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  تحية طيبة، 

 أرسل لسيادتكم: 

 ، 19/ 247م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 

 االقتصاد السوري

 2019 ،آب   18األحد 

 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 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                      

 مالحظة: 

 إعالمي ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية. أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته،
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Weekly Economic Report No. 247/19, 

Syrian economy 

Sunday, August 18, 2019 

The report is a follow-up to the economic media and the Web. 

I put it at the disposal of academics, economists, decision makers and 

followers, to facilitate access to economic information. It was pointed out that 

some of the information and data contained in the report might not be reliable 

enough and would need to be scrutinized by an expert or specialist. Help by 

checking this information with the source for reliability. 

I disclaim myself for any incorrect or inaccurate information contained in 

the report, as the source at the bottom of each article published in the report is 

responsible. 

with my best wishes 

 

                                              Prof. Dr. Mustafa Abdullah Al-Kafri 

                                 Faculty of Economics - Damascus University 

Note: 

I ask those who do not wish to continue sending the report to His 

Excellency, inform me to be deleted from the mailing list. 
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 االقتصاد السوري

مليون دوالر رواتب عامالت  12حيتان و تجاوزات تنهك االقتصاد.. السوريون أنفقوا أكثر من  - 1

 !!2019أجنبيات في 

 09/07/2019الثالثاء  

كشف مصدر في إدارة الهجرة والجوازات أن عدد العامالت اللواتي تم استقدامهن إلى سورية 

يتبين أن أجور عموالت المكاتب المذكورة لو عاملة، وبحسبة بسيطة  1215بلغ  2018خالل عام 

ماليين دوالر لهذه  10ضرب بالمبلغ الذي يتقاضونه يكون السوريون قد دفعوا في كل عام أكثر من 

المكاتب، ناهيك عن أجور العامالت، وهي مبالغ ال يسمح القانون بتقاضيها لكن السوق المغلقة بين 

 .رهؤالء الحيتان هي التي حكمت هذه األسعا

من  % 15حيث أجازالقانون السوري لمكاتب استقدام العامالت السورية ربحاً، كحد أعلى بنسبة  

مجموع قيمة أجر العاملة السنوي المتفق عليه مع المستفيد من السنة األولى، باإلضافة إلى المصاريف 

ا المستفيد ألف ليرة سورية، وهي قيمة إقامة يدفعه 500المثبتة بموجب إيصاالت وفواتير وهي 

ألف ليرة يدفعها قيمة بطاقة عمل للتأمينات االجتماعية، كما يحق له  75، إلى جانب مبلغ ” المكتب“

من مجموع قيمة أجر العاملة عند كل تجديد للعقد السنوي، في السنوات الثانية  % 10تقاضي نسبة 

 .والثالثة والرابعة

دوالر  200لتقاضي هؤالء العامالت أجور وبحسبة بسيطة مع افتراض أن المعدل الوسطي  

دوالر،  1080التي يحق للمكتب استيفاؤها يعادل ” الحد األعلى“شهريا يكون مجموع العموالت 

دوالر ال أكثر،  3000ألف ليرة أي كمجموع كلي  575باإلضافة إلى الرسوم المذكورة أعاله وهي 

” ياهاشتاغ سور“  صة، حسب ما تبين في جولةأما الواقع الحالي الذي يطبق في كافة المكاتب المرخ

دوالر كعمولة مكتب، علما أن راتب  9000- 8000للعديد من المكاتب، فإن الدفعة األولى تتراوح بين 

 .دوالر حسب الخبرة والجنسية 350-150العاملة يتراوح بين 

  ويؤكد 

يقها المكاتب العامالت عن طر وبنظرة بسيطة إلى الدول المجاورة، لبنان مثال، والتي يستقدم أغلب 

وبغض النظر عن قوانين الدولة وما تسمحه بتقاضي مبالغ العموالت نجد أن العموالت التي تتقاضاها 

 .دوالر فقط 1000مكاتب لبنان 
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بتدقيق أرقام إدارة الهجرة والجوازات حول أعداد العامالت األجنبيات والتي زودت وزارة  

مليون دوالر في  12"هاشتاغ سورية" يتبين أن السوريين أنفقوا أكثر من  الداخلية وفقا لما نشره موقع

 !كرواتب عمالة أجنبية 2019عام 

دوالر، وإذا افترضنا  350إلى  150وفي جولة على المكاتب وجدنا أن األسعار تتراوح بين الـ  

هو ما يعاكس دوالر، نجد حجم االستنزاف الكبير في القطع األجنبي، و 200أن وسطي الراتب هو 

التصريحات الحكومية، بأن تحويالت العمالة السورية من الخارج تساهم بخفض سعر الدوالر، ودخول 

فرصة عمل على السوريين، وذلك بحسب  3000القطع األجنبي، باإلضافة على إضاعة ما يقارب 

رتفاع نسبة ( والذي يتزامن مع ا2019-2018-2017بيانات الهجرة للعمال المستقدمين عن أعوام )

 .البطالة يوما بعد يوم

 !مخالفات بالجملة.. ومليارات مستحقة 

 10وتحدثت إدارة الهجرة والجوازات أيضا عن عدد العامالت المخالفات، والذي تبين أنه وبتاريخ 

، تم تفعيل نظام حاسوبي يتم من خالله معرفة كل عربي وأجنبي حصل على إقامة 2015حزيران 

 .المدة المحددة ضمن سوريا، وتجاوز

مخالفة، وقد صدر بحقهن إجراءات توقيف، باإلضافة إلى  1338وتبين أن عدد المخالفات هو  

وتفيد   إصدار بالغ يقضي بمراجعة فرع اإلقامة للكفالء، الذين تم استقدام تلك العامالت على أسمائهم،

عاملة  1075ين ما يقارب عاملة آنذاك، أي بقي في ذلك الح 263المعلومات بأنه تمت تسوية وضع 

 .ضمن سوريا، بغض النظر عن الزيادة التي حصلت منذ ذلك الحين حتى تاريخه

يعاقب بغرامة مالية قدرها مليون “، فإنه  2017/ لعام  40من من القانون رقم / 17وبحسب المادة  

التأخير  إذا تجاوزت مدةليرة، كل مستفيد يقوم بتشغيل العاملة لمدة تزيد على سنوات اإلقامة المحددة ، و

 .”ليرة سورية عن كل يوم تأخير 2000ثالثون يوما، يعاقب المستفيد بغرامة مالية قدرها 

ليرة ، عن كل يوم مخالفة  1000يعاقب بغرامة مالية قدرها “كما نص القانون في مادة أخرى، أنه  

ألف  500شهر، وبغرامة قدرها أ 6لإلقامة في سوريا، باإلضافة إلى الحبس لمدة تتراوح من شهر إلى 

 .أشهر 6ليرة سورية، بحق كل شخص أجنبي تجاوزت إقامته في سوريا أكثر من 

وبحسبة بسيطة لعدد العامالت المخالفات وقيمة تلك المخالفات نجد أن التحصيل الواجب استيفائه  

 كثر من المدة المحددة ، ومليون ليرة من المستفيدين الذين يشغلون العاملة أ 75من المخالفين : مليار و

مليون  150مليون ليرة غرامات تأخير عن األيام التي تتجاوز فيها الخدمة، وملياران و 150ملياران و

 !!ليرة مخالفات اإلقامة في سوريا
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 .وجميع هذه المبالغ المهملة يجب تحصيلها عن بدل فوات مدة اإلقامة 

عترفت أغلب المكاتب بتقاضيها للعملة الصعبة أما عن تقاضي المبالغ بالعملة الصعبة، فقد ا 

 .)دوالر(، بينما يتم إعطاء اإليصال بالليرة السورية

ولدى سؤال وزارة الداخلية، أفادت أنه لم ينص القانون على نوع العملة التي يجب تقاضيها، ولكن  

ة األمر أصبح عبار العرف السائد بين دول الجوار، أدى إلى أن تكون األجور بالعملة الصعبة، كما أن

عن اتفاق بين الطرفين على التقاضي بالعملة الصعبة كون المستقدم إلى القطر طرف أجنبي، إضافة 

 .إلى ذلك فإن تمويل أجور العاملة الشهرية إلى ذويها يتم بالقطع األجنبي

ما ك وهنا حّورت الداخلية السؤال إلى طريقة الدفع للعاملة، وسمحت بالدفع بالعملة الصعبة، 

 .اعترفت بتحويل األموال التي تستنفذ القطع األجنبي

والذي يمنع التعامل بغير الليرة  2013عام  54وعلى الرغم من صدور المرسوم التشريعي رقم  

السورية، إال أن المكاتب استمّرت بتقاضي العملة الصعبة، وباعتراف جميع المكاتب، وهو ما استغربته 

ه، وهنا ال بّد من السؤال عن سبب توقيف أشخاص يملكون بمحافظهم وزارة الداخلية وتساءلت عن

دوالر فقط، في الوقت الذي يوجد فيه من يتقاضى آالف الدوالرات بدون أي مشكلة! وخير دليل  100

 .على عدم شرعية األمر أن مكاتب استقدام العامالت األجنبيات تقوم بقطع إيصاالتها بالليرة السورية

http://b2b-sy.com/news/55741/ 

 

كبار المتمّولين السوريين نحو مبادرات في خدمة االقتصاد ” تحرج” وزارة االقتصاد  - 2 

 ..والمواطن

 :الخبير السوري 

رغم بفرض استحقاق تهيئة األرضية المناسبة إلرساء التنمية المستدامة وتوفير جميع متطلباتها 

الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب، السعي لفتح بوابة تعزيز التعاون االقتصادي الدولي على 

مصراعيها لتنشيط حركة التجارة الخارجية )استيراداً وتصديراً( وتوفير احتياجات المواطنين من جهة 

ة يما في مرحلومن جهة أخرى زيادة اإلنتاج وتوسيع مصادر الدخل والتشجيع على االستثمار، والس

 .إعادة اإلعمار التي بدأت سورية تخط مالمحها بثقٍة على وقع االنتصارات المتتالية لقواتنا المسلحة

http://b2b-sy.com/news/55741/
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وتالياً التركيز الذي انصب خالل الفترة األخيرة على تعزيز التعاون مع الدول الصديقة أسهم بشكل 

ي أدت إلى تدعيم مقومات صمود كبير في تنفيذ مجموعة من برامج التعاون االقتصادي الدولي الت

 0االقتصاد الوطني

 خطوات جادة

رجاالت القطاع الخاص في رحلة تنموية يتوقع أن ” أيدي” اختارت وزارة االقتصاد أن تتأبط 

 ..تكون مديدة بأجلها

صاغت الوزارة ما يضمن توطين بيئة تمكينية للقطاع الخاص، تتيح له ” سّد الذرائع” ففيما يُشبه 

 .وافياً من المساهمة التنمويةقدراً 

وفي مذكرة لها أشارت الوزارة إلى أنه انطالقاً من أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون 

تعديل النظام األساسي لمجالس األعمال السورية المشتركة مع دول العالم الذي  االقتصادي الدولي، تم 

تعزيز التبادل التجاري والتعاون االقتصادي مع هدف إلى االستفادة من إمكانات القطاع الخاص في 

الدول الصديقة، إذ ترافق هذا القرار بتوجيهات صارمة لضرورة التوسع في إحداث مجالس جديدة 

وإعادة النظر في المجالس غير الفاعلة، ومتابعة أداء مجالس األعمال المشتركة مع كل من روسيا 

ا، انيا لتفعيلها بما يتوافق مع الغاية االقتصادية من تأسيسهوالصين وإيران وبيالروسيا وأرمينيا وأوكر

 .ودراسة المشكالت والمعوقات التي تعترض عمل هذه المجالس وإيجاد الحلول المناسبة لها

 تعافي اإلنتاج

ووفقاً للمذكرة التي عرضتها صحيفة تشرين..تضيف )االقتصاد( أن األهمية الخاصة التي تحظى 

ة لجهة تأمين األسواق الخارجية الالزمة لتصريف المنتجات السورية خصوصاً بها التجارة الخارجي

آالف منشأة للعمل وتالياً بدء تعافي اإلنتاج وتأمين القطع األجنبي  110مع عودة أكثر ما يزيد على 

، ةالالزم لدعم خطط التنمية االقتصادية وتأمين حاجة البالد من السلع الصناعية واالستهالكية واإلنتاجي

دفعت الحكومة إلى إدراج تطوير الدبلوماسية االقتصادية في قائمة أولوياتها الستغالل كل ما تتيحه 

الدبلوماسية التقليدية من قنوات اتصال وأطر للتعاون واستقطاب رجال األعمال والمؤسسات 

قامت وزارةُ االقتصادية األجنبية الستثمار الفرص المتاحة التي توفرها مرحلة إعادة اإلعمار، إذ 

الخارجية بمالءمة هيكلها اإلداري للمساهمة في تعزيز وتطوير العالقات التجارية واالقتصادية بين 

الجمهورية العربية السورية والدول األخرى، وتسهيل إجراءات دخول المصدرين ورجال األعمال 

 .السوريين إلى الدول األخرى إلتمام عمليات التبادل التجاري

 اهتمام مسؤول
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يشكل اهتمام السياسة الخارجية باالقتصاد عبر الترويج للفرص االستثمارية والتمويلية تأكيد 

كعنوان لموقع سورية في النظام الدولي، إذ أكدت وزارة االقتصاد أهمية الدور الكبير « التوجه شرقاً »

ات تأمين هيل إجراءالذي لعبه االهتمام بتعزيز وتطوير العالقات االقتصادية مع الدول الصديقة في تس

استيراد مستلزمات القطاع الصناعي والمواد األولية الالزمة لتشغيل المنشآت الصناعية التي شكلت 

من قيمة المستوردات اإلجمالية، واالستفادة من التجارب الدولية في  %75نحو 2018خالل العام/ 

سورية إلى أكبر عدد ممكن من مجال تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة وتسهيل نفاذ الصادرات ال

الدول، من خالل الحصول على ميزات تفضيلية للصادرات السورية لدى دخولها إلى أسواق بعض 

الدول والسيما األسواق الجديدة كأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية والقرم بعد توقيع االتفاقيات المشتركة 

 .بخصوص ذلك

 ترويج استثماري

ية إعادة اإلعمار في سورية بما في ذلك االستثمار في المناطق وحظي الترويج لالستثمار وعمل

