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 االقتصاد السوري تطورات 
 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، 
 لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. 

أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون 
موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق 

 المصدر لتحقيق الموثوقية . هذه المعلومات مع ذكر 
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.   أطيب التمنيات. 
  الكفري األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا                                

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                         
مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي 

 ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
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 وطروحات وهمية وتنظيرية..!؟” فالصو“اتحاد  - 1

 المصدر : البعث 
العربي للذهب الذي افتتح بدمشق بوعوده في دعم االقتصاد لم يف االتحاد 

وتخفيض سعر صرف الدوالر، وحتى تخفيض سعر الذهب، وهو الذي أعلن 
أنه الطريق األول لتأسيس عالم جديد في مجال تخزين االستراتيجيات الهامة 
لكل الدول العربية، واستقطاب الشركات، كيال تذهب إيداعاتها خارج العالم 

ي أو خارج كل دولة عربية، والسيما أن وجود الذهب في أي بنك من العرب
بنوك الوطن العربي سيساعد على رفع قيمة العملة في كل دولة، علمًا أن 

 .المستثمرين بادروا حينها بإيداع كميات كبيرة من الذهب
لواقع عمل هذا االتحاد وما قدم، تمت مراجعة مقر ” البعث“وخالل متابعة 

بناء الفيحاء بدمشق عدة مرات من دون أن نحصل على أية  االتحاد في
معلومة، فدائمًا مغلق وأزيلت اليافطة التي تحمل اسمه كما تم االتصال به 

 .!عدة مرات من دون جدوى 
إلى الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات ” البعث“وتوجهت 

ولم  بدمشق، حيث وصف رئيس الجمعية غسان جزماتي االتحاد بالوهمي
يساهم في تقديم شيء وال حتى في إدخال الذهب إلى سورية، وكانت 

كيلو غرام من الذهب في مصرف سورية  500التصريحات أنه تم إيداع 
المركزي، ومن خالل استفسار الجهات المختصة تبّين أنه لم يدخل أي كيلو 
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 .!..غرام ولم يعرف ما كان هدف هذا االتحاد
رب واألجانب بإدخال الذهب الخام إلى سورية وطالب جزماتي بالسماح للع

وإخراج الذهب المشغول، وهذا يفتح المجال لتنشيط العمل للورشات بكميات 
كبيرة، ويحقق القطع األجنبي لخزينة الدولة، كما يفتح المجال لعودة الورشات 
المهجرة وعدم كساد اإلنتاج في وقت يجب فتح األسواق الخارجية، فمثاًل 

ل الذهب السوري ويرغب في التعامل مع سورية لشراء الذهب العراق يفض
كغ خام، وتتم  10المشغول، وحاليًا يتم اإلدخال المؤقت للذهب بكمية 

صياغتها وصناعتها، ومن ثم إخراج الذهب المشغول بالوزن نفسه، ولكون 
جودة الذهب السوري كبيرة فهو يدوي ويتفوق على المكنات، علماً أن اإلمارات 

الجنازير وكسر شفت التي تشتهر بها حلب، وآيات الكرسي والمصاحف،  تأخذ
والمباريم وال أحد يستطيع صناعتها إال في سورية، علماً أن التاجر في اإلمارات 

 .هو الذي يتكفل بالسعر وكمية الذهب ويدفع تكلفة صناعتها في سورية
ر المادة أما عن عدم إدخال الفضة الخام ومعاناة الحرفيين من عدم توف

واعتمادهم على إعادة التدوير فقط، أوضح جزماتي أن المرسوم صدر للذهب 
الخام فقط، ولم يسمح بإدخال الفضة إلغفالها حينها، وكان يجب اقتراح إدخال 
الفضة الخام، ووعد جزماتي بالعمل على مشروع مرسوم للسماح بإدخال 

 .الفضة الخام إلى البالد
ع مع رئيس الحكومة، وما تمخض عنه من وأشار جزماتي إلى االجتما
دونمات بالسعر المدعوم شرقي باب شرقي  4تخصيص قطعة أرض بمساحة 

ورشة وبالقرب من المدينة، مبّينًا  200لتكون تجمعاً لحرفيي الذهب يضم نحو 
أن الحرفيين ينتشرون حاليًا في مناطق مختلفة، منها التجارة، باب توما، 

فحص الذهب في النقابة وجميعها مطابقة للمواصفات،  الدويلعة، جرمانا، ويتم
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الفتًا إلى أن شيوخ الكار في حلب هاجروا خالل الحرب إلى تركيا ويقومون 
بإنجاز البضاعة في تركيا وبيعها في حلب، وكذلك ورشات أخرى هاجرت 

 .إلى كندا وأصبحت تعمل في معامل للذهب
عمال، واختالفها  10اليدوية لـ وأوضح جزماتي أنه ورغم حاجة الطريقة 

عن المعمل الذي يحتاج عاماًل واحدًا فقط، فإن نسبة كبيرة من شيوخ الكار 
نحو  2014عادت إلى سورية، وبلغ الذين سجلوا في الجمعية بدمشق خالل 

حرفي في  1800فازداد العدد إلى  2019حرفي، أما في نهاية عام  400
 http://syrianexpert.net/?p=47801 .دمشق
 
 لماذا تلغى المشاريع الصناعية ؟ - 2

  الصناعي السوري  –خاص 
مشروعا  140قامت هيئة االستثمار السورية مؤخرًا بإلغاء قرارات تشميل 

صناعياً في ست محافظات بسبب عدم جدية اصحابها في التنفيذ . وقد شملت 
ت كل من حماه وطرطوس والالذقية والسويداء ودرعا والقنيطرة هذه المحافظا

. ومن المعروف أن جميع هذه المحافظات تحتاج إلى تنوع نشاطها 
االقتصادي واستثمار الموارد الزراعية والطبيعية الموجودة فيها وخلق المزيد 

  االقتصادية واالجتماعية فيها .  من فرص العمل لتحسبن األوضاع
م من أن سهولة دخول السوق والخروج منه تعتبر من مزايا الرغ  وعلى

إال أن هذا ال يمنع بل يستوجب من الجهات المعنية االجابة   مناخ االستثمار،
عن السؤال : لماذا لم يقدم أصحاب هذه المشاريع على التنفيذ ؟ وهو ذات 
السؤال الذي يجب أن يجيب عليه المستثمر نفسه لالستفادة من جوابه في 

  مشاريع قادمة له.

http://syrianexpert.net/?p=47801
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اجابة الجهات المعنية بشفافية وموضوعية عن سبب عدم تنفيذ هذه 
المشاريع هي إحدى المداخل الرئيسية للقضايا التي يجب أن يتضمنها قانون 
االستثمار الجديد والتي يجب أن يتم العمل بجدية على تنفيذها . فمن المعروف 

وى االقتصادية للمشروع وتنفيذه أن المرحلة الفاصلة بين انجاز دراسة الجد
هي واحدة من أهم وأخطر مراحل المشروع بسبب المخاطر من حدوث تغيرات 
مفاجئة غير متوقعة سواء في السوق أو المنافسين أو غير ذلك من االحتماالت 
التي لم تتم دراسة فرضيتها خالل إعداد دراسة الجدوى االقتصادية . لذلك فإن 

تكون هذه الفترة أقصر ما يمكن كما أنها في ذات  من مصلحة المستثمر أن
الوقت من مصلحة الحكومة بل من واجبها ألنها تضيف طاقات انتاجية جديدة 

  في أقرب وقت .  لالقتصاد الوطني
لذلك آن للجهات المعنية أن تدرك أن قانون االستثمار ليس هو كل شيء 

ميعها وكذلك وانه عنصر ومكون من مكونات بيئة االستثمار وليس ج
االعفاءات . ألن العنصر األهم في مناخ االستثمار هو تبسيط االجراءات 

وعدم تفصيل القرارات والموافقات   وتحقيق الشفافية والحوكمة في هذا المجال
لصالح هذا أو ذاك من المتنفذين وأمثالهم وهو ما كنا نشير اليه منذ صدور 

 وحتى اآلن . 10قانون االستثمار رقم 
جانب آخر ، فإنه من المؤكد أن هناك أسبابًا تعود للمستثمر ذاته في من 

الدراسة الجدية والوافية   مشروعه. قد يكون في مقدمتها عدم اعداد  عدم تنفيذ
للمشروع أو عدم صحة االختيار وتقدير المخاطر، أو التسرع في اتخاذ القرار 

ه األمور التي يفترض التمويل الالزم الخ .. وكل هذ  ، أو الفشل في توفير
بالمستثمر استيعابها وتجاوزها في مشاريعه القادمة، إال أن للجهات المعنية 
سواء في هيئة االستثمار أو في وزارة الصناعة واالقتصاد وغيرها مساعدة 
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المستثمرين ليس في اقتراح و اختيار المشاريع الممكنة والمطلوبة بل أيضًا 
معلومات المتعلقة بها وتوفير وتفعيل المؤسسات في توفير وتدقيق الدراسات وال

  الداعمة الالزمة في هذه المحاالت .
 www.alsenaee.com لالطالع على المواضيع األخرى :

 
 (74) حديث األربعاء االقتصادي رقم - 3

 مالئكة األعمال
إنه مصطلح جديد بدأ ينتشر عالميًا لتحقيق أهداف محددة تدعم رواد 
األعمال الشباب ومالئكة األعمال التي تحمل في طياتها مفهومي )العطاء 
والربحية( بآن معًا هم أشخاص أثرياء يقدمون رأس المال للشركات الناشئة 

نًا عدة غالبًا مقابل سندات قابلة للتحويل أو حصص في المشروع يقوم أحيا
مستثمرين مالئكة بالتجمع معًا لتشكيل مجموعة استثمارية يشتركون فيها 
باالستثمارات ويحاولون أن يستهدفوا رواد األعمال الشباب الذين يملكون 

 .المجازفة واألفكار اإلبداعية وتحد من انطالقتهم مشكلة التمويل
ن في رأس يقوم مالك األعمال باالستثمار بماله الخاص عكس المستثمري

المال المخاطر الذين يديرون أموال اآلخرين لتمويل المشاريع الناشئة 
ويديرونها بطريقة احترافية تضمن تحقيق عوائد للمستثمرين، ورغم أن قرار 
االستثمار يكون بالعادة معتمدًا على صاحب الشركة الناشئة نفسه إال أن 

الثقة، أو طبيعة  السبب الجوهري الذي يقف خلف قرار التمويل قد يكون 
 .المشروع أو كمية المال المستثمر به

اعتمادًا على تقارير عديدة تثبت أن المشاريع الناشئة الممولة من قبل 
المستثمرين المالئكة هي أقل عرضة للفشل من مثيالتها التي تعتمد على 

http://www.alsenaee.com/
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 .التمويل المبدئي
الناشئة ما  يمأل المستثمرون المالئكة الفراغ الموجود في تمويل الشركات

بين التمويل القادم من األصدقاء والعائلة والتمويل القادم من المستثمرين في 
 .رأس المال المخاطر

ألن الكثير من األموال المستثمرة عبر مالئكة األعمال قد تخسر بشكل 
كامل عندما تفشل الشركات الناشئة تجاريًا، فإن المستثمرين المالئكة يبحثون 

لقادرة على جلب عوائد أكثر بعشرة أضعاف المال المستثمر عن االستثمارات ا
بها خالل خمس سنوات من تاريخ االستثمار عن طريق إستراتيجيات الخروج 
المعروفة، مثل عرض أسهم المشروع لالكتتاب العام أو عرض حصص 

 .المشروع لمستثمرين آخرين
إن أفضل الممارسات في مجال مالئكة األعمال تقترح أن يبحث 

لمستثمرون عن المشاريع التي تضمن لهم عائدات أكبر من المتعارف عليها ا
)عشرة أضعاف قيمة االستثمار خالل خمس سنوات( فتقترح عليهم البحث 
عن الشركات الناشئة التي تضمن لهم على األقل تحقيق عشرين إلى ثالثين 

مار ضعف من المبلغ الذي تم استثماره خالل خمس أو سبع سنوات من االستث
آخذة بعين االعتبار االستثمارات التي ستفشل والمدة التي سيضطر فيها 
المستثمر إلى تجميد األموال في المشروع وفي الواقع فإن نسبة نجاح الشركات 

-20التي تتبع لمجموعة استثمارية تستثمر برأس المال المالك هي حوالي 
د من أي مشروع % وألن رغبة أي مستثمر تكمن في تعظيم الربح والعوائ30

استثماري فإن خيار أخذ التمويل من مستثمرين مالئكة األعمال هو خيار 
مكلف للشركات الناشئة وبنفس الوقت فإن مصادر التمويل األخرى مثل تمويل 
المصارف والتي تعد أقل كلفة ال تكون خياراً متوفراً في العادة للشركات الناشئة 
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ة الحجم وحديثة النشأة لتكون مؤهلة في مراحلها األولى والتي تكون صغير 
 .للحصول على قروض من المصارف

وال شك أن المرحلة الحاسمة التي تمر بها سورية اقتصاديًا والتي تتطلب 
أعلى درجات الجاهزية إلنشاء المشروعات الصغيرة الجديدة تتطلب إنشاء 
منظومة جديدة متطورة لمالئكة األعمال السوريين تكون بمثابة منصة 
لالستثمار في األفكار الجديدة لرواد األعمال السوريين وما أكثرهم مما يعود 

 .بالنفع على الطرفين وعلى االقتصاد السوري بالنتيجة
 كتبه: د. عامر خربوطلي  

 .1/4/2020العيادة االقتصادية السورية دمشق في 
 
الذهب يحلق!! وبيوتات االقتصاد العالمية … ألف ليرة للغرام 53 - 4
 عن تغير جلي في بنية االقتصاد العالمي ؟؟ تتحدث

 المصدر : الثورة
متأرجح بين االرتفاع البّين واالنخفاض المحدود ال زال الذهب السلعة غير 
المرغوبة بالدرجة األولى كما كان حالها سابقا بل باتت مرتبطة أكثر من ذي 

ادخاري  قبل بأسعار العمالت الرئيسية في األسواق العالمية لكونها وعاء
 .وحامل للقيمة وليست وسيلة شراء او مقايضة

وبحسب ما تخرج به مراكز صنع القرار االقتصادي دوليا ومؤسسات حيازة 
األسهم األكبر على مستوى العالم فإن الذهب مرشح لالرتفاع في مرحلة ما 
بعد كورونا فقط في حالة واحدة هي معاودة كل الفعاليات االقتصادية عالميا 
نشاطاتها السابقة ما يعني دوران عجلة العمل واالنتاج مجددا االمر الذي 
يخلق سيولة أكثر من الحاجة فيكون الفائض مناسبا لالدخار بالذهب، ناهيك 
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عن أن دوران عجلة العمل يعني تأمين السيولة وبالتالي ال حاجة لتسييل 
ل كبير مقابل الذهب للحصول عليها ما يعني بعبارة أخرى تضّيق العرض بشك

 .طلب معتدل يتوسع يوميا فتكون النتيجة ارتفاع سعر الذهب
أما المنطقي وما تتحدث عنه بيوتات االقتصاد العالمية فهو تغير جلّي في 
بنية االقتصاد العالمي وألية التصنيع والتجارة فيه ما يعني الحاجة للسيولة 

