلية 

الشيها بالوفاة والتركيز على التوجهات التصديرية لكل مشروع استثماري، والسيما الناجحة وعدم ت

في الصناعات التي تبرز فيها مقومات الكفاءة النوعية والسعرية، التي تتركز في سورية كالصناعات 

الستمرار االنسيجية والتسويقية، وإدخال الوسائل الحديثة في اإلدارة والتنظيم لتنمية قدرتها التنافسية مع 

في تطوير أداء غرف التجارة والصناعة لتستطيع تقديم خدمات أكثر لقطاع األعمال من إقامة مراكز 

لترويج الصادرات واالستثمارات ومراكز للمعلومات والمساهمة في إقامة مؤسسات الئتمان 

ية من سورالصادرات، والتركيز بصورة أكبر على القطاع السياحي الذي يمكن أن يشكل بما تملكه 

 .إمكانات ومميزات أحد الصناعات الرئيسة التي توفر موارد إضافية مستمرة ترفد الدخل القومي

  إمكانات

وبيَّن االتحاد أن إمكانات القطاع الخاص السوري كبيرة ويمكن أن تسهم في عملية التنمية عبر 

خالل توافر فرص  التركيز على دعم نشاط القطاع الخاص في قطاعي التصدير واالستثمار، من

استثمارية مجزية في قطاعات الصناعة النسيجية والغذائية والكيمائية، إضافة للقدرة على إنتاج سلع 

تصديرية ذات كفاءة عالية ومنافسة في األسواق الخارجية، حيث يعتمد على درجة اإلسراع في خطوات 

اه تحسين أداء االقتصاد السوري، تحديد التجديد وبرامج إعادة اإلعمار التي تنتجها الحكومة باتج

وتحديث األنظمة والتشريعات االقتصادية والمالية والضريبة، وتحسين مناخ االستثمار لرفع كفاءة أداء 

 .القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في التنمية

http://syrianexpert.net/?p=39443 

 

 

 

 اآلثار االقتصادية واالجتماعية للزكاة.. توظيفها بما يحقق التنمية المجتمعية - 9

 2019أيار  16 :ثورة أون الين _ وفاء فرج _ميساء الجردي

أقامت غرفة صناعة دمشق وريفها المنتدى التعريفي اليوم بالتعاون مع فرع جامعة بالد الشام 

  الزكاة اقتصاديا بما يحقق التنمية في المجتمع ومجمع الفتح اإلسالمي وبنك الشام كيفية توظيف

http://syrianexpert.net/?p=39443
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وتناول الدكتور علي كنعان األستاذ في قسم االقتصاد المسؤولية االجتماعية للزكاة مبينا أنها فريضة 

 .إلزامية مالية خصصت للفقراء، وليس للتاجر أو الصناعي خيار إال دفعها

ء كانت تساهم في تحقيق دخول وزيادة مشيرا إلى أن هذه األموال لو تم توزيعها على الفقرا

االستهالك ومن ثم تساهم في زيادة الطلب على السلع، األمر الذي يساهم في زيادة اإلنتاج وتوفير 

ترليون لو دفع  ٤،٦فرص العمل. وبين كنعان أن سورية لديها فائض سيولة في المصارف تصل إلى 

زيعها على الفقراء لكان تم القضاء على الفقر في مليار وتم تو ١١٢زكاة عنها لوصل مبلغ الزكاة إلى 

مليار ليرة في العام  ١١عام واحد مشيرا إلى أن الجمعيات الخيرية فاضت من أموال الزكاة بمقدار 

  .تم إرسالها إعانات إلى دول أخرى ٢٠٠٥

إلى  ةوأشار كنعان الى دور الزكاة في تنشيط اإلنتاج وزيادة الدخل وزيادة الطلب كلي. باإلضاف

دورها االقتصادي والسياسي في إزالة الصراع والتناحر بين الطبقات ، وتحقيق العدالة االجتماعية 

 .وإيقاف االنحرافات االجتماعية وزيادة مستوى الكفاءة اإلنتاجية للعمال

  واقترح كنعان توجيه جزء من الزكاة للمساهمة في إقامة دورات تدريبية وجزء للتعليم والصحة

لدكتور باسل شحادات في قسم االقتصاد في مجمع الفتح اإلسالمي شرحا عن المحاسبة في وقدم ا

المؤسسات المالية اإلسالمية نظرا لكون هذه المؤسسات لها خصوصيتها في جوهر عملها مقارنة مع 

المصارف التقليدية التي تقوم في عملها على صيغة اإلقراض بينما المصارف اإلسالمية ومؤسسات 

اإلسالمية تقوم على صيغ مختلفة، األمر الذي ترتب عليه معايير محاسبية إسالمية تنظم هذا  المال

 .العمل بما يتوافق مع الصيغ الموجودة في المصارف

وبين شحادات انه صدرت العديد من المبادئ المحاسبية اإلسالمية من قبل المنظمات الدولية وان 

المبادئ كون تطبيق هذه المبادئ ستؤدي إلى إظهار المصرف المركزي كان السباق بتطبيق هذه 

البيانات المالية للمصارف اإلسالمية السورية بما تتسم به من شفافية وعدالة األمر الذي يساهم ويساعد 

في اتخاذ القرارات الصحيحة ومن هذه القرارات المتعلق بزكاة الثروة الن البدء في اكتساب مقدار 

القوائم المالية وفق مبادئ المحاسبة المالية اإلسالمية التي أعدت بشكلها  الزكاة يتوقف على أن تكون

 .الصحيح استنادا إلى مبادئ المحاسبة اإلسالمية

وقدم الدكتور احمد سامر القباني عن أحكام الزكاة وأخالقياتها واآللية التي تقدم من خاللها مبينا 

لحد من نسبتهم في المجتمع مشيرا إلى أهمية ضرورة وجود مشاريع إستراتيجية للتخلص من الفقر وا

تحقيق االكتفاء الذاتي والتركيز على المشاريع الصغيرة الفتا إلى دور صناديق الزكاة في معالجة 

 .المشكالت االجتماعية واالقتصادية للمجتمع
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ت ابدوره الدكتور عامر خربوطلي أشار إلى دور المسؤولية المجتمعية وعالقتها بالزكاة واإلعان

مشيرا إلى أهمية الزكاة من الناحية االقتصادية وعالقتها بالمسؤولية االجتماعية خاصة في الحرب التي 

مر بها القطر والتي تحقق نوعا من التكافل االجتماعي سواء للتجار أو الشركات مبينا أنها تساعد الناس 

ر الزكاة وأشار خربوطلي إلى تأثي الفقراء بهدف تحسين الحياة المعيشية للناس الذين يعانون من الفقر

على االستهالك القومي وعلى االستثمار واالدخار وعلى العمل االقتصادي مبينا أن المهم هو عملية 

انتقال األموال من األغنياء إلى الفقراء والتي تمثل عمال اقتصاديا ناجحا من منظور االقتصاد القومي 

 .ي إلى زيادة الدخل واالستثمار ويحقق التكافل االجتماعيالذي يشجع على االستهالك وفي النهاية يؤد

من جهته أوضح طالل الرفاعي رئيس قسم في دائرة التدقيق الشرعي في بنك الشام دور المحاسبة 

والمعامالت البنكية في تحديد النسب الدقيقة للزكاة مؤكدا على ضرورة معرفة الضوابط الشرعية في 

