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 والشبكة العنكبوتية. التقرير حصيلة لمتابعة اإلعالم االقتصادي 

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  

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

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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 .الحكومة ورجال األعمال في حلب وتوافق على تكثيف مراحل اإلعمار واستئناف اإلنتاج - 1

 :السوريالخبير 

تناول لقاء الوفد الحكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع الفعاليات  

الوزارات المعنية  االقتصادية في محافظة حلب إعداد بنية اقتصادية تنموية حقيقية بالتشاركية بين

التجارية   والقطاع الخاص وتوفير متطلبات إعادة اقالع جميع المنشآت ” الصناعية و الحرفية و

 .والسياحية والزراعية

وتركزت الطروحات حول ضرورة اإلسراع بإصدار قانون االستثمار وقانون خاص بالمناطق  

لمنشآت السياحية المتوقفة عن العمل في  الصناعية و الحرفية المتضررة، وتوفير التسهيالت إلعادة ا

المنشآت الحرفية في منطقتي الليرمون    المناطق المحررة من اإلرهاب، وتشجيع السياحة الشعبية وإعادة

والقاطرجي وتأمين مستلزمات اإلنتاج الزراعي من بذار وأسمدة ومحروقات وتوسيع قاعدة مشاريع  

ل الفالحين و تأمين متطلبات إعادة زراعة المناطق المحررة  التنمية الريفية والتي تساعد على تحسين دخ

 .وإقامة مشاريع الري الالزمة لذلك

المهندس خميس أن “إعادة إعمار حلب بدأت وال يمكن ان تتراجع ” والشعار الرئيسي  وأوضح 

هو إعادة اإلنتاج وتأمين التسهيالت الحكومية الالزمة في مجال الدعم المادي المباشر وتطوير  

التشريعات وتقديم المحفزات إلعادة استثمار كل منشأة عامة أو خاصة صغيرة كانت أم كبيرة في  

 .لزراعة والصناعة والتجارة على المدى القريب والمتوسط والبعيد مجاالت ا

وأشار رئيس مجلس الوزراء الى العمل على تطوير قطاعي التجارة الداخلية والخارجية ودعم  

تطوير برنامج إحالل بدائل المستوردات، كاشفا عن اجراء مباحثات لتوقيع عقود  االستيراد والتصدير و 

 . قة إلقامة محطات توليد كهرباء في محافظة حلب تشاركية مع الدول الصدي

http://syrianexpert.net/?p=45573 

http://syrianexpert.net/?p=45573
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  ..الحكومة تبدأ جولة إعادة إنعاش لحلب  - 2

المهندس خميس: أهمية العمل المشترك بين ممثلي الشعب وكافة الجهات الحكومية لتطوير واقع  

 ظةالمحاف

 :الخبير السوري

بتوجيه من السيد الرئيس بشار األسد بدأ الفريق الحكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس  

صادية وخدمية للمناطق  مجلس الوزراء زيارة خاصة إلى محافظة حلب إلقرار خطة تنموية اقت

 .األسبوعية لمجلس الوزراءالمحررة وتتبع تنفيذ المشاريع الحكومية القائمة وعقد الجلسة 

واستهل الوفد زيارته بمعاينة واقع مناطق معرة النعمان وسراقب والزربة التي حررتها قواتنا  

تشكيالت قواتنا المسلحة   المسلحة من اإلرهاب مؤخرا حيث نقل المهندس خميس خالل لقائه افرادا من

دير الشعب السوري للتضحيات التي يقدمها  العاملة في هذه المناطق محبة السيد الرئيس بشار األسد وتق

جيشنا الباسل لتحرير كامل تراب الوطن من اإلرهاب وإعادة األمن واالستقرار الى جميع المناطق ، 

عادة تأهيل هذه المناطق وبناء ما دمره اإلرهاب مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد جهودا مكثفة إل

 . والبشرية على كافة األصعدة الخدمية والتنموية

كما زار المهندس خميس المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة /ايكاردا/ واطلع  

ذا الصرح على المباني المتضررة فيه بفعل التدمير اإلرهابي الممنهج، والخطة المقترحة إلعادة ه

المهندس خميس من القائمين  العلمي والبحثي واالقتصادي الهام . وفي منطقة الزربة المحررة استمع 

على العملية التربوية إلى توصيف واقع المدارس المتضررة في المناطق المحررة وحجم األضرار  

راء مسح شامل  التي لحقت بها ومتطلبات إعادة تأهيلها وتم الطلب من وزارة التربية ضرورة إج 

 .ولويات للمدارس المدمرة في هذه المناطق للبدء بتأهيلها تدريجيا وفق األ

  – كما زار المهندس خميس المبنى الرئيسي لجامعة ايبال الخاصة على االوتوستراد الدولي حلب 

دمشق واطلع من القائمين على حجم االضرار التي لحقت بالجامعة خالل سنوات الحرب حيث سيتم  

ى وتوفير متطلبات كافة التسهيالت الحكومية لدعم جهود القائمين على الجامعة العادة تأهيل المبن   تقديم

 .استئناف العملية التعليمية

وفي مبنى محافظة حلب تناول لقاء المهندس خميس مع أعضاء مجلس الشعب عن المحافظة أهمية  

ير واقع المحافظة من جميع النواحي  العمل المشترك بين ممثلي الشعب وكافة الجهات الحكومية لتطو 
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االستثمار األمثل لمقدراتها في ظل توسع رقعة المساحات االقتصادية والخدمية و التنموية والبشرية و

المحررة من اإلرهاب نتيجة االنتصارات التي تحققها قواتنا المسلحة إلعادة األمن واألمان إلى كامل  

خطة الحكومة تتركز على تحقيق التنمية المتوازنة بين األرض السورية . وبين المهندس خميس ان 

ؤسسات الدولة في المناطق المحررة من اإلرهاب من مدارس ومراكز صحية  المدينة و الريف وإعادة م 

ومخافر شرطة وخدمات تمهيدا لعودة األهالي على التوازي مع استكمال توفير متطلبات إعادة تشغيل 

 . عن العمل وتقديم المحفزات والتسهيالت الالزمة   كل منشأة صناعية وحرفية متوقفة

ن هناك جهود لتحقيق التنمية البشرية في المحافظة من خالل واوضح المهندس خميس انه سيكو 

الدعم النوعي لقطاعي التربية والتعليم وإعادة تأهيل المدارس كأولوية في إعادة إعمار ما دمره اإلرهاب 

إعادة تدوير العملية اإلنتاجية في المحافظة كواجب وطني ال بد من  مضيفا ان علينا كحكومة مسؤولية 

ق خطة تنفيذية متكاملة. وتركزت الطروحات حول ضرورة تحسين الواقع الخدمي القيام به وف

 http://syrianexpert.net/?p=45568   . واالقتصادي وتأمين متطلبات التنمية

 

 ..لهذه األسباب أخفقنا وزارة الصناعة ” تبّق البحصة”.. - 3

 الوطن  :المصدر  

أعدت وزارة الصناعة مذكرة شرحت فيها الصعوبات والحلول التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع 

 .2019إلى نهاية  2017المقترح إدراجها في حلب ضمن الخطط اإلسعافية للوزارة لألعوام  

  دات الخطط اإلسعافية للمشاريع كان عائقاً أمام إتمام جميع تأخر صدور اعتما وبينت الوزارة أن

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ المشاريع مثل إعداد دفاتر الشروط واإلعالن عن دراسة العروض… الخ،  

وخاصة أنه ال يمكن تدوير اعتمادات هذه المشاريع للسنة الالحقة، واألهم عدم كفاية المبالغ المخصصة  

ورة أن يكون اعتماد  عادة تأهيل هذه المشاريع في الخطة اإلسعافية وبناء عليه اقترحت الوزارة ضرإل

الخطة اإلسعافية في بداية العام ليتسنى للشركات والجهات التابعة اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة للتنفيذ 

ناعة ومؤسساتها وجهاتها  في الوقت المحدد، إضافة إلى زيادة كتلة االعتمادات المخصصة لوزارة الص

 .املة للمشاريع المدرجة في الخطة اإلسعافيةالتابعة في الخطة اإلسعافية مع رصد االعتمادات الك

مليارات ليرة سورية فقط ضمن الخطط اإلسعافية   5.2وبينت المذكرة أن الحكومة رصدت نحو 

تم   2017ستثمارية، ففي عام أعوام، وذلك إلسعاف المشاريع الواردة في الخطة اال 3في حلب خالل 

لخطة اإلسعافية، حيث تم تنفيذ المشاريع بمبلغ  مليار ليرة في ا 2تخصيص محافظة حلب بمبلغ قدره 

http://syrianexpert.net/?p=45568
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مليار ليرة في الخطة  2.6تم تخصيص المحافظة بمبلغ قدره  2018مليار ليرة، وفي عام  1.7قدره 

  2019ر ليرة، في حين تم تخصيصها في عام  اإلسعافية حيث تم تنفيذ عدد من المشاريع بمبلغ قدره مليا 

مليون ليرة، أي إجمالي المنفذ في ثالثة  256فيذ مشاريع بقيمة مليون ليرة، وتم تن  645بمبلغ قدره 

 .بالمئة من إجمالي المبلغ المخصص  57مليارات ليرة، ما نسبته  3أعوام أقل من  

لها مشروع لتوريد خط تجميع وشحن  وبينت المذكرة أن هناك عدة مشاريع مهمة في المحافظة، أو

ية للبطاريات والغازات السائلة بحلب بتوقيع مشروع  قامت الشركة السور البطاريات المغلقة، حيث 

عقد مع شركة إيرانية لتوريد وتركيب وتشغيل خطوط إنتاج أوتوماتيكية إلنتاج بطاريات الرصاص  

ريات الليثيوم أيون وإعادة تدوير البطاريات الحمضية المغلقة وأنظمة الطاقة البديلة إضافة إلى بطا 

مع التدريب، إضافة إلى توريد الموارد األولية والملحقات الالزمة والمخلفات من المنتجات الصلبة 

لتصنيع كميات أولية من المنتجات الجاهزة من كل نوع، وتم تخصيص الشركة بالمبلغ المطلوب في 

 .يخط التسهيالت االئتماني اإليراني الثان 

بيعية في الخفسة بريف ومن المشاريع المهمة حسب المذكرة، مشروع إلقامة معمل لتعبئة المياه الط

حلب، حيث وافقت هيئة التخطيط والتعاون الدولي على دراسة الجدوى االقتصادية المعدلة إلقامة  

لخطة  ليتر، وتم إدراج المشروع في ا 1.5مشروع لتعبئة المياه الطبيعية بعبوات سعة نصف و 

دفاتر الشروط الفنية والتنسيق  ، وتم إعداد 2019االستثمارية للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية لعام 

مع وزارة الموارد المائية الستالم األراضي المخصصة إلقامة المشروع، وتم اإلعالن عنه ألكثر من 

للمؤسسة العامة للصناعات   ولم يتقدم أحد، كما وتم إدراجه في الخطة االستثمارية  2019مرة في عام 

 http://syrianexpert.net/?p=45557  ..الوطن2020الغذائية لعام 

 

 ..مراكز ” عّطالة بّطالة” ..لو تّم تفعيلها لتكفّلت بتدريب عمال الوطن العربي وليس سورية - 4

 البعث  :المصدر

وزارات، في مهامها ولم تفلح بتأهيل حقيقي للكوادر لمهني التابعة لبعض الأخفقت مراكز التدريب ا

 .عاملة في المؤسسات الحكومية، ولم تحقق مخرجات حقيقية ماهرة كما أريد لهاال

بعضهم يتحدث عن غياب االستراتيجية الالزمة الستهداف هذه الفئات، إذ تنحصر مهامها في  

ت سوق العمل، إلى جانب غياب التشبيك مع جبهات العمل  التدريب المهني دون ربطها بمتطلبا

 .غياب صالحياتها باقتراح جبهات عمل جديدةالموجودة بالتوازي مع 

http://syrianexpert.net/?p=45557


  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 

8 

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

في سياق مثل هذا الجدل ذهبت صحيفة البعث في تحرياتها عن الموضوع إلى وزارة األشغال 

 ..العامة واإلسكان

، هي المعنيَّ  1974لعام    24رة والمحدثة بالقانون  مراكز التدريب المهني المؤقتة التابعة لهذه الوزا

المنتشرة في كل المحافظات، إال أنها تعاني من إشكاليات   11ع بمراكزها الـاألول في تنظيم هذا القطا

 .متعلقة بتعديل البيئة التشريعية الناظمة لها

أفقد المراكز عدة مزايا   و يبيّن مدير المراكز المهنية سامر دالل باشا أن العمل وفق القانون الحالي

ني، الفتاً إلى أنه تمت صياغة مشروع قرار بناًء  تحفيزية من شأنها استقطاب الراغبين بالتدريب المه

على دراسة متطلبات المرحلة المقبلة من إعادة اإلعمار بهدف تهيئة البيئة التشريعية لعمل هذه المراكز، 

ها صالحية التعاقد مع القطاع الخاص والعام  وتضّمن المقترح أن تكون مراكز تدريب دائمة ل

غال العامة واإلسكان الحق في إبرام اتفاقيات مع بعض الجهات والمشترك، كما يُكسب وزارة األش

لتثبيت بعض العمال، وتطّرق مشروع القرار إلى قيمة التعويض المادي الذي يحصل عليه المتدّرب 

نذاك، حيث نص القانون على تعويض المتدرب بمبلغ خالل فترة تدريبه وكان يعتبر من المحفزات آ

ليرة، ونتيجة غياب العمل على البيئة التشريعية فقد الحافز  250يقل عن  مئة ليرة، وتعيينه براتب ال 

أهميته وعزف الكثيرون عن االنتساب إلى هذه الدورات، لذلك تم اقتراح تعديله إلى خمسة آالف ليرة 

المبلغ نتيجة التضخم الحالي، إال أن دالل باشا أكد أن رفع التعويض   شهرياً، وعلى الرغم من ضآلة

ليرة يعتبر تعديالً مهماً ألنه يرتب عبئاً مالياً على وزارة المالية، ويعطى المتدرب   5000إلى    100من  

هذا التعويض خالل فترة التدريب وفي حال استنكافه عن التدريب يغّرم بموجب القانون بمثلي ما  

صدار  لجهة إ 24وتم تشكيل لجنة لوضع تصّور مبدئي في ضوء ما ورد في تعديل قانون  تقاضاه،

األنظمة الموّحدة لعمل مراكز النظام المالي والداخلي بما ينسجم مع المتطلبات الحالية ويسّهل  

ة اإلجراءات التي من شأنها تجديد انطالقة عمل هذه المراكز، وقد اعتمدت الصيغة النهائية في الوزار

، إال أنها لم تصدر من اللجنة المختصة وأرسلت إلى رئاسة مجلس الوزراء الستكمال موجبات صدوره

 .إلى اآلن

 واقع المراكز

وأوضح مدير المراكز أنه يتم التدريب على المهن الحرة المتعلقة بقطاع التشييد والبناء كالتبريد  

تي الحدادة والنجارة وغيرها، ولكن خالل  والتكييف وتمديدات الكهرباء والمياه، باإلضافة إلى مهن

مقرات مؤقتة أثرت بشكل مباشر في إقبال المتدّربين فقل   األزمة خرجت بعض من الخدمة، واتخذت 

وضعت رؤية جديدة إلعادة إنعاشها وذلك بتأمين   2018عددهم، إال أنه لم يتوقّف عملها، وفي عام 
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البيئة التدريبية”،    –الحقيبة التدريبية    –ر “المدرب  مستلزمات نجاحها من خالل العمل على ثالثة محاو

مين المدربين الذين تسّربوا خالل األزمة بالتعاون مع وزارة المالية إلعداد وتعمل الوزارة على تأ

مليوناً في موازنة العام الحالي عن   30موازنة المراكز بعيداً عن موازنة الوزارة، وتمت استعادة مبلغ  

صادر عن رئاسة مجلس الوزراء في نهاية العام الماضي يقضي بتخفيض نسبة   سابقه، بموجب بالغ 

% فقط في موازنة المراكز لتلبية احتياجاتها والسيما بعد اعتماد إدراج 10% إلى  25النفقات من  ضغط  

ملف تدريب المسرحين من الخدمة العسكرية في تلك الدورات، وبين إجمالي الخريجين عن الدورة  

يدة، وهي نسبة ج  248خريجاً في كل المراكز، وبلغ عدد المسّرحين فيها نحو  375حو األولى بلغ ن

وتم افتتاح دورة ثانية في الشهر الحالي لمدة أربعة أشهر، علماً أن مدة الدورات هي تسعة أشهر، ولكن  

