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 ارسل لسيادتكم:  تحية طيبة،
 2020 /315ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم م ع
 مع االعتذار تم إعداد التقرير منذ زمن وتأخرت بإرساله ي سور االقتصاد ال

 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 

 هذه المعلومات مع ذكر المصدر لتحقيق الموثوقية . 
وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة 

ير، ألن المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير واردة في التقر 
 هو المسؤول.   أطيب التمنيات. 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                              
 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                   

التقرير لسيادته، إعالمي مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال 
 ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
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بعد تجديد تكليف المهندس عرنوس..سباق استحقاقات وشركاء جدد  - 1
 في المسؤولية

 25/08/2020 :الخبير السوري  –ناظم عيد 
لمهندس حسين ُحسم االنتظار على نتائج من طراز المقّدمات الطيبة..تكليف ا

عرنوس بتشكيل الوزارة المنتظرة بترّقب لحظي، وهو حدث غير تقليدي في أعرافنا 
 .نحن السوريين

كما التنفيذية  –مرسوم التكليف بدا ذا صدى إيجابي في األوساط الشعبّية 
فالرجل المكّلف مجدداً يحظى بشعبّية واسعة الطيف في الشارع السوري،  –الرسمية 

لواقعي لشخصيته المتصالحة، وخطابه الذي يتسم دومًا بالمصافحة وهو االرتسام ا
الدافئة التي تضفي النفحة اإليجابّية الالزمة اللتقاط األفكار، إن في سياق حواري 
أو توجيهي كان..وذات الخصال هي ما تكّفلت بإتاحة قدر كبير له من القبول في 

المفاصل القيادية على الوسط التنفيذي والرسمي، خالل تجربته المديدة في 
 .المستويين النقابي والرسمي

إاّل أن جولة ترّقب جديدة بدأت للتو، للحقائب التي سيطالها التعديل، واألسماء 
الجديدة المرشحة للدخول في مقصورة اإلدارة التنفيذية، وهو ترقب مشروع سيما 

التي تأبى في سياق اعتبارات الفضول التي تستحكم بنا عادة نحن بني البشر، و 
إاّل أن تطفو على واجهة اهتماماتنا، حتى في مناسبات أقل شأنًا بكثير مما نحن 
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 .بصدد الحديث عنه اآلن
أحادية االتجاه المصّوبة نحو الفريق الحكومي ” تيارات الرؤية” لكن في خضم 

وهو  –ال يقل أهمية  –ومسؤولياته وحجم التعويل عليه، يبدو ثمة اتجاه آخر راجع 
تعّلق بالمهام المجتمعية المفترضة تحت عنوان التكامل الفاعل لكل قطاعات ما ي

وبنى الدولة وصواًل إلى المواطن الفرد..فالمهام اليوم ليست حكومية خالصة على 
في ” إخراج الزير من البير” اإلطالق..إذ ليس من حكومة قادرة بمفردها على 

رف الراهن واالستحقاقات أفضل أوقات االستقرار، فكيف في ظل خصوصية الظ
بكل المعايير، لكنها بكل تأكيد ليست مستحيلة في  –وهي صعبة  –القادمة 

 .مفردات الشعوب الديناميكية الحّرة
فالحكومة تقود الحراك التنموي المجتمعي بكل مساراته وتفاصيله نعم، لكنها 

موضوعية تتقاسم المسؤوليات في مضمار التطبيق مع الجميع..ونرجو أن ُنفهم ب
إن أشرنا إلى مسؤوليات المواطن فيما يخّص تفاصيل حياته الشخصّية واألسرية، 
على الرغم مما يعتري هذه التفاصيل من صعوبات قاهرة في الواقع، وتشوهات 
عميقة في مفرداته المعيشية..فثمة تحوالت حاّدة أنتجتها سنوات الحرب واألزمة، 

كي مختلفة كثيرًا عّما كان عليه الحال في تحّتم خيارات سلوك إنتاجي أو استهال
 ..زمن الرخاء أو تجليات الدور األبوي للدولة

والدولة، إطالق العنان  –أي حكومة  –الواقع من اإلجحاف بحق الحكومة 
لالسترخاء في زمن الشّد العصبي، واالنكفاء عن أداء مهمة خاّصة وخصوصية 

حية التي علينا إيجادها في االنطالقة وهي كلمة السّر المفتا” المبادرات” اسمها 
 .المزمعة نحو األفق المأمول لسورية الجديدة..على مستوى األفراد كما المؤسسات

أي  –وإن المواطن واحتياجاته هي البوصلة األدق في عمل و أداء الحكومة 
تبقى المبادرة والتدبير هما البوصلة المفترضة لتعاطي المواطن مع  –حكومة 
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 .مياته..ألن الجميع شركاء في الهم وفي تلبية االستحقاقات الصعبةحياته ويو 
المهام ثقيلة أمام الحكومة، وهي ثقيلة أيضًا أمام المواطن..هذه حقيقة يجب 
أال نتجاهلها وال يمكن أن نتجاهلها أبدًا.. وربما استنتجنا خالل تجربة الحرب 

اصل الزمنية وضرب المواعيد واألزمة المريرة، كما استنتجنا أن التعويل على الفو 
مع مخارج األزمة وبوابات االنفراج لم يعد ذا جدوى، إن لم نكن نحن فاعلين بعمق 
في تغيير أدبيات حياتنا..وعندما نتحدث عن المواطن ..نعني المواطن المستهلك 
والمواطن الموظف والمسؤول..فالبدهيات تؤكد أن أّس التنمية هو المواطن ..مطلق 

ومبتغاها أيضًا هو المواطن..معادلة متوازنة ال يجوز أن يختل   هدفهامواطن ..و 
 http://syrianexpert.net/?p=52813 .أي من طرفيها

 
 وزارة السياحة تبحث سبل االستثمار األمثل لعقاراتها - 2

 30/08/2020 :الخبير السوري 
سياحة واقع العقارات العائدة بملكيتها لها والتي كانت مخصصة بحثت وزارة ال

للمنظمات الشعبية والنقابات المهنية على الساحل السوري في محافظة طرطوس 
وذلك بهدف معالجة أوضاعها وإقامة مشاريع سياحية استثمارية ترفيهية تعود 

مواقع بالمنفعة على أعضاء النقابات والمنظمات، وتم التوصل إلى تخصيص 
للمنظمات والنقابات إلقامة هذه المشاريع بعد التنسيق مع الوزارة ومجلس مدينة 

 .طرطوس والشركة العامة للدراسات لوضع دراسة تخطيطية حديثة للمنطقة
رخص تأهيل سياحي  7وفي سياق متصل كانت وزارة السياحة قد أصدرت 

بتكلفة استثمارية  كرسي إطعام 375لمنشآت سياحية تبلغ طاقتها االستيعابية 
( نجوم، حيث تم 3-2تجاوزت مليار ليرة، شملت مطاعم وفنادق من سوية )

إصدار استمارات تأهيل لمطعم وصالتي شاي من سوية نجمتين وتأهيل مطعم 

http://syrianexpert.net/?p=52813
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، إضافة إلصدار ثالث رخص 2015لعام  11من سوية ثالث نجوم وفق المرسوم 
 .سياحية معدلة لمنشآت سياحية مختلفة

ت الوزارة رخصة إشادة سياحية معدلة لمطعم وموتيالت من سوية كما أصدر 
كرسي  540نجمتين في منطقة قنوات بمحافظة السويداء بطاقة استيعابية تبلغ 

سريرًا فندقيًا، وبلغت التكلفة التقديرية للمنشأة نحو مليارين وخمسمئة  24إطعام و
ال ومساحات مليون ليرة، حيث يضم المشروع تراسات وحدائق ومالعب أطف

 .خضراء وخدمات متممة ويؤمن العديد من فرص العمل
وبنفس االتجاه وبهدف تشجيع السياحة الداخلية والشعبية فقد بدأت الشركة 
السورية للنقل والسياحة بالتشغيل التجريبي مطلع الشهر الجاري بتشغيل مشروعها 

لي(، وهي تجربة الجديد في منطقة الرمل الجنوبي بالالذقية )شاطئ الرمل العائ
جديدة تقوم على مبدأ التنزه ليوم واحد وهو عبارة عن شاطئ مفتوح يقدم خدمات 
اإلقامة الفندقية ويتضمن مطعماً شتوياً وصيفياً وتراساً إضافة لجلسات عائلية على 
الشاطئ وكافيتريا، ومالعب كرة قدم وطائرة، ومالعب أطفال وخدمات عامة 

ليرة للشخص  300احة، وكل ذلك برسم دخول يبلغ خارجية وداخلية لرواد السب
الواحد وتبلغ الطاقة االستيعابية للمشروع حوالي ألفي زائر باألحوال العادية، لكن 
الظروف الحالية المتعلقة بوباء كورونا وضرورة وجود تباعد اجتماعي استدعت 

 .أن يكون عدد الزوار مدروسًا بما يحقق االشتراطات المطلوبة
لوزارة في تشديد الرقابة على الحفالت التي تتضمن تجمعات كبيرة وتستمر ا

وغير منضبطة والتي ال تراعي اإلجراءات االحترازية، حيث تم خالل هذا الشهر 
إيقاف النشاط الفني والمالهي وكل صاالت الحفالت والمناسبات المغلقة، وذلك 

ر فيروس كورونا المستجد، التزامًا باإلجراءات الحكومية الهادفة إلى الحد من انتشا
مع اإلشارة إلى أن إقامة بعض الحفالت والتجمعات من أعراس وتعاٍز في أماكن 
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سكنية تخضع لرقابة الوحدات اإلدارية والشرطية المعنية، وتقوم الضابطة العدلية 
بمتابعة المنشآت غير المرخصة سياحيًا مثل المقاهي والمتنزهات الشعبية ويتم 

لمعنية بأي مخالفة لإلجراءات االحترازية المتعلقة بوباء كورونا، إخطار الجهات ا
كما يتم مراقبة التجمعات في المنشآت المصنفة كالمزارع وإخطار قيادات الشرطة 
والوحدات اإلدارية بها، بما يضمن عدم إزعاج المواطنين وتطبيق مبدأ السالمة 

الصادرة وقامت بمخالفة وقد تم ضبط عدة حاالت لم تلتزم بالتعليمات  .العامة
 .اإلجراءات االحترازية ما استدعى التعامل معها وفق القوانين النافذة

 http://syrianexpert.net/?p=52899 
 
  علينا حصار اقتصادي صعب... صحيح. - 3

   االعتراف بالمسؤولية ! الحرب دمرت معظم البنية اإلنتاجية للبالد.. صحيح.
 زياد غصن ، صحيفة تشرين

ليس الحصار االقتصادي وحده المسؤول عما يعيشه المواطن اليوم من أزمات 
 خانقة، وإن كان يتحمل الذنب األكبر..

فما بقي من ذنب تتحمل مسؤوليته معظم مؤسساتنا العامة والخاصة، والتي 
ي ألسباب تختلف من مؤسسة ألخرى، فشلت في إدارتها للملفين االقتصادي والخدم

 ومن مسؤول آلخر..
قانون “إذ من غير المنطقي أن تكون خطة الحكومة في مواجهة ما يسمى 

وتداعياته تستند على جملة تشريعات وأنظمة متوارثة عن سنوات ما قبل ” قيصر
 الحرب على بلدنا!

عض ومن غير المنطقي كذلك أن اإلدارات التي كانت سببًا في ظهور ب
األزمات واستمرارها، هي اليوم جزء من الفريق الحكومي المعني بحل ومعالجة 

http://syrianexpert.net/?p=52899
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 تلك األزمات، أو أن تحال المهمة إلى إدارات غير كفوءة وبال خبرة..!
نعم.. لدينا أوراق داخلية عديدة يجب العمل عليها، وإال فإن الفترة القادمة 

لتي تالحق معيشة المواطن، ستشهد مزيدًا من التأزم على صعيد جميع األزمات ا
 وتاليًا زعزعة ثقته بالدولة.

الورقة األولى، وتتضمن تحديد التشريعات وآليات العمل التي تؤثر بشكل أو 
بآخر على أداء ملفين اثنين: األول تأمين احتياجات البالد المستوردة، والثاني 

يعات أو إطالق إمكانيات اإلنتاج المحلي، بحيث يصار إلى تغيير تلك التشر 
تعديلها بما يتناسب وطبيعة ما تفرضه اإلجراءات القسرية الغربية من صعوبات 

، مراسيم 2004ومشاكل.. والمثال على ذلك قانون العقود الصادر في العام 
 إحداث المؤسسات المؤثرة في الدور االقتصادي والخدمي للدولة.. إلخ.

اج المحلي، والذي وهذا ما يجب أن ينسحب أيضًا على ملف زيادة اإلنت
يفترض أن ينظم عمله تشريعات خاصة بعيدة كل البعد عن األطر التقليدية، والتي 

 والحرب..” العقوبات“لم تعد مالئمة لمرحلة 
الورقة الثانية، وتتمثل في ضرورة إجراء مراجعة صريحة وشاملة ألداء الوزارات 

زمات المتالحقة التي األساسية، بغية تحديد نقاط ضعفها ومدى مسؤوليتها عن األ
تشهدها البالد، واألفضل أن تعطى هذه المهمة لفريق من الخبراء والباحثين 
المشهود لهم بالموضوعية واإلبداع، بالنظر إلى أن النتائج المستخلصة يفترض أن 

 تتبعها قرارات مفصلية من شأنها تصويب المسار وتحسين األداء..
مواطن بأن وزارة التجارة الداخلية وحماية فمثاًل.. ليس هناك أدنى شك لدى أي 

المستهلك باتت بحاجة إلى إعادة هيكلة جذرية، بشريًا وإداريًا.. واألمر نفسه يكاد 
 ينطبق على معظم وزارات ومؤسسات الدولة.

الورقة الثالثة، وتتعلق باألنشطة االقتصادية غير الرسمية، التي غدت تستحوذ 
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ط االقتصادي المحلي، إال أنها تتحمل المسؤولية على نسبة كبيرة جدًا من النشا
المباشرة عن فوات مبالغ هائلة على خزينة الدولة وعن نشوء أزمات اقتصادية 

 خطيرة، واستمرارها يعني مزيدًا من المشاكل واألزمات..!
فمثاًل.. ورغم الحديث الحكومي المستمر عن الرغبة بمكافحة السوق السوداء 

هذه الظاهرة ال تزال تضغط بشكل سلبي وقوي على سعر لسلع كثيرة، إال أن 
 الصرف والمنتج الوطني والخزينة العامة.