 .نت نقدية أو بضائع أو سلعاحتساب أموال الزكاة سواء كا

http://thawra.sy/index.php/economy/175801-2019-05-16-11-27-49 

 

خطوة جيدة و أسباب ارتفاع سعر الصرف ” المركزي“وزير االقتصاد : اجراءات  -سورية  - 10

 تصاديةليست اق

 :المصدر : الوطن  

الدكتور سامر الخليل اإلجراءات التي قام بها مصرف   وصف وزير االقتصاد والتجارة الخارجية

سورية المركزي تجاه رفع قدرة المصارف على تمويل المستوردات بالخطوة الجيدة واألفضل باالتجاه 

هم لتمويل مستوردات -السوداء–الصحيح، وتستهدف تخفيف لجوء المستوردين إلى السوق الموازي 

 .على اعتبار أن اللجوء إلى السوق الموازي يعني زيادة الطلب على القطع

وفي تصريح كشف عن قيام الحكومة بتحليل أسباب االرتفاع الذي طرأ مؤخراً على أسعار 

الصرف، وذلك عبر دراسة تفصيلية معمقة، ساهم فيها مصرف سورية المركزي، وأظهرت أن 

 .ب الجوهرية في ارتفاع سعر الصرف ليست أسباباً اقتصاديةً األسبا

وبيّن الخليل أن الدراسة حّددت جميع األسباب وراء ارتفاع سعر الصرف، والتي كان أهمها 

 .المضاربة، مع وجود ظروف مواتية للمضاربين في حينها

وكل هذه المهمة وأوضح وزير االقتصاد أن المصرف المركزي لم يعد يمول المستوردات بعد أن أ

إلى المصارف الخاصة، منوهاً بأن هذا اإلجراء من مصرف سورية المركزي صحيح بعدما ضاعف 

http://thawra.sy/index.php/economy/175801-2019-05-16-11-27-49
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قدرة هذه المصارف على التمويل، مبيناً أن هذا اإلجراء ساهم في تقليل عدد التجار المتجهين إلى 

 .السوق السوداء ليشتروا الدوالر وهذا أمر جيد

رفع سعر الدوالر أمام الليرة هو توجه التجار إلى السوق الموازي  ورأى الخليل أن ما يساهم في

حتى يتمولوا بالدوالر، حيث يزيد الطلب على الدوالر فيرتفع السعر، مبيناً أن إجازة االستيراد التي 

 .أشهر للصناعي تم تمديدها إلى السنة 6أشهر للتاجر و 3كانت تمنح لمدة 

ة لمصرف سورية المركزي باتت تتمحور حول تقليل عدد ولفت الخليل إلى أن السياسة النقدي

المتجهين إلى السوق الموازي، وذلك عندما أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً منذ فترة سمح بموجبه 

 .للمصارف الخاصة بمضاعفة قدرتها على التمويل من مراكز القطع التشغيلية الموجودة لديها

ن كانوا يحصلون على الدوالر لتمويل المستوردات من بالمئة مم 30وأكد وزير االقتصاد أن 

السوق السوداء أصبحوا اآلن يتمولون من المصارف، ومن ثم هذه السياسة النقدية تخفف من تعامالت 

 .السوق السوداء، وهي بذلك تصحح مسار هؤالء المتعاملين وهذه أقصى قدرة للمصارف على التمويل

بالمئة دفع  28الصرف الرسمي والسوق الموازي الذي وصل  ونّوه الخليل بأن الفارق بين سعري

الحكومة إلى تشكيل لجنة مؤلفة من وزارات االقتصاد والصناعة والزراعة، من أجل مستوردات 

القطاع الصناعي والزراعي، ووزارة التجارة الداخلية، من أجل المواد الخاصة بالمستهلك، إضافة إلى 

التعاون الدولي ومصرف سورية المركزي، مهمة هذه اللجنة تحديد وزارة المالية وهيئة التخطيط و

المواد والسلع األساسية والغذائية ذات األولوية بالتمويل وذلك لتحقيق عدالة االستيراد للمستوردين في 

وكشف وزير االقتصاد أيضاً عن مطالبات جديدة من قطاعات صناعية وزراعية إلدخال  .المادة الواحدة

ومستلزمات إنتاج إلى قائمة المستوردات لم تكن موجودة قبل ذلك، سوف تتم دراستها، مواد أولية 

 .وهناك سعي لتعديل قائمة المستوردات المسموح فيها بشكل شامل

http://syrianexpert.net/?p=39596 

 وقانون الكسب غير المشروع قريباً  حزمة اجراءات حكومية في برنامج وطني - 11

 المصدر : الوطن 

-2019أكدت الحكومة في اإلطار التنفيذي للبرنامج الوطني لسورية في ما بعد الحرب لعامي 

أن تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد مرتبطان بضرورة وضع إستراتيجية متكاملة، تركز على  2020

ومن ثم تطوير عمل الهيئات الرقابية وضمان استقاللها،  الحّد من وقوع الفساد إلى جانب مكافحته،

 .وبناء بيئة مؤسساتية ومجتمعية تعي مخاطر الفساد وتسهم في مكافحته

http://syrianexpert.net/?p=39596
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أن   وأوضحت الحكومة في مجال التطوير اإلداري والمؤسساتي ضمن برنامجها المنجز مؤخراً 

عداد قانون الكسب غير المشروع تلك اإلجراءات تعتبر من أولويات العمل، إضافة إلى العمل على إ

وإصالح وتطوير عمل المؤسسات الرقابية، مع التأكيد على تفعيل عمل بوابة البيانات الحكومية 

 .المفتوحة وحق الوصول إلى المعلومات

وبخصوص هندسة اإلجراءات اإلدارية وإجراءات تقديم الخدمات في المؤسسات، أشارت المذكرة 

تقدمها الجهات العامة، وإجراءات العمل فيها يأتي بغية توصيف هذه إلى أن جرد الخدمات التي 

الخدمات بصورة موحدة والعمل على تبسيطها، وضمان تقديم الخدمة للمواطنين وسائر المستفيدين 

منها بصورة مرضية من حيث الجودة والزمن، وذلك بالتوافق مع إستراتيجية الحكومة اإللكترونية، 

ة مكونات أهمها جرد الخدمات العامة واإلجراءات اإلدارية وتصنيفها، ومن حيث يتم العمل ضمن عد

ثم وضع األدلة التنظيمية واالسترشادية لعمل المؤسسات ووحدات اإلدارة المحلية، وذلك بالتزامن مع 

تبسيط اإلجراءات ووضع مؤشرات جودة تقديم الخدمات، إضافة إلى تفعيل بوابة إلكترونية لتعزيز 

مواطنين في اتخاذ القرارات، ومناقشة المشكالت الخدمية في حلها، وتقديم الشكاوى مشاركة ال

والمقترحات المتعلقة بأداء الجهات العامة، حيث تم تحديد عدة جهات لتكون هي المعنية، أولها وزارتا 

عاون تالتنمية اإلدارية، واالتصاالت والتقانة، وسائر الجهات العامة، إضافة إلى هيئة التخطيط وال

 .الدولي

ومن العناوين البارزة التي جاءت بالمذكرة للنهوض بعمل المؤسسات إصالح الوظيفة العامة وبناء 