ألف مسّرح ضمن برنامج دعم وتمكين المسرحين، الذي    12لخصوصية ملف المسّرحين البالغ عددهم  

أعدّتها الوزارة لتحديد   يتم التعاون به مع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، تبيّن من خالل إحصائية

آالف قابلين للتدرب في المراكز وذلك وفق شرط العمر المحدّد   10الفئة المستهدفة منهم أن هناك نحو  

ً  35سنة وال يتجاوز  15لالنتساب إلى الدورات، وهو يتراوح بين   إلى أنه تمت مخاطبة  سنة، الفتا

لدورة الثانية، وبالتالي بلغ عدد المنتسبين  وزارة المالية لتجاوز سقف العمر للمسرحين حصراً في ا

 .كرقم تأشيري 560للدورة الثانية نحو 

 غياب الجهة الناظمة 

لكن على الرغم من جهود المراكز في استقطاب قوى العمل غير الكفؤة ال تزال بعض المعوقات 

  جر عثرة أمام تطور واقعها، حيث بيّن دالل باشا أن التعليم المهني يحتاج إلى بيئة حاضنة ترعى تقف ح

جهة رسمية   التدريب المهني والتعليم الفني في سورية وتختص بكل متطلباته كأن يتم إحداث هيئة أو

لي وتأخذ مزاياها تماثل وزارة التعليم العالي وتُعنى بمنح شهادات رسمية توازي شهادات التعليم العا

 .في التوظيف، إلى جانب اعتماد نظام مزاولة المهنة

 اإلحصاء أوالً 

  يمثّل إحصاء وإنشاء قاعدة بيانات أولى الخطوات الالزمة لبداية المسار الصحيح، إذ بيّن الخبير 

االقتصادي محمد كوسا أنه يجب االنطالق من مسار إحصائي رسمي بشكل مباشر وبسرعة وله طرق  

طاب واضحة، أو بطريقة الحدس أي بمعنى التهيئة المسبقة عن طريق معرفة متطلبات االقتصاد استق

  تمع وتحديد استراتيجية ترصد توجهات الحكومة إلحداث مراكز في شتى المجاالت المطلوبة، والمج

نب تمنح شهادات خبرة قانونية توازي الشهادات العلمية الموازية لها وتعترف بها الحكومة، إلى جا

  إحداث هيئة لها سلطة قانونية لتنظيم سوق التدريب المهني والعمل على تطبيق القانون وتأمين 
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قتراح  التسهيالت اإلدارية واللوجستية للحصول على التدريب المناسب، بحيث تمتلك صالحيات ال

جبهات عمل ومشاريع جديدة أو إحداث شركات أو منظمات أهلية لضمان تشغيل المتدربين بشكل  

 .حقيقي

 تعديل الثقافة 

ولفت كوسا إلى أهمية العمل على تغيير ثقافة المجتمع وتوجيهها نحو أهمية التدريب المهني وإنتاج  

ً في مجتمعنا، معتبراً أن  حرفيين وخبراء عمل، وإبراز أهمية العلوم التطبيقية المتوجّ  ه إليها عالميا

ا المجال ألن التنمية اإلدارية هي الموّجه األساسي  اإلعالم والتنمية اإلدارية لهما الدور الرائد في هذ 

% من سوق العمل نحو استثمارها بالشكل  80يمثل نحو  للقطاع غير المنظم من القوى العاملة الذي

 البعث العلمي والعملي الصحيح…

http://syrianexpert.net/?p=45550 

 

 ادية مضاعفة النقل: عقد استثمار مرفأ طرطوس يحقق فوائد اقتص  - 5

 

عقد استثمار مرفأ طرطوس مع الجانب الروسي مشروع استراتيجي سيؤدي إلى استثمارات كبيرة   

تسهم في إعادة إعمار سورية وتحقيق إيرادات اقتصادية كبيرة جداً مع الحفاظ على العمال الموجودين 

 .ة مع الفضائية السوريةا ما أكده وزير النقل المهندس علي حمود في مقابلواستقطاب عمال جدد، هذ 

عاماً وهو إجراء في مثل كل    49وحول تفاصيل وحيثيات العقد أوضح أن المدة الزمنية لالستثمار  

العقود التي تتم على مستوى العالم حيال مشاريع كبرى كهذه، وبحكم األموال التي تضخ فيها فمن  

ً أن الطبيعي المد  سورية تبني شراكات إستراتيجية مع  ة الطويلة للمشاريع اإلستراتيجية وخصوصا

أصدقائها وخاصة مع روسيا، حيث سيكون مرفأ طرطوس من أهم المرافئ على البحر األبيض 

 .المتوسط

وقال: إنه تم االتفاق مع الجانب الروسي على إدارة واستثمار المرفأ ووضع استثمارات جديدة 

ي إلى استثمارات كبيرة تسهم في إعادة  رفأ جديد يتناسب مع موقع سورية الجغرافي ويؤد الفتتاح م

إعمار سورية ومرور البضائع عبر الترانزيت إلى دول الجوار لتحقق فائدة اقتصادية كبيرة جداً مع 

تقبل  الحفاظ على العمال الموجودين، مشيراً إلى أن عملية توسيع المرفأ للحصول على أعماق كبيرة تس 

 .حالية تتطلب عماالً آخرين سيكونون من سوريةسفناً تصل حمولتها أضعاف حمولة السفن ال

http://syrianexpert.net/?p=45550
http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/64297-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A3-%D8%B7%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A9
http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/64297-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A3-%D8%B7%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A9
http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/64297-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A3-%D8%B7%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A9
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بالمئة من اإليرادات بغض النظر   25وحول إيرادات سورية بموجب العقد قال: نحن أخذنا نسبة 

فأ، مشيراً  بالمئة بشكل تدريجي مع االنتهاء من تنفيذ المر  35عن النفقات وستزداد هذه النسبة لتصل إلى  

مليون    16ه سورية من المرفأ بوضعه الحالي وبأعلى مستوى له أي  إلى أنه وبمقارنة ما يمكن أن تدخل

  84مليون دوالر سنوياً، ولكن في حالة استثمار روسيا له ستحقق سورية    24طن سنوياً سيكون الدخل  

 .مليون دوالر سنوياً أي أكثر من ثالثة أضعاف

ة عظمى صديقة لسورية، سيبقى سورياً تديره دولعن المرفأ فهو سوري و  وأكد أن سورية لم تتخل

فالدولة السورية ال تقبل بشراكات مع شركات من الدول التي حاربت الشعب السوري الذي ضحى 

وقدم الشهداء والجرحى وتحمل كل المعاناة من أجل أن يبقى القرار السيادي السوري وأن نبقى أحراراً  

 الثورة  –المصدر   .ءنبني شراكاتنا كما نريد وليس كما يريد األعدافي قراراتنا وأن 

http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/64297-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%AF-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A3-

%D8%B7%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-

%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A9 

 

 !..«في حضرة »التهريب  - 6

 يعتقد أن توقيت اإلعالن عن حملة مكافحة التهريب لم يكن موفقاً. ثمة من  

إذ ليس هناك بلد يواجه حصاراً اقتصادياً، تقوده الواليات المتحدة األمريكية، يكثّف من جهوده للحدّ 

 .!..من ظاهرة التهريب 

 

نفذ يلجأ إليه  يات، عندما تحّول التهريب إلى مويستشهد أصحاب هذا الرأي بما حدث أواسط الثمانين

 .العديد من المواطنين لتأمين احتياجاتهم الضرورية

 .ما سبق ليس أكثر من وجهة نظر تستحق أن تناقش بموضوعية وعقالنية

لنتفق أوالً على أن األوضاع االقتصادية السائدة في فترة الثمانينيات مختلفة تماماً عن األوضاع  

ياً، وتالياً التجوز المقارنة بين الفترتين المذكورتين، أو اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية السائدة حال

عته أن يسدّ حاجة دولة وشعب  ثم إن التهريب لم يكن في أوج ازدهاره، ولن يكون باستطا آنية متشابهة،  

 .بأكمله

http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/64297-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A3-%D8%B7%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A9
http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/64297-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A3-%D8%B7%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A9
http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/64297-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A3-%D8%B7%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A9
http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/64297-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A3-%D8%B7%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A9
http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/64297-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A3-%D8%B7%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A9
http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/64297-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A3-%D8%B7%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A9
http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/64221-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8%C2%BB
http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/64221-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8%C2%BB
http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/64221-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8%C2%BB
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تين: األولى ماهية  وعليه، فإن مناقشة واقع ظاهرة التهريب يجب أن تأخذ بعين االعتبار حقيق

والثانية أن التهريب يخدم في النهاية فقط مصالح  الظروف االقتصادية والسياسية التي تمّر بها البالد،

 .سمه مصلحة وطنية، أو رحمة بالعباد أشخاص و»عصابات« ال يوجد في قاموسهم شيء ا

 :ينشط التهريب عادة، ويتحول إلى ظاهرة خطيرة، في ثالث حاالت رئيسية

 .م وجود ما يماثل أو يشابه السلعة المهّربة في السوق المحليةد ع –

 .ارتفاع تكاليف اإلنتاج المحلي، ومنافسة السلع المهّربة بالسعر والجودة –

ية التي ما زالت تفّضل السلعة األجنبية، المستوردة أو المهّربة، على  ثقافة االستهالك المحل –

 .المحلية

حالة رابعة تشّجع على   ، وما تعرضت له من حرب قذرة،ويمكن أن نضيف في حالة سورية

التهريب تتمثل في الضخ الكبير للبضائع المهربة في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة، وتسريبها  

رياء الحرب« إلى األسواق المحلية، وغالباً ما تكون هذه البضائع بجودة متدنية أو غير  بالتعاون مع »أث

 .بة للسلع الغذائيةصالحة لالستهالك بالنس

 .والسؤال: أّي من الحاالت السابقة تحضر في حياة السوريين مع تشديد الحصار على بالدهم؟

في تأمين كميات المشتقات النفطية  إلى اآلن، لم يؤد الحصار إال إلى حدوث نقص أو اختناقات 

توردة بنسب متباينة وصلت الالزمة لالستهالك المحلي من جهة، وإلى ارتفاع أسعار السلع والمواد المس

 .% من جهة ثانية30أحياناً إلى 

 .فهل هذا كاف لتتراخى المؤسسات الحكومية المعنية بعملها في مالحقة المهّربين؟

ات المثارة حول السياسة المتبعة حالياً في تطبيق توجيهات الحكومة وهذا بغض النظر عن المالحظ

 .واق المحليةبالحدِّّ من انتشار السلع المهربة في األس 

تجاوز تأثيرات الحصار هو من مسؤولية مؤسسات الدولة، وما تضعه من خطط وسياسات لتحقيق 

خيارات مطروحة لكسر  هذا الهدف، وعندما تفشل المؤسسات لسبب من األسباب تصبح جميع ال

زت في سورية لم تصل األمور إلى هذه المرحلة.. ولن تصل أيضاً، فالمؤسسات التي تجاو .الحصار

ر »عجاف« سنوات الحرب الثماني، سيكون باستطاعتها أن تتجاوز كذلك »عّصة« الحصا

 بقلم ـ زياد غصن  . االقتصادي.. وهي ليست بحاجة إال لمن يُخلص لها بالعمل واألمانة

http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%

8A%D8%A9/64221-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%A9-

%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8%C2%BB 

 

http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/64221-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8%C2%BB
http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/64221-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8%C2%BB
http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/64221-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8%C2%BB
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 قطاعي الصناعة واالستثمار قراراً حكومياً لدعم   56 - 7

 

 على مدى عامين  قراراً   56جاءت حزمة اإلجراءات الحكومية والقرارات التحفيزية التي تزيد على  

واترة وتصب في خانة إعادة تعافي  لدعم قطاعي الصناعة واالستثمار، ضمن استراتيجية مكثفة ومت 

وره في معادلة النمو االقتصادي بعد أن  قوام النسيج الصناعي ، والعودة مجدداً وبقوة إلى ممارسة د 

لمدن والمناطق الصناعية و  مليار دوالر في جميع أنحاء البالد، وعودة جميع ا 100فاقت خسائره 

معامل القطاع العام الورشات الحرفية إلى العمل وتفعيل العملية اإلنتاجية، مع االستمرار في تطوير 

ً بالتشاركية مع القطاع الخ اص الصناعي إلعادة تنشيط المعامل المتوقفة عن اإلنتاج الرابحة وأيضا

 .وذلك وفق مذكرة خاصة أعدتها الحكومة بهذا الخصوص 

موضخة أنه مابين الدعم المادي واإلجرائي توزعت هذه الحزمة من التشريعات لتشمل تخصيص 

فوائد المترتبة على  ملياراً لدعم ال 20ملياراً للدعم المباشر للمستثمرين و 20مليار ليرة, منها  40

ضائع والسلع  المقترضين، وإعادة تأهيل البنى التحتية للمدن والمناطق الصناعية، وتسهيل انسياب الب

فوائد  المستوردة، وإعفاء أصحاب األعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية من ال

تجة محلياً من رسم اإلنفاق االستهالكي في حال  والمبالغ اإلضافية المترتبة عليهم وإعفاء البضائع المن

لمصلحة المنشآت الصناعية المرخصة  تصديرها للخارج ، وإعفاء اآلالت وخطوط اإلنتاج المستوردة  

الرسوم الجمركية المحددة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على االستيراد، وتخفيض  

بالمئة على المواد األولية ومدخالت اإلنتاج الالزمة  50نسبة في جدول التعرفة الجمركية النافذة ب

 .للصناعات المحلية

المضافة إلى سعر العارض السوري في  تعديل الميزة التفضيلية إضافة إلى الموافقة على 

المناقصات الخارجية للقطاع العام، والسماح باستيراد اآلالت والتجهيزات وخطوط اإلنتاج الصناعية  

نشأ أو من غيره، ومنح الترخيص اإلداري للمنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على  من بلد الم

ً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت مدة سنتين، وإعفاء الصناعيين والحرفيين  الترخيص اإلداري إذن ا

المنتهية مدة تراخيصهم والراغبين بتجديدها من رسم تجديد   المخصصين بمقاسم في المدن الصناعية

 .البناء مدة عام وغيرها من اإلجراءات  رخص 

لرأس المال الموظف في البنى  بالنسبة للمناطق والمدن الصناعية قررت الحكومة االستثمار األمثل  

حرفية لتقوم بدورها اإلنتاجي واالقتصادي، واستمرار التوسع  التحتية للمدن والمناطق الصناعية وال

http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/64207-56-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
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ف وشركات التأمين ومدّ شبكة من السكك الحديدية لنقل بالخدمات المساعدة فيها مثل: فروع المصار

ة عمرانية في كل مدينة صناعية. وقد وصل  األشخاص والبضائع وتسهيل عملية التسويق وتشييد مدين

ارات ليرة واستقطبت المدن ملي 8إلى نحو  2017الدعم الحكومي المقدم للمدن الصناعية في عام 

ر ليرة وبلغ حجم المساهمات للمناطق الصناعية والحرفية منذ  مليا 750الصناعية استثمارات قدرها 

وردات ودعم التصدير تعمد الحكومة إلى إنتاج سياسة  ملياراً, ولجهة إحالل المست  750نحو    2016عام  

االستثمار في هذا المجال عبر وضع الركائز    التصنيع المحلي إلنتاج سلع استهالكية مستوردة، وتشجيع 

حالل بدائل المستوردات التي من شأنها تقليص فاتورة االستيراد إلى الحدود الدنيا األساسية لسياسة إ

 .واستقاللية القرار االقتصادي وتشغيل اليد العاملة وتحقيق االكتفاء الذاتي

سلعة تضمنتها قائمة المستوردات   40سلعة من بين    27وبناء على دراسة إحالل بدائل مستوردات  

تصنيعها محلياً استناداً إلى ثقلها في قوام فاتورة المستوردات وتحديد القطاعات  تم تحديد السلع المقرر 

التوجهات التنموية في الصناعة والتوجه نحو القطاعات الرائدة في القطاع المستهدفة بما ينسجم مع 

النمو. أيضاً تشجع الحكومة قطاع التصدير واستهداف األسواق  الخاص التي تملك مقومات التطور و

خارجية عبر تقديم الحوافز التصديرية وتعزيز دعم المعارض الخارجية بما يساهم في توسيع أسواق ال

فيض الرسوم الجمركية وغيرها. وتقدم الحكومة تسهيالت كبيرة للقطاع الخاص انطالقاً  التصدير وتخ

تكون من   ستقطاب المستثمرين ورجال األعمال، للوصول إلى شراكة حقيقية،من مبدأ التشاركية، وال 

خاللها مستعدة التخاذ جميع اإلجراءات والقرارات بما فيها إصدار القوانين واإلعفاءات والقروض 