 وهنالك أوراق أخرى يطول الحديث عنها..
ما لم نساعد بلدنا واقتصادنا على مواجهة ظروف المرحلة … مختصر الحديث

الحالية بخطوات عملية، فإن ما ينتظرنا قد يكون األسوأ.. ال سمح هللا. 
http://tishreen.news.sy/?p=557461 

 
 ..مبررات تعديل أجور التصريح االنفرادي لألجهزة الخلوية - 4

 30/08/2020 :الخبير السوري 
أن   أكد مدير الشؤون الفنية في الهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد، وائل سابا،

لتقانة )الهيئة الناظمة وزارة المالية )المديرية العامة للجمارك( ووزارة االتصاالت وا
لالتصاالت والبريد(، قامت بتعديل أجور خدمة التصريح اإلفرادي لألجهزة الخليوية 
الغير مصرح أو غير الواردة عن طريق اإلدخال النظامي، نتيجة لتغير سعر 
صرف الدوالر في النشرة الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، حيث ارتفع سعر 

أصبح سعر الصرف ما يقرب من  16/6ليرة، وبتاريخ  700الدوالر ما يقرب من 
،وهذا أدى إلى تغيير القيمة المدفوعة لقاء التعرفة المفروضة على استيراد  1260

 .األجهزة الخلوية
مضيفًا: بالتالي قامت الهيئة الناظمة والمديرية العامة للجمارك بتغيير أجور 
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مصرح عنها، بحيث تتناسب مع التصريح اإلفرادي عن األجهزة الخليوية غير ال
التعرفة الجمركية لكل شريحة من األجهزة الخلوية الواردة عبر المنافذ النظامية، 

 17/6مشيرًا إلى وجود تعرفتين وفق ذلك لألجهزة التي عملت على الشبكة قبل 
وتعرفة جديدة خاصة باألجهزة الخليوية التي عملت على الشبكة بعد هذا التاريخ، 

 .الهيئة قادرة على معرفة تاريخ أول ظهور لإليميل على الشبكة منوهًا بأن
وفيما يتعلق بتأثير القرار على تنشيط السوق السوداء الستخدام برامج لتعريف 
األجهزة على الشبكة، أوضح سابا للوطن أن الهيئة لديها األدوات الكافية لضبط 

هزة الخلوية، مؤكدًا أن هذا اإلجراء وكشف أي إجراء يتعلق بالتالعب بمعّرف األج
التالعب بمعّرفات األجهزة الخلوية يعرض صاحب الجهاز الذي قام بهذه المخالفة 

 .للمساءلة القانونية والتعرض لالستغالل من قبل أصحاب المحال
وبّين سابا أن دور وزارة االتصاالت والتقانة ) الهيئة الناظمة لالتصاالت 

عم لتحصيل البدالت والرسوم الجمركية، والبريد( بهذا الموضوع، هو دور دا 
 .واإليرادات يتم اإلجابة عليها من قبل وزارة المالية
http://syrianexpert.net/?p=52903 

 
مليارات ليرة قيمة إنتاج مؤسسة الصناعات  10أكثر من  - 5

 الكيميائية.. وتاميكو تتصدر

 30/08/2020 :ير السوري الخب
 10.1بلغ إنتاج الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية 

مليارات ليرة منذ بداية العام ولغاية شهر تموز الماضي من قيمة إنتاج مخطط 
 .بالمئة 96مليارات ليرة وبنسبة تنفيذ وصلت إلى  10.6تصل إلى 

http://syrianexpert.net/?p=52903
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اعات الكيميائية الدكتور أسامة أبو وأشار المدير العام للمؤسسة العامة للصن
حازت الجزء األكبر من قيمة اإلنتاج ” تاميكو“فخر أن الشركة الطبية العربية 
مليارات ليرة تلتها الشركة العامة لصناعة  3.7حيث بلغت قيمة إنتاجها نحو 

مليار ليرة  2.3مليار ليرة ثم الشركة العامة للدهانات بنحو  2.4األحذية بقيمة 
قارنة مع الفترة نفسها من العام السابق لفت الدكتور أبو فخر إلى ارتفاع معدل وبالم

بالمئة حيث بلغت  181التطور في اإلنتاج بالشركات التابعة للمؤسسة إلى نحو 
 5.6قيمة اإلنتاج الفعلي للفترة المماثلة من العام السابق للشركات التابعة نحو 

 .مليارات ليرة
أن قيمة مبيعات الشركات التابعة خالل األشهر  وأوضح الدكتور أبو فخر

مليارات ليرة وبنسبة تنفيذ بلغت  9.2السبعة األولى من العام الحالي بلغت نحو 
مليارات وسجلت شركة تاميكو أعلى  10.6بالمئة من خطة المبيعات والبالغة  87

 2.2مليارات ليرة والشركة العامة للدهانات  4.5قيمة مبيعات وصلت إلى نحو 
 .مبينًا أن هناك عقودًا قيد التنفيذ لعدد من الشركات

بالمئة  187وأضاف أن نسبة تطور المبيعات بالمقارنة مع العام السابق بلغت 
مليارات ليرة منوهًا بارتفاع المخازين خالل هذه  4.9حيث سجلت المبيعات آنذاك 

 4.678ية تموز نحو مليار ليرة لتبلغ في نها 2.8الفترة والتي كانت في أول العام 
مليارات الفتًا إلى أن الزيادة في المخازين بشكل رئيسي هي في الشركة العامة 

 .لصناعة األحذية وهي في حدودها الطبيعية لسلع متعاقد عليها
وحول المشاريع االستثمارية المنفذة وقيد التنفيذ في الشركات ذكر أبو فخر أنه 

ظفات سار دخل العملية اإلنتاجية. فيما تم تنفيذ خط صابون طبي في شركة المن
تم إعطاء المباشرة لخط إنتاج المراهم في شركة تاميكو إضافة إلى عدد من اآلالت 
في الشركة العامة لصناعة األحذية وفي الشركة األهلية وبالستيك حلب والدهانات، 



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

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

 ــ 13ــ 

ريفورم إضافة إلى اكتمال اإلجراءات الالزمة للبدء بتنفيذ مشروع إنتاج عبوات الب
  .بالتنسيق مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية

 http://syrianexpert.net/?p=52895 
 
 … البيانات المالية اإليجابية تخالف توقعات المستثمرين - 6

 28/08/2020 :الخبير السوري 
أن   اق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسمأكد المدير التنفيذي لسوق دمشق لألور 

توقعات المستثمرين غير اإليجابية انعكست سلبًا على أداء الشركات المدرجة في 
 .السوق 

وأضاف أن البيانات المالية لتلك الشركات كانت جيدة خالل الربع األول 
 .نوتحديدًا للمصارف والمؤشرات األولية عن الربع الثاني تدعو للتفاؤل حتى اآل

وحول االنخفاض بقيمة المؤشر بين أنه أمر طبيعي في ظل الظروف الراهنة 
 . معتبرًا أن أداء السوق جيد رغم عدم ثبات سعر الصرف

هذا وقد سجلت تداوالت السوق ارتفاعا بأحجام وقيم التداول مع نهاية األسبوع 
ألف سهم  ٥٥٣مليون ليرة بحجم تداول  ٣٧٩حيث وصلت قيمة التداول إلى 

 . صفقة ٤٠٢موزعة على 
الف سهم موزعة على  ٨٤في حين أغلقت جلسة تداول اليوم على حجم تداول 

 .مليون ليرة ٥٩صفقة بقيمة تداول  ١١٧
نقطة بنسبة  ٧٤٩٩نقطة ليقف عند قيمة  ١٢بالمقابل انخفض مؤشر السوق 

 .تغيير سالبة
التداول هذا وقد تصدر سهم بنك قطر الوطني سورية المقدمة من حيث قيم 

http://syrianexpert.net/?p=52895
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مليون  ٢٢صفقة بقيمة تداول  ٣٠ألف سهم موزعة على  ١٣١حيث تم تداول 
ليرة منخفضا عن إغالق الجلسة الماضية تاله  ٧١٠ليرة ليغلق سهمه عند سعر 

 ٢١ألف سهم موزعة على  ١٩سهم شركة العقيلة للتأمين التكافلي حيث تم تداول 
ليرة منخفضا  ٥٢٦ند سعر ماليين ليرة ليغلق سهمه ع ١٠صفقة بقيمة تداول 

عن اغالق الجلسة الماضية ومن ثم جاء سهم بنك سورية الدولي اإلسالمي حيث 
ماليين ليرة ليغلق  ٩صفقات بقيمة تداول  ٨ألف سهم موزعة على  ١١تم تداول 

 .ليرة منخفضا عن اغالق الجلسة الماضية ٨٦٦سهمه عند سعر 
تكافلي بعد تزويد السوق بنسخة عن وقد تم إعادة سهم شركة العقيلة للتأمين ال

 .محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
في حين ال يزال سهم المجموعة المتحدة للنشر والتوزيع موقوفا عن التداول 
لحين تزويد السوق بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية وسهم 

 .شركة سيرتيل موبايل تيليكوم
صفقة على كل من الشركة األهلية لصناعة الزيوت وسهم بالمقابل لم تتم اي 

بنك عودة سورية وسهم الشركة الوطنية للتأمين وسهم شركة األتحاد التعاوني 
للتأمين والشركة السورية الكويتية للتأمين وسهم الشركة المتحدة للتأمين  

.net/?p=52876http://syrianexpert 
 

 بنك سورية الدولي اإلسالمي يكرم المتفوقين في الشهادة الثانوية - 7

 27/08/2020 :الخبير السوري 
وللعام الرابع تواليًا،  24/8/2020كّرم بنك سورية الدولي اإلسالمي األثنين 

 –الطالب المتفوقين على مستوى سورية في الشهادة الثانوية بفروعها )العلمي 

http://syrianexpert.net/?p=52876
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المهنية التجارية(.  –المهنية الصناعية  –المهنية النسوية  –الشرعية -ي األدب
وتندرج هذه المبادرة في إطار المسؤولية االجتماعية التي يوليها البنك للمسيرة 
التعليمية ولدعم الطلبة المتفوقين، وإيمانا منه بأهمية التعليم في تنمية مستقبل 

الست الرئيس التنفيذي للبنك في مبنى اإلدارة األجيال القادمة. والتقى السيد بشار 
العامة للبنك الطالب المتفوقين برفقة أسرهم وهم: )الفرع العلمي: علي عبد هللا، 
فرح مطرجي، مايا شعبان، شهد العذبة، األيهم قره محمد، ميشيل عرب(، )الفرع 

انوية األدبي: نغم محمد علي(، )الثانوية المهنية التجارية: رغد وهبة(، )الث
الشرعية: هالة محمداه(، )الثانوية المهنية النسوية: هبة محمد(، )المهنية 
الصناعية: عبد هللا العارف(. وهنأ الرئيس التنفيذي الطالب المتفوقين، متمنيًا لهم 
المزيد من التفوق والنجاح في المراحل الدراسية المقبلة، وأكد على أهمية االستمرار 

راتهم الدراسية بدقة وبعد دراسة مشبعة بالتفكير، كما توجه في التفوق، وانتقاء خيا
بالشكر العميق إلى اآلباء واألمهات الذين تعبوا وكافحوا من أجل رفعة أبنائهم 
وإرتقائهم في مجتمعهم. وأضاف الرئيس التنفيذي: إن البنك يحرص على تكريم 

مي، وتشجيعًا لهم المتفوقين تقديرًا لعطاءاتهم وجهودهم في مسيرة التحصيل العل
الستكمال هذه المسيرة والمثابرة على العمل الدؤوب، وأيضًا تقديرًا لذويهم، الذين 
ال يدخرون جهدًا في توفير احتياجات أبنائهم والسهر على راحتهم للوصول إلى 
مبتغاهم. وأكد الرئيس التنفيذي على أن أجمل احساس ينتاب الوالدين وأنبل وأسعد 

اللحظات التى يرون فيها نتاج كفاحهم وتكبدهم مشاق الحياه لحظاتهم هي تلك 
من أجل تعليم أبنائهم. وعرض الرئيس التنفيذي على المتفوقين القيام بجولة تعريفية 
تدريبية خالل الفترة القادمة لإلطالع على طبيعة العمل المصرفي في بنك سورية 

ألمر الذي يمكنهم من التعرف الدولي اإلسالمي بمختلف إداراته وأقسام العمل فيه، ا
على المنتجات والخدمات المصرفية المختلفة التي يقدمها البنك لعمالئه وطبيعة 
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وآليات عمله. وأكد الرئيس التنفيذي على أن أبواب بنك سورية الدولي اإلسالمي 
مفتوحة أمام الطالب الراغبين بالتعلم والتدريب في البنك ألنهم حجر األساس في 

تبحث عن التطور والنمو. ومن جهتهم أعرب الطالب المكرمون عن أي مؤسسة 
سعادتهم بهذا االهتمام والتكريم وشكرهم لبنك سورية الدولي اإلسالمي على 
استقبالهم وتكريمهم، مؤكدين أن هذا التكريم سيكون له األثر اإليجابي لتحقيق 

الدروع التقديرية والهدايا المزيد من التفوق والنجاح. وفي الختام قدم الرئيس التنفيذي 
 .التذكارية للطالب األوائل، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة

http://syrianexpert.net/?p=52860 
 

 … ملف الشركات التأمينية تحت المجهر - 8

 28/08/2020 :الخبير السوري 
محليًا وعالميًا، أن التأمين حاجة ومطلب فردي ومؤسساتي،  من المجمع عليه

نظرًا للضمانة المالية التعويضية االحتياطية اآلنية والمستقبلية، التي يحّققها 
المشتركون به عند تعّرضهم ألضرار ينّص العقد التأميني على قيام الشركة 

شرية والمادية، لقاء اشتراك التأمينية بالتعويض عنها، جزئياً أو كليًا، في الحالتين الب
مالي شهري أو سنوي، يدفعه المشترك لشركة التأمين. وقد حظي هذا التأمين 
بإقبال الكثيرين، أفرادًا ومؤسسات، ولكن هذا التأمين بدا، وبشكل جلّي أيضًا، أنه 
مطلب شريحة من حاملي رؤوس األموال التواقين الستثمارها في هذا الميدان اآلمن 

رباح كبيرة، بدليل تهافت هؤالء لترخيص العديد من الشركات التأمينية والضامن أل
 .المتنوعة، التي غزت السوق السورية في هذا المجال

ي بعض جوانب هذا التأمين،  لعقود مضت، كانت الجهات الرسمية تغطِّّ

http://syrianexpert.net/?p=52860
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بمطالب أقل من المشترك وبعوائد مقبولة له، وله حرية االختيار في االشتراك أو 
ل إن بعض الجهات الرسمية كانت وما زالت تقّدم خدمة صحية كبيرة عدمه، ب

للعاملين لديها من دون حسميات ُتذكر عنهم، وبعض هذا التقديم ما زال قائمًا، 
بالتوازي مع ما تقّدمه شركة التأمين، فجميع المعلمين منتسبون إلى نقابة المعلمين، 

ا النقابة، وإلى جانب ذلك جميعهم وأغلبهم مشتركون في الخدمة الصحية التي تقّدمه
ملزمون باالشتراك مع شركة التأمين، والمعلم يعاني من ضعف التعويض الذي 
يحصل عليه من أي من الجهتين بسبب أن مواصفات معالجة حالته الصحية لدى 
جهة التأمين المشترك بها )النقابة أو شركة التأمين(، ال تقارب ما هو قائم فعاًل 

لمعالجة المتعاقدة مع الشركة. ولسنوات خلت كان الطبيب المتعاقد عند الجهات ا
مع نقابة المعلمين يتقاضى قيمة رمزية كمعاينة من المعلم الذي يحمل بطاقة 
صحية من نقابته، والحال نفسه لحاملي هذه البطاقة من نقابات أخرى، ولكن هذا 

يعهم، يتجاهلون البطاقة الحال لم يعد قائمًا منذ سنوات، فمعظم األطباء وربما جم
النقابية ويتقاضون كامل المعاينة، وقد تزيد عن التعرفة الطبية الرسمية. وأيضًا 
من المعروف أن المعاينة الطبية مدفوعة األجر كامالً من شركات التأمين لألطباء 

 /500على تقاضي / –منذ سنوات–المتعاقدين معها، إال أن أغلب األطباء درجوا 
ر إضافية من حامل البطاقة التأمينية، وحاليًا نسبة غير قليلة منهم ليرة أو أكث

يتقاضون مبلغًا يزيد عن ذلك، ويكاد يقارب قيمة مجمل المعاينة، بحجة أن شركة 
التأمين ال تعطي الطبيب إال مبلغًا زهيدًا، وتتأخر بدفعه، أو بحجة أن الطبيب قام 

ريض، والحال نفسه عند الصيادلة بإجراء بعض االختبارات الطبية اإلضافية للم
بحجة ارتفاع سعر الدواء، وعند مراكز التصوير الشعاعي ومخابر التحاليل الطبية، 
بحجة ارتفاع أسعار المواد المستخدمة، عدا عن أن شركة التأمين ال توافق على 
صرف بعض األدوية أو الصور أو التحاليل، وهذه المعاناة قائمة لدى معظم 
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 .ابيًا وتأمينياً المشتركين نق
والسؤال الكبير: لماذا هذا االشتراك التأميني المزدوج.. لماذا ال تكون عالقة 
العامل التأمينية عالقة واحدة، خالية من كل خلل مع الجهة التي يعمل بها أو 
النقابة التي ينتسب لها، المفترض بل والمتوجب أن تكون هي األولى واألكفأ 

ة، لقاء حسم مبلغ معّين من راتبه الشهري؟، أليست هي بخدمته التأمينية الصادق
األحق بالربح الكبير المتحقق من ذلك، والذي يعود الحقاً لمصلحة العامل ولمجمل 

 .مصلحة الوطن، بداًل من أن يكون من نصيب جيوب شركاء شركات التأمين؟
ى وحاالت الشكوى من خلل التأمين المادي أيضًا قائمة، بالتوازي مع الشكو 

من خلل التأمين البشري، فحال تعرض أية سيارة أو مؤسسة مؤمنة لحادث ما، 
فالوقائع تؤكد أن التعويض الذي يتّم صرفه للمتضرر هو حاصل خليط حاالت 
فساد مشترك من المحامي والخبير والقاضي وممثلي شركة التأمين وطالب 