ذهب والحديث هنا ليس مجددا وبالتالي فالمرشح األكبر للتبديل هو مخزون ال
عن حائزين على مستوى األفراد او حتى الشركات بل الحديث عن المؤسسات 
االقتصادية والشركات العالمية غير محددة الجنسية )والتي يطلق عليها 
اصطالحا الشركات العابرة للقارات( ما يعني بيع مئات األطنان من الذهب 

ذه الحالة لن تستمر الى ما ال بين بورصة وأخرى، مع األخذ بالحسبان أن ه
نهاية بل ستكون نهايتها منوطة بفترة اعادة البناء االقتصادي، طبعا في حال 

 .اقرار تغييره من قبل القوى االقتصادية الفاعلة على مستوى العالم
محليا بات االتفاق بين المالية والصاغة في خبر كان مجددا على خلفية 

ير من شهر أذار المنقضي، وفي هذا الصدد انتهاء مفاعيله في اليوم األخ
قال نقيب الصاغة غسان جزماتي أن االتفاق بين نقابة الصاغة ومديرية مالية 
دمشق والذي تم تحت مظلة وزارة المالية قد انتهى منذ ايام اربعة لكونه كان 

فقط، مبينا ان اتفاقا جديدا لم يبرم بعد سيما وأن  31/3/2020نافذ لغاية 
اغة مغلقة حتى إشعار أخر تنفيذا لقرارات الفريق الحكومي المعني محال الص

بالتصدي لفيروس كورونا، مبينا ان أقالم الدمغة قد رفعت واودعت صندوق 
 .النقابة وباتت مفاتيحه لدى المالية حال اإليداع واإلغالق وبحضور مندوبيهم

ال أن وحول أسعار الذهب عن يومي السبت واألحد من األسبوع الحالي ق
ليرة مقارنة بنفس لفترة  500غرام الذهب قد سجل تراجعا طفيفا ال يتجاوز 
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قيراط بات  21من االسبوع الماضي، مضيفا بان سعر غرام الذهب من عيار 
 45430قيراط  18ألف ليرة في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار  53

رة كما بلغ سعر ألف لي 425ليرة أما الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها 
مليون ليرة ، وعلى ذات النهج سارت الليرة  1،915االونصة الذهبية السورية 

ألف ليرة في  460قيراط والتي بات سعرها  22الذهبية اإلنكليزية من عيار 
ألف ليرة  425قيراط سعر  21حين سجلت الليرة الذهبية االنكليزية من عيار 

االونصة الذهبية ارتفاع محدو بمقدار  ، اما على المستوى العالمي فقد سجلت
دوالر، وفي هذا السياق فقد بلغ سعر االونصة الذهبية لدى اإلقفال في  12

 .دوالر لألونصة الواحدة 1622البورصات 
http://syrianexpert.net/?p=48367 

 
 بات كورونا..؟؟هذه مالمح االقتصاد السوري تحت ضر  - 5

 :الخبير السوري  6/5/2020
أكد الباحث االقتصادي ماجد شرف أن انعكاسات أزمة فيروس كورونا 
على االقتصاد السوري قد تتحول إلى كارثة اجتماعية اقتصادية، خاصة أن 
العالم يقف على حافة أزمة غذاء، وبدوره رأى الباحث االقتصادي سامر أبو 

أمام أزمة اقتصادية حقيقية أهم تحدياتها تكمن في عمار أن سورية ستكون 
تأمين رواتب العمال بعد توقفهم عن العمل، مبينًا أن كتلة الرواتب الواجب 

 .دفعها رغم توقف اإلنتاج تمثل عبئًا كبيرًا على القطاعين العام والخاص
إن وباء كورونا كشف ثغرات في توفر بعض ” االقتصادي”وقال شرف لـ

لع عند زيادة الطلب، متوقعاً استمرار ارتفاع األسعار بما ال يتناسب المواد والس
مع قدرة الفرد الشرائية، األمر الذي قد ينتج عنه أزمات اجتماعية كبيرة ربما 

http://syrianexpert.net/?p=48367
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 .تصل إلى مستوى الجريمة بسبب زيادة الفقر
وبّين شرف أن بدء الحجر الصحي الجزئي في سورية وتقليص النشاط 

حركة والتنقل دون منح وقت كاٍف يتيح لألسواق االستعداد االقتصادي وتقييد ال
للدخول بالحجر، أدى لعدم القدرة على ضبط األمور، نتيجة عدم فعالية العديد 
من التشريعات االقتصادية غير المالئمة لمتطلبات الواقع، خاصًة أن سورية 

 .سنوات استنزفت مقومات اقتصادها 9عانت حربًا لـ
ل وتغيير قوائم المسموح والممنوع استيراده وتغّير سعر تبدي“ولفت إلى أن 

الصرف منذ أشهر، كانت عوامل أسهمت في الحد من استيراد الكثير من 
المنتجات والمواد، إضافة إلى توقف اإلنتاج في بعض الدول التي نستورد 

 .”منها، وتوقف حركة النقل ورحالت رجال األعمال بظل وباء كورونا
إغالق الحدود وتوقف حركة النقل سينعكس على القطاع وأوضح شرف أن 

اإلنتاجي، لعدم انسيابية استيراد المواد األولية، مبينًا أن االقتصاد السوري منذ 
وقت ليس بقريب يلمس زيادة الطلب مقابل تقّلص في العرض لكثير من المواد 

 .األولية والمصنعة والمستوردة، وهذا ما بدأ يتفاقم حالياً 
إلى أن إغالق المحالت غير الغذائية والمكاتب والمطاعم وبعض وأشار 

الشركات وندرة رواد اإلقامة في الفنادق، ستفاقم مشكلة البطالة، وتزيد من فقر 
عمال المياومة كأصحاب البسطات والسرافيس وغيرهم من عمال مهن حرة 

قد  تعمل وتأكل من قوت يومها، وسينتج عن ذلك كارثة اجتماعية اقتصادية،
تتفاقم وصواًل لزيادة معدل الجرائم إن طالت مدة توقف أعمالهم، خاصة أن 

 .العالم يقف على حافة أزمة غذاء
وتابع شرف أن القطاع الزراعي سيتأثر أيضًا بشكل كبير بتبعات أزمة 
كورونا، لعدم وجود تسهيالت تتيح اإلنتاج بكلف منخفضة، أو إتاحة برامج 
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 .وجود تركيز على التصديرلالكتفاء المحلي، مقابل 
 مدة غير محددة

بدوره، أكد الخبير سامر أبو عمار أنه ال يمكن التكهن بالمدة التي يفرضها 
الوباء من توقف لعجلة اإلنتاج، مشيرًا إلى أنه في حال توقفت الدورة 
االقتصادية لفعاليات القطاع الخاص فلن تكون قادرة على تأمين التزاماتها 

ر وقروض ورواتب، ما يهدد رواتب وأجور أعداد كبيرة من كإجارات وفواتي
 .السوريين

فيما رأى الباحث االقتصادي مطيع أبو مرة أن أثر انتشار هذا الوباء 
سيكون كبيرًا لكن بوتيرة بطيئة على كافة القطاعات اإلنتاجية باستثناء قطاع 

توقف الصحة، حيث يتجلى ذلك بشكل رئيسي في انخفاض اإلنتاج وتراجعه و 
كبير في األنشطة، ما سيترافق مع انخفاض الواردات من الخارج سواء الناجمة 

 .عن التصدير أم عن التحويالت الخارجية
وبّين أن األزمة ستسبب ارتفاعًا في عجز الموازنة، نتيجة انخفاض 
اإليرادات من القطاعات التي توقفت عن اإلنتاج وارتفاع اإلنفاق على التصدي 

 .للوباء
 ولالحل

وشّدد شرف على ضرورة وضع برامج وتشريعات صارمة تتبنى دعم 
اإلنتاج الزراعي المحلي بشكل فعال، وتقديم التسهيالت الالزمة وتخفيف 
اإلجراءات الروتينية للمشاريع بأنواعها وإطالق يد اإلنتاج على كافة 
المستويات، ووضع أهداف للبحث العلمي لخلق مشروع حقيقي لمستقبل 

 .سورية
وبدوره، أكد أبو عمار دعم القطاع الخاص اإلنتاجي للمواد الغذائية 
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والمنظفات، في ظل زيادة الطلب عليها، وتعزيز القدرة الشرائية لدى الفرد 
 .ليتمكن من شرائها

وأشار إلى خيار طلب الحكومة السورية إلعانات من الخارج وتوزيعها 
ستعانة ببيانات الجمعيات الخيرية على األفراد ليتمكنوا من وقاية أنفسهم، مع اال

المحلية عن األسر المحتاجة، وبيانات البطاقة الذكية في حال قررت الدولة 
 .توزيع معونات

في حين، أكد أبو مرة أنه ال بد من إجراءات اجتماعية للتخفيف من حدة 
وتكلفة اإلجراءات الحكومية للتصدي للوباء التي أثقلت كاهل المواطنين، 

سياسات وإجراءات اقتصادية تدعم المشاريع اإلنتاجية ذات دورات  إضافة إلى
 .اإلنتاج القصيرة والمتوسطة لتحقيق النمو االقتصادي المنشود

تطبيق إجراءات احترازية لمواجهة  2020وبدأت الحكومة في آذار 
كورونا، وكان منها منع األراكيل، والطعام والشراب ضمن المطاعم والمقاهي، 

ئل النقل الجماعي مؤقتًا، ما أثر سلباً عمال بعض المهن، وخاصة وإيقاف وسا
 .الذين يتقاضون أجرهم بشكل يومي

في الصين أول مرة منتصف كانون ” 19-كوفيد“وظهر فيروس كورونا 
إصابة به حتى اآلن، كان أولها بتاريخ  16، وسّجلت سورية 2019األول 

تان، أي أن المتبقي هو ، وتوفيت منها حالتان، وشفيت حال2020آذار  22
 .إصابة 12

” منظمة الصحة العالمية”و” منظمة التجارة العالمية“وأصدر مدراء 
نيسان الجاري بياناً مشتركاً حذروا فيه من احتمال  1” منظمة التجارة العالمية”و

أن تتسبب االضطرابات فى التجارة الدولية وسالسل اإلمداد الغذائي الناجمة 
 السوق  في الغذائية بالمواد بنقص ″19-كوفيد“ونا عن تفشي فيروس كور 
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 .العالمية
موظفي قطاع اإلنتاج ” حماية”وأشارت المنظمات في بيانها إلى الحاجة لـ

الغذائي والعاملين في الصناعة التحويلية لألغذية الزراعية وأيضًا العاملين في 
ل اإلمدادات التوزيع، للتقليل من تفشي الفيروس في القطاع والحفاظ على سالس

 http://syrianexpert.net/?p=48449 .الغذائية
 
 …إعانة مرتقبة لمن تعطلوا عن العمل - 6

 المصدر : الوطن  7/4/2020
أكد رئيس االتحاد العام للعمال، جمال القادري، وجود مقترح لتقديم معونة 

سورية لمن تعطلت أعمالهم بسبب اإلجراءات بمقدار مئة ألف ليرة 
، ولفت إلى أنه سيستفيد ”كورونا“المتخذة لمواجهة انتشار فيروس  االحترازية

 .منها ما يقارب مئة الف عامل بشكل أولي
قال القادري: وافق مجلس الوزراء على ” الوطن”وفي تصريح خاص لـ

والعمل والتي كانت نتيجة المقترحات التي تقدمت بها وزارة الشؤون االجتماعية 
االجتماع الذي ضم أطراف اإلنتاج الثالثة العمال وارباب العمل والحكومة 

نتيجة اآلثار الذي تسببت “وأضاف:  .”ممثلة بوزار الشؤون االجتماعية والعمل
بها اإلجراءات االحترازية لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا هناك الكثير 

عن العمل وبالتالي هناك العديد من العمال الذين من القطاعات التي تعطلت 
توقفوا عن العمل منهم مياومين أو يعملون لحسابهم بأعمال حرة إضافة 

 .”للعاملين بالقطاع غير المنظم من محالت وبسطات وغيرها
وأوضح القادري، أنه تم االتفاق على سبر هؤالء العمال وتقسيم قطاعات 

عات رئيسية، أولها قطاع النقل والثاني هو العمل المتضررة إلى أربعة قطا

http://syrianexpert.net/?p=48449
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قطاع المنشآة السياحية من مطاعم وفنادق توقفت عن العمل والثالث هو 
قطاع عمال التفريغ والتحميل ومناولة البضائع وهؤالء جزء كبير منهم توقف 
عن العمل، بينما القطاع الرابع هو قطاع عمال البناء إذ تم توقيف رخص 

أن عمال الورش أعدادهم هائلة وتوقفوا عن العمل إضافة  البناء، مشيرا إلى
 .إلى الحرفيين
جزء من هؤالء هم عمالة منظمة، وقمنا بإعداد إحصائيات لهم، “وقال: 

وهناك جزء غير منظم وتم االقتراح أن يكون هناك تشبيك بين وزارة الشؤون 
اء لسبر هؤالء االجتماعية والعمل ووزارة اإلدارة المحلية عن طريق لجان األحي

العمال، باإلضافة إلى فتح قناة على موقع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
لتسجيل حاالت العطالة عن العمل، وفي ضوء األعداد التي سيتم سبرها 
سيكون هناك منح إعانة لهم من قبل الصندوق الوطني لإلعانة في وزارو 

غ في هذا الصندوق، الشؤون االجتماعية، موضحا أن الحكومة ستضخ مبال
إضافة إلى فتح حساب من قبل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل لقبول 

 .”المعونات الداخلية والخارجية من المتبرعين لصالح هؤالء العمال
وأوضح أنه لم يرصد بعد المبلغ الذي سيضخ في هذا الصندوق بل سيتم 

ل بالتنسيق مع وزارة تحديده في ضوء السبر الذي سيجريه االتحاد العام للعما
 .العمل وغرف الزراعة والسياحة والصناعة واتحاد الحرفيين ولجان األحياء

وحول المقصود بالقطاع المنظم وغير المنظم، أوضح القادري أن القطاع 
المنظم المقصود به المسجلين لدى النقابات واالتحادات والمنشآة المرخص 

ل والورش والسائقين غير المسجلين لها، وغير المنظم هم العاملين في المحا
وبين القادري أنه حتى اآلن لم يأت إلى االتحاد  .وعمال البناء ومن شابههم

 .أية شكوى من قبل عمالة القطاع الخاص بأن منشآتهم أوقفت رواتبهم
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وبين القادري أنه لدى العامل أربع جهات ليسجل تعطله عن العمل وهي 
موقع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل على النافذة التي تم فتحها على 

االنترنت، وعن طريق لجان األحياء والمخاتير، وعن طريق اتحاد العمال 
 .والمنظمات النقابية في كافة المحافظات، وعن طريق اتحاد الحرفيين

وأوضح أن هناك استمارة يجب تعبئتها، الفتا إلى أن العامل المتعطل 
ت تعطله عن العمل، بل فقط أن يكون معروف ليس بحاجة ألية أوراق ليثب

من قبل تلك الجهات األربع المذكورة أعاله بأنه كان يعمل بورشة أو مهنة 
حتى اآلن ال يوجد “وقال:  .محددة وتوقف عن عمله نتيجة هذه األزمة الحالية

قرار بالمبلغ الذي سيحصل عليه العامل لكن قدمنا اقتراح أن يتم تقديم راتب 
دنى للعامل لمدة شهرين، أي بحدود مئة ألف شهريا ولكن لم يصدر الحد األ