القدرات ما يتعلق بدراسة التشريعات والنواظم المؤسسة للوظيفة العامة، والعمل على تطويرها، 

وتعزيز المهارات الالزمة وتطوير آليات إدارة الموارد البرية في الجهاز الحكومي، وبناء القدرات 

 .لرفع جودة األداء اإلداري لدى العاملين في الدولة والمجالس المحلية

وأكدت المذكرة ضرورة أن التطور المؤسساتي واإلداري مرتبط كلياً بإصالح وتطوير منظومة 

لنافذة ا التشريع السوري، وإلغاء االستثناءات غير المبررة في مناحي الحياة، وفي الصكوك التشريعية

ضمن مكونات منها مراجعة التشريعات السورية وتطوير منهجية التشريع إضافة إلى قياس األثر 

 .التشريعي

 إدارة محلية

تبنى برنامج الحكومة في مجال اإلدارة المحلية الخطة الوطنية لالمركزية، والتي تتم على بناء 

ية الممثلة بمجالسها المحلية، وبمشاركة وتفعيل آليات منظمة للمشاركة، بحيث تقود الوحدات اإلدار

القطاع األهلي والخاص والمنظمات؛ عملية التنمية المحلية، على النحو الذي يسمح بتعبئة الموارد 
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المتاحة على المستوى المحلي، وتوظيفها في وضع وتنفيذ برامج التنمية المحلية المتكاملة، وذلك في 

للدولة، ضمن عدة مكونات، منها تحديد االختصاصات التي إطار السياسات واإلستراتيجيات العامة 

يمكن أن تنقل إلى مجالس المحافظات، وإلى بقية مستويات المدن والبلدات والبلديات، ومن ثم ترتيب 

أولويات نقل االختصاصات وفق احتياج المواطن، وتحديد البرنامج الزمني لها، متضمناً الموارد المالية 

 .قل هذه االختصاصاتوالبشرية الالزمة لن

كما أكدت الحكومة في برنامجها ضرورة رفع كفاءة الوحدات اإلدارية، وتمكين المجالس المحلية 

ومكاتبها التنفيذية من ممارسة الصالحيات واالختصاصات المنوطة بها، وذلك لتطوير مناطقها 

عداد في الوحدات اإلدارية بكيفية إاقتصادياً وخدمياً وعمرانياً وثقافياً وسياحياً، ورفع كفاءة العاملين 

الخطط ومتابعتها، واختيار المشاريع وفق أولويات معينة، والتقييم والرصد لهذه الخطط، بالتوازي مع 

رفع الكفاءة اإلدارية، ضماناً ألداء العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بمستوى عال ضمن عدة مكونات، 

دريبية ووضع خطة التدريب ومن ثم تنفيذ ومتابعة خطط أولها إجراء تقييم سريع لالحتياجات الت

 .التدريب وتقييمها دورياً 

وبعد ذلك يتم االنتقال إلى خطط التنمية اإلقليمية والمحلية بحيث يتم وضع تصور مستقبلي لكل 

محافظة يترجم إلى خطط تنموية محلية وإقليمية، انطالقاً من الواقع الراهن، ووصوالً لتحقيق األهداف 

لعام والفرعية وخاصة التوازن التنموي والديموغرافي، مع األخذ في الحسبان اإلمكانات المادية ا

والبشرية لكل محافظة، والتركيز على مبدأ التكامل والتعاون والتشابك بين الخطط ضماناً لالستغالل 

راحل م لمختلف ماألمثل للموارد وتوفير االحتياجات، ومع إيالء أهمية كبيرة لعملية الرصد والتقيي

العمل ضمن عدة مكونات تتعلق بداية في تحليل الواقع الراهن ومن ثم وضع الرؤى واألهداف ووضع 

 .قائمة التدخالت البرامج التنفيذية

وحول تطوير الخدمات العقارية بينت المذكرة في برنامجها أهمية تحسين إجراءات تقديم الخدمات 

عاملة والقائمة، وزيادة عدد الدوائر العقارية انسجاماً مع المناطق العقارية في المديريات والدوائر ال

العقارية والوحدات اإلدارية، وتكوين منظومة ربط لتوفير الخدمات العقارية بين المحافظات من دون 

عناء، واألولوية لتحسين إجراءات تقديم الخدمات العقارية التوسع األفقي في مراكز الخدمة العقارية 

 .لخدمة العقارية عبر المحافظاتوتقديم ا

ومن المشاريع المطروحة ضمن البرنامج التنفيذي كما جاء في المذكرة تطوير النقل الداخلي 

وتطوير وتحسين جودة خدمات النقل داخل المدن، والعمل على تطوير شركات النقل الداخلي من خالل 
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خل المالئمة والمدروسة لحركة الباصات داتحسين جودة خدمات النقل، إضافة إلى توفير البنية التحتية 

 المدن

http://syrianexpert.net/?p=39352 

 

ابتعدوا عن ” : وزير المال“ونصائح ”.. صناعيي الحديث“ثالثة وزراء وجهاً لوجه مع  - 12

 األحباط، مشروع التحول إلى الري الحديث

 : الوطنالمصدر  

مطالب عديدة تقدم بها أصحاب المنشآت الصناعية خالل اجتماع مع وزراء الصناعة والزراعة 

والمالية أمس لمتابعة العمل في مشروع التحول إلى الري الحديث، والذي يعتبر خطوة أساسية لتحقيق 

معامل عادة تأهيل الاألمن المائي، حيث تمت مناقشة إمكانية تقديم جميع التسهيالت الالزمة والقروض إل

 .والمنشآت الخاصة بإنتاج مستلزمات الري الحديث

الصناعيون المتخصصون بمنتجات الري أكدوا أن هناك العديد من العقبات التي تعترض عملهم، 

مطالبين بإيجاد حل لموضوع الضابطة الجمركية الموجودة على الطرقات، والتي أرهقت الصناعيين، 

 .ة الكهرباء والمحروقات، واألهم من ذلك تخفيض فوائد القروض من الحكومةمنوهين بأهمية حل مشكل

ومن أبرز المسائل التي طرحها أصحاب المنشآت الصناعية موضوع تأمين المواد األولية 

الضرورية لهذه الصناعة، وخاصة الحبيبات البالستيكية، والمطالبة بأن يتم السماح باستيرادها للمعامل 

 .م معاملتهم معاملة المستثمرين في المناطق الحرةالمرخصة، وأن يت

كما طالبوا بتمويل أصحاب المشاريع بالقطع األجنبي، وأن يتم دعم أصحاب المنشآت من خالل 

 .دعم فوائد القروض، وتخفيض نسبة الفائدة على القروض من المصرف الصناعي لكونها عالية

الحديث يعتبر خطوة أساسية لتحقيق األمن وزير الصناعة معن جذبة أكد أن للتحول إلى الري 

المائي، الفتاً إلى أن الصناعيين شركاء للحكومة في إعادة إطالق مشروع الري الحديث بعد توقفه منذ 

مليار ليرة سورية بشكل أولي لإلقالع بالمشروع،  2، والذي تمت الموافقة على رصد مبلغ 2012العام 

 .وع وفق توجهات الحكومةوهو قابل للزيادة كدعم لخطوات المشر

وأوضح أن مشروع التحول إلى الري الحديث غاية في األهمية، ألنه يرشد الري االستهالكي 

والطاقة المائية وزيادة الناتج الزراعي، وتشجيعاً له وجهت الحكومة بمنح القروض ومحفزات 

