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  تحية طيبة، 

 أرسل لسيادتكم: 

 ، 2020/ 273م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 

  ,February 16 2020 ،شباط 16األحد 

 أخبار االقتصاد السوري

 إذا أردت الحصول على التقرير كامالً أضغط     هنا

 لمتابعة اإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.التقرير حصيلة 

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على 

 المعلومة االقتصادية والبيانات. 

أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون موثوقة بما يكفي، وتحتاج 

 تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق هذه المعلومات لتحقيق الموثوقية .إلى 

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                                                                      

أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي ليتم حذف اسمه من  مالحظة:

 القائمة البريدية.
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 :االقتصاد السوريأخبار 

ع سورية..والمقارنة ممن يحّل هذا اللغز المزمن..صناعة إستراتيجية تعاني من الكلفة الزائدة في  - 1

 !!إيران أو مصر صادمة ؟؟

 :الخبير السوري  

ثمة خطأ يقع فيه الكثير من الفعاليات االقتصادية المختلفة، عندما ال تسبق الفعالية نقاشات وجلسات 

حوار معّمقة تلّخص جدوى انعقادها، والنتائج المتوخاة منها، واستمزاج آراء الجهات المشاركة 

بل كثيراً ما يفاجأ المشاركون أو الضيوف بأن أوراق العمل لديهم ال تخدم الهدف نفسه،  والداعمة لها،

لذا يستعرض كل منهم ورقته، دون أن تفضي إلى نتائج مثمرة، وهذا يقود إلى توصيات، قلما تجد 

 .!..طريقها إلى التنفيذ، وتعاد مع كل دورة من دورات الفعالية تكراراً واجتراراً 

بحث علمي حول قطاع اإلسمنت، عقدت مؤخراً في مقر الهيئة العليا للبحث العلمي،  لفتتني جلسة

بالتعاون معها، وبمشاركة المؤسسة العامة لإلسمنت ومواد البناء، وبحضور عدد كبير من الخبراء 

 رالمستقلين واألكاديميين والمهتمين بصناعة اإلسمنت، يمثلون مجاالت الجيولوجيا والكيمياء واالستشعا

عن بعد ومشاريع البنى التحتية واإلنشاء وغيرها..، واألهم أن هذه الجلسة أتت تحضيراً لمؤتمر 

 .تكنولوجيا اإلسمنت في سورية

 ..غنى الطرح

لم يترك هؤالء الخبراء جانباً من جوانب هذه الصناعة المعقدة إال وتطرقوا إليه، وأغنوه بحثاً 

صريف اإلسمنت المنتج لدى القطاع العام عبر مؤسسة ونقاشاً، حيث سلّطوا الضوء على قنوات ت

عمران، ولدى الخاص عبر الوكالء والموزعين، وآفاق العملية البيعية عبر جبهات العمل المتوقع 

 .فتحها، حيث ال بد أن تكافئ الكميات المنتجة الحاجة الوطنية في مرحلة اإلعمار

في الدراسات الجيولوجية لمقالع اإلسمنت  وناقش الخبراء أهمية تفعيل دور االستشعار عن بُعد

والتسهيالت التي تقدمها، وإنتاج أنواع جديدة، أسوة بدول الجوار، مع السعي إلى تخفيض تكاليف 

اإلنتاج، اعتماداً على عديد الوسائل، أبرزها استخدام الطاقات المتجددة، وتحديث خطوط اإلنتاج، 

ة في هذه الصناعة، والبنية الميكانيكية والكهربائية الالزمة واالستفادة من التقنيات الحديثة المستخدم
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لها، والتأثيرات الصحية والبيئية على المناطق السكنية القريبة من مراكز اإلنتاج، فضالً عن غيرها 

 ..من القضايا ذات الصلة

 دواعي ومبررات البحث

ة لي، الذي أدار الجلسة: إن صناعيقول المدير العام للهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور مجد الجما

اإلسمنت شهدت، كغيرها من الصناعات األخرى، تطوراً كبيراً في العقدين الفائتين أدى إلى خفض 

تكاليف اإلنتاج وتنويعه وتطوير أدواته، بما يلبي احتياجات السوق التي باتت تركز أيضاً على الشق 

رة الخضراء، ما يتيح فرصاً متميزة إلنتاج جديد البيئي، وخفض إنتاج غاز الكربون، ومتطلبات العما

 .مبني على المعرفة واستغالل الموارد الطبيعية، التي تتميز بها سورية

وأضاف الجمالي: إن هذه الجلسة أتت في إطار سعي الهيئة إلى تطوير الصناعات الوطنية في 

تج ق تنافسية اقتصادية للمنمختلف القطاعات، اعتماداً على أساليب البحث العلمي الحديثة، وتحقي

السوري، وإحالل بدائل متنوعة وكفؤة للمستوردات، وسبل استخدام التكنولوجيا المتطورة في تحديث 

أفران اإلسمنت، بهدف الوصول إلى منتج سوري متنوع يتمتع بالجودة، ومنافس في األسواق المحلية 

واالستفادة من تجارب الدول الصديقة في هذه  واإلقليمية، وتأمين الخبرات والموارد البشرية المطلوبة،

 .الصناعة كإيران والهند، وتعظيم االستفادة من الطاقة الكهربائية في معامل اإلسمنت

وحّدد المشاركون نقاط القوة والضعف في هذه الصناعة، التي ما زالت تعتمد على أساليب تعّد 

نجاح، التي صنعتها خبرات وطنية قديمة بعض الشيء، وإن حققت فيما مضى بعضاً من قصص ال

يشهد لها. وعرض أحد الخبراء عدداً من األساليب التي يمكن لإلسمنت السوري من خاللها تحقيق 

 .اختراقات إنتاجية وتقنية مهمة

 مؤشرات الصناعة

المهندس جبرائيل األشهب إلى بعض المؤشرات االقتصادية ” سيم تك”وأشار المدير العام لـ

اإلسمنت في سورية، قياساً إلى مثيالتها في الدول المجاورة، وذلك بهدف وضع الخاصة بصناعة 

توصيف دقيق وشامل للصناعة المحلية، وسبل تحقيق االكتفاء الذاتي من هذه المنتجات، التي توصف 

بأنها محرك مرحلة اإلعمار، متوقعاً زيادة الطلب على اإلسمنت، خالل مرحلة اإلعمار، إلى حوالى 

يون طن، بينما هو حالياً عند مستوى خمسة ماليين طن، ثالثة منها ينتجها القطاع العام، مل 12-15

 .واثنان الخاص

ثمة صعوبات تحّد من انطالقة وتوسع صناعة اإلسمنت المحلية، وفقاً لألشهب، منها ضعف 

اع محتكرة من القط 2005الخبرات الفنية، ونقص التمويل، ومحدودية السوق التي ظلت حتى عام 
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العام، ونقص تشكيلة المنتجات اإلسمنتية، فمثالً حتى اآلن ال يوجد في البالد معمل ينتج اإلسمنت 

األبيض، على الرغم من تزايد الطلب عليه. ومتوقع للمشاريع التي ستنفذ بالتشاركية بين العام والخاص 

 ..تى تاريخهأن تعزز قوة هذه الصناعة، إال أن أيّاً من هذه المشاريع لم يَر النور ح

 ضعف المنافسة السعرية

وحذر المشاركون من انعكاس ارتفاع تكاليف اإلنتاج على فرص المنافسة لإلسمنت السوري 

إقليمياً، حيث ان تكلفة االنتاج في سورية أعلى من إيران ومصر، وأعلى قليالً في األردن، ولما كان 

ن االعتماد على الطاقات البديلة والمتجددة، الجزء األكبر من هذه التكاليف يعود لحوامل الطاقة، فإ

سيقلل من هذه التكاليف بنسبة تتجاوز الربع.. فصناعة اإلسمنت المصرية، باتت تعتمد على هذه 

 .من الطاقة %30الطاقات بشكل رئيس، كما أن المخلفات المنزلية هناك تسهم في إنتاج نحو 

 ..يبقى أن

خفيض تكاليف اإلنتاج، وهو ما يتطلب دعماً حكومياً ال سبيل أمام تطوير هذه الصناعة سوى ت

بشكل أو بآخر، كما تفيد التقديرات التقريبية بأن الحكومة تحتاج إلى قرابة مليار دوالر إلعادة تهيئة 

وتأهيل مصانعها، وهي تكاليف مسترّدة حال انطالق اإلنتاج وزيادة االستهالك الناجمة عن اإلعمار.. 

متوافرة لدى هيئة االستثمار، تفيد بأن هناك تراخيص لشركات إسمنت يصل علماً أن المعطيات ال

مليون طن. وفي الوقت الذي تنتج فيه الشركات المحلية إسمنتاً مقاوماً  63إجمالي إنتاجها المتوقع إلى 

، وربما أكبر من ذلك، 52، فإن تشييد األبراج والمطارات والمشاريع الكبيرة، سيتطلب إسمنتاً 32.5

 البعث –أحمد العمار …تزداد نعومة المادة بتطور التقنيات حيث

http://syrianexpert.net/?p=44966 

 

 ..إلى مضمار عناية غير تقليديّة في سورية” ثروة شاميّة“  - 2

 :الخبير السوري 

تم استئناسها منذ فترات زمنية بعيدة، واكتسب هذا الماعز الشامي من الحيوانات الزراعية التي 

العرق على مدى آالف السنين صفات وراثية جيدة خاصة في إنتاج الحليب عند توفر األعالف المناسبة 

طن( خالل الموسم الواحد، ولذلك فهي تلقب في كل دول  1بحيث تبلغ إنتاجية بعض األنواع المحّسنة )

يز سورية بوجود أصناف من عرق الماعز الشامي تنطوي على إمكانيات ، وتتم”بقرة الفقير”العالم بـ

إنتاجية عالية، وبهدف الحفاظ على هذا العرق وتطوير إنتاجيته تقوم مديرية اإلنتاج الحيواني في وزارة 

http://syrianexpert.net/?p=44966
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لسلة تحليل س“الزراعة بالتعاون مع الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية حالياً بإعداد دراسة حول 

لتكون قاعدة جيدة لبناء  (IFAD) ، بدعم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية”مة للماعز الشاميالقي

 .استراتيجية لتطوير هذه التربية

مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور رامي العلي عن دور المشروع 