 .”قرار حتى اآلن بذلك
وبين رئيس اتحاد العمال، أنه من المتوقع أن يستفيد مئة ألف عامل من 

 http://syrianexpert.net/?p=48496 .هذه المعونة بشكل أولى
 
 ..الموسم األفضل خالل العشرين عاما ..خيرات حوران ستعم سورية - 7

 المصدر : البعث  7/4/2020  
تلفت انتباهك، وأنت تسلك الطرق الزراعية والعامة في محافظة درعا، 
حركة المركبات الزراعية التي تنقل مستلزمات العمل استعدادا واستباقا لموسم 

فضل خالل العشرين عاما األخيرة، يتوقع المزارعون هناك أنه سيكون األ
مدفوعا بموسم مطير )سقى الزرع وروى الضرع(، كما يقول هؤالء الذين 
صقلتهم التجارب بخسارات متتالية، لكنها لم تستطع أن تفك ارتباطهم 

 .باألرض، وبعمل ال يتقنون سواه 

http://syrianexpert.net/?p=48496
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في موازاة االرتفاعات غير المسبوقة في أسعار الخضار والفواكه، وتآكل 
وة الشرائية للمستهلكين، ال حل يلوح في األفق سوى بدء اإلنتاج الزراعي الق

بشقيه النباتي والحيواني، ودخول منتجات جديدة تكسر حدة هذه األسعار، 
وتحد من تغول األسواق والحلقات الوسيطة، وهو ما بدت تباشيره مع تزايد 

شق، والتي كميات اإلنتاج المسوقة، حسبما ذكرت أوساط سوق الهال في دم
 .%15و 10بينت أن ثمة انخفاضا في أسعار بعض الخضار يتراوح بين 

 ..سلة الجنوب 
يؤثر إنتاج سهل حوران الخصيب من الخضار والفواكه في حركة تداول 
السلع في أسواق هال دمشق والمحافظات الجنوبية، لذا وصفت المنطقة بـ 

سواق أخرى، وإن بنسب ويمتد مثل هذا التأثير إلى أ”. سلة غذاء الجنوب“
أقل، لذا كان من الطبيعي أن يسهم في تخفيض األسعار. ويتوقع مدير زراعة 
درعا عبد الفتاح الرحال أن تتراوح نسبة هذا االنخفاض، حتى نهاية آيار 

%، وذلك بعد أن يكون إنتاج أغلب الخضار قد تكامل 40و 30المقبل، بين 
 .ودخل مرحلة الذروة

وستنتهي مشكلة ارتفاع أسعار البطاطا قبل نهاية الشهر الجاري، وفقا 
لرحال الذي أكد قرب إنتاج البطاطا للعروة الربيعية، لتسلك مسار الكوسا التي 
بدأت أسعارها بالتراجع بعد بدء اإلنتاج من مزارع وادي اليرموك، وكذلك األمر 

ن البندورة المنتجة في تلك بالنسبة للفول والثوم والبصل والبازالء، مبينا أ
، ستنزل إلى األسواق قبل نهاية آيار؛ ومع بداية الصيف ”الباكورية“المنطقة 

يتكامل نزول تلك المنتجة في مناطق المحافظة المختلفة، والتي تشكل تقريبا 
 .نصف اإلنتاج المحلي من هذا المحصول الرئيس في غذاء السوريين

 !المعوقات نفسها
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ني من المعوقات نفسها، وأن نكرر المطالب ذاتها بداية كل اعتدنا أن نعا“
، بهذه الكلمات يعبر المزارعون عن معاناتهم من نقص مستلزمات ”موسم

، والنقل والمحروقات، ”ترابة“اإلنتاج، سيما األسمدة اآلزوتية وسوبر فوسفات 
ومن ارتفاع أسعار البذور واألدوية الزراعية وغيرها، علما أن المساحة 

% من إجمالي مساحة المحافظة، مع وجود موارد 62لصالحة للزراعة تشكل ا
مائية ال بأس بها، علما أن درعا تصدرت، قبل األزمة، المحافظات في نسبة 

%، وتجري اآلن عمليات 90التحول إلى الري الحديث الذي وصل إلى 
 .إصالح وإعادة تأهيل شبكات الري 

  موسم مطير
ية في المحافظة محمد منير العودة تفاؤال حيال يبدي مدير الموارد المائ

الموسم الزراعي الجاري، بناء على الموسم المطير الذي ضاعف المعدل 
مم، في  320السنوي ألغلب مناطق المحافظة، ليبلغ متوسط المعدل بحدود 

وقت أسهم تواصل هطول األمطار بتوفير كميات كبيرة من المياه كانت 
وي الذي جرت العادة في المواسم قليلة األمطار تخصص لسقاية القمح المر 

أن يسقى مرتين، في كانون ثان وآذار، ما يوفر مزيدا من المياه للمحاصيل 
 .الصيفية

وتوجد في المحافظة، وفقا للعودة، شبكة سدود سطحية تضمن ريا معقوال 
مليون  92سدا، طاقتها التخزينية اإلجمالية  16للزراعات المختلفة، فهناك 

ر مكعب، ويعد سد الشهيد باسل األسد في منطقة سحم أكبر هذه السدود مت
ماليين، فسدا تسيل  10مليون متر مكعب، ثم الشيخ مسكين  20بطاقة 

وغدير البستان بسبعة ماليين لكل منهما، إلى جانب السدود والسدات األخرى 
 .)السعة التخزينية للسدة أقل من مليون متر مكعب(
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 المائيبرنامج لالحتياج 
أدت زيادة المساحات المروية باضطراد سنويًا، دون األخذ بالحسبان 
الموارد المائية المتاحة للزراعة في كل سنة مائية، إلى حدوث عجز مائي في 

، حسبما ذكر مدير الموارد 2017معظم األحواض، والذي بلغ، خالل عام 
تور محمد منهل الطبيعية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية الدك

مليار م مكعب، وللحد من هذا العجز اتخذت  1.533الزعبي، ما يقارب 
الحكومة مجموعة من السياسات واإلجراءات، منها تنمية البحوث العلمية 

 .المتخصصة في مجال استعماالت المياه
محطة مياه وري موزعة على  13وقال الزعبي إن هناك برامج بحثية في 

لمناطق البيئية المختلفة، مجهزة بمستلزمات تنفيذ البحث األحواض المائية وا
والكوادر العلمية، حيث يتضمن البرنامج نتائج االحتياج المائي الكلي 
للمحاصيل المختلفة في المناطق كافة، والتي تراكمت من خالل أبحاث 

عاما، ومن خالل العمل  25محطات البحوث المائية في سورية، خالل 
محطات ضمن مرجعية منظمة األغذية والزراعة العالمية البحثي في هذه ال

)فاو(، ويستخدم هذا البرنامج لحساب كمية المياه الالزمة لنمو النباتات 
)أشجار، محاصيل، خضار( نموًاجيدًا، وبشكل أمثل، وفق المعطيات المتاحة، 

 .ودون أي هدر، وذلك باستخدام طريقة الري المناسبة للنبات
 ..يبقى أن

قطاع الزراعي قطاعا رئيسا في االقتصاد الوطني، ومساهما مهما يعد ال
% 16.5في الناتج اإلجمالي المحلي، حيث ارتفعت نسبة هذه المساهمة من 

، بحسب تقديرات المكتب المركزي 2017% في 24.6، إلى 2011عام 
لإلحصاء. وال تأتي أهمية هذا القطاع من وصفه بالقطاع الضامن لألمن 
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، بل من حجم المساحات المستثمرة في اإلنتاج الزراعي، والتي الغذائي وحسب
تقدر بنحو ستة ماليين هكتار، كما أن الزراعة هي العمل الرئيس لنسبة كبيرة 

 http://syrianexpert.net/?p=48483 .من قوة العمل السورية
 
 سورية ..وبماذا نستفيد من ذلك؟لماذا ندفع الضرائب في  - 8

 
 03/01/2015السبت  B2B-SY خاص

في إطار نشرات التوعية المتتالية التي تصدرها هيئة 
األوراق واألسواق المالية السورية، تم إصدار نشرة توعية حملت اسم: الضريبة 
هي الثمن الذي ندفعه للرقي بالحضارة، وتناولت النشرة بحسب ما إطلع عليه 

" إجابات عن عدد من االسئلة المتعلقة بتعريف الضريبة B2B-SYموقع "
وأسباب دفعها، وخصائصها وأهداف فرضها على المجتمع، وختامًا بكيفية 

 نشر الثقافة الضريبية.
فالضريبة عبارة عن استقطاع نقدي تفرضه السلطات العامة على  

بشكل نهائي وبدون  االشخاص )الطبيعيين واالعتباريين( وفقاً لقدرتهم التكليفية
 مقابل وذلك بغية تغطية األعباء العامة وتحقيق دخل للدولة.

حيث ان قيام الدولة بتقديم الخدمات العامة للمواطنين يتطلب وجود 
مصادر تمويل ومن هذه المصادر الضرائب التي استفادت منها الحكومة 

منه حاليا لتقديم سابقًا لبناء المدارس والمستشفيات والمحاكم والخ، وتستفيد 
 خدمات الضمان االجتماعي والرعاية الصحية والتعليم والخدمات االجتماعية.

ويساهم كل شخص في المجتمع بتحّمل التكلفة اإلجمالية لقاء هذه  
القدرة على الدفع أي كلما كسب الفرد المزيد من المال  الخدمات وفقًا لفكرة 

http://syrianexpert.net/?p=48483
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 .دفع ضرائب أكثر
بخصائص الضريبة من حيث أنها فريضة مالية  هذا وذكرت نشرة التوعية

تجبى في صورة مبالغ مالية من المكلفين، كما أنها ضريبة الزامية فالمكلف 
ليس حرًا بدفعها أم ال، كما ان الضريبة ال تدفع نظير مقابل معين أي ال تدفع 
باعتبارها ثمنًا لخدمات معينة تؤديها الدولة لدافع الضريبة، وتجبى بموجب 

د قانونية، كما تتسم بأنها تحقق النفع العام أي توفر موارد مالية للدولة قواع
 .لتغطية النفقات العامة، كما أنها تفرض بما يتناسب مع القدرة المالية للمكلف

واوضحت النشرة االهداف الرئيسية للضريبة المتمثلة بأهدافها المالية 
دات دائمة من مصادر واالقتصادية واالجتماعية، فهي تستخدم لتامين ايرا

داخلية لخزينة الدولة، ووسيلة لتحقيق مجموعة من الغايات االجتماعية، كما 
إنها تستخدم كاداة في التدخل االقتصادي ومعالجة المشكالت المطروحة، 
كتشجيع االستثمار في مجاالت معينة من خالل تخفيض أو إلغاء الضرائب، 

وختمت نشرة التوعية بالتأكيد  .يرهمنع التمركز في المشاريع االقتصادية وغ
على وجوب نشر الثقافة الضريبية بين المواطنين من خالل قيام التشريعات 
الضريبية على نشر الوعي والثقافة التي تحّفز لدى المواطنين مفهوم أن هذه 
 الضرائب التي يتم فرضها ألهداف تعود بالمنفعة على دافعيها والمجتمع ككل.

https://b2b-
sy.com/news/25991/?utm_source=Jubna&utm_medium=Native&utm_campaign
=jubna_trending 

 
 
 
 

https://b2b-sy.com/news/25991/?utm_source=Jubna&utm_medium=Native&utm_campaign=jubna_trending
https://b2b-sy.com/news/25991/?utm_source=Jubna&utm_medium=Native&utm_campaign=jubna_trending
https://b2b-sy.com/news/25991/?utm_source=Jubna&utm_medium=Native&utm_campaign=jubna_trending
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 اسعار صرف العمالت

 
إطالق قناة رقمية وتوزيع مواد صحية وتشكيل فرق تطوعية ضمن  - 9

 الحملة الوطنية لالستجابة االجتماعية الطارئة

 سانا-دمشق 2020-04-12 
التي أقر خطتها ” الحملة الوطنية لالستجابة االجتماعية الطارئة“في إطار 

مجلس الوزراء مؤخرًا لدعم الفئات والشرائح األكثر احتياجًا بدأت وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل إجراءاتها على أرض الواقع من خالل إطالق قناة رقمية 

 .ختلف المحافظاتوتوزيع سلل غذائية وصحية وتشكيل فرق تطوعية بم

الهادفة لجمع بيانات وطلبات http://ncsr.sy  القناة الرقمية
ام تي “الفئات األكثر احتياجًا أطلقتها الوزارة مساء اليوم بالتعاون مع شركة 

لالتصاالت حيث بدأت القناة وفق مدير التخطيط والتعاون الدولي في ” ان
مود الكوا باستقبال الطلبات من جميع المحافظات للفئات األكثر الوزارة مح

عاماً وما فوق واألسر التي ترعى ذوي اإلعاقة والعمال  70احتياجاً من مسنين 
المياومين وأصحاب المهن الحرة الذين توقفت أعمالهم نتيجة اإلجراءات 

 .االحترازية التي اتخذتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا

 USD EUR GBP JPY AUD 
1 USD 1.0000 0.91712 0.81050 108.818 1.61528 
1 EUR 1.09019 1.0000 0.88364 118.635 1.76108 
1 GBP 1.23361 1.13146 1.0000 134.245 1.99270 

http://ncsr.sy/
http://www.sana.sy/wp-content/uploads/2020/04/20-16.jpg
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بين في تصريح لمندوبة سانا أنه يمكن ألي شخص من الفئات الكوا 
المذكورة أعاله الدخول للقناة الرقمية وتسجيل بياناته عبر استمارة متاحة بشكل 
سهل يمكن ألي شخص التعامل معها موضحًا أن هذه البيانات تهدف 
إلحصاء عدد المستفيدين من الحملة وإضافة معلوماتهم إلى قاعدة البيانات 

ى مؤسسة التأمينات االجتماعية واتحادي العمال والحرفيين ما يساعد لد
بالوصول إليهم بشكل دقيق وبالتالي توسيع مظلة الحماية االجتماعية لكل من 

 .يحتاجها
من جهة أخرى وضمن اإلجراءات التنفيذية للحملة شكلت الوزارة وفق 

انمئة متطوع من الكوا فرقًا تطوعية بلغ عدد األفراد فيها عشرة أالف وثم
مختلف المحافظات حيث تعمل هذه الفرق مع لجان األحياء والوحدات اإلدارية 
وبالتنسيق مع وزارتي الشؤون االجتماعية والعمل واإلدارة المحلية والبيئة 

 .ومنظمة الهالل األحمر العربي السوري 
وتعمل الفرق التطوعية حسب الكوا على المساعدة بتوزيع السلل الغذائية 
حيث قامت الحملة عبرهم وبمشاركة عدد من الجمعيات األهلية بتوزيع ثمانين 
ألف سلة غذائية وصحية حتى اآلن في دمشق وريفها وطرطوس والالذقية 

مستودعًا لإلمداد بالمواد الغذائية والصحية المراد  375الفتًا إلى أنه تم تجهيز
 .توزيعها

الذين ال يستطيعون التسجيل كما تقوم الفرق التطوعية بمساعدة األشخاص 
في القناة الرقمية اإللكترونية والسيما ذوي اإلعاقة والمسنين للدخول إلى القناة 

 .وملء بياناتهم ليصار إلى حصر إعداد هذه الفئات
من جهة أخرى شكلت الوزارة ضمن الحملة فرقاً تطوعية عاملة في المجال 