الحرة بجانب مهم من أهداف تعزيز وتطوير العالقات االقتصادية الدولية، إذ أشارت المذكرة إلى أنه 

يجري العمل على تفعيل بروتوكوالت التعاون الموقعة مع الدول العربية واألجنبية الصديقة وتوقيع 

مع دول أخرى وال سيما دول شرق آسيا والبريكس، لالستفادة من الخبرات  بروتوكوالت جديدة

المتوافرة لدى هذه الدول في مجال المناطق الحرة واستقطاب رؤوس أموال متخصصة ومتطورة مع 

هذه الدول إلقامة استثمارات في المناطق الحرة السورية بما يحقق رؤية الحكومة المستقبلية لتكون 

للمناطق الحرة إحدى دعامات االقتصاد الوطني، إضافة إلى التنسيق مع هيئة التخطيط المؤسسة العامة 

والتعاون الدولي للترويج واستقطاب الشركات من الدول الصديقة )روسيا_ إيران_ الصين( لالستثمار 

 ةفي المنطقة الحرة في حسياء وتوسيع المنطقة الحرة الداخلية في الالذقية بهدف إقامة معارض دائم

 .لمنتجاتها أو إقامة مصانع لتلبية حاجة القطر أو الدول المجاورة

وفي إطار الجهود المبذولة للترويج للفرص االستثمارية المتاحة في سورية قامت وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية بإعداد برنامج تنفيذي خاص يهدف إلى تحسين مؤشرات سهولة أداء األعمال، 

 .قطاع األعمال وإزالة العوائق أمام

 خطوات للمعالجة

الوزارة كشفت عن أنه يتم العمل اآلن على تصميم أنموذج الستبيان آراء قطاع األعمال والجهات 

الحكومية حول مكامن الخلل في بيئة االستثمار من خالل المحاور التالية: تبسيط إجراءات البدء 

ين ات، الحد من الممارسات االحتكارية، تحسبالمشروع االستثماري والسيما فيما يتعلق بتسجيل الشرك
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فرص نفاذ المشروعات للتمويل، تحسين خدمات البنية التحتية، معالجة عوائق سوق العمل، تسريع 

إجراءات التقاضي وفض المنازعات، وتوضيح النظام الضريبي، تعزيز الشفافية داخل الهياكل 

 .الحكومية

ن التوجه في الدبلوماسية االقتصادية إلى توسيع مشاركة ومع زيادة النشاط االقتصادي كان البّد م

الشركات السورية في المعارض الخارجية العامة والتخصصية التي تشكل فرصة مهمة اللتقاء رجال 

األعمال والمستثمرين، وذلك بالتوازي مع تطبيق آلية دعم حكومي تقوم على تقديم نسبة معينة لدعم 

ألرض والديكور، وهو ما أدى إلى زيادة مساهمة المعارض الخارجية تكاليف المشاركة السورية في ا

في تنامي حجم الصادرات عن طريق إبرام العقود التصديرية وحصول أغلب الشركات المشاركة على 

وكالء أو موزعين لمنتجاتها في األسواق المستهدفة، من دون أن ننسى الجهود الترويجية الكبيرة التي 

 .يات للترويج للمعارض التي تقام في سورية والسيما معرض دمشق الدوليبذلت على كل المستو

http://syrianexpert.net/?p=40782 

 

 ..شبكة محليّة للنقل السككي في دمشق وحولها..ومنظومة استثمارية متكاملة لمؤسسة عامة - 3

 : الثورةالمصدر  

المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، خارطة طريق متكاملة لمستقبل أعمالها، في رسمت 

 .أبعاد متخصصة بالنقل السككي و أخرى تتعلق باالستثمار العقاري للموجودات واإلمكانات

وأكد مدير عام المؤسسة حسنين علي أن لدى المؤسسة خارطة استثمارية لكافة العقارات التابعة 

بطرحها لالستثمار في المزاد العلني بالتنسيق مع الجهات المعنية، األمر الذي يحقق لها  لها التي تقوم

إيرادات جيدة تمكنها من تغطية نفقات مشروع نقل الضواحي المؤلف من أربعة محاور والذي سينطلق 

من المحطة األم خلف محطة الحجاز ويتفرع عنها ضمن أربعة محاور األول منها سينطلق من محطة 

الحجاز باتجاه محطة القدم ثم محطة السيدة زينب إلى مدينة المعارض وصوالً إلى محطة المطار، أما 

المحور الثاني فبدايته ستكون من محطة الحجاز باتجاه محطة القدم ثم صحنايا إلى الكسوة فالدير علي 

الحجاز باتجاه وصوالً إلى منطقة الجامعات في غباغب، في حين خط سير المحور الثالث من محطة 

القدم إلى محطة حوش بالس ومنها إلى داريا ثم المعضمية فقطنا، أما بالنسبة للمحور الرابع فستكون 

 .نقطة انطالقه من محطة الحجاز إلى البرامكة ثم الربوة ودمر والهامة وصوالً إلى قدسيا

http://syrianexpert.net/?p=40782
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ككية حاور السوكشف علي عن سعي المؤسسة للتواصل مع الدول الصديقة لتطوير واستثمار الم

التابعة لها من خالل مشروع نقل الضواحي بالقطارات الكهربائية، وعليه تلقت المؤسسة عدداً من 

العروض من شركات روسية وإيرانية وصينية وهي اآلن قيد الدراسة للوصول إلى صيغة تعاقدية وفق 

لى لخاصة في منطقة غباغب عقانون التشاركية، كما تتم حالياً دراسة الطلب الذي تقدمت به الجامعات ا

ألف طالب من دمشق إلى مقر جامعاتهم  40اتوستراد درعا للعمل على تسيير قطار بشكل يومي لنقل 

هناك وفي الفترة الحالية تقوم المؤسسة بطرح العقارات العائدة لها لالستثمار حيث أعلنت وبالتنسيق 

في الحجاز على  748في المنطقة العقارية مع وزارتي النقل والسياحة عن استثمار فندق خمسة نجوم 

 .2م 5100ارض مقهى الحجاز بمساحة تقدر ب 

وفي سياق متصل أوضح أن المؤسسة بدأت بتنفيذ نفقين رئيسيين في مدينة دمشق لتفادي التقاطعات 

حتى تاريخه، والنفق الثاني  %70المرورية األول من محطة الحجاز إلى محطة القدم بنسبة تنفيذ بلغت 

، مشيراً إلى أن هذا المشروع % 69كم بنسبة تنفيذ 2من محطة الحجاز إلى منطقة الربوة بطول 

سيساهم وبشكل كبير في حل أزمة النقل في مدينتي دمشق وريفها، ويتكامل مع مشروع مترو مدينة 

دمشق وكذلك مع الخطوط الحديدية السورية من خالل عدة محطات مترو دمشق الممتدة من القابون 

الى المعضمية والسيما المحطة التبادلية في الحجاز وفي منطقة البرامكة حيث بإمكان المواطن القادم 

من ريف دمشق عبر المحاور األربعة الوصول إلى المحطة األم خلف الحجاز أو القادم من مطار 

وط مع الخط دمشق الدولي التنقل داخل مدينة دمشق عبر المترو، إضافة إلى تكامل هذا المشروع أيضاً 

الحديدية القادمة من المحافظات األخرى حيث بإمكان القادمون من أي محافظة الوصول إلى وسط 

المدينة عبر القطارات الكهربائية من خالل المحطة التبادلية الموجودة في مدينة المعارض، وكذلك 

 الدولي االنطالق من الربط مابين وسائط النقل البري والجوي حيث بإمكان المغادر عبر مطار دمشق

 .محطة الحجاز وصوالً إلى محطة المطار

حسنين أشار إلى أن مشاركة المؤسسة في معرض دمشق الدولي سيكون ضمن جناح وزارة النقل 

عاماً تم تصنيعها من قبل عمال  120حيث سيتم عرض نموذج لقاطرة بخارية قديمة يزيد عمرها عن 

قية، حيث سبق وأن تم عرض هذه القاطرة في الدورة األولى المؤسسة كنموذج مشابه للقاطرة الحقي

، كما سيتم عرض مجسمات عن مشاريع المؤسسة كمشروع نقل 1954لمعرض دمشق الدولي عام 

الضواحي وعرض عن تطوير فندق سميراميس التابع للمؤسسة إضافة إلى خارطتها االستثمارية، 

حف السككي للمعدات واألدوات والوثائق وكذلك عرض نماذج لوحات السيارات، وعرض عن المت
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الخاصة بالمؤسسة والتي كانت تستخدم في صيانة القاطرات والخطوط الحديدية والتي يزيد عمرها 

 .عاماً  120أيضاً عن 

وبالنسبة لنسب تنفيذ خطة المؤسسة لغاية نهاية النصف األول من العام الحالي أوضح حسنين أنها 

ل محطة القدم وتسويرها تمهيداً إلعادة إطالق الورشات الموجودة فيها حيث تم إعادة تأهي %54بلغت 

وصيانة القاطرة )تروللي( ووضعها في الخدمة باإلضافة إلى القاطرات البخارية القديمة على محور 

الربوة الزبداني، كما تمت صيانة هنكار معمل لوحات السيارات في محطة الميدان والذي لم يتوقف 

سنوات الحرب حيث غطت المؤسسة وال تزال كافة طلبات مديريات النقل في سورية  العمل فيه خالل

فيما يخص تصنيع اللوحات الخاصة بالمركبات، مؤكداً أن عدد اللوحات المصنعة سجل حتى تاريخ 

زوجاً من اللوحات، كما بلغت إيرادات المؤسسة لغاية نفس التاريخ أكثر  22378حزيران الماضي  30

مليون ليرة، مشيراً  238مليون ليرة، والنفقات المصروفة  232ون ليرة بأرباح تجاوزت ملي 470من 

إلى أن المؤسسة تعمل على تنفيذ مشروع االتمتة بالتنسيق مع جامعة دمشق حيث تمت أتمتة إعمال 

غالبية مديريات المؤسسة إضافة للربط مع باقي الوزارات والمؤسسات التي لها صلة وتعامل مع 

 http://syrianexpert.net/?p=40790 .سة، األمر الذي يختصر الوقت ويسهل اإلجراءاتالمؤس

 

 مقترحاً لدعمها ؟ 14دراسة: تسعة أسباب لتردي الزراعة في سورية .. و  - 4

  

 17/07/2019األربعاء  الوطنالمصدر: 

الدكتور هيثم عيسى تسعة أسباب لتردي وضع الزراعة في سورية خالل حّدد الخبير االقتصادي 

مقترحاً لدعمها وتطويرها، وذلك في دراسة من منظور اقتصادي كلي  14وقدم  2010-2005الفترة 

 .عرضها خالل اجتماع حكومي نوعي ترأسه رئيس مجلس الوزراء عماد خميس مؤخراً 

الستراتيجيات االقتصادية الكلية، وفشلها في وتضمنت أسباب تردي الزراعة قصور الخطط وا

إنجاز هدفين تنمويين أساسيين، األول تطوير قطاع الزراعة واستنفاد إمكاناته، والثاني تطوير 

القطاعات األخرى وبشكل خاص الصناعة التحويلية حيث يستوعب هذا األخير منتجات قطاع الزراعة 

همة لها مثل األدوات واآلالت الزراعية واألسمدة ويقوم بتصنيعها وكذلك يؤمن مدخالت مختلفة م

 .وغيرها

ومن األسباب أيضاً بموجب الدراسة ضعف التخطيط االقتصادي القطاعي على مستوى قطاع الزراعة 

وعدم وجود رؤى تنموية طويلة األجل لقطاع الزراعة، األمر الذي أدى إلى حصول إخفاقات كثيرة 

http://syrianexpert.net/?p=40790
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تطوير الحمضيات وغيرها(، وتحول النجاحات في هذا المجال  )مشروع تطوير منطقة الغاب، مشروع

، مقابل %1.5إضافة إلى تراجع مشاركة القطاع العام والمشترك في النشاط الزراعي إذ تبلغ  .إلى فشل

، بالترافق مع غياب روح التنظيم وريادة األعمال واالستثمار عن %98.5سيطرة القطاع الخاص 

للثروة الحيوانية، وضعف « السرح»وب الزراعة األسرية والتربية مشاريع الزراعة، وهيمنة أسل

 .إمكانات التمويل الزراعي المتاحة

ومن أسباب تردي الزراعة في سورية اإلهمال الكبير لمسألة التسويق الزراعي ببعديه المحلي 

 بأنشطة التسويق الزراعي، وضعف سياسات« تجار سوق الهال»والخارجي وتحكم القطاع الخاص 

الدعم الزراعي وعدم فعاليتها، وعدم وصول الدعم إلى مستحقيه، وتجاهل المخاطر المتعددة التي 

تواجه النشاط الزراعي، وغياب تام ألنشطة التأمين الزراعي، وعدم استقرار أسعار مدخالت الزراعة 

 .ل دائموتقلبها وارتفاعها، مثل أسعار الوقود والكهرباء واألسمدة وغيرها، وعدم توفرها بشك

 مقترحاً  14

تضمنت مقترحات دعم الزراعة في سورية وتطويرها بموجب الدراسة وضع خطط التنمية 

االقتصادية واستراتيجياتها على أساس تحقيق النمو المتوازي والمترابط بين قطاعي الزراعة 

التخطيط  بوالصناعة التحويلية، حيث يتكامل تطوير كل قطاع مع تطوير القطاع اآلخر، واتباع أسلو

طويل ومتوسط وقصير األجل لالستثمار الزراعي، مع إصدار قوانين مناسبة خاصة باالستثمار 

 .الزراعي، من أجل المحافظة على المساحات المزروعة حالياً وزيادتها مستقبالً 

إضافة إلى تحفيز مأسسة العمل الزراعي ووضع السياسات المناسبة لزيادة العائد االقتصادي على 

اريع الزراعية بما يكفل رفع قيمة ريع األرض بالنسبة إلى سعرها وذلك للحد من تفتيت الحيازات المش

الزراعية وبيع أجزاء من األرض، وتصميم سياسات فعالة للتمويل الزراعي، من أجل زيادة القدرة 

جات تأمين تالمالية للمزارعين على شراء التقنيات الحديثة المكلفة، واقترح أيضاً تصميم برامج ومن

 .تناسب العمل الزراعي، تحقق االستقرار للمستثمر الزراعي عند حدوث مخاطر أياً كان نوعها