للضرر   زياً التعويض، ويندر أن يكون المبلغ المصروف لطالب التعويض موا
الحاصل، فقد يزيد أو ينقص تبعًا لتفاهمات الفساد الداخلية بين األطراف المعنية، 
التي تثمر عن توزيع العوائد بين األطراف الخمسة، وغالبًا ما يكون صاحب 

 .التعويض هو صاحب الخيار األضعف، والمبلغ األقل نسبياً 
مواد التصوير الشعاعي  الجديد في األمر أن ارتفاع أسعار األدوية وأسعار

والتحاليل الطبية، وتكاليف إصالح اآلليات والمعدات، دفع شركات التأمين 
الصحي لرفع الرسم التأميني سنويًا مع بداية كل دورة، فكل عام ترفع قيمة اشتراك 
المتقاعدين، وقبل أسابيع رفعت التأمين اإللزامي للسيارات بما يقارب الضعف، 

مبلغ إضافي من رواتب المعلمين لمصلحة شركة التأمين،  بحسمومؤخرًا تّم البدء 
كل ذلك دون استشارة المشترك، الذي هو رهن قرار شركة التأمين وممارسات 

 .!!أطرافه، وال خيار له في ذلك
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وعلى اعتبار أنه عادة ما يتم البحث في ضرورة العمل على إحداث بعض 
هذه الشركات كل عام، والمخالفات التي التوازن بين األرباح الكبيرة التي تحقّقها 
مخابر أشعة ومخابر تحاليل  –صيادلة –ترتكبها الجهات المتعاقدة معها )أطباء

رين للضرر الحاصل فيما يخص اآلليات والمعدات..(، والغبن الالحق  طبية، والمقدِّّ
 بالمشتركين في التأمين، أال يجدر أن يتّم اإلعداد وفق تراتبية معلنة ومدروسة،
نة ألطرافها الحقًا،  ألن تكون الجهات الحكومية أو المنظماتية هي الجهات المؤمِّّ
لقاء اشتراك تأميني أقل من الذي تتقاضاه شركات التأمين؟، فلتكن وزارة النقل هي 
المؤمنة لجميع اآلليات بالتعاون مع نقابة النقل، واتحاد الحرفيين هو المؤّمن 

اعيين بالتعاون مع غرف الصناعة، ووزارة التجارة للحرفيين، ووزارة الصناعة للصن
للّتجار بالتعاون مع غرفة التجارة، ووزارة الزراعة هي الجهة المؤمنة للمزارعين، 
بالتعاون مع اتحاد الفالحين وغرفة الزراعة، وأن تكون وحدات اإلدارة المحلية هي 

 http://syrianexpert.net/?p=52880   .الجهة المؤمنة للقطاع األهلي وغير المنظم

 
الرئيس األسد يصدر مرسومًا بتكليف المهندس حسين عرنوس  - 9

 تشكيل الوزارة

 25-08-2020سانا  -دمشق
 2020للعام  210أصدددددددر السدددددديد الرئيس بشددددددار األسددددددد اليوم المرسددددددوم رقم 

تشدددددكيل الوزارة في الجمهورية العربية القاضدددددي بتكليف المهندس حسدددددين عرنوس 
  .السورية

 :وفيما يلي نص المرسوم
 (210المرسوم رقم )

http://syrianexpert.net/?p=52880
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 رئيس الجمهورية
 بناء على أحكام الدستور

 :يرسم ما يلي
يكلف السدددددددددددددديد المهندس حسددددددددددددددين عرنوس بتشددددددددددددددكيل الوزارة في  -1المادة 

 .الجمهورية العربية السورية
 .يلزم لتنفيذهينشر هذا المرسوم ويبلغ من  -2المادة 

 .ميالدي 2020-8-25هجري الموافق لد  1442-1-6دمشق في 
 رئيس الجمهورية

 بشار األسد
 
 
 :1953والمهندس عرنوس من مواليد إدلب عام  •
 .1978تخرج من كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب عام  •
 .1994-1989تسلم رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب  •
 .2002و 1992بين عامي مدير الشركة العامة للطرق  •
 .2004إلى  2002معاون وزير المواصالت من  •
حتى  2004مدير عام المؤسسة العامة للمواصالت الطرقية منذ عام  •

2009. 
 .2011وحتى  2009عين محافظًا لدير الزور منذ عام  •
 .2011عين محافظًا للقنيطرة عام  •
 .2016وحتى  2013وزيرًا لألشغال العامة منذ عام  •
 .2018وحتى  2016لألشغال العامة واإلسكان من وزيرًا  •
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 .2018وزيرًا للموارد المائية منذ العام  •
عضو في القيادة المركزية لحزب البعث العربي االشتراكي منذ عام  •

2013. 
إضافة لمهامه  2020-6-11كلف بمهام رئيس مجلس الوزراء بتاريخ  •

 .وزيرًا للموارد المائية
http://sana.sy/?p=1207333 

 
 وزراء الحكومة الجديدة.... وأسالفهم! - 10

 سيرياستيبس... زياد غصن
طالما أن فكرة االستعانة بوزراء سابقين كانت حاضرة أثناء تشكيلة الحكومة 
الجديدة، وأثمرت عن تسمية الدكتورة لبانة مشوح وزيرة للثقافةد فإنني كنت أتمنى 

تمت إعادة تسمية شخصيات أخرى تركت بصمة مميزة في طريقة العمل لو 
 الحكومي، وال يزال العديد من العاملين في تلك الوزارات يترحمون على أيامهم...

فمثاًل... كنت أتمنى لو تمت إعادة د. فؤاد عيسى الجوني إلى وزارة الصناعة، 
إلى وزارة النقل، ود. علي ود. محمد الحسين إلى وزارة المالية، ود. محمود سعيد 

سعد إلى وزارة التربية، ود. إياد الشطي إلى وزارة الصحة، ونادر البني إلى وزارة 
الموارد المائية، ومنيب صائم الدهر إلى وزارة الكهرباء، وهالل األطرش إلى وزارة 

 اإلدارة المحلية... والقائمة تطول.
ون لدى القراء خيارات أخرى وهذه وجهة نظر شخصية ال أكثر وال أقل، فقد يك

يعتقدون أنها األفضل ألسباب عدة، إنما المهم في هذا الطرح هو اإلجابة عن 
السؤال التالي: لماذا نتمنى أحيانًا كمواطنين أو موظفين في مؤسسات الدولة عودة 

 بعض المسؤولين السابقين إلى مناصبهم؟

http://sana.sy/?p=1207333


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

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

 ــ 22ــ 

وزراء الحاليين وما يعول بداية ما سبق ذكره من أسماء ليس تقلياًل من شأن ال
عليهم في هذه المرحلة، ولكن المواطن أصبح يساوره الشك بما يمكن أن تحمله 
األيام القادمة من مفاجآت على مستوى األداء الحكومي، وتاليًا على المستوى 
االقتصادي والمعيشي، لذلك فهو يفضل تطبيق المثل الشعبي القائل: أسأل مجرب 

 وال تسأل حكيم.
فإن الوزراء الجدد أمام خيارين، إما أن يتركوا بصمة إيجابية في ذاكرة لذلك 

الناس بحسن أدائهم ونتاج عملهم ونزاهة سلوكهم، والفرصة اليوم كبيرة لتحقيق 
ذلك فهناك الكثير من العمل ينتظر الوزراء الجدد، السيما فيما يتعلق بتخفيف 

 خدمات المقدمة له...الضغوط المعيشية عن كاهل المواطن ورفع مستوى ال
وإما أن يتحولوا  بنظر الرأي العام إلى عبء ثقيل على األداء الحكومي لعدم 
تقديمهم ما يقنع، وعندئذ سوف يظل المواطن ينتظر تعدياًل حكوميًا يحمل بدياًل 

 عن هؤالء...
 أما الوزراء المجدد لهم، فأعتقد أن موقف الناس منهم أصبح واضحًا....

اإلعالم يمكن أن تساعد في "تلميع" سيرة البعض وتسويقهم  صحيح أن وسائل
لدى الرأي العام كأصحاب إنجاز وفكر، لكن عندما يستند ذلك على معلومات 
وبيانات مغايرة للحقيقة والواقع، فإن الوقت لن يطول حتى ينقلب "السحر على 

 الساحر" وينكشف المستور... واألمثلة كثيرة.
ترة زمنية ال تقل عن عدة أسابيع حتى يمكننا على أي حال... أمامنا ف

كمواطنين الحكم على أداء الوزراء وعملهم، و تمني إما استمرارهم في عملهم أو 
 http://www.syriasteps.com/?d=131&id=184174  رحيلهم عن المنصب...
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 اقتصاديات الصحة) 92حديث األربعاء االقتصادي رقم ) - 11
االقتصاد حيث يبحث عن كيفية تطبيق أدوات  هو فرع حديث من فروع علم

علم االقتصاد على قضايا الرعاية الصحية، وتوضيح جوانبها المختلفة بحيث 
تصبح أكثر قابلية للتحليل ويقدم علم االقتصاد معاييراً لتحديد ما إذا كانت سياسات 

 .يةمعينة تزيد أو تخفض الكفاءة االقتصادية وعدالة توزيع خدمات الرعاية الصح
إذًا هذا الموضوع يبدو من أهم المواضيع على المستوى العالمي والمحلي  

وبخاصة بعد وصول جائحة )كورونا( لحدود غير مسبوقة وتداعيات ذلك على 
 .المنظومة الصحية واالقتصادية واالجتماعية

ال يستطيع التحليل االقتصادي معالجة كل ما يهم المهنيين الصحيين وعامة 
فالمشكالت المختلفة تتطلب تدريبًا وخبرة تحليلية  -بة للرعاية الصحيةالناس بالنس

أما ما يالئم التحليل االقتصادي بصفة خاصة فهي المشكالت المتعلقة  –مختلفة 
بقضايا الندرة ومن هذه الناحية يمكن لعلم االقتصاد توضيح االختيارات األفضل 

تحقيق كل رغباته، فالموارد للمجتمع عندما تكون موارده المتاحة غير كافية ل
المتاحة دائمًا غير كافية في كل المجتمعات وذلك لشدة المنافسة عليها بين 
استخداماتها المختلفة كالتعليم والرعاية الصحية واألمن والدفاع والمواصالت 

 ....الخ
وهناك عدة افتراضات خاصة بخدمات الرعاية الصحية تجعلها مختلفة عن 

 :أمثلة على ذلك نذكر منهاالخدمات األخرى وك
شح المعلومات لدى المستهلكين، فالمستهلك للخدمات الصحية ال يعرف  •

 .مشكلته الصحية وال كيفية معالجتها
عدم التأكد من النفقات الطبية التي قد يتكبدها المريض أو الجهات الصحية  •

 .العامة أو الخاصة
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 .عدم التأكد من نتيجة العالج •
ج للطبيب كوكيل عن المريض وكعارض للخدمة مما يجعله الدور المزدو  •

 .يمثل الطلب والعرض في آن واحد
وجود عدد كبير من المنشآت الطبية )غير ربحية( وتحدد أسعار خدماتها  •

 .على أساس التكلفة فقط
قيود الدخول في المهن الطبية وفي األعمال التي يقوم بها مختلف المهنيين  •

 .الصحيين
 .مجتمع في حصول كل أفراده على الحد األدنى من الرعاية الصحيةرغبة ال •

بالرغم من أن بعض هذه االفتراضات توجد في قطاعات أخرى، إال أن وجودها 
 .مجتمعة في الرعاية الصحية تجعل منها قطاعًا متفرداً 

حيث يفيد علم اقتصاديات الصحة قطاع الخدمات الصحية من عدة جوانب 
 :ومنها

ية طبية يمكن من خاللها تحليل القضايا والمشكالت الخاصة يقدم خلف •
 .بقطاع الخدمات الطبية

يمّكن من تقييم آثار التشريعات واألنظمة الصحية على جانبي العرض  •
 :والطلب في األسواق الخاصة بالرعاية الصحية المرتبطة ببعضها، وهي

o سوق الخدمات الصحية النهائي. 
o سوق المرافق الصحية. 
o سوق القوى العاملة الصحية بجميع مستوياتها. 
o سوق التعليم الصحي بكل مستوياته وأنواعه. 
يمكن استخدام علم االقتصاد في النواحي التقليدية كالتنبؤ والتخطيط  •

 .المطلوبين في أي قطاع خدمي بالصحة
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فاءة يقدم علم االقتصاد معاييراً لتقييم السياسات الصحية المختلفة لتحقيق الك •
 .والعدالة في الرعاية الصحية

يحدد علم االقتصاد التكاليف والمنافع لمختلف االختيارات في قطاع الرعاية  •
 .الصحية

كما يمثل التأمين الصحي أهمية بالنسبة لقطاع الخدمات الصحية فهو يسعى 
 :لتقديم رعاية صحية متكاملة لألفراد من خالل عدة أساليب

رة غير مشروطة بقدرة الفرد المادية بحيث تشمل هذه تقديم رعاية صحية قاد •
 .الرعاية األفراد جميعًا، وبشكل تدريجي مخطط

تحقيق مبدأ التكافل االجتماعي لجميع المؤمن عليهم للحصول على حق  •
 .الرعاية الصحية التأمينية بسهولة

العمل على تطوير أساليب الرعاية الصحية، وإضافة إمكانيات عالجية  •
 .ة وفق معدالت علمية محددة سلفاً حديث

ما يهمنا من حديث هذا األسبوع أن جائحة )كورونا المستجد( ومن تجربة 
شخصية شديدة الوطأة قد عّرت جميع جوانب الرعاية الصحية المعتمدة وأدت 
لدخول المنظومة الصحية حتى في البلدان المتقدمة في عنق زجاجة خطيرة فكيف 

ورية التي أدت وفيات كورونا ونفقات عالج المصابين وعدم بالدول النامية ومنها س
قدرة أغلب المصابين على الوصول لها أو تحمل أعبائها الكبيرة سواًء ضمن 
التأمين أو خارجه واضطرار العديد من األطباء لعدم توصيف الحاالت )بالكورونا( 

ة، جميع كي تدخل في التأمين الصحي أو لتسهيل دخول المشافي العامة والخاص
ذلك كان من األجدى النظر إليه نظرة اقتصادية في إطار علم اقتصاديات الصحة 
بحيث يتم رفع الكفاءة االقتصادية لخدمات الرعاية الصحية واستخدام الموارد 
المتاحة لتحيق نفع أكبر لألفراد للمصابين أو المحتمل إصابتهم سواًء في كورونا 
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  .وبئة. فالصحة الجيدة هي الحياة الجيدةأو غيرها من األمراض المزمنة واأل
  .26/8/2020دمشق في 

 كتبه: د. عامر خربوطلي  العيادة االقتصادية السورية
 

اتخذت المؤسسة العامة لحلج وتسويق األقطان كل اإلجراءات  - 12
 .2021 -2020الالزمة لتسويق كامل محصول القطن المحبوب لموسم 

 28-08-2020سانا  -دمشق 
مدير عام المؤسسة زاهر العتال في تصريح لد سانا إلى أن المؤسسة  وأشار

أنهت االستعدادات الالزمة لتسويق محصول القطن المحبوب وخاصة في المناطق 
الشرقية حيث تم إحداث مركز في الرقة الستالم األقطان من مزارعي المحافظة 

 .لمحافظةإضافة إلحداث مركز آخر في محلج دير الزور الستالم أقطان ا
ولفت العتال إلى أنه سيتم تسويق أقطان محافظة الحسكة في مراكز االستالم 
بالمحافظات األخرى على أن تتكفل مؤسسة األقطان بدفع أجور نقل مجزية 
للفالحين مشيرًا إلى أن الحكومة ستحدد أسعارًا تشجيعية الستالم محصول القطن 

 .ود مادي جيد للفالحينبما يضمن تحصيل تكاليف الزراعة وتحقيق مرد
وحول إعادة تأهيل محالج حلب توقع العتال أن يتم االنتهاء من أعمال التأهيل 
لمحلج الشرق والصالة الثالثة في محلج تشرين نهاية العام الحالي بعد تخصيص 

مليار ليرة من قبل الحكومة حيث تم مؤخرًا توقيع العقود مع مؤسسة اإلسكان  2
تصديق في اللجنة االقتصادية ويتوقع أن تتم مباشرة العمل العسكرية وهي قيد ال

خالل الشهر القادم وذلك بهدف رفع وتيرة العمل وزيادة الطاقة الحلجية في 
 .المؤسسة بالتزامن مع زيادة المساحات المزروعة بالقطن
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وأوضح أن عملية إعادة التأهيل اإلنشائي والكهربائي لمحلجي الشرق وتشرين 
خازن وإنشاء مستودعات وصالة حلج بينما ستنجز الكوادر الفنية تشمل إقامة م