ممرض لدعم النشاطات الصحي ووصل عددهم إلى ألفين وثالثمئة طبيب و 
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 .واألعمال التي تنفذها وزارة الصحة في جميع المحافظات
ولفت الكوا إلى أن الوزارة خصصت أيضًا حسابًا مصرفيًا لصالحها 
الستقطاب المساهمات المالية وتخصيصها لدعم الجهود الرامية إلى تخفيف 

الناجمة عن األعباء المترتبة عن العمال ومعالجة التداعيات االجتماعية 
اإلجراءات االحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد موضحاً أن قيمة مبلغ 

ستحدد وفقًا للبيانات واألعداد التي سيتم جمعها عبر القناة ” بدل التعطل“
الرقمية والجهات المعنية وستقدم قيمتها من خالل الصندوق الوطني للمعونة 

 .االجتماعية التابع للوزارة
وأشار الكوا إلى أن الوزارة عممت على مديرياتها عدم قبول تسجيل أي 

لضمان عدم تسريح ” خالل الفترة الراهنة“استقالة لعمال من القطاع الخاص 
أي عامل إضافة إلى متابعة أرباب العمل في هذا القطاع وضمان استمرارهم 

فيين وغرفتي بمنح موظفيهم الرواتب وذلك بالتنسيق مع اتحادي العمال والحر 
الصناعة والتجارة مؤكدًا أنه لم ترد أي شكوى حتى اآلن حول ذلك من أي 

 .عامل
الخطة “يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في الخامس من الشهر الجاري 

بهدف حشد كل جهود الجهات ” الوطنية لالستجابة االجتماعية الطارئة
ئات والشرائح األكثر الرسمية المعنية والمجتمع األهلي والمحلي لدعم الف

احتياجًا بعد سبر كل البيانات الالزمة بالتنسيق مع اتحادات الغرف المعنية 
 إيناس سفان   .واتحاد نقابات العمال ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل

https://sana.sy/?p=1135808 
 
 

https://sana.sy/?p=1135808
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 .. شهريًا من االقتصاد السوري كورونا يسرق ألف مليار ليرة  - 10

 12/4/2020المصدر : الوطن   
قّدر رئيس قسم المصارف في كلية االقتصاد بجامعة دمشق، الدكتور 
علي كنعان، خسائر االقتصاد بألف مليار ليرة سورية، شهريًا، أي بما يزيد 

مليار ليرة يوميًا، وذلك بعد تعطل أغلب القطاعات االقتصادية  33.3على 
العمل، إثر إجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجّد، وحظر التجول عن 

وبين أنه تم تقدير الخسائر خالل شهري آذار  .المطبق للوقاية من الفيروس
ونيسان بحدود ترليوني ليرة، وفي حال استمر الحظر لغاية حزيران القادم 

 .تريليونات ليرة ٤ستكون الخسائر بحدود 
اعات االقتصادية تضررت بشكل سلبي من ولفت إلى أن أغلب القط

إجراءات الحظر، والتي استفادت هي قليلة جدًا، منها قطاع االستيراد، الذي 
استفاد بشكل ملموس خالل الفترة الحالية نظرًا لزيادة نشاطه لتأمين 

وبّين أن القطاع العام تضرر بشكل كبير، ألن حجم اإلنتاج لديه  .االحتياجات
 .تدفع األجور للعاملين من دون إنتاجانخفض، والحكومة 

بدوره بّين رئيس قسم االقتصاد في الكلية، الدكتور عدنان سليمان، أن 
االقتصاد السوري سوف يعاني خسائر كبيرة في حال استمر الحظر لحزيران 
 .القادم، أي بمعدل ربع عام، حيث ستنخفض معدالت النمو والناتج المحلي

اد بشكل كبير، وحّقق أرباحًا بالمليارات، هو قطاع ونوه بأن القطاع الذي استف
تجارة المواد الغذائية، مشيرًا إلى أن بعض المواد الغذائية ارتفعت اسعارها منذ 

 .%٦٠و ٤٠شباط الماضي وحتى تاريخه بنسبة تتراوح بين 
وكان تجار وصناعيون طالبوا بفتح جزئي لألسواق، من أجل استمرار 
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صادية، محذرين من كارثة اقتصادية إذا لم يتم العمل العمل في األنشطة االقت
 .بهذا الشأن ودعم القطاعات المتوقفة عن العمل

ويرى مراقبون، أن خسارة االقتصاد كبيرة، جراء تعطل النشاط االقتصادي، 
لكن التكلفة ستكون أكبر بكثير من الخسارة في حال تفشى الفيروس، وتشمل 

يًا، لكنها خطيرة صحيًا وإنسانيًا، مع ضرورة مجاالت ال يمكن قياس أثرها نقد
أن تعمل الحكومة باتجاه فتح جزئي لألنشطة االقتصادية، ضمن شروط 
السالمة العامة، والنظر بتقديم إعانات ودعم نقدي وعيني للمتضررين، بشكل 

 48718http://syrianexpert.net/?p= .إسعافي
 

رغم كورونا.. فالحو سورية مستمرون في العمل لتأمين احتياجات  - 11
 فيديو-المواطنين

 سانا-ريف دمشق 2020-04-15 
يبقى الفالح في كل الظروف عصب العمل الزراعي والنواة األساسية 
لتأمين المنتجات الغذائية للمواطنين وهو ما دفعه اليوم لالستمرار بالعمل بكل 

أرضه متسلحًا بإجراءات الوقاية والتعقيم الالزمة للتصدي لفيروس طاقته في 
كورونا وهدفه األول رفد السوق المحلية وعدم السماح بانقطاع المواد الزراعية 

 .األساسية بشقيها النباتي والحيواني السيما في الفترة الراهنة
اتساع مساحات األراضي واألجواء المفتوحة بالعمل ساعدت الفالحين 

لى االستمرار وفق الفالح محمد الطرشان الذي أكد لمندوبة سانا أن إمكانية ع
انتشار الفيروس في األراضي الزراعية وبين الفالحين ضعيفة جدًا ألن بيئة 
العمل الزراعي مفتوحة ما يخفف احتمال إصابة العاملين به بالفيروس فالفالح 

 .أناس خارج أرضهمقيم بأرضه ال يتجول من مكان لمكان وال يحتك مع 

http://syrianexpert.net/?p=48718
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فريق سانا رصد عمل الفالحين في األراضي الزراعية ببلدتي الكسوة 
والطيبة بريف دمشق والتقى عددًا منهم حيث أكدوا أنهم كانوا وما زالوا يعملون 
من أجل توفير مقومات االقتصاد الوطني وسيبذلون جهوداً مضاعفة في سبيل 

 .المحلية في الظروف القائمةتأمين الخضار والمنتجات الزراعية للسوق 
الفالح محمد شموط أكد التزامه بالعمل واستمراريته لتأمين احتياجات 

 .المواطنين من المنتجات الزراعية خالل فترة الحجر الصحي
في حين بينت الفالحة أمينة اآلغا التي تعمل وصديقاتها في عشابة الخس 

ا حتى الثانية ظهرًا لتأمين أنها تبدأ عملها من الساعة السابعة والنصف صباح
المحاصيل الزراعية الطازجة لعائلتها وللمواطنين بشكل يومي مؤكدة التزامها 

 .بإجراءات الوقاية الشخصية أثناء العمل من كمامات وقفازات
من جانبه تحدث الفالح أركان الحالق عن أنواع المزروعات التي يقوم 

البطاطا والثوم والفول “نوع بين بزراعتها في هذا الوقت من السنة والتي تت
مبينًا أنه تم تقليص عدد الفالحين في األرض الواحدة ” والبازالء والشعير

وأصبح العمل يقتصر على أفراد االسرة المالكة لألرض كإجراء احترازي من 
 .خطر فيروس كورونا

رئيس اتحاد فالحي دمشق وريفها محمد خلوف أكد أن الموسم الحالي 
وفير وهي نتيجة طبيعية لما قدمته الحكومة من تسهيالت ودعم  جيد وإنتاجه

للفالحين إضافة إلى كميات األمطار الهاطلة مما ساهم في زيادة المساحات 
 .المزروعة

مدير زراعة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة بين أنه في ظل اإلجراءات 
مزارعون ومربو االحترازية الحكومية للتصدي لفيروس كورونا المستجد استمر ال

الثروة الحيوانية بالعملية اإلنتاجية الزراعية والذهاب إلى حقولهم ومزارعهم 
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وخدمة محاصيلهم وتسويق منتجاتهم الزراعية للسوق المحلية مع اتخاذ كل 
أقنعة واقية وقفازات وغسل األيدي بالماء “التدابير الوقائية الالزمة من 
عليمات وزارة الصحة للحفاظ على وفق ت” والصابون والتباعد االجتماعي

 .السالمة العامة
ونوه زيادة بالتسهيالت التي تم تقديمها للفالحين من تأمين مستلزمات 

البذار والسماد والمحروقات إضافة إلى تسهيالت استالم وتسويق “اإلنتاج من 
 .”المحصول من خالل تسهيل حركة اآلليات التي تنقل المحاصيل لسوق الهال

الفالحين مستمرون بالعملية االنتاجية في “دة حديثه بالقول إن وختم زيا
ظل مخاطر فيروس كورونا كما كانوا مستمرين في العملية اإلنتاجية خالل 

 .”سنوات الحرب
رئيس دائرة زراعة الكسوة المهندس هشام الصياد أوضح أنه نتيجة 

العمل في الوقت اإلجراءات االحترازية للتصدي النتشار فيروس كورونا أصبح 
الحالي مقتصرًا على الفالحين المقيمين في نفس الحقول والقرى وهم قادرون 
على تغطية الحقول الموجودة الفتًا إلى أن الفالح يمكن أن يعمل أكثر من 
المعتاد لتأمين المحاصيل الزراعية للسوق وخاصة أن المحاصيل المزروعة 

 .مطلوبة يومياً 
لفالحين في الظرف الراهن بين الصياد أن وزارة وعن التسهيالت المقدمة ل

الزراعة قدمت جملة من التسهيالت تمثلت في تزويد الفالح بالمبيدات الحشرية 
من الصيدلية الزراعية في كل منطقة واألسمدة واستثنائها من الحظر لتأمين 
كل المستلزمات الزراعية للفالحين في أي وقت إضافة لتأمين نقل المنتجات 

 بشرى برهوم .المناطق والمحافظات وتسهيل حركة اآللياتبين 
https://sana.sy/?p=1136971 

https://sana.sy/?p=1136971
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 )أمل( أول جهاز تنفس اصطناعي سوري الصنع - 12

 سانا-حلب  2020-04-16  
أطلقت غرفة صناعة حلب اليوم أول جهاز تنفس اصطناعي محلي 

تم تنفيذه وتصميمه بخبرات وطنية بعد إجراء االختبارات ” أمل“الصنع باسم 
الطبية الالزمة وسيتم تقديمه لوزارة الصحة العتماده في المشافي ومراكز العزل 

 .الطبي المخصصة للتصدي لفيروس كورونا
غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي خالل المؤتمر  وأوضح رئيس

الصحفي الذي أقيم اليوم في مقر غرفة الصناعة إلطالق الجهاز أنه تم البدء 
بتنفيذه من خالل تكليف الغرفة لفريق عمل طبي وتقني وباالعتماد على 

يوما تم إنجازه وتجريبه وهو مشروع  16الكوادر والخبرات المحلية وخالل مدة 
لمي وخيري ال يهدف إلى الربح المادي وإنما إلى تشجيع البحث العلمي ع

وربطه بالتطور الصناعي الفتا إلى أهمية هذا اإلنجاز الذي يحقق المعايير 
 .العالمية الطبية

وبين أنه سيتم تسليم الجهاز أصوال إلى وزارة الصحة إلجراء التجارب 
جهزة اخرى من قبل غرفة أ 10عليه واعتماده وعلى ضوء ذلك سيتم إنتاج 

الصناعة والتبرع بها لوزارة الصحة ومن ثم التوجه لبيع المنتج بسعر التكلفة 
وهو مشروع علمي مفتوح ولن يتم احتكاره لإلسهام في التصدي لفيروس 

 .كورونا
وبين الدكتور خير الدين طرشة المشرف على تنفيذ المشروع أنه تم تشكيل 

إنتاج جهاز التنفس االصطناعي ووضع تصاميم فريق علمي لدراسة مشروع 
هندسية وإيجاد القطع االلكترونية والطبية الالزمة ومن خالل تطبيق المعادالت 
التفاضلية والخوارزميات الالزمة للعمل تم تنفيذ المشروع الذي يحاكي األنظمة 
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العالمية الطبية بجهود محلية الفتا إلى أن الجهاز قابل للعمل في المشافي 
 .والمراكز الصحية ويمكن أن يعمل باألوكسجين أو الهواء أو كليهما معا

وفي تصريحات لمراسل سانا قال الصناعي تيسير دركلت الذي عمل على 
إن هذا العمل تطلب جهودا مضاعفة وواجهنا صعوبات بالتنفيذ “تنفيذ الجهاز 

عليها  نظرا لعدم توافر القطع االلكترونية والطبية الالزمة وتم التغلب
الفتا إلى أهمية إنجاز هذا الجهاز في ظل ” باالستعاضة بقطع موازية لها

اإلجراءات االقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب 
 .السوري 

وأوضح المهندس فراس كنعان مسؤول قسم التصميم في الفريق التقني 
على القطع المحلية المشكل إلنتاج جهاز التنفس االصطناعي أنه تم االعتماد 

في التصنيع وكان هناك تحد باختيار شكل الجهاز بما يتناسب مع القطع 
أجهزة ليتم  5الموجودة وتمت دراسة عشرات التصاميم على الحاسب وتنفيذ 

أخيرا اختيار هذا الجهاز بأقل حجم وأخف وزن كي يتم استخدامه في سيارات 
قصي رزوق   .والمشافياإلسعاف ومراكز الحجر الصحي والعزل الطبي 

https://sana.sy/?p=1137493 
 

 ..برنامج دعم أسعار الفائدة نحو القطاعات ذات األولوية - 13

 04/2020 /16المصدر : الثورة  
كشفت وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية عن تشميل مجموعة من المواد 

واإلنتاجية ببرنامج دعم أسعار الفائدة، والذي جاء ضمن  القطاعات الصناعية
االتفاق الموقع بين وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية عبر هيئة دعم وتنمية 
اإلنتاج المحلي والصادرات والمصارف العاملة في سورية لدعم أسعار فوائد 

https://sana.sy/?p=1137493
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 ..%7القروض بنسبة ال تتجاوز 
ج يعتبر خطوة مهمة في دعم وتنمية وزارة االقتصاد بّينت أن هذا البرنام

النشاط االقتصادي صناعي كان أم زراعي وذلك من خالل تخفيف أعباء 
التمويل وتوجيهه نحو القطاعات ذات األولوية، بما ينعكس إيجابًا على تأمين 
احتياجات المواطنين محليًا، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة اإلنتاج والتوّسع 

 .باتجاه التصدير
قطاع ومادة متنوعة ومختلفة ببرنامج دعم  23أكدت تشميل ” قتصاداال“ 

أسعار الفائدة على اختالف القطاعات اإلنتاجية، مبينة أن هذا البرنامج ولحد 
اآلن قد شمل ترميم وإعادة تشغيل وإقامة مشاريع صناعة مكونات الطاقات 