شاطات التي ينفذها، ومنها دعم تربية الماعز في دعم كل أنواع الثروة الحيوانية، من خالل مختلف الن

ومدتها أربعة أشهر، بحيث تم إجراء الدراسة  2019الشامي، منوهاً بأنه تم البدء بالدراسة في نهاية عام 

الالذقية، وتّمت دراسة  -طرطوس –محافظات يتركز فيها الماعز الشامي ريف دمش  3الميدانية في 

المربي وصوالً إلى المستهلك، واعتمدت الدراسة الميدانية على اللقاء سلسلة القيمة للماعز الشامي من 

بصغار المربّين وجامعي الحليب والمصنعين سواء بالطرق التقليدية أو الحديثة، باإلضافة إلى دراسة 

 .معلومات المستهلكين عن الماعز الشامي

 خطة استراتيجية

ادة المستقبلية لتطور هذه الساللة تعتمد على زيالعلي أشار إلى أن الخطوط األساسية لالستراتيجية 

المحطات التي تهدف بشكل أساسي إلى إنتاج النويات والطالئق المحسنة، ومن التقنيات التي تعتمدها 

الخطوط األساسية لتربية وتطوير هذا النوع التلقيح االصطناعي واستخدام تقنية نقل األجنة، ودراسة 

لف ظروف التربية، ودراسة أثر استخدام التلقيح المبكر لإلناث على كفاءة الذكور المحسنة تحت مخت

النواحي اإلنتاجية والتناسلية وتحديد العالئق االقتصادية حسب مراحل النمو والتسمين واإلنتاج ودراسة 

تأثير الحظائر ونموذجها على إنتاجية الماعز وأثر حجم القطيع على اقتصادية اإلنتاج تحت مختلف 

 .نتاجيةالنظم اإل

 أرقام وإحصائيات

مدير المشروع ذكر أنه حسب إحصائيات وزارة الزراعة والمجموعة اإلحصائية، بلغت أعداد 

ألف رأس(، ولكن خالل الحرب تناقصت أعداد جميع  65) 2010الماعز الشامي في سورية في عام 

 ب، إضافة إلى تناقصأنواع الثروة الحيوانية ومنها الماعز الشامي بسبب عمليات السرقة والتخري

األعداد في مدينة ريف دمشق التي يوجد فيها الماعز الشامي بشكل كبير نتيجة الحرب، مشيراً إلى أنه 

ألف رأس هذا  22حسب الدراسة التي نجريها اآلن فإن أعداد الماعز الشامي بلغت في ريف دمشق 

 .العام

، %6، وإدلب %11، والحسكة %71مشق أما عن أماكن توّزع التربية فبيّن العلي أنها في ريف د

 .%4إلى  1وبقية المحافظات بين 
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العلي ذكر أن تربية الماعز الشامي لها أهمية كبيرة، كما أن حليب الماعز طيب المذاق ويتميز بأنه 

من أكثر أنواع الحليب الذي يشابه حليب المرأة األم ويتميّز بسهولة هضمه وقلّة مشكالته الصحية 

م والمناعة والبشرة، كما أنه غني جداً بالبروتينات العالية القيمة واألحماض الدهنية الجيدة وفوائده للجس

للمناعة، وغني أيضاً بالمعادن النادرة مثل السلينيوم وهو أحد المعادن الضرورية لجسم اإلنسان في 

مات المعدة تساعد أنتي زيادة المناعة، أما بالنسبة ألهميته للمعدة فان تركيبة حليب الماعز صغيرة الحجم

على الهضم بصورة أفضل، ويحتوي كذلك على مدعمات حيوية طبيعية تشجع نمو البكتيريا النافعة 

في الجهاز الهضمي، أما الفرق بينه وبين حليب األبقار فهو يحتوي على كمية أقل من بروتين األبتوز، 

تجاع الحليب، كما أنه ال يحتاج ويوصف لكبار السن واألطفال الصغار ممن يعانون من مشكالت ار

إلى مجانسة على عكس حليب األبقار، إضافة إلى أن الجبن الذي يخرج من الماعز الشامي مرغوب 

 .جداً 

مدير المشروع ذكر أن هناك حمالت توعية دائمة، إضافة إلى تنفيذ العديد من النشاطات : توعية

لشامي، وتنفيذ أيام حقلية عن طريق الوحدات وتوزيع النشرات اإلرشادية المتعلقة بتربية الماعز ا

اإلرشادية، وتوعية المربين بهدف التمييز بين الماعز الشامي والماعز الهجين، كما أنه من ضمن بنود 

الدراسة نتعاون مع هيئة البحوث العلمية الزراعية بعد الشهر الرابع من أجل توزيع الحيوانات المحّسنة 

من  %75إلى  70ا فيما يخص موضوع األعالف التي تشكل من بأسعار تشجيعية للمربين، أم

مستلزمات اإلنتاج فإننا ندعم المربين بها، باإلضافة إلى األعالف التي تقدمها مؤسسة األعالف، ونركز 

 .بشكل دائم على أهمية األعالف الخضراء

ير سعها من أجل تطوومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية تبذل كل ما بو

سالالت وعروق الثروة الحيوانية وتقانات تربيتها وتحسينها، وفي مجال الماعز الشامي تسعى الهيئة 

حالياً إلى إعادة تأهيل محطات بحوث الماعز الشامي التي توقفت عن العمل لفترة مؤقتة وستعود للخدمة 

 http://syrianexpert.net/?p=44963 البعث –ميس خليل  .في القريب العاجل

 

 … تعلن جاهزيتها لتداول السندات وشهادات اإليداع” بورصة دمشق“ - 3

 :الخبير السوري 

(، 2020أصدرت وزارة المالية أمس روزنامة مزادات األوراق المالية الحكومية للعام الجاري )

مليار ليرة سورية،  150/ إلصدار سندات الخزينة، الذي استهدف استقطاب 1مزاد رقم /وأعلنت ال

http://syrianexpert.net/?p=44963
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، على أن يكون 6/2/2022بالمئة سنوياً، لسنتين، بحيث يكون بتاريخ االستحقاق 7بسعر فائدة تأشيري 

 .3/2/2020تاريخ المزاد 

مليار ليرة أيضاً،  150، يستهدف استقطاب 3/8/2020وتضمنت الروزنامة، مزاداً آخر بتاريخ 

مليار ليرة تعادل نحو  300ألجل سنتين، بحيث تكون القيمة اإلجمالية المستهدفة خالل العام الجاري 

بالمئة من العجز المقدر فيها، وأكثر من 20.6، ونحو 2020بالمئة من إجمالي اعتمادات موازنة 7.5

 .بالمئة من إجمالي اعتمادات العمليات االستثمارية23

المدير التنفيذي لسوق دمشق لألوراق المالية عبد الرزاق قاسم هذا الطرح مهّماً جداً، منوهاً واعتبر 

 .بأنه ال بد أن تكون المشاريع الممولة مدروسة وذات جدوى اقتصادية

وأكد قاسم أن السوق جاهزة لتداول جميع األوراق المالية، والسيما سندات الخزينة وشهادات 

 .اإليداع

بانتظار الجهات المشرفة ليتم رفد االقتصاد بأدوات مالية جديدة، حيث قامت نحن »وأضاف: 

السوق بإعداد األنظمة والقواعد الناظمة لتداول السندات وتأمين بيئة العمل الداخلية لقيام السوق بدورها 

 .«كسوق تمويل وليس فقط نقل ملكيات

التطوير العقاري عن اعتماد وفي سياق آخر، متعلق بالبورصة، لفت قاسم إلى عزوف شركات 

الشركات المساهمة العامة كشكل قانوني لممارسة العمل، وهذا يعود لمجموعة من األسباب االقتصادية 

التي تتمثل في انعدام العدالة الضريبية الناتجة عن ضعف كفاءة اإلدارة الضريبية بين الشركات 

شفافية الشركات المساهمة العامة واإلفصاح المساهمة وبقية األشكال القانونية لمنظمات األعمال، و

الشامل عن نتائجها يقودان إلى عدم توفر العدالة والمنافسة المتكافئة بين األشكال القانونية المختلفة 

 .لمنظمات األعمال ضمن القطاع الواحد

ونّوه بأن إدارة سوق دمشق تسعى من خالل نشاطاتها المختلفة من زيارات مختلفة أو مشاركات 

في مؤتمرات أو محاضرات أو تلك الندوات المتخصصة التعريف بمزايا هذا الشكل القانوني للشركات 

من خالل العمر غير المحدد للشركة واإلدارة المهنية المتخصصة عبر فصل الملكية عن اإلدارة، 

 أثير علىوأهمية تحويل الشركات المساهمة الخاصة أو العائلية إلى شركات مساهمة عامة، من أجل الت

إدارات تلك الشركات بشكل غير مباشر من خالل إقناعهم بأهمية ومزايا تحويل هذه الشركات إلى 

 .شركات مساهمة عامة

وحول مواقع السوق واتجاهه، بين قاسم أنه يمكن تحديد رؤية أوضح حول مؤشر التداول في 

لتداول في السوق تصبح غير السوق، عندما يكون سعر الصرف أكثر استقراراً، أي أن قيم وأحجام ا
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مستقرة مع عدم استقرار سعر الصرف، ومن الطبيعي أن يكون هناك تأثير لسعر الصرف على أداء 

السوق، والسيما من حيث تأثيره على األسواق المالية نظراً لوجود تلك العالقة الترابطية بين سعر 

رغبات المستثمرين في السوق  الصرف وبين المؤشر العام ألسعار األسهم، وهذا ما انعكس على

وتفضيالتهم، فكانت زيادة العرض في أسهم بعض الشركات المدرجة في السوق نتيجة التجاه عدد من 

 .المستثمرين إلى بيع أسهمهم مما أدى إلى هبوط أسعار هذه األسهم

على تجهيز وتنفيذ مركز المعلومات  2020وأشار إلى أن السوق ستعمل ضمن خطة عملها في 

البوابة الثامنة،  -كوناته مع المستلزمات التقنية تحضيراً لالنتقال للبناء الجديد لسوق دمشق في يعفوروم

باإلضافة للعمل على التحويل العائلي واإلرثي عبر فروع المصارف في المحافظات، مع استمرار 