 .للصناعيين إلقالع المنشآت

http://syrianexpert.net/?p=39352
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الحكومة مستعدة لتقديم الدعم لمعامل مستلزمات  من جانبه، بين وزير الزراعة أحمد القادري أن

معمالً، وذلك ضمن خطة إحالل المنتج المحلي بدالً من المستورد، داعياً  46الري الحديث البالغ عددها 

أصحاب المعامل المتوقفة إلى االستفادة من التسهيالت المقدمة لهم لجهة تخصيصهم بجزء من المبالغ 

 .المخصصة للقروض

أنه تم االستماع إلى الصناعيين ومقترحاتهم لتشكيل انطالقة جديدة حول المشروع، وهذه  وأشار إلى

المقترحات ستتم مناقشتها مع الجهات المعنية وإيجاد الحلول لها، وكلها تتعلق بتأمين الكهرباء 

 والمحروقات والمواد األولوية عن طريق االستيراد وتسهيالت القروض، وكلها مقترحات محقة ستتم

مليار ليرة  20دراستها مع الجهات المعنية، منوهاً بأن الحكومة جادة لدعم هذه المنشآت برصد مبلغ 

 .سورية لدعم القطاع الزراعي في موازنة الدولة

أما وزير المالية مأمون حمدان، فقد أبدى استعداده لتأمين القروض إلعادة إقالع المنشآت، لكن وّجه 

عن اإلحباط، ألننا بحاجة إلى اإلرادة، ومن يفكر كصناعي بعودة معمله نصائح للصناعيين باالبتعاد 

علينا العمل، معاً ونحن في الحكومة »إلى ما كان عليه في لمح البصر فهذا غير ممكن فهو مخطئ، 

نكافح للقضاء على اقتصاد الظل الذي يعتمد على التهريب ويسرق الكهرباء.. وغيرها، وما نريده اليوم 

 .«د على أنفسنا والتوجه إلى الزراعةهو االعتما

بدورها أكدت معاونة وزير االقتصاد والتجارة الخارجية رانيا خضر التوجه شرقاً إلعطاء األولوية 

إلجازات االستيراد، والسيما من الدول الصديقة، علماً أنه يتم دراسة كل موضوع على حدة، وأوضحت 

 .دية السيما معبر البوكمالأنه يتم العمل أيضاً على فتح المعابر الحدو

http://syrianexpert.net/?p=39711 

 

 

 ..بداية كسر القوالب القديمة..هيئة االستثمار السورية تعلن الئحة خدمات جديدة - 13

 المصدر: سانا 

عن خدمات جديدة لدعم وتبسيط إجراءات أعلنت هيئة االستثمار السورية عبر موقعها اإللكتروني 

المشروعات االستثمارية في قطاعات هيئة التخطيط اإلقليمي والتطوير واالستثمار العقاري والسياحة 

 .وغيرها بهدف تقديم الخدمات المثلى للمستثمر من خالل مركز خدمات المستثمرين بالهيئة

المبدئية إلقامة المشروعات واستقبال  وتتضمن الخدمات المقدمة من قبل الهيئة منح الموافقة

 2008لعام  15المراجعين واإلجابة عن استفساراتهم المتعلقة بقانون التطوير واالستثمار العقاري رقم 

http://syrianexpert.net/?p=39711
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وتعليماته التنفيذية وتلقي الطلبات الخاصة بترخيص شركات التطوير العقاري وإحداث مناطق للتطوير 

 .ن النافذة وإحالتها إلى الهيئة الستكمال اإلجراءات الخاصة بهاوالتثبت من توافقها مع أحكام القواني

وتمكن خدمات الهيئة المستثمرين من الحصول على ترخيص شركات التطوير العقاري بالنماذج 

 .المعتمدة لدى الهيئة أصوال وتسديد قيمة نماذج ترخيص شركات التطوير العقاري

هات العامة المعنية الستكمال الثبوتيات الالزمة وفي قطاع السياحة تتضمن الخدمات مراسلة الج

لمنح رخص اإلشادة والتوظيف السياحي داخل وخارج المخططات التنظيمية ومنح التوسطات لتأمين 

مصدر مائي للمشروع والتراخيص بالتفويض عن وزير السياحة لمستثمري المنشآت السياحية بمختلف 

بطلباتهم عن طريق الهيئة أو فروعها بالمحافظات بعد نجوم للمتقدمين  3إلى  2أنواعها من سوية 

 .التنسيق مع مديريات السياحة ووفق اآلليات المعتمدة والقرارات السياحية النافذة أصوال

وتقوم الهيئة بناء على الخدمات بالتوسط لمنشآت المبيت السياحي لدى وزارة المالية إلعفائهم من 

تثمار والتوسط للمنشآت والمشروعات السياحية للحصول على ضريبة الدخل بعد دخول المنشأة باالس

إجازة االستيراد للمواد والتجهيزات الالزمة إلشادتها وفرشها وتجهيزها وبموجب موافقة االستيراد 

وتعديالته  1985لعام  186الصادرة عن الوزارة وبما يتوافق مع قرار المجلس األعلى للسياحة رقم 

 .ع دفاتر الشروط لفرص االستثمار المعلن عنها عن طريق الوزارةوتعليماته التنفيذية وبي

وفيما يتعلق بتبسيط اإلجراءات المتعلقة بوزارة العدل أعلنت الهيئة عن وجود قاض عضو في إدارة 

التشريع ممثال عن الوزارة في الهيئة إضافة لوجود كاتب عدل مفوض ضمن النافذة الواحدة لتقديم كل 

ولتقديم الخدمات للمستثمرين فيما يتعلق بإجراءات وزارة التجارة .لمستثمرينالخدمات الالزمة ل

الداخلية وحماية المستهلك أعلنت الهيئة عن وجود معاون أمين سجل تجاري في النافذة الواحدة مفوض 

بتأسيس المؤسسات الفردية وشركات األشخاص وشركات محدودة المسؤولية وشركات محدودة 

 .خص الواحد والتوقيع على طلباتها وأنظمتها األساسيةالمسؤولية ذات الش

وفي تصريح لمندوب سانا أكد مدير عام هيئة االستثمار السورية مدين دياب أن الخدمات الجديدة 

تندرج ضمن استراتيجية إجرائية تحت عنوان الرعاية المتكاملة للمشروع االستثماري في كل مراحله 

ي واستيراد المواد لصالح المشروع وصوال إلى اإلنتاج وتصدير من التأسيس ومنح الترخيص االدار

 .المنتجات وانتهاء بتصفية المشروع بعد تحقيق النتائج المرجوة منه

ولفت دياب إلى أن الخدمات المذكورة تسهم بإنهاء تعدد الجهات التي كان يتوجب على المستثمر 

المستثمرين تضمن تنفيذ مشروعاتهم وإنجاحها  مع” عالقة سليمة وطويلة المدى“مراجعتها سابقا وبناء 

 .وإزالة معوقاتها والتخفيف من معاناتهم وتحقق في الوقت ذاته الرقابة الحكومية على تنفيذ هذه المشاريع
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وأوضح دياب أن الهيئة تعمل بالتعاون مع الوزارات والجهات العامة على إعداد دليل إجرائي شفاف 