وإعادة تشغيل  المتجددة، وإقامة معامل إلنتاج األلواح الزجاجية، وكذلك ترميم
وإقامة معامل صناعة ألوح الفورميكا بدءًا من المادة األولية، وإقامة معامل 
إلنتاج اإلنفيرترات، وصناعة أجهزة اإلنارة وترميم وإعادة تشغيل وإقامة معامل 

 .إلنتاج البطاريات
كما شمل البرنامج صناعة األقمشة المصنرة وصناعة الخيوط ودعم 

وتشغيل وترميم منشآت صناعة النسيج اآللي والتريكو  المصابغ وأيضًا إقامة
والسّجاد والموكيت، بالتوازي مع صناعة الورق من أنواع دوبلكس وتيست الينر 
ووايت توب وسايزنغ ونصف الكيماوي، إلى جانب ترميم وتشغيل المنشآت 
المتوقفة عن العمل لصناعة السيراميك والرخام والغرانيت واالسمنت الالصق 

 .لدسبار وإقامة معامل إلنتاج الغرانيت واالسمنت الالصق والفلدسباروالف
وضمن ذات اإلطار فقد أوضحت وزارة االقتصاد أن برنامج دعم سعر 
الفائدة شمل ترميم وإعادة تشغيل معامل صناعة اآلالت وخطوط اإلنتاج 
وتطوير وتوسيع صناعة التجهيزات المنزلية، إلى جانب ترميم المنشآت 
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رة والتوّسع واستبدال خطوط اإلنتاج والقوالب أو تجديدها أو شراء المتضر 
قوالب جديدة لصناعة أدوات المائدة واألدوات المطبخية، وإنشاء أو ترميم 
منشآت المباقر، ودعم تشغيل المداجن المتضررة والمتوقفة عن العمل والتي 
 .تحتاج إلى إعادة تأهيل، صناعة النشاء والقطر الصناعي

ات المنوال نسجت وزارة االقتصاد في هذا البرنامج بتشميل قطاعات وعلى ذ
إضافية يبرز منها إقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة األدوات واألجهزة 
الطبية، وإعادة تأهيل معامل األدوية البيطرية المتضررة أو إقامة معامل إلنتاج 

شغيل معامل أدوية بيطرية جديدة غير منتجة محليًا، ناهيك عن إقامة وت
إلنتاج مستلزمات الري الحديث، وتأسيس وتوسيع وتشغيل معامل عبوات 

األلمنيوم الطرية وألواح األلمنيوم المدمجة بدءًا ” تيوبات”األلمنيوم القاسية و
من المادة األولية، وكذلك كابالت وقضبان األلمنيوم بدءًا من مرحلة البيليت 

ميم أو إضافة خطوط جديدة لصناعة بالنسبة للقضبان والكابالت أيضًا، تر 
 .األلكيد ريزن والبولي فينيل أسيتات السترين أكريليك

http://syrianexpert.net/?p=48927 
 

أستاذ جامعي يبدد مخاوف السوريين من الزلزال.. لكنه يطلب  - 14
 ..الحذر

 04/2020 /16تلفزيون الخبر  –صفاء اسماعيل 
قال األستاذ في كلية العلوم في جامعة تشرين الدكتور مظهر بايرلي 

إن الهزات األرضية المتالحقة التي تشهدها البالد ربما تكون “لتلفزيون الخبر: 
” كتنفيس“مؤشر لحدوث هزة كبيرة أو زلزال كبير، وقد تكون أيضاً هزات عادية 

 .”ألرضية ولن يتبعها أي هزة قويةللقشرة ا

http://syrianexpert.net/?p=48927
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تعرضت سوريا عبر تاريخها لعدد كبير من الزلزال وفي “وأضاف بايرلي: 
المناطق األكثر عرضة للهزات “، مشيراً إلى أن ”أماكن متفرقة كالالذقية وحماه

هي منطقة الساحل والمنطقة الوسطى وذلك بسبب وجود صدوع وفوالق، أي 
لة واحدة ولذلك فهي معرضة للهزات أكثر من أن سطح األرض فيها ليس كت

 .”غيرها
مناطق الخطر الزلزالي في سوريا تمتد من خليج العقبة “وأوضح بايرلي أن 

مرورًا بفالق بسيمة وفالق سرغايا بريف دمشق، وفالق دمشق الذي يمتد على 
 .”كيلومترًا، وفالق جبلة وصواًل لصدع األناضول شماالً  50مسافة 

يكون هناك مركز رصد في العالم قادر على التنبؤ بزمن “أن ونفى بايرلي 
حدوث الزلزال أو مكانه، حتى ما يشاع أن الحيوانات قادرة على التنبؤ بحدوث 

قد تشعر بها الزواحف باعتبار أن “، مستدركًا: ”الزلزال هو كالم غير دقيق
 .”وان فقطجسدها يالمس األرض إال أنها تشعر بالهزة أو الزلزال قبل حدوثه بث

وعن اإلجراءات الوقائية التي يجب على المواطنين إتباعها أثناء حدوث 
الزالزل أو الهزات األرضية للتخفيف قدر المستطاع من الضرر الواقع من 

ضرورة حماية الرأس من “الزالزل أثناء حدوثها دعا بايرلي المواطنين إلى 
نزول تحت الطاولة إذا خالل االستناد إلى حائط أساسي تحت األعمدة، أو ال

كانوا جالسين بقربها، مع البقاء في المنزل واالبتعاد عن النوافذ وأدوات اإلضاءة 
 .”واألثاث الذي يمكن أن يسقط وذلك حتى تتوقف الهزة

في حال كان الشخص في الخارج، يجب االبتعاد عن “وأضاف بايرلي: 
الفسيحة، وفي حال المباني واألشجار وخطوط الطاقة والتوجه إلى المناطق 

كان الشخص في السيارة يجب التوجه لمكان بعيد عن المباني، والبقاء في 
 .”السيارة حتى انتهاء الهزة األرضية
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الخروج من المنزل بعد الهزة مباشرة فقد يعقبها “وشدد بايرلي على عدم 
هزات أخرى تابعة وعليه فانه من األفضل أن تبقى المواطنين جالسين لفترة 

 .”الهزة األولىبعد 
 14/4/2020وكان سجل المركز الوطني للزالزل خالل الفترة من تاريخ 

هزات أرضية قبالة الساحل السوري كان أقواها 6حدوث 15/4/2020وحتى 
كم عن  38كم، تبعد مسافة  10على مقياس ريختر وعمق  4.7بشده قدرها 

ضافة إلى العديد مدينة الالذقية وتم الشعور بها في معظم المدن السورية، إ
 http://syrianexpert.net/?p=48914 .من الهزات اإلرتدادية

 
في ” طنبور الفاسدين ” بطاقة رشيقة تكشف هواة العزف على  - 15

 ..”سورية..إن كنت بريئًا لِم كل هذا الصراخ
 :الخبير السوري 

ة هدر وتهريب وفساد في جانب معين من عندما تتأكد الدولة أن ثم
األنشطة الخدمية واالقتصادية وبخاصة المرتبطة بحاجة المواطنين ولدها 
الوسيلة الناجعة و التي اثبتت جدواها في حل منظومة فساد وتهريب سابقة 
فان عدم استخدام هذه الوسيلة لحل المشكلة الحالية هو تكريس لهذه المشكلة 

كيد ولن تجد لها حال في المستقبل. الحديث هنا عن عملية التي ستتفاقم بالتأ
الفساد و التهريب و الهدر فيما يتعلق بكافة مراحل تصنيع الخبز و الذي هو 
قوت وغذاء المواطنين الرئيسي والذي كان وسيبقى خطا أحمرا في التعاطي 
معه سواء في عملية تصنيعه حتى وصوله إلى المواطنين والوسيلة التي 

اعت تجفيف منابع فاسد وتهريب المشتقات النفطية من مازوت أو غاز استط
سابقا في ظل محدودية الموارد من هاتين المادتين مع العقوبات المفروضة 

http://syrianexpert.net/?p=48914
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على البالد وصعوبة استيرادها وتوفير الكميات الالزمة لحاجة البالد هي 
من خالل او ما يسمى بطاقة الخدمات االلكترونية ” البطاقة الذكية“ببساطة 

توزيع الموارد المتاحة على المواطنين و التي تؤمنها وزارة النفط المتمثلة بشركة 
محروقات وحسب ما هو متوفر لديها من كميات. ومع بداية تطبيق البطاقة 
الذكية لتوزيع تلك المشتقات شهدت وسائل التواصل االجتماعي هجوما منقطع 

م العلم بالشيء و الجهل و الخلط النظير.. لن نقول إال انه كان فيه من عد
وبين البطاقة الذكية ” شركة محروقات“بين من يدير توزيع هذه المشتقات وهي 

و التي نعود لنؤكد انها وسيلة لتنظيم الحصول على الموارد ومنها المشتقات 
النفطية القليلة حيث ساهم في هذا الهجوم ممن كانوا مستفيدين من عملية 

ي كانت سابقا و الخلط المقصود بهدف اجهاض تلك توزيع المشتقات الت
لتجربة و التي عبرت حاليا إلى بر األمان واستقرت.. فلوال تلك البطاقة كيف 
كان المواطن سيحصل على اسطوانة الغاز حاليا في ظل تراجع الواردات من 

بالمئة من احتياجات لبالد كنا سنرى طوابير طويلة تحمل  36الغاز الى 
وتنتظر الدور الذي قد يأتي وال يأتي واسطوانات قد تباع بعشرات  اسطواناتها

أضعاف ثمنها. اليوم وقد اثبتت هذه البطاقة جدواها في توزيع المشتقات 
النفطية سابقا وفي توزيع المواد التموينية الحقا بحسب ما هو متوفر لدى وزارة 

المالحظات التي  التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع االخذ بعين االعتبار
واجهت عملية التوزيع.. فإن الدولة يبدو أنها حسمت امرها لضرب عصفورين 
بحجر واحد هو من جانب اختيار هذه الفترة لتطبيق توزيع الخبز عبر البطاقة 
الذكية هو تخفيف االزدحام على األفران انسجاما مع االجراءات االحترازية 

خر اغالق مزاريب تهريب الطحين للوقابة من فيروس كورونا ومن جانب ا
الذي تقدمه الدولة بسعر مدعوم ليقوم أصحاب األفران باالتجار بجزء من 
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مخصصاتهم عبر بيعه في السوق بأسعار حرة لالستفادة من فرق الدعم اضافة 
الى االتجار بالخبز سواء من قبل أصحاب األفران انفسهم أو من يشترون 

وانات وهناك حادثة لضبط احد المعتمدين قبل الخبز لتجفيفه وبيعه كعلف للحي
ربطة خبز كانت مخصصة للمواطنين وقام بتجفيفها  300ايام لديه نحو 

لبيعها لتجار األعالف.. وان كان ثمة من يكتب ضد توزيع الخبز بموجب 
البطاقة الذكية ويستبق التجربة التي تبدأ اعتبار من اليوم بدمشق و ريفها 

ة من خالل خلق رأي عام ضدها فإنه يصب في خانة ويحاول افشال التجرب
المنتفعين من حلقات فساد تهريب الطحين المدعوم و االتجار بخبز المواطنين 
.. فان كنت التدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة أعظم.. وهنا البد 

فرن على  1400من االشارة الى ان عدد االفران الخاصة يصل الى أكثر من 
رية وهؤالء جميعا ودون استثناء كانوا يستفيدون من تهريب الطحين مستوى سو 

وعلى مرأى المواطنين اضافة الى االف المستفيدين من تجار الطحين 
وأصحاب افران الخاصة وتجار خبز واعالف وغيرهم.. فال غرابة ان نجد 
 أصواتا كثيرة تعترض على هذه التجربة في بدايتها وكون اآللية الجديدة اغلقت
جزء كبير من ابواب االنتفاع حيث تضبط هذه األلية مدخالت كل فرن من 
كميات الطحين ومخرجاته من كميات الخبز إلى المعتمدين وهؤالء ايضا يتم 
ضبط مبيعاتهم من الخبز الى المواطنين وبشكل مؤتمت مع وجود بطاقات 

لى واجهزة خاصة لضبط كل هذه العملية.. مع ترك هامش للمعتمدين يصل ا
بالمئة لتوفير احتياجات االفراد ممن ليس لديهم بطاقة والتي يمكنه  10

الحصول عليها خالل مدة عند تسجيل معلومات عنه لدى مختار الحي او 
رئيس البلدية . وان شكل موضوع جودة الرغيف هاجسا لدى المواطنين فان 

يلة كفيل زيادة عدد المعتمدين ونقاط البيع و حصول كل معتمد على كميات قل
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بعدم تكدس ربطات الخبز لفترات طويلة و بالتالي حصول لمواطن على خبز 
جيد عند تأكده من موعد وصول مخصصات كل معتمد بالقرب من مكان 
سكنه. وان كانت التجربة في بدايتها فانه علينا دعم هذه التجربة عبر البطاقة 

لكي نحصل جميعنا الذكية وتقديم المالحظات بشكل حضاري لتستقيم التجربة 
كمواطنين على حقوقنا من الدعم المخصص لنا و ليس خلق الفوضى دون 

 http://syrianexpert.net/?p=48907 أحمد سليمان .هدف
 

  /76حديث االربعاء االقتصادي رقم / - 16
 السبات االقتصادي         

اقتصاديا جديدا وال يوجد له أي تعريف اقتصادي قبل   ليس مصطلحا
جائحة )كورونا المستجد( بل هو تعبير نشأ حديثًا منذ عدة أيام للداللةوالتعبير 
عند بعض الدول التي تضرر اقتصادها من تداعيات أزمة كورونا وحاجتها 

لمتقدمة لالستيقاظ من السبات االقتصادي الذي عصف بهذه الدول وخاصة ا
منها وأدخل اقتصادها الى غرف العناية المركزية بدون سابق انذار واحتاجت 
من خالل ذلك ألجهزة تنفس اقتصادية إلعادة ضخ االوكسجين لمفاصل العمل 
االقتصادي بجميع تفرعاته الصناعية والتجارية والخدمية و الذي تضرر بشكل 

 .وقف االعمال بشكل مفاجئكبير من جراء االغالق واإلقفال ومنع التجول وت
وألول مرة يحدث في الكرة االرضية نوع من التماهي بين الدول سواء في 

 .االجراءات المتخذة
أو في األضرار الصحية واالقتصادية حيث تساوت في ذلك الدول الغنية 

  مع الفقيرة على حد سواء.
وألول مرة تضاف لسلسلة الدورات االقتصادية المعروفة في العالم 

http://syrianexpert.net/?p=48907
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من ركود وكساد الى انتعاش فازدهار تسمية جديدة مما اصبح   الرأسمالي
يعرف)بالسبات االقتصادي( وهو بمثابة تراجع اقتصادي قسري حدث في كل 
دولة ولكن هذه المرة بملء إرادة هذه الدول وباجراءات احترازية لمنع تفشي 

لجسد الوباء ولكنها أدت لتوقف أغلب األعمال و النشاطات الحيوية ل
 ....االقتصادي بصورة مؤقتا مبدئيا وال يمكن تحديد مداها النهائي

وفرض ذلك السبات االقتصادي أو الغيبوبة المؤقتة على الدول بأن تعيد 
ترتيب اولوياتها بشكل كامل ومفاجئ ولتضع الصحة قبل التعليم والصناعة 

تى مزاولة والتجارة ولتهتم بصناعة الدواء قبل صناعة السياحة و السفر وح
المهن والحرف ولتضع المعقمات والمطهرات في مرتبة األولويات قبل عروض 