 الوطن…العمل على إدراج جميع الشركات المحققة لشروط اإلدراج في بورصة دمشق

http://syrianexpert.net/?p=44950 

 

وسعر الغرام حسب جمعية الصاغة … الورشات توقفت عن العمل… جمود في سوق الذهب  - 4

 ألف ليرة 41

 2020-01-28الثالثاء,   الوطن |

 

وشراء، تخفي خلفها مشكلة كبيرة تتعلق تشهد سوق الذهب جموداً في العمليات التجارية من بيع 

بالشق الصناعي الخاص بورش الذهب، التي تزود السوق بالمصوغات، والتي تعاني من شبه توقف 

لنشاطها منذ أشهر، بحسب ما أكده أصحاب ورش في دمشق، مبينين أن العديد من زمالئهم أغلقوا 

ير يبدو أنه سيكون بانتظار أغلب أصحاب ورشهم، واختاروا السفر أو العمل بمهنة أخرى، وهذا المص

 .الورش

ي بشكل كبير سببا تعطل العمل ف« البالة»وتحدثوا عن أن ارتفاع األسعار وانتشار الذهب المستعمل 

الورش، إذ أصبح الصائغ ينظف القطع المستعملة التي يشتريها، ومن ثم يعيد عرضها في الواجهة 

مهددة باالنقراض في حال استمر الوضع على ما هو عليه للبيع، ما يعني أن هذه الصناعة أصبحت 

حالياً، فإن بعض الورش التي لم تغلق تعمل على تسريح عمالها، أو تخفيض رواتبهم، والبعض مستمر 

 .بتحمل تلك التكاليف إلى أن يتحسن الواقع

بأن األسواق تشهد « الوطن»وأكد رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات غسان جزماتي لـ

جموداً في البيع والشراء، وذلك نتيجة حالة االنتظار التي تخيّم على األسواق، إذ ينتظر الناس أن تثبت 

http://syrianexpert.net/?p=44950
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األسعار عند سعر محدد لتتمكن من الشراء والبيع وال تتعرض للخسارة في حال اشتروا بسعر مرتفع، 

 .ثم انخفضت األسعار بعدها

شق توقفت عن العمل، لكنها لم تغلق بشكل وبين جزماتي أن أغلبية ورشات صياغة الذهب في دم

نهائي، وذلك نتيجة الجمود الذي تشهده األسواق، وعدم وجود طلب على المصاغ الذهبي من قبل محال 

 .الصاغة

مع عدد من أصحاب محال بيع الذهب والصاغة في دمشق للوقوف على واقع « الوطن»وتواصلت 

ه األسواق هو نتيجة االرتفاع الكبير في األسعار المعلنة األسواق، إذ بيّن البعض أن الجمود الذي تشهد

من جمعية الصاغة، والتي ال تزال تسعر وفق السعر الوسطي للدوالر، وإن كانت خفضت التسعير 

/، موضحين بأن تخفيض األسعار سوف يساعد في تحريك 4/ و/3قليالً بعد صدور المرسومين /

 .لذهباألسواق وتحسين المبيعات وتشغيل ورشات ا

وطالب صاغة آخرون برفع األسعار لتتوازى مع سعر صرف الدوالر في السوق الموازي وذلك 

والتي نتجت عن الفارق الكبير في األسعار بعد االرتفاع في سعر « وفق تعبيرهم»لتغطية خسارتهم 

ض يالصرف للسوق الموازي، ولمنع تهريب الذهب إلى الخارج وبالذات إلى لبنان، معتبرين أن تخف

سعر الذهب سوف يشجع البعض على شراء كميات كبيرة من الذهب وتهريبها إلى أسواق لبنان حيث 

 .األسعار فيها ستكون مرتفعة عن أسعار أسواقنا وهذا الفارق السعري يشجع على التهريب

 نرئيس الجمعية كان له رأي آخر، إذ أصر على إلغاء التسعير وفق السعر الوسطي للدوالر، منوهاً بأ

هدف الجمعية أن تكون أسعار الذهب واقعية، مبيناً أن السعر المقبول والمنطقي في األسواق حالياً وفق 

ألف ليرة سورية، حيث كانت األسعار مقبولة  20رؤية بعض الصاغة أن يعود سعر الذهب لحوالي الـ

لصياغة لتغطي وحركة األسواق جيدة، موضحاً أن ارتفاع األسعار كان يلزم الصاغة برفع أجرة ا

 .الضياع في المادة نتيجة عمليات الصياغة

وأكد جزماتي التزام جميع الصاغة ومحالت بيع الذهب بالتسعيرة الرسمية المعلنة من جمعية 

الصاغة، وقد عممت الجمعية على كل الصاغة والمحال للتقيد بالتسعيرة الرسمية وعدم االلتفات 

التواصل االجتماعي التي تقوم بنشر أسعار للذهب غير  لألسعار التي تنشرها بعض صفحات مواقع

 .واقعية بقصد التالعب واإلضرار بالمواطنين

ألف ليرة سورية وعاد لالنخفاض أكثر من  46وكان الذهب قد وصل ألعلى سعر له بتاريخه وهو 

غرام /، ومن ثم عاد لالرتفاع يوم أمس ليسجل 4/ و/3آالف ليرة سورية منذ إصدار المرسومين / 9

ألف ليرة سورية وذلك نتيجة ارتفاع أسعار األونصة الذهبية العالمية  41/ سعراً بـ21الذهب عيار /
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دوالراً، مسجلة  1582وفق تصريحات جزماتي حيث سجلت األونصة العالمية يوم أمس سعراً بـ

 ttp://alwatan.sy/archives/230095h .دوالراً  30ارتفاعاً بحوالي 

 

 !قمة صناعية - 5

 2020-01-28الثالثاء,   علي محمود هاشم | 

، قلّما ترددت على لسان الصناعيين تعابير متفائلة حيال االستجابة 2018منذ مؤتمر حلب الصناعي 

، لكن «أبداً »الضاد: هذه، تعني بلغة « قلما»الحكومية لما كرسته الحرب على بنية اإلنتاج الوطني.. و

 .خجولة

أما وقد قال رئيس اتحاد الصناعيين ومعه بعض رؤساء الغرف الفرعية، ما تقّولوه من غزل حذر 

عسى أال يندموا عليه الحقاً، عقب االجتماع النوعي الذي جمعهم بهيئة األركان االقتصادية نهاية 

السهر ب« جّديتها»ؤل حيال تجديد الحكومة األسبوع الفائت، فلربما لم يعد من خيار أمامنا سوى التفا

على استعادة ما تيسر من المنشآت المستمرة في إغالق أبوابها جراء الضباب الكثيف الذي يكتنف رؤية 

 150، ال 2010ألف منشأة وفق اإلحصاءات الرسمية لعام  600التعافي.. وبالمناسبة، فهي تناهز الـ

اً وتكراراً كيما يتسنى لها القول بعد ذلك، بأنها نجحت باجتذاب ألفاً كما رددت المصادر الحكومية مرار

 .نحو نصفها إلى النشاط

بفعل خارجي أم ذاتي، قد يكون إيمان الحكومة باإلنتاج الصناعي قد تسلّل بالفعل إلى قلبها مجدداً 

لسلعية ا حتى ذهبت إلى اإلنصات، وقد تكون الصعوبات التي واجهتها مؤخراً لتلبية متطلبات الكتلة

جراء شّح الموارد، مسحت بعضاً من الغبار عن يقينها المتزعزع بمكونات اقتصاد الصمود، ولربما 

ظهر على عيانها ما أهدرته من زمننا المحاصر بفعل الحرب المتعددة المستويات التي يتعرض لها 

ا األولى إلى بالطات االقتصاد الوطني.. لم يعد كل ذلك ذي أهمية اليوم، ما دامت قدمها وجدت خطوته

كما ذهبت بعض منصاتها إلى وصفه، « المؤتمر الصناعي المصغر»الصراط االقتصادي خالل 

وطالما أنها أيقنت بأنه طريق يجب قطعه مهما طال الزمن، ال قفزاً على أرصفته، وال تسلقاً ألعمدة 

 .إنارته عبر حبال الميكروفونات، بل بالطة.. بالطة

.. «مؤتمرنا المصّغر»فاؤل، ثمة ما يدعو لتجديد صالحية التشاؤم حيال مجريات مع هذا الكم من الت

الذي لطالما تزحلقت على صفحته مختلف أقاويل « الشخصي»فبالرغم من نجاحه في تحطيم الجليد 

رة للم-، إال أن مجرياته المطلبية التي كّررت «نحن فريق واحد في مواجهة الحرب»و« التشاركية»

http://alwatan.sy/archives/230095
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ما ، و«كهرباء، مكافحة التهريب، تسهيالت، إعفاءات..»حاجة الصناعة الوطنية إلى:  -المليون ربما

ي قضت الت« الصناعات التصديرية»عبر « تعزيز التعافي»قابلها من تأكيدات الحكومة نياتها في 

حولين كاملين وهي تركل االقتصاد الوطني بمفرداته إلى أن وصل ميزاننا التجاري إلى حضيضه، 

ضرمين المخ« إعفاء المتعثرين»و« دفق التمويل المصرفي»المستجد، و« بدائل المستوردات إحالل»و

وما إلى ذلك من شعارات تدفأنا على حرق أوراقها لخمس شتاءات باردة متتالية من عمر الحكومة.. 