لصناعيين ضمن شروط محددة ووفق آليات جديدة بهدف إحداث نقلة في أداء القطاع الصناعي ليمارس  ل

 تشرين  –المصدر  .في تحقيق نمو في االقتصاد الوطنيدوره الرئيس 

http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/64207-56-

%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-

%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1 

 

 ..مركز أبحاث “جرئ” يدعو إلى ضرب رموز الفساد ..واستعادة هيبة الدولة - 8

 :الخبير السوري  

لألبحاث والدراسات »مداد« الضوء على التطورات الراهنة لألزمة االقتصادية، سلّط مركز دمشق  

راهنة على شكل مضمون سياساتي لبرنامج عمل  إذ قدم جملة اقتراحات تساهم في امتصاص الحالة ال

http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/64207-56-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/64207-56-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/64207-56-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/64207-56-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/64207-56-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
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بعنوان   اقتصادي بديل، وذلك في ورقة عمل نشرها المركز للباحث االقتصادي الدكتور مدين علي

 .«اديّة الراهنة في سورية: منظور سياساتي بديل»األزمة االقتص

على الدخول في  حاولت الورقة ما سمته »اجتـراح بعض األفكار« التـي اعتقد الباحث أنها قادرة

مستوى استنهاض الدولة واسترداد   سياق برنامج عمل سياساتي، يتكون من ثالثة مستويات، األول هو

ستوى السياسات العامة وإعادة الهيكلة، وأخيراً مستوى العالقة  هيبة المؤسسات والقانون، والثاني هو م

 .مع الحلفاء

رموز الفساد، ممن تثبت ممارساتهم الفاسدة،    ودعا الباحث في المستوى األول إلى اإلطاحة بعروش

رداد المال العام الذي استولوا عليه، وتحويله لمصلحة الخزينة العامة للدولة والعمل بقوة لتـرميم  واست

صورة المؤسسة الحكومية، وموظف الخدمة العامة الذي انكسرت هيبته وتصدعت صورته في زمن  

ك، في الوقت الذي ينتصر فيه الفاسدون، وأصبحوا يتصدّرون الحرب، جراء الحاجة والعوز.. وغيـر ذل

 .واجهة المجتمع

تنفيذ مجموعة من   ويتطلب العمل على مستوى السياسات العاّمة للدَّولة وعمليّة إعادة الهيكلة

اإلجراءات والتدابير العاجلة التـي تندرج في سياق اإلجراءات والتدابير قصيرة األجل، من أبرزها  

ظر في واقع التخطيط االقتصادّي ودوره، وإعداد الخطط والبـرامج االقتصادية الحقيقية،  إعادة الن

مسار الصحيح الذي يساعد في الوصولِّ  ومةِّ االقتصاديّة في الوابتكار السياسات الكفيلة بوضعِّ المنظ 

هة إلى نقطة التوازن االقتصادي واالجتماعي، وتشكيل خلية إلدارة أزمة اقتصادية تحت إشراف ج

 .وصائية عليا، مهمتها تقديم المقترحات واألفكار ورصد الواقع

ادعة  إضافة إلى شّن حرب حقيقية على المهربين وعمليات التهريب، واعتماد عقوبات جزائية ر

بجرم تهديد األمن الوطني واإلضرار بالمصلحة الوطنية العليا، والمراجعة وإعادة النظر بصورة  

لخارجية، ووضع رؤى متكاملة، تقوم على قواعد وأسس معينة، يمكن جذرية في سياسات التجارة ا

لسورّي التـي  االستيرادية لالقتصاد اتحديدها بوضع حدّ لسقوف االستيراد، شريطة أال تتجاوز الطاقة 

يجب أن تتحدد في ضوء معدل النمّو الحقيقّي للناتج ولحجم اإلنتاج وبنيته، وتحديد أولويات االستيراد 

مستوردات، لجهة التركيـز على تأمين حاجات ومتطلبات القطاع الزراعّي، وبحسب األهمية  وتمويل ال

 .النسبة للقطاع الصناعيّ القطاع، وكذلك األمر ب النسبية والضرورة االقتصادية على مستوى

إلى جانب اإلقالع عن سياسة سعر الصرف الوحيد، وتبنـي نظام سعر الصرف المتعدد )مع العلم 

إلجراء لن يلقى الترحيب وسيواجه بقوة، لكنه ضرورة في الوقت الراهن(، بحيث يكون هناك  بأن ذلك ا
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لمستوردات األساسية أو الضرورية، م أو ُمغالى به لليـرة السورية للمتعلق بتمويل اسعر صرف مدعو 

 .والصادرات من المواد األولية

دَّولة المالية، وهذا يتطلب بدوره  فضالً عن العمل بصورة مكثفة وعاجلة لتحسين واقع إيرادات ال

نفيذّي عاجل وسريع، يستهدف مالحقة المتهربين من الدفع، سواء أكانوا  وضع برنامج عمل إطارّي/ت 

رائب أم الرسوم، ومعاقبتهم جزائياً، ومكافحة هدر المال العام، ووضع جدول  متهربين من دفع الض

 .أولويات محدد بدقة بالنسبة لإلنفاق العام

وضع خطة محكمة ومتشددة إلدارة القطع األجنبـّي، يعدها مصرف سورية المركزي    فة إلىباإلضا

لتخطيط والتعاون الدولي، وقيام بالتعاون والتنسيق مع وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة ا

بشراء  الدولة بتشكيل موازنة مخزونية للكثيـر من السلع القابلة للتخزين؛ ذلك عن طريق قيام الدولة 

الفوائض من المعروض، عندما تكون األسعار منخفضة، وتخزينها ألوقات ينخفض فيها العرض، 

والشدة في قمع ما يهدد المنتجات المحمية  حركّي، يتمتع بالقسوة  وبناء هيكٍل جمركّي مرن ذي طابع

اعية، ومنتجات المندرجة في خطة اإلنقاذ االقتصادّي، تحديداً لجهة ما يتعلق بحماية المنتجات الزر

الصناعات الزراعية والصناعات الدوائية بصورة مؤقتة، مع األخذ بالحسبان ضرورة أال تتحول السوق  

ما اقترح الباحث فرض ضريبة على المصدّرين، يمكن أن ك .رية في األجل الطويلإلى سوق احتكا

أن يترتب عليها أي نتائج  تساعد في ترميم العجز في ميـزان القطع األجنبـي، وهذه الضريبة ال يمكن 

سلبية، ألن انخفاض سعر صرف الليـرة السورية، يشكل فرصة لتعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق ربح  

الضريبة المسددة، وتغييـر بعض فئات النقد السوري، بهدف الضغط ي للمصدّرين يعوضهم عن إضاف

خارج دورة النشاط االقتصادي،   إلخراج النقد السوري المحتبس، والمغيب ألسباب وغايات مختلفة،

ها، ومراجعة بعض القرارات والبالغات التـي تتعلق بإدارة األزمة االقتصادية الراهنة كمدخل إللغائ

 http://syrianexpert.net/?p=39072 .ت الفرصة أو تعديلها قبل فوا

 

 ء سورية.. العولمة تطرق أبواب فقرا - 9 

 !!ربطات البقدونس وبسطات األجبان البلدية في عهدة ” المستر دوالر”..؟؟

 :الخبير السوري –ناظم عيد    

حّولناه.. وإن كان سلعة في سوق النقد وفق مفاهيم فلسفة االقتصاد، فاألكيد  الدوالر ليس سلعة، لكننا  

لى كل لسان، حيث لم يعد مهماً سالمة اللفظ  أنه ليس سلعة شعبيّة، لكننا أيضاً حّولناه، وبات سيرة ع

 .التي تبعثرت وتاهت في مخارج حروف باعة البقدونس وبسطات األجبان البلديّة

http://syrianexpert.net/?p=39072
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ائعيّة، هي التي فعلت فعلها هذه المرة أيضاً، بما أنها مستحكمة فينا تقليدياً،  لعلّها الذهنيّة الذر

ً مباشراً في ارتك اساتنا الكثيرة، دون أن نكترث لحقيقة الموقف  وصنّعت من العملة األمريكية سببا

نضباط  الصعب الذي نواجهه، ودون أن نسأل عن أثر العوامل الذاتية ضعف وهشاشة قيَميّة وقلّة ا

خالق أيضاً، وإاّل لماذا تحّول الدوالر إلى “متراس” يتلّطى خلفه هواة الجنوح واالرتكاب في أسواقنا  وأ

لماذا نُسعّر سلع إنتاجنا الزراعي المحلّي وفق مؤشرات سعر صرف وفي حنايا اقتصادنا الُمرهق، و

مكّون دوالري، فما   محتوى أو ليرتنا أمام الدوالر، رغم أن مدخالت بعضها أو معظمها يفتقر إلى أي 

عالقة الدوالر بسعر كيلو الحّمص أو الفول البعل مثالً، ومثله سلسلة طويلة من المنتجات الزراعية  

 .البريّة منها؟؟؟السورية، حتى 

يستفسر عّما     تساؤالت كثيرة كلّها بالغة الواقعيّة، لكنها تنتهي بسؤال ربما هو األكثر واقعيّة بينها، 

التعويل على الضمير واألخالق في ضبط إيقاع األسواق والمؤسسات وإدارة  إذا كان من الحكمة

 .ها البالد؟؟اليوميّات الصعبة في مثل هذه الظروف االستثنائية التي تمر ب

قرشاً إلى عتبة الخمسين   395في تجربة الثمانينيات ومأزق الليرة الذي انحدر بسعر صرفها من 

، يمنع  1986للعام  24اك إجراء شهير صدر بقانون اسمه القانون ليرة مقابل الدوالر الواحد، كان هن

عضهم أن فعالية القانون في حينها تداول الدوالر والعمالت األجنبيّة تحت طائلة عقوبات قاسية، ويؤّكد ب

 كانت كبيرة في تحصين الليرة من مزيد االنهيار والتقهقر، ألنه منع عامل التأزيم على األقل، إن لم

 .منع مؤثرات وانعكاسات األزمةيكن قد 

ونحن على يقين اليوم من أن ليرتنا مأّزمة أكثر مما هي متأزمة، وأن المضاربين وتجار الفوركس،  

قين في إدارة ماكينات جني األرباح الخياليّة، قد تسببوا برضوض عميقة لليرة، وأساؤوا لالقتصاد  والحاذ 

ولو بشكل مؤقّت، ريثما تنجلي   24نون شبيه بالقانون مواطن أيضاً، فهل من حّل رادع إاّل بقاولكل 

 .غيوم األزمة؟؟

ادية، والسيما لدى من لم  هو إجراء غير فنّي، أي بوليسي ليس له شعبيّة في األوساط االقتص

، لكن هل 2004مع إلغاء محاكم األمن االقتصادي في العام  24يصدّقوا أنهم قد تخلّصوا من القانون 

الليرة واالقتصاد والمواطن في ظل ضيق دائرة الخيارات األخرى وال سيما  من إجراء آخر يحمي

شاطهم التخريبي الذي ال يختلف من حيث الفنيّة منها، سوى اإلجراءات الزاجرة لمن أّزموا البالد بن

 .النتائج عن نشاط اإلرهاب المسلّح؟؟
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ل التقليدي في أسواقنا، مهم جداً أن نعزل حركة الدوالر والعمالت األخرى عن قنوات التداو

ونحصرها في القنوات المصرفيّة واألخرى الُمرّخص لها، وليرتفع سعر الصرف حينها مهما ارتفع،  

 ..في حلقة مفرغة –حتى الغثيان  –مواطن بتاتاً، وإن لم نفعل سنبقى ندور بسرعة فهو ليس شأن ال

بها في مضمارنا المحلّي ، تماماً كما  لقد تحّولت “الدولرة” إلى ثقافة وافدة تتسع دائرة الشغوفين 

لرة، فهي األزياء وأنماط السلوك وتابلوهات العولمة الجديدة، لكن كل ذلك يبدو خياراً شخصياً إاّل الدو

 .كارثة اقتصادية حقيقيّة

وفي ظل سلسلة الخيارات الواسعة من وسائل الحفاظ على قيمة المدخرات النقدية بالليرة السورية، 

من الذهب إلى العقار إلى موجودات أخرى ثابتة تتحرك أسعارها بتحّرك سعر صرف الدوالر وليس 

المتأّهبين  اء أن الدوالر هو خيار المهزومين والليرة، وبالتالي ضمان حقوق أصحابها، يمكننا االدّع

ً أنهم رجال أعمال   ً ممن ادعوا يوما ً للمغادرة، بل الهروب إلى حيث هرب كثيرون خصوصا دوما

 ..وطنيون

هامش: من المثير للقلق وربما من الصادم، أن نستنتج بعد تحريات وبحث أننا نفتقر ألي أداة قانونية  

.والمتالعبين بالليرة وبالتالي بكل  اسبة المضاربين في سوق “الفوركس” .فاعلة من شأنها السماح بمح 

 http://syrianexpert.net/?p=39070   !!مواطن…؟؟ 

 

 … يهمه األمر حول شرائح البنزين لمن سؤالً 14وتجيب عن   توضحوزارة النفط   - 10 

 : الخبير السوري 

بينت وزارة النفط عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، كيفية التعامل مع الشرائح السعرية لمادة 

 : البنزين

وأشارت إلى أنه في إطار عمل الحكومة إليصال الدعم لمستحقيه الفعليين، والحفاظ على الدعم  

وفي ظل الحصار والعقوبات االقتصادية الجائرة المطبقة  وي الدخل المحدود ، ألصحاب اآلليات من ذ 

على بلدنا فقد تم إطالق سياسة الشرائح السعرية لمادة البنزين، والتي تعني استمرار توجيه الدعم لفئات  

 .االستهالك الوسطية، وتخفيف الدعم عن الفئات األكثر استهالكاً من هذه المادة

 ية للبنزين؟ ح السعرسياسة الشرائما المقصود ب -1

سياسة الشرائح السعرية تشابه إلى حد كبير سياسة الشرائح المطبقة على فاتورة الكهرباء، فمن  

يستهلك أكثر يدفع أكثر، وبالتالي تهدف إلى توجيه الدعم لمستحقيه وعدم توجيهه لمن يستهلك أكثر من  

http://syrianexpert.net/?p=39070
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ارات من ذوي الدخل ى الدعم ألصحاب السياآلليات الخاصة ، حيث ستقوم الحكومة بالحفاظ عل

 .المحدود، وتحد تدريجياً من توجيه الدعم لمن يرغب باستهالك كمية أكبر من البنزين 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 البنزين؟ لماذا تستخدمون عبارة سياسة الشرائح السعرية، أليس المقصود بما تقومون به رفع سعر  -2

حاب اآلليات من ذوي الدخل المحدود لن يتأثروا بتطبيق سياسة الشرائح، كما أن النسبة  إن كافة أص 

الكبرى من اآلليات حسب اإلحصائيات الدقيقة المسجلة عبر نظام البطاقة الذكية لن تتأثر بتطبيق سياسة  

ات عوم، وبالنسبة لسيارالشرائح كون وسطي االستهالك أقل من المخصصات المحددة بالسعر المد 

التاكسي لن تتأثر بتطبيق سياسة الشرائح كون متوسط استهالكها أقل من الشريحة المدعومة وبالتالي  

 .لن تختلف التعرفة المطبقة على أجور النقل

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

يكن متوفراً فما الفائدة من تطبيق  الشرائح؟ ، وإذا لم إذا كان البنزين متوفراً فلم تطبقون سياسة -3

 سياسة الشرائح؟ 

يتم دعم مادة البنزين عبر تخصيص مبالغ مالية كبيرة، قسم كبير منها كان يذهب لمن يقوم بتهريب  

 .المادة أو باستهالك كميات أكبر

ي ال في بعض األوقات الت بالتالي عند توفر البنزين فاألجدى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين ، أما

يتوفر فيها البنزين في ظروف الحصار والعقوبات فمن واجب الدولة توزيع الكميات المتوفرة بعدالة 

 .بين الجميع

ليرة سورية، في حين تقوم الدولة ببيعه بسعر   ٣٧٥مثال: إن سعر تكلفة اللتر الواحد من البنزين 

 .ليرة سورية ٢٢٥

 : ولدينا عدة حاالت 

 .لتر من البنزين شهرياً تكفيه لتنقالته ١٠٠ويستهلك كمية   سيارة اقتصادية يملكشخص  –