 .األزياء و قبل المطاعم والفنادق والمسارح
انه عالم جديد يولد ببطء وسيعيد ترتيب الدول والشركات وفق قواعد 
تنافسية جديدة. ومن يظن أن شركات عمالقة وحتى صغيرة سوف تستمر بعد 

االستئجار وتسديد فوائد القروض وغيرها من تكاليف التشغيل  تكبدها لنفقات
الثابتة في مواجهة حالة االغالق والتراجع من يظن ذلك فهو مخطْى. وستعلن 

 .. شركات إفالسها إن لم دوال بذاتها
لقد توضح اليوم أكثر من أي وقت مضى أهمية هرم )ماسلو( الحتياجات 

عندما قسم تدرج هذه  1943عام   ماسلو (االنسان الذي قدمه العالم) ابراهام 
 :من قاعدة الهرم الى قمته وفق التالي  الحاجات
االخراج )وهي  –التوازن -الجنس-النوم-الماء -الطعام -التنفس -1

 الحاجات الفيزيولوجية(
األمن األسري  -أمن الموارد –األمن الوطني  –السالمة الجسدية  -2

 ن(والصحي والممتلكات )حاجات األما
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األلفة الجنسية )الحاجات  –العالقات االسرية  –الصداقة  -3
 االجتماعية(

 احترام اآلخرين )الحاجة للتقدير( –االنجازات  –الثقة  –تقدير الذات  -4
وأخيرا وفي قمة الهرم الحاجة لتحقيق الذات من خالل االبتكار وحل  -5

 .المشاكل وتقبل الحقائق
عن عبث كون حاجة التنفس هي في أولى ولم يأت وباء كورونا التنفسي 

 ... أولويات الحياة وفي قاعدة هذا الهرم
وال  /19اشهر على وباء كورونا المستجد بنسخته / 4وبعد مرور حوالي 

مثال   21أو   20ندري هل سيستمر في في تداعياته وهل هناك نسخ جديدة 
ألول مرة تتفوق المواد إال أن ما يهمنا فعال أنه و     ال سمح هللا.  ... وما بعد

وألول مرة تزداد أهمية   الغذائية على منتجات و مشتقات البترول والغاز
المشافي على الفنادق والمطاعم و تتبوأ خدمات االنترنت والعمل عن بعد 

 .المرتبة االعلى عن خدمات االحتكاك المباشر التقليدي
ية رغم أهمية اضرار كورونا االقتصادية أكبر بكثير من أضرارها الصح

صحة االنسان وسالمته، فهل تقلب كورونا مفاهيم علم االقتصاد وأساسياته 
المعتمدة على موائمة الموارد المحدودة مع الحاجات الغير محدودة وتصبح 
القاعدة تركز على حاجات محدودة وتقف عندها جميع الخدمات غير االساسية 

فعندها   ظرية التنمية صفرومتطلبات الرفاهية والبذخ وتعيد الحديث عن ن
 .سوف تبرز دول وتختفي دول بهذه المقولة الجديدة

قديمًا كانت توصف الدول النامية بأنها نائمة ويجب أن تستيقظ من 
سباتها، أما اآلن وبعد كورونا فأصبحت جميع دول العالم بحاجة لقرع جرس 

القية وعقالنية االستيقاظ والبدء ببناء اقتصاد جديد مبني على قواعد اكثر اخ
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 .وتراتبية
واالقتصاد السوري كما باقي االقتصاديات و رغم توفر المواد االساسية 

بحمد هللا إال أن حاجات رأس الهرم كانت األكثر   قاعدة هرم )ماسلو(  من
وتراجعا وحدث هدر شديد لطاقات فكرية ومادية من خالل فترة السبات   تضررا

زلي االضطرارية وهو بحاجة اي االقتصاد االقتصادي واجراءات الحجر المن
إلعادة تفكير جديد في ترميم ما تضرر من حاجات عليا غير اساسية   السوري 

كحاجات التقدير واالبتكار عبر التركيز على المبادرات المجتمعية واألهلية 
واالستيقاظ سريعا والتحول لنشاط   وريادة األعمال والتقانة والعمل عن بعد

د ترتيب أولويات االستثمار والتجارة والمهن باالضافة للحاجات اقتصادي يعي
  .االساسية من تامين الطعام والعمل والدخل

 كتبه الدكتور عامر خربوطلي /   15/4/2020دمشق في 
 العيادة االقتصادية السورية

 
منتجاتنا تنافس األلبسة األوروبية ولدينا فائض للتصدير.. الدبس  - 17
 ..يوضح

 المصدر : الثورة   
رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس أكد 

أن المنشآت الصناعية لم تتوقف أبدًا خالل أزمة فيروس كورونا المستجد كما 
أنها ملتزمة في الوقت نفسه باإلجراءات االحترازية التي اتخذتها الحكومة 

ي تم قدمتها للوقاية من انتشار الفيروس، مشيرًا إلى التسهيالت الكبيرة الت
 .الحكومة للصناعيين
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وأشار إلى وجود صناعات ومنشات مهمة للقطاع الخاص مختصة بإنتاج 
المعقمات والكمامات واأللبسة الوقائية وننافس فيها األوروبي، مؤكدا أن خالل 
شهر فقط أنتجت هذه المصانع األلبسة الواقية والقفازات ومواد التعقيم وهي 

لدينا طاقات إنتاجية كبيرة تكفي السوق المحلية و تعمل على مدار الساعة و 
 . فائض للتصدير وال يوجد أي نقص بهذه المواد

وحول ارتفاع األسعار قال أن العقوبات أثرت بشكل كبير على الصناعة 
السورية وحدت من قدرتها على استيراد المواد األولية والتحويالت المصرفية، 

لصناعي هو ديناميكية هذا القطاع وتكيفه منوهًا إلى أن الذي ساعد القطاع ا
مع كل الظروف خالل فترة قصيرة، األمر الذي ساهم في نهوض هذه الصناعة 
وحصول المواطن على السلع إال أن ارتفاع سعر الصرف انعكس على 
األسعار، مبينا أنهم كغرفة صناعة حاولوا قدر اإلمكان امتصاص الكلفة 

وبجودة عالية رغم أن السلعة ليست رخيصة  األكبر لتوفير سلعة بسعر مقبول
ولكن جودتها كبيرة وهذا ناتج عن ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج، مبينًا ان 
الصناعي لن يخسر بالتأكيد وإنما سيحاول التوفيق بين االستمرار بعمله 

 . واإلنتاج وبين توفير سلعة بربح بسيط وسعر مقبول
نت تساعد في إيصال السلعة من وأشار إلى أن مهرجانات التسوق كا

المنتج إلى المستهلك وتختصر من حلقات الوساطة وبأسعار مقبولة إال أن 
التصدي لوباء كورونا وااللتزام باإلجراءات االحترازية جعلنا نتوقف عن إقامة 
هذه المهرجانات حرصا على المستهلكين والصناعيين، مبينا أنه كان من 

نان وفي العراق ومصر بهدف الترويج للمنتجات المخطط إقامة مهرجان في لب
السورية والتصدير ودفع عجلة الصناعة، منوها إلى الدعم الذي توفره الحكومة 
وتلبية طلبات الصناعة السيما وقف التهريب لدعم المنتج الوطني إضافة إلى 
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% بهدف خلق ميزة تنافسية للمنتج ٩منح دعم ألي عملية تصدير بنسبة 
سواق الخارجية مؤكدا دور الغرفة في نقل هموم ومشكالت السوري في األ

الصناعيين إلى الجهات الوصائية لمعالجتها وكذلك مشاركتها في الكثير من 
 . القرارات الحكومية التي لها اثر ايجابي على الصناعيين

 http://syrianexpert.net/?p=49326 
 

هل سنكسر سياط االستثمار الغادر.. التي أوجعت االقتصاد  - 18
 السوري ضربًا ؟؟

في زمن الحروب يتراجع االعتبار الربحي أمام إلحاح هوّية انتماء رأس 
 ..المال.. والمخالفة ارتكاب و أكثر

المفاضلة بين مكونات قطاع األعمال خيار إستراتيجي.. ومن عزز 
 ..هربصمود الدولة ال كمن انكفأ أو 

 :الخبير السوري  –ناظم عيد  
لن يتمّكن أي متابع لتفاصيل مستجدات المشهد االقتصادي والنقدي في 
سورية، مهما بلغ من الحذاقة ودّقة المالحظة، أن يلتقط أي قرينة على بصمة 
حقيقية لتدخل إيجابي قامت به شركات بعضها كان مرموقًا قبيل الحرب على 

 .جًا باستعراضاته المستفّزةسورية، ومأل الدنيا ضجي
فباستثناء قّلة قليلة من رجال األعمال، نكرر قّلة قليلة، ُترفع لهم الُقّبعة 
احترامًا لسخائهم الوطني، وسنفرد لهم حديثًا خاّصًا في القريب العاجل.. 
باستثناء هؤالء، ال تبدو سهلة مهمة التحّري عن تجليات الحضور والدور 

ت ورجال قطاع األعمال المحلي بيننا، في زمن أزمة االجتماعي لكبرى شركا
متعددة الرؤوس والحراب، وحالة مصيرية تؤكد أن المواجهة استحقاق وقرار 

http://syrianexpert.net/?p=49326
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 .”الخيار“لم يترك مكانًا في األفق القريب لمسارات أخرى تندرج تحت عنوان 
ولعله بات من الحكمة االرتياب بوطنية بيوتات مال تعملقت بيننا، ألن 

رقات تبيح كمًا هائاًل من الشكوك بها كمكونات اقتصادية، حصدت ثمة مفا
حتى  –من العائدات في زمن االنفتاح واالستقرار وحققت فورات ” أطناناً “

من الفوائض الرأسمالية، لكنها تسّطر اآلن فصول الفشل على  –التخمة 
، بعضهم هرب هو و أمواله، وهذه ”طاوالت االختبار االجتماعي والوطني“
تسمح بالصمت ” متوالية األوجاع“يست مجرد ُتهم، بل حقائق ال نعتقد أن ل

 .إزاءها
فقد أتخمتنا القطاعات االقتصادية الوافدة التي جرى توطينها في السنوات 

 -وال سيما شركات التأمين بعد عقود من الحظر والمنع –العشر الماضية 
مع مقاصدها  بوعود وحكايا عن دور اجتماعي تتحّضر له على التوازي 

االقتصادية، وكاد المتحّدثون باسمها أن يغّنوا عهودهم غناًء لشدة االستعراض 
والتنطع في سردها تسويقًا مسبقًا، اكتشفنا أنه ال يشبه إاّل التغرير بمن صّدق 
وعّول، لتغيب غيابًا تامًا عن المشهد االجتماعي، كما غابت عن الواجهة 

دروعًا “بل باتت كمن اتخذ من ضحايا األزمة  االقتصادية للبالد ونأت بنفسها
ومن مرتكزات االقتصاد الوطني قرابين إلبعاد شياطين الدمار والخراب ” بشرية
 .!عنها

في كل القطاعات، ”.. شركات النخبة” وبات السؤال واجبًا عن عشرات 
التي ” السخاء المنتظر“خصوصًا وأنه لم يمِض كثير وقت لننسى خطابات 

ق، وما زالت تردداتها باقيًة في أثيرنا رغم ضجيج الحرب على مألت اآلفا
المكتنزة ألكبر حّصة من حجم اإلصدار ” المؤسسات“سورية، فأين أمست هذه 

النقدي السوري الكلي، والتي ال نبالغ إن ادعينا أنها ابتلعت سيولة السوق 
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قنوات  السورية، وأحدثت خلاًل في توّزع الحيازات النقدية عبر تجميعها في
محددة، وحجبها عن ميدان الفعل االقتصادي الحقيقي، وهذا يعني التأثير 
المباشر على الميزان التنموي، فكانت عبئاً مضافاً على أوزار الحرب الحاقدة.. 
أين هي اآلن؟ وهل من صوت يمثلها يخرج ليقنعنا بمسوغ تبريري، وسنعده 

 .!؟”سوء الظن” لنعتذر عن باستعدادنا لالقتناع نحن وكل من يتساءل.. بل و 
سمعنا عن حروب ودمار حاق بدول عبر التاريخ الحديث، فكان الحامل 
االقتصادي البديل للدولة ورعاياها شركات كبرى ورجال أعمال كبار.. إن لم 

فليكن سعيًا إلعادة إنعاشه ” مصدر الرزق ”يكن عرفانًا للمطرح االستثماري و 
ًا، وأمثلة مشابهة ال تخلو منها مجتمعاتنا وإتاحة فرص الجدوى والنماء مجدد

المحلية، حيث يضطلع ميسورو الحال بمهام إنقاذية حقيقية في أوساطهم 
التهام الدسم “عندما تعصف بها جائحة ما أو محنة.. فأين ميسورو شركات 

في زمن الّدعة واألمان، ولماذا انكفؤوا منذ أن الحت نذر الحرب ” االقتصادي
دافئة، وإذا أحجموا عن تلبية استحقاقات تندرج في خانة على حاضنتهم ال

الواجبات، نسأل أليس من حقوق تترتب عليهم تستوجب من أحد ما أو جهٍة 
 .!ما المطالبة بها؟

وبصراحٍة أكثر نتساءل وحسبنا أن نحظى بمجيب: هل يسدد هؤالء 
قام؟، هل استحقاقاتهم الضريبية بال تالعب بالميزانيات الختامية وفبركة األر 

سألت الجهات الرقابية عن دورهم في إشعال الطلب على العمالت الصعبة 
موجوداتهم بداًل من الليرة السورية؟، هل تأكدنا أن لدى هؤالء ” يدولرون “وهم 

قيم األموال ذاتها المصرح عنها هنا في خزائن داخل سورية، أم أنه تم ترحيلها 
 .!مواطن على حد سواء؟خارجًا وتوجيه ضربة قاصمة لالقتصاد وال

في هذا الزمن ” شركات االنفتاح“بدأنا بالبحث عن دور اجتماعي نسجله لـ 
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الصعب والعصيب، وألننا لم نهتِد، انتهينا بالمطالبة بدوٍر رقابي عليها، فهناك 
ما يجب أن تضطلع به وليكن التزامًا، نعتقده غائبًا، وإذا كانت القاعدة 

نؤكد أن مؤسساتنا العامة لم تكن الغانمة أيام ” الغنمالغرم ب“االقتصادية تقول: 
الرخاء، فلَم عليها أن تكون الغارمة في أتون األزمة.. لعلنا أبلغنا والعهدة في 

 .!ذمة أصحاب صالحيات المساءلة؟
لكن البّد من رأي نختم به، وهو أن ثمة استحقاق بات لشركات ورجال 

الل سنوات الحرب، ويجب أن يحظوا األعمال الذين قاموا بدور وطني فّعال خ
بميزات تفضيلية في الشراكة والدعم الحكومي..  هذا يجب أال ننساه مع مرور 
الزمن، فأغلب رجال األعمال الوطنيين ال يكترثون بتسويق ذاتهم و ال التقاط 

بل يفضلون أن تتحدث ”.. فعل الخير” الصور أمام عدسات كاميرات رصد 
ب أن نكون ثاقبي النظر ونحسن اختيار زاوية الوقوف أعمالهم عنهم، ونحن يج
 .لرؤية المشهد صحيحاً 

: هناك عدد قليل من رجال األعمال كانوا جزءًا مهمًا من حوامل 1هامش
صمود االقتصاد السوري وضمان عدم انهياره خالل سنوات الحرب.. والجميع 