ستحيالً م كل ذلك، إنما يبعث على التشاؤم حذراً من األسباب التي تجعل القيام بالبديهيات المعلنة أمراً 

 .!، مرة تلو األخرى«المؤتمرات»ما لم يتم إخضاعه إلرهاص 

في  «أال نصل أبداً »أن يضع نتائج « الحكومي/ الصناعي»إلى لقاء القمة « متأخراً »كاد وصولنا 

جيبه الصغيرة، وخاصة بعدما باتت ظهورنا إلى الجدار حقاً، وهذه حقيقة أوضحتها األسابيع واألشهر 

 .يمكن، أو ال يجدر اإلفصاح عنه األخيرة عبر ما

على كل حال نحن أبناء اليوم، وألننا كذلك، فسيكون على النتائج النظرية المشجعة التي انبثق عنها 

اختراق نوعي قابل للقياس على المدى القريب،  -ال أقل من-، أن تطرح «مؤتمر الحكومة الصناعي»

بدقة، ويجدر بحلولها أن تكون « موصوفة»ن آالمه وهذا أقل ما يسع قطاعنا الصناعي انتظاره طالما أ

 http://alwatan.sy/archives/230099. كذلك

 

خميس: البد من إصدار قرارات جريئة وسياستنا … الصناعيون والحكومة.. مطالب ووعود  - 6

 االعتماد على الذات

 2020-01-26األحد,   هناء غانم | 

حفل االجتماع الذي عقد الخميس الماضي بين الحكومة والصناعيين بجملة من الوعود مقابل جملة 

من المطالب، إذ أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن الصناعيين شركاء حقيقيون بكل 

يجب أن تعود إلى اإلجراءات، والصناعة هي النواة األهم لالقتصاد، وأن أي منشأة كانت قبل الحرب 

العمل، الفتاً إلى أن هذا يتطلب خطوات من الفريق الحكومي إلعادة إقالع الصناعيين بكل معاملهم 

 .وهي مسؤولية الجميع

ولم ينف خميس وجود تحديات وخلل في آلية التعامل يجب تذليلها، فهناك مطالب قابلة للتحقيق 

إذا »دائماً يكون حول الضرائب، قائالً للصناعيين:  وأخرى غير قابلة للتحقيق، مشيراً إلى أن الحديث

لم تحل يعني أننا مقصرون بجزء، وأنتم مقصرون بجزء، ما يتطلب خطوات من الفريق الحكومي 

إلعادة إقالع منشآت الصناعيين كافة، لذلك البد من إيجاد آلية جديدة إلصدار قرارات جريئة، ألننا لم 

http://alwatan.sy/archives/230099
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 .«، مؤكداً أن السياسة اليوم هي االعتماد على الذات«تهاماتنعد نريد نظريات، وال نتبادل اال

بدوره، أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي أن مواردنا وفيرة، ولكن إدارتها 

الحالية ضعيفة، موضحاً أن ما يجري من األحداث على الساحة االقتصادية يؤكد علينا اليوم أن نفكر 

يبق لنا سوى اإلنتاج بكل قطاعاته الصناعية والزراعية باعتباره المورد  خارج الصندوق، ألنه لم

 .الوحيد للقطع

وانتقد صناعيون الحكومة لجهة حديثها المتكرر عن أن الصناعيين شركاء مع الحكومة وأنه البد 

ين، نكفانا تكراراً لهذه اللقاءات التي تتكرر منذ عشرات الس»أن يكون هناك نهج جديد، وقال البعض: 

 .«كفانا العمل بسياسية الفعل ورد الفعل.. نحن بحاجة إلى نسف البيئة التشريعية القديمة وخلق بيئة جديدة

وأفرغ الصناعيون ما في جعبتهم من هموم وعقبات تعترض مسيرة العمل الصناعي وإقالع المنشآت، 

الصرف  إلى التصدير لتحسين سعر متفقين على أن الشعار األهم هو اإلنتاج ثم اإلنتاج ثم اإلنتاج وصوالً 

الذي يؤدي إلى ارتفاع القوة الشرائية وتحسين الوضع المعيشي، إضافة الى تأمين حوامل الطاقة من 

كهرباء ومازوت وفيول وحتى الغاز، واألهم السياسيات والقرارات الحكومية التي تقف حجر عثرة 

 .ياسة النقدية وتقلبات سعر الصرفأمام مسيرة الصناعة الوطنية وأن الهم األساسي هو الس

أن الفريق االقتصادي يعمل بعقلية الجباية بدل الحماية، واستهجن الشهابي « الوطن»وبيّن الشهابي لـ

من أن البيئة االستثمارية العامة تنحاز إلى التجارة ألسباب ال نعرفها الفتاً إلى أهمية أن يكون هناك 

 .ألننا نريد اقتصاد إنتاج ومعامل وليس اقتصاد معابرحق فيتو لوزارتي الصناعة واالقتصاد 

 مطالب صناعية

وعن مطالب الصناعيين، بين الشهابي أنه تم إعداد مذكرة متكاملة حولها، وقدمت للحكومة، تؤكد 

أهمية إلغاء جميع الغرامات والفوائد على المكلفين في المناطق المتضررة، وإعفاء المكلفين عن عام 

 .2019من غرامات التأخير، علماً بأنه تم تكليفهم في عام وما بعد  2016

الخاص باإلنفاق  11ومن أبرز ما تضمنته المطالب أيضاً، معالجة الثغرات الموجودة في المرسوم 

االستهالكي، بحيث يتم فرض اإلنفاق على المواد األولية عند االستيراد والقيمة المضافة يتحملها 

ذلك إعفاء الصناعات التصديرية مع تأكيد إيجاد تشريع ضريبي خاص المستهلك وليس الُمصنع، وك

بالمناطق المتضررة ومنحه اإلعفاءات الالزمة للمساهمة في إعادة إقالعها، وزيادة مبالغ دعم التصدير 

 .وتوسيع الشرائح المستفيدة منها

منح  عومن المطالب بحسب الشهابي، تخفيض نسب الشرائح الضريبية لألرباح الصافية، م

الصناعيين مهلة عامين لتسديد الذمم المالية المترتبة لفواتير الكهرباء والتريث بتحصيلها إلى حين 



  M E A K-Weekly Economic Report                                                    م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي                 

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

14 

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

إقالع المنشآت بعد إعفائهم من جميع الغرامات والفوائد والرسوم للمبالغ المستحقة على فواتير 

، ودعم المنتج الوطنياألميركي، « سيزر»الكهرباء، وإصدار تشريعات جديدة للحّد من تأثير قانون 

وقبول قصر الحجز االحتياطي للقروض المتعثرة بما يضمن حق الدولة والسماح للصناعي بالتصرف 

 .بجزء من ممتلكاته ليتمكن من تسديد القروض المترتبة على المنشأة وتمويل إعادة اإلنتاج

لحة التصدير لمصإضافة إلى ربط االستيراد بالتصدير من خالل بيع جزء من القطع الناتج عن 

المستوردين لبعض السلع ذات األهمية، وإيقاف تمويل المستوردات نهائياً لجميع البضائع، وفي الوقت 

ذاته التشدد بمنح إجازات االستيراد واقتصارها على المواد األولية لتنشيط عجلة اإلنتاج والسلع 

 اصة للحواالت الواردة إلى القطر،األساسية غير المنتجة محلياً، واالهتمام بتصحيح سعر الصرف، وخ

وإعادة تفعيل مكاتب الحواالت، والتخفيف من اإلجراءات االحترازية التي تقوم بها وزارة المالية 

لتحصيل بعض المبالغ المرتبة على الصناعيين، كإلغاء إجراء منع السفر بحقهم، إضافة إلى وضع 

الغاية منها تنموية وليست للمضاربة كما هو ضوابط لعملية اإلقراض بالليرة السورية، بحيث تكون 

 .الحال في الوضع الراهن

إضافة لتلك المطالب، وغيرها مما تضمنته المذكرة، لفت الشهابي إلى تقديم : توصيات اقتصادية

توصيات شاملة تسهم في تعافي االقتصاد الوطني، وتتركز على إعادة العمل بإجراء اتفاقيات ثنائية مع 

والتعامل بالعمالت المحلية لتجاوز العقوبات االقتصادية، وتفعيل دور مجالس األعمال  الدول الصديقة

مع تلك الدول، واالهم استصدار مرسوم بإعفاء المعامل المتضررة والتي دمرت كلياً أو جزئياً من 

لى إ رسوم نقابة المهندسين ورسوم البلدية وفوائد القروض وكل الرسوم األخرى، في حال إعادة بنائها

ما كانت عليه قبل تدميرها من العصابات اإلرهابية، وتيسير تمويل المشاريع الصغيرة عبر طرح 

 .قروض بفوائد رمزية وبشروط ميسرة وتقسيط مريح

وتضمنت التوصيات أيضاً تسهيل النقل والتجارة مع الدول المجاورة، وتخفيض كلفة النقل البري 

تثمارات السورية الخارجية كأولوية حكومية حالية، عبر والبحري والجوي، والعمل على جذب االس

حل مشاكل القروض القديمة العالقة، وغيرها من معوقات العمل، وتطوير وأتمتة نظام الضرائب، 

وتطوير قانون الجمارك، إضافة إلى تحسين سبل الوصول إلى األسواق الخارجية ودعم وتنشيط 

عمال عبر محفزات خاصة، كذلك دعم البرنامج الوطني االبتكار والبحث العلمي وربطه بقطاع األ

للجودة وتوسيع عمله ونشر ثقافته بالتعاون مع الغرف الصناعية وإنشاء مركز تحديث الصناعة وإدارة 

 .البرامج، وتفعيل دور شركات الصرافة بإعادة أموال قيمة المواد المصدرة

http://alwatan.sy/archives/229722 
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ير مد… الترخيص للجمعيات السكنية متوقف حالياً.. ويتطلب موافقة رئاسة مجلس الوزراء  - 7

 !شركة عيّن عماالً وهميين وقبض رواتبهم

 2020-01-26األحد,    الوطن | 

 المديرين السابقين لشركةعن قيام أحد « الوطن»كشف مدير في وزارة األشغال العامة واإلسكان لـ

إنشائية بتعيين عمال وهميين في الشركة بغية قبض مستحقاتهم، وهو اآلن يدير إحدى الشركات 

الخاصة، فيما لم يؤكد معاون وزير األشغال العامة واإلسكان للشؤون القانونية والمالية محمد سيف 

 .الدين ذلك األمر

معية تعاونية قبل صدور المرسوم القاضي بحّل ج 100حّل حوالي « الوطن»وأكد سيف الدين لـ

االتحاد التعاوني السكني، مع التوجيه بدمج بعض الجمعيات بهدف جعل هذا القطاع أكثر رشاقة من 

 .قبل، وتضيق دائرة العمل، ليسهل ضبط هذا القطاع بشكل أكبر، حتى ال يكون فيه مكان لمن ال يعمل

المواطنين في أكثر من جمعية، وبالتالي بهذه الطريقة سوف وبين سيف الدين وجود حاالت انتساب من 

 .تتمكن الوزارة من وضع يدها عليهم كون القانون ال يسمح بذلك

وأكد أن الترخيص للجمعيات السكنية متوقف حالياً في وزارة األشغال العامة واإلسكان، وأن إنشاء 