يتم تحديد مدة معينة لكل خدمة تقدم من أي جهة للمستثمر تمهيدا للوصول مرتبط بالتكلفة والزمن بحيث 

إلى النافذة اإللكترونية الموحدة التي يجري العمل على المرحلة األولى فيها من خالل تأهيل الشبكة 

 .ليصار الحقا إلى الربط الشبكي بين الهيئة ومختلف الجهات المرتبطة بتقديم خدمات للمستثمرين

تكمال األدلة اإلجرائية وتدريب وتأهيل ممثلي الوزارات والجهات العامة في النافذة وبهدف اس

الواحدة بالهيئة لالضطالع بدورهم في تبسيط اإلجراءات وتقديم الخدمات للمستثمرين كانت الهيئة 

عقدت اجتماعا نوعيا منذ أيام مع الممثلين المذكورين في مركز خدمات المستثمر لتوضيح األهداف 

ألساسية المراد تحقيقها من المركز والدور المنوط بكل منهم للوصول إلى بيئة اجرائية تنظيمية ا

يشار إلى أن الهيئة دعت منذ نحو أسبوع المستثمرين أصحاب المشروعات غير  .متطورة لالستثمار

ذلك يعهم والمنفذة لمراجعة إدارتها المركزية وفروعها بالمحافظات لتقديم برنامج مادي وزمني لمشار

  .حتى بداية تموز القادم

http://syrianexpert.net/?p=39735 

 

 … ”الثروة القابلة للذوبان“ألف طن سنوياً من  200سورية تستعد إلنتاج  - 14 

 المصدر: سانا 

دمة قابلة للنفاد حيث تتجمع مياه األمطار القا تتميز المالحات السورية بأنها متجددة فالملح ثروة غير

من أعالي الجبال التي تحوي صخورا ملحية لتتجمع في أماكن منخفضة وعلى مساحات شاسعة وما 

 .أن تجف هذه المياه حتى تترك وراءها سنوياً أطنانا من الملح

 جددة ما يؤمن فرصوتعمل المؤسسة العامة للجيولوجيا على استثمار هذه المالحات الطبيعية المت

عمل مهمة ويوفر القطع األجنبي الالزم لالستيراد وبعد تحرير المالحات في تدمر وحلب باإلضافة 

إلى المنجم الرئيسي في دير الزور من وجود التنظيمات اإلرهابية فيها سارعت وزارة النفط والثروة 

دة تأهيل منجم دير الزور على أن المعدنية إلى وضع خطط إسعافية الستثمار الملح من مالحاتها وإعا

 .يبدأ إنتاج الملح خالل شهر أيار الحالي

وبناء عليه طلبت المؤسسة العامة للجيولوجيا من وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية في مذكرة لها 

إلى رئاسة مجلس الوزراء إيقاف استيراد الملح بعد أن تمكنت مالحات المؤسسة من استعادة عافيتها 

وتدوير عجلة إنتاجها، وبالتالي تغطية االستهالك المحلي بالكامل من ملح الطعام والملح الصناعي حيث 

 . ألف طن سنويا 200تبلغ حاجة سورية من الملح نحو 

http://syrianexpert.net/?p=39735
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وتضمنت المذكرة خطة المؤسسة الستثمار مالحة الموح في تدمر ومالحة الجبول بحلب والمباشرة 

ألف طن أخرى  100في دير الزور خالل األيام القليلة القادمة إلنتاج بإعادة تأهيل منجم ملح التبنة 

ألف طن ما يعني تصدير الفائض  200سنوياً من ملح الطعام لرفع الطاقة اإلنتاجية من الملح ألكثر من 

 . واالستغناء نهائيا عن االستيراد

احتياطي هائل مقارنة مليون طن ملح وهو  350ووفق المذكرة يبلغ االحتياطي الجيولوجي نحو 

 97باستهالك سورية السنوي ويعد حقل التبنة من أكبر الحقول وتصل نقاوة الطبقة الملحية ما بين 

بالمئة، وتم اكتشاف طبقة الملح الصخري فيه قبل نحو ستين عاماً وبدأ استثمار المنجم في عام  99ر8و

بأياد وطنية و مع تزايد الطلب على  تم تشغيله 1972من قبل شركة أريم اإلسبانية وفي عام  1969

مادة الملح الصخري كان ال بد من تطوير معدات العمل الموجودة في المنجم لتغطي حاجة سورية من 

 .هذه المادة فتم تطوير المنجم واضافة خط إلضافة اليود الى الملح

ة رهاب وتشمل خطيذكر أن البنية التحتية لمنجم ملح التبنة بدير الزور مدمرة بالكامل جراء اإل

إعادة التأهيل تشغيل مصعدي الرفع وسحب الهواء وإصالح المعدات المنجمية باإلضافة إلى إقامة 

 .مستودعات التخزين والمطاحن

http://syrianexpert.net/?p=39719 

 

 فرصة استثمارية مهمة” يلبغا“مجمع  - 15

 سانا-دمشق  2018-10-24

تعمل وزارة السياحة على إحداث برنامج متتالي اإلجراءات لعدد من المشاريع التي عرضت 

لالستثمار مؤخراً في عدد من المحافظات منها مشروع استثمار مجمع يلبغا في دمشق العائد لوزارة 

 .األوقاف

تكمال أعمال اكسائه المجمع يتوسط دمشق وسبق أن قامت وزارة األوقاف بعدة محاوالت الس

وتجهيزه لالستثمار إال أنها لم تكن ذات جدوى ما أدى إلى بقاء المبنى على الهيكل لعدة سنوات إلى أن 

تكاملت الرؤية الجديدة لوزارة األوقاف مع الخبرة القانونية والفنية لوزارة السياحة في مجال االستثمار 

وزارة السياحة حق اإلشراف  2018لعام  2رقم السياحي حيث يمنح قرار المجلس االعلى للسياحة 

على مواقع االستثمار السياحي العائدة للجهات العامة وطرحها لالستثمار المشاركة في دراسة العروض 

 .المقدمة وفق معايير محددة تكفل المشاركة وبحضور العارضين

http://syrianexpert.net/?p=39719
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 ر واالستثمار السياحيوفي حديث لمراسلة سانا يؤكد المهندس سعد الدين أحمد مدير إدارة التطوي

بوزارة السياحة أنه تم التوافق بين الوزارتين على تفعيل التعاون المشترك لطرح مجمع يلبغا لالستثمار 

باعتباره يشكل فرصة استثمارية مهمة توفر فرص عمل إضافة لما يؤمنه تصميم المشروع وواجهته 

 .كامل من النواحي البيئية والتصميميةمن االرتقاء بالبيئة المحيطة به والحرص على التطوير المت

ويشير أحمد إلى أنه تم وضع البرنامج التخطيطي االستثماري للمشروع من حيث االستخدامات 

الرئيسية المسموح بها على أال تقل السوية عن أربع نجوم فندق.. مطاعم .. صالة متعددة االستعماالت.. 

 خدام الترفيهي صالة سينما ثالثية األبعاد أو أكثر وصاالتمسبح .. شقق سياحية مخدمة فندقياً، أما االست

ألعاب، وألعاب أطفال وفيما يتعلق باالستخدام التجاري مركز خدمات رجال األعمال.. مركز تسوق.. 