ومن المقترحات أيضاً وضع خطط اقتصادية دقيقة من أجل تحفيز االستثمار في مجال التسويق 

 واتجاهات الزراعي المحلي الداخلي والخارجي، بما يشمل دراسات استطالع السوق المحلية والدولية

التغير فيها وكذلك أذواق المستهلكين وتفضيالتهم واستخدام نتائج هذه الدراسات في توجيه االستثمار 

الزراعي، ووضع خطط للتوسع في تأسيس شركات الخزن والتبريد العامة والخاصة الستيعاب فائض 

جات الزراعية في اإلنتاج الزراعي في فترات المواسم والمحافظة على استقرار العرض من المنت

األسواق في خارج فترات الموسم، بما يضمن استقرار اإلنتاج الزراعي من جهة واستقرار األسواق 
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واألسعار فيها من جهة ثانية بما ينعكس إيجاباً على المنتج والمستهلك معاً، ووضع استراتيجيات علمية 

المصادر المختلفة للمياه )سطحية وموضوعية إلدارة الموارد المائية لتحقيق التوازن في استخدام 

وجوفية( حيث أدت عوامل عديدة مثل ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء )وعدم توفر الكهرباء( وأسعار 

المضخات وعدم األمان وسرقة تلك المضخات وغيرها من األدوات إلى التحول من االعتماد على 

 .اآلبار إلى المياه السطحية

موضوعية لالنتقال إلى الزراعة الحديثة التي يقل اعتمادها على إضافة إلى وضع خطط علمية و

العوامل الطبيعية والمناخية ويزداد اعتمادها على التكنولوجيا الحديثة، ووضع استراتيجيات علمية 

وموضوعية إلدارة موارد البادية والسيما فيما يخص تنظيم الرعي الزراعة فيها بما يحافظ على 

سيعها لتخفيف العبء المتعلق بزراعة المحاصيل العلفية وبما يسهم في تخفيض مراعيها ويساعد في تو

تكاليف تربية المواشي، وإنجاز مخططات تنظيمية للمدن تتيح أماكن كافية للتطوير العقاري بما يحفظ 

 .األراضي المستخدمة في الزراعة ويحميها من السكن العشوائي المخالف

مع اتحاد الفالحين ووسائل اإلعالم من أجل تغيير الصورة واشتملت المقترحات أيضاً العمل 

النمطية للفالح في المجتمع من شخص بسيط من مستوى معيشي وتعليمي متدني، يرتدي العباءة 

والعقال، ويعيش حياة تعب وفقر، مقابل التركيز على صورة جديدة كرجل أعمال يعمل في مجال 

ال الزراعة بخاصة المتعلقة بدراسة التغير في غلة الزراعة، ودعم أنشطة البحث العلمي في مج

 .المحاصيل، ومتابعة تنفيذ الخطط واالستراتيجيات الموضوعة والمساءلة فيما يتعلق بنتائجها

 http://b2b-sy.com/news/55855/ 

 

 منافسة أكبر مكتب في الشرق األوسط وزارة األشغال: مكتب هندسي للحكومة قادر على - 5

 المصدر : الوطن 

صرح مدير شؤون الشركات واإلنشاءات العامة في وزارة األشغال العامة واإلسكان سامر نحوي 

بأنه تم إعداد مشروع دمج شركتي الدراسات الفنية والدراسات المائية نظراً للطبيعة الخاصة للشركتين، 

التماثل في خصوصية العمل، إلى جانب اإلمكانية في إقامة جبهات عمل وارتباطهما بوزير األشغال، و

 .لهما بشكل أكبر، ومن أجل تخفيض النفقات اإلدارية والمالية على الشركتين

وأفاد نحوي بأن للحكومة ذراعين، أحدهما للدراسات واآلخر تنفيذي، الفتاً إلى أن الشركة العامة 

مة، ولها ذراع يقوم بالتنفيذ يتمثل في شركات اإلنشاءات العامة، للدراسات هي أكبر مكتب دراسة للحكو

http://b2b-sy.com/news/55855/
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مبيناً أن توسيع أحد األذرع وتقويته يؤدي إلى التوسع في الدراسات وزيادة حجم وإمكانيات الشركة، 

ونّوه بأن هناك عمالً كبيراً يقع على عاتق الشركة  .مؤكداً أهمية دور الشركة في مرحلة إعادة اإلعمار

للدراسات الهندسية، المدمجة، وخاصة في مرحلة إعادة اإلعمار، وسوف تستخدم أحدث التقنيات العامة 

 .غير الموجودة في الشركات األخرى، مؤكداً ضرورة االستفادة من الخبرات واستثمارها بالشكل األمثل

و مباني أوأشار نحوي إلى أنه عند إحداث مخطط تنظيمي لمدينة جديدة، وأخذ القرار بشأن إزالة ال

 .اإلبقاء عليها؛ يتوجب دراستها والكشف عليها ميدانياً، وهذا من ضمن أعمال الشركة

إلى ذلك، أكد مدير عام شركة الدراسات الهندسية يسار عابدين أن هدف الشركة الجديدة هو تولي 

اراً جيداً الدور المناسب في مرحلة إعادة اإلعمار، الفتاً إلى أهمية هذا الدمج على اعتباره استثم

 .لإلمكانيات والخبرات المتوافرة في الشركتين اللتين تعدان من أهم الشركات في سورية على اإلطالق

وشّدد عابدين على أنه أصبح هناك مكتب هندسي للجهاز التنفيذي في سورية قادر على منافسة 

ارب يناً أنه يضم ما يقأكبر مكتب في الشرق األوسط ألنه من أكبر المكاتب الهندسية في المنطقة، مب

ونوه عابدين بقدرات الشركة المدمجة وتجهيزاتها الكبيرة، مضيفاً:  .إداري 800مهندس و 1200

أصبح بإمكاننا التقديم على أي مشروع بشكل منافس، وأخذه بالعرض الفني والعرض المالي وال أحد »

لخبرات ، الفتاً إلى تبادل ا«ير جداً قادر على منافستنا، وبإمكاننا منافسة الشركات األجنبية بشكل كب

واآلليات بين الشركتين قبل الدمج، وازدياد حجم الصالحيات بعده، مشيراً إلى أن هامش الربح في 

ولفت إلى أن الشركة  .الشركتين قبل الدمج كان كبيراً جداً ومن المؤكد أنه سيصبح أكبر بكثير بعد الدمج

يث بإمكانها أن تأخذ أي نوع من أنواع الدراسات الهندسية سوف تشارك في مرحلة إعادة اإلعمار، ح

سواء بالدراسات أم باإلشراف على التأسيس، مشيراً إلى توجيهات رئيس الحكومة عماد خميس ووزير 

 .األشغال العامة واإلسكان سهيل عبد اللطيف المتعلقة باستخدام أحدث التقنيات

نذ أيام القاضي بإحداث شركة عامة ذات طابع م 2019لعام  12يشار إلى إصدار القانون رقم 

اقتصادي تسمى )الشركة العامة للدراسات الهندسية( ومقرها مدينة دمشق، لتحل محل الشركة العامة 

 .للدراسات واالستشارات الفنية، والشركة العامة للدراسات المائية

http://syrianexpert.net/?p=39856 

 

http://syrianexpert.net/?p=39856
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مليارات ليرة إيرادات متوقعة  10… بالمئة منها مؤجر  27مليون دونم أراٍض للدولة   70 - 6

 2017ضعفاً عن  13بزيادة  2018الستثمار أراضي الدولة 

 2019-06-25الثالثاء,    عبد الهادي شباط | 

بعض المتنفذين في الجهات العامة يبدو أن أمالك الدولة ما زالت تمثل الكعكة التي تثير لعاب 

والخاصة على حّد سواء، وربما يعود ذلك لقناعاتهم بسهولة قضم جزء من هذه الكعكة بحفنة بخسة من 

 .النقود، أو ببعض الحياكات اإلدارية واألغطية القانونية

ي عن مساحة أراضي أمالك الدولة، والت«( الوطن»كشفت بيانات وزارة الزراعة )اطلعت عليها 

مليون دونم، على امتداد الجغرافية السورية، وتشمل األراضي الزراعية وغيرها من  70تجاوزت 

 .األراضي الجبلية والصخرية والبوادي.. إلخ

-مليون دونم  18.9كما أفادت بيانات الزراعة بأن مساحة المستثمر والمؤجر منها هي بحدود 

مليارات  10( كان بحدود 2018ة في العام الماضي )وحجم إيراداتها المتوقع -من اإلجمالي %27بنسبة 

ليرة سورية، وهو رقم مهّم في حال تمكنت الدوائر المالية من جبايته، وخاصة أن حجم هذه اإليرادات 

 .مليون ليرة 700قرابة  2016لم يتعد في العام 

يرادات خالل أنه من المتوقع أن تنخفض هذه اإل« الوطن»مصدر مسؤول في وزارة الزراعة بيّن لـ

بسبب تخفيض قيمة ريع وإيجار هذه األراضي، علماً بأن أعلى ريع  %25-20العام الجاري ما بين 

 .آالف ليرة 4ألفضل دونم لم يتجاوز 

وأشار إلى أن المقالع تمثل أهم االستثمارات القائمة على أراضي األمالك العامة حيث بلغت 

مليون  702ألف دونم في العام الماضي وإيراداتها نحو  8,4المساحات التي تستثمرها هذه المقالع نحو 

ليرة، على حين تصر الكثير من الجهات العامة نقل ملكية أراضي األمالك العامة إليها لكن وفق السعر 

االستمالكي لتاريخ وضع اليد، والكثير من تاريخ وضع اليد يعود إلى عشرات السنوات، وهو يعني 

 .تكاد تذكرحكماً أسعاراً بخسة، ال 

على نسخة من تعميم لرئاسة مجلس الوزراء يحث على نقل « الوطن»وفي هذا السياق حصلت 

ملكية العقارات وأجزاء العقارات المملوكة للجهات العامة أو الوحدات اإلدارية المشغولة من الشركة 

من هذا السعر  %5ه السورية لالتصاالت إلى ملكيتها بالسعر االستمالكي بتاريخ وضع اليد مضافاً إلي

 .سنوياً حتى تاريخ تسديد القيمة أو وضعها بالحساب المجمد
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وقرار مجلس  11/2014م10تاريخ  526/15تأكيداً لتعميمنا رقم »وجاء في نص التعميم: إنه 

المتضمن نقل ملكية العقارات وأجزاء العقارات المملوكة  15/12/2016/م وتاريخ 85الوزراء رقم 

و الوحدات اإلدارية المشغولة من الشركة السورية لالتصاالت إلى ملكيتها بالسعر للجهات العامة أ

من هذا السعر سنوياً حتى تاريخ تسديد القيمة أو وضعها  %5االستمالكي بتاريخ وضع اليد مضافاً إليه 

ت رقم الفقرة )أ( من قانون االتصاال 22بالحساب المجمد، ونظراً لمشارفة المدة المحددة بالمادة رقم 

على االنتهاء وضرورة قيام الشركة السورية لالتصاالت بتقييم موجوداتها المادية  2010لعام  18

والمعنوية وإعادة هيكلتها وظيفياً ومالياً وتحديد رأس مالها الفعلي، وتمكينها من اتخاذ اإلجراءات 

مستودعات..  -محطات -الالزمة بخصوص العقارات المستخدمة كمراكز هاتفية ومباٍن وأراضٍ )أبراج

إلخ( موضوعة بالخدمة منذ عشرات السنين ومن ثم نقل وتسجيل ملكية تلك العقارات إلى اسمها، ودعماً 

لها لكونها مرفقاً خدمياً وحيوياً مهماً، يطلب إلى جميع الجهات العامة اإلسراع بإتمام عملية نقل الملكية 

م الشركة السورية لالتصاالت وفق السعر االستمالكي للعقارات والمباني المشار إليها أعاله إلى اس

 .«من السعر لكل سنة %5مضافاً إليه 

ه دامت هذ هذا ورأى المصدر أن المفارقة التي يمكن التوقف عندها تتلخص بنقطتين، األول؛ ما

سعار ألالجهة ذات طابع اقتصادي، فلماذا يتم إعفاؤها من تسديد قيم هذه العقارات للخزينة العامة وفق ا

الرائجة؟ على حين تتمحور النقطة الثانية حول أن االتصاالت تحولت من مؤسسة عامة مملوكة بشكل 

 http://alwatan.sy/archives/202517 .كامل للدولة لشركة مساهمة مغفلة

 

النسيجية يضم العام والخاص ويتبع لرئاسة مجلس مقترح بتشكيل المجلس األعلى للصناعات  - 7

 …الوزراء 

ترد: نحتاج إلى عمالة شابة ورواتب حسب « النسيجية»جديدة.. و« وسيم»تتجه لـ« الصناعة» 

 الكفاءة وليس القدم الوظيفي

 2019-06-25الثالثاء,     هناء غانم | 

بضرورة إحداث خطوط إنتاج وجهت وزارة الصناعة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية 

لصناعة األلبسة الجاهزة ضمن اإلمكانات المتوافرة لديها، وبناء عليها طالبت المؤسسة بضرورة اتخاذ 

قرار حاسم إلصدار قوانين وتعليمات خاصة بالمؤسسة النسيجية وشركاتها التابعة، وهذا يمكن تنفيذه 

 .بتحويلها إلى شركة قابضة

http://alwatan.sy/archives/202517
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على نسخة منها( بينت فيها أنه ال مانع إلنشاء « الوطن»ية )حصلت جاء ذلك في مذكرة للنسيج

خطوط إلنتاج األلبسة الجاهزة، وعرضت فيها لمقترحات حول اآللية الواجب تامينها، وتالفي بعض 

الصعوبات التي تعانيها المؤسسة، وأهمها ضرورة إنشاء بيئة قانونية جديدة تعنى بالصناعات النسيجية 

انون أو تشريع خاص بتنظيم قطاع الصناعات النسيجية بما يكفل تجاوز الثغرات من خالل إصدار ق

 .في القوانين الحالية، وضمان إعطاء القطاع العام الميزات واإلعفاءات التي يتمتع بها القطاع الخاص

ولفتت المؤسسة ضمن رؤيتها اإلستراتيجية للمرحلة القادمة إلى إقامة مجمعين صناعيين متكاملين في 

كل من مدينتي حلب ودمشق، تبدأ فيهما العملية اإلنتاجية من المراحل األولى )غزل( حتى المنتج 