ي جمعية سكنية ال تباشر عملها خالل عام أي جمعية يحتاج موافقة من رئاسة مجلس الوزراء حالياً، وأ

وأكد سيف الدين أن الوزارة منحت أراضي للجمعيات  .من تاريخ استالمها األرض تحّل بموجب القانون

السكنية مؤخراً لتعود إلى نشاطها، وخاصة في دمشق وريف دمشق، مشيراً إلى أن الوزارة كانت قد 

دقيق األمور المالية في مراكز االتحاد في المحافظات، باشرت بعمليات جرد الموجودات والمطاليب وت

 .(ومن المتوقع أن تنتهي عمليات الجرد مع بداية الشهر المقبل )شباط

أما فيما يخص بعض المحافظات التي تعاني ظروفاً خاصة، كوجود اإلرهابيين، فقد شدد سيف 

تعاون السكني السابق في الوزارة وبين أن عزل مدير ال .الدين على أن حقوق المواطنين فيها محفوظة

 .كان سببه خطأ إدارياً، أدى إلى تأخير أحد األجوبة في الصدور إلى الوزارة مدة عشرة أيام

وكشف سيف الدين عن خطة جديدة إلعادة هيكلة الوزارة، وقد ينتج عنها دمج بعض مديريات أو دوائر 

ترونية تكون األولى من نوعها على مستوى الوزارة مع بعضها البعض، مع إمكانية إطالق مسابقة الك

القطر، لتعيين موظفين جدد لدى الوزارة، وخاصة أنه تم التعميم إلى الجهات التابعة للوزارة لرفع 

 .احتياجاتها من الكوادر المطلوبة إذ إنها عانت من تسرب الكادر البشري خالل األزمة
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ة لوزارة األشغال العامة واإلسكان تحظى باستقالليونّوه سيف الدين بأن الشركات اإلنشائية التابعة 

مالية تامة، أي أنها تغطي تكاليفها ومتطلباتها عن طريق العائد الربحي من خالل أعمالها المنجزة، 

وليس من وزارة المالية حتى من ناحية رواتب الموظفين، مبيناً أنها تحتسب من أرباح الشركات جراء 

أن رواتب العمال والموظفين لم تتأخر، عدا الموظفين في المنطقة الشرقية،  تنفيذ مشاريعها، مشدداً على

وذلك بسبب صعوبة الوصول إليهم، والقيام بعمليات التحويل وعليه فإن الموظف يقبض مستحقاته في 

 /archives/229711http://alwatan.sy .الشهر 10إلى  5الفترة ما بين 

 

مليار ليرة في  150سابقة في سورية منذ عقود..االكتتاب على سندات خزينة بقيمة إجمالية  - 8 

 شباط القادم

 :الخبير السوري 

أعلنت وزارة المالية من خالل وحدة األوراق المالية الحكومية عن مزاد لالكتتاب على سندات 

 .سورية وبأجل لمدة سنتين في شباط القادممليار ليرة  150خزينة بقيمة إجمالية 

 3وأشارت الوزارة في إعالن إلى أن االكتتاب األول على سندات الخزينة سيجري يوم اإلثنين الـ 

ـ   2022-2-6بالمئة وتاريخ استحقاقها  7من شباط القادم، مبينة أن سعر الفائدة التأشيري للسندات يقدر ب

مبينة أنه من المزمع إجراء اكتتاب ثان على سندات خزينة بقيمة ، 2020-2-6أما تاريخ تسويتها فهو 

 .من آب العام الجاري 3مليار ليرة بأجل لمدة سنتين في الـ  150

وبناء على اإلعالن يحق للمصارف العامة والخاصة في سورية حصراً المشاركة باالكتتاب على 

 .ى األكثرسندات الخزينة بينما يسمح لكل مشارك تقديم أربعة عروض عل

وتمثل سندات الخزينة إحدى أدوات تغطية االحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة والسيما 

 .المشاريع االستثمارية وهي ذات أهمية كبيرة مصرفية ومالية ونقدية واقتصادية

الخاص  2007لعام  60ويتم إصدار سندات الخزينة بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 

وراق المالية الحكومية وتعليماته التنفيذية ودليل إجراءات األوراق المالية الذي أجاز لوزارة المالية باأل

بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي وكيل اإلصدار االقتراض بهدف تمويل المشاريع ذات األولوية 

 http://syrianexpert.net/?p=44942  .الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة
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 ..مدير عام بنك حكومي يطمئن القلقين..ال يمكن لوزارة المالية أن تطلع على حساباتكم المصرفية - 9

 :الخبير السوري  

ماليين  10أوضح المدير العام للمصرف العقاري مدين علي أنه يمكن ألي مواطن سحب حتى 

من دون أن يقدم تبريراً، وذلك وفق التفاهم مع المصرف المركزي، وأنه في حال رغبة ليرة يومياً، 

صاحب الحساب بسحب مبلغ أكثر من ذلك يمكنه عبر إظهار ما يوضح رغبته بأي عملية تمويل أو 

 .شراء لحصوله على كامل حسابه لدى المصرف

ارات عبر المصارف إلى تعزيز وأكد أن الحكومة تهدف من قرار البيع والشراء للعقارات والسي

التعامالت والثقافة المصرفية بين المواطنين، وهو أمر معمول به في معظم بلدان العالم، ويعمل 

المصرف على اتخاذ الكثير من اإلجراءات التي من شأنها تسهيل عملية فتح الحسابات بسهولة ويسر 

ف في مختلف المحافظات، منوهاً بأن والوصول لمعظم التجمعات السكانية عبر فروع ومكاتب المصر

عملية فتح الحساب ال تستغرق أكثر من خمس دقائق وال تحتاج ألكثر من صورة الهوية وما يثبت مكان 

 .اإلقامة

وعن توضيح ما يشاع حول أن إيداع قيمة المبيع لدى المصرف سيتيح للدوائر المالية تحصيل 

شاعة غير صحيحة، ألن قانون السرية المصرفية ال معدالت ضريبية ورسوم أكبر، أكد علي أن هذه إ

يسمح باالطالع على الحسابات لدى المصارف، وبناء عليه ال يمكن للدوائر المالية االطالع على 

إيداعات وحسابات المواطنين لدى المصارف، وهو أمر تتشدد فيه المصارف، وال يحق االطالع على 

 .عض الحاالت القضائيةالحسابات المصرفية إال لبعض القضاة في ب

وحول قبول الحسابات المفتوحة للعاملين في الجهات العامة من الموظفين عبر بطاقة الصراف 

التي يحملونها وهل هي مقبولة إليداع قيم المبيع فيها، بين علي أن هذه الحسابات خاصة بالرواتب 

هم على رأس عملهم، والمطلوب واألجور للموظفين والعاملين في الجهات العامة من المتقاعدين ومن 

فتح حسابات مصرفية نظامية على شكل حسابات جارية أو توفير حسب رغبة المودع، بحيث تسمح 

 .هذه الحسابات بتنفيذ كل العمليات المصرفية من إيداع وسحوبات وغيرها بشكل سهل ومريح

اإللكتروني  ت الدفعواعتبر علي في تصريح نقلته صحيفة الوطن أنه البد من التوسع في تطبيقا

وهي باتت ضرورة وتخفف الكثير من العبء في التعامالت المالية خاصة عمليات البيع والشراء عبر 

إيداع األموال عبر المصارف والتوجه نحو التحويل بين الحسابات في حاالت البيع والشراء بدالً من 

 http://syrianexpert.net/?p=44803 .الكاش والصعوبات التي ترافقه

 

http://syrianexpert.net/?p=44803
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 نقطة والتداوالت تتجاوز ملياري ليرة 92،48مؤشر أوراق دمشق يرتفع  - 10

 :الخبير السوري 

ارتفع مؤشر سوق دمشق لألوراق المالية الرئيسي بنهاية تداوالت األسبوع الثالث من شهر كانون 

من الشركات  5عن األسبوع الماضي معززاً بالنتائج اإليجابية ألسهم نقطة  92،48الثاني الحالي بنحو 

 .بالمئة 1،60نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها  5884،74وليغلق عند قيمة 

أيضاً خالل هذا األسبوع إلى ” دي ال اكس“كما ارتفع مؤشر األسهم القيادية المثقل باألسهم الحرة 

 .نقطة 992،44عند بالمئة وأغلق  2،37نقطة وبنسبة  22،98

 3399437شركة ووصل إجمالي حجم التداوالت إلى  16وسجل السوق هذا األسبوع تداول أسهم 

مليار ليرة مع تسجيل صفقتين ضخمتين  2،049صفقة بلغت قيمتها اإلجمالية  545سهماً توزعت بين 

 .مليار ليرة 1،890سهماً بقيمة  3134994على سهم بنك بيبلوس بحجم 

شركات ارتفعت منها أسهم خمس شركات وهي سهم  6ألسبوع تغيرات على أسهم وشهد هذا ا

ليرة وسهم بنك البركة سورية بنسبة  1171،39بالمئة وأغلق على سعر  3،98إسمنت البادية بنسبة 

بالمئة وأغلق على سعر  6،36ليرة وسهم بنك الشام بنسبة  866،12بالمئة وأغلق على سعر  8،03

ليرة وسهم بنك سورية  323،50بالمئة وأغلق على سعر  3،34طر الوطني بنسبة ليرة وبنك ق 599،27

 .ليرة 850،25بالمئة وأغلق على سعر  3،04الدولي اإلسالمي بنسبة 

بالمئة وأغلق  1،96وبينما كان السهم الوحيد المنخفض يعود لشركة العقيلة للتأمين التكافلي بنسبة 

أي تعديل على أسعارها وأغلقت مساوية  21لشركات الـ ليرة لم تسجل أسهم ا 300،50على سعر 

 http://syrianexpert.net/?p=44858 .ألسعار إغالقها السابق

 

 ..دليل مطور لحوكمة الشركات في سورية - 11 

 :الخبير السوري 

المعلومات.. هيئة األوراق تطلب من نظيرتها )التأمين( ومن منعاً لتضارب التطبيق وآليات جمع 

مليار ليرة.. وحقوق  120شركة رساميلها  35توحيد دليل الحوكمة تقريرها السنوي غطى ” المركزي“