في المؤسسة عملية التأهيل الفني فيهما إضافة إلنجاز عملية التأهيل الفني 
 .والكهربائي لمحلج أمية والذي سيوضع بالخدمة خالل الموسم القادم

ي طنًا وه 74483وبلغت كمية األقطان المحبوبة التي تم حلجها هذا الموسم 
كامل الكمية المستلمة من محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وحماة وحلب نتج 

طن من باالت القطن  23000طن من البذور الصناعية و 40500عنها 
 http://sana.sy/?p=1209193نديم معال        .المحلوج

 
قتصادية المتاحة بعد حادثة مرفأ اعتراف حكومي أن الفرص اال - 13

 بيروت أكبر من الخسائر... 
 لنرى إن كان سيتم استثمار تلك الفرص فعاًل أم ستضيع كالعادة؟

 ما بعد انفجار مرفأ بيروت: مقاربة سورية للخسائر والفرص
 زياد غصن ، صحيفة األخبار

روج مرفأ حسمت وزارة االقتصاد السورية رأيها حيال التأثيرات المرتَقبة لخ
بيروت من الخدمة، أو لتقّلص قدرته التشغيلية إلى حّد كبير. بعد وقوفها على 
حجم الخسائر المحتملة، ومحاولتها استكشاف مجاالت االستثمار الممكنة، َتبّين 

آب إلى فرصة لتوسيع دائرة الفائدة  4للوزارة أن ثّمة مجااًل لتحويل حدث 
 االقتصادية للبلدين

آب/  4ولى لالنفجار الذي تعّرض له مرفأ بيروت في منذ اللحظات األ
أغسطس الماضي، انقسمت اآلراء حيال التأثيرات المحتملة للحدث اللبناني على 
االقتصاد السوري، بين َمن يعتقد أنها ستكون كبيرة بالنظر إلى أن المرفأ َشّكل 

http://sana.sy/?p=1209193
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حصار الغربي خالل السنوات األخيرة نافذة اقتصادية سورية على العالم في ظّل ال
على البالد، وبين َمن يقّلل من حجم تلك التأثيرات، وإن كان ال ينفيها. أما وزارة 
االقتصاد والتجارة الخارجية السورية فقد أجرت، أخيرًا، مقاربة لما شهدته العاصمة 
لًة من خالل ذلك ال الوقوف على حجم  اللبنانية موزَّعًة على ثالثة ملفات، محاوِّ

لبية لالنفجار فحسب، وإنما أيضًا استكشاف ما قد يوّلده من فرص التداعيات الس
بالنظر إلى المتغّيرات االقتصادية التي يفرضها، وتاليًا إمكانية توسيع دائرة 

 االستفادة المشتركة للبلدين.
في ما يتعّلق بالملف األول، والذي ينظر في تأّثر المستوردات السورية بما 

االقتصاد أن المستوردات السورية من لبنان أو عبر  حصل، ُتبّين مقاربة وزارة
لبنان لم تكن ُتشّكل خالل السنوات الثالث األخيرة نسبة كبيرة من إجمالي 

%، ال بل إنها خالل 9 - 8مستوردات البالد، فهي تراوحت وسطيًا ما بين 
 2018النصف األول من العام الحالي شهدت، كما في العامين األخيرين )

، حيث ُتظهر بيانات التجارة 2017راجعًا ملحوظًا مقارنة بعام (، ت2019و
الخارجية انخفاض المستوردات السورية من السلع ذات المنشأ األجنبي والمصدر 

، لُتسّجل مع نهاية النصف 2018مليون يورو في عام  163اللبناني من حوالى 
بالنسبة إلى مليون يورو فقط. كذلك األمر  44األول من العام الحالي حوالى 

السلع ذات المنشأ والمصدر اللبنانَيين، والتي انخفضت قيمتها هي األخرى من 
مليون يورو خالل النصف األول من العام  23مليون يورو إلى حوالى  70حوالى 

الحالي. وبناًء على تلك البيانات، تخلص وزارة االقتصاد إلى أن خروج مرفأ بيروت 
لى االقتصاد السوري كما ُيشاع، خاصة أن من الخدمة لن يكون كارثيًا ع

مستوردات البالد الرئيسة كالمشتقات النفطية والقمح وغيرها يتّم استيرادها عبر 
االنعكاس الطبيعي لزيادة التوّسع في تطبيق سياسة »المرافئ السورية، فضاًل عن 
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 ترشيد المستوردات على حجم وقيمة المستوردات من لبنان، ال سيما وأن هيكلة
المستوردات تشي بوجود مواد يجري تصديرها على أنها ذات منشأ لبناني، في 

 «.حين أن طبيعة القطاع اإلنتاجي في لبنان ال تدعم كثيرًا هذا األمر
على مستوى الملف الثاني، يبدو أن ثمة حاجة إلى مراجعة واقع الصادرات 

ي يمكن أن ينجم عن السورية المّتجهة نحو لبنان، من أجل محاولة ملء الفراغ الذ
توقف بعض مستوردات هذا البلد من الخارج. وعلى رغم أن الصادرات السورية 
إلى لبنان ال تزال نسبتها كبيرة، إال أنها خالل العامين األخيرين شهدت تراجعًا 

% من إجمالي الصادرات 20ما نسبته  2017ملحوظًا؛ إذ كانت ُتمّثل في عام 
لعالم، لكن مع افتتاح معبَري نصيب والبوكمال السورية المّتجهة نحو دول ا

الحدوديين مع كّل من األردن والعراق، تراجعت تلك النسبة في العامين األخيرين 
%. 12%، وخالل النصف األول من العام الحالي إلى 14( إلى 2019و 2018)

ا وهو ما يؤكد أن جزءًا من الصادرات السورية لم يكن مقصدها النهائي لبنان، وإنم
كان ُيعاد تصديرها إلى دول أخرى. مع ذلك، َتظهر وزارة االقتصاد السورية متفائلة 
حيال إمكانية زيادة كّمية الصادرات، ومن جميع السلع المسموح بتصديرها، طالما 
أن هناك إمكانية سورية وحاجة لبنانية، وهذا ما أكدته دراسة سريعة أجرتها الوزارة 

السورية مع هيكلة المستوردات اللبنانية، حيث َبّينت  لمدى توافق هيكلة الصادرات
بندًا جمركيًا، بعضها  17الدراسة وجود فرصة لتصدير سلع كثيرة تندرج تحت 

عبارة عن سلع استهالكية وبعضها اآلخر يحتاج لها القطاع اإلنتاجي اللبناني. 
بالبشرة،  ومن أهّم هذه السلع: المصنوعات السكرية، مستحضرات التجميل والعناية

البطاطا والجبن، أدوات المائدة واألدوات المطبخية، األلعاب، فوسفات الكالسيوم 
الطبيعي، فوسفات األلمنيوم الكلسي الطبيعي وغيرها. على أن الفرصة قد تتحّول 
إلى نقمة فيما لو جرى نقل السلع تهريبًا من سوريا إلى لبنان، ال سيما السلع 
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يتطّلب التشّدد في ضبط التهريب للسلع الممنوعة »لذي المدعومة حكوميًا، األمر ا
 «.من التصدير

في ما يّتصل بالملف الثالث، والذي ال يقّل أهّمية عن سابَقيه، تبرز تأثيرات 
خروج مرفأ بيروت من الخدمة أو تقّلص قدرته التشغيلية إلى حّد كبير على مستقبل 

والسلع القادمة من أوروبا  عمل المرافئ السورية من جهة، وعلى حركة البضائع
واألميركَتين باتجاه العراق وإيران ودول الخليج من جهة ثانية. هنا، يظهر أن مرفأ 
مرسين يتحّضر لالستئثار بالجزء األكبر من تلك الحركة، فيما يستعّد مرفأ حيفا 

العرب. وفي ظّل العقوبات االقتصادية « المطّبعين»للعب دور أكبر مع زيادة عدد 
سوريا، وبالنظر إلى الحاجة لتطوير إمكانيات المرافئ السورية والخدمات على 

التي تؤّمنها، فإن الفرص ال تبدو سهلة بالنسبة إلى مرفَأي طرطوس والالذقية لسّد 
الفراغ الذي سُيحدثه خروج مرفأ بيروت من الخدمة. لذلك، تطرح وزارة االقتصاد 

 السورية عّدة مقترحات أبرزها:
لياً لرفع العقوبات عن المرافئ السورية ليتاح لها استيراد احتياجات السعي دو  -

 سوريا ولبنان.
التعاون مع الدول الصديقة لتطوير إمكانيات وقدرات مرفأي الالذقية  -

وطرطوس اللوجستية بما ُيمّكنهما من استقبال الحموالت الكبيرة وعدد أكبر من 
 السفن.
يت وكفاءة اإلجراءات الجمركية وتسريع إعادة هيكلة رسوم الشحن والترانز  -

إجراءات الفحص وتطوير الخدمات اللوجستية لتعزيز تنافسية الشحن عبر المرافئ 
 السورية.

اإلسراع بتحسين شبكات الطرق المحلية البّرية والسكك الحديدية التي تربط  -
 .المرافئ السورية والمعابر الحدودية لزيادة كفاءة عمليات النقل والتجارة
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أما في ما يتعّلق بحركة الترانزيت التي كانت تنشط عبر مرفأ بيروت باتجاه 
ر  األراضي السورية، ومنها إلى العراق واألردن ودول الخليج، فإن الدراسة لم ُتشِّ
صراحة إلى أّي تقديرات حول حجم الخسائر المتأّتية من فقدان الرسوم التي كان 

اضي السورية كترانزيت، لتبقى مسألة يتّم تقاضيها عن كّل شاحنة تعبر األر 
استعادتها رهنًا إّما بتخفيف العقوبات الخارجية على مرفَأي طرطوس والالذقية أو 

 استعادة مرفأ بيروت لعافيته في أسرع وقت ممكن.
https://www.al-akhbar.com/Syria/293830/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-

%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A3-
%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-
%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-
%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1 

 
لى أما بعد كأن الحكومة ع بداية حكومية غير مشجعة....!! - 14
 زياد غصن     الحياد!

 نحن اليوم أمام موقفين متناقضين فيما يتعلق ببدء العام الدراسي...
وزارة التربية المصرة على بدء العام الدراسي وفق تصور ال يخلو من 
المالحظات والمخاوف، السيما وأن ما هو قائم على أرض الواقع ال يمت بصلة 

 عالم المحلية بمختلف أشكالها...!!في بعض المناطق إلى ما يروج عبر وسائل اإل
وفريق من كبار األطباء ومديري بعض المستشفيات يحذر من إمكانية تفشي 
الوباء من جديد في حال بدء العام الدراسي، ويطرح أسبابًا موضوعية لذلك.... 
لكن من دون أن يقدم رؤية علمية تمكن وزارة التربية من تطبيقها لمواجهة الفيروس 

 آمنة للعملية التربوية...! وضمان عودة
أما المواطن فهو حائر ومشتت، فمن جهة هو خائف على أطفاله وأسرته من 
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اإلصابة بالفيروس ويعرف جيدًا تبعات ذلك في ظل نظام صحي متهالك، ومن 
جهة ثانية فهو خائف أيضاً على مستقبلهم العلمي، إذ من غير المنطقي أن يذهب 

 عام دراسي آخر سدى...
هذا وذاك، تبدو الحكومة وكأنها تقف على الحياد... أو أن الملف ليس وبين 

 من مهامها.
إذ باستثناء ما ورد في الخير الصحفي الخاص باالجتماع األول للحكومة، لم 
نسمع أو نقرأ عن أي تحرك حكومي فاعل لمناقشة ملف عودة الطالب إلى 

 مدارسهم بشكل آمن....!
جمع األطراف المعنية ومناقشة هواجسهم فمثاًل كان يمكن على األقل  

وأفكارهم، ومن ثم الخروج بخطة عمل وطنية تنفذ فعليًا... ومثل هذا االجتماع 
كان سيكون كفياًل بوقف هذا الضخ اإلعالمي المتناقض والمتشنج أحيانًا، والذي 
يرفع من مستوى القلق والتوتر الشعبي، ويشير في الوقت نفسه إلى غياب التنسيق 

 لتعاون بين وزارات الدولة ومؤسساتها..!وا
 لكن لألسف هذا لم يحدث... !!

والسؤال... هل نحن أمام مرحلة جديدة من تعاطي رئاسة مجلس الوزراء مع 
ملفات الشأن العام، بحيث تكون فيها الوزارات المعنية هي صاحبة القرار األوحد؟ 

 عن بعض الملفات والقضايا أم أن حداثة تسلم الحكومة لمهامها جعلها تغيب مؤقتاً 
 ريثما ترتب أوراقها؟

 على أي حال...
هناك خوف مبرر لدى المواطن هذه األيام... ليس فقط فيما يتعلق بافتتاح 
العام الدراسي، وإنما حيال ملفات كثيرة تبدأ بمستقبل األوضاع االقتصادية للبالد، 

 وال تنتهي بتطورات مرحلة ما بعد الحرب..
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رة أو مؤسسة مرتبط بالقدرة على معالجة أسباب ذلك الخوف ونجاح أي وزا
وتجاوزها بإجراءات حقيقية تجد طريقها للتنفيذ على أرض الواقع، ال أن تبقى مجرد 

 حبر على ورق أو  وعود إعالمية ال أكثر.....الخ.
 لذلك فإن وزارة التربية ستكون أمام امتحان كبير مع افتتاح العام الدراسي،..

يترسخ خوف المواطن أكثر، وبذلك تفقد الوزارة شريكها األهم، وهذا فإما أن 
احتمال متوقع فيما لو بقي حال كثير من المدارس الحكومية على ما هو عليه... 

 ال تعقيم، ال منظفات، ال دورات مياه نظيفة...الخ.
أو أن تنجح في كسر جدار ذلك الخوف وتكسب المواطن وتتحول بذلك إلى  

ير األقوى في المجتمع، وهو أمر ليس صعب التحقق إذا ما تعامل أداة التأث
المعنيون في القطاع التربوي بمسؤولية وموضوعية مع الوضع الراهن، وخرجوا من 
عباءة "تجميل الواقع" وإخفاء العيوب والسلبيات... إلى االعتراف بالواقع والتعرف 

 http://almashhadonline.com/article/5f59dd68e4fec   عليه عن قرب!