ميات يعرفهم ببصماتهم ولهفتهم على سورية والمواطن السوري خالل يو 
 ..األزمات الخانقة

: لعبت بعض المصارف الخاّصة دورًا مهمًا في ظروف 2هامش
الحصار.. وكان لبعضها دور اجتماعي جيد إضافة إلى دورها االقتصادي 
المتخصص.. ال سيما بنك سورية الدولي اإلسالمي.. والمصرف الدولي 

 .للتجارة والتمويل
.. قامت بدور بالغ : هناك شركات وطنية من القطاع الخاص3هامش

األهمية.. مثل شركة أجنحة الشام للطيران.. التي كانت الشريان األهم لإلبقاء 
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على االقتصاد السوري نابضًا، في زمن الحصار المطبق الذي جرى على 
 .مؤسسة الطيران العربية السورية

: هناك شركات في قطاع األعمال كانت حاماًل اقتصاديًا وليست 4هامش
في كل قطاع شركة أو ” لكنها ليست كثيرة ..كما أنها ال تخفي نفسها عبئًا.. 
  http://syrianexpert.net/?p=49345 .وهذا غير كافٍ ” شركتان
 

 ..وزير يقترح منع استيراد السلع غير األساسية - 19
 :الخبير السوري  

سعي وزارته لتأمين كل المنتجات الغذائية  أكد وزير الصناعة معن جذبة
التي تصنعها للمواطنين بسعر مناسب، مقدمًا مجموعة اقتراحات للحّد من 
ارتفاع األسعار الحاصل في األسواق، منها منع استيراد السلع الكمالية وليس 

 .منع تمويل استيرادها
من وتضمنت مقترحات الوزير، إصدار شهادات إيداع بالدوالر مضمونة 

يتم توجيهها للمغتربين السوريين المقيمين في الدول ” مصرف سورية المركزي “
الصديقة، واستخدامها باالستثمار وخاصة الصناعي، وفق ما نقله عنه موقع 

 .”الوطن“
ودعا الوزير إلى تشجيع المواطنين والشركات على اإليداع بالقطع 

فية للمودعين، وتفعيل األجنبي، من خالل تحريك الفوائد وإعطاء ضمانات كا
برنامج إحالل المستوردات، ومعالجة موضوع التهريب الذي يمّول من السوق 

 .السوداء
ولفت جذبة إلى أن تفعيل آلية البيع من المنتج إلى المستهلك مباشرة، 
وتنظيم عملية البيع بالفاتورة، بدءًا من المستوردين والمنتجين والوكالء وكبار 

http://syrianexpert.net/?p=49345
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إلى تجار التجزئة والمستهلك، ينعكس إيجابًا على  تجار الجملة، وصوالً 
 .تخفيض أسعار السلع

ونّوه بضرورة إعطاء األولوية في التمويل والتسهيالت واإلعفاءات للمنشآت 
اإلنتاجية المتضررة أو المتوقفة عن العمل، حتى تعود لإلنتاج بكامل طاقتها 

ياسات الدعم، إليصاله وتلبي الحاجة المحلية بدل االستيراد، وإعادة توزيع س
 .الى مستحقيه
، ”مؤسسة الصناعات الهندسية“مؤسسات هي  8” وزارة الصناعة”ويتبع لـ

، ”الصناعات الغذائية“، ”الصناعات الكيميائية“، ”الصناعات النسيجية“
مؤسسة ”و” مؤسسة السكر“، ”حلج وتسويق األقطان“، ”األسمنت ومواد البناء“

 .”التبغ
والمؤسسات التابعة لها ” وزارة الصناعة”ت اإلجمالية لـوبلغت قيمة المبيعا

مليار ليرة سورية، بينما تجاوزت قيمة اإلنتاج الفعلي للقطاع  888نحو 
 2016الصناعي العام تريليون ليرة خالل األربعة أعوام الماضية، أي من 

 .2019حتى نهاية 
ائية )السيما وارتفعت أسعار الخضار والفواكه والمواد الغذائية وغير الغذ

المعقمات والمنظفات( بشكل كبير خالل األسابيع الماضية، بالتزامن مع 
تطبيق اإلجراءات االحترازية لمواجهة كورونا، واتجاه المواطنين لتخزين كميات 

 .كبيرة منها
مؤخرًا عدة مقترحات ” مداد“وقّدم مركز دمشق لألبحاث والدراسات 

صادي، منها رفع الفائدة على ودائع إلحداث فارق إيجابي في الوضع االقت
الليرة السورية والدوالر األميركي، مقابل برنامج دعم حقيقي للقروض، إضافة 

 http://syrianexpert.net/?p=49343   .إلصدار شهادات إيداع بالدوالر

http://syrianexpert.net/?p=49343
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 ! الالجئ السوري في ألمانيا قصص ال تصدق - 20 

  2017يوليو،   29شجون عربية 
في اليوم األول لوصوله لبرلين تم نقله إلى ملعب كرة سلة قديم وأعطوه 
سريرَا وأخبروه أنه مكان مؤقت، لم يكن يعلم أن كلمة مؤقت في قاموس 

 .يناأللمانية قد تعني عامَا أو وربما عام” البيروقراطية“
أتم خالد. أ عامه األول في ألمانيا و هو اليزال في هذا السكن المؤقت، 
إحضار عائلته اليزال غير ممكن بسبب تأخر إقامته وعند سؤاله للسلطات 

” ألن األلمان معروفون بصدقهم” عن سبب تأخر اإلقامة أجابوه بكل صراحة 
عامين والقوانين  أن الموظفة المسؤولة عن ملفه حصلت على إجازة أمومة لمدة

 . األلمانية ال تسمح لمن يأخذ إجازة ألي سبب كان أن ينوب أحد عنه
ولكن بدال من االنتظار و التحسر ولوم حظه من هذه الحياة مثلما يفعل 
الكثيرون، فقد استطاع خالد خالل عام هو األصعب في حياته أن يصل 

صعبة، وهو األن يبحث لمرحلة متقدمة باللغة األلمانية رغم ظروف المعيشة ال
عن عمل ليكون إنسانَا منتجَا ال مستهلكَا، عنصرَا إيجابيَا ال سلبيَا، رغم سوء 
” المكان الذي حتى تاريخ كتابة هذا المقال اليزال خالد يقطن في الملعب 

الكثير ممن وصل أوروبا ُخدع بالجنة المزيفة فمنهم من غادر ُمرغمَا  ”المؤقت
بأرض الجنة، ولكن يبقى السؤال حتى بعد هذه الصدمة ومنهم من غادر لحلمه 

 هل نقف ونتحسر على سورية قبل قدوم الخريف العربي؟؟؟
ال على العكس في سورية حرب مستعرة ويومَا ما ستنتهي، حيث لم يكتب 
التاريخ عن حرب بدأت ولم تنته، ولكن ماذا سيحصل عندما تنتهي ؟؟؟ لمن 

غير السوريين؟؟؟ هل هناك من هو أحق  هي بحاجة؟؟؟ هل سيقوم بإعمارها
 بإعمارها من أبناء البلد ؟؟؟

https://arabiyaa.com/author/arab/
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حربنا ستنتهي شئنا أم أبينا، شاءت الدول الكبرى أم لم تشأ ستنتهي و 
سنعود ونعمرها بسواعدنا، و المطلوب من الشباب السوري الذي يتحسر على 

بل نهاية سورية كل يوم قبل الخريف العربي أن يبدأ ببنائها و إعمارها حتى ق
الحرب بإعمار نفسه أواَل، بطلب العلم و الشهادات و اكتساب خبرات جديدة، 
ليقوم بنقلها لسورية بعد توقف الحرب و البدء باإلعمار، فاإلعمار بحاجة 

 .سواعد و أدمغة
هنا يكمن دور الشباب السوري المهاجر أو المقيم حاليا في المغترب، أن 

أن يستغل كل لحظة بإمكانه تعلم أي شيء يستغل كل لحظة خبرة فيكتسبها، 
فليتعلمه ليعود به الى سورية و يستغله، و التاريخ شاهد لكثير من الدول التي 
ما إن هدأت الحرب بها حتى عاد أبناؤها وقد اكتسبوا أعنى الخبرات فطبقوا 

 . هذه الخبرات على دولهم بدءَا بألمانيا و انتهاَء بالكويت
رى الكثير من النماذج السورية التي بعض منها من يعيش في ألمانيا ي

استطاع االندماج بمجتمع جديد كليَا و وجد مكانَا له و أصبح منتجَا، ومنهم 
 .من اليزال يتحسر نادمَا على مغادرته بلده

أويس. ش درس ثالثة أعوام طب أسنان في روسيا ولكن ما إن استعرت 
ك لوالده في سورية حتى بدأ الحرب في سورية و توقف إنتاج المعمل المملو 

دوالر  200يحس بالضيق و الثقل على عائلته، حيث يقوم والده بإرسال 
أميركي كل شهر له، فوجد نفسه محرجاَ هو ذلك الشاب المغترب الذي يتوجب 
عليه أن ُيعين اهله وليس العكس، فقرر مغادرة روسيا و التوجه إلى ألمانيا 

م الحكومة بتعليمه و إطعامه مجانَا دون العتقاده أنها أفضل له حيث ستقو 
 .أن يلجأ لوالده، وفعاَل توجه إلى ألمانيا وكله أمل بأعظم بلد في القارة العجوز

انتظر أويس عامين حتى حصل على حق اإلقامة والسماح له بالبدء 
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بالدراسة وتعلم اللغة ليعود للجامعة، كنت قد التقيته بعد وصوله أللمانيا 
به هذا الشاب السوري الطموح الحالم الذي رأيت مستقبل سورية بشهرين ورأيت 

بين يديه، الذي ما فتىء يردد سأنال شهادة طب األسنان في برلين و سأفتتح 
 .أول عيادة لي في دمشق

عدت و التقيته بعد عامين بعدما علمت من أحد أصدقاءه أنه حصل على 
أويس الذي التقيته قبل  حق اإلقامة ألبارك له، ولكن ُصدمت!!! حيث لم أرى 
 :عامين ورأيت به مستقبل سورية، فدار الحديث التالي

كيف حالك يا دكتور أمازلت ال تقبل اال بمناداتك دكتور؟ ألف مبروك  –
 الذي غير حالك ؟ وها أنت صبرت ونلت ولكن ما

ما من شيء تغير على ما يبدو أنت بحاجة ارتداء نظارتك الطبية  –
 !أرتدي نظارتي فقمت بارتدائها، فهو الطبيب وأكيد على حقبالفعل لم أكن 

ولكن لم يتغير شيء هنالك شيء تغير به فعندما التقيته كان أشقر اليوم 
 تغير لونه فصار أسمر

يا رجل لقد تغير مظهرك بالكامل أخبرني هل بدأت بإجراءات التسجيل  –
 بالجامعة؟
اإلقامة الستكمال ههههه منذ عامين و أنا أنتظر أن أحصل على  –

قتلوا األمل، لم يعد … دراستي و أستكمل حلمي و لكن يا صديقي قتلوا حلمي
لي طاقة على الدراسة و أنا أعمل حاليَا بمجال البناء و أعتقد أني سأستمر 

 بهذا المجال
مجال البناء؟؟؟ هل قررت دراسة الهندسة بداَل من الطب؟؟؟ نعم هو  –

 .ة للكثير من المهندسين في األيام القادمةاختصاص جيد أيضَا ونحن بحاج
ال ال أعمل كالعمال في نقل األتربة و األعمال المشابهة البسيطة، لم  –



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

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

 ــ 53ــ 

 استطع االنتظار عامين دون فعل شيء
 وحلمك؟؟؟؟ وحلم الشباب؟؟؟ –
بقيت عامَا و أنا أردد لن أتراجع عن …. قتلوا طموحي…. قتلوا حلمي –
 .ولكن قتلوا حلمي… حلمي
عم هذا غيض من فيض لكثير من الطاقات و الكنوز الدفينة في القارة ن

 ..العجوز
-https://arabiyaa.com/2017/07/29/%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6

-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a
-%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7

d8%af%d9%82/%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5% 

 
كيف تؤثر العقوبات االقتصادية سلبًا على القطاع الصحي في  - 21

 سوريا: الصناعات الدوائية نموذجاً 

بقلم: زياد غصن _ صحفي سوري   شجون عربية 
 متخصص بالشؤون االقتصادية

تدخل العقوبات الغربية على سوريا هذه األيام عامها العاشر. عقوبات 
تجد نفسها أمام ثالثة خيارات رئيسية تفرضها تجاذبات السياسة الدولية. الخيار 

يتمثل في االستجابة لألصوات المطالبة بالرفع الكامل غير المشروط  األول
لتلك العقوبات، بغية مساعدة الحكومة السورية على مواجهة الصعوبات التي 
تعيق عمل القطاع الصحي، بما في ذلك الخطر الذي بات يشكله انتشار 

ودخولها فيروس كورونا. أما الخيار الثاني فيكمن في استمرار هذه العقوبات، 
مع بدء تنفيذ قانون سيزر األمريكي الذي ” الخنق االقتصادي“مرحلة جيدة من 

يشدد العقوبات على سوريا، والمتوقع في شهر حزيران القادم. ويتمثل الخيار 

https://arabiyaa.com/2017/07/29/%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%82/
https://arabiyaa.com/2017/07/29/%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%82/
https://arabiyaa.com/2017/07/29/%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%82/
https://arabiyaa.com/2017/07/29/%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%82/
https://arabiyaa.com/author/arab/
https://arabiyaa.com/2020/04/22/%d9%87%d9%8e%d9%84%d9%92-%d8%aa%d9%8f%d8%b5%d9%8e%d8%b9%d9%91%d9%90%d8%af%d9%8f-%d8%ac%d9%8e%d8%a7%d8%a6%d9%90%d8%ad%d9%8e%d8%a9%d9%8f-%d9%83%d9%8f%d9%88%d8%b1%d9%8f%d9%88%d9%86%d9%8e%d8%a7-%d8%a7/
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الثالث وفق ما يجري تداوله حاليا بالرفع الجزئي المشروط لبعض تلك 
 .ب السوري بشكل رئيسيالعقوبات، وبشكل يضمن تحقيق منفعة إنسانية للشع

وأيًا كان الخيار، الذي يمكن أن تسلكه العقوبات خالل الفترة المقبلة، فإن 
معظم اآلراء تتفق على أن السوريين المقيمين في الداخل هم الذين تحملوا 
القسم األعظم من الفاتورة المترتبة على معظم تلك العقوبات، وإن كانت هناك 

ى استهدافهم مباشرة باإلجراءات، والتي تصر مؤسسات أو أفراد محددين جر 
الحكومة السورية على أنها أحادية الجانب وغير قانونية، في حين تنظر إليها 
حكومات غربية من نافذة معاقبة الحكومة وممارسة ضغط سياسي وشعبي 

 .عليها
في مناقشة هكذا ملف، وبعيداً عن األهداف والمبررات السياسية، فإن تتبع 

ض هذه العقوبات على االحتياجات األساسية للسكان، من غذاء ودواء تأثير بع
وغير ذلك, والتي تضررت بشكل كبير أصاًل بسبب ظروف الحرب، يمكن أن 
يساعد في إجراء تقييم حقيقي ألثر تلك العقوبات على المستوى الشعبي، 