 .ملياراً  535المساهمين فيها 

 قال رئيس مجلس مفّوضي هيئة األوراق واألسواق المالية الدكتور عابد فضلية: إن الهيئة بصدد

إعداد دليل مطور لحوكمة الشركات، وذلك بعد استمزاج آراء إدارات المصارف والشركات المساهمة 

http://syrianexpert.net/?p=44858
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والخبراء، حيث تسعى الهيئة إلى أن يكون هذا الدليل ثالثي االعتماد، أي يعتمده إلى جانب الهيئة، كل 

ات الحوكمة، من مصرف سورية المركزي وهيئة اإلشراف على التأمين، وذلك بالنظر ألهمية ممارس

 .التي تنظم العالقة بين أطراف الشركة الثالثة، مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمساهمين

وبيّن عضو المجلس الدكتور حسين دحدوح أن الحاجة العتماد دليل موحد ناجمة أساساً عن وجود 

دليل  بينما هناكدليل لدى المركزي خاص بالمصارف، وال ينسجم في بعض فقراته مع دليل الهيئة، 

آخر خاص بشركات التأمين أيضاً، وبالتالي، فإنه ال بد من التشاور بين الجهات الثالث للوصول إلى 

رؤية موّحدة ومنسجمة، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت بتوزيع استمارات الحوكمة على الشركات المساهمة 

 .للحصول على المعلومات المطلوبة

ن كل شركة من الشركات المساهمة العامة الخاضعة يجب أن وتنص تعليمات الهيئة، على أ

تخصص لجنة للحوكمة وموظف التزام، يعمالن على إعداد تقارير الحوكمة، والتنسيق مع الجهة ذات 

الصلة، والسيما الهيئة والجهات اإلشرافية التابعة لها كالمركزي، في حال المصارف، وهيئة التأمين 

 .شيء ذاته بالنسبة للشركات الصناعية والزراعية وغيرهافي حال شركات التأمين، وال

حول الحوكمة في الشركات  2018وكانت الهيئة أصدرت، مؤخراً، تقريرها السنوي لعام 

/ 53شركة، علماً أنه تخضع إلشراف الهيئة / 35المساهمة، )يتأخر عادة قرابة العام(، والذي غطى 

التي تعّدها األكثر التزاماً بممارسات الحوكمة، وتضم شركة مساهمة عامة، لكنها تختار الشركات، 

شركة( كافة، إضافة للشركات المرشحة  27الشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية )

 ..لإلدراج، وإلى أهم ما جاء في هذا التقرير

 الرساميل

 119.8ى شركة مساهمة خاضعة إلشراف الهيئة، حتى نهاية العام إل 35وصل إجمالي رساميل 

من هذه الشركات أقل من  16مليارات لسابقه، وكانت رساميل  107.7مليار ليرة سورية، ارتفاعاً من 

أكثر من خمسة مليارات. وبلغ مجموع حقوق المساهمين  12مليارات، و 5 -1.5مليار، وسبع بين  1.5

 2.305مليار من  2.635ملياراً، بينما نمت الموجودات إلى  462.5مليار ليرة، ارتفاعاً من  535.5

 .مليار

 األرباح

عام مكاسب بالنسبة للشركات المساهمة، التي رفعت  2018خالفاً لألزمة وتداعياتها، كان عام 

ملياراً، نتيجة تحقيق أغلبها أرباحاً صافية، وثبات صرف الدوالر  33.8مليار ليرة، من  97أرباحها إلى 
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كات إلى التوسع في التوظيف، حيث ارتفع إجمالي عمالتها ليرة، ما حدا بهذه الشر 436بالسعر الرسمي 

 .عامالً  11938بدالً من  13154إلى 

جمعت الشركات بين األرباح النقدية واألسهم المجانية، فقد وزعت ثماني شركات أرباحاً نقدية، 

هي من ووزعت تسع أسهماً مجانية، وواحدة أرباحاً وأسهماً، بينما لم توزع ست شركات أية أرباح، و

شركة، أي أن المساهمين  11الشركات الحديثة التأسيس، وقد تجاوز مجموع التوزيعات رأس المال في 

 .عاماً  24-10استردوا كامل قيمة استثماراتهم في هذه الشركات، التي يتراوح عمرها بين 

 ترّكز الملكية

رأسمال الشركة عند بالمئة من  10حّدد قانون الشركات ملكية الشخص الطبيعي بما ال يتجاوز 

التأسيس، بينما حّدد قانون المصارف ملكيته بخمسة بالمئة، وأال يتجاوز مجموع ملكية األشخاص 

، وفي التأمين 2010( لعام 3بالمئة، وفق القانون ) 60بالمئة، ورفعت هذه النسبة إلى  49االعتباريين 

، وكان متوسط االعتباريين في 90474بالمئة، وخمسة بالمئة للطبيعي، وبلغ مجموع المساهمين  40

في المصارف، وتسعة في الخدمات، بينما ال  131الشركة الواحدة ثمانية، ويتراوح عدد هؤالء بين 

 .يوجد أي مساهم اعتباري في شركات الصرافة

من كبار المساهمين، الذين يملكون حصة تفوق الخمسة بالمئة، ويبلغ متوسط ملكية  132وهناك 

بالمئة، وتصنف الشركات وفقاً لعدد المساهمين المسيطرين إلى ستة مستويات.. ست  36هؤالء الكبار 

شركات يسيطر على حقوق التصويت فيها مساهم واحد، وسبع يسيطر عليها مساهمان، وأربع يسيطر 

عليها ثالثة مساهمين، وخمس يسيطر عليها أربعة مساهمين، وثالث يسيطر عليها خمسة مساهمين، 

 .عليها ستة مساهمينوعشر يسيطر 

 إصدارات جديدة

المتعلق برفع الحد األدنى  2018( لعام 29إصدارات جديدة من أجل تطبيق القانون ) 2018شهد 

لرأسمال شركات الصرافة إلى ملياري ليرة، على مراحل عدة، ما يعزز موقفها المالي، ويضمن حماية 

 .حقوق المتعاملين

 المسؤولية االجتماعية

المسؤولية االجتماعية من شركة إلى أخرى، تبعاً لحجمها ونشاطها، وأظهر التقرير  تختلف سياسات

أن هناك تسع شركات ال توجد لديها سياسة واضحة في هذا المجال، بينما توجد سياسة سالمة مهنية 

شركة تمارس هذه المسؤولية على نحو مختلف، حيث تتوزع  26لدى الشركات جميعاً، كما أن هناك 
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أخرى،  12مارسة بين رعاية أنشطة اجتماعية وفعاليات في تسع شركات، وتبرعات ومنح في هذه الم

 .شركة تقنيات الطاقة البديلة 21بينما تستخدم 

 خريطة مجالس اإلدارة

من  18منهم يمثلون شخصاً اعتبارياً، و 90عضواً في مجال إدارة هذه الشركات،  246هناك 

بالمئة من األعضاء،  73عضواً من السوريين يشّكلون  180فهناك النساء، أما من حيث جنسية هؤالء، 

 .من هؤالء من جنسيات عربية، وثالثة أجانب 63بالمئة،  27من غير السوريين يشكلون  66مقابل 

ولم يتطّرق التقرير إلى تفاصيل تعويضات ومكافآت ومزايا أعضاء مجالس اإلدارة، والسيما 

 تذكر في سنوات ما قبل األزمة تفصيالً، ولكن أحاديث وانتقادات كثيرةالمديرين التنفيذيين، حيث كانت 

وجهت إلى هؤالء األعضاء، وخاصة لجهة ضخامة كتلة الرواتب والمكافآت، أّدت إلى إغفالها في 

تنص على أال تزيد المكافأة على  2011لعام  29من قانون الشركات رقم  156التقرير، مع أن المادة 

ألرباح الصافية للشركة، وتحدد الهيئة العامة للشركة بدالت الحضور والمزايا على خمسة بالمئة من ا

 .ضوء أنشطة الشركة

 ..استثمار مغر  

وكان المدير التنفيذي لسوق دمشق عبد الرزاق قاسم، وصف في وقت سابق، االستثمار في السوق 

 أنجح من االستثمار في سوق العمالتالمالية بأنه األفضل بين األعمال االستثمارية األخرى، فهو مثالً 

بالمئة كما هي في  400واإليداعات المصرفية، كما ال توجد أرباح في قطاع األعمال تصل إلى 

البورصة، وإن استفادة المستثمرين خالل العام الفائت كانت كبيرة، فمنهم من باع وربح، ومنهم من 

 .احتفظ بالورقة المالية كثروة للمستقبل

 ..عنها وحولها

تشّكل الحوكمة اإلطار العام الذي تحّدد من خالله أهداف الشركة وسبل تحقيق هذه األهداف، كما 

أن الممارسات الجيدة للحوكمة تساعد الشركات واالقتصادات بشكل عام على جذب االستثمار، ودعم 

واق توسيع أساألداء االقتصادي والقدرة على المنافسة على المدى الطويل، وتزيد قدرة الشركة على 

 .منتجاتها ودخول أسوق جديدة

تطبيق النظم، التي تعمل على التحكم في العالقات بين األطراف  (governance) وتعني الحوكمة

األساسية التي تؤثر في األداء وتحدد المسؤول والمسؤوليات، وعرفتها منظمة التعاون االقتصادي 

ي تربط القائمين على إدارة الشركة وحملة األسهم بأنها مجموعة من العالقات الت (OECD) والتنمية
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وغيرهم من أصحاب المصالح، وشاع استخدامها عبر العالم العربي بأكثر من مدلول، منها.. )الحاكمية( 

 و)الحكم الرشيد( و)اإلدارة الرشيدة(، ولكن ظل مدلول الحوكمة هو األكثر شيوعاً. البعث

http://syrianexpert.net/?p=44528 

 

 ..ألكبر مصائبنا االقتصادية..تحويل الغنيمة إلى ضريبة” إستراتيجي” حّل  - 12

 14-11-2019 :الخبير السوري

تحويل الغنيمة إلى ضريبة، واالقتصاد االستهالكي إلى اقتصاد إنتاجي؛ هذا ما نحتاجه لكونه يشكل 

االقتصادية..!؟ حيث إن سمة االقتصاد اإلنتاجي تتمثل في أن الُمنتِج ” مصائبنا“لـمعظم المخرج الشافي 