 .محال تجارية.. مكاتب تجارية.. صاالت عرض

.. جيةوبخصوص االستخدام الصحي بين أحمد أن المجمع سيتضمن مركز خدمات للسياحة العال

خدمات طبية متنوعة .. مركز عيادات طبية متخصصة وفي الجانب الثقافي مكتبة حديثة.. صالون 

عرض خاص بتاريخ مدينة دمشق وغيرها من المدن السورية والمقومات األثرية والتراثية والحضارية 

 .ائيةالثن فيها أما االستخدام الرياضي صالة ألعاب رياضية ومركز تدريب للرياضيات الفردية أو

وأضاف أحمد: إنه يمكن للعارض إضافة أي مكونات ال تتعارض من حيث طبيعتها ومتطلباتها مع 

االستخدام التجاري أو السياحي المسموح به، مؤكداً حرص وزارة السياحة على أن يضم الموقع كل 

 االقتصادية الخدمات السياحية والترفيهية والتجارية المتنوعة بما يؤدي إلى رفع معدل الجدوى

 .للمشروع ويكفل أن يكون الموقع فرصة جادة وتجاوز الظروف الصعبة التي فرضتها األزمة الراهنة

ويلفت أحمد إلى أن إحداث مجمع استثماري راق من حيث التصميم الخارجي والعالقة الوظيفية 

والخدمات لكل من مكوناته الداخلية والمواصفات العالية لكافة األعمال فيه من اإلكساء والتجهيزات 

المختلفة سيدفع الجهات العامة ومالكي ومستثمري المباني القائمة في المنطقة إلى تحسين االستخدامات 

والوظائف فيها والعمل على تجميل واجهاتها إضافة إلى تحسين واقع الحديقة المجاورة والمنطقة القريبة 

واقع البيع والشراء وتطوير واقع ساحة المرجة برمزيتها من جسر الثورة وإنهاء الحالة غير المقبولة لم

 .التاريخية وإبراز جمالية المباني األثرية المحيطة بها الممتدة على جانبي شارع النصر

وأعد الفريق المشترك من الوزارتين كما يقول أحمد دفتر شروط خاصا باستثمار وإدارة المجمع 

هي وزارة األوقاف والتوصل إلى تحقيق استثمار للموقع بما يحقق أهداف وغايات الجهة المالكة و

يتضمن تجهيزه ووضعه ضمن حيز التشغيل المناسب حيث تم التوافق على أال تقل كلفة تنفيذ المشروع 

 .مليارات ليرة سورية 8ر7وتجهيزه عن 
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يع وويختتم أحمد حديثه بالقول إن خطة وزارة السياحة بمجال االستثمار السياحي ترتكز على تن

لتحقيق مشاريع سياحية متنوعة تقدم  المنتج السياحي الوطني ورفع معدالت توظيف رؤوس األموال

 .الخدمات لشرائح السياح في إطار متوازن يحافظ على المقومات الحضارية والتاريخية لسورية

 جوليا عوض

 https://www.sana.sy/?p=833796 

 

 !ضرورة المرحلة واإلمكانيات…التشاركية والتعاون االستثماري مع الخاص - 16

 المصدر: سيرياستيبس 

ينتقد البعض عقود التشاركية واالستثمار بين القطاعين العام والخاص من منطلق أن الخاسر دوما 

واالستثمار مع القطاع  من هذه العقود هو القطاع العام، ولذلك يطالب هؤالء بإلغاء عقود التشاركية

 .الخاص واالعتماد على إمكانيات وقدرات القطاع العام ومؤسساته

البد أوالً من التوضيح أن التعاون مع القطاع الخاص لتفعيل وتنشيط بعض مؤسسات وشركات 

 القطاع العام هو ضرورة تفرضها نقص اإلمكانيات والموارد البشرية والمالية والخبرة الفنية والتقنية،

وبالتالي ليس هناك من خيار، إال إذا هناك قبول ببقاء مؤسسات القطاع العام على حالها الذي ال يرضي 

 .أحد

في ضوء ذلك فإنه يجب البحث عن األسباب التي تدفع البعض لمعارضة مشاركة القطاع الخاص، 

عة للتعاون صورة مشجولعل من أبرز تلك األسباب يتمثل إما في التجارب الفاشلة التي عوضاً عن تقديم 

مع القطاع الخاص فإنها أثارت أسئلة كثيرة ومخاوف عديدة، إضافة إلى أن طريقة التعاقد واختيار 

الشركاء لم تكن تتم بالطرق القانونية والعالنية وهو عادة ما يثير تساؤالت وشكوك رغم أن العقود قد 

نسى أيضا أن عدم توفر المعلومات تكون لصالح القطاع العام وشروطها موضوعية ومنطقية. وال ن

الكافية عن العقود وتسويق ما تحققه من إنجازات تسهم في تعزيز الصورة الضبابية لمشاركة القطاع 

 .الخاص وتدفع البعض النتقادها وخلق رأي عام مضاد حولها

 إن المحافظة على القطاع العام وتعزيز دوره ومكانته تتطلب اليوم ضخ استثمارات كبيرة في

مؤسساته وشركاته، وفي ظل وضع إيرادات الخزينة العامة وضخامة احتياجات القطاع العام فإنه ال 

مفر من البحث عن مصادر جديدة للتمويل، والمشاركة مع القطاع الخاص إحدى تلك المصادر وهذه 

https://www.sana.sy/?p=833796


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

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

35 

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

تها المشاركة ال تعني بأي حال من األحوال التنازل عن ملكية المؤسسات والشركات العامة ومهم

 .الخ…ودورها أو تسريح عمالها

لذلك فالضرورة تقتضي تبديد مخاوف البعض عبر ضخ معلومات دقيقة وشفافة عن جميع عقود 

االستثمار مع القطاع الخاص والتعريف بجدواها االقتصادية والفنية وغاياتها واإلضافة التي ستقدمها 

طرق القانونية التي تضمن حصول الجميع على لمؤسسات الدولة ومنشآتها العامة، واألهم أن تتم وفق ال

فرصة متساوية في التقدم لها ليكون الفيصل بينها مصلحة الجهة العامة. وهذا ما أكدت عليه تعاميم 

 .الحكومة األخيرة

http://syrianexpert.net/?p=39654 

 

 ..تعاٍف تدريجي لقطاع الصادراتوزير االقتصاد يعلن  - 17

 

 :الخبير السوري

أكد وزير االقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن سياسة الوزارة في التجارة الخارجية وفتح 

 .سقوف قيم المستوردات وأحجامها ساهم في نهوض قطاع التصدير

درة جات السورية المصالخليل أوضح في بيان صحفي للوزارة أن بيانات التصدير وكميات المنت

في حالة ارتفاع مضطرد بعد ازدياد عدد الدول المستوردة للمنتجات السورية، ما يعني نجاح المنتج 

السوري بالنفاذ إلى أسواق انقطع عنها لفترة غير قصيرة، وبدأ باستحواذ أسواقه التقليدية السابقة، مؤكداً 

 .دولة 100أن البضائع والسلع السورية باتت تصل إلى نحو 

وبين الخليل أن الوزارة عملت على صعيد التجارة الخارجية ضمن محورين اثنين، أولهما االستيراد 

عبر مراجعة شاملة لقوائم المواد المعتمدة كدليل لالستيراد وتحديثها وفق متطلبات االقتصاد الوطني 