 
البيان الوزاري أمام مجلس الشعب.. المهندس عرنوس: تعزيز  - 15

 مقومات صمود الوطن وزيادة اإلنتاج والسعي لتحسين الوضع المعيشي

 20-09-2020سانا -دمشق 
عقد مجلس الشعب اليوم جلسته األولى من الدورة العادية األولى للدور 

المجلس لمناقشة البيان الوزاري التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس 
للحكومة المتضمن برنامج عملها للمرحلة المقبلة بحضور رئيس مجلس الوزراء 

 .المهندس حسين عرنوس والوزراء

وفي مستهل الجلسة أحال المجلس عددًا من مشاريع القوانين إلى 

http://www.sana.sy/wp-content/uploads/2020/09/2-194.jpg
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 .اللجان المختصة لدراستها وإعداد التقارير الالزمة بشأنها
مام المجلس أكد صباغ أن مجلسي الشعب والوزراء سيعمالن وفي كلمة له أ

معًا على خدمة الشعب والوطن مبينًا أن سورية اجتازت بنجاح مرحلة مهمة على 
طريق مواجهة قوى الشر والعدوان واإلرهاب وجميع أنواع الحروب االقتصادية 
 واإلعالمية والنفسية والدبلوماسية التي هي في تصاعد مستمر خاصة بعد
االنتصارات الكبرى التي حققها ويحققها الجيش العربي السوري البطل على 

 .اإلرهاب
وتوجه صباغ بالتحية للجيش العربي السوري وأرواح الشهداء األبرار والجرحى 
البواسل وللشعب السوري الصامد الذي يقف أبياً عزيز النفس والوجدان خلف جيشه 

لتزام بالمنهج الذي تحدث عنه السيد الرئيس وقائده مختتمًا بالتأكيد على ضرورة اال
بشار األسد في كلمتيه أمام أعضاء مجلس الشعب وأعضاء الحكومة في التعامل 
مع المهام والتحديات ومن أهم عناوينه امتالك الوسائل والقدرة على تلبية حاجات 
الشعب بأفضل الطرق الممكنة والمتاحة في ظل ما تتعرض له سورية من ضغوط 

 .اروحص
المهندس عرنوس: الحكومة تضع في سلم أولوياتها بحث وسائل زيادة الدخول 

 والحفاظ على القوة الشرائية لليرة وترشيد االستيراد
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن من أولويات الحكومة تعزيز مقومات صمود 
الوطن وأمنه والسعي لتحسين الوضع المعيشي حيث تضع الحكومة في سلم 

بحث وسائل زيادة الدخول ومنها أجور وحوافز العاملين في الدولة وفق  أولوياتها
اإلمكانات المتاحة والحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية وترشيد االستيراد 
وتشجيع اإلنتاج الوطني وتعزيز دور مؤسسات التدخل اإليجابي وتخفيف العبء 

والغاز والكهرباء والدواء على ذوي الدخل المحدود وتوفير المشتقات النفطية 
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 .واالستمرار باتخاذ اإلجراءات الضرورية للحد من انتشار جائحة كورونا

وعرض المهندس عرنوس السياسات التي تنتهجها الحكومة 
بمختلف القطاعات ومجاالت عملها ففي مجال الحوار الوطني أكد أهمية تعزيزه 

ناطق المتضررة وتعزيز ثقافة واستكمال المصالحات وتحصينها وإعادة الحياة للم
المواطنة ومعالجة ظاهرة النزوح واللجوء وملفات المختطفين والمفقودين وإيصال 

 .المساعدات لجميع المناطق
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتطلع لبناء حزمة متجانسة من 

مثل السياسات االقتصادية وإعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والتوظيف األ
لإلمكانات المتاحة واالرتقاء بأداء المؤسسات وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع 

 .الدخل
وأكد المهندس عرنوس أن الحكومة ملتزمة بتنويع القاعدة اإلنتاجية وزيادة 
اإلنتاج والحد ما أمكن من االرتباط باألسواق الخارجية وتوفير احتياجات السوق 
المحلية وتخفيض الطلب على القطع األجنبي وزيادة الصادرات ودعم المشروعات 

وحوامل الطاقة وتنويع قاعدة المتضررة والمتعثرة وتوفير مستلزمات اإلنتاج 
الصادرات واستكمال وضع قانون االستثمار الجديد وتفعيل التشاركية بين القطاعين 

 .العام والخاص
وفي مجال السياسة المالية أوضح أن الحكومة تلتزم بتحسين اإليرادات 

اد وتحسين كفاءة اإلنفاق العام وتطوير إعداد الموازنة العامة للدولة وتحفيز االقتص
الوطني واالنتقال تدريجيًا لنظام الضريبة على المبيعات والضريبة الموحدة على 

 .الدخل وتطبيق نظام الفوترة والجباية اإللكترونية

وفي مجال التجارة الداخلية أشار المهندس عرنوس إلى أن الحكومة 

http://www.sana.sy/wp-content/uploads/2020/09/1-359.jpg
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تسعى للوصول إلى سوق منظمة وفعالة مع ضمان حماية المنتج والمستهلك معًا 
تطوير اآلليات الرقابية وتوفير االحتياطي االستراتيجي من المواد والسلع األساسية و 

مؤكدًا ضرورة تأهيل الصوامع والمطاحن وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وزيادة 
خطوط اإلنتاج للمخابز وانتهاج عالقة مصارحة مع المواطن لتعزيز الثقة وتفعيل 

 .التشاركية مع القطاع الخاص الوطني
فت الى أهمية تطوير قطاع الزراعة وتحسين واقع األمن الغذائي ودعم ول

اإلنتاج الزراعي والصناعات الزراعية وتوفير جميع مستلزمات اإلنتاج وزيادته 
وتحقيق مخزون مستدام من المحاصيل ذات األهمية مشيرًا إلى أن االهتمام 

ءة الفنية واالقتصادية الحكومي يتركز على استدامة الموارد المائية وتحسين الكفا
الستخدام المياه وتنفيذ وإعادة تأهيل مشاريع الري وخطوط الصرف الصحي 
ومحطات المعالجة وإقامة السدود والسدات المائية وتأمين مصدر مائي داعم 
واحتياطي لمياه الشرب ومنشآت الطاقة والصناعة االستراتيجية بالمناطق الساحلية 

 .والوسطى والجنوبية
لمهندس عرنوس أن الحكومة ملتزمة بإصالح القطاع العام الصناعي وأكد ا

وإدخال صناعات جديدة وتعزيز استخدام التقانة واالستثمار األمثل للعمالة المتوفرة 
بهدف تلبية حاجة السوق من المنتجات والتزامها بتنمية القطاع السياحي وتعزيز 

 .ن مشروعات السياحة الشعبيةمناخ االستثمار السياحي واستكمال إنجاز العديد م
اتخاذ خطوات لتحقيق األمن الطاقي وتوفير أكبر قدر ممكن من المشتقات 

 النفطية
وأشار المهندس عرنوس إلى التزام الحكومة باتخاذ خطوات لتحقيق األمن 
الطاقي وتوفير أكبر قدر ممكن من المشتقات النفطية وفق األولويات التي تخدم 

إعادة تأهيل المرافق والمنشآت المتضررة بقطاع الطاقة اإلنتاج والعمل على 
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والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية وإعادة تأهيل المرافق اإلنتاجية للنفط 
والغاز وتبسيط إجراءات خدمات توزيع المشتقات النفطية وتخفيض التقنين 

 .وتعويض الفاقد وتحسين الجباية
حكومة تنفيذ االستراتيجية الوطنية لإلسكان وأكد رئيس مجلس الوزراء متابعة ال

ووضع خطط لعودة المهجرين وتمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشروعات عمرانية 
تكون رديفة لدور القطاع العام بهذا الشأن الفتًا إلى التزام الحكومة بتطوير شبكات 

عة وتحسين النقل وفق منظور التنمية المتوازنة وتوفير عوامل األمان والراحة والسر 
إمكانية الوصول لجميع المناطق واستكمال الربط مع دول الجوار وربط مراكز 
اإلنتاج ببوابات التصدير ووصل المناطق الحرة بالخطوط الحديدية وإنشاء المرافئ 

 .الجافة والحفاظ على جاهزية المطارات والمرافئ وتطويرها

مقدمة في وبين أن الحكومة ستعمل على تحسين جودة الخدمات ال
مجاالت االتصاالت والمعلوماتية وإطالق خدمات جديدة وإعادة تأهيل وتحديث 
البنية التحتية لهذا القطاع وإعادة الخدمة للمناطق المتضررة وتشجيع صناعة 
البرمجيات واستمرار العمل في مشروع الحكومة اإللكترونية وتطوير منظومة 

دفع اإللكتروني بهدف المساهمة في المعامالت الحكومية عبر الشبكة وأنظمة ال
 .مكافحة التهرب الضريبي وتحفيز الجباية

وأكد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة باالستمرار في دعم النظام التعليمي 
ورفع مستواه وربط التعليم بسوق العمل وتوفير متطلبات العملية التربوية والتعليمية 

صحية المتكاملة وتعزيز ثقافة االنتماء واالرتقاء بجودتها وتوفير الخدمات ال
والمواطنة ودعم استقاللية القضاء وتعزيز عمل المؤسسات الرقابية الحيادية 

 .والفاعلة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة واالرتقاء باإلدارة العامة
أهمية تحسين األداء اإلداري وزيادة النمو االقتصادي وتحقيق العدالة 

http://www.sana.sy/wp-content/uploads/2020/09/1-361.jpg
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 ية وتعزيز دور اإلعالم في خدمة الوطن والمواطناالجتماع
وأشار المهندس عرنوس إلى أهمية تحسين األداء اإلداري وزيادة النمو 
االقتصادي وتحقيق العدالة االجتماعية وتعزيز دور اإلعالم في خدمة الوطن 
والمواطن وتهيئة البيئة المالئمة للحريات اإلعالمية واحترام اآلراء المختلفة في 

بيل طرح القضايا العامة والمشكالت لمعالجتها بموضوعية ومسؤولية موضحًا س
أن الحكومة ملتزمة بتوفير الدعم المادي والبشري الالزم لتنفيذ محاور المشروع 
الوطني لإلصالح اإلداري واالستجابة المثلى لمتطلباته وتحديث بنية الوظيفة 

يكلة الرواتب واألجور للعاملين العامة ومراجعة التشريعات ذات الصلة وإعادة ه
 .في الدولة وربطها بنظام المراتب الوظيفية

وأكد المهندس عرنوس العمل على تشجيع التوجه نحو التعليم المهني والزراعي 
والسياحي والتجاري لإلسهام في التنمية االقتصادية وتأهيل المدارس المتضررة 

التعليم وربطه مع احتياجات وتحسين مدخالت القبول الجامعي بما يضمن جودة 
سوق العمل وتطوير الخطط الدراسية والمناهج واالمتحانات موضحًا أن الحكومة 
ملتزمة باحتضان اإلبداع وتقديم الرعاية للمثقفين والمبدعين وتعزيز دورهم في بناء 
الهوية الثقافية للمجتمع ومتابعة العمل على استراتيجية مواجهة الفكر المتطرف 

عالم الوطني عبر مده بالمعلومات والوثائق والحقائق والتصريحات ودعم اإل
والشفافية لتعزيز ثقة المواطن بدوره باعتباره إعالم وطن ومواطن وتفعيل دور 
اإلعالم الرقابي واالستقصائي وتقديم الدعم الكافي للنهوض باإلعالم التقليدي 

 .ودعمه في مواجهة فوضى وسائل التواصل
يش العربي السوري في معركته لمكافحة اإلرهاب والعمل مواصلة دعم الج

 على تحرير جميع األراضي السورية المحتلة
وشدد رئيس مجلس الوزراء على التزام الحكومة بمواصلة دعم الجيش العربي 
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السوري في معركته لمكافحة اإلرهاب والعمل على تحرير جميع األراضي السورية 
ثوابت السياسة الخارجية السورية وفي مقدمتها المحتلة واالستمرار في انتهاج 

التمسك الصارم بمبدأ السيادة الوطنية واستقاللية القرار وعدم السماح بالتدخل 
بالشؤون الداخلية وحق سورية المكفول بموجب المواثيق الدولية بتحرير جميع 

 .األراضي السورية المحتلة بكل السبل المتاحة

همية استمرار التنسيق والتعاون وأشار المهندس عرنوس إلى أ 
وتعزيز الجهود المشتركة مع الدول الحليفة والصديقة في مختلف المجاالت مؤكدًا 
التزام الحكومة باالستمرار في التعاطي مع المبادرات الجدية والصادقة في سبيل 
إنهاء الحرب على أساس الحفاظ على وحدة سورية أرضًا وشعبًا وعدم التدخل في 

الداخلية وأن مستقبلها هو حق حصري للشعب السوري وأن العملية شؤونها 
السياسية الناجعة هي تلك القائمة على أساس حوار سوري سوري بقيادة وملكية 
سورية واالستمرار في تعزيز التواصل مع المغتربين وتقديم مختلف التسهيالت لهم 

 .رللتخفيف من آثار العقوبات والمساهمة بعملية إعادة اإلعما
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الجوالن أرض عربية سورية وسيبقى كذلك وأن 
سورية مستمرة بالعمل لتحريره والتصدي ألي محاوالت من قبل كيان االحتالل 
اإلسرائيلي وداعميه لتكريس احتالله ومواصلة دعم حق الشعب الفلسطيني في 

 .إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

داخالتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بزيادة الرواتب وفي م
واألجور للعاملين في القطاعين العام والخاص وإعفاء الزيادة من ضريبة الدخل 
وتحسين مستوى معيشة المواطنين بينما اعتبر بعض األعضاء أن البيان الحكومي 

يشها لم يتطرق إلى اآلليات التفصيلية لمعالجة األزمات المتالحقة التي يع

http://www.sana.sy/wp-content/uploads/2020/09/1-362.jpg
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المواطنون والمتعلقة بوباء كورونا والمشتقات النفطية والكهرباء والمياه والدواء 
 .وسعر صرف الليرة السورية داعين إلى معالجتها وإيجاد حلول عملية وسريعة لها

ورأى عدد آخر من األعضاء أن الخطوط العريضة للبيان الوزاري تحتاج إلى 
مة تحقيق الشفافية في عملها وتكريس مبدأ سنوات لتنفيذها وهذا يتطلب من الحكو 

الصراحة مع المواطنين واالطالع على تجارب الدول التي خاضت حروبًا مماثلة 
 .لما حدث في سورية بهدف إيجاد الحلول المناسبة بالسرعة المطلوبة

وذهب عدد من األعضاء إلى أن البيان الوزاري جاء متكاماًل وشاماًل من 
الحكومة العمل للحد من الهجرة الداخلية والخارجية عبر  حيث المبدأ ولكن على

إزالة األسباب المؤدية لها وتطوير العملية التربوية وإنصاف المعلمين وزيادة الدعم 
لذوي الشهداء والجرحى بينما اعتبر آخرون أن البيان الوزاري غابت عنه األرقام 

الصناعي العام وأهمية تأهيل  التي تبين واقع التنفيذ ولم يتم التطرق لواقع القطاع
 .منشآته ولم يتم توضيح سبب تراجع قيمة العملة الوطنية

ودعا عدد من أعضاء المجلس في مداخالتهم إلى التوزيع العادل للمشتقات 
النفطية وتوفير الدواء بسعر مناسب وإصالح أجهزة غسيل الكلى بالمشافي ودعم 

للتجارة بالسلع والمواد االستهالكية  المراكز الصحية وزيادة دعم صاالت السورية
ومنع االحتكار وتحسين جودة رغيف الخبز ومحاسبة األفران الخاصة التي 

 .تتالعب بوزن الخبز وزيادة كميات البنزين المخصصة في البطاقة اإللكترونية

كما أكد عدد من األعضاء أهمية العمل على تشغيل كل معامل 
منها والتوجه نحو التعليم المهني لتلبية متطلبات  القطاع العام وال سيما الصناعي

مرحلة إعادة اإلعمار ودعم المشاريع الصغيرة وترشيد االستهالك واإلنفاق العام 
 .والحد من الهدر وفرز المهندسين وتأمين وظائف جديدة ومحاسبة مفتعلي الحرائق

http://www.sana.sy/wp-content/uploads/2020/09/2-197.jpg
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اإلعالم  وفيما يتعلق باإلعالم أكد عدد من األعضاء أهمية تعزيز دور وسائل
لجهة التطرق لمشاكل المواطنين على أرض الواقع بكل جرأة وشفافية حتى يصبح 
اإلعالم الرسمي المصدر الحقيقي للمعلومات لدى المواطنين بداًل من المواقع 
اإللكترونية وصفحات التواصل االجتماعي مبينين أنه ال يمكن القيام بإصالح 

الفاسدين وتجار األزمة وتحسين مستوى إداري حقيقي بمعزل عن مكافحة الفساد و 
 .المداخيل وتبسيط اإلجراءات والتوجه نحو الحكومة اإللكترونية

ودعا عدد من األعضاء إلى تأمين مصدر مائي بديل ودائم لمحافظة الحسكة 
وزيادة عدد السدات المائية بمحافظة الالذقية بهدف تعويض النقص الحاصل بمياه 

ة بيع مادة االسمنت المدعومة في السوق السوداء الشرب فيها ومعالجة ظاهر 
دوالر لدى  100بأسعار مرتفعة جدًا وإعادة النظر في قرار تصريف المواطن 

وعلقت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد  .الدخول إلى البالد
 http://sana.sy/?p=1222149  .االثنين
 

طة طريق الحكومة الجديدة .. المواطن في قلب ملتقى مسارات خار  - 16
 ..التنمية

 21/09/2020 :الخبير السوري  
عقد مجلس الشعب أمس جلسته األولى من الدورة العادية األولى للدور 
التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس لمناقشة البيان الوزاري 

مرحلة المقبلة بحضور رئيس مجلس الوزراء للحكومة المتضمن برنامج عملها لل
 .المهندس حسين عرنوس والوزراء

وفي مستهل الجلسة أحال المجلس عددًا من مشاريع القوانين إلى اللجان 
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 .المختصة لدراستها وإعداد التقارير الالزمة بشأنها
وفي كلمة له أمام المجلس أكد صباغ أن مجلسي الشعب والوزراء سيعمالن 

دمة الشعب والوطن مبينًا أن سورية اجتازت بنجاح مرحلة مهمة على معًا على خ
طريق مواجهة قوى الشر والعدوان واإلرهاب وجميع أنواع الحروب االقتصادية 
واإلعالمية والنفسية والدبلوماسية التي هي في تصاعد مستمر خاصة بعد 