يدفع الضريبة، نتيجة الستعماله المواد الطبيعية واستخدام العمالة..، وبالتالي ال بد في النهاية من أن 

في إمكان  يصبح يدفع الضريبة للدولة؛ وهو عندما يدفع الضريبة وتصبح مالية الدولة معتمدة عليها،

هذا الُمنتِج، وكذلك في إمكان كل من هو داخل في العملية اإلنتاجية، أن يطالب بحقه في مراقبة صرف 

 .الضرائب؛ وهذا هو منطلق الديمقراطية في أوربا الحديثة

أما عندنا في وطننا العربي عامة ونحن منه طبعاً، فيطغى على اقتصادنا العطاء والريع على اإلنتاج 

ا بشكل مباشر أو غير مباشر: األجور والمرتبات واألعطيات ودعم المواد..(؛ ما يجعل الحق في )إم

طلب المراقبة )مراقبة المسؤولين( مهزوزاً من أساسه، غير أن هذا ال يعني استحالة نقد الواقع، وبالتالي 

 .نقد شرعية السلطة التي يمارسها المسؤول

ق المالية )البورصات( المناطقية الخاصة بالتداول المحلي في ضوء ما تقدم، تشكل أسواق األورا

مبدئياً )يمكن أن يكون توزعها كتوزع غرف السياحة(، إحدى الوسائل االقتصادية المالية األساسية 

لتحويل الغنيمة إلى ضريبة حقيقية واالقتصاد االستهالكي إلى اقتصاد إنتاجي، وعليه فإن إنشاء وإقامة 

 .ورية تعد خطوة هامة وضرورية بحسب الخبير المصرفي والمالي عالء شاليشتلك البورصات في س

 !..ثمن غيابها

وبرأي الخبير أن البورصات عامة والمناطقية تحديداً هي الحلقة المفقودة، إذ أن غيابها سبب ضياع 

أهميتها و وتشتت وتدهور كل شيء، كما هي الحلقة األساس، لكن المسؤولين يجهلون تمام بنيتها وآلياتها

الحقيقية والفاعلة اقتصادياً ومالياً وتنموياً، بينما رجال األعمال والمستثمرون يخشون تطور هذا 

المشروع االقتصادي وإطالقه، بسبب غياب المنافسة وعدم وجود آلية لمنع االحتكار، وابتزاز الحكومة 

 !..كومة وأجهزتها وضعفهابسبب العقوبات واستغالل الناس، وتخلف اآلليات المتبعة من قبل الح

 ال بديل..؟

http://syrianexpert.net/?p=44528
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وعليه يؤكد أنه ال بديل عن البورصات المناطقية لضبط التداول المحلي مبدئياً، ليصار في مرحلة 

إلى فتح المجال للتداول الخارجي، أي خارج المناطقية وضمن  –بعد تخطي عتبة معينة  –الحقة 

شاليش هي االستراتيجية الهامة جداً لتطوير البورصة الرئيسة أو المركزية في دمشق، وهذا برأي 

 200االقتصاد الوطني، مبيناً على سبيل المثال، أنه في الواليات المتحدة األمريكية، يوجد أكثر من 

بورصة، تعمل على ضبط األسعار والسوق الداخلية، وتحد من االحتكار وتحقق منافسة شرسة قوية، 

 …مستدامةتنعكس على الناس بالرفاهة والتنمية ال

 ..لهذا أهميتها

وفي توضيح ألهمية وجود مثل تلك البورصات.. يقول: إن إقامتها يعطي االقتصاد هوية، ويشجع 

ويساعد على التوسع األفقي والعمودي في إيجاد الشركات وبمختلف المجاالت االقتصادية والتجارية 

تالي تحصيل الضريبة من هذه واالستثمارية من: زراعية وصناعية وتجارية وخدمية وسلعية، وبال

الشركات )الضرائب المباشرة وغير المباشرة(، حيث األنظمة القانونية والمالية والحوكمة، الشفافة 

والصحيحة التي تحكم عمل البورصات ومتطلبات واشتراطات اإلدراج للشركات فيها، الفتاً في هذا 

كات بة للشركات العائلية لتتحول إلى شرالجانب إلى ضرورة تشريع شبه ملزم وبتسهيالت محفزة وجاذ

مساهمة، وإنهاء ما يشوب هذا النوع من الشركات من شبهات تهرب ضريبي وخالف ذلك من خلل لم 

 .يعد مقبوالً السكوت عنه، وخاصة لناحية مستحقات الدولة منها

 !هذا هو الفرق..؟

المستهلك، أي من أصحاب أما في حالنا، فيؤكد شاليش أن أكبر مصادر تمويل النفقات هي من 

ذوي الدخل المحدود ومن الفالح والعامل والشريحة الدنيا من المجتمع.. وغيرهم، ولكوننا مجتمعاً 

استهالكياً في معظم سلعنا، نستهلك المنتجات األجنبية التي ينتجها الغير، ال بد من التغيير والتطوير، 

فمثالً: الضريبة على السيارات يتحملها المواطن كي نستفيد ما أمكن من ضرائبنا لتكون منَّا؛ لنا، 

المشتري لها، وليس الُمنتج لها؛ ألن الُمنتج ليس في بالدنا بل ببلد أجنبي، لكن عندما يتم إنتاجها في 

سورية نحمل الضريبة على المنتج وليس على المستهلك. هذا هو الفرق بين االقتصاد االستهالكي 

ي أية نهضة اقتصادية، تتمثل في الهيكلة الصحيحة والشفافية واألدوات، واالقتصاد اإلنتاجي، الخطوة ف

وأهم أداة في االقتصاد الرأسمالي، هي إيجاد البورصات لمنع االحتكار وابتزاز الناس وتحقيق أكبر 

 قدر من المنافسة الشريفة والرقابة الذاتية على المنتج، وهذا لن يتم إالَّ عندما يكون االقتصاد اقتصاداً 

 http://syrianexpert.net/?p=42816 ”البعث” عن  .إنتاجياً وليس استهالكياً فقط

 

http://syrianexpert.net/?p=42816
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 ..تفاصيل المربع األول تشتت حلم قديم”..على البارد” حديث في ملف يشتعل  - 13

 14-11-2019 :الخبير السوري

لسورية ما بعد الحرب تأسيس مراحله األولى، وبناء استراتيجيات يتابع البرنامج الوطني التنموي 

لتساهم في إنتاج  2030للنهوض بكافة القطاعات كان آخرها استراتيجية واعدة للطاقات المتجددة حتى 

الطاقة كرديف للوسائل التقليدية التي تشهد توجهاً عالمياً لالستغناء عنها، لتستبدل بوسائل أكثر توفيراً 

للبيئة. ومع تواضع اإلقبال على مشاريع الطاقات المتجددة حتى اآلن كان ال بد من وجود  وحفظاً 

استراتيجية واضحة للتنفيذ، ومحددة باألهداف الكمية والزمنية تضمن توفير بيئة مالئمة تتضمن كافة 

وج الخرالمحفزات، وتراعي في الوقت ذاته اإلمكانات المتاحة بعد الحرب والحصار، وهو أمر يتطلب 

 .عن التقليدية في القوانين والتحفيزات وأساليب جذب االستثمارات

قطاع الكهرباء، ويقدم محفزات تشجيعية للقطاع الخاص،  2010لعام  32تشريعياً ينظم القانون 

إلى جانب قانون التشاركية وتنظيمه العالقة بين الطرفين، ورغم أن تلك القوانين ليست وليدة أمس 

ظ أية مساهمة فعالة من القطاع الخاص حتى اآلن، فكيف تبني االستراتيجية آمالها على مازلنا لم نلح

م.و عبر اللواقط الكهروضوئية، 500بمشاريع تنتج  2030هذا القطاع، وتتوقع أن تكون مساهمته حتى 

 م.و عبر المزارع الريحية.؟450و

د.يونس علي الذي أكد أن القوانين اإلجابة جاءت على لسان مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة 

بحاجة إلى إعادة نظر وتعديل لتنسجم مع الواقع، فبعد الحرب تتطلب البيئة التشريعية مقاربات جديدة 

في كل القطاعات والسيما قطاع حيوي كالطاقة، ويستلزم األمر إصدار صكوك تشريعية جديدة لتشجيع 

مستهلكي الطاقة أيضاً الستخدام الطاقات المتجددة، القطاع الخاص للمساهمة بتنفيذ الخطة، وتشجيع 

ففي هذا السياق أصبح مشروع قانون إحداث صندوق الطاقات المتجددة جاهزاً للنقاش؛ إذ يهدف القانون 

إلى تحفيز المستهلك المنزلي والتجاري والصناعي الستخدامها عبر قروض ميسرة أو بدون فوائد، 

 .وهو عامل جذب تعتمده جميع الدول

أشار إلى أن المصرف الزراعي بدأ بتجربة القروض ” البعث”علي وخالل حديثه لـجريدة 

الستخدامات الطاقات المتجددة، وضخ المياه من الطاقة الشمسية قبل إقرار االستراتيجية، إال أن التنفيذ 

اً أن ؤكدأظهر أن الشروط لم تكن ميسرة، ولم ينل الرضا المطلوب على مستوى الفوائد والتسديد، م

االستراتيجية ستضمن تقديم البنوك والمصارف قروضاً وتمويالً مريحاً، فالمستثمر في القطاع الخاص 

ال يخاطر في كامل رأس المال في مشروع يعتبر جديداً، بل يحتاج إلى تمويل من البنوك وهو ما ينقص 

دا غيرة وذاتية، رغم ذلك ببيئة اإلقراض حالياً؛ ما جعل المشاريع تقتصر حتى اآلن على مساهمات ص
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علي متفائالً بأن القطاع الخاص بدأ يلمس فوائد اللجوء للطاقات المتجددة وذلك بناًء على مؤشرات 

عدة، أهمها الترخيص لعشرات المشاريع خالل العام، مؤكداً أن العام المقبل سيشهد تنفيذ عدد كبير من 

 .مشاريع القطاع الخاص

 70بحثية بعيدة عن التنفيذ، أوضح علي أن الكادر كله ال يتجاوز وفي حين يشكل المركز هيئة 

م. وللتشجيع 10شخصاً، وال إمكانية التخاذ دور تنفيذي، إال في مشاريع تجريبية صغيرة ال تتجاوز 