النهائي بأنواعه كألبسة جاهزة وداخلية، مؤكدة أن المجمعين المذكورين يمكن أن يحققا ريعية اقتصادية 

فيض ي بالنتيجة إلى تخمهمة من خالل جملة النشاطات المتكاملة التي يهدفان إلى ممارساتها والتي ستؤد

تكاليف المنتجات والعمل بكفاءة عالية، إذ إن هذا التكامل يخفف من الحلقات الوسيطة في تكاليف العمل 

لناحية المبيعات والعمالة وانسياب المواد بين األقسام اإلنتاجية وصوالً إلى منتج نهائي قابل للتسويق 

 .والمنافسة لتحقيق قيمة مضافة عالية

مؤسسة أن المطلوب يستدعي وجود عمالة شابة نوعية وخاصة أن الوضع الحالي للعمالة وبينت ال

عامالً  989غير مشجع بسبب ارتفاع نسبة العمالة الهرمة وغير المؤهلة معرفياً، وباألرقام تم تعيين 

فقد تم تعيين  2019، أما في عام 2018عامالً خالل عام  811و 2017بموجب عقود مهنية خالل عام 

على رأس عملهم، مع تأكيد أهمية تحفيز العمال على زيادة اإلنتاجية من  891عامالً، وحالياً  453

خالل منحهم حوافز إنتاجية شهرية مرتبطة مباشرة باإلنتاج الفعلي المحقق لديهم في الشركات التابعة، 

لت لعامل، إذ وصاألمر الذي انعكس بشكل إيجابي على العملية اإلنتاجية ويحسن الوضع المعيشي ل

ألف ل.س ما شجع العمال على زيادة اإلنتاج ولكن  30قيمة الحوافز لبعض العمال حالياً إلى أكثر من 

هذا غير كاٍف حيث يجب تعديل اآللية لتصبح األجور في الشركات التابعة غير مرتبطة باألجور 

، العملية وليس حسب قدم العاملينالمتجددة من الدولة، وأن يكون أجر العاملين حسب الكفاءات العلمية و

 .إذ هناك عمال رواتبهم عالية نسبيا بسبب قدمهم الوظيفي وأداؤهم اإلنتاجي قليل

وبينت المؤسسة أن دراسة إمكانية تحويل عملها إلى شركة قابضة بات ضرورياً، مع المحافظة 

ية واالستقالل المالي على الملكية العامة وحقوق العاملين، بهدف إعطاء المؤسسة المرونة الكاف

واإلداري ضمن بيئة قانونية مناسبة يتيح لها صالحيات واسعة ومرونة كبيرة في العمل، وهذا سيضمن 

مساهمة فعالة من خالل تعظيم القيمة المضافة للمراحل القائمة في هذه الصناعة من جهة واستكمال 

 لتي تحققها الصناعات النسيجية تصلالمراحل النهائية من التصنيع، وخصوصاً أن القيمة المضافة ا
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إلى معدالت جيدة مقارنة مع قيمة المواد األولية، وهذا يؤدي إلى توفير ظروف العمل المناسبة التي 

تتيح الخروج من نمطية اإلنتاج وتطوير صناعة النسيج بشكل عام، وإنتاج سلع جديدة ومتطورة تلبي 

األصناف والسلع، واألهم تعزيز التشاركية مع القطاع  حاجة السوق المحلية، والخروج من دائرة إنتاج

 .الخاص وفق أنظمة االستثمار والتشاركية

أما في حال عدم إمكانية تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة، فقد اقترحت تشكيل المجلس األعلى 

ات رللصناعات النسيجية )بشقيها العام والخاص( ويتبع لرئاسة مجلس الوزراء ويضم في عضويته وزا

 .الصناعة واالقتصاد والزراعة

http://alwatan.sy/archives/202502 

وّشيشة وابتزاز في إحدى بّوابات االقتصاد السوري..والجمارك تعلن محاوالتها للمكافحة وبتر  - 8

 الظاهرة

 المصدر : الوطن 

تهذيباُ أو هكذا يقدمون أنفسهم ” معقبي معامالت” العاّمي، ويُقال لهم وفق المصطلح ” وّشيشة” هم 

 .بل ويفرضون أنفسهم حيث تقتضي مصالحهم، ويتوافر الدسم الكامل الكفيل باستقطابهم

مسرح الكسب السريع هذه المّرة كان مركز نصيب الحدودي..الذي احتفينا منذ أشهر بإعادة افتتاحه 

كما لجوارها..فالتدفقات كبيرة إن كانت بضائع أم أشخاص..وهذا يعني أن ثمة  كبّوابة اقتصادية لسورية

 ..”االبتزاز“حراك ينتج فرصاً للسمسرة و 

لواجهة هي ماّدة ا” اللملمة”في مركز نصيب فساد على شكل ابتزاز، والحكاية التي لم تعد قابلة لـ

 . اليوم في أحاديث الناس

أن ظاهرة قدوم المغتربين والمسافرين بزخم خالل إجازة  رغم”: الوطن السورية” تقول صحيفة 

العيد والصيف هي مؤشر واضح إلى مدى تحسن األوضاع العامة في البالد، وتنبئ بعودة الحياة إلى 

في معبر نصيب فهموا القصة بشكل مختلف واعتبروا هؤالء القادمين « الحساسين»طبيعتها، لكن بعض 

المال عبر استغاللهم وابتزازهم، وخاصة المسافرين الذين بصحبتهم  صيداً ثميناً وأنها فرصة لجمع

 .سيارات ويرغبون في إدخالها بشكل مؤقت وفق األنظمة المعمول بها

شكاوى وصلتها من مسافرين سوريين دخلوا البالد بصحبة  عن ” الوطن  ” صحيفة وتحدثت 

 حول استغاللهم وتحصيل منهم مبالغسياراتهم من معبر نصيب الحدودي مع األردن، تتلخص وتتقاطع 

مالية تفوق الرسوم الجمركية الالزمة إلدخال سياراتهم بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف في بعض 

http://alwatan.sy/archives/202502
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الجمارك، والحساسين في الجمارك هم من يعملون في تعقيب « حساسين»الحاالت، وذلك من 

 شخصاً « الحسون»ادة ما يكون المعامالت الجمركية من غير أن يكونوا من العاملين في الجمارك، وع

تمت التوصية به من بعض المتنفذين، أو يعتمد على مهاراته الذاتية في الدخول والخروج لمكاتب 

 .األمانات الجمركية

هذا ويتم التالعب بقيم الرسوم المطلوبة واستغالل عدم رغبة المسافر بتنفيذ اإلجراءات التي تمر 

لهم وخاصة أن هذه اإلجراءات تحتاج إلى وقت وخبرة وهو  بها خطوات إدخال السيارات المصاحبة

 .ما يجهله المسافر

أنه ليس مسموحاً لمعقبي المعامالت الدخول لحرم المعبر   أمين جمارك نصيب مهند زلزلة بيّن

ومزاولة مهنة تعقيب المعامالت، وفي حال وجدت بعض الحاالت تكون بشكل مخالف، أو يتم دخول 

مكاتب األمانة بطرق مخالفة تحت صفة عامل نظافة أو مراجع.. وغيرها من  هؤالء األشخاص إلى

الصفات التي يتسللون بها لمكاتب األمانة لتسيير بعض المعامالت، لكن هناك حالة تشدد وحزم في 

التعامل معهم، وأنه يومياً يتم ضبط ما ال يقل عن حالة من هذا القبيل حيث يتم اتخاذ إجراءات بحقه 

 .مع الجهات المختصة بالتعاون

وأكد أنه ال مبرر لوجود معقب معامالت لدى دخول المسافرين السوريين المغتربين خارج البلد، 

ألن هناك تسهيالت واسعة يتم العمل على تنفيذها لتبسيط إجراءات الدخول والتخفيف عن المسافر، 

 عب يتعرض لها أي مسافر ويتموهناك توجيه للعناصر بحسن التعامل، مبيناً أن أي حالة فساد أو تال

اكتشافها أو اإلبالغ عنها من صاحب العالقة سيتم فوراً معالجتها ومحاسبة مرتكب المخالفة واتخاذ 

إجراءات وعقوبات شديدة بحقه، موضحاً أن الكثير من األحاديث التي تدور عن فساد ومعامالت سيئة 

ه يتمنى ممن يتحدثون في هذا الموضوع في المعبر تكون من باب اإلشاعات وليس لها أصل، وأن

اإلبالغ عن حاالت فساد ومخالفات فعلية إلدارة األمانة وبعدها بإمكانهم الحكم على مدى الحزم في 

 .التعامل مع المخالفات التي قد يرتكبها بعض العناصر في العمل الجمركي

لجهة تنفيذ المهام  وأشار زلزلة إلى أن العمل الجمركي في معبر نصيب يسجل تحسناً واضحاً 

المطلوبة والعمل على توفير مستلزمات العمل وخاصة أن المعبر فقد الكثير من مقراته وتجهيزاته التي 

كان يمتلكها ويتم العمل حالياً على تأهيل األبنية تباعاً بعد توفير معظم خدمات البنى التحتية في المعبر 

 .كهرباء وشبكات االتصال واإلنترنت وغيرهابالتعاون مع محافظة درعا من توفير المياه وال

http://syrianexpert.net/?p=40219 

 

http://syrianexpert.net/?p=40219
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 الزراعة التصديرية.. تحديث عملية التوضيب وتأمين خطوط الشحن - 9

 19-06-2019 نديم معال سانا-دمشق

خطة زراعية تهدف من خاللها إلى تحسين  تعمل وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي لوضع

إنتاجها الزراعي المعد للتصدير من خالل استبدال األصناف الموجودة حالياً بأصناف ذات جودة عالية 

 .وطبيعة تصديرية وقادرة على الوصول إلى األسواق الخارجية

ركز على ة توتضمنت الخطة الوطنية للتصدير والتي تم إقرارها العام الماضي مصفوفة تنفيذي

إنتاج السلع المطلوبة في األسواق الخارجية بعد تحسين نوعية اإلنتاج بما يراعي متطلبات األسواق 

التصديرية وذلك عبر وضع خطة واضحة الستبدال بعض الزراعات غير المجدية اقتصاديا وال تمس 

التشدد دة المنتجات وباألمن الغذائي إضافة إلى تعزيز اإلنتاج الصنعي الموجه للتصدير وتحسين جو

في تطبيق مقاييس الجودة وتعزيز استخدام التكنولوجيا بما يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات 

 .المصدرة

وفي السياق ذاته قال المصدر بشار كاملة في تصريح لـ سانا االقتصادية إن عمليات التصدير غير 

تصدير منتجات الدوكما إلى أسواق العراق ولبنان  المنظمة ما تزال السائدة وتعتمد بالدرجة األولى على

وغيرها من البلدان القريبة مشيراً إلى قيام المصدر بشراء السلع من أسواق الجملة مباشرة وإلى النقص 

الكبير في ورشات التوضيب والفرز اآللية الحديثة ضمن مناطق اإلنتاج والتي تراعي متطلبات االسواق 

 .كينالخارجية واذواق المستهل

وطالب كاملة بزيادة الدعم المقدم للصادرات الزراعية بسبب ارتفاع مخاطرها في ظل صعوبات 

 .الوصول إلى األسواق العالمية وخاصة األوروبية بسبب إجراءات الحصار االقتصادي

من جهته أشار بشار الملك عضو غرفة زراعة دمشق في تصريح مماثل إلى وجود صعوبات في 

زراعية السورية لألسواق الخارجية منها اجراءات الحصار االقتصادي وارتفاع شحن الصادرات ال

تكاليف الشحن وعدم توافر االرضية المناسبة في مراكز التصدير كمستودعات الخزن والتبريد مشددا 

على أهمية اعادة تشغيل معبر التنف الحدودي مع العراق وانشاء قرية تصديرية في المرافئ والمراكز 

ية وتأمين طائرات مخصصة للشحن مبينا اقتصار عمليات التصدير حاليا على طائرات نقل الحدود

 .الركاب العادية

وبالعودة للخطة الوطنية للتصدير فقد تضمنت أيضا تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية المقدمة 

نتظمة مللمصدرين وذلك عبر تفعيل خطوط النقل البري والبحري والجوي وإيجاد خطوط نقل بحرية 

مع الدول المستهدفة وتفعيل ادارة وتشغيل المرافئ الوطنية وتطوير االمكانيات المتاحة فيها لتقوم بتقديم 
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الخدمات الالزمة لدعم العملية التصديرية وجمع المعلومات والبيانات حول اسطول النقل الداخلي 

ت ل االمثل وتخفيض البدالوالخارجي وتحديثها بشكل مستمر ووضع اآلليات لالستفادة منها بالشك

المرفئية على السلع المصدرة وإعداد خارطة سورية التجارية وإعداد قاعدة بيانات عن مستوردي 

 .الصادرات السورية وإعداد دليل لكل األسواق التصديرية المحتملة

ب والمهندس عمر الشالط رئيس جمعية المصدرين السوريين للمنتجات النباتية أشار إلى السعي الدؤ

للحصول على شهادات النوعية والجودة التي تمنحها شركات أوروبية متخصصة والتي تفتح المجال 

أمام المنتجات السورية للدخول إلى األسواق األوروبية والبداية كانت مع شركتين متخصصتين في 

ير معايمجال جودة المنتج الزراعي لصالح جمعية المصدرين مبينا وجود توجه في الجمعية العتماد 

عالمية بما يخص الفرز والتبريد أو ما يسمى ديب كولر وهي معايير معتمدة عالميا لضمان الحفاظ 

على جودة المنتج الزراعي بعيدا عن العشوائية والجهل في عملية الفرز والخزن السائدة في عمل 

 .القطاع المحلي حالياً 

في الشق الزراعي المتمثلة في نمطية  وأوجز الشالط أهم المعوقات البنيوية للعملية التصديرية

العمل في المنتجات الزراعية التي تنعكس على طبيعة اإلنتاج المصدر فاإلنتاج الزراعي يبدأ في الحقل 

ولكن ال ينتهي في سوق الهال وانما يجب أن يجد طريقة إلى األسواق الخارجية وهدفنا المعلن هو 

 .ة الزراعة وهيئة دعم الصادراتالزراعة من أجل التصدير بالتعاون مع وزار

وقال الشالط علينا البحث عن الزراعات التصديرية التي تالقي رواجا في األسواق المستهدفة 