ل على االنتصارات الكبرى التي حققها ويحققها الجيش العربي السوري البط
 .اإلرهاب

وتوجه صباغ بالتحية للجيش العربي السوري وأرواح الشهداء األبرار والجرحى 
البواسل وللشعب السوري الصامد الذي يقف أبياً عزيز النفس والوجدان خلف جيشه 
وقائده مختتمًا بالتأكيد على ضرورة االلتزام بالمنهج الذي تحدث عنه السيد الرئيس 

أمام أعضاء مجلس الشعب وأعضاء الحكومة في التعامل  بشار األسد في كلمتيه
مع المهام والتحديات ومن أهم عناوينه امتالك الوسائل والقدرة على تلبية حاجات 
الشعب بأفضل الطرق الممكنة والمتاحة في ظل ما تتعرض له سورية من ضغوط 

 .وحصار
صمود وأكد رئيس مجلس الوزراء أن من أولويات الحكومة تعزيز مقومات 

الوطن وأمنه والسعي لتحسين الوضع المعيشي حيث تضع الحكومة في سلم 
أولوياتها بحث وسائل زيادة الدخول ومنها أجور وحوافز العاملين في الدولة وفق 
اإلمكانات المتاحة والحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية وترشيد االستيراد 

ت التدخل اإليجابي وتخفيف العبء وتشجيع اإلنتاج الوطني وتعزيز دور مؤسسا
على ذوي الدخل المحدود وتوفير المشتقات النفطية والغاز والكهرباء والدواء 

 .واالستمرار باتخاذ اإلجراءات الضرورية للحد من انتشار جائحة كورونا
وعرض المهندس عرنوس السياسات التي تنتهجها الحكومة بمختلف القطاعات 
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الحوار الوطني أكد أهمية تعزيزه واستكمال المصالحات ومجاالت عملها ففي مجال 
وتحصينها وإعادة الحياة للمناطق المتضررة وتعزيز ثقافة المواطنة ومعالجة ظاهرة 
النزوح واللجوء وملفات المختطفين والمفقودين وإيصال المساعدات لجميع 

 .المناطق
انسة من وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتطلع لبناء حزمة متج

السياسات االقتصادية وإعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والتوظيف األمثل 
لإلمكانات المتاحة واالرتقاء بأداء المؤسسات وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع 

 .الدخل
وأكد المهندس عرنوس أن الحكومة ملتزمة بتنويع القاعدة اإلنتاجية وزيادة 

ن االرتباط باألسواق الخارجية وتوفير احتياجات السوق اإلنتاج والحد ما أمكن م
المحلية وتخفيض الطلب على القطع األجنبي وزيادة الصادرات ودعم المشروعات 
المتضررة والمتعثرة وتوفير مستلزمات اإلنتاج وحوامل الطاقة وتنويع قاعدة 

القطاعين  الصادرات واستكمال وضع قانون االستثمار الجديد وتفعيل التشاركية بين
 .العام والخاص

وفي مجال السياسة المالية أوضح أن الحكومة تلتزم بتحسين اإليرادات 
وتحسين كفاءة اإلنفاق العام وتطوير إعداد الموازنة العامة للدولة وتحفيز االقتصاد 
الوطني واالنتقال تدريجيًا لنظام الضريبة على المبيعات والضريبة الموحدة على 

 .ام الفوترة والجباية اإللكترونيةالدخل وتطبيق نظ
وفي مجال التجارة الداخلية أشار المهندس عرنوس إلى أن الحكومة تسعى 
للوصول إلى سوق منظمة وفعالة مع ضمان حماية المنتج والمستهلك معاً وتطوير 
اآلليات الرقابية وتوفير االحتياطي االستراتيجي من المواد والسلع األساسية مؤكدًا 

هيل الصوامع والمطاحن وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وزيادة خطوط ضرورة تأ
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اإلنتاج للمخابز وانتهاج عالقة مصارحة مع المواطن لتعزيز الثقة وتفعيل التشاركية 
 .مع القطاع الخاص الوطني

ولفت الى أهمية تطوير قطاع الزراعة وتحسين واقع األمن الغذائي ودعم 
اعية وتوفير جميع مستلزمات اإلنتاج وزيادته اإلنتاج الزراعي والصناعات الزر 

وتحقيق مخزون مستدام من المحاصيل ذات األهمية مشيرًا إلى أن االهتمام 
الحكومي يتركز على استدامة الموارد المائية وتحسين الكفاءة الفنية واالقتصادية 
الستخدام المياه وتنفيذ وإعادة تأهيل مشاريع الري وخطوط الصرف الصحي 

ت المعالجة وإقامة السدود والسدات المائية وتأمين مصدر مائي داعم ومحطا
واحتياطي لمياه الشرب ومنشآت الطاقة والصناعة االستراتيجية بالمناطق الساحلية 

 .والوسطى والجنوبية
وأكد المهندس عرنوس أن الحكومة ملتزمة بإصالح القطاع العام الصناعي 

التقانة واالستثمار األمثل للعمالة المتوفرة  وإدخال صناعات جديدة وتعزيز استخدام
بهدف تلبية حاجة السوق من المنتجات والتزامها بتنمية القطاع السياحي وتعزيز 
 .مناخ االستثمار السياحي واستكمال إنجاز العديد من مشروعات السياحة الشعبية

وأشار المهندس عرنوس إلى التزام الحكومة باتخاذ خطوات لتحقيق األمن 
لطاقي وتوفير أكبر قدر ممكن من المشتقات النفطية وفق األولويات التي تخدم ا

اإلنتاج والعمل على إعادة تأهيل المرافق والمنشآت المتضررة بقطاع الطاقة 
والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية وإعادة تأهيل المرافق اإلنتاجية للنفط 

تقات النفطية وتخفيض التقنين والغاز وتبسيط إجراءات خدمات توزيع المش
 .وتعويض الفاقد وتحسين الجباية

وأكد رئيس مجلس الوزراء متابعة الحكومة تنفيذ االستراتيجية الوطنية لإلسكان 
ووضع خطط لعودة المهجرين وتمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشروعات عمرانية 
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م الحكومة بتطوير شبكات تكون رديفة لدور القطاع العام بهذا الشأن الفتًا إلى التزا
النقل وفق منظور التنمية المتوازنة وتوفير عوامل األمان والراحة والسرعة وتحسين 
إمكانية الوصول لجميع المناطق واستكمال الربط مع دول الجوار وربط مراكز 
اإلنتاج ببوابات التصدير ووصل المناطق الحرة بالخطوط الحديدية وإنشاء المرافئ 

 .اظ على جاهزية المطارات والمرافئ وتطويرهاالجافة والحف
وبين أن الحكومة ستعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة في مجاالت 
االتصاالت والمعلوماتية وإطالق خدمات جديدة وإعادة تأهيل وتحديث البنية 
التحتية لهذا القطاع وإعادة الخدمة للمناطق المتضررة وتشجيع صناعة البرمجيات 

العمل في مشروع الحكومة اإللكترونية وتطوير منظومة المعامالت  واستمرار
الحكومية عبر الشبكة وأنظمة الدفع اإللكتروني بهدف المساهمة في مكافحة 

 .التهرب الضريبي وتحفيز الجباية
وأكد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة باالستمرار في دعم النظام التعليمي 

بسوق العمل وتوفير متطلبات العملية التربوية والتعليمية ورفع مستواه وربط التعليم 
واالرتقاء بجودتها وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة وتعزيز ثقافة االنتماء 
والمواطنة ودعم استقاللية القضاء وتعزيز عمل المؤسسات الرقابية الحيادية 

 .اإلدارة العامةوالفاعلة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة واالرتقاء ب
وأشار المهندس عرنوس إلى أهمية تحسين األداء اإلداري وزيادة النمو 
االقتصادي وتحقيق العدالة االجتماعية وتعزيز دور اإلعالم في خدمة الوطن 
والمواطن وتهيئة البيئة المالئمة للحريات اإلعالمية واحترام اآلراء المختلفة في 

الت لمعالجتها بموضوعية ومسؤولية موضحًا سبيل طرح القضايا العامة والمشك
أن الحكومة ملتزمة بتوفير الدعم المادي والبشري الالزم لتنفيذ محاور المشروع 

 .الوطني لإلصالح اإلداري 
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وأكد المهندس عرنوس العمل على تشجيع التوجه نحو التعليم المهني والزراعي 
تأهيل المدارس المتضررة والسياحي والتجاري لإلسهام في التنمية االقتصادية و 

وتحسين مدخالت القبول الجامعي بما يضمن جودة التعليم وربطه مع احتياجات 
سوق العمل وتطوير الخطط الدراسية والمناهج واالمتحانات موضحًا أن الحكومة 
ملتزمة باحتضان اإلبداع وتقديم الرعاية للمثقفين والمبدعين وتعزيز دورهم في بناء 

للمجتمع ومتابعة العمل على استراتيجية مواجهة الفكر المتطرف  الهوية الثقافية
ودعم اإلعالم الوطني عبر مده بالمعلومات والوثائق والحقائق والتصريحات 
والشفافية لتعزيز ثقة المواطن بدوره باعتباره إعالم وطن ومواطن وتفعيل دور 

إلعالم التقليدي اإلعالم الرقابي واالستقصائي وتقديم الدعم الكافي للنهوض با
 .ودعمه في مواجهة فوضى وسائل التواصل

وشدد رئيس مجلس الوزراء على التزام الحكومة بمواصلة دعم الجيش العربي 
السوري في معركته لمكافحة اإلرهاب والعمل على تحرير جميع األراضي السورية 

دمتها المحتلة واالستمرار في انتهاج ثوابت السياسة الخارجية السورية وفي مق
التمسك الصارم بمبدأ السيادة الوطنية واستقاللية القرار وعدم السماح بالتدخل 
بالشؤون الداخلية وحق سورية المكفول بموجب المواثيق الدولية بتحرير جميع 

 .األراضي السورية المحتلة بكل السبل المتاحة
لجهود وأشار المهندس عرنوس إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون وتعزيز ا

المشتركة مع الدول الحليفة والصديقة في مختلف المجاالت مؤكدًا التزام الحكومة 
باالستمرار في التعاطي مع المبادرات الجدية والصادقة في سبيل إنهاء الحرب 
على أساس الحفاظ على وحدة سورية أرضًا وشعبًا وعدم التدخل في شؤونها 

السوري وأن العملية السياسية  الداخلية وأن مستقبلها هو حق حصري للشعب
الناجعة هي تلك القائمة على أساس حوار سوري سوري بقيادة وملكية سورية 
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واالستمرار في تعزيز التواصل مع المغتربين وتقديم مختلف التسهيالت لهم 
 .للتخفيف من آثار العقوبات والمساهمة بعملية إعادة اإلعمار

رض عربية سورية وسيبقى كذلك وأن وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الجوالن أ
سورية مستمرة بالعمل لتحريره والتصدي ألي محاوالت من قبل كيان االحتالل 
اإلسرائيلي وداعميه لتكريس احتالله ومواصلة دعم حق الشعب الفلسطيني في 

 .إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
ة الرواتب واألجور وفي مداخالتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بزياد

للعاملين في القطاعين العام والخاص وإعفاء الزيادة من ضريبة الدخل وتحسين 
مستوى معيشة المواطنين بينما اعتبر بعض األعضاء أن البيان الحكومي لم 
يتطرق إلى اآلليات التفصيلية لمعالجة األزمات المتالحقة التي يعيشها المواطنون 

المشتقات النفطية والكهرباء والمياه والدواء وسعر صرف والمتعلقة بوباء كورونا و 
 .الليرة السورية داعين إلى معالجتها وإيجاد حلول عملية وسريعة لها

ورأى عدد آخر من األعضاء أن الخطوط العريضة للبيان الوزاري تحتاج إلى 
سنوات لتنفيذها وهذا يتطلب من الحكومة تحقيق الشفافية في عملها وتكريس مبدأ 
الصراحة مع المواطنين واالطالع على تجارب الدول التي خاضت حروبًا مماثلة 

 .لما حدث في سورية بهدف إيجاد الحلول المناسبة بالسرعة المطلوبة
وذهب عدد من األعضاء إلى أن البيان الوزاري جاء متكاماًل وشاماًل من 

والخارجية عبر حيث المبدأ ولكن على الحكومة العمل للحد من الهجرة الداخلية 
إزالة األسباب المؤدية لها وتطوير العملية التربوية وإنصاف المعلمين وزيادة الدعم 
لذوي الشهداء والجرحى بينما اعتبر آخرون أن البيان الوزاري غابت عنه األرقام 
التي تبين واقع التنفيذ ولم يتم التطرق لواقع القطاع الصناعي العام وأهمية تأهيل 

 .يتم توضيح سبب تراجع قيمة العملة الوطنيةمنشآته ولم 
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ودعا عدد من أعضاء المجلس في مداخالتهم إلى التوزيع العادل للمشتقات 
النفطية وتوفير الدواء بسعر مناسب وإصالح أجهزة غسيل الكلى بالمشافي ودعم 
المراكز الصحية وزيادة دعم صاالت السورية للتجارة بالسلع والمواد االستهالكية 

ع االحتكار وتحسين جودة رغيف الخبز ومحاسبة األفران الخاصة التي ومن
 .تتالعب بوزن الخبز وزيادة كميات البنزين المخصصة في البطاقة اإللكترونية

كما أكد عدد من األعضاء أهمية العمل على تشغيل كل معامل القطاع العام 
متطلبات مرحلة إعادة وال سيما الصناعي منها والتوجه نحو التعليم المهني لتلبية 

اإلعمار ودعم المشاريع الصغيرة وترشيد االستهالك واإلنفاق العام والحد من الهدر 
 .وفرز المهندسين وتأمين وظائف جديدة ومحاسبة مفتعلي الحرائق

وفيما يتعلق باإلعالم أكد عدد من األعضاء أهمية تعزيز دور وسائل اإلعالم 
ى أرض الواقع بكل جرأة وشفافية حتى يصبح لجهة التطرق لمشاكل المواطنين عل

اإلعالم الرسمي المصدر الحقيقي للمعلومات لدى المواطنين بداًل من المواقع 
اإللكترونية وصفحات التواصل االجتماعي مبينين أنه ال يمكن القيام بإصالح 
إداري حقيقي بمعزل عن مكافحة الفساد والفاسدين وتجار األزمة وتحسين مستوى 

 .خيل وتبسيط اإلجراءات والتوجه نحو الحكومة اإللكترونيةالمدا
ودعا عدد من األعضاء إلى تأمين مصدر مائي بديل ودائم لمحافظة الحسكة 
وزيادة عدد السدات المائية بمحافظة الالذقية بهدف تعويض النقص الحاصل بمياه 

وداء الشرب فيها ومعالجة ظاهرة بيع مادة االسمنت المدعومة في السوق الس
 http://syrianexpert.net/?p=53346 .بأسعار مرتفعة جداً 
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وداعًا لمعاناة السوريين في السفر عبر بيروت..مطار دمشق  - 17
  ..الدولي يعود إلى العمل قريباً 

 11/09/2020  :الخبير السوري  
قريبًا وربما بحلول شهر تشرين األول القادم لن يكون القادمون إلى سورية 

أرض وطنهم من الطائرة وهي تعبر أجوائه متجهة الى مطار  مضطرين لرؤية
بيروت حيث تبدأ هناك رحلة من المعاناة الحقيقة التي خلقتها أزمة كورونا بامتياز 
. معاناة بات من الضروري العمل على معالجتها كرمى للمواطنين السوريين الذين 

ئدين الى بلدهم أو يتكبدون مصاريف كبيرة قبل أن يتمكنوا من عبور الحدود عا
 .. مغادرين لها ؟

وفقًا لموقع سيرياستيبس، تحضر حاليًا إلعادة  وزارة النقل في إدارتها الجديدة،
إفتتاح مطار دمشق الدولي وتعكف حاليًا على تجهيزه بما يساعد في استقبال 
الركاب دون أية مشاكل أو إزدحامات وخاصة فيما يتعلق بتصريف الدوالر حيث 

ًا زيادة عدد الكوات بشكل يتمكن القادم الى سورية من إنجاز أموره في يتم حالي
 .. المطار سريعا ودون التعرض ألي شكل من أشكال االزدحام واالنتظار

كما تقوم الجهات المعنية بإنجاز التجهيزات اللوجستية األخرى بما يضمن 
 أيضا تضمن دخول السوريين والقادمين الى البالد بسالسة