 .ودفع عجلة اإلنتاج

الطلب على العديد من المنتجات المحلية بعد وأشار إلى أن آلية ودليل االستيراد ساهما بتحفيز 

استعادة مجموعة من القطاعات الصناعية عافيتها تدريجياً، وخاصة صناعة الزيوت والسمون النباتية، 

إضافة إلى الكونسروة والصناعات الغذائية وبعض الصناعات الكيميائية والمنظفات وصناعة األلبسة 

 .وجزء من صناعة األقمشة

د لفت إلى أن مستلزمات اإلنتاج الزراعي والصناعي والمواد األولية وصلت إلى وزير االقتصا

هي للمواد الغذائية  %25بالمئة من إجمالي المواد المسموح استيرادها، في حين نسبة  75نسبة 

http://syrianexpert.net/?p=39654
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واألساسية غير الغذائية، وذلك بعد اعتماد الدليل التطبيقي اإللكتروني الموحد إلجازات االستيراد ووفق 

 .لبنود الجمركية الثُمانيّةا

وعزا الخليل قيام الوزارة بتعديل مدة إجازة االستيراد لتصبح سنة كاملة بعد أن كانت مدتها ثالثة 

أشهر للتاجر وستة أشهر للصناعي؛ ضماناً الستقرار ورود المواد، ومواجهة أية معوقات خارجية 

 .تؤثر على زمن التوريد

عار االسترشادية للمستوردات بالشكل الذي يضمن حماية المنتج وأكد الخليل أن تتابع ملف األس

المحلي بالنسبة لمواد يوجد لها مثيل من اإلنتاج المحلي ولكنه غير كاٍف وذلك من ضمن سياسة التجارة 

 .الخارجية

 6.5لنحو  2018وبين وزير االقتصاد أن قيم المستوردات الفعلية ارتفعت بالقيمة خالل العام 

 .2017بالمئة عن العام  21رو وبنسبة مليارات يو

ورأى الخليل أن زيادة الطلب على المواد األولية ومستلزمات اإلنتاج أثر وبشكل جلي على بدء 

 .حركة تعافي عدد من القطاعات الصناعية

وعلى صعيد التصدير كمحور من محاور عمل الوزارة على صعيد التجارة الخارجية، أوضح 

ت إلى تشخيص معوقات عملية التصدير البنيوية والطارئة لتجاوزها بعد إقرار الخليل أن الوزارة عمد

الخطة الوطنية للتصدير لتقديم الدعم التصديري بشكل مدروس، منّوهاً بأن الوزارة وضمن هذا اإلطار 

دعمت تصدير عدد من المنتجات المدرجة في قوائم حوافز التصدير كزيت الزيتون والصناعات 

 .لبسةالغذائية واأل

قياساً بنظيرتها في العام  2018وزير االقتصاد كشف عن ارتفاع الكميات المصدرة في العام السابق 

 .مليون طن 1.25لتصل بالحجم إلى أكثر من  2017األسبق 

يذكر أن الوزارة كانت افتتحت المركز الدائم للصادرات السورية في مدينة المعارض بدمشق 

لع السورية المتاحة للتصدير على جميع البعثات الدبلوماسية السورية بالتوازي مع تعميم قائمة الس

العاملة والفعاليات التجارية في الخارج وتفعيل نقطة تجارة سورية الدولية التي ترتبط باتحاد نقاط 

 .التجارة العالمية وتؤمن الترويج اإللكتروني للمنتجات السورية

http://syrianexpert.net/?p=39681 
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مليار شهرياً رواتب وحلول مشكلة الصرافات بفتح 12خاسر بعملية التوطين و” العقاري “   - 18

 الشبكات على الخاص

 المصدر : الوطن 

يبدو أن وصف مشكلة الصرافات اآللية واستعراضها مع مطلع كل شهر لم يعد أمراً مجدياً مهما 

هذا الوصف من صور وتعابير تحاول نقل المعاناة لشريحة واسعة من العاملين لدى الجهات حمل 

العامة الموطّنة رواتبهم الشهرية لدى المصارف العامة، وخاصة لدى المصرف العقاري، فما األسباب 

 الفعلية الستمرار هذه المشكلة وما الحلول والبدائل التي يمكن العمل عليها؟

المصرف العقاري اعتبر أن المصرف يتحمل عبئاً وجهداً كبيراً لتنفيذ هذه الخدمة، مدير لدى 

ألف  400أن عدد الموطّنة رواتبهم لدى العقاري من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين يتجاوز   مبيناً 

مؤسسة وشركة، بينما تصل كتلة الرواتب واألجور الشهرية التي يجب  550شخص، يعودون لنحو 

مليار ليرة سورية، وعلى المصرف تنفيذ  12رياً لدى الصرافات اآللية في العقاري نحو تغذيتها شه

أيام مع نهاية كل شهر، وهو أمر شاق ومضٍن، ويحتاج لمعطيات  7-6هذه التغذية وصرفها ضمن 

أفضل وزمن أوسع لتغذية وصرف هذه المبالغ شهرياً، وما يزيد األمر تعقيداً عدم توافر عدد كاٍف من 

صرافاً،  120صرافات اآللية العاملة، موضحاً أنه في دمشق ال يتعدى عدد الصرافات اآللية العاملة ال

مليون ليرة من فئة ألفي  16سعة كل صراف القصوى في حال كان يعمل بكامل جهوزيته للعمل نحو 

 .ليرة

طاقته  وحول المعوقات التي تواجه عمل الصرافات اآللية بين المدير أن المصرف يعمل بكل

لالستمرار في تقديم هذه الخدمة والحفاظ عليها، ولكن البد من توافر الكثير من مستلزمات وتجهيزات 

العمل، مثال على ذلك البد من توافر عدد أكبر من الصرافات اآللية ليتناسب مع عدد األشخاص الموطّنة 

ه تسديد الفواتير، وخاصة أنرواتبهم، ويستفيدون من خدمات الصرافات اآللية لجهة سحب الراتب أو 

شخص، بينما لدينا يتم تجاوز هذا المعدل بأضعاف،  300-200عالمياً كل صراف يقدم خدمات لنحو 

صراف جديد،  100وفي هذا اإلطار يسعى المصرف لزيادة عدد صرافاته اآللية عبر تعاقده لشراء 

ص في اته المتاحة حيث هناك نقبينما يسعى المصرف لتغذية الصرافات بشكل منتظم ومتتال وفق قدر

 .توافر السيارات الخاصة بنقل األموال وفي عدد العاملين لتنفيذ هذه المهام
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وفي سؤال عن سبب غياب عمل شركات نقل األموال التي كانت تعمل قبل األزمة أكد المدير أنه 

امل مع أي شركة ال يوجد أي شركة مرخصة اليوم للعمل في هذا اإلطار، وأن شركات التأمين ال تتع

 .لنقل األموال ما لم تمتلك كل التراخيص والموافقات الالزمة لعملها حتى تتمكن من تأمينها

وعن الحلول التي يمكن تنفيذها خالل المرحلة الحالية لحل مشكلة الصرافات وتفادي مظاهر 

ى لفت المدير إلاالزدحام واالختناقات أمام الصرافات ورحلة البحث للعثور على صراف في الخدمة، 

أن المطلوب فتح شبكات الصرافات اآللية بين المصارف على بعضها وتوحيد آلية العمل وإتاحة 