على استخدام الطاقات المتجددة، يتجلى دوره في اقتراح اآلليات والسياسات لتنفيذ االستراتيجية، 

يفه في اختبار األجهزة الكفوءة طاقياً، ومنها السيارات الهجينة التي دعت االستراتيجية باإلضافة إلى تكل

إلى تشجيع استيرادها وتصنيعها، غير أن حال المخابر حالياً ال يبدو مشجعاً في ظل تواضع اإلمكانات 

اً، ر مكلف جدوعدم القدرة على فحص هذه اآلليات، إذ بيّن علي أن التجهيزات غير كافية، وتأمينها أم

فيما يستدعي تطبيق االستراتيجية بنية مخبرية جيدة، األمر الذي يحاول المركز تأمينه عبر تخصيص 

مليون ليرة فقط.!( لشراء تجهيزات، إلى جانب التواصل  500بـ 2020جزء من موازنته )المقدرة لعام 

شيد اتيجية تهدف لرفع الكفاءة والترمع المنظمات الدولية لتقديم منح أسوةً بالدول المجاورة كون االستر

 .وهو توجه دولي

كما يضاف إلى مهام المركز تكليفه بمتابعة استبدال أنظمة اإلنارة بأجهزة كفوءة، وهو أمر بدأ 

من استهالك المؤسسات العامة لإلنارة، وال تتجاوز فترة استرداد  %70تنفيذه حيث يوفر االستبدال 

 .التكلفة أشهراً قليلة فقط

مليار  80عودة إلى االستراتيجية أظهرت الدراسة أن الطلب الكلي على الطاقة الكهربائية سيبلغ بال

مليارات ك.و.س،  6-5، أي بما يعادل %7، وستكون مساهمة الطاقات المتجددة فيها 2030ك.و.س في 

سخان شمسي  1.2م.و مزارع ريحية، وتركيب 900م.و لواقط كهروضوئية، و1500وتضمنت تنفيذ 

مليون يورو، على اعتبار أن  750مليون طن مكافئ نفطي بقيمة  2نزلي، بحيث توفر هذه المشاريع م

سنوات، وهو مؤشر جيد لجدوى  4مليارات يورو؛ مما يعني أن فترة استرداد التكلفة  3الكلفة التقديرية 

وستكون مساهمة فرصة عمل،  5000هذه المشاريع اقتصادياً، فضالً عن الجدوى البيئية لها، وتأمين 

 .(من الطاقة األولية المستهلكة )نفط وغاز %5الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة السوري تقارب 

وعن نتائج االستراتيجية أوضح علي أنها بدأت بالظهور مجرد إقرار االستراتيجية، وشكلت في 

تنفيذ  كون مهمتها تتبعوزارة الكهرباء لجنة برئاسة الوزير وعضوية جميع المديرين في المؤسسات لت

االستراتيجية، وتزويد لجنة الطاقة والموارد بالتطورات، مشيراً إلى أن الوزارة اقترحت االستراتيجية، 
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إال أن التنفيذ يعود لكل الجهات؛ لذا وجه مجلس الوزراء جميع الوزارات المعنية باتخاذ الخطوات 

 http://syrianexpert.net/?p=42814 .التنفيذية كل حسب اختصاصه

 

 التحديات التمويلية للمؤسسات الصغيرة (65حديث األربعاء االقتصادي رقم ) - 14

على الرغم من أن الموجودات الثابتة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتمد أساساً على اإلمكانات 

ؤسسات أخذت تلجأ بفعل الحاجة إلى التطور والتحديث إلى الفردية لصاحب المؤسسة فإن هذه الم

مصادر تمويلية خارجية وقد أدى ذلك إلى ارتفاع حاد في ديون المؤسسات وهي مسألة ضاعفت من 

 .األخطار والتهديدات عليها

 :ويمكن تلخيص المشكالت التمويلية بالعديد من النقاط، أهمها

مؤسسات في الغالب مؤسسات فردية، فأنه يصعب زيادة باعتبار أن الكيان القانوني لهذه ال .1

 .رؤوس أموالها عن طريق طرح أسهم وسندات

تردد بعض البنوك التجارية في منح هذه المؤسسات قروضاً ائتمانية قصيرة أو طويلة األمد،  .2

 .وذلك ما لم تكن تتمتع بشهرة واسعة أو بضمان مؤسسة أو شخصية معروفة من الوسط التجاري

تحّمل كلفة مرتفعة في سبيل الحصول على التمويل نتيجة الرتفاع أسعار الفائدة، وهذا يرهق  .3

ميزانيات هذه المؤسسات ويستقطع جزءاً هاماً من أرباحها، وهو األمر الذي يحد من قدرة المؤسسات 

 .على توسيع طاقتها اإلنتاجية وتحسين نوعية التكنولوجيا المستخدمة

عظم الدول في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن إمكانية الوصول يالحظ من خبرات م .4

لالئتمان محدودة وأن المؤسسات المالية ال ترغب وقد ال تستطيع المخاطرة بتقديم االئتمان وهذه 

 .المشكالت تنتج بصفة عامة من االعتقاد بارتفاع درجة المخاطرة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تحاول وعند تمويل رأس المال هناك اعتبارات أخرى وعلى 

التغلب على بعض األمور مثل ارتفاع تكلفة المعامالت وعلى ذلك فإن تحسين إمكانية الوصول لرأس 

 .المال بالنسبة لهذه المؤسسات يقع على رأس األولويات بكل دولة

 ثات التي تواجهتنظر كل الدول للنظام الضريبي كأداة مالية داعمة قوية خاصة وإدراكاً للتحدي

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند تأسيسها ونموها إلى جانب مساهمتها المميزة في االقتصاد 

 .والمجتمع كلل فإن معظم الدول تمنح معاملة ضريبية تفضيلية لهذه المؤسسات

تسعى معظم الحكومات لتشجيع مؤسسات تمويلية أخرى للقيام بدور ريادي في إقراض هذه 

ثل اتحادات االئتمان في كندا والمملكة المتحدة ومؤسسات التمويل المعتمدة في جنوب المؤسسات م

http://syrianexpert.net/?p=42814
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إفريقيا، ومن ناحية أخرى تضع العديد من الدول برامج لضمان االئتمان من أجل مواجهة مخاطر 

 .تمويل الديون وإعطاء المؤسسات المالية التجارية موقع الريادة في هذا المجال

وضع أولويات لتحسين إمكانية الوصول إلى رأس المال المغامر أو المخاطر كما تحاول كل الدول 

أو المبادر من جانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالرغم من أن المبادرات الحكومية في هذا المجال 

ليست متطورة بالقدر الكافي بالمقارنة لتمويل الديون ولدى معظم الدول برامج لتقديم رأس المال 

 .للمساعدة في بدء وإقامة المشروع خاصة ألصحاب األعمال المحرومينالمبتدئ 

وهناك مبادرات تقليدية في مجال رأس المال المخاطر وقد تم تصميمها لزيادة المعروض من رأس 

المال والتغلب على التركز الجغرافي في نشاط رأس المال المخاطر ومثالها مبادرة شركة رأس المال 

التي تعتبر نموذجاً قوياً الستخدام الحوافز الضريبية لتشجيع  LSVCC الة في كنداالمخاطر لرعاية العم

االستثمار في هذه المؤسسات من خالل مستثمرين أفراد وهناك دول عديدة لديها مبادرات تعتمد على 

الدعم والمجتمع للمساعدة في تنمية البنية األساسية المحلية لزيادة إمكانية الوصول لرأس المال المخاطر 

 .اإلداري

كما تعتبر مشكلة االئتمان المصرفي مشكلة خارجية أخرى تواجهها المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة فقد أظهرت التجارب أن إقراض البنوك لهذه الشركات قد أدى في النهاية لعسر مالي بالنسبة 

ين الصغار المقترض للشركة وللبنك وهذه المشاكل هي )بالنسبة للشركات( تتمثل في نقص الخبرة حول

مع البنوك وإجراءات البنوك واإلقراض وطلب ضمانات وتسهيالت تفوق قدرتهم على السداد مما 

يجعل البنوك مترددة في منح هذا االئتمان، باإلضافة إلى غياب البيانات المالية المحاسبية لهذه الشركات 

البنوك بان هناك مخاطر أكبر من  قد يمنع البنوك من اإلقراض. ووجود انطباع عام لدى العديد من

إقراض الشركات الصغيرة من تلك المخاطر مع الشركات الكبيرة. وشعور البنوك بأنهم سيتحملون 

تكاليف تحويل أعلى من تلك التي يتحملونها من الشركات الكبيرة بسبب الجهود اإلضافية المطلوبة 

 .تقديم الضمان لجمع معلومات عن المؤسسات الصغيرة لتقييم المخاطرة في

أما في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة فالمصنع يحتاج إلى االقتراض لتمويل مستلزمات 

مشروعه االستثماري، ويندر أن توجد المؤسسات المالية المتخصصة في التعامل مع هؤالء األفراد، 

 تراض صعبة بالنسبةوإن وجدت فعادةً ما تكون محدودة اإلمكانيات فضالً عن أنها تضع شروطاً لالق

 .للمصانع الصغيرة

ومن هذه الشروط طلب ضمان عيني ذا قيمة ونادراً ما يتوافر هذا الشرط لدى هذه الصناعات وفي 

سعيها لمواجهة هذه المشكلة فإنها تلجأ إلى الوسطاء لالقتراض منهم وبأسعار فائدة مرتفعة ولقصور 
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األولية على التجار والوسطاء الذين يشترون منتجاته ومن ثم التمويل فكثيراً ما يعتمد في شراء مواده 

فإن الصناعات الصغيرة مضطرة إلى شراء المواد الخام بسعر مرتفع والتخلص من منتجاتها بسعر 

 .منخفض، وتذهب هذه الفروق في البيع والشراء إلى التاجر الوسيط في شكل عموالت وفوائد

مخاطر القروض الصغيرة والمتوسطة وإنشاء المزيد  أما في سورية وبعد إنشاء مؤسسة ضمان

من مؤسسات وصناديق التمويل الصغيرة باإلضافة لهيئة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن 

 .التحديات التمويلية ينبغي أن تتراجع لصالح إيجاد قنوات تمويلية فاعلة لهذه المشروعات
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