ن هناك مراسالت وترتيبات تجري حاليا بين مختلف الجهات المعنية ويبدو أ
العتماد فحص ال بي سي آر الذي يجريه السوري في البلد القاد م منه على أن 

ساعة وحيث سيتم اعتماد الجهات التي تمنح الفحص في  92اليتجاوز عمره ال 
ية التي يتم كل بلد من قبل وزارة الصحة السورية بناء على المراسالت الرسم

 . اجراءها وترتيبها بالتعاون مع بعثاتنا الدبلوماسية في تلك البلدان
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إذا يجري حاليا معالجة وترتيب أمرين مهمين عند دخول السوريين وغيرهم 
دوالر في المطار وأية مبالغ  100الى البالد األول يتعلق بتسهيل تصريف مبلغ ال

  د فحص ال بي سي ار دون تعقيداتأخرى دون أي ازدحام والثاني طريقة اعتما
اليوم كلنا يعرف أّن المواطن السوري القادم عبر مطار بيروت يتعرض 
لصعوبات كبيرة التخلو من استغالل وسمسرة من قبل جهات لبنانية ركبت موجة 

 . فحص ال بي سي أر
فالسوري القادم الى بلده عبر مطار بيروت عليه أن ينفق أموال طائلة على 

ال بي سي آر اكثر من مرة الى جانب أجور النقل وغيرها من المصاريف فحص 
الجانبية هذا عدا عن المحسوبيات والصعوبات اللوجستية واالزدحام وتكبل عناء 

مطار دمشق الدولي عائد  .االنتقال وكلها وبالورقة القلم تصبح بماليين الليرات
ختبار الكورنا يمكنه الحجز للعمل قريبًا جدا ومن يكون لديه مشكلة في موضوع ا

نعتقد ووفقا لما سمعناه أن األمور ذاهبة الى تنظيم  .. في الفندق واجراء الفحص
واستيعاب لدخول السوريين والقادمين الى البلد بال أية صعوبات وإنهاء معاناة 
القدوم عبر مطار بيروت . علما أن مطار حلب سيلحق مطار دمشق عندما يتم 

 http://syrianexpert.net/?p=53122  .تجهيزه أيضا
 

و اسطوانة األوكسجين بنصف مليون ليرة .. تجار الهواء ..باع - 18
 !فأين الرقابة؟

 10/08/2020دانيه الدوس    :الخبير السوري 
بنصف مليون ليرة باع أحد التجار أسطوانة األوكسجين !” تجارة وال أربح “ 

ألف ليرة ، واألنكى من ذلك أنه تمنى  250ألحد المرضى بعد أن اشتراها بسعر 

http://syrianexpert.net/?p=53122
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فمن الممكن أن يصل -على حد قوله-” صارت متل الذهب“لو لم يستعجل ببيعها 
ألف ليرة، في ظل فقدانها من السوق وكثرة الطلب عليها في  700سعرها إلى 
 .زمن الكورونا

ال نتعجب في أن يصل سعر أسطوانة األوكسجين إلى مليون ليرة كما يتكهن 
ألف، فكل شيء جائز في ظل غياب الجهات  700بعض التجار وليس إلى 

لرقابية وحالة الخوف لدى المواطنين من الكورونا والنفاد شبه الكامل لألسطوانات ا
 من المستودعات

 فاصل ونواصل
ما قبل الكورونا ليس كما بعدها، باتت أزمة الوباء فاصاًل يعزف عليه تجار 
األزمة بمن فيهم تجار الدواء والمعقمات والكمامات. وهاهم تجار أسطوانات 

ن لجوقة مستغلي حاجات المواطن، فاألسعار ارتفعت أضعافًا األوكسجين ينضمو 
 .مضاعفة

 300إلى  225يتراوح سعر أسطوانة األوكسجين حسب نوعيتها ونظافتها من 
 .ألف ليرة قبل أزمة الكورونا 50إلى  25ألف ليرة، في حين كان سعرها يتراوح بين 

ات أوكسجين يقول أحد األشخاص الذي يعمل في مراكز بيع وتعبئة أسطوان
ألف إلى  200بدمشق :ارتفع سعر أسطوانة األوكسجين خالل فترة العيد فقط من 

زيادة الطلب الكبير على شراء األسطوانات  -كما أكد-ألف ليرة والسبب  250
 .من قبل المواطنين. بالمقابل استنفدت أغلب المراكز والمستودعات بضاعتها

ة مستوردة من الصين وتقتصر وأضاف: جميع أسطوانات األوكسجين المباع
تعبئتها محليًا باألوكسجين وما حدث في تفجير لبنان وتأّثر المرفأ بذلك أّخر 
وصول كميات مستوردة من الصين، ما سبب شبه نفاد في األسطوانات بالسوق 
وجعل أغلب التجار يستغلون ذلك لرفع أسعارهم، معقبًا :هناك استحكام من قبل 
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ما حدا على “ع أسعاري، فأنا ال أريد المشاركة في الجريمة التجار ولكنني لم أرف
 .يمكن أن أصاب بالكورونا وأحتاج ألسطوانة أوكسجين” راسه خيمة

وقال شخص آخر متخصص ببيع أسطوانات األوكسجين : بالكاد كنا نبيع 
أسطوانة بالشهر قبل الكورونا، فلم تكن أسطوانات األوكسجين مطلوبة من قبل 

ال نادراً وأغلب من كان يطلبها المشافي والمراكز الصحية و كان سعرها المواطنين إ
أسطوانة في اليوم  100ألف ليرة، بينما تجدنا نبيع حاليًا أكثر من  50ال يتجاوز 

وأكد وجود جمعيات  .الواحد، ويمكن أن يشتري الشخص الواحد أسطوانتين أو ثالث
كوقف لمن يحتاجها. كما أن خيرية تقوم بشراء أسطوانات من مركزه لتضعها 

 بعض المرضى يقومون بالتبرع باألسطوانة بعد شفائهم من المرض
 ال يوجد منظومة صحية

لم يجزم الدكتور محمد المحاميد في مشفى األسد الجامعي إن كان مريض 
الكورونا بحاجة ألسطوانة أوكسجين أم ال، فإلى حد اللحظة لم يعرف متى يحتاج 

فقد يأتي مريض ليس لديه سوابق تدخين وصغير في العمر المريض إلى منفسة، 
ويكون بحاجة إلى منفسة و يأتي آخر ستيني ومدخن وال يحتاج الى منفسة وقد 

 .يكون هنالك مصابان من نفس العائلة أحدهما بحاجة واآلخر ليس بحاجة
وأضاف: ال أستطيع أن أنصح المواطن فأقول :ال تشتري أسطوانات أوكسجين 

اجها وال أقول له اشتري فقد ال يحتاجها، كل ذلك يعود لمشيئة هللا ولرد فقد يحت
مريضًا بحاجة إلى منفسة  20مريض هناك  100فعل الجسم المناعي، فمن كل 

مريض هناك واحد بحاجة إلى منفسة  100إذا كان المرض مستفحاًل. ومن كل 
صحية جيدة ضمن إذا كان المرض خفيفًا، مشيرًا إلى انه لو كان يوجد منظومة 

المشافي تستوعب المرضى لما اضطر المريض لشراء األسطوانات، لكن الخوف 
وتابع:  . من عدم تأهيل المشافي يجعل المواطن متأهبًا لحدوث أسوأ الحاالت
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في  20نتفاجأ أنه يصلنا بعض الحاالت لمرضى درجة إشباع األوكسجين لديهم 
من المستحيل أن يبقى على قيد وهذا في الطب  94حين أن اإلشباع الطبيعي 

الحياة، لكننا نجد مثل تلك الحاالت، مشيراً إلى أنه قد يقتصر المرض على التهاب 
الحلق، سعلة خفيفة بدون زلة تنفسية لمدة أسبوع أو قد يتطور المرض إلى الرئة 

 .أيام ويحتاج المريض إلى أوكسجين أو أنه يتجاوز مرحلة الخطر 10بعد مرور 
اميد وجود فساد واستغالل من قبل التجار منذ بداية كورونا على وأكد المح

مستوى الكمامات قائاًل: نحن ككادر طبي ال نستطيع الحصول على كمامة أو 
قفازات خارج نطاق المشفى، مشيرًا إلى أن أسطوانات األوكسجين كانت مخزنة 

ات قبل أزمة المرض وكانت مقتصرة فقط على بعض الحاالت مثل مرضى تليف
الرئة ونفاخ الرئوي وهؤالء المرضى نادرون و قلة قليلة وأشار المحاميد إلى أن 
البرتوكول العالجي لمرض الكورونا اليزال إلى اليوم غير واضح وكل يوم تصدر 
دراسة تختلف عن األولى، فمثاًل لم يعرف إذا كان الزنك يفيد مريض الكورونا أم 

  .ي وهو ليس جديدًا كما يشاعال، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا تاج
http://syrianexpert.net/?p=52487 

 
 عام 80سلوك المستهلك الشامي قبل  - 19

 Shamالمصدر وشوشات شامي عتيق    
 Consumer) في تقرير مهم عن سلوك المستهلك في مدينة دمشق

behavior)يقول دبلوماسي فرنسي 1940ية الفرنسية عام ، صادر عن المفوض ،
 :مقيم آنذاك في بالدنا

http://syrianexpert.net/?p=52487
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تغير الدمشقيون كثيرًا في السنوات األخيرة. باتوا أكثر تواصاًل مع العالم "
الخارجي. نجد اليوم مستلزمات حديثة في بيوتهم لم يعرفوها من قبل، مثل جرس 

وكل هذا بسبب توفر الكهرباء الباب، والمراوح الكهربائية، والبرادات األميركية، 
 ".1907للعموم بشكل تدريجي وكبير منذ عام 

، 1920ألف مشترك عام  80بالنسبة للكهرباء، بلغ عدد المشتركين بدمشق 
 .ألف نسمة فقط 950يوم كان عدد سكان المدينة آنذاك 

يتابع الدبلوماسي الفرنسي إن أكثر األصناف مبيعًا في أسواق دمشق، حسب 
والرواج، هي: دواء األسبرين، الراديو، الهواتف، اللحومات المعلبة التسلسل 

 .)الكورن بيف، والسردين، والطون(، والبسكويت المعلب، واسطوانة الغرامافون 
، 1899حبوب األسبرين طبعًا كانت ثورة في عالم الطب منذ اختراعها عام 

"ربط الرأس"  واستهلكها الدمشقيون بشكل مخيف، فكم كانت من نقلة نوعية عن
 ...بالمفتاح، كما فعل أجدادهم

ألف جهاز ما بين  11أما المذياع، فقد بلغ عدد مبيعاته بدمشق وحدها 
 ".. "معظمهم في المنازل والمقاهي وفي محالت الحالقين1933-1938

يليه أجهزة الهاتف اليدوية "المانيويل،" وأفادت اإلحصائيات على أن الدمشقيين 
رقم مسجل  7660، من 1939تصال داخلي في سوريا عام مليون ا 13اجروا 

مليون اتصال بين سوريا ولبنان في نفس  3.1عند الحكومة، كما كان قد ُسجل 
 .العام

يضيف التقرير أن التغير االستهالكي كان أوضع جدًا عند العائالت الثرية، 
بلجيكية في حيث باتوا يستخدمون األدوات المستوردة، "مثل البياظات التشيكية وال

 ".حماماتهم، واألواني األلمانية في مطابخهم، والفضيات الفرنسية لموائد طعامهم
يقول التقرير أن فرشاة األسنان مثاًل، دخلت إلى مدينة دمشق بدالً عن المسواك 
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% من الدمشقيين باتوا يمتلكون فراشاتهم 60، قبل الحرب بأشهر، "وأن 1914عام 
دمشقيات عرفوا "الكعب العالي" مع صيف عام ." وان ال1930الخاصة عام 

، حيث ادخل تجار المدينة هذا المنتج إلى أسواق الحميدية وغيرها، نقاًل 1924
 .عن باريس

، 1929-1923ما بين  32إلى  21كما أن عدد المطاعم بدمشق ازداد من 
تسم وان معظم االحتفاالت الرسمية والخاصة تقام اليوم في الفنادق والنوادي وهي ت

 .""بإنارة مفرطة
موقع في سوريا ُصنف تحت اسم  544اعتبرت الحكومة الفرنسية أن هناك 

. منها: األفران، الحمامات، المقاهي، النوادي، والمالهي 1925"موقع عام" سنة 
مقهى  231، وجدنا 544الليلية، والمسارح و دور السينما. من أصل المواقع الد

 .حلبمسرح بين دمشق و  45في سوريا و 
سينما بدمشق كانت مزودة بمكبرات  22من اصل  10يضيف التقرير أن 

في كافة المدن السورية مع العام  40، وأن عدد الصاالت بلغ 1932صوت عام 
ألف  44مليون تذكرة سنويًا، بمعدل  2.3ألف مقعد، يبيعون  22، "فيها 1939

السينما في الشرق  تذكرة في األسبوع، مما جعلهم من أكثر الشعوب إقبااًل على
 ".األوسط وشمال افريقيا، وأسيا

ومن أكثر األفالم رواجًا كانت "الكاو بوي" األميركية وأفالم فتى األدغال 
"طرزان"، يليهم مباشرة كوميديا شارلي شابلين الصامتة. وأفاد التقرير بان سبب 

الكاو بوي  اقبال السوريين على اعمال العنف والمغامرة واالفالم الصامتة كافالم
 . وطرزان واالفالم الصامتة ،كونهم ال يجيدون اللغة االجنبية

إلى  1933عام  7واختتم التقرير بأن عدد الصحف اليومية بدمشق ارتفع من 
، وان الفضل في هذا يعود إلى انتشار التعليم، حيث ارتفع عدد 1945عام  14
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ألف عند  55و ألف عند الدمشقيين 58من يستطيع القراءة والكتابة إلى 
 /https://www.facebook.com/yshamooy/posts/2351989311781297  .الدمشقيات

 
رحلة إنعاش اقتصادي واجتماعي ألهّم قطاع تنموّي سورّي..  - 20

 بدأت

 المصدر : الثورة 
ت مؤسسة ضمان مخاطر القروض جداًل طوياًل حول الفجوة اإلقراضّية حسم

القائمة في قوام االقتصاد المحّلي، لجهة ما يتعّلق بالتمويالت الصغيرة ذات األبعاد 
االجتماعّية واالقتصادّية، والتي باتت المطرح التنموي األهم وفق التصنيفات 

 .الجديدة لألولويات
د في سورية، حراكًا متأنّيًا ومدروسًا باتجاه توطين وبدأت المؤسسة حديثة العه

التمويالت الصغيرة على نطاق واسع، إذ وّقعت المؤّسسة اتفاقات باألحرف األولى 
مع المصارف العاملة في السوق المحّلية، حّددت من خاللها نسب المصارف 

ق وعموالت المؤسسة وذلك بعد أن استكملت البنية التحتّية الالزمة لالنطال
بمشاريعها، التي يعّول عليها كثيرًا في توفير الضمانات الالزمة لقروض المشاريع 
المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وهي تمّثل األغلبية العظمى من المشاريع 

 .في البالد
وبّينت مصادر المؤسسة أّن االهتمام بالدرجة األولى للمشاريع، التي تعطيها 

ع اإلنتاج الزراعي بشّقيه النباتي والحيواني وريادة األعمال، الحكومة أولوية كمشاري
ومشاريع دعم المسّرحين من خدمة العلم، على أن يتّم التنسيق مع وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل، بحيث تقّدم المؤسسة الكفاالت الالزمة لهؤالء، إضافة للتنسيق 

https://www.facebook.com/yshamooy/posts/2351989311781297/
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 .جوانب الفّنّية واإلدارّيةمع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ال
ولفتت المصادر إلى أن المؤّسسة تفّضل تقديم الدعم والمساعدة للمشاريع 
الصغيرة على حساب المتوسطة، وذلك بالنظر لسهولة تمويلها، وعدد وحجم فرص 
العمل التي تخلقها، بيد أّن ذلك كّله مرتبط، بشكل رئيس، بتوافر دراسات الجدوى 

% 97 – 95ها الهيئة للمقترض، علمًا أّن هذه المشاريع تمّثل المناسبة التي تتيح
 .من النشاط االقتصادي في البالد

وتعتمد المؤسسة مسارين الستهداف المقترضين، األول لمقترضين صغار ال 
يمكنهم دخول القطاع المصرفي، والحصول على قرض دون أن تضمن المؤسسة 

تطيع االقتراض، وهنا يكمن دور هذا القرض لدى المصارف، والثاني مقترض يس
 المؤّسسة بتسهيل حصوله على القرض