الفرصة لحامل البطاقة الستخدامها لدى أي صراف، وانه في هذه الحال البد من الربط واالستفادة من 

صراف، كلها داخل  300ن الصرافات اآللية المتوافرة لدى المصارف الخاصة والتي قدر عدد بأكثر م

الخدمة وقيد العمل، والبد من تنظيم صرف الرواتب واألجور الشهرية من الجهات والمؤسسات 

الموطنة رواتب العاملين لديها عبر توزيع هذه الصرفيات على أيام مختلفة، وهذا كله إلى جانب زيادة 

الدفع اإللكتروني بما يخفف  عدد الصرافات لدى المصارف العامة، واإلسراع بالتوجه نحو مشروع

 .من زخم الطلب على الكاش وبالتالي التخفيف من الضغط على الصرافات اآللية

ونّوه بأن خدمة توطين الرواتب لدى المصارف العامة هي خاسرة وال تغطي تكاليفها خاصة مع 

نحو  يتقاضي حاجة الموطنين لسحب رواتبهم فور توافرها لدى الصرافات اآللية حيث مازال العقاري

 .ليرات سورية لقاء الكثير من الخدمات التي يقدمها الصراف من سحب واستعالم وغيرها 5

http://syrianexpert.net/?p=39658 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أخبار اقتصادية قصيرة:

 استثمارية واعدة بين سورية وروسياوزير االقتصاد السوري من سان بطرسبورغ: أفق  - 1

http://syrianexpert.net/?p=39658
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 :الخبير السوري 

لدولي ا منتدى بطرسبورغ االقتصاديمحمد سامر الخليل على هامش  االقتصاد السوريلفت وزير 

، مشيراً ”تطور ويجري بحث تسهيل تدفق السلع بين البلدين روسياحجم التبادل التجاري مع “إلى أن 

 .”سوريامشاريع استثمارية بعدد من المجاالت في  شركات روسية بدأت “إلى أنه 

ة وال يمكن فعل ذلك بسرع الوضع االقتصاديتعمل على تحسين  الحكومة السورية“وأشار إلى أن 

 الرالدوعلى دول العالم ذات القرار المستقل التوجه نحو استبدال “، الفتاً إلى أنه ”بسبب الحرب

يجب العمل على تحضير قانون لجذب االستثمار إلى قطاعات واعدة في “، مشدداً على أنه ”األميركي

 .”االقتصاد السوري

ماً اننا لمسنا اهتما“، مشيراً إلى ”إعادة اإلعمار بدأت على مستوى توفير المواد األساسية“وأضاف: 

 .”من جانب شركات الدول الصديقة بالسوق السورية وإمكانية دخولها

http://syrianexpert.net/?p=40138 

 

 ..تعديل أسعار البنزين..والمدعوم بقي على حاله - 2

 :الخبير السوري 

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً عّدل بموجبة أسعار مبيع مادة البنزين بحيث   أصدر

 550بات  95ليرة سورية، وسعر الليتر أوكتان  425ليرة إلى  375من  90أوكتان  سعر الليتر  ارتفع

 .ليرة سورية، فيما يبقر سعر الليتر المدعوم على حاله دون تعديل 600ليرة بدالً من 

 .ليتر شهرياً لكل سيارة 100كما تبقى مخصصات كل سيارة من السعر المدعوم 

لعالمية للمادة وللتكاليف المرتفعة التي يجري عبرها تأمين تحريك األسعار جاء لمواكبة األسعار ا

 .المادة للسوق السورية

 .هذا وسوف يجري تحريك أسعار المادة صعوداً وهبوطاً وفقاً لحركة أسعار النفط عالمياً 

http://syrianexpert.net/?p=40276 

 

3 - Economy Minister: Participation in the St. Petersburg Economic Forum is an 

Opportunity to Strengthen Cooperation with Various Countries 

http://syrianexpert.net/?p=40138
http://syrianexpert.net/?p=40276
http://syriatimes.sy/index.php/economy/42101-economy-minister-participation-in-the-st-petersburg-economic-forum-is-an-opportunity-to-strengthen-cooperation-with-various-countries
http://syriatimes.sy/index.php/economy/42101-economy-minister-participation-in-the-st-petersburg-economic-forum-is-an-opportunity-to-strengthen-cooperation-with-various-countries
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 Saturday, 08 June 2019 

Moscow- Minister of Economy and Foreign Trade Dr. Mohammad Samer Al-Khalil 

said that the St. Petersburg International Economic Forum held in Russia was an important 

opportunity to meet with officials and businessmen from more than 140 countries to discuss 

the most important areas of enhancing cooperation between these countries. 

"Syria participates in the work of the Forum at its twenty-third session and this 

participation is reflected in a government delegation as well as a delegation of 

businessmen," Minister Khalil said in a statement on the sidelines of his forum. 

He pointed out that the St. Petersburg Forum devoted itself over the past years to be one 

of the most important platforms of economic dialogue in the world to discuss the most 

important issues facing the global economy at the commercial and investment levels. 

The events of the Petersburg International Economic Forum 2019 began on Saturday in 

the Russian city of St. Petersburg in the presence of Russian President Vladimir Putin, 

Chinese President Shi Jinping and the Secretary-General of the United Nations Antonio 

Guterres and the participation of a number of heads of state and government of the world 

in addition to the ministers and ambassadors and representatives of the entities of the 

Russian Federation and a large number Of representatives of Russian and foreign 

companies.  Sh. Kh. 

http://syriatimes.sy/index.php/economy/42101-economy-minister-participation-in-the-st-petersburg-

economic-forum-is-an-opportunity-to-strengthen-cooperation-with-various-countries 

 

4 - Syria, China Discuss Agricultural Cooperation 

 Tuesday, 04 June 2019 

Beijing- Minister of Agriculture and Agrarian Reform Ahmed Al-Qadri discussed with 

his Chinese counterpart Han Changfu the prospects for enhancing bilateral cooperation 

between Syria and China, especially in the field of agricultural technologies. 

The meeting, which was held at the headquarters of the Chinese Ministry of Agriculture 

in Beijing, dealt with issues of mutual concern. The two sides agreed to develop the 

protocol of agricultural cooperation between Syria and China and to enhance bilateral 

http://syriatimes.sy/index.php/economy/42101-economy-minister-participation-in-the-st-petersburg-economic-forum-is-an-opportunity-to-strengthen-cooperation-with-various-countries
http://syriatimes.sy/index.php/economy/42101-economy-minister-participation-in-the-st-petersburg-economic-forum-is-an-opportunity-to-strengthen-cooperation-with-various-countries
http://syriatimes.sy/index.php/economy/42058-syria-china-discuss-agricultural-cooperation
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cooperation, especially in the areas of modern agriculture technologies, nanomaterials, 

agricultural scientific research and exchange of expertise and visits. 

During the meeting, Mr. Al-Qadri reviewed the reality of agriculture in Syria and the 

sabotage it was subjected to by the terrorist organizations. He pointed out that the state 

continued to support the agricultural sector, which enabled Syria to maintain its food 

security and continue exporting many agricultural products. 

The meeting was part of Qadri's visit to China to attend the Syrian Day at the Beijing 

Flower and Horticulture Fair in Beijing.  Sh. Kh 

http://syriatimes.sy/index.php/economy/42058-syria-china-discuss-agricultural-cooperation 
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