 .لتر من البنزين ١٠٠٠شخص يملك سيارة مصروفه الشهري  –

 : قبل تطبيق مشروع البطاقة الذكية وسياسة الشرائح ●

  ١٥لتر شهرياً كان يحصل على دعم شهري مقداره  ١٠٠من يملك سيارة اقتصادية ومصروفه 

ألف ليرة   ١٥٠ليتر كان يحصل على دعم شهري مقداره  ١٠٠٠يستهلك لف ليرة سورية، ومن أ

 .سورية

 بعد تطبيق سياسة الشرائح  ●



  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 

20 

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

ألف ليرة سورية مثله مثل من يملك سيارة    ١٥ليتر لن يحصل سوى على دعم    ١٠٠٠من يستهلك  

تمر  كسي ألن الحكومة ستساقتصادية، وسيستمر الدعم بالوصول بشكل غير مباشر لمن يستقل سيارة ت

 .بدعم قطاع النقل العام

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 ما هو الهدف من رفع سعر شريحة االستهالك المرتفع من البنزين؟  -4

الهدف هو عدم صرف الدعم على من يملك القدرة المالية والشرائية الكبيرة أو على من يقوم  

 .الدعم بالمقابل على الفئات من ذوي الدخل المحدود يب، وتركيز بالتهر 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 هل سيؤثر رفع سعر شريحة االستهالك المرتفع من البنزين على أجور النقل العام بما فيها التاكسي؟  -5

ة لوسائل النقل العام والتاكسي التي  أما بالنسب إن أغلب وسائل النقل العام تعتمد على المازوت،

تعمل على البنزين فستستمر بالحصول على البنزين بالسعر المدعوم وبالتالي لن تختلف تكلفة البنزين  

 .وسيكون للجهات المعنية دور رقابي للحفاظ على أسعار النقل العام

شهرياً في حين تتجاوز    لتر  289ائت  مثال : بلغ متوسط استهالك سيارة التكسي في شهر آذار الف ||

 . الشريحة المدعومة هذه الكمية المستهلكة

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 على أي أساس تم احتساب كمية المخصصات بالسعر المدعوم؟  -6

ك، تبين  ام االستهالبعد تطبيق مشروع البطاقة الذكية، ونتيجة لقياس دقيق ودراسة معمقة في أرق

 .(٪ من أصحاب اآلليات ٩٠أن الكمية المخصصة تكفي النسبة األكبر ) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 ما هي كمية المخصصات الشهرية التي تباع بالسعر المدعوم؟  -7

ً  ١٠٠للسيارات الخاصة  –  لتر شهريا

ً لتر شهري 25للدراجات النارية المرخصة  –  ا

ً  350للتاكسي العمومية   –  لتر شهريا

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 كمية استهالكي أقل من المخصصات الشهرية، هل سأتأثر بسياسة الشرائح السعرية؟  -8

يشعر بأي  لن يتأثر بسياسة الشرائح السعرية كل من يستهلك أقل من المخصصات الشهرية ولن 

 .ق في تكاليف البنزينفر
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 انتهت مخصصاتي وما زلت بحاجة لكمية إضافية من البنزين، ما العمل؟  -9

 .( ليرة سورية ٣٧٥يمكنكم شراء كميات أكبر عبر البطاقة بسعر التكلفة، ) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 هل هناك سقف للكمية التي يمكن استجرارها بسعر التكلفة؟  -10

لتر إضافية شهرياً بسعر التكلفة وذلك لضمان استقرار وتوفر المادة وعدم  ٢٠٠يمكن استجرار 

خلق مظاهر االزدحام نتيجة المتاجرة والتهريب، وسيكون هناك تعديالت دورية على السقف حسب 

 .طيات معال

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 أليس من الصعب احتساب سعر البنزين عند وجود شرائح؟ من سيقوم بعمليات الحساب؟  -11

إن احتساب األسعار وفق الشرائح يتم بشكل آلي ودون تدخل أي عامل بشري، وستظهر آلية  

 .الفاتورة لىع  احتساب السعر وفق الشرائح بوضوح

لتراً منها    ٧٩لتر، قمت باستجرار    ١٠٠مثال: مخصصاتي الشهرية من البنزين بالسعر المدعوم   ||

 لتر، فكيف يتم احتساب القيمة اإلجمالية وما هي هذه القيمة في حالتي؟  ٣٠وأرغب بتعبئة 

لتر   ٢١ة بئتعلتر هذا يعني أنه ال يزال يحق لك  ١٠٠لتر من أصل  ٧٩بما أنه قد تم استهالك 

لتر بالسعر المدعوم و    ٢١لتر فهذا يعني أنك ستسدد قيمة    ٣٠بالسعر المدعوم، وبما أنك ستقوم بتعبئة  

 .لترات بسعر التكلفة ٩

ليرة سورية، إجمالي   ٢٢٥لتر، سعر اللتر وفق شريحة السعر المدعوم    ٢١الكمية بالسعر المدعوم  

 .ليرة سورية ٤٧٢٥سعر الكمية المدعومة  

ليرة سورية،   ٣٧٥لترات، سعر اللتر وفق شريحة سعر التكلفة  ٩بالسعر غير المدعوم ة ميالك

 ل.س  ٣٣٧٥إجمالي سعر الكمية بسعر التكلفة 

 .ليرة سورية كسعر للكمية المطلوبة ٨١٠٠وبالتالي يتوجب عليك تسديد قيمة 

ل دون حاجة  صا ي مع التأكيد على أن االحتساب يتم بشكل آلي وتتم طباعة المعلومات على اإل

 .للحساب أو تدخل العامل البشري

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 ما هو سقف التعبئة اليومي للمخصصات بالسعر المدعوم بالنسبة للسيارات الخاصة والتاكسي؟  -12

 :بالنسبة للسيارات الخاصة  ●
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 (أيام ٥تعبئة   تيلي أيام )الفاصل بين كل عم ٥لتر كل   / ٤٠ /

 : بالنسبة لسيارات التاكسي العمومية ●

 ( لتر كل يوم )الفاصل بين كل عمليتي تعبئة يوم واحد  / ٤٠ /

 :بالنسبة للدراجات النارية  ●

 (أيام ٥أيام )الفاصل بين كل عمليتي تعبئة  ٥لتر كل  / ٥ /

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 أحتاج للمخصصات بالسعر المدعوم للسفر، فكيف يمكن ذلك؟  -13

لتر عند السفر إلى محافظة أخرى بغض النظر عن تاريخ   ٤٠يحق لكافة السيارات الخاصة تعبئة  

 .اتكم الشهريةآخر عملية تعبئة قمتم بها ، على أن تخصم هذه الكمية من مخصص

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 في حال قيام عامل المحطة بتسجيل كمية أكبر من التي قمت بتعبئتها، ما النتيجة وما العمل؟ -14

يطلب من جميع أصحاب البطاقات الذكية التحقق من الكمية المسجلة وأن تكون مطابقة بدقة للكمية التي  

ق مخصصاتكم وعالوة على ذلك  تمت تعبئتها، علماً أن تسجيل كمية أكبر يعني أن عامل المحطة يسر

المدعوم ويجعلكم بحاجة لشراء كميات إضافية بسعر  فهو يتسبب بخسارتكم لمخصصاتكم بالسعر

 .التكلفة

 .ال تدفعوا ثمن الوقود مالم تكن الكمية المسجلة تطابق ما قمتم بتعبئته ●

 6046  011قديم شكوى بشكل مباشر على أية حالة تجاوز في أي محطة عبر الرقم يمكنكم ت

http://syrianexpert.net/?p=39053 

 

ليرة.. الصاغة: تعاظم الطلب على ذهب  400ألفاً ويرتفع بمقدار  20ة الذهب يجتاز عتب  - 11

 االدخار

 الثورة  –المصدر 

قال نقيب الصاغة غسان جزماتي إن الطلب على الذهب بدأ بتسجيل معدالت جدية للمرة األولى  

ورية  ألف ليرة س 20جز منذ بداية العام الحالي وعلى الرغم من ارتفاعه غير الهين والذي كسر حا

بيسر وسهولة خالل األسبوع الحالي، مبيناً أن الطلب يتوزع على محورين اثنين أولهما ذهب االدخار 

 .ضمن توجه محدد، وثانيهما البضاعة الفنية أو المصاغ من أقراط وسواها

http://syrianexpert.net/?p=39053
http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/64245-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-20-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-400-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B1
http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/64245-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-20-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-400-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B1
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من وبحسب جزماتي فقد بدأ الطلب بتسجيل كميات معقولة على الذهب وال سيما ذهب االدخار 

على اعتبار أن من يطلبها في المرحلة الحالية وباألخص مع ارتفاع أسعار الذهب  ليرات وأونصات 

فإنما يطلبها لتحقيق األرباح وجنيها الحقاً لكون الليرات واألونصات ال تخضع للعمل الفني وما يترتب 

إلى شكل فني ولو عليه من صياغة تتناسب مع ما بذله الصائغ من جهد في تشكيل القطعة وتحويلها 

كانت صغيرة الحجم، في حين أن ذهب االدخار يخضع ألجرة محددة من قبل النقابة وال يمكن تجاوزها  

وعليه وعند البيع لجني األرباح فإن الزبون الحائز لليرة أو األونصة ال يخسر إال هذه األجرة التي 

ً لحجم الجهد  األحيان مرتفعة ت تحسم من قيمة القطعة أما القطع الفنية فتكون صياغتها في بعض  بعا

 .المبذول إلخراجها

وبيّن أن النقابة لم تباشر بعد دمغ قطع جديدة من األونصات والليرات، وإنما يبيع الصاغة ما تكدس  

لديهم سابقاً خالل أشهر من ركود سوق الذهب، يوم تحّمل كل صائغ ثقل فوات الربح بالقطع الذهبية  

حركة السوق لكون القطع االدخارية بدأت تُفقد من السوق ما  مبدياً تفاؤله ب االدخارية الموجودة لديه،

 .يعني أن الكثير من الصاغة باعوا ما لديهم منها وسيلجؤون لدمغ قطع أخرى لترميم تشكيلة بضاعتهم

وعن القطع الذهبية الفنية من أساور وأقراط وسواها قال إن سوقها بدأ كذلك بتسجيل معدالت جيدة 

ا سيكون من مناسبات اجتماعية في عيد الفطر، مبيناً أن الذهبيات من عيار طلب على اعتبار ممن ال

 قيراطاً تشّكل األغلبية العظمى مما يُطلب من  18

قيراطاً والذي لم يتغير الطلب  21هذه القطع ألغراض الخطبة والزفاف وذلك على حساب ذهب 

لتي وضعها الصاغة السوريون والتي  يالت والتصاميم اعليه كثيراً وما زال خفيفاً، مؤكداً أن المود 

تضاهي األوروبية لعبت دوراً في زيادة اإلقبال على المشغوالت الذهبية، وال سيما أن التصاميم كلها 

 .مجانية وال يدفع الزبون ثمن التصميم كما هو حال الماركات األوروبية كاإليطالية

ن األونصة الذهبية في تداوالت  لعالمي لفت إلى أوفيما يتعلق بأسعار الذهب على المستوى ا

البورصات األوروبية ما زالت ضمن ذات المستويات السعرية بشكل شبه أفقي منذ نحو األسبوعين  

دوالراً، أما بالنسبة للسوق    1285دوالرات ضمن نقطة أساس    5إلى    4إلى ثالثة مناورة ضمن هامش  

وبحسب جزماتي فمنذ وصول الغرام   ،2016له منذ عام المحلية فقد سجل غرام الذهب أعلى مستوى 

ألف ليرة يومذاك لم يرتفع السعر كما ارتفع خالل األسبوع الحالي حيث سجل الغرام   22إلى سعر 

ليرة مذكراً بما كان قد أكده سابقاً للثورة من أن ارتفاع سعر الدوالر يجعل احتماالت الذهب   20400

قيراطاً سجل سعر   21ال إن غرام الذهب من عيار  درة عن النقابة قوعن تسعيرة الذهب الصا  .مفتوحة

ً  18ليرة وعيار  20400 ألف ليرة، واألونصة   170ليرة، والليرة الذهبية السورية  17486قيراطا
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ألف ليرة، إما   180قيراطاً  22ألف ليرة، والليرة الذهبية االنكليزية من عيار  740الذهبية السورية 

 .ألف ليرة 170قيراطاً فقد وصل سعرها إلى  21ار  االنكليزية من عيالليرة الذهبية 

http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/64245-

%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%B2-

%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-20-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8B-

%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-400-

%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%BA%D8%A9-

%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B1 

 

 )دراسة الجدوى التسويقية(  (25حديث األربعاء االقتصادي رقم ) - 12

ار لزيادة أرباحه وال يمكن  يهدف أي مشروع جديد أو قائم إلى تنمية حصته في السوق باستمر

لتجربة وإنما بالقرارات المعتمدة على الحقائق وهذه الحقائق هي التي  تحقيق ذلك بالحدث أو التوقع أو ا

الشركات الوقوع في أخطاء مكلفة أو فشل مؤجل، ودراسة السوق هي وحدها القادرة على تحقيق  تجنب  

 ية: ذلك من خالل محاولتها اإلجابة على األسئلة التال

 . أين هو موقع الشركة اآلن؟ 1

 . إلى أين تريد أن تصل؟ 2

 . ما هو السبيل للوصول إلى ذلك؟3

ي أعداد دراسة الجدوى التفصيلية وذلك لكون النتائج  تشكل الدراسة التسويقية المرحلة األولى ف

أو خدمات  المتحققة سيتوقف عليها إمكانية استكمال الدراسة التي ستوضح مدى قبول السوق لمنتجات 

المشروع وحصته من السوق باإلضافة إلى تحديد نوع المستهلك ونوعية المنتج وجودته والكميات 

ساهم في تحديد الطاقات اإلنتاجية الواجب تشغيلها والتكاليف  المطلوبة واألسعار المتوقعة، مما ي

 واإلمدادات المرتبطة بها مما يساعد في تحديد ربحية المشروع. 

 سة التسويقية: الهدف من الدرا

هو التعرف على الجوانب المختلفة لسوق السلعة التي يتجه المشروع نحو إنتاجها لتقدير حجم  

 الياً ومستقبالً باإلضافة إلى رسم السياسة التسويقية المناسبة.المبيعات الذي يمكن أن يحققه ح

ا على األسئلة أو النقاط ويمكن تحديد األهداف التي تسعى إليها الدراسة التسويقية من خالل إجابته

 التالية: 

 . حجم السوق الكلي ومعدل نموه. 1

http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/64245-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-20-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-400-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B1
http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/64245-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-20-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-400-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B1
http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/64245-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-20-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-400-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B1
http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/64245-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-20-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-400-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B1
http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/64245-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-20-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-400-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B1
http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/64245-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-20-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-400-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B1
http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/64245-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-20-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-400-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B1
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باالعتبار المستهلكين المتوقعين  . كمية المبيعات التي يأمل المشروع في تحقيقها بعد تشغيله أخذاً  2

وردود أفعال المنافسين الحاليين واحتماالت دخول منافسين جدد ونمط التكاليف واألسعار السائدة  

 ت السابقة والمتوقعة.واالتجاها

 . المالمح الرئيسية للسياسات التسويقية للمشروع. 3

 . باإلضافة إلى دراسة األسعار والدخول ومرونة السلعة.4

 تأكد من أن السلعة المناسبة سيتم إنتاجها في الوقت المناسب وستباع بالسعر المناسب.. ال5

 أهمية الدراسة التسويقية: 

جات ومن ثم تحديد الطاقة اإلنتاجية للمشروع  استنتاج الطلب على المنت  فمن خاللها يستطيع الدارس

حديد حجمه وجميع الجوانب الفنية  التي تشكل الركن األساسي في اختيار التقنية المناسبة للمشروع وت

 المتعلقة به واستناداً إلى هذه المعطيات يمكن تحديد خطة اإلنتاج والتسويق والربحية التجارية.

إن صعوبة أعداد هذه الدراسة بالدقة المطلوبة والتكاليف التي تتطلبها وبخاصة ية ذلك فورغم أهم 

إلى إهمال هذه الدراسة مما يضعف دراسة الجدوى   في مجال المسوحات الميدانية تؤدي في أحيان كثيرة 

 بشكل كبير وهذا اإلهمال يعزى إلى األسباب التالية: 

قتناع بوجود فجوة طلب ع بعدم الحاجة لهذه الدراسة نتيجة اال. إهمال بصورة متعمدة نتيجة االقتنا1

 كبيرة. 

الدراسة التسويقية، ومهما تكن األسباب  . أو يكون اإلهمال ناجماً عن جهل بمفهوم وأهمية ونطاق  2

على المدى   فإن إهمال هذه الدراسة سيقود في النهاية إلى نتائج مضللة قد تؤدي إلى فشل المشروع

 الطويل. 