دي السيما وأنه في جميع الحاالت التي طبقت فيها العقوبات، سواء بقرار أحا
الجانب أو عبر مظلة مجلس األمن الدولي، كانت الشعوب هي المتضرر 

 .وربما الوحيد أيضاً … األكبر
وبالنظر إلى الهاجس الصحي، الذي أصبح اليوم مسيطرًا على أولويات 
الدول والحكومات بفعل تهديد فيروس كورونا، فإننا مناقشتنا لواقع العقوبات 

الل رصد تأثيرها على قطاع الصناعة االقتصادية على سوريا ستكون من خ
الدوائية السورية في السنوات الماضية. ففي الوقت الذي كانت فيه هذه 
العقوبات تعلن استثنائها القطاع الصحي، كانت إجراءاتها العملية تالحق كل 

 .ما له عالقة بتطوير هذا القطاع وتأمين احتياجاته
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 كماشة الحرب والعقوبات*
وائية على أنها من بين االستثمارات األكثر نموًا تصنف الصناعات الد

ونجاحًا في سوريا خالل العقدين اللذين سبقا نشوء األزمة، إذ لم تكد تمضي 
أربع سنوات على السماح للقطاع الخاص تأسيس مصانع إلنتاج الدواء في 

 28حتى وصل عدد المعامل المرخصة والمستثمرة إلى أكثر من  1987العام 
عان ما عاودت االرتفاع بعد سنوات قليلة ليصل عددها إلى نحو معماًل، سر 

معماًل مطلع  70، وإلى نحو 2006معماًل في العام  56معماًل، ثم إلى  44
، والذي دخلته بمؤشرات اقتصادية مرتفعة، حيث منتجاتها تغطي 2011العام 

% من احتياجات السوق المحلية، البالغ حجمها آنذاك وفق 93ما نسبته 
مليون دوالر إنتاج  350مليون دوالر، تتوزع على  400ديرات رسمية نحو تق

مليون دوالر مستوردات خارجية، هي غالبًا عبارة  50-40محلي، وما بين 
عن أدوية سرطانية ولقاحات وغير ذلك من األدوية غير المنتجة محليًا 

البالد والمقدمة غالبًا بشكل مجاني للمرضى، هذا إضافة إلى زيادة صادرات 
 .بلدًا حول العالم 44من الدواء لتصل إلى أسواق أكثر من 

مع تحول األحداث تدريجيًا في سوريا إلى حرب كارثية أتت على أربعة 
عقود من التنمية، وجدت الصناعة الدوائية نفسها بين فكي كماشة، فهي من 

ى جهة تعرضت كباقي المنشآت االقتصادية والخدمية الموجودة في البالد إل
أضرار متباينة الحجم، طاولت أبنيتها وتجهيزاتها وخطط إنتاجها، األمر الذي 

معمالً عن الخدمة سرعان ما عاد معظمها تدريجيا  19تسبب بخروج أكثر من 
للعمل مع استقرار األوضاع األمنية، والتي ساعدت كذلك في تشجيع 

العامين مستثمرين آخرين للحصول على تراخيص إنشاء معامل جديدة خالل 
لنحو  2019األخيرين، ليصل إجمالي عدد المعامل المرخصة مع نهاية العام 
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معماًل ، إال أنه عمليًا ليس هناك سوى عدد قليل من المعامل تعمل  92
 .بطاقتها اإلنتاجية الكاملة بفعل إفرازات الحرب والعقوبات

 ومن جهة ثانية فإن العقوبات االقتصادية، التي فرضت بشكل تدريجي
، تركت هي األخرى تأثيراتها المباشرة 2011على البالد منذ منتصف العام 

وغير المباشرة على هذه الصناعة لجهة األصناف المنتجة ومصادر موادها 
األولية وأسعارها، والتي زادت في آخر قرار صدر عن وزارة الصحة قبل أكثر 

بات عليها في %، وتاليًا فإن كثير من األسر السورية 50من عامين بنسبة 
حاالت معينة المفاضلة بين أولوية اإلنفاق على تأمين الطعام ألفرادها أو 
اإلنفاق على شراء الدواء، والذي لم تكن نسبته تتجاوز من متوسط إنفاق األسرة 

 .%1.5أكثر من  ٢٠١١قبل عام 
في التأثيرات المباشرة تحضر عدة نقاط جوهرية أسهمت بحسب الدكتورة 

نقص بعض “معاون وزير الصحة السابق واألستاذة الجامعية في رجوة جبيلي 
األدوية، وبشكل خاص أدوية األمراض المزمنة كأدوية القلب والضغط 

% أثناء ٧٠والسكري، كما أن تغطية حاجة السوق انخفضت إلى أقل من 
ومن أبرز تلك النقاط ما يتعلق باإلنتاج الدوائي واستمراريته، إذ أن ”. الحرب
ات عرقلت بحسب رأي الدكتور زهير فضلون رئيس المجلس العلمي العقوب

من خالل التحديات ” تموين السوق السورية بالمواد األولية“للصناعات الدوائية 
امتناع الشركات “والصعوبات التي فرضتها تلك العقوبات، والتي أدت إلى 

المواد  المتعددة الجنسيات عن التعامل مع الشركات السورية، ارتفاع أسعار
األولية بفعل زيادة تكاليف الشحن ورسوم التأمين واحتكار المواد، اشتراط 
التسديد المسبق من قبل شركات الشحن مما يعرض الشركات السورية لخسائر 
كبيرة في حال نكوس الشركة المصدرة عن شحن البضاعة، وتحديد طريق 
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رفأي الالذقية االستالم للبضائع عن طريق بيروت فقط النتفاء استخدام م
وطرطوس ومطار دمشق، مما أضاف عبئًا ماليًا وإداريًا على الشركات 

وهذا أيضًا ما حاولت الدكتورة جبيلي تبسيطه بقولها إنه إضافة ”. المستوردة
جاءت العقوبات لتمنع استيراد المواد األولية الفعالة “إلى بقية التحديات 

لتي ال تصنع محليا كالفياالت والمساعدة، وبعض مواد التعبئة والتغليف ا
واالمبوالت وغيرها. وكذلك الكواشف المخبرية، وبشكل خاص المواد المرجعية 
التي تستخدم لفحص جودة ونقاء األدوية، هذا فضاًل عن تأثير العقوبات على 
التعامالت المصرفية وتحويل األموال، ورفض عدد كبير من الشركات الموردة 

اج، كقطع التبديل واالجهزة والمواد المخبرية، التعامل للمواد ومستلزمات االنت
 .”مع المعامل الوطنية

كل هذا أدى إلى حدوث تأثيرات سلبية أثرت بصورة مباشرة على تموين 
السوق المحلية بجميع األصناف المطلوبة للسياسة العالجية. وهذه التأثيرات 

اد المواد األولية يمكن حصرها بثالث نقاط أساسية هي: ارتفاع تكلفة استير 
عدة مرات، تأخر وصولها واستثمارها في العملية اإلنتاجية، وتعذر استيراد 
بعض المواد األولية المستخدمة في الصناعة الدوائية واالضطرار في ضوء 

عدد كبير من “ذلك إلى البحث عن بدائل أخرى، وهذا أيضًا ما ينطبق على 
لكلية، والتي كانت تستورد من شركات األدوية النوعية كأدوية السرطان وزرع ا

أوروبية، امتنعت جميعها عن توريد هذه األدوية مما أدى الستيراد بدائل لها 
 .تقول الدكتورة رجوة جبيلي” من مصادر قد تكون أحيانًا غير معتمدة دوليا..

 سحب االمتيازات*
وكان من الطبيعي عندما يصل األمر بالعقوبات إلى مرحلة وقف تصدير 

تلزمات العملية اإلنتاجية، أن تسحب الشركات األجنبية امتيازاتها الممنوحة مس
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شركة دواء سورية، كانت تنتج بموجب تلك االمتيازات أصنافًا تبلغ  58إلى 
% من مجمل األصناف المنتجة محليًا. وهي كما يؤكد الدكتور 8نسبتها نحو 

السورية. حيث  أصنافًا نوعية تدخل في صميم السياسة العالجية“فضلون 
كانت الشركات المانحة لالمتيازات شريكة في اإلنتاج وتوريد المواد األولية 
ورقابة المنتج النهائي. ونتيجة إلغاء االمتيازات األجنبية الممنوحة اضطرت 
الشركات السورية إلى البحث عن مصادر أخرى لتـأمين المواد األولية الالزمة 

 .”بترخيص أجنبيإلنتاج األصناف المنتجة سابقا 
تمامًا كما كان الحال مع التجهيزات الصحية، سواء تلك التي تحتاجها 
المعامل الدوائية المجبرة بحكم التطورات الحاصلة في العالم على تجديد خطوط 
إنتاجها وتبديلها بأجيال جديدة من التكنولوجيا بفترات زمنية محددة ، وبسبب 

سها أمام استحالة تطبيق هذا التجديد، أو العقوبات وجدت الصناعة الدوائية نف
صرف مبالغ طائلة لتأمين هذه المعدات بطريقة تجنبها المصادرة في طريقها 
أو من مصادر أخرى غير الصانعة لها. وينطبق ذلك أيضًا على التجهيزات 
التي تحتاجها المؤسسات الصحية األخرى كالمستشفيات مثاًل على اختالف 

ت نفسها عاجزة عن توفير ما تحتاجه من تجهيزات تخصصاتها، والتي وجد
وقطع تبديلية وترميم ما دمرته الحرب، وذلك جراء ارتفاع ثمن هذه التجهيزات 
نتيجة انخفاض سعر صرف العملة المحلية وارتفاع تكاليف الشحن وغيرها 

% هذا في حال تم السماح بتوريد تلك التجهيزات 50بنسبة تصل إلى أكثر من 
، وليكون البديل الثاني في حال عدم القدرة على االستيراد من اوروبا إلى سوريا

االتجاه نحو دول أخرى متواجد معظمها في آسيا، أو االلتفاف على العقوبات 
وشراء تلك اآلالت وقطعها التبديلية عبر حلقات وسيطة وبتكلفة تكون غالبًا 

ين فقد عجزت مضاعفة وفق ما يؤكد مدير مشفى خاص. إنما في كال الحالت
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المؤسسات الصحية خالل الفترة الماضية عن تحديث كامل تجهيزاتها وبنيتها 
التحتية في ظل تأثيرات العقوبات المباشرة وغير المباشرة، والحاجة إلى مبالغ 
كبيرة جدًا، وهذا ما دلت عليه إشارة منظمة الصحة العالمية وندائها بتوفير 

لمواجهة فيروس كورونا، حصلت منه  مليون دوالر لمساعدة سوريا 71نحو 
مليون دوالر، وذلك وفق تقريرها حول سوريا  1.25المنظمة حتى اآلن مبلغ 

 .آذار الماضي 25والصادر بالتعاون مع أوتشا في 
وكما أن االستيراد يواجه صعوبات كبيرة، فإن التصدير الدوائي لم يكن 

صادرات المعامل الدوائية بأفضل حال، إذ تشير التقديرات الرسمية إلى تراجع 
% فقط من إجمالي صادراتها 10بفعل العقوبات الخارجية لتسجل ما نسبته 

مليون دوالر،  220، والتي قدرت قيمتها آنذاك بنحو 2010المسجلة في العام 
دولة قبل  44بحيث تراجع عدد الدول المستوردة للدواء السوري من نحو 

يعني أن المعامل الدوائية تخسر سنويًا دول حاليًا، مما  10إلى حوالي  ٢٠١١
مليون دوالر، وهي عائدات كان يمكن توظيفها في البحث  198ما يقرب من 

والتطوير، وتمويل مستورداتها السيما في ظل النقص الحاصل في القطع 
األجنبي، وتعويض ما تفقده جراء السعر اإلداري المركزي الذي تفرضه وزارة 

% من األدوية المحلية 80المعامل الدوائية أن الصحة، حيث يؤكد أصحاب 
ليرة للدوالر الواحد  437مسعرة وفق سعر الصرف الرسمي المحدد بنحو 

لموادها األولية والتي يقومون باستيراد معظمها وفق سعر الصرف الموازي، 
ورغم ذلك فإن أسعارها ال تزال مرهقة للمستهلك، الذي يعاني من انخفاض 

دخل مقارنة مع معدالت التضخم المسجلة خالل أعوام شديد في مستوى ال
 .الحرب، وتحديدًا في العامين األخيرين

 تحدي كورونا*
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إن التأثيرات العامة للحرب على االقتصاد السوري بما فيها صعوبة تأمين 
احتياجات البالد من مصادر الطاقة مع استمرار سيطرة القوات األمريكية على 

المنطقة الشرقية من البالد، أدت إلى رفع تكلفة إنتاج  آبار النفط الرئيسية في
الصناعة الدوائية إلى حدود من شأنها أن تؤدي إلى التأثير على قدرة المستهلك 
على شراء الدواء. وربما هذا ما يجعل األصناف المنتجة ال تشكل مع نهاية 

 .% من األصناف المرخصة وفق بيانات رسمية66العام الماضي سوى 
نتشار فيروس كورونا مؤخرًا، زاد الخناق أكثر على المنشآت ومع ا

الصناعية الدوائية، التي تصارع اليوم تحديات جديدة تمثلت في ارتفاع أسعار 
% بسبب توقف بعض المعامل 70-20المواد األولية بنسبة تتراوح ما بين 

ة، في الصين، وتعليق الهند والصين تصدير قسم كبير وهام من المواد األولي
% 300إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن عالميًا بنسبة تصل إلى أكثر من 

نتيجة تقليص الشحن عالميًا. وتبعا لما يؤكد مدير شكة دوائية خاصة فإن 
أجور الشحن الجوي من الصين، والتي هي المصدر األهم حاليًا، ارتفعت من 

ما يتوقع دوالر لكل كيلو غرام واحد. تطورات تنذر ك 15دوالرات إلى  5
المعنيون في القطاع الدوائي بتراجع إضافي في اإلنتاج، وتاليًا حدوث نقص 
في السوق الدوائية المحلية لم تشهده البالد منذ فترة الثمانينات التي عانت 
خاللها سوريا من أحداث داخلية وأزمات اقتصادية حادة والحل كما ُيطرح يقوم 

، األول يتمثل في السعي لرفع حزمة على منحيين تحققهما ليس بتلك السهولة
العقوبات التي تعيق استعادة القطاع الدوائي لنشاطه اإلنتاجي وخفض تكاليفه، 
وما يتعرض له العالم اليوم من تهديد صحي مصيري يضغط باتجاه مثل هذا 
القرار. أما المنحى الثاني فهو في إعادة الحكومة السورية النظر باألسعار 

الدوائية لتقترب من تكلفة إنتاج الدواء، إال أن االستمرار في  الحالية للمنتجات
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رفع األسعار في ضوء الضغوط المتزايدة على الدخل الشهري للفرد يؤدي إلى 
% من الفقر وفق تقديرات األمم المتحدة، إما 85تحول الدواء مع معاناة نحو 

ؤجلة تنتظر إلى أولوية تتقدم على تأمين غذاء تلك األسر، أو إلى أولوية م
  .مصدر ًا جديدًا من الدخل مما يعرض حياة الناس للخطر

 المصدر: كلية لندن لالقتصاد
-biyaa.com/2020/04/20/%d9%83%d9%8a%d9%81https://ara

-%d8%aa%d8%a4%d8%ab%d8%b1
-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa
-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9

%d8%b9%d9%84/-%d8%b3%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%8b 

 
 انتهى التقرير
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