بحسب العادات االستهالكية في كل بلد فليست كل األصناف الزراعية المنتجة قابلة للتصدير فهناك 

 .ى ارتفاع أسعار السلع المحليةمنتجات خاصة بالسوق المحلي وبالتالي ال يؤدي التصدير إل

https://sana.sy/?p=964587 

  

 ..ثالثة متهمين بمشكلة البطالة..وطالب العمل ليس بريئاً  - 10

 :الخبير السوري  

ن ضمامجموعة غير العاملين القادرين على العمل والراغبين في أدائه والباحثين عنه، بغية  

متطلبات عيشهم، ولكنهم ال يمارسون عمالً لسبب أو آلخر، هؤالء هم المتفق على تسميتهم مجموعة 

نات هذه البطالة في  البطالة البشرية، التي تتكون نتيجة ضعف دور الشَّاكين والمشكو لهم بمعالجة مكوِّ

https://sana.sy/?p=964587
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ن وتفاقم يوماً بعد يوم، حينها، ما يؤدي الحقاً إلى ظهور حاجة ماسة لتشكيل جهات لُمَعالجة ما ت كوَّ

نات رئيسية نات البطالة إلى سبعة مكوِّ  .ويمكن توزع مكوِّ

 بيروقراطيّةٌ وكساد

ق مستلزماتهم،  أّول هذه المكونات هو معاناة الكثير من المنتجين من صعوبات وغبن في تسوُّ

غائه يفه أو إلوأيضاً من صعوبات وغبن في تسويق إنتاجهم، تدفع بعضهم إلضعاف إنتاجه أو توق

مضطراً، ما يترتب عليه بطالة عمل لمن كان يعمل، وأيضاً معاناة الراغبين بإحداث منشآت جديدة من 

بعض الصعوبات اإلجرائية، وما يرافقها من نفقات مجحفة وهدر للوقت، وضعف توفر البُنَى التحتية 

الطرق وإغالق األبواب في وجه  الالزمة، تدفع بعضهم للتراجع أو عدم اإلقدام، ويترتب على ذلك سدُّ 

 .طالبي العمل

ق القبلي والتسويق البعدي،    نة بسبب ذلك يتطلب حل مشكلة التسوُّ إن تخفيف حجم البطالة المتكوِّ

وعلى الجهات الرسمية المعنية بالشأن االقتصادي الحدُّ من هذه المشكلة، وتوجيه المنتجين /في كل 

التعاون والتنسيق فيما بينهم لتحقيق ذلك، بغية تمكينهم من التمسُّك بمواقع قطاع إنتاجي/ إلى مزيد من 

إنتاجهم وتنميتها، كما أن تخفيف وتبسيط الكثير من إجراءات إحداث المنشآت وتخفيض النفقات 

وتقصير الوقت الالزم الستكمالها، وما إلى ذلك من تذليل صعوبات ومنح تسهيالت ومنح قروض 

ر من البنى التحتية، تدفع الكثيرين إلحداث مواقع إنتاج جديدة، ينجم عنها المزيد من وتوفير مسبق لكثي

 .تشغيل طالبي العمل

 بطالةُ رأس المال

والمكّون الثاني هو البطالة الموجودة في عوامل اإلنتاج األخرى، إذ إن ما هو قائم في بطالة رأس 

منزلية، والعيني /المتمثل بالمنشآت والمعدات المال النقدي المجمَّد في المصارف أو في الخزائن ال

ن بطالة عمل، بالحجم الذي تظهر فيه الحاجة ماسة له إذا ما تم  واألراضي المتعطلة جزئياً أو كلياً/ يُكوِّ

 .استثمار هذه العوامل

ه الرسمي لتشريع     إن القضاء على البطالة المتكونة بتأثير هذه الشريحة، يتحقق من خالل التوجُّ

اعتماد آليات استثمارية تمكِّن من استيعاب الطاقات الموجودة لدى من يملكون رأس ماٍل نقدياً ورأس و

ماٍل عينياً، وتشغيل المتعطل منها من خالل معالجة مسببات تعطُّله، ومنح المزيد من التسهيالت التي 

 .تمكِّن من استثمار المجمَّد في إحداث منشآت جديدة

 كفاءة
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كفاءة العملية لدى الخريجين أو المنقطعين عن الدراسة، بما يتناسب مع ما تلقَّوه ثم يأتي ضعف ال

ن  نظرياً من علوم، ما يضعف من قدرتهم على الدخول /أو القبول بهم/ في كثير من مواقع العمل كمكوِّ

 .رابع من مكونات البطالة

ن خالل قيام الجهات التعليمية إذ إن اإلجهاز على البطالة المتكونة من خالل هذه الشريحة، يتحقق م

العائدة لمختلف الوزارات بتمكين الدارسين من القدرات العملية إلى جانب تمكينهم من المعارف النظرية 

حيث يكون المتسرب مؤهالً والخريج قادراً، على أداء أكثر من عمل عقب مغادرة المقعد الدراسي، ال 

لى الجهات التعليمية أن تهتم بتنمية الثقافة التشاركية أن ينتظر من يؤهله ويؤمِّن له عمالً، كما ع

والتعاونية بين الدارسين، وهم على مقاعد الدراسة بغية دفعهم لتنفيذ التشارك والتعاون فيما بينهم عقب 

مغادرتهم مقاعد الدراسة، لما يجمع الكثير من طاقاتهم وإمكاناتهم في منشآت ذات جدوى اقتصادية، 

لتشغيل والتنمية، وأيضاً على مركز التوجيه الوظيفي وما شابهه، ومراكز التدريب تحقق المزيد من ا

المنتشرة في جميع المحافظات العائدة للعديد من الجهات الرسمية والخاصة، أن تولي اهتمامها 

بالمتسربين /كاهتمامها بالخريجين/، وتؤهلهم وتدربهم وتعمل على توجيههم في مسارات عمل تتناسب 

اتهم ورغباتهم، واألهم من كل ذلك أن يقوم كل باحث عن عمل بتأهيل نفسه ألكثر من عمل، مع قدر

في مراكز التدريب العامة والخاصة المنتشرة في جميع محافظات القطر، ولدى الكثير من أصحاب 

 .المنشآت على تعددها ومختلف أنواعها، فكل عمل يحتاج إلى مؤهل كفؤ لتنفيذه

 عطالةٌ طوعيّة

إلى العاطلين عن العمل /خياراً منهم/: وهم القادرون على العمل والباحثون عنه، ولكنهم لم  ونأتي

يمارسوا أي عمل يتوفَّر لهم، بحجة أنهم لم يجدوا العمل الذي يرغبون فيه ويناسبهم/من وجهة نظرهم/، 

ى نهم علفي ضوء ما يملكونه من قدرات ومؤهالت وكفاءات، ويعيشون متواكلين على آخرين يعيلو

عطالتهم لفترة زمنية قصيرة أو طويلة، بانتظار توفُّر العمل الذي يريدونه، علماً أن بعضهم اآلخر قد 

يمارس أعماالً متاحة، ولكن ليس بدافع الرضا أو الرغبة، وينظرون إلى عملهم هذا على أنه حالة 

قاً العمل يتحقق لهم الح عرضية مؤقتة، محتفظين بحقهم في تصنيف أنفسهم عاطلين عن العمل، ريثما

الذي يرغبونه، وبالتالي فإن بطالة هؤالء عن العمل تكاد تكون خياراً منهم /ولو جزئياً/ وتصنيفاً ذاتياً 

ألنفسهم، وأغلب هذه الشريحة هم من فئة الداخلين إلى العمل مجدداً وخاصة من الخريجين، ومن الذين 

 .ها، أكان لضعفهم أم لسوء أدائهم أم غير ذلكتم فصلهم من عملهم السابق ألسباب هم طرف في

ن البطالة المتحققة عبر هذه الشريحة يتم من خالل نشر ثقافة عمل /تعليمية    إن إضعاف تكوُّ

ومجتمعية/ يتولَّد من خاللها إقناع من هم على مقاعد الدراسة ومن يغادرونها الحقاً، بأن كثافة العدد 
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د ال تسمح بتوفر فرص عمل لهم وفق اختصاصاتهم، وخاصة أولئك في كثير من المجاالت الدراسية، ق

الذين لم يدخلوها رغبة منهم، ما يتطلب منهم أن يعّدوا أنفسهم للقبول وبكل رضا بأية فرصة عمل 

تتوفر لهم، عقب تركهم مقاعد الدراسة، واعتبارها الفرصة المطلوبة ريثما يؤّمن لهم األفضل، 

لية على الغير داء اجتماعي اقتصادي، ودواؤه األكثر فعالية بيد من هو وضرورة تفهُّمهم أن االتكا

ُمصاٌب فيه، ووجوب حفاظ العامل على عمله الذي هو مصدر رزقه، من خالل تنفيذ األعمال الموكلة 

 .إليه بأمانة وحسن أداء

 متعطِّلون منسحبون

سبق أن توفَّرت لهم فرصة عمل، ثم يأتي الُمتَعطِّلون عن العمل /خياراً منهم/: وهم شريحة من 

لدى الغير أو لحسابهم، ولكنهم رفضوها أو انسحبوا منها بعد مدة من عملهم بها، لسبب أو آلخر 

نهم من تأمين متطلبات نفقات معيشتهم، اتِّكاالً على مدَّخرات سابقة لديهم، أو ما  ويساعدهم في ذلك تمكُّ

لكاتهم، أومن معونة أو دين الغير، وبطالة هؤالء تكاد كسبوه من ورثة، أو من تأجير أو بيع بعض ممت

 .تكون /بنسبة ما/ تعطُّالً خياراً منهم

نة عبر هذه الشريحة، يتم عبر قيام العامل والجهات المعنية بعمله    إن القضاء على البطالة المتكوُّ

روفه ا يتناسب مع ظبمعالجة المشكالت التي يشكو منها /أو يتعرض لها/ عند بدء التعيين وخالله، بم

ومقتضيات المصلحة العامة معاً، وتأصيل ثقافة أال يترك العامل عمله مهما كانت صعوباته، ما لم يكن 

ضامناً لتوفر العمل البديل األفضل حال انقطاعه عن العمل السابق، والتحذير من مخاطر االتكال على 

، أو االعتماد الطويل على معونة الغير مهما تأجير أو بيع الممتلكات أو االستدانة المتكررة من الغير

 .كانت درجة القربى، ألن ذلك سينضب ولو بعد حين

 بطالةٌ قسرية

بعد ذلك نصل إلى الُمَعطَّلين عن العمل قسراً وعنوةً، وتتشكَّل أغلب هذه الشريحة من المبعدين من 

وأيضاً من خريجي الشهادات العليا  عملهم ألسباب ليسوا هم طرفاً فيها، أياً كان نوع ومكان هذا العمل،

الذين تابعوا دراستهم بقصد العمل الوظيفي، ويملكون مقومات العمل العلمية من قدرات ومؤهالت 

وكفاءات وخبرات، وال يملكون المتطلبات المادية الكافية /النقدية أو العينية/ الستثمار مؤهالتهم ذاتياً، 

ة تستقبلهم الستثمار طاقاتهم مقابل أجور تتناسب مع ولم يجدوا مؤسسات وهيئات رسمية أو خاص

مؤهالتهم العلمية هذه، والسبب الرئيسي لتكون هذه الشريحة ناجم عن تحجيم التوسع في منشآت القطاع 

العام، والقصور في إصالح ما زال موجوداً من منشآته، رغم كل الوعود الجوفاء التي تمت بهذا الشأن، 

الشريحة، إلى ضعف وقصور القطاع الخاص بما في ذلك القطاع االستثماري وأيضاً يعود تنامي هذه 
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ع الموعود والمنشود في االستثمارات، رغم فتح األبواب  /بشقيه الوطني واألجنبي/ عن تحقيق التوسُّ

الُمْشرعة أمامهما، وأيضاً إلى ضعف قدرة العديد من المنشآت القائمة على متابعة اإلنتاج ألسباب 

اصة ما كان منها بتأثير سلبيات مفاعيل اتفاقيات التجارة الخارجية اإلقليمية والدولية، ما عديدة، وخ

 .أدى إلى توقف بعضها جزئياً أو كلياً 

إن التخفيف من تضخم البطالة المتكونة من خالل هذه الشريحة، يتطلب اتخاذ القرار الرسمي   

ع في منشآت القطاع العام /اإلنتاجي واإلنشا ئي والخدمي والتجاري/، والمسارعة في إصالح بالتوسُّ

القائم الحالي منها، كي يتم التمكُّن من استيعاب القسم األكبر من الخريجين، في منشآت جديدة متنوعة 

الها لسبب أو  في مجاالت شتى، وحل المشكالت التي تعاني منها المنشآت التي قد تعمل على فصل عمَّ

ث منشآت جديدة من تحقيق رغباتهم في إنجازها, وكل ذلك يتدعَّم آلخر، وتمكين القادرين على إحدا

من خالل تنمية الثقافة التشاركية والتعاونية لتنمية القطاع المشترك والقطاع التعاوني، عبر تكامل 

ن إعطاء كل ذي حق حقَّه  .الطاقات المادية مع الطاقات البشرية، ضمن أجواء تؤمِّ

 ضعُف أداء رسمي

ن  األهم واألبرز من مكونات البطالة وهو ضعف أو إضعاف دور الجهات المعنية في وبقي المكوِّ

مكافحة البطالة، والحال التي طالما كانت عليه اآلن الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات، التي تم 

 رإلغاؤها وتعديل آلية عملها، دليل واضح على ذلك، فالبطالة التي تتنامى نتيجة ضعف أو إضعاف دو

 .الهيئة وما يماثلها من هيئات، هي األخطر واألكثر أثراً، في تضخيم مشكلة البطالة

إن تخفيف حجم البطالة المتكونة بتأثير هذه الشريحة، يقتضي تفعيل دور جميع الجهات المعنية /   

يالء إ الرسمية والخاصة / بمكافحة البطالة، عبر التنسيق والتكامل بين أدائها مجتمعة، ومن المقتضى

االهتمام بالطروحات اإليجابية للمفكرين االقتصاديين المهتمين بمشكلة البطالة، وليس االكتفاء 

 .باالستماع الصامت لطروحاتهم البنَّاءة بهذا الشأن، دون األخذ بها

ناتها وتْكوين ُمَعالِجاتها، فمزيٌد من الحكمة في معالجة    إن مشكلة البطالة رهٌن بين معالَجة ُمكوِّ