اإلشارة إلى أن دراسات السوق والتنبؤ بالطلب تمثل أهمية خاصة في سورية نتيجة ندرة   يمكن . و 3

األمثل لها في مشروعات التنمية، حتى أن قصور دراسات الطلب الموارد المتاحة وضرورة االستخدام  

ة وعدم التحقق من وجود طلب حقيقي على منتجات المشروع سواء في األسواق المحلية أو الخارجي 

ودراسة قدراتها االستيعابية قد يكون أخطر بكثير من قصور رأس المال أو العمالت األجنبية الالزمة  

ا وغن عدم وجود دراسات سليمة للطلب على مستوى االقتصاد الوطني  إلنشاء هذه المشروعات هذ 

 سواء للمشاريع الخاصة أو العامة يؤدي إلى: 

 ج منتجات غير مطلوبة في السوق. . سوء توجيه الموارد المحدودة نحو إنتا1

 يتفق  . سوء توجيه موارد البيع مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التسويق وبالتالي زيادة األسعار مما ال2

 مع الجودة المقدمة.
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. تقديم منتجات ال تقابل احتياجات المستهلك وال تحقق إشباعاته مما يؤدي لنشوء ظاهرة تراكم  3

 لوبة. المخزون من السلع غير المط

 . عدم معرفة حجم السوق الوطنية والقدرة الشرائية للسكان. 4

 لحدوث العديد من االختناقات. . عدم معرفة روتين العرض والطلب للسلع المنتجة مما يؤدي 5

هذا باإلضافة إلى عدم توافق الطاقة اإلنتاجية مع حاجات الطلب المتوقع مما يؤثر في تحديد حجم 

 اإلنتاج وبالتالي على تحقيق االستفادة المثلى من الموارد المتاحة.   المشروع االقتصادي وحجم

قامة مشاريع ناجحة تساهم في تحقيق  فهل نبدأ بالتركيز على الدراسات التسويقية للتمكن من إ

 كتبه: د. عامر خربوطلي   . 2019/ 4/ 24دمشق في  االنتعاش االقتصادي المطلوب.

 

 إقبال على السندات السورية  - 13

 مال وأعمال | GMT 07:39 | 06.02.2020:تاريخ النشر 

صرح وزير المالية السوري بأن إجمالي شراء سندات الخزينة المطروحة في المزاد األول من  

مصارف، بنسبة تغطية   7ر ليرة سورية، ألجل سنتين، فازت بها مليا 148.5ز المصارف تجاوقبل 

99%. 

ولفت وزير المالية السوري مأمون حمدان إلى أن هذه األموال كانت شبه معطلة لدى المصارف، 

ل بمعنى أنه لم يتم استثمارها عبر قروض من قبل رجال األعمال، األمر الذي حفز استثمارها من قب

 .دة منها في تمويل الكثير من المشاريعام، واالستفاالقطاع الع

وأضاف، أن هذه األموال ستوجه لتمويل مشروعات واستثمارات حيوية مهمة تعزز قيم اإلنتاج،  

وترفع معدالته، إضافة إلى تمويل بعض المشروعات الخدمية كشق طريق مهم أو شراء طائرة أو 

 .باخرة أو قاطرات جديدة

ى معدالت التضخم في البالد، وقال إنها ال تعتبر نقدا جديدا، ت لن يؤثر عل ن طرح السنداوأكد أ

ألن التمويل عندما يكون من المركزي يمثل طرح كتلة نقدية إضافية، وبالتالي زيادة التداول النقدي  

فيمثل حال  للعملة وهذا ينعكس على األسعار ويرفع معدالت التضخم، أما التمويل عبر سندات الخزينة،  

ألن قيم سندات الخزينة هي أموال موجودة أصال لدى المصارف والشركات، وبالتالي  ذه المعضلة، له

 .إصدار سندات الخزينة ليس له أثر تضخمي

https://arabic.rt.com/business/
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ونشرت وزارة المالية السورية على صفحتها الرسمية أمس نتائج إصدار سندات الخزينة وفق 

زينة بأجل سنتين، وبلغ معدل لى سندات الخ، لالكتتاب عفبراير الجاري 3المزاد، الذي عقد بتاريخ 

 .مليار ليرة سورية 148.5%، وبلغ حجم السندات المخصصة 6.7العائد المرجح 

 "المصدر: "الوطن 

https://arabic.rt.com/business/1083316-%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/ 

 

 ليرة  700سليم الحواالت الخارجية الواردة لسورية بسعر دوالر تفضيلي قدره قرار بت - 14

 :السوري الخبير  

أصدر مصرف سورية المركزي قراراً أضاف بموجبه الحواالت الواردة عن طريق شركات  

 .تحويل األموال العالمية إلى الحواالت التي تسلم للمواطنين بسعر دوالر تفضيلي

لب إلى شركات الصرافة والمصارف باعتماد المركزي ، فقد تم الطوبموجب قرار صادر عن 

 .ة األسعار المعتمدة لديهم لكافة العمالت والصادرة عن المركزيالسعر التفضيلي في نشر

وأعلنت إحدى الشركات عن بدء تسليم الحواالت الخارجية الواردة عن طريق “شركة ويسترن  

وأصدر المصرف قراراً في بداية كانون    .ليرة  700لي والبالغ  يونيون” للمواطنين بسعر الدوالر التفضي

اً تفضيلياً الستالم الحواالت الواردة من الخارج بالقطع األجنبي والعائدة حدد بموجبه سعر 2019أول 

 .ليرة 435ليرة سورية للدوالر بدالً من  700للمنظمات والجهات الدولية وهو 

الصرافة إحدى شركات الصرافة، المصارف وشركات وألزم القرار الصادر عن المركزي عبر 

السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات  المرخصة بشراء حواالت األمم المتحدة و

 .والمؤسسات الدولية ومن في حكمها الواردة من الخارج بهذا السعر التفضيلي

ة من هذه الحواالت إلى وتلتزم شركات الصرافة المرخصة ببيع حصيلة مشترياتها الوارد 

ريخ قيامه بعملية الشراء مضافاً وبسعر الصرف المحدد بتا  المصارف المرخصة خالل يوم عمل واحد،

 .0.005، وتقوم المصارف ببيع القطع للمركزي مع هامش 0.003إليه هامش  

ات التي  وبيّن المركزي أن هذه الحواالت تشكل حالة خاصة لغايات إنسانية وتمثل جزءاً من العملي

دعم أكبر لألسر   تجري بالقطع األجنبي، بالتالي سيمكن ذلك من زيادة قدرة المنظمات على تقديم

 …المتضررة جراء الحرب وتحقيق األهداف اإلنسانية المنوطة بها

http://syrianexpert.net/?p=45279 

https://arabic.rt.com/business/1083316-%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/business/1083316-%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/business/1083316-%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
http://syrianexpert.net/?p=45279
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 اقتصاديات السعادة (66االقتصادي رقم )ربعاء حديث األ - 15

رغم أن المصطلح قد يبدو جديداً وغريباً إال أنه أصبح من األهمية والتداول ما يجعله محور اهتمام  

العديد من دول العالم، فاقتصاد السعادة هو الدراسة الكّمية والنظرية للسعادة والوجدان اإليجابي والسلبي  

لى عادةً ارتباط االقتصاد مع  اة والرضا عن الحياة ومفاهيم أخرى ذات صلة، وعوالرفاهية وجودة الحي 

مجاالت أخرى مثل علم النفس والصحة وعلم االجتماع عادةً ما يتعامل اقتصاد السعادة مع التدابير 

المتعلقة بالسعادة كأمر يتوجب تعظيمه بدالً من التعامل مع الثروة أو الدخل أو الربح كهدف مادي، 

عشرين وذلك من خالل تطوير أساليبه ودراساته  د هذا المجال نمواً كبيراً منذ أواخر القرن الشه

 .االستقصائية ومؤشراته المستخدمة لقياس السعادة والمفاهيم األخرى ذات الصلة

كمقياس لنجاح السياسة   (GDP) عادةً ما تستخدم التدابير المالية الوطنية كالناتج المحلي اإلجمالي

محلي اإلجمالي والسعادة، إذ يمتلك مواطنو الدول وثيق بين الناتج الصادية للدولة وهناك ارتباط االقت

األكثر ثراء معدالت سعادة أعلى من أولئك في الدول الفقيرة، قيل بأن هذه العالقة ال تستمر بعد وصول  

نه في القرن الحادي دوالر أمريكي إال أ 15.000متوسط الناتج المحلي اإلجمالي االسمي للفرد إلى 

 .الدراسات نتائج معاكسةوالعشرين أحرزت العديد من 

اعتقد االقتصاديون تاريخياً بأن الرفاهية وظيفة بسيطة من وظائف الدخل، ومع ذلك ُوجد أنه بمجرد 

وصول الثروة إلى حد الكفاف، تضاءلت فعاليتها كعامل في تحقيق الرفاهية، ويطمح اقتصاديو السعادة 

الموارد إضافة إلى توزيع الموارد وفقاً لهذه ير منظور الحكومات للرفاهية وكيفية التحكم في إلى تغي 

 .المفارقة

يمتلك العاملون رفاهية أعلى عموماً من العاطلين عن العمل، قد ال يتسبب التوظيف بحد ذاته في 

إعانة األسرة والعمل  زيادة الرفاهية الشخصية، إال أنه ييسر األنشطة التي تزيد من الرفاهية )مثل

يزيد العمل من مستوى الرفاهية من خالل توفيره للدخل، ال يدل مستوى الدخل الخيري والتعليم( بينما  

على الرفاهية الشخصية مثلما تفعل الفوائد األخرى المرتبطة بالعمل، حيث تُعد مشاعر االستقاللية  

ية  غير العاملين مؤشراً قوياً على الرفاهية الشخصوالتفوق الموجودة في معدل عاٍل لدى العاملين قياساً ب

 .مقارنةً بالثروة

كما يرتبط التخفيف من حدة الفقر بمستويات سعادة أكبر لدى السكان، ووفقاً آلخر المؤلفات 

 .االقتصادية المتعلقة بالرضا عن الحياة يؤثر التضخم العالي أو المتقلب بشكل سلبي على رفاهية السكان

تبط وجود مؤسسات االقتصاد الحر  بمستويات أعلى من السعادة كما ير معات الفرديةوتتمتع المجت

بزيادة في تفاوت مستويات الثروة إال أنها ال تسهم بالضرورة بانخفاض معدالت الرفاهية الكلية أو  
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الرفاهية الشخصية على المستوى السكاني. في واقع األمر يعزز عدم المساواة في الدخل من الرفاهية  

بين الجيران الفقراء يزيد من مستوى سعادة الفرد،  العالمية هناك بعض الجدل حول ما إذا كان العيش

وما إذا كان العيش بين الجيران األغنياء يقلل من مستوى السعادة الناجم عن الثروة. يُزعم بأن هذا  

جيران( تؤيد محصلة األدلة األمر قابل للتحقق من خالل تأثير المقارنة التصاعدية والتنازلية )تنافس ال

العيش في األحياء الفقيرة يجعل المرء أقل سعادة، وأن العيش في األحياء الغنية   الفرضية القائلة بأن

 ً  .يجعل المرء أكثر سعادةً حقا

اعتقد االقتصاديون تاريخياً بأن النمو االقتصادي غير مرتبط برفاهية السكان إذ أطلق على هذه 

ً إالظاهرة اسم مفارقة  لى وجود صلة بين التنمية  )ايسترلين(، حيث أشارت البحوث األكثر تعمقا

االقتصادية ورفاهية السكان حتى وصل البعض إلى تعريف علم االقتصاد بنتائجه وأهدافه النهائية إلى  

أنه علم رفاهية المجتمع ولكن يبقى التساؤل دوماً هل الرفاهية هي السعادة بالمطلق أم أن السعادة هي  

كثر وقت من اللحظات، وهي أمور نسبية في جميع  لمشاركة أو االستغراق في الحدث والتمتع فيه ألا

ما يهمنا في هذا الحديث أن النمو والتنمية واإلنفاق الحكومي والتوظيف واالستقرار والحرية    .األحوال

توتر والكآبة االقتصادية جميعها عوامل تساهم في تحقيق السعادة أو على األقل تخفف من حدة ال

قيق مستويات أفضل من السعادة بتحقيق أقصى ما يمكن للشروط  فهل نسعى في سورية لتح  .والتشاؤم

 .الموضوعة

 العيادة االقتصادية السورية   كتبه: د. عامر خربوطلي  .2020/ 2/ 5دمشق في 

 

 ..وجه وحفظ النعمة أيضاً ي” وبطاقة حفظ ماء الأسرار ” الكارد السور - 16

 :الخبير السوري

لم يكن خطأ أن تطلق الحكومة تسمية ” بطاقة الخدمات االلكترونية” على البطاقة الذكية..التي  

يسميها أهلها” تكامل”..بعيداً عن الصفات التي ربما دفعت الكثيرين لمنافستها بالذكاء أو الدخول في 

، بما أن اإلنسان  ن من حسن الفطن إثارتها، واستعداء التكنولوجيا بسبب أو بال سبب دوامة جدل لم يك

 ..عدو ما يجهل في أغلب األحيان

تكامل..من حيث المبدأ وبغض النظر عن التسمية ..” جاءت بوقتها” كما يُقال..فقد تكفّل هذا 

ها جميعاً في أزمة المشتقات “الكارد” الصغير بنسف منظومة هائلة من الفساد، وتحقيق وفورات لمسنا

فاعلة للنقص والندرة في زمن الحرب والحصار، وعلينا أن نتخيّل  النفطية، إذ تكفلت ” تكامل” بإدارة
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كان متاحاً عبر طريقة التوزيع القديمة..ولنسأل كم كان سيبقى لنا   –المازوت والبنزين  –أن الوقود 

 مليون دوالر شهرياً ؟؟  200تورة باهظة تقارب نحن السوريين من مشتقات تستوردها الحكومة بفا

ليرة سورية، وفي سورية تباع المخصصات   200نان المأزوم حالياً وصل إلى  لتر المازوت في لب

ليرة..كم كان سيبقي لنا نشطاء التهريب  300ليرة، واألخرى الصناعية بأقل من  185المنزلية بـ 

 تكفي إلسكات لسعات برد الشتاء القاسي ..؟؟ وسماسرة ” الدم” من هذه المادة التي بالكاد 

ً في فلك المشتقات لقد تكفّلت ” تكامل ” بإبطال مفاعيل شبكات فساد كبيرة كانت تدور تقليديا

النفطية..واآلن ها هي تستعد إلبطال مفاعيل فساد المتاجرين بلقمة المواطن المأزوم..تجاراً كانوا أم  

 .موظفين أم سماسرة

ة الحكومة بوابة” سورية الحقيقية نحو تطبيقات جادة لمنظومبطاقة الصغيرة “لقد كانت هذه ال

االلكترونية، فالتقنية باتت في عرف الشركة المشغلة حاجة وخالص، وليس مجرد استعراض ورفاهية  

 .جوفاء

اآلن أبدت الشركة المشغّلة لبطاقة تكامل استعدادات لـ”احتضان” كامل الخدمات الحكومية  

حصار واالختناقات لى مستوى احتياجاته األساسية، وهي بالفعل إحدى أدوات مواجهة الللمواطن، ع

 .التي يتسبب بها من نقص المواد الغذائية إلى بتر حاالت الفساد واالحتكار بتوزيعها

البطاقة الذكية اليوم هي أداة الدولة إلدارة النقص وتوزيع المواد دون تعرضها لإلحتكار والسرقات 

ر اإلمكان نحو الحاجات بط االستهالك ومنع الهدر وبالتالي توجيه االمكانيات المتاحة قد واألهم ض 

األساسية أي ضبط النفقات وما قامت به الدولة في موضوع المشتقات واليوم المواد الغذائية وغدا في  

قصها أو  الطحين واالفران كله يهدف الى تأمين اإلدارة الجيدة والُمرشدة للموارد المتاحة ومنع ن

الحالية بطريقة محسوبة بدقة الى أن تنفرج انقطاعها والتحكم في الكميات المتوفرة ومواجهة الظروف  

الظروف ويكون هناك توفر يكفي من المواد وحيث ستكون البطاقة الذكية جاهزة لمنع السرقات 

 . واالحتكار

تخوض الحكومة تجربة  في هذه الظروف الصعبة وحيث يبدو تأمين المواد أمرا صعبا ومعقدا 

الساسية والتي لن تقف عند السكر والرز والشاي بل ستمتد البطاقة الذكية في توزيع المواد الغذائية ا

الى مكونات أخرى للسلة الغذائية الرئيسية لألسرة السورية ويبدو واضحا أن الدولة قررت خوض 

راجع عن فكرة أساسية ومحددة وهي  تجربة البطاقة واالستمرار فيها رغم أنف الفساد وأربابه والت

المتوفرة وثانيا تطبيق شعار تم رفعه منذ زمن طويل وحان الوقت  تأمين اإلدارة األفضل للموارد 

 لتحقيقه وهو إيصال الدعم الى مستحقيه 
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انطالقا من ذلك تعّول وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على اعتماد البطاقة اإللكترونية  

إلى وفورات ستحدّد قيمتها  من المواد األساسية، وإمكانية تحقيقها لعدالة التوزيع، إضافة  لتوزيع عدد 

  8مع نهاية أول شهر لتطبيق هذه التجربة، أسوة بما حققته وزارة النفط من وفورات وصلت إلى 

 .نمليارات ليرة شهرياً وفق ما أكده معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليما

ـ”اإللكترونية” هو األدق لكونها  سليمان الذي رفض تسمية البطاقة “الذكية”، وأكد أن تسميتها ب

تؤتمت البيانات وتنظم الحركة وتضبطها، بيّن أن هذه البطاقة بالنهاية وسيط نزيه بين صاالت السورية  

عن ذلك من تجاوزات    للتجارة والمستهلك، فهي ألغت دور الموظف واحتكاك المستهلك معه وما قد ينجم

لى عدم إمكانية التالعب باإلعدادات اإللكترونية ألية بطاقة  تحول دون التوزيع العادل، مع اإلشارة هنا إ

 .كانت، وبالتالي فإن حصة كل مواطن محفوظة حتى ينالها

ً ..إن كان اإلنسان عدو ما يجهل، فإنه أيضاً سيكون صديق ما يضمن حقوقه   ختاما

ياً راقياً..وعلى األرجح  ة ستكون من اآلن فصاداً مطلباً شعبياً أكثر مما هي مشروعاً تقن ومصالحه..البطاق

 http://syrianexpert.net/?p=45272  ..بدأت تنحو بهذا االتجاه

 

 ير مختص الرؤية رؤية وز  أفضل طريقة الستثمار فوائض إيداعات البنوك السورية.. - 17

 :الخبير السوري

كشف وزير المالية مأمون حمدان أن إجمالي شراء سندات الخزينة المطروحة في المزاد األول 

مليار ليرة سورية، ألجل سنتين، فاز بها سبعة مصارف،    148.5من قبل المصارف المشتركة تجاوز  

لتأشيري  يرة، وحدد معدل الفائدة امليار ل 150بالمئة، إذ كان الطرح في المزاد لمبلغ   99بنسبة تغطية  

 .بالمئة 6.7بنسبة 

ولفت الوزير إلى أن هذه األموال كانت شبه معطلة لدى المصارف، بمعنى أنه لم يتم استثمارها  

عبر قروض من قبل رجال األعمال، األمر الذي حفّز استثمارها من قبل القطاع العام، واالستفادة منها  

 .في تمويل الكثير من المشاريع

جهات العامة حالياً بإرسال المشاريع التي ترغب في تمويلها عبر سندات  وأضاف الوزير: »بدأت ال

الخزينة، وتتم دراسة هذه المشاريع ومعرفة الجدوى االقتصادية لها، ألن العبرة من سندات الخزينة 

وف تتجه هذه ستكون في كيفية استثمار هذه األموال وتوظيفها بشكل جيد في االقتصاد الوطني، وس

يل مشروعات واستثمارات حيوية مهمة تعزز قيم اإلنتاج، وترفع معدالته، إضافة إلى  األموال لتمو

http://syrianexpert.net/?p=45272
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تمويل بعض المشاريع من طبيعة مختلفة، مثل تمويل بعض المشروعات الخدمية كتنفيذ طريق مهم أو  

قق هذه التمويالت عوائد  شراء طائرة أو باخرة أو قاطرات جديدة وهذا على سبيل المثال، المهم أن تح 

 .«نتاجية وخدمية تنعكس إيجاباً على االقتصاد إ

وأوضح الوزير أن هذه السندات ال تعتبر نقداً جديداً، ألن التمويل عندما يكون من المصرف  

المركزي فهذا يمثل طرح كتلة نقدية إضافية، وبالتالي زيادة التداول النقدي للعملة وهذا ينعكس على  

مويل عبر سندات الخزينة، فيمثل حالً لهذا األمر، ألن قيم ع معدالت التضخم، أما التاألسعار ويرف 

سندات الخزينة هي أموال موجودة أصالً لدى المصارف والشركات، وبالتالي إصدار سندات الخزينة 

ليس له أثر تصخمي، بل على العكس، لها أثر إيجابي عبر استثمار هذه األموال في مشاريع حيوية 

وهو يحسن االستثمار بشكل عام، ويزيد اإلنتاج في االقتصاد، ألن طبيعة  ة تدعم االقتصاد الوطني،  مهم

االستثمار لهذه األموال ستكون في مشروعات ترفع وتعزز حالة اإلنتاج العام في البلد، إضافة إلى 

 .تمويل مشروعات غير استثمارية لها طبيعة خدمية

سندات الخزينة وفق المزاد الذي الرسمية أمس نتائج إصدار ونشرت وزارة المالية على صفحتها 

، لالكتتاب على سندات الخزينة بأجل سنتين، 2020لعام    1، وهو المزاد رقم  2020/ 02/ 03عقد بتاريخ  

بالمئة، وبلغ حجم السندات  6.7، وبلغ معدل العائد المرجح 2022/ 02/ 06وبتاريخ استحقاق 

 http://syrianexpert.net/?p=45252  .مليار ليرة سورية 148.5المخصصة 

 

ً  2.5سورية.. برنامج حكومي يوفر على الخزينة  - 18  مليار يورو سنويا

 :الخبير السوري  

وزير االقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل، خالل اجتماع حكومي، البرنامج التنفيذي  لفت 

 .لخطة إحالل المنتجات المحلية بدال من المستوردة

% من قيمة مستوردات القطاع الخاص، التي 80مادة تشكل نحو  67ويتضمن البرنامج إنتاج 

لحكومة لن تضطر لتمويل مستوردات هذه  مليار يورو، أي أن ا  2.5إلى ما يقارب    2018وصلت عام  

 .المواد 

ويركز البرنامج على تخفيف الطلب على العمالت األجنبية، وتشغيل المزيد من اليد العاملة المحلية، 

 .وتصدير المنتجات بعد تأمين متطلبات السوق المحلية

http://syrianexpert.net/?p=45252
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لى توفير العملة اء عن االستيراد وتعمل عومن المشاريع التي تم طرحها والتي تساهم في االستغن 

  20األجنبية، أشار الوزير إلى مشروع معمل الخميرة، والذي من المقرر أن يبدأ باإلنتاج قريبا، فهناك  

 .مليون يورو تدفع سنويا الستيراد مادة الخميرة

  30التقديرية  ويعد المعمل من المشاريع األولى في برنامج إحالل بدائل المستوردات، وتبلغ كلفته 

 .ر، كذلك تم تشييد مشاريع أخرى مثل مشروع إلقامة معمل لتصنيع النشاء والقطر الصناعيمليون دوال

ووفقا للوزير السوري سيغني المعمل عن استيراد مادة النشاء والقطر الصناعي، وسيوفر حاجة  

والر، وحجم المستوردات ماليين د   10البلد منهما، وسوف يعطي فائضا للتصدير، وتبلغ كلفة المشروع  

 .مليون يورو 13لسنوية منه تصل إلى ا

ماليين يورو، ويوفر مستوردات سنوية   10كذلك أشار إلى مشروع معمل إطارات “أفاميا” بتكلفة  

مليون يورو، ويتطلب محفزات لجهة تخفيض الرسوم الجمركية على المواد األولية، ورفعها    20بقيمة  

 .على المنتج النهائي

ر من التسهيالت على المستوى المالي والزمني والتراخيص اإلدارية خليل أنه تم تقديم الكثي وأكد 

والصناعية للمستثمرين الذين يرغبون بإقامة مشاريع إلحالل بدائل المستوردات، إضافة لألولوية في  

 .تخصيصه باألراضي في المدن الصناعية

http://syrianexpert.net/?p=45360 

 

 اقتصاد المعرفة (69حديث األربعاء االقتصادي رقم ) - 19

، ويعتبر  Knowledge- based Economicنعيش اليوم عالم االقتصاد المبني على المعرفة 

الدولي، خاصة في مجتمع المعلومات باعتبار أن التعليم هو مفتاح التعليم أهم مصادر تعزيز التنافس 

معرفة وتطوير المجتمعات من خالل تنمية حقيقية لرأس المال البشري الذي المرور لدخول عصر ال

 هو محور العملية التعليمية بما يعني أن مجتمع واقتصاد المعرفة مرتبط بمفهوم مجتمع التعليم. 

لعمالة ورأس المال هي العوامل الثالثة األساسية لإلنتاج في االقتصاد  فيما قبل كانت األرض وا

أصبحت في االقتصاد الجديد هي المعرفة الفنية واإلبداع والذكاء والمعلومات وصار الذكاء   القديم، بينما

المتجسد في برامج الكمبيوتر والتكنولوجيا عبر نطاق واسع من المنتجات أهمية تفوق أهمية رأس المال  

% من الناتج  7ي أو المواد أو العمالة، وتقدر األمم المتحدة أن اقتصادات المعرفة تستأثر اآلن بحوال 

ً وجدير بالذكر أن 10المحلي اإلجمالي العالمي وتنمو بمعدل  % من نمو اإلنتاجية في  50% سنويا

 االت.االتحاد األوروبي هو نتيجة مباشرة الستخدام وإنتاج تكنولوجيا المعلومات واالتص

http://syrianexpert.net/?p=45360
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االقتصادي والتي  إن اقتصاد المعرفة يقصد به أساساً أن تكون المعرفة هي المحرك الرئيسي للنمو  

تعتمد على توافر تكنولوجيات المعلومات واالتصال واستخدام االبتكار والرقمنة وعلى العكس من  

وعاً بعوامل اإلنتاج  االقتصاد المبني على اإلنتاج حيث تلعب المعرفة دوراً أقل وحيث يكون النمو مدف

ية أو رأس المال البشري هي أكثر األصول التقليدية، فإن الموارد البشرية المؤهلة وذات المهارات العالم

قيمة في االقتصاد الجديد المبني على المعرفة حيث ترتفع المساهمة النسبية للصناعات المبنية على  

ذات التكنولوجيا المتوسطة والرفيعة مثل الخدمات المعرفة أو تمكينها وتتمثل في الغالب في الصناعات  

 المالية وخدمات األعمال. 

 لخصائص التي يعتمد عليها هذا االقتصاد: ومن بين ا

. االبتكار: نظام فعال من الروابط التجارية مع المؤسسات األكاديمية وغيرها من المنظمات التي  1

 تكييفها مع االحتياجات المحلية. تستطيع مواكبة ثورة المعرفة المتنامية واستيعابها و

: حيث يتعين على الدول أن توفر اليد العاملة . التعليم أساسي لإلنتاجية والتنافسية االقتصادية2

الماهرة واإلبداعية أو رأس المال البشري القادر على إدماج التكنولوجيات الحديثة في العمل وتنامي  

االت فضالً عن المهارات اإلبداعية في المناهج التعليمية  الحاجة إلى دمج تكنولوجيا المعلومات واالتص

 وبرامج التعلم مدى الحياة.

. البنية التحتية المبنية على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تسهل نشر وتجهيز المعلومات  3

 والمعارف وتكييفها مع االحتياجات المحلية. 

كل األطر القانونية التي تهدف إلى زيادة  . حوافز تقوم على أسس اقتصادية قوية تستطيع توفير4

ي تهدف إلى جعل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أكثر  اإلنتاجية والنمو وتشمل هذه السياسات الت

إتاحة ويسراً، وتخفيض التعريفات الجمركية على منتجات التكنولوجيا وزيادة القدرة التنافسية  

 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ة من القوى الدافعة التي تؤدي إلى تغيير قواعد التجارة والقدرة التنافسية الوطنية  وهناك مجموع 

 في ظل اقتصاد المعرفة ومنها على سبيل المثال: 

 . العولمة حيث أصبحت األسواق والمنتجات أكثر انفتاحاً.1

واضحة . ثورة المعلومات حيث أصبحت تشكل كثافة عالية في اإلنتاج حيث زاد اعتمادها بصورة  2

هم عمال معلومات % من العمال في االقتصادات المتقدمة  7على المعلومات والمعارف، فنحو أكثر من  

Information Workers  .والعديد من عمال المصانع صاروا يستخدمون رؤوسهم أكثر من أيديهم 
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ة أكثر من . انتشار شبكات الكمبيوتر والربط بين التطورات مثل اإلنترنت جعل العالم قرية واحد 3

 أي وقت مضى. 

ستمرة وفي كثير من الحاالت ونتيجة لذلك ازدادت الحاجة إلى تطوير السلع والخدمات بصفة م

أصبحت تباع وتشترى من خالل الشبكات اإللكترونية وهو ما يعظم ضرورة اإللمام بتطبيقات  

ه القوى في توسع اإلنتاج  التكنولوجيا الجديدة حيث يتوقف عليها تلبية الطلب االقتصادي وقد ساهمت هذ 

 الدولي بتحفيز من العوامل التالية طويلة األمد: 

لسياسات وتالشي الحدود بين البلدان، األمر الذي أفسح المجال أمام كل انواع االستثمار  تحرير ا  -

 األجنبي المباشر والترتيبات الرأسمالية المختلفة. 

واالتصاالت جعل من األوفر اقتصادياً إجراء   التغير التكنولوجي السريع وانخفاض تكاليف النقل  -

 ً  ونقل المنتجات والمكونات عبر أرجاء العالم بحثاً عن الكفاءة.  تكامل بين العمليات المتباعدة جغرافيا

المنافسة المتزايدة التي أجبرت الشركات على اكتشاف طرق وأدوات جديدة لزيادة كفاءتها بما   -

 يير أماكن األنشطة اإلنتاجية لتقليل التكاليف.في ذلك استخدام أسواق جديدة وتغ

عها في مراتب اقتصادية متقدمة في مرحلة االستدامة التنموية  والبد لسورية لتحقيق نقلة تنموية تض

التي ستلي مرحلتي التعافي واالنتعاش من االعتماد على مفردات وأدوات وخصائص    2030حتى عام  

 اقتصاد المعرفة.