نات وتكوين المعالَِجات، بمنهجية مدروسة متكاملة، يشكِّل المدخل األساس إلضعافها، ويؤسِّس  المكوِّ

ن، والذي كان  لتخفيف الكثير من اإلجراءات والنفقات الالزمة الحقاً، لتكوين متطلَّبات معالجة ما تكوَّ

نا نه بإجراءات أيسر ونفقات أقل، فإضعاف مكوِّ  ت البطالة البشرية هو المدخليمكن اإلضعاف من تكوُّ

األساس إلضعافها، وأخف وطأة بكثير من تكوين معالَِجاتها، وكل ذلك من السهولة بمكان، عندما يتم 

 .تنسيق وتكاتف األداء بين الجهات القائمة، وال حاجة إطالقاً لتشكيل جهات جديدة

 http://syrianexpert.net/?p=40677 منشورة سابقاً للكاتب عبد اللطيف عباس شعبان

http://syrianexpert.net/?p=40677


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

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

27 

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

 

 ..مصرف التوفير يعلن صدارته ..بشهادات مئات مليارات اإليداعات ومئات المودعين - 11

 2019تموز  16 :الخبير السوري 

 الذيأعلن مصرف التوفير عن حيازته العدد األكبر من المودعين بين المصارف العامة، األمر 

يتسبب برفع الكلف المترتبة على هذه اإليداعات، والمتمثلة بحجم الفوائد الكبيرة المستحقة للحسابات، 

 .ألف حساب 833.5مليار ليرة سورية، شملت  273مبيناً أن حجم الودائع وصل إلى 

لسحب اأنه مّكن المتعاملين معه من إجراء عمليات   –وفقاً لصحيفة الوطن  –وبيّن تقرير للمصرف 

واإليداع عبر كل فروعه ومكاتبه، بغض النظر عن الفرع أو المكتب ماسك الحساب، إذ يضم المصرف 

 .فرعاً ومكتباً تنتشر في مختلف المدن السورية 60

وأوضح التقرير أن المصرف بقي رابحاً ولم يتوقف عن اإلقراض لجميع العاملين في الدولة طوال 

رفع قيمة بعض العموالت، وأضاف عموالت جديدة على خلفية ارتفاع سنوات األزمة، وقد قام مؤخراً ب

 .حجم اإليداعات وتزايد تكاليفها لقاء الفوائد المدفوعة على الودائع، إضافة إلى تصاعد التكاليف اإلدارية

وأشار المصرف في تقريره إلى أن هذه العموالت الجديدة تأتي ضمن إطار اإلجراءات المتبعة في 

العاملة في سورية، الخاصة والعامة، وضمن الحدود الدنيا للعموالت المعمول بها في كل المصارف 

 .المصارف األخرى

عمولة لحسابات التوفير واالدخار كافة منذ  30يذكر أن مصرف التوفير أعفى ذوي الشهداء من 

إدارة  ة مجلسلتخفيف األعباء والتكاليف المالية على أسر الشهداء استناداً لموافق 2018منتصف عام 

مصرف التوفير، وأبرزها فتح حساب عادي ومشترك وأطفال وادخار وإغالق وتعديل وتغيير وكشف 

 .حسابات مختلفة وعمولة إيداع واسترداد وأجور الحواالت

وشملت اإلعفاءات لذوي الشهداء عمولة طلب قرض تنموي وعمولة طلب قرض متقاعد وعمولة 

ولة كل قسط غير مسدد في حالة التسديد المسبق لطلبات فك تجميد الحساب ومن عموالت وعم

 .االستدعاء

بالمئة شملت  7واتخذ المصرف إجراء وحد بموجبه معدالت الفائدة لكل أنواع الحسابات بنسبة 

  .التوفير وأطفال وودائع ألجل سواء لمدة ستة أشهر أو لمدة عام

http://syrianexpert.net/?p=40755 

 

http://syrianexpert.net/?p=40755
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 ..حقائق جارحة في أخطر الملفات الساخنة - 12

 2019تموز  17 :الخبير السوري –ناظم عيد  

منعنا تصدير الخبز، لكن خبزنا يسافر خلسة إلى موائد جيراننا، ال سيما في القرى والتجمعات 

الرسميّة، إال أن اللحوم السورية تغادر راجلةً السكنيّة الحدودية، ومنعنا تصدير اللحوم عبر البوابات 

ع مخضرمين.. وتتحّدث التسريبات عن وقائ” أبناء كار”على أقدام الماشية المهّربة بقيادة متخصصين و

مقلقة ألرقام صادرات المواشي السورية المهّربة، من مرفأي بيروت وطرابلس إلى بلدان الخليج، 

متن طائرات مخصصة لنقل الماشية.. لن نورد األرقام ألننا ال وبعضها يجري ترحيله أسبوعياً على 

 ..!نتبناها، لكن المعطى بالغ األهمية، وال يملك أحد على اإلطالق نفيه

لنتخيّل كم هي الخسارة المترتبة عن تهريب كل رأس غنم عواس، مدعوم في حظائر المربين علفاً 

وزارة الزراعة أرقام مذهلة عن مبالغ تكاليف  وعالجاً ورعاية، ولدى مديرية الصحة الحيوانية في

خبز مدعوم لالستهالك المحلي، ” ربطة“رعاية القطيع، وكم هو حجم الخسارة التي يرتبها تهريب كل 

 ..!ليرة؟ 50ليرة، وتباع بـ  200تكلّف 

يجاد إ وللمشتقات النفطيّة حكايتها المملّة والمزمنة، وهذا يعني أننا معنيون بإلحاح ودون تأخير في

حل أو حلول جذرية للظاهرة، وربما نحتاج إلى معالجات في أكثر من مسار، وهي بالتأكيد ذات بعد 

 .غير مجٍد كثيراً ” البوليسي“فنّي وتشريعي، حيث ثبت أن الخيار 

أي مازالت الملفات الساخنة مفتوحة ليس لقصور المعالجات بل لتشابك الجهات ذات الصالحية 

 .واالختصاص

ألبرز ربما هو التهريب الذي إن لم يكن بالظاهرة الجديدة، فال يعني أن علينا االستسالم الملف ا

للواقع، واالنتقال بهذا العنوان البغيض إلى بند المسّوغات وشماعات الفشل، في محاضر االجتماعات 

 .!وتوصيات ندوات العصف الذهني، وكأنه قضاء مسلّط ال فكاك منه؟

تهدأ تردداته بعد، بخصوص إعادة فتح المنافذ الحدوديّة، وما تتسبب به  فما زال الضجيج الذي لم

من خلخلة للتوازن السلعي في السوق المحلية، وغاص بعضهم في التفاصيل لدرجة التحّري عن 

موجودات حقائب المسافرين المغادرين، وهو ما نسميه التصدير بصحبة مسافر، ورغم دقّة وجزئية 

إاّل أنها كانت حاضرة وبقّوة على طاوالت الحوار والجدل وحتى تنازع اآلراء..  هذه القناة التصديرية،

، التي ستخلط كل األوراق الجاري ترتيبها حالياً ”التصدير تهريباً “لكن أحداً لم يتطّرق إلى إشكالية 

 .بشأن تجارتنا الخارجية وعالقاتنا مع الجوار؟
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ي، تان اللتان تتصّدران واجهة النشاط التهريبي السلعبالنسبة للخبز والمشتقات النفطية، وهما الماد

بالنسبة لهاتين المادتين إال عبر إرساء حالة توازن سعري مع الجوار، وتسديد   وال يمكن بتر الظاهرة

مبالغ الدعم نقداً لكل أسرة، وفق دراسات وسيناريوهات نظن أنها جاهزة جرى إعدادها في السابق، 

ية تماماً، بل نحن على يقين بأننا سنحقق وفراً في مبالغ الدعم، على اعتبار أن ولو فعلنا ستُحل اإلشكال

 .أسعار السلع المدعومة رخيصة، وتحفّز المبالغة باالستهالك

أما بالنسبة للثروة الحيوانيّة، فهي ثروة بكل معنى الكلمة، وتهريبها يعني ضياعات هائلة لسنا 

ن حجم الخطر والنزيف الحاد الذي يلهب خواصر اقتصادنا.. بحاجة لحساب قيمها المادية، لنتأّكد م

وهنا ليس من المتاح العمل على ضبط التوازن السعري، والحل الوحيد سيكون بتشريع جزائي ومدني 

رادع، يطال من هّرب ومن سهّل ومن نقل، وال يستثني الضابطة الجمركية المسؤولة عن منطقة 

غير مجهولة، يعرفها رجال الجمارك تماماً، وعندما تكون العقوبات  العبور، ألن منافذ التهريب تقليدية

 .مؤلمة لن يجرؤ أحد على المغامرة

هي أولويات ملّحة ال بد من إنجازها قبل أي حديث أو خطّة عن سياسات وروزنامات تصدير، أو 

ير في ضبط المعابر غ إدارة المنافذ الحدودية.. فهذه األخيرة شرعيّة تحت السيطرة تماماً، إال أن العبرة

 .الشرعية

، ”لوزنتخفيف ا” إننا ال نقترح مستحيالت، بل ضرورات وواجبات وطنية، واستحقاقات ال تقبل 

ألننا على أبواب ترميم حقيقي لبُنانا االقتصادية، وليس مجرد رسم على الورق، وسنختم بحكمة أعجبتنا 

 .د، ونحن لسنا كذلك بكل تأكي”حالم العاجزينسأل الممكن المستحيل أين تقيم، فأجابه: في أ“تقول: 

http://syrianexpert.net/?p=40776 

 

 التنمية المستدامة للموارد الطبيعية ودعم النمو االقتصادي واالجتماعي - 13

 19-06-2019 نبيل علي  سانا – الالذقية

المتنوعة العمود الفقري لالقتصاد الوطني وتوفر دخال ماليا آلالف األسر تشكل الموارد الطبيعية 

السورية وأمام حقيقة استنزاف الكثير من الموارد الطبيعية في سورية وال سيما في السنوات األخيرة 

نتيجة عوامل مختلفة كثيرة منها التغيرات المناخية والجفاف والنمو السكاني المستمر والمتسارع وما 

م عنها من تعديات على الغابات الحراجية واألراضي الزراعية ومواردها الطبيعية عمل عدد من ينج

الباحثين السوريين في مركز البحوث العلمية الزراعية بالالذقية على وضع استراتيجيات علمية وقائية 

 .وعالجية للحد من حالة التدهور

http://syrianexpert.net/?p=40776
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التباع أساليب غير علمية في إدارة التربة ما وأشارت الدراسات إلى أن حاالت التدهور هي نتيجة 

يسبب تدني خصوبتها وزيادة تعرضها للتدهور خصوصا مع ازدياد حدة االنجراف المائي والتعرية 

التي تسببها الرياح وسوء استغالل الموارد المائية المسطحة والجوفية وتقلص مساحات الغابات وتدني 

ر والحرائق وبالتالي انخفاض مساحات كبيرة من المراعي انتاجيتها نتيجة التعرية والقطع الجائ

واألراضي الرعوية واألراضي المروية بالمناطق الجافة وشبه الجافة بتأثير الممارسات الزراعية 

 .العشوائية

وبينت المهندسة سالف حلوم الباحثة بمحطة بحوث الهنادي أهمية إجراء دراسة علمية وبحثية 

صادي واالجتماعي ودخل الفرد ومشاكل التنمية بالمنطقة بهدف تحقيق معمقة لوضع السكان االقت

اإلدارة المستدامة والوصول لالستراتيجيات الالزمة للحد من التدهور للموارد الطبيعية وتعزيز الحالة 

التشاركية لتطوير الخطط والسياسات الزراعية وتصريف المنتجات وزيادة الوعي لمفهوم االستدامة 

نظمات الحكومية وغير الحكومية ومحاسبة كل من يستنزف الموارد الطبيعية بطرق عن طريق الم

واقترحت حلوم محاربة القطع الجائر للغابات وإعادة تأهيل الغابات والمحميات الطبيعية  .جائرة

وتشجير الغابات بالمناطق المتدهورة باألشجار المحلية أو المدخلة وفق أسس علمية وسن التشريعات 

 .والقوانين لحماية الغابات

ورأت المهندسة ربا عيسى الباحثة بمركز بحوث الالذقية أن تغيرات استعماالت األراضي كان 

لها أثر على التنمية المستدامة للموارد الطبيعية التي تضررت نتيجة عوامل كثيرة ما يستوجب العمل 

ئية والتوسع الزراعي على حساب أراضي لحماية المراعي الطبيعية من الرعي الجائر والحراثة العشوا

المراعي واستصالح المراعي عن طريق استزراع أصناف محلية أو مدخلة مالئمة للظروف البيئية 

في المنطقة المعنية وتنظيم الرعي بإطار التعاونيات أو الجمعيات ووقف الزحف العمراني على 

 .األراضي الزراعية وأراضي المراعي

ور سامر ناصر والمهندس فادي قازنجي من بحوث الالذقية أن ألشجار وبين الباحثان الدكت

الخرنوب دورا مهما بعملية التنمية المستدامة للغابات والموارد الطبيعية إلى جانب فوائدها البيئية 

واالقتصادية الغذائية والطبية كون الخرنوب يحتوي على سكريات وبروتين وألياف ومسحوق 

سيوم وفوسفات وبالتالي تعتبر شجرة الخرنوب ثروة وطنية يجب الحفاظ الخرنوب يحتوي على كال

 .عليها

وأكد الدكتور الباحث بمركز بحوث الالذقية احمد حمود األهمية االقتصادية والبيئية ألشجار 

الجاتروفا المدخلة من الهند في تنمية المناطق المتدهورة حيث أنها سريعة النمو وتمتاز بنموها بكل 
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ترب المالحة أو الحامضية دون الحاجة لمخصبات وتمتص الكربون وتطرح األوكسجين ولها أنواع ال

 .استخدامات صناعية وطبية كثيرة

ورأى الدكتور عيسى كبيبو من كلية الزراعة بجامعة تشرين أن المخلفات الزراعية حيوية ونباتية 

الغاز حيوي القابل لالشتعال وعضوية وصناعية ومخلفات الطعام المنزلي تلعب دورا مهما بإنتاج 