 العيادة االقتصادية السورية   كتبه: د. عامر خربوطلي  .26/2/2020دمشق في 

 

 مشروع المحطة الواحدة في هيئة االستثمار السورية لتسهيل اإلجراءات وتخفيض التكاليف  - 20

 :لخبير السوري ا 

ة  تعمل هيئة االستثمار السورية على تنفيذ السياسات الوطنية لالستثمار وتعزيز البيئة االستثماري

 .ومواكبة التوجهات والدعم الحكومي للنشاط االستثماري ووضعها موضع التنفيذ 

ات متقدمة وبين مدين دياب مدير عام الهيئة في تصريح لنشرة سانا االقتصادية أنه تم تحقيق إنجاز

جهة    26في مجال أداء وتنفيذ مهام الهيئة عبر مشروع المحطة الواحدة وفي محاوره الثالثة عبر تمثيل  

في مركز خدمة المستثمر كما سجل إضافة خدمات قطاعية جديدة كالتأمينات االجتماعية والعمل 

لسياحة والصحة الفتا إلى تقديم  والتربية والتخطيط اإلقليمي واإلعالم والعدل والنفط والثروة المعدنية وا
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ديد مدة تنفيذ طلب تم 87خدمة تشميل مشاريع و  118عدد من الخدمات للمستثمرين في المركز منها 

طلب اعفاء   115طلب اجازة وموافقة استيراد و  1263طلب تعديل معطيات المشروع و   133مشاريع و 

 .طلب ترخيص صناعي 38جمركي و 

ي محور الدليل اإلجرائي للمستثمر على ثالثة أسس تشمل إعادة وأشار دياب إلى تركيز العمل ف

والتفويض للجهات العامة في مركز خدمة  رسم خريطة اإلجراءات باالستفادة من وجود التمثيل

المستثمر وضبط الية تقديم الخدمات المتبقية في الجهات المعنية وعدم فصل الشق المالي عن الشق 

الية عبر ممثلين فعالين لكل من المصرف المركزي والتجاري ووزارة  اإلجرائي وتنظيم العملية الم

لتأمينات االجتماعية ودليل قطاع التربية ودليل الجمارك المالية مبينا أن المحصلة كانت إنجاز دليل ا

 .العامة

ولفت دياب إلى أهمية محور الربط الشبكي بهدف إنشاء مركز معطيات موحد لتطوير وتحسين 

عبر الربط التقني االلكتروني بين الهيئة والجهات العامة وفق المعايير القياسية العالمية   بيئة األعمال

روني متكامل ألتمتة العملية االستثمارية وربطها بقاعدة بيانات مرنة وموحدة قابلة  واعتماد نظام الكت

لومات كافية  للتطوير وفق متطلبات العمل ويمكن االعتماد عليها في رفد الفرص االستثمارية بمع

غرفة والزمة للمستثمر مبينا أنه في سبيل ذلك تم إنجاز األعمال المدنية والكهربائية وانظمة الحماية ل

المخدمات ووضع دفتر الشروط المالية والفنية ليتم البدء بتوريد التجهيزات والبرمجيات والبدء بإعداد 

 .عقد بالتراضي مع شركة لتكنولوجيا المعلومات 

طبيق برنامج اإلصالح اإلداري أوضح دياب أن الهيئة أعدت مشروع قرار إحداث وفي مجال ت

مديرية التنمية اإلدارية بما ينسجم مع الصك النموذجي ليصبح الهيكل أكثر فاعلية وسالسة في العمل 

خاص  المؤسساتي وبما يصب في مصلحة الموظف والمستثمر كما تم تنفيذ برنامج التدريب والتاهيل ال

 .لين ورفد الهيئة بحاجتها من الكوادر البشريةبالعام

وقال دياب إن الهيئة أنهت إعداد التقرير الثاني عشر لالستثمار في سورية والذي يعكس صورة  

واقعية وشفافة عن المناخ االستثماري ويسلط الضوء على كل اآلليات واإلجراءات القانونية  

فة إلعداد دراسات وتقارير عن واقع االستثمار في  ستثمار إضاوالمؤسساتية التحفيزية والداعمة لال

قطاعات االسمنت والزيوت النباتية واألدوية مبينا قيام الهيئة بالمشاركة في عدد من الفعاليات الداخلية  

والخارجية الترويجية كالمؤتمر االقتصادي الثاني والمؤتمر الجيولوجي الثالث وملتقى رجال األعمال  

ض دمشق وحلب الدوليين وتنظيم عدد من الندوات التعريفية وورشات العمل يراني ومعرالسوري اإل

وفدا أجنبيا وعربيا ورجال أعمال سوريين من الخارج وتوقيع مذكرتي   22إضافة الستقبال أكثر من 
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تفاهم مع إيران وروسيا البيضاء في مجال تشجيع االستثمار وإيداع مذكرتين مماثلتين مع العراق 

 . نة عمانوسلط

وأكد دياب أهمية تبادل اآلراء واألفكار للخروج بمشروع خطة وطنية متكاملة للترويج لالستثمار  

ولتوجيه االستثمارات وجذبها بشكل مدروس وصحيح وبما يمكن من إقامة   2020في سورية لعام 

ة  ر لجنة فني فعاليات كبيرة موحدة في كل القطاعات التنموية وعلى المستوى الداخلي والخارجي عب

 .سيتم تشكيلها من ممثلي الجهات المعنية لالستفادة من جميع الخبرات في هذا المجال

http://syrianexpert.net/?p=45828 

 

 ..حّل جاهز ألكبر مشكلة أحرجت “القرار” و أربكت قطاع األعمال في سورية  - 21

 :الخبير السوري  –خاّص  

والمناسبة التي جدّدت المطالبة،  رفع رجال أعمال سوريون الصوت بشأن القروض المتعثّرة..

كانت تحرير حلب ودعوة من هاجر منهم للعودة، إاّل أن بعضهم أبدى مخاوفه وطلب أن تُرفع عنه  

ي عودتهم  بالتال  تراكمة.. قرارات منع السفر، التي رتبتها حاالت التعثّر عن ّسداد القروض وفوائدها الم

تعني عدم قدرتهم على المغادرة مجدداً، وهذه مشكلة تكفي لوحدها إلبطال مفعول كل الدعوات والفرص 

 .والوعود 

لقد وصلت المسألة إلى طريق مسدود حالياً، وال بدّ من حّل مدروس بعناية فائقة، يضمن حقوق  

من الحراك واالستثمار لتسديد    لحركة ليتمّكنواالمصارف الدائنة، ويعطي ضمانات للمقترضين بحرية ا

 .ما استحق عليهم من قروض وفوائد 

وعلى األرجح ثمة صيغة يجري العمل عليها حالياً، في أروقة صاحبة اختصاص، للوصول إلى 

 .حّل ال بد منه، مهما تأخر الزمن وطال

عن   الراهنة، وأسفرت ..أي قبل اإلجراءات التي لجأت إليها الحكومة  2015في بدايات العام 

مليار ليرة، و كانت بحوزة مقترضين لم يكونوا معثرين بكل معنى الكلمة..منذ  200استرداد حوالي 

بدايات ذلك العام، انعقد اجتماع بين ممثلين عن وزارة السياحة و وزارة المالية ومصرف سورية 

تابعة تنفيذ  ررة، وذلك ضمن مالمركزي والمصارف، إليجاد حلول لمشاكل المشاريع المتوقفة والمتض

قرار اللجنة االقتصادية الخاص بموضوع إعادة تأهيلها وتشغيل هذه المنشآت إن كان من خالل قروض 

 .ميسرة، أو وفق مبدأ التشاركية

http://syrianexpert.net/?p=45828
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اللجنة خلصت إلى وضع توصيات تم رفعها للجنة االقتصادية بعد دراستها من مصرف سورية  

بعض قرارات المصرف المركزي مثل السماح ح أن يتم تعديل المركزي، ومن هذه التوصيات اقترا

للمصارف الخاصة بشراء القروض المتعثرة من المصارف العامة، بحيث يقوم المصرف الخاص وفق 

ضمانات محددة بشراء القرض من المصرف العام، وهناك اقتراح بضمان القروض المتعثرة لدى  

 .المصارف العامة بوضع ودائع تعادل قيمتها

ً بتأسيس شركة خاصة قابضة من المصارف المعنية والمستثمرين بنسب و تمت التوصية أ يضا

أسهم خاصة لبعض المشاريع المتعثرة، وتم عرض أن يكون هناك ملتقى خاص بالمشاريع المتعثرة  

تحت عنوان »المشاريع الخاصة«، بحيث يتم خالل الملتقى إيجاد شريك خاص للمشروعات المتوقفة 

قوم بشراء القرض من المصرف العام وفق اتفاق يضمن الرضا لكال ل إيجاد شريك يأو من خال

 .الطرفين

ومن التوصيات أيضاً اقتراح إصدار مرسوم لجدولة القروض مع إعفاء هذه القروض من الفوائد  

وغرامات التأخير، وهو بحاجة إلى دراسة لمعرفة العبء المتحقق على الدولة نتيجة لهذا المرسوم، 

 .ار مرسوم لتجميد الفوائد والغرامات خالل فترة األزمةناك اقتراح بإصد وه 

ومن التوصيات التي تّم اعتمادها، أن يتم السماح لمنشآت المشاريع المتعثرة باالنتقال إلى شركات 

مساهمة من خالل إصدار تشريع يعفيها من رسوم التحول من خالل اإلعفاء من الرسوم المحددة 

 .اإلجراءالخاصة بهذا 

للمشاريع التي وصلت نسبة إنجازها إلى نسبة كبيرة أو بعض المشاريع التي يتم اعتبارها  وبالنسبة  

استراتيجية ، كان من الممكن أن يتم منحها قروضاً إسعافية من المصارف إلكمال إنجاز هذه المشاريع  

  تراتيجية وصلت نسبة ووضعها في االستثمار، وفق معايير يتم تحديدها على أن تكون مشاريع اس

بالمئة بشروط إقراض ميسرة وبفائدة منخفضة وفترة سماح أكبر إلى حين وضعها   90انجازها إلى 

 .باالستثمار

كما تمت التوصية باإلسراع بتأسيس مؤسسة لضمان المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقوم  

المشاريع  عض االشكاليات لهذهوزارة االقتصاد بالعمل على ملفها لما قد يساهم ويساعد في حل ب

المتوقفة، كما تم التوصية بتفعيل أنظمة المصارف اإلسالمية بحيث يتم السماح لها بالمشاركة بالتملك، 

للحد من ضوابط إعادة الجدولة  902و  579وأوصت اللجنة بتعديل قراري المصرف المركزي رقم 

 .وخاصة في موضوع فترات السماح
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المتعثرة، إلى شرائح مع مراعاة كل حالة على حدة، توقفة بسبب القروض وتّم تقسيم المنشآت الم

وأن هذا التوجه يشمل المشاريع الحكومية المتعاقد عليها ومشاريع االستثمار والمشاريع الخاصة.  

إضافة إلى العمل على مشروع االستثمار السياحي وإعداد المشروع الوطني لتشجيع وتطوير االستثمار  

 .د من المشاريع الجاذبة الصغيرة والمتوسطة والترويجية الكبرىورية بتضمين عدد جيالسياحي في س 

 واآلن السؤال..أال يصّح أن نعود العتماد مثل هذا الحّل؟؟ 

 أليس فيه ضمان لحقوق كّل األطراف..؟؟ 

الحقيقة أن المسألة بحاجة إلى وجهات نظر جديدة..وربما إلى مبادرة من قطاع األعمال عبر  

عة، تجارة، سياحة” فالتحرك باتجاه رؤية الحل يجب أن يكون ممأسساً  ادات المشرفة ” صنااالتح

وليس إفرادياً، وعندما يكون كذلك بالتأكيد سوف يكون هناك استجابة حكومية ..على األقل لدراسة ما 

 .يرد مقصورة القرار التنفيذي من مقترحات..ألنها تكون مقترحات مسؤولة وليست ارتجالية

http://syrianexpert.net/?p=45809 

 

في النفط والطيران منذ   (VIP) شركات  5تاجراً … تأسيس  27يومياً يزداد عدد تجار سورية    - 22

 2020بداية العام  

 :الخبير السوري  

ياً لألفراد سجالً تجار  9771المستهلك  منحت مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية  

سجالً تجارياً جديداً، توزعت إلى    27(، أي بوسطي يومي نحو  2019والشركات خالل العام الماضي )

 .سجالً للشركات  1623سجالً تجارياً لألفراد، و 8148

شركات  706شركة محدودة المسؤولية، و  730وتوزعت السجالت الممنوحة للشركات إلى 

شركات مدنية   3مساهمة مغفلة، وشركة واحدة مشتركة و شركة  26شركة توصية، و  156تضامن، و 

 .وشركة واحدة خارجية

برأس مال فوق المليار ليرة سورية، بينما تم خالل  (VIP) شركات   6تأسيس    2019كما شهد العام  

االت وهي شركات تنشط في مج (VIP) شركات  5الشهرين األول والثاني من العام الحالي تأسيس 

مليون ليرة سورية وشركة برأس مال مليار   500عة إلى شركتين برأس مال النفط والطيران، موز 

مليارات ليرة   10ليرة خالل الشهر األول، وخالل شهر شباط الحالي تم تأسيس شركتين برأس مال 

 .للشركة الواحدة

http://syrianexpert.net/?p=45809
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ام الشحادة لـ»الوطن«  وصرحت مديرة الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إله

شهد تبسيط إجراءات تأسيس تسجيل الشركات واألفراد في السجل التجاري، إذ يتم   2019العام  بأن

ساعة، إضافة إلى تفويض مديري التجارة الداخلية وحماية   24الحصول على السجل التجاري خالل 

جتماعات الهيئات العامة  المستهلك في المحافظات بتأسيس الشركات المحدودة المسؤولية وحضور ا

معالجة البريد المتعلق بها من قبلهم، إضافة إلى تفويض أمناء السجل التجاري بدمشق وريف دمشق و

منح صورة طبق األصل عن آخر نسخة من السجل التجاري لألفراد والشركات لدى كل أمانات السجل 

 .فظة المعنيةالتجاري بالمحافظات بالتنسيق مع أمانة السجل التجاري في المحا

نه يجري التحضير إلطالق بنك المعلومات للسجل التجاري من خالل عملية األرشفة  ولفتت إلى أ

والربط الشبكي مع وزارة المالية وبقية الجهات المعنية، حيث قامت وزارة المالية بتشكيل فريق العمل 

ثمرين والراغبين بتأسيس  للربط الشبكي، وهو إجراء يهدف لزيادة تسهيل اإلجراءات بالنسبة للمست 

 .لشركات، كما يساعد في الشفافية ما بين الجهات المعنية بتأسيس الشركات ا

وأوضحت أن مديرية الشركات تتابع كل شركة تحصل على سجل تجاري للتأكد من استمرارية 

هيئة العامة عملها من خالل إلزامه بتقديم بيانات مالية سنوية ومناقشتها، باإلضافة إلى تقديم تفاصيل ال

، وفي حال المخالفة تفرض على الشركة عقوبات  2011للعام  329وفق القانون رقم للشركة وذلك 

 .وغرامات مالية، وتقوم مديرية الشركات بإصدار قرارات العقوبات بحق الشركات المخالفة

ركة،  بين سجل تجاري وش 837تم منح   2020ولفتت إلى أنه خالل الشهر األول من العام الحالي 

سجالت تجارية للشركات، وتوزعت الشركات إلى   110جالً تجارياً لألفراد وس  727وقد توزعت إلى  

شركة مساهمة مغفلة،  2شركة توصية، و  11شركة تضامن، و  52شركة محدودة المسؤولية، و 44

 .وشركة مدنية واحدة

http://syrianexpert.net/?p=45785 

 

 

 

 

 … شهادات اإليداعبورصة دمشق” تعلن جاهزيتها لتداول السندات و“  - 23

 27-01-2020 :الخبير السوري  
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(،  2020)أصدرت وزارة المالية أمس روزنامة مزادات األوراق المالية الحكومية للعام الجاري 

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

، على أن يكون  2022/ 6/2، بحيث يكون بتاريخ االستحقاق  بالمئة سنوياً، لسنتين7بسعر فائدة تأشيري  

 .2020/ 2/ 3تاريخ المزاد 

مليار ليرة أيضاً،  150تهدف استقطاب ، يس 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 2020ئة من إجمالي اعتمادات موازنة بالم7.5

 .ستثماريةبالمئة من إجمالي اعتمادات العمليات اال23

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

 .لممولة مدروسة وذات جدوى اقتصاديةبأنه ال بد أن تكون المشاريع ا

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

 .داعاإلي

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

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

 .«كسوق تمويل وليس فقط نقل ملكيات 

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

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 

منظمات األعمال، وشفافية الشركات المساهمة العامة واإلفصاح المساهمة وبقية األشكال القانونية ل

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

 .لمنظمات األعمال ضمن القطاع الواحد 

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

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

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

عامة، من أجل التأثير على   وأهمية تحويل الشركات المساهمة الخاصة أو العائلية إلى شركات مساهمة

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

 .شركات مساهمة عامة
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ل مواقع السوق واتجاهه، بين قاسم أنه يمكن تحديد رؤية أوضح حول مؤشر التداول في وحو

ي أن قيم وأحجام التداول في السوق تصبح غير  السوق، عندما يكون سعر الصرف أكثر استقراراً، أ

مستقرة مع عدم استقرار سعر الصرف، ومن الطبيعي أن يكون هناك تأثير لسعر الصرف على أداء 

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

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

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

 .ستثمرين إلى بيع أسهمهم مما أدى إلى هبوط أسعار هذه األسهمالم

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

البوابة الثامنة،    -ومكوناته مع المستلزمات التقنية تحضيراً لالنتقال للبناء الجديد لسوق دمشق في يعفور

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

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

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

 

 ..دليل مطور لحوكمة الشركات في سورية - 24

 15-01-2020 :الخبير السوري  

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

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

 .ملياراً  535المساهمين فيها  

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

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

والخبراء، حيث تسعى الهيئة إلى أن يكون هذا الدليل ثالثي االعتماد، أي يعتمده إلى جانب الهيئة، كل 

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

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

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

ركزي خاص بالمصارف، وال ينسجم في بعض فقراته مع دليل الهيئة، بينما هناك دليل  دليل لدى الم

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

http://syrianexpert.net/?p=44950
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ة رؤية موّحدة ومنسجمة، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت بتوزيع استمارات الحوكمة على الشركات المساهم

 .للحصول على المعلومات المطلوبة

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

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

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

 .في حال شركات التأمين، والشيء ذاته بالنسبة للشركات الصناعية والزراعية وغيرها 

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

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

ً بممارسات الحوكمة، وتضم   شركة مساهمة عامة، لكنها تختار الشركات، التي تعدّها األكثر التزاما

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

 ..لإلدراج، وإلى أهم ما جاء في هذا التقرير

 الرساميل

  119.8شركة مساهمة خاضعة إلشراف الهيئة، حتى نهاية العام إلى  35اميل وصل إجمالي رس 

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  462.5ليرة، ارتفاعاً من  مليار 535.5