واالستفادة منه بتوليد الطاقة الكهربائية والحرارية والميكانيكية والحركية ولتشغيل السيارات 

 .والجرارات الزراعية

يجب العمل وفق برامج ترشيد استخدام المياه بالري واللجوء لألنظمة المتطورة “وقال كبيبو 

دق التربة وتملحها ولمكافحة تلوث التربة باألسمدة والحديثة للري والصرف بهدف الحد من تغ

 .”والمبيدات الكيمياوية عبر ترشيد استخدام هذه المواد باللجوء للبدائل الحيوية وطرق العالج المتكاملة

https://sana.sy/?p=964558 

 

 "الر... واإلنتاج هو "سالح الردعالمركزي السوري يكشف حقيقة أسعار الدو - 14

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy  20.06.2019 

صرح حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، أن هذا االرتفاع وهمي وليس له أية مبررات 

اقتصادية وليس له أي مستند على األرض إطالقا، وإنما بعض المضاربين تعودا على سياسة معينة 

 .الماضي، وأكد أنه يمكن التحكم بسعر الصرف من خالل تحفيز االقتصاد الوطنيللمصرف في 

تصريحات حاكم المصرف المركزي جاءت بعد ارتفاع في سعر صرف الدوالر الذي تجاوز منذ 

 ليرة للدوالر الواحد مما أحدث ضجة في األوساط السورية. 600يومين عتبة 

لتعزيز المنتج الوطني  مكافحة التهريب يجية أهمهاوبعد إطالق الحكومة السورية خطوات استرات

وكذلك تعزيز أرباح وإنتاج القطاع العام الصناعي في الفترة األخيرة ودعم اإلنتاج الزراعي السوري، 

محافظات، فإن االقتصاد السوري يتمتع بمرونة إنتاجية وإطالق مشاريع إعادة إعمار في الكثير من ال

وناتج محلي بغض النظر عن سعر الصرف في السوق السوداء وهذا عامل هام جدا ويلعب دورا هاما 

في التخفيف من سلبيات سعر الصرف بحسب الخبراء، مع تأكيدهم على ضرورة دعم التصدير بشكل 

بإزالة الروتين من أدائه وتحويل  القطاع العام الصناعيحقيقي ونتائج وخلق أسواق خارجية ودعم

 .شركاته كافة إلى رابحة

 هو حاكم المصرف المركزي السوري فإن سبب االرتفاع وباإلضافة إلى العقوبات، بحسب

بها من الدوالرات تعودوا على سياسة معينة بالماضي  المضاربين وبعض ممن تراكم لديهم مبالغ ال بأس

https://sana.sy/?p=964558
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201902191039176455-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201902191039176455-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201902261039361240-%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201902261039361240-%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://www.sana.sy/?p=965132
https://www.sana.sy/?p=965132
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 30للمركزي بأنه عندما يخلق نوع من التوتر في سوق القطع األجنبي ويصل الفرق إلى ما بين 

وخمسين ليرة سورية كان يبادر المركزي لتحريك النشرة أو ضخ عشرات أو مئات الماليين من 

ك سياسة جديدة للمركزي تقول إن كل دوالر موجود لدى الدوالرات لكن اليوم ال يتقبل هؤالء أن هنا

المركزي والدولة السورية هو من حق المواطن واالقتصاد السوري من نفط ودواء ومستلزمات إنتاج 

ولسنا معنيين بوضع هذا القطع األجنبي بجيوب المضاربين والقلة من التجار ممن يتخيلون أن المركزي 

 الصرف أو يضخ دوالرات.سينجر لهذه اللعبة ويرفع سعر 

وأضاف قرفول أن تلك الحملة تترافق مع قانون العقوبات األمريكي "سيزر" الذي فرض على 

سوريا معربا عن "أسفه لتماهي البعض سواء عن قصد أو غير قصد مع تلك الحرب االقتصادية التي 

 تشن على سوريا".

صادية وال يمكن أن نوجه جميع الموارد وأشار إلى أن "السياسة النقدية هي بخدمة السياسة االقت

لتكون بخدمة سعر الصرف" موضحا أنه "يمكن ضبط سعر الصرف من خالل السياسات التي انتهجها 

مصرف سورية المركزي والتي تستهدف بالدرجة األولى خلق الحوافز باالقتصاد الوطني ودفع العجلة 

ول العديد من األفراد والشركات إلى مصادر االقتصادية واستئناف النشاط االقتصادي عبر تأمين وص

 التمويل".

وأضاف: أن "الحكومة قامت بكل الجهود الممكنة لدعم قطاع الصادرات من خالل دعم المزارع 

وتأمين الكهرباء والوقود وتوفير كل الشروط لالشتراك بالمعارض وتحمل نفقات النقل الجوي بما فيها 

فكما كنا نسمع من خالل تقارير اتحاد المصدرين فصادراتنا تصل الدعم المباشر للصادرات وبالتالي 

مليارات دوالر وهذه المبالغ الكبيرة هي  5أو  4دولة وتصل قيمتها إلى أكثر من  100إلى أكثر من 

 من حق الدولة السورية والمواطن واالقتصاد السوري".

كشف أسبابا هامة في ارتفاع سعر الصرف وتحدث عن  مركز "كاتيخون" للدراساتوكان تقرير ل

بعض العوامل التي حرمت الدولة السورية من إيرادات هامة من القطاع األجنبي ومن هذه العوامل 

ي خالل سنوات طويلة لمنعه من الربح والمنافسة والتصدير وتكبيله محاربة القطاع العام الصناع

عام حيث  50بالروتين "القاتل" من خالل "اإلبقاء على آليات األداء والمناقصات الموضوعة منذ 

يحتاج تأمين "براغي" لمناقصة قد تمتد لوقت كبير يقتل المنافسة ويؤخر اإلنتاج"، كما تطرق التقرير 

م التمكن من اختراق األسواق الخارجية في العراق وروسيا وإيران ولبنان والكثير إلى مشكلة في عد

من الدول المستعدة الستقبال اإلنتاج السوري، ولفت المركز إلى موضوع التأخير الكبير في إطالق 

  معمل العصائر حيث تشتهر سوريا بإنتاج الحمضيات وهذا حرم سوريا من إيرادات هامة بالدوالر. 

https://katehon.com/ar/article/swry-lsbb-lkhfy-lswd-ldwlr-fwq-600-lyr-wmwjh-kht-lnhyr-lmdrws
https://katehon.com/ar/article/swry-lsbb-lkhfy-lswd-ldwlr-fwq-600-lyr-wmwjh-kht-lnhyr-lmdrws
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رئيس الوزراء السوري عماد خميس أكد الشهر الماضي أن الحكومة السورية الحالية أمنت  وكان

تمويل احتياجات البالد من النفط وباقي االحتياجات من دون أن تستخدم احتياطي النقد األجنبي 

 .2013و 2012مليار دوالر خالل عامي  17)الدوالر(، بينما استخدمت الحكومة السابقة 

" السورية عن رئيس الوزراء السوري إشارته خالل اليوم الثاني من الدورة الوطن" ونقلت صحيفة

مليون دوالر أمريكي  200الثالثة عشرة للمجلس العام التحاد نقابات العمال إلى أن سوريا تحتاج لنحو 

 دوالر سنوياً للحبوب، في وقت كانت الموارد أقرب إلى الصفر"مليون  400شهرياً للنفط، و

مليار دوالر من الخزينة لتأمين  17وبحسب الصحيفة، ذكر خميس أن الحكومة السابقة سحبت 

، بينما لم تسحب الحكومة الحالية دوالراً واحداً من 2013و 2012متطلبات البالد بين العامين 

 قرار النفط لعامين.االحتياطي، ومع ذلك تم تأمين است

واعتمدت الحكومة السورية الحالية على مصادر أخرى غير احتياطي سوريا من الدوالر لتأمين 

القطع األجنبي الالزم لتمويل فواتير استيراد النفط ومواد الطاقة الالزمة وغيره من الحاجات األساسية 

 .للمجتمع

الخارج إلى داخل سوريا وخاصة أن  حيث ارتفعت في السنوات الماضية تحويالت السوريين من

هناك أعداد كبيرة من المغتربين السوريين، ومن ناحية أخرى تحسن واقع الصادرات السورية قليال 

)وهي التي تعتبر أهم مصدر محلي لتأمين القطع األجنبي(، باإلضافة إلى  في السنوات الثالثة األخيرة 

بعد تحرير الكثير من المناطق السورية أدى إلى أن تحسن اإلنتاج الزراعي والصناعي في سوريا 

تخفيف فواتير االستيراد لبعض المواد وخاصة بعد إطالق الدولة السورية لحملة كبيرة إلنهاء ظاهرة 

  التهريب كليا. 

وحول قوة االقتصاد اإلنتاجي السوري قال الدكتور والخبير االقتصادي شادي أحمد لوكالة 

 ":سبوتنيك"

يتميز االقتصاد السوري قبل الحرب بأنه اقتصاد إنتاجي، بمعنى أن االقتصاد اإلنتاجي كان يمثل 

من الناتج القومي، وشكلت  %27من الناتج القومي، حيث شكلت الزراعة حوالي  %70أكثر من 

ألف منشأة وبلغ  135الصناعية قبل األزمة حوالي  الصناعة أيضا رقم موازي، وبلغ عدد المنشآت

 مليون طن، ولكن هذا االقتصاد اإلنتاجي تضرر نتيجة الحرب". 4إنتاج القمح حوالي 

وأضاف الخبير: "واآلن بدأت ورشات معينة بإعادة العديد من المعامل والمنشآت الزراعية إلى 

لى مستوياته األساسية قبل االزمة، وهو قد يساهم اإلنتاج، ولكن حتى اآلن لم يصل االقتصاد اإلنتاجي إ

في تحقيق حد يسير من المتطلبات التي نحتاجها في سوريا ولكن ال يمكنه أن يلبي جميع االحتياجات 

http://alwatan.sy/archives/198461
http://alwatan.sy/archives/198461
https://arabic.sputniknews.com/
https://arabic.sputniknews.com/
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السورية، وهذا يعود لعدة أسباب أهمها فقدان الليرة السورية لوظيفتها االستثمارية حيث كانت الليرة 

 .% 30ئة من التكلفة االستثمارية للمنشأة وأصبحت اآلن ال تغطي بالم 80السورية تغطي حوالي 

وتابع: "إذا يساهم اإلنتاج السوري بالتخفيف من وطأة التضخمات الكبيرة التي يمكن أن تنشأ 

 باالقتصاد ولكنه ال يمكن أن يحل اآلن األزمة السورية االقتصادية بشكل كامل".

ن )تحديدا الزراعي والصناعي( لكان سعر صرف الدوالر وختم قائال: "لوال اإلنتاج الحقيقي اآل

ليرة سورية، ولكن بنفس الوقت يجب أن يكون هناك ورشة أكبر الستعادة  2000إلى  1500اآلن 

وكان الخبير نفسه قد صرح أمس األربعاء إلذاعة "شام إف إم"  المؤشرات االقتصادية األساسية".

يرة قائال: "ال يوجد سبب وحيد حول هذا االرتفاع، هناك حول ارتفاع أسعار الصرف في الفترة األخ

عدة أسباب، فهذه األسباب تجتمع مع بعضها وكل واحد منها يؤدي إلى ارتفاعه بنسبة معينة، فأوال 

يوجد ارتفاع عالمي للدوالر وليس فقط في سوريا وهذا سببه التهويالت باندالع حرب بين إيران 

نقطاع التوريدات النفطية وبالتالي االحتفاظ بالدوالر، وثانيا العقوبات والواليات المتحدة واحتماالت ا

، وهذه العقوبات تؤدي إلى ارتفاع 2018تشرين األول  15على سوريا والتي بدأ تأثيرها يظهر من 

وأضاف: عندما بدأت حاجة السوق السورية لالستيراد، وبوجود الصعوبات نتيجة  سعر الصرف".

أدى إلى زيادة الطلب على الدوالر، أما موضوع حرق المحاصيل فهذا له تأثير،  العقوبات، هذا األمر

 ولكن تأثير داخلي على التوازن بين الليرة والدوالر".

وكشف الخبير عن نزاع، قائال: منذ فترة اندلع نزاعا، من خالل محاولة بعض التجار ورجال 

صلوا على كمية من الدوالرات، وأرادوا األعمال ال سيما المسؤولين عن قطاع التصدير، فعندما ح

إعادة تصريفها، وبالتالي بدأ الضغط على البنك المركزي من أجل رفع سعره، ألنهم ال يرغبون 

بتصريف دوالراتهم فق سعر المركزي، ومن هنا بدأ الضغط على السوق السوداء من أجل رفع سعر 

السوق، والبنك المركزي لم يفعل الصرف، من أجل أن يلحق المركزي سعر الصرف الموجود في 

وقال أحمد: "البنك المركزي كان أمامه خيارين، إما الدخول إلى السوق لضخ الدوالر في السوق  ذلك".

السوداء وهذه السياسة سابقا )الضخ لشركات الصرافة( التي كان لها باب خلفي وبالتالي تسريب ثروة 

لك، والخيار الثاني هو أن يرفع سعر الصرف الموجود الوطن والمواطن، واآلن من الصح أنه لم يفعل ذ

لديه من أجل يكسب الحواالت التي تأتي من خارج سوريا، ولكن لهذ اأيضا محاذير، فبمجرد رفع 

وأضاف أن الحكومة أصدرت قائمة المواد التي  سعره، فهذا يعني أنه يثبت سعر السوق السوداء".

المحددة من الدوالرات الحتياجات المواطنين )وفق سعر تمولها، أي التي تدفع من أجلها الكتلة 
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من حجم المواد المسموح استيرادها، و لكن  %60مادة، وهي تشكل  45المركزي(، والتي حددت 

 بعض التجار الجشعين ال يقبلون بالربح المنطقي ويرفعون أسعارهم وفق سعر السوق السوداء".

 هو استقرار هذا السعر.وأكد أنه األهم من موضوع قيمة سعر الصرف، 

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201906201041822697-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-

%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-

%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/ 

 

 يوماً.. 15مصير المنشآت النسيجيّة المدّمرة بين اإللغاء أو البناء والقرار خالل  - 15

 لجنة السياسات في مجلس الوزراء تبلور وصفة عالجية شاملة للقطاع

 :الخبير السوري  

والبرامج االقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، مجلس إدارة المؤسسة  كلّفت لجنة رسم السياسات

يوما على األكثر حول جدوى إلغاء  15العامة للصناعات النسيجيّة، تقديم دراسة متكاملة خالل 

شركة، مع آلية اإللغاء المقترحة لجهة تبعية العمالة  \11\الشركات المتوقفة عن العمل والبالغ عددها 

باني التابعة لهذه الشركات، بما يمكن المؤسسة من توظيف إمكانياتها بالشكل األمثل واآلالت والم

 .وتخفيف األعباء المادية غير المجدية عنها

وقررت اللجنة تشكيل بعثة للتحّري عن اآللية التي يتم بموجبها تعيين العّمال خالل السنوات الثالث 

 .األمثل للموارد البشرية في المؤسسةالماضية، والطريقة التي يجري عبرها االستثمار 

وحّملت اللجنة خالل اجتماع ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، مجلس اإلدارة 

مسؤولية تالفي خسارة المؤسسة، و استدراك عدم قدرتها على االستفادة المثلى من الدعم الحكومي 

ة القصوى للمؤسسة وتسويق المنتج كامالً المقدم لها، وتكليفها وضع خطة لتوظيف الطاقة اإلنتاجي

خصوصاً في ظل السعي الستثمار كافة الطاقات اإلنتاجية المحلية لمواجهة الحصار االقتصادي 

 . المفروض على الشعب السوري

وخلص االجتماع إلى تكليف وزارة االقتصاد إسقاط ما تم إقراره لدعم سياسة إحالل المستوردات 

دية في رئاسة مجلس الوزراء على الصناعات النسيجية بهدف إتاحة الفرصة من قبل اللجنة االقتصا

أمامها للمنافسة في السوق المحلية وإنتاج أصناف جديدة تحقق قيمة مضافة لها، إضافة إلى تكليف 

المؤسسة تشكيل لجنة لحساب التكاليف الفعلية لإلنتاج بما يساعد الفريق الحكومي على توجيه الدعم 

 .ؤسسة ليصب مباشرة في صلب تطوير إنتاجهاالالزم للم

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201906201041822697-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201906201041822697-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201906201041822697-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201906201041822697-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/
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كما تم تكليف وزارة االقتصاد تقديم مصفوفة بالمحفزات التصديرية الالزم تقديمها للمؤسسة لتتمكن 

 .من استهداف أسواق جديدة ، مع السماح لها بتصدير منتجاتها بالقطع األجنبي

وزارات الصناعة واالقتصاد والتجارة وتم تكليف هيئة التخطيط والتعاون الدولي التنسيق مع 

الخارجية والمالية لوضع ورقة عمل تتضمن المطلوب من القطاع النسيجي خالل المرحلة المقبلة ضمن 

سياسة إصالح القطاع العام االقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء لعرضها على مجلس الوزراء 

قتصادية من تطبيق مبدأ التشاركية على بعض واتخاذ ما يلزم بشأنها إضافة إلى دراسة الجدوى اال

 .الشركات التابعة للمؤسسة بما يحقق رؤية الحكومة في دعم القطاعين العام والخاص على حد سواء

وبهدف تطوير ورفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في الشركات التابعة للمؤسسة تم الطلب من 

ارة الصناعة إلقامة دورات تدريبية متكاملة للعمالة هيئة التخطيط والتعاون الدولي التنسيق مع وز

الموجودة في المؤسسة بما يمكن من تطوير خبراتها وتوظيفها بالشكل األمثل لرفع الطاقة اإلنتاجية 

 .للمؤسسة والتخلص من موضوع البطالة المقنعة

رة ف وزاوتم خالل االجتماع التطرق لواقع منشآت الصباغة المتوقفة عن العمل حيث تم تكلي

االقتصاد إعداد مصفوفة بالتشريعات واإلجراءات الالزم اتخاذها لمساعدة المنشآت المدمرة على إعادة 

 . اإلنتاج وتحفيز القائم منها على العمل عبر تقديم القروض التشغيلية بسعر فائدة مدعوم

ومي ار الحكوبيّن رئيس مجلس الوزراء بين أن المتابعة المستمرة لعمل المؤسسة تعكس اإلصر

على االنتقال بها إلى واقع أفضل مهما كانت التحديات كبيرة عبر تعزيز الدعم المقدم لها ومعالجة 

مكامن الخلل بما يمكنها من االستفادة من القيم المضافة التي يتمتع بها قطاع الصناعات النسيجية 

ة ر في استنزاف المقدرات الماديالسورية على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه من غير المقبول االستمرا

والبشرية للمؤسسة خارج إطار دعم االقتصاد المحلي خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها 

 .الحرب على سورية والتي تفرض تفعيل كافة مفاصل اإلنتاج واالستفادة القصوى من الموارد المتاحة

سة آلية عمل جديدة اكثر استراتيجية وشدد المهندس خميس على ضرورة اتباع مجلس إدارة المؤس

تمكنه من القيام بكل ما من شانه النهوض بعمل الشركات التابعة للمؤسسة والتخلص من عقلية الموظف 

التقليدي عبر اجتراح الحلول النوعية للمشاكل التي تعترض المؤسسة والتي يمكن حلها عبر مجلس 

 .جهد بالشكل األمثلاإلدارة بما يمكن من اختصار الوقت واستثمار ال

وتركزت المداخالت خالل االجتماع على تطوير جودة األقطان المستخدمة في الصناعة عبر 

تشجيع زراعة القطن ذي النوعية الممتازة، وإجراء الصيانة الشاملة لخطوط اإلنتاج التابعة للمؤسسة 

ودة الشاملة وإعادة النظر ورفدها باآلالت والمعدات الالزمة والتأكيد علة ضرورة تطبيق أنظمة الج
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بموضوع تسعير األقطان بما يمكن من زيادة الدعم المقدم للفالحين، إضافة إلى وضع آلية فعالة لتسويق 

المخزون كامالً وزيادة الوحدات اإلنتاجية لرفع طاقة المؤسسة وإنتاج أصناف جديدة للوصول إلى 

 . مرحلة التنافسية

مستوردات تم التأكيد على ضرورة تطوير جودة األقطان وعدم وفيما يتعلق بدعم سياسة إحالل ال

واستخدام تقنيات الري الحديث للتخفيف من استنزاف المياه   السماح باستيراد بذور القطن من الخارج

التي تستهلكها زراعة األقطان وإعادة تأهيل المحالج العائدة للمؤسسة العامة لالقطان خاصة في مراكز 

ال إلى النهائي وصو  تكاليف العمالة الفائضة بما يساعد على تخفيف سعر المنتج اإلنتاج، ومعالجة

المنافسة ، واالستمرار بالعمل بالقرار المتعلق بإيقاف استيراد الغزول المنتجة محليا بشرط ان تكون 

 منافسة من حيث السعر والجودة، وتقديم التسهيالت الالزمة لصناعة الخيوط غير المنتجة محليا من

 http://syrianexpert.net/?p=40523 .خالل إقامة مصانع جديدة او ادخال خطوط إنتاج إضافية

 

مواجهة مع الفساد الفشل والترهّل..ثالثيّة األمراض المزمنة أمام هدنة إلعداد عّدة العالج  - 16

 العميق

 :الخبير السوري 

يشبه جلسة العصف الذهني، استمرت ثالث ساعات ونصف..دخلت لجنة رسم السياسات فيما 

والبرامج االقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، إلى عمق المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، لتخرج 

على مستوى القطاع العام السوري ” األكبر” لهذه المؤسسة ،   برسٍم متكامل لمالمح المخارج اآلمنة

مشاكلها المتراكمة منذ عقود، والمرّحلة بالتواتر من حكومة إلى أخرى كباقي منشآت هذا القطاع من 

 .الذي مازال مظلّة أمان اجتماعي تُظل عشرات آالف العمال

الفساد ..والترهّل ..والفشل اإلداري ..مصطلحات تكررت عّدة مّرات خالل المداوالت التي جرت 

س مجلس الوزراء، وكان حديثه األكثر تطرقاً إلى هذه المشكالت، برئاسة المهندس عماد خميس رئي

سة والجديد هو أن رئيس الجل”..مهما كان الثمن والكلفة” التي بدا مصّراً على اجتراح حلول حقيقيّة لها، 

انتقل بمجالس إدارات المؤسسات، من مجرد بريستيج وحالة استعراضية وشكليّة، إلى مكّون إداري 

لياته ومهامه وليس بمجّرد امتيازاته وميزاته..فمجالس اإلدارات باتت مسؤولة مسؤولية متقّدم بمسؤو

مباشرة عن االرتقاء بعمل المؤسسات، كما هي مسؤلة عن الخسائر التي آلت إليها نتائج عمل 

 .المؤسسات

http://syrianexpert.net/?p=40523
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ي تتركيز الفت كان على مجالس اإلدارة من قبل رئيس مجلس الوزراء، وهي الحالة االفتراضية ال

ال بّد من االنطالق منها بالفعل نحو إصالح القطاع العام..ألن مجلس اإلدارة هو عبارة عن مجلس 

اتخاذ قرارات بمسؤوليات جماعية، يكون مدير عام المؤسسة هو أحد المعنيين بالقرار وليس المعني 

 .الوحيد به

نجاز رؤى متكاملة على خالصات تدعو للترقب خرج بها االجتماع..ففي المخرجات آجال زمنيّة إل

مستوى ..العمالة..والتسويق..والمنافسة..واستثمار الموارد بالشكل األمثل..وبعدها ستكون القرارات 

 هو إال أن الدواء المرّ ”..الذي قد تعتريه بعض القسوة” تخلو من البعد الجراحي” الحاسمة والتي قد ال 

 .األكثر نجاعة وشفاء كما يُقال

ى دستة قرارات مؤثرة في مستقبل المؤسسة النشسيجية، قد تكون صالحة للقياس أسابيع قليلة وسنر

واإلسقاط على باقي مؤسسات القطاع العام الصناعي الذي يقف حالياً على عتبة حساسة بكل معنى 

 .الكلمة

وزير الصناعة المهندس معن الجذبة كان مفرطاً في التفاؤل على أساس قرائن وركائز فنيّة ..ارتأى 

 ..ها ستمكنه من إحداث تحوالً ونقلة أكثر من تقليدية في أداء المؤسسة النسيجيّةأن

أما رؤية وزير االقتصاد والتجارة الدكتور محمد سامر الخليل، فكان صاحب النصيب األوفر من 

 ..الحديث، مستعرضاً فحوى دراسة متكاملة تنطوي في سياقها على وصفة إنقاذية للقطاع العام النسيجي

ن يبدو على جميع المعنيين العمل وبال تسويف، إلنجاز االستحقاق الذي وضعهم أمامه اآل

المجتمعون..وعلى أساس مخرجات فرق العمل بعد انتهاء اآلجال الزمنية، فقبل اجتماع السياسات لن 

 http://syrianexpert.net/?p=40530  .يكون كما قبله قطعاً 

 

 مليار ليرة أرباح بنك سورية الدولي اإلسالمي في ثالثة أشهر   2.2 - 17

 : 2019تموز  9دمشق: –سورية 

مليار ليرة سورية في األشهر  2.2تجاوزت األرباح الصافية لبنك سورية الدولي اإلسالمي مبلغ 

 .أثر إعادة تقييم مركز القطع البنيويوذلك بعد الضريبة ودون احتساب  2019الثالثة األولى من العام 

إلى تحقيقه نمواً بنسبة بلغت نحو  2019كما تبين البيانات المالية للبنك عن الربع األول من العام 

مليار  366مليار ليرة مقابل  547في جانب الموجودات ليتخطى مجموع موجودات البنك حاجز  49%
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 507الودائع والتأمينات النقدية لدى البنك إلى نحو  ، بينما وصل إجمالي2018ليرة في نهاية العام 

مليار ليرة في نهاية  30تقريباً، وبلغ مجموع حقوق المساهمين نحو  %54مليارات ليرة مرتفعة بنسبة 

مليار ليرة نهاية الربع  235الربع األول من العام الجاري، كما بلغ صافي المحفظة التمويلية للبنك نحو 

 .ها لمختلف القطاعات ومجاالت النشاط االقتصاديتم منح 2019األول 

وبين السيد بشار الست الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي اإلسالمي أن النتائج التي تحققت جاءت 

إنعكاساً للنشاط التشغيلي والنمو القوي في حجم األعمال وجودة األداء، وأن محافظة البنك على هذا 

في ظل األداء المميز الذي تقوم به مختلف المستويات في البنك والتي تعمل  النمو في األداء يأتي منطقياً 

وأكد الرئيس التنفيذي للبنك على استمرارية  .بكفاءة من أجل تعزيز مكانة البنك في السوق السورية

السعي الدائم لتحقيق مزيد من اإلنجازات بمختلف أنشطة البنك والتوسع في تقديم الخدمات والحلول 

فية اإلسالمية مع مواكبة التطورات التكنولوجية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية المصر

 .التي تلبي طموحات متعاملي بنك سورية الدولي اإلسالمي

وكان بنك سورية الدولي اإلسالمي قد وزع أرباح الودائع اإلستثمارية عن النصف األول من العام 

انطالق عمل البنك، حيث وصلت نسبة العائد على الودائع بالليرة وهي األعلى منذ  2019الجاري 

(، في حين بلغت نسبة العائد الموزعة على الودائع ألجل %9السورية وألجل ثالث سنوات نحو )

( نسبة العائد على الودائع ألجل سنة واحدة، وتعد هذه %8.5( وبلغت نحو )%8.75سنتين حوالي )

 .عة على الودائع االستثمارية في القطاع المصرفي السوريالنسب من أفضل العوائد الموز

من  %40وفيما يتعلق بأداء سهم البنك في بورصة دمشق فقد استحوذ سهم البنك على مانسبته 

، 2019إجمالي قيمة التداول في سوق دمشق لألوراق المالية في النصف األول من العام الجاري 

مليارات ليرة سورية من إجمالي قيمة التداول في السوق  3.8 وبلغت قيمة التداول على سهم البنك نحو

 .مليار ليرة سورية 9.6المالية البالغة خالل الفترة حوالي 

والجدير بالذكر أن البنك قام برفع رأسماله خالل العام الجاري من خالل توزيع أسهم مجانية على 

 .يرة سوريةمليار ل 15تقريباً ليصل رأسماله إلى  %9.48مساهميه بنسبة 

 انتهى التقرير

The report ended 

Raport się zakończył 
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