 .مليار

 األرباح 

ً لأل عام مكاسب بالنسبة للشركات المساهمة، التي رفعت  2018زمة وتداعياتها، كان عام خالفا

وثبات صرف الدوالر   ملياراً، نتيجة تحقيق أغلبها أرباحاً صافية،  33.8مليار ليرة، من    97أرباحها إلى  

عمالتها  ليرة، ما حدا بهذه الشركات إلى التوسع في التوظيف، حيث ارتفع إجمالي    436بالسعر الرسمي  

 .عامالً  11938بدالً من    13154إلى 

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

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

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

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

 ترّكز الملكية 
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بالمئة من رأسمال الشركة عند  10نون الشركات ملكية الشخص الطبيعي بما ال يتجاوز حدّد قا

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

ن  ، وفي التأمي 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   131ثمانية، ويتراوح عدد هؤالء بين  الشركة الواحدة

 .يوجد أي مساهم اعتباري في شركات الصرافة

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

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

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

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

 .وعشر يسيطر عليها ستة مساهمين

 إصدارات جديدة

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

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

 .حقوق المتعاملين

 المسؤولية االجتماعية 

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

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 

أخرى،    12سع شركات، وتبرعات ومنح في  هذه الممارسة بين رعاية أنشطة اجتماعية وفعاليات في ت 

 .شركة تقنيات الطاقة البديلة 21بينما تستخدم  

 خريطة مجالس اإلدارة

ً اعتبارياً، و منهم يمثل 90عضواً في مجال إدارة هذه الشركات،  246هناك  من   18ون شخصا

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

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

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

اديث وانتقادات كثيرة المديرين التنفيذيين، حيث كانت تذكر في سنوات ما قبل األزمة تفصيالً، ولكن أح
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وجهت إلى هؤالء األعضاء، وخاصة لجهة ضخامة كتلة الرواتب والمكافآت، أدّت إلى إغفالها في 

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

لشركة بدالت الحضور والمزايا على خمسة بالمئة من األرباح الصافية للشركة، وتحدد الهيئة العامة ل

 .ضوء أنشطة الشركة

 ..استثمار مغرٍ 

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

لية بأنه األفضل بين األعمال االستثمارية األخرى، فهو مثالً أنجح من االستثمار في سوق العمالت الما

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

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

 .احتفظ بالورقة المالية كثروة للمستقبل

 ..عنها وحولها

الله أهداف الشركة وسبل تحقيق هذه األهداف، كما تشّكل الحوكمة اإلطار العام الذي تحدّد من خ

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

قدرة على المنافسة على المدى الطويل، وتزيد قدرة الشركة على توسيع أسواق  األداء االقتصادي وال

 .منتجاتها ودخول أسوق جديدة

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

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

  بأنها مجموعة من العالقات التي تربط القائمين على إدارة الشركة وحملة األسهم  (OECD) والتنمية

وغيرهم من أصحاب المصالح، وشاع استخدامها عبر العالم العربي بأكثر من مدلول، منها.. )الحاكمية(  

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

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

 

 ..تنازع حتى ” الصراع” بين وزارة و جمعية على ملكية مجّمع تجاري  - 25

 10-01-2020  :الخبير السوري

هلك من جهة ومجلس إدارة الجمعية ال يزال الخالف قائماً بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المست

التعاوني في شارع الثورة، حيث ال  التعاونية االستهالكية بدمشق من جهة أخرى، حول ملكية المجمع 

http://syrianexpert.net/?p=44528
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يزال موضوع تسليم المجمع إلى الوزارة بين األخذ والرد على الرغم من وجود عدة قرارات وزارية 

سب المعطيات القائمة فإن مجلس إدارة المجمع ال  تلزم الطرف اآلخر بتسليم المجمع إلى الوزارة، وبح

ع نشاطه من خالل تأجيره لبعض الصاالت إلى يزال يمارس نشاطه التجاري حتى أنه باشر في توس

جانب إقامته للعديد من الفعاليات والمعارض االقتصادية، التي هي من خارج اختصاص الجمعية التي  

الجمعيات من إقامة هذه المعارض، إضافة إلى عدم حصول    يشوبها الكثير من الشبهات حول أحقية هذه

 .ذه المعارض الجمعية على الموافقات الرسمية إلقامة ه

 بزنس 

عبر أحد المعنيين في مجلس إدارة الجمعية أن هذه النشاطات ليست سوى “بزنس” يصب لصالح 

معرض السجاد المقام أفراد، وال تستفيد منه الجمعية بأي قرش، موضحاً أن الشركات المشاركة في 

يتعامل مع اإلنذارات  في مدينة الجالء هي باألساس تتعامل مع الجمعية، وأن مجلس اإلدارة ال يزال

الموجهة إليه باإلخالء بنوع من التراخي والالمباالة، مبيناً وجود عدة قرارات صادرة عن وزير التجارة  

ني االستهالكي “الثورة” كامالً بما فيه الصاالت  الداخلية وحماية المستهلك تقضي بتسليم المجمع التعاو 

  1185الوزارة، كما نص أحد القرارات على طي القرار  والفندق وكافة الطوابق للجنة المشكلة من قبل  

المتضمن تكليف مجلس إدارة الجمعية التعاونية االستهالكية لمحافظة دمشق  7/5/2018تاريخ 

 .باستثمار المجمع كامالً 

 إنذارات

ن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان بين أن الوزارة وجهت عدة إنذارات معاو

إدارة الجمعية خالل الفترة الماضية آخرها أمس على أمل أن يتم تسليم المجمع خالل األيام   لمجلس

روط القادمة. موضحاً أن الوزارة وضعت يدها على فندق ومطعم المجمع وهي بصدد إعداد دفتر الش

يد الفنية الستثمارهما بالشكل األمثل، مشيراً إلى وجود ثالث صاالت مستثمرة من قبل الجمعية ق

االستثمار وتم إخالء صالة واحدة فقط، وحول ما يقوم به هذا المجمع من نشاطات تجارية في الوقت 

 .الراهن بين أن هذا الموضوع هو من اختصاص محافظة دمشق

 نشاطات 

ستهالكية بمجمع الثورة المهندس جمال حوامدة بين أن جميع نشاطات الجمعية مدير الجمعية اال

وأن الجمعية ال تسعى إلى الربح وإنما دائماً تسعى إلى تقديم خدمة اجتماعية   هي بتوجيه من الوزارة

  91المعدل بالقانون رقم    317وإنسانية أكثر من أي شي آخر، مؤكداً أن هذه الجمعيات يحكمها القانون  

، وهي جمعيات أهلية تم تأسيسها من قبل المساهمين من الطبقة العاملة، وتخضع هذه 1958عام ل
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يات أثناء ممارستها عملها إلى هيئات عامة ومجالس إدارة مستقلة منتخبة، وتتمتع بالشخصية  الجمع

الخاص االعتبارية، وذات استقالل مالي، كما أن العاملين في هذه الجمعيات يخضعون لقانون العمل 

عيات تعتبر هذه الجم  1975لعام    179، وأنه حسب رأي مجلس الدولة الصادر برقم  2010لعام    17رقم  

 .قطاعاً خاصاً، والهيئة العامة للجمعية العمومية هي أعلى سلطة فيها وتمتلك جميع الصالحيات 

نتيجة تأخرهم  وحمل حوامدة نتائج ما توصل إليه حال الجمعية إلى مجالس اإلدارات السابقة وذلك  

ً في الوقت ذاته أحقية الجمعية بملكية عقاراتها التي تستث مرها منذ عشرات في نقل الملكية، مبينا

متر، وهذه المساحة مرتبطة بكتلة    5000السنوات، مع اإلشارة إلى أن مساحة مبنى الجمعية يصل إلى  

، إلى جانب استثمار أكثر من  طابقاً، فيها أكثر من عشر صاالت بيع 13بناء يصل عدد طوابقها إلى 

اف أن عمال الجمعية قاموا مئة منفذ بيع للجمعية موجودة في المؤسسات والشركات الحكومية، وأض

بجهود مشهودة خالل الفترة الماضية إلطفاء الخسارة والمحافظة على الجمعية، إلى جانب إحداث 

خسارة تذكر، فضالً عن إيصال الجمعية  وتحديث فروع الجمعية مع بيع جميع المواد الراكدة بدون أية  

بعد إطفاء الخسارة   2016ولغاية تاريخ  2008لمرحلة التوازن وإصدار الميزانيات العامة من تاريخ 

 .وجعل الجمعية رابحة، مع لحظ هذه الميزانيات من الجهات المعنية والمصادقة عليها 

ذ إنشائه هو في عهدة الجمعية والسيما  كما أن المقر الرئيسي للجمعية الكائن في شارع الثورة ومن

معية نقل ملكية هذا المبنى من الوزارة  أن هناك قراراً صادراً عن الوزارة في وقت سابق أجاز للج

لصالحها، إال أن تقاعس اإلدارات السابقة أدى إلى مطالبة الوزارة بالمبنى من جديد، وأن حل الموضوع  

عية السيما أنها تعمل كرديف لمؤسسات التدخل اإليجابي، مع  يكمن في عودة ملكية العقار لصالح الجم

تعود باألساس إلى الوزارة، وأن مجالس اإلدارات السابقة لم تعمل اإلشارة إلى أن ملكية هذه الجمعيات  

على نقل الملكية إليها خالل السنوات السابقة، معترفاً بوجود الكثير من المخالفات والتجاوزات التي 

قطاع، إضافة إلى وجود بعض المشكالت اإلدارية والقانونية وبعض الثغرات الموجودة تحيط بهذا ال

 البعث  –…محمد زكريا 1959ث هذه الجمعيات والسيما أنه لم يعدل منذ عام  في قانون إحدا

http://syrianexpert.net/?p=44402 
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 أخبار اقتصادية قصيرة:  -

ين من وجهة نظر المجتمع ..ورشة عمل تفاعلية لهيئة اإلشراف على التأمين..نحو مزيد من  التأم

 ..الثقافة التأمينيّة

 :الخبير السوري  

مع الغرفة الفتيّة الدوليّة، ورشة عمل بعنوان  تقيم هيئة اإلشراف على التأمين في سورية، بالتعاون  

وعها ..ملتقى تطوير األعمال الذي سينعقد في  ” التأمين من وجهة نظر المجتمع ” وذلك ضمن مشر

 .مساء  8,30  – 5,30آذار من الساعة  1فندق القيصر في 

ببعد تفاعلي بنّاء، يهدف يذكر أن هيئة اإلشراف على التأمين بدأت من حوالي العامين نشاطاً متميزاً  

باالقتصاد وبالمجتمع وفق  إلى نشر وصقل ثقافة التأمين والعمل التأميني في سورية، و ربط هذا القطاع  

 .عالقات التأثير والتأثّر البنيوي القائمة بين كل أطراف العالقة في العمل التأميني

ـ”ندوة اإلثنين التأميني” التي وقد حققت الهيئة حضوراً متميزاً من خالل برامجها ونداواتها ك

الم، تحت مظلّة الهيئة التي  أثمرت في لقاءات وحوارات تفاعلية بين الجمهور وشركات التأمين واإلع

تشرف على السوق وتضطلع بمسؤوليات إشرافية وتوجيهيّة متكاملة على السوق بكل تفرعاتها  

 http://syrianexpert.net/?p=45953 .وعالقاتها و أعمالها

 

 نقطة خالل تداوالته األسبوعية 34لية يرتفع أكثر من مؤشر سوق دمشق لألوراق الما

 سانا -دمشق 2020-02-27 

ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق دمشق لألوراق المالية بنهاية تداوالت األسبوع الرابع من شهر شباط 

نقطة عن األسبوع الماضي معززا بالنتائج اإليجابية ألسهم ست شركات مع صدور   34ر63الحالي 

نقطة وبنسبة تغير   6365ر 75مالية عن العام الماضي لعدد من الشركات وليغلق عند قيمة النتائج ال

 .بالمئة  0ر55موجبة قدرها 

نقاط وبنسبة   3ر87أيضا أما مؤشر األسهم القيادية المثقل باألسهم الحرة “دي ال اكس” فارتفع 

 .نقطة 1117ر22بالمئة وأغلق عند  0ر 35

http://syrianexpert.net/?p=45953
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سهما توزعت   432289وال على أسهمها وصل إلى حجم بلغ شركة تدا 17وسجلت هذا األسبوع 

 .مليون ليرة 317صفقة بلغت قيمتها االجمالية    654بين 

اسمنت البادية  شركة ارتفع منها أسهم ست شركات وهي  11وشهد السوق تغيرات على أسهم 

مصرف الدولي والعقيلة للتامين التكافلي وبنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك البركة وبنك الشام وال 

 .والتمويل

أما األسهم الخمسة المنخفضة فهي فرنسبنك وبنك قطر الوطني وبنك الشرق وبنك سورية الدولي 

 .اإلسالمي والشركة المتحدة للتأمين

المدرجة في السوق أي تعديل على أسعارها وأغلقت  16خرى الـ ولم تسجل أسهم الشركات األ

 .مساوية ألسعار اإلغالق السابق

قبل نهاية   2019إدارة السوق من الشركات المدرجة تزويدها بالنتائج المالية عن العام  وطلبت 

 https://sana.sy/?p=1114038    .شهر آذار المقبل

 

Economic governmental team discusses measures to facilitate importing 

basic materials 

 11 February  ،2020  

Damascus, SANA- The economic governmental team held a meeting on Tuesday with 

businessmen and trade activities in the Syrian provinces. 

Talks during the meeting concentrated on enhancing coordination and continued 

communication between the chambers of commerce and the economic governmental 

establishments to secure the basic needs of the citizens and provide the consumers with 

goods in efficient quantities and appropriate prices in addition to developing the business 

sector to play its role on the economic and national level. 

 

Participants in the meeting, which was chaired by Prime Minister, Imad Khamis, 

clarified some issues related to the process of imports, exports and foreign currency for 

external and commercial processes according to regulations adopted by the Central Bank 

of Syria. 

https://sana.sy/?p=1114038
https://sana.sy/en/wp-content/uploads/2020/02/2-36.jpg
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Prime Minister affirmed that the main topic of the meeting is the integrity between the 

chambers of commerce and the institutions concerned to secure the citizens’ needs of the 

basic materials and provide the goods in markets. 

In this regard and in response to the questions raised by the participants, Governor of 

Central Bank of Syria, Hazem Qarfoul, said that all the decisions related to the economic, 

financial and monetary policy guarantee the continuation of foreign trade with all its 

elements, including the export and import. 

He added that decrees No.3 and 4 target dealers with foreign currencies who aim to 

manipulate in the price of Syrian pound. 

Baraa Ali/Mazen Eyon  https://sana.sy/en/?p=185061 

 

Initiative of “My currency is my power” launched by CBS 

 15 October  ،2019  

Damascus, SANA_ The Central Bank of Syria (CBS) announced the start of 

implementation of  “My currency is my power” initiative in coordination with the 

Damascus Chamber of Commerce. 

The initiative is launched through the intervention of the businessmen who put a special 

account for the Chamber of Commerce in order to reduce the exchange rate of foreign 

currencies against the Syrian pound in the parallel market as of today after the completion 

of executive procedures in Syrian Commercial Bank. 

In a statement  of which SANA received a copy, the Central Bank stated that the 

contribution of businessmen in the foreign exchange market is an “important initiative” 

that will improve the exchange rate of the Syrian pound in the parallel market against 

foreign currencies and control fluctuations of supply and demand for foreign exchange. 

This initiative is added to the intensified efforts exerted by the Bank through financing 

imports. 

The Central Bank said that Damascus Chamber of Commerce has already confirmed 

its commitment to the daily announcement of the foreign exchange rate in the parallel 

market, which reflects the reality of supply and demand operations on foreign exchange 

https://sana.sy/en/?p=185061
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thus cancelling any role of speculation operations and the effects of social networking sites 

that operate from outside Syria. 

The Central Bank stressed that it is precisely following up the financing of imports of 

the main commodities through public banks which are licensed to deal in foreign exchange. 

The Central Bank reiterated that the intervention in the parallel market according to the 

initiative is exclusively through foreign exchange deposited by businessmen in the 

aforementioned account in the Syrian Commercial Bank. 

In a statement to SANA, Director of Economic Research at the Central Bank, Ghaith 

Ali refuted as “baseless” what is circulated in some newspapers and social networking sites 

about the intervention of the Central Bank in the foreign currency market. 

Ali clarified that this circulation is a “distortion of the content of the national initiative 

by the business sector and abuse of the role of the Central Bank of Syria in the success of 

this initiative and control the foreign exchange market”. 

Gh.A.Hassoun   

https://sana.sy/en/?p=175935 
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