فهناك مشاريع صغيرة تمارس أنشطة مختلفة منذ عقود طويلة، وتحتاج بعض 
مستلزمات اإلنتاج غير المكلفة، وال تتوافر لديها السيولة الالزمة لذلك، مثل بعض 

المربيات والقمر المشاغل الصغيرة في منطقة عربين في الغوطة، التي تصّنع 
الدين من فوائض الفواكه، وهناك مشاغل تصنيع األلبان واألجبان المنتشرة في 
األرياف، وفي ضواٍح قريبة من المدن الكبرى، أو تلك التي تنتج الصابون أو 

 .بعض األلبسة، وغيرها الكثير من المشاريع المختلفة
للمشاريع  وتضيف مصادر في تصريحات إعالمّية: إّن الدعم الحكومي

بالمئة، فلو  50المستهدفة يترّكز بالدرجة األولى على دعم سعر الفائدة بأكثر من 
%، ما يعني تخفيض 7%، يمكن أن تتحّمل منه 14أّن هناك قرضًا بفائدة 

التكاليف على المشروع، وبالتالي زيادة قدرته على منافسة المشاريع األخرى، مشيرًة 
ّثل بالتأمين على جزء من محفظة المؤسسة، ومن إلى وجود أسلوب آخر للدعم يتم

ذلك مثاًل التأمين على األبقار من النفوق أو الغرق أو الحريق، أي التأمين على 
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المخاطر التي ليست ذات صلة باإلدارة، بيد أن وثائق التأمين على الثروة الحيوانية 
ى حياة صاحب ما زالت مكلفة، خالفًا للتأمينات الهندسية والحريق والتأمين عل

 .المشروع
لعام  12هذا وُتصّنف المؤسسة كمؤسسة خاصة ُأحدثت بموجب القانون 

، وتدفع الضرائب والرسوم لمصلحة وزارة المالية، التي رفضت إعفاءها 2016
منها، وهي شركة مغفلة مقّرها دمشق، ورأسمالها خمسة مليارات ليرة سورية، موّزعة 

ليرة، وتساهم في رأسمال المؤسسة  100 مليون سهم، قيمة كّل سهم 50على 
%، والمؤسسات 54.6%، والمصارف الخاصة بد41.16المصارف العامة الستة بد
%، ويتأّلف مجلس إدارتها من سبعة أشخاص، ستة 4.56المصرفية االجتماعية بد

من المصارف، وواحد من مؤسسات التمويل الصغير، إضافة لمندوب عن وزارة 
جلس النقد والتسليف، ويترّأس المجلس المدير العام االقتصاد، وآخر عن م

 .للمصرف الزراعي
يذكر أن هيئة مكافحة البطالة، التي أصبح اسمها فيما بعد هيئة تنمية 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منحت قبل أكثر من عقدين، قروضًا ألعداد 

قيق نتائج كبيرة من المتعطلين عن العمل، ولكن أغلب هذه القروض فشلت في تح
ُتذكر، كما عجز هؤالء عن سداد ما عليهم من التزامات، وتقاذفت جهات كثيرة 
المسؤولية يومها، بيد أّن المشكالت الرئيسة تمّثلت بضعف خبرة أصحاب هذه 
المشاريع، وعدم توافر دراسات الجدوى لديهم، ومحدودية قنوات التسويق، وارتفاع 

اتخذت حالّيًا االستعدادات لمنع تكرار مثل  تكاليف اإلنتاج والنقل وغيرها، فهل
هذه التجربة المريرة من جديد؟ سؤال يجيب عنه كاتبه بنعم، وأّن ثّمة دراسات 
أجريت على أعلى المستويات لتحليل نقاط القوة والضعف في تلك التجربة لالستفادة 

 http://syrianexpert.net/?p=51942  .منها، وللحصول على النتائج المتوخاة

http://syrianexpert.net/?p=51942
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 ..”رحبة اإلصالح” القطاع العام االقتصادي في سورية يدخل  - 21

 :الخبير السوري  
أدارت اللجنة العليا إلصالح القطاع العام االقتصادي، والتي يرأسها رئيس 

ونقابية، مجلس الوزراء، وعضوية فريٍق من الوزراء وأجهزة قضائية ورقابية 
باإلضافة إلى األمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون 
الدولي، ، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس االتحاد العام لنقابات العمال، وثالثة خبراء 
من ذوي االختصاص في مجاالت عمل اللجنة يسميهم رئيس مجلس الوزراء، كما 

ية اللجنة عندمناقشة المواضيع التي تخّص ُيضاف الوزير المختص إلى عضو 
 .وزارته، ولرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبًا إلى حضور جلساتها

هذه اللجنة أدارت مؤخراً محرك تنفيذ مشروع إصالح القطاع العام االقتصادي، 
وعساه يكون محركًا قويًا، وال يكون كغيره من مشاريع وبرامج اإلصالح السابقة، 

سّن لها البقاء على الرغم من األهمية الكبيرة إلصالح هذا القطاع والتي لم يت
الضخم بقدراته وإمكاناته، والذي يعاني من التآكل والتكّلس كثيرًا، ومن أغالل 
أنظمة وقوانين ما تزال تقّيده وتحّد من حركته ومرونته وصالحياته، فيفقد الفرصة 

في اإلدارة واألداء، ولكنه في أغلبه تلو األخرى، إلى جانب معاناته أحيانًا من سوء 
يمتاز بحنكة عالية وخبرٍة كبيرة، في معرفة سبل الوصول إلى مرابع الفساد ودهاليزه، 

 !..وابتكار طرائق النهب وأساليبه
 عقدة المرونة والصالحيات

هنا تتموضع العقبة األساسية القاسية بمواجهة اللجنة التي تكتنفها الكثير من 
كيف ستمنح القطاع العام االقتصادي المرونة الكافية، وتحرره من التحديات، إذ 
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القيود ، فاللجنة ترمي إلى وضع خطط اإلصالح التي تتناسب وحاجة كل مؤسسة 
وإعطاء المرونة والصالحيات الالزمة إلدارة هذا القطاع لتنظيم موارده واستثمارها 

قطاع كفاءة عالية فكيف ذلك في الوقت الذي يبدي هذا ال –بالشكل األمثل 
بممارسة التجاوزات، رغم تلك القيود، فإلى أين سيصل في حال فّكها ومنحها 

 !المزيد من الحرية والمرونة ..؟
ولكن مهما تبدو هذه المسألة شائكة ومعّقدة فال بد من حّلها إن كّنا جادين 

مرونة بالخوض في هذه العملية إلى النهاية، إذ ال مناص من منح القطاع العام ال
الكافية، والصالحيات الواسعة في اتخاذ قراراته بما يضمن له حريته بحيث يتمّكن 
من تحقيق مصلحة العمل بسرعة وديناميكية وكفاءة اقتصادية توصله بالنهاية إلى 

 .تحقيق أفضل إنتاج، وأفضل تسويق وأرباح، وبالتالي أفضل النتائج
لى الحد األعلى الممكن من القطاع العام االقتصادي لن يستطيع الوصول إ

األرباح وتحقيق الكفاءة االقتصادية إن لم يكن حرًا .. مرنًا .. وواسع الصالحيات، 
قطعة غيار، أو آلة  –مثاًل  –فالحال ال يمشي إن احتاجت شركة من الشركات 

تطويرية، إن كانت هذه الشركة ستتبع اإلجراءات المعمول بها حاليًا، لجهة اإلعالن 
صة وانتظار من يتقدم ومن ال يتقّدم، ومن ثم دراسة العروض، وإرساء عن مناق

العرض، وإعطاء أمر المباشرة وإجراءات الشراء والتركيب .. فنكون بذلك قد خسرنا 
 -على أساس-أشهرًا وربما سنين ونحن متعطلون ننتظر هذا الروتين الذي 

ولكن في الحقيقة كلنا يستهدف الدقة والنزاهة، وهو من حيث المبدأ هكذا فعاًل، 
يعلم أنه أمام الكفاءة العالية بدهاليز الفساد ال الدقة تحصل، وال النزاهة تتحقق، 

 .فتكون الدولة بذلك قد خسرت الوقت والمال معًا، وما فات من أرباح ُمفترضة
إنها مشكلة حقيقية ال بد من وضعها على المشرحة لعالجها وحلها، وعلى 

 .فهي ليست عصّية عنه ، ولكن ال بّد من الجرأة والتضحيةالرغم من صعوبة الحل 
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 مبدأ المشاركة باألرباح
اعتماد  –على سبيل المثال  –أمام هذا المشهد يمكن الحل بطرٍق عديدة، منها 

نظام مشاركة اإلدارة والعاملين باألرباح إلى جانب الرواتب، بحيث تخصص نسبة 
لعاملين، وأن تكون مخصصات مشجعة من األرباح لإلدارات العليا والوسطى ول

من حيث الفكرة، على أال تشبهها  –مثاًل  –على العمل واإلنتاج، شبيهة بالحوافز 
 .من حيث النتيجة، لتكون مجزية أكبر قدٍر ممكن

أما رواتب قادة القطاع العام فلم تعد تنفع بالشكل التي هي عليه، وال بّد من 
منّية للمدير بها، واالرتياح إليها لتكون كفيلة أن تتغّير كلّيًا بما يضمن قناعة ض

بسّد الذرائع أمام الفاسدين، وحتى أمام التفكير بالفساد، فإن كان راتب المدير العام 
اللهّم  –مليون ليرة في الشهر، فكلنا متأكدون أن الدولة لن تكون خاسرة في ذلك 

ر عام ال يقبل بتجاوزات ألن أصغر مدي –إن اقتنع المدير وامتنع فعلياً عن الفساد 
/ مليون ليرة سنويًا، أي  12إدارته بمثل هذا المبلغ )الزهيد( والذي ال يتعّدى / 

 .دوالر شهرياً  1500بمعّدل 
إن حجم الفساد وأموال الدولة الضائعة جراء التجاوزات باألسعار والتالعب 

ا رواتب عند أغلب واللف والدوران، واستغالل الثغرات القانونية، أكبر من إنفاق هكذ
المديريين العامين، فعسانا نصل إلى نتيجة إيجابية عندما تزداد رواتبهم إلى هذا 
الحد، ويوضع نظام يضبط مسار العمليات الشرائية واإلنتاجية والتسويقية، وخلق 
نظام من الرقابة الذاتية في المؤسسة العامة بحيث يمنع أي أحد من أي تجاوز 

ركاء في األرباح، وكل من يتجاوز بليرة واحدة سيؤّثر سلبًا باعتبار أن الجميع ش
على المجموع، فتكون الرقابة استباقية وجماعية تمنع أي أحد من التجاوز على 
أن تكون هناك إجراءات متاحة وفورية بحق كل من يحاول التوّرط بهكذا مخالفات، 

رجح المزيد من ربما تحقق بذلك على األ –عبر المؤسسة العامة  –فإن الدولة 
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 .األرباح، وتجني الكثير من األموال الضائعة في ظلمات الفساد ودهاليزه
وكذلك األمر بالنسبة لإلدارة الوسطى وما يليها، فإن لم تكن رواتبهم مجزية 
فال ضمان لمصلحة المؤسسة العامة، وال لنجاح مشروع اإلصالح، وأقل راتب من 

ال فائدة لإلصالح إن لم يؤّمن للعامل حياة رواتب عمال القطاع العام االقتصادي 
كريمة، بالتزامن مع تقييم العاملين بنزاهة وإخالص عبر سجالٍت ذات مصداقية 
عالية، ونعتقد بأّن لجنة إصالح القطاع العام االقتصادي ومستشاريها غير عاجزين 
 عن إيجاد الطريقة الكفيلة بذلك، وهذا أمر ضروري جدًا إلنجاح المشروع، فال
يجوز أن يخضع العاملون لمبدأ المساواة، فهذه المساواة استناداً إلى الفئات )األولى 
أو الثانية .. حتى الخامسة( بفوارقها المستندة على الشهادة وحدها غير مجدية 
على اإلطالق، وقد ساهمت كثيرًا بتعطيل اإلبداع والتنافس في المبادرات، و أثبتت 

فضل هو الذي يكون مقّسمًا على نسٍب معّينة، ويكون التجارب ذلك، فالتقييم األ
لفئة العامل نسبة ضعيفة فيه، والنسب األخرى توّزع على الجهد، واإلبداع .. 
والمبادرة .. والجدوى من األداء، وبالمحصلة مدى قدرة هذا العامل أو ذاك على 

قًا للعدالة تحقيق مصلحة الجهة العامة، ومن هنا تأتي أهمية أن يكون التقييم محق
 ... ال للمساواة 

ما الذي ستستفيده المؤسسة العامة من مدير عام يحمل شهادة الدكتوراه وهو 
فاشل في عمله .. في الوقت الذي يمكن لحامل شهادٍة أقل أن يكون أكثر كفاءة 
وخبرة وقدرة على اإلدارة والنجاح ..؟ لقد حان لنا الخروج من هذه العباءة التي 

ن بأصحاب الشهادات العالية )مع االحترام لهم( وتكون لهم الفرص تجعلنا مسحوري
واالمتيازات لمجّرد أنهم يحملون تلك الشهادات، فصارت هي السالح الذي يقارعون 
به بمعزٍل عن الكفاءة واإلبداع والمبادرة، ولكن هذا ال يعني إغفال أن يبقى حامل 

أن يكون ذا كفاءة وخبرة وقدرة  الشهادة العالية هو المفّضل بالتأكيد، ولكن شرط
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على اإلدارة والنجاح، إعمااًل للعدالة وللمصلحة العامة، وضمانًا لنجاح مشروع 
 .اإلصالح أيضاً 

عملية إصالح القطاع العام االقتصادي ستكون أشبه بسالح التدمير الشامل 
كّلي وبال لجهة الفاعلّية، بحيث ال تدع شيئًا إاّل وتطوله ويحدث فيه التأثير بشكٍل 

 .استثناء، وإاّل فسنبقى تحت رهن الحلول الترقيعّية غير المجدية
 تحّدي التمويل

الحلول الشاملة تحتاج إلى تمويل ضخم، وهذه المشكلة ال ندري كم ستكون 
حجر عثرة في طريق اإلصالح ..؟ وهل هناك استعداد حقيقي لذلك..؟ وكيف..؟ 

ن ..؟ إن كان األمر كذلك فنحن أمام أم إن التمويل الكافي ليس باالعتبار اآل
مخاطر جدّية تهّدد نجاح المشروع برّمته، ولكن إن كان األمر كذلك فيمكن للجنة 
العليا إلصالح القطاع العام االقتصادي، والتي اختارت باجتماعها األول أن تبدأ 
بإصالح القطاع العام الصناعي، يمكنها اعتماد سياسة التصنيف حسب األولوية 

ؤسسات وشركات ومصانع ومنشآت هذا القطاع، من خالل وضع تسلسل لم
عمودي رقمي، وتبدأ عمليات اإلصالح واحدة واحدة، وبالتسلسل، وكلما انتهت 
واحدة نبدأ بالتي تليها،تحاشيًا للتوّرط بعمليات إصالٍح أفقية واسعة نقف حيالها 

 .عاجزين عن التطبيق لعدم تواّفر التمويل
رأت بخطتها أن يتم التركيز على تحديد الصعوبات التي يعاني اللجنة حاليًا 

منها القطاع الصناعي وتوصيفها وتحديد أسبابها واقتراح الحلول لمعالجتها، على 
التوازي مع وضع رؤى مستقبلية لتطوير عمل هذا القطاع تركز على توسيع قاعدته 

يز العملية اإلنتاجية االستثمارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إطار تحف
ودعم االقتصاد المحلي، وسوف تتوّلى على المستوى االستراتيجي اقتراح السياسات 
العامة المتعّلقة بإصالح القطاع العام االقتصادي ورفعها إلى مجلس الوزراء للنظر 
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في إقرارها، واقتراح التشريعات الجديدة والتعديالت الواجب إدخالها على التشريعات 
ة ذات الصلة بالقطاع العام االقتصادي، وإقرار الدراسات واألدلة الخاصة النافذ

 .بإصالح القطاع العام االقتصادي وإعادة هيكلته
 الريادة ال تقبل االستهانة

هذا التوّجه في الحقيقة يبدو مهمًا، ويعطي حزمة من األمل، غير أنه يبدو 
ولي األفقي، ما قد يوصلنا في بعض جوانبه شديد العمومّية، متخذًا المنحى الشم

إلى طريٍق مسدود، في حال عدم تواّفر التمويل الذي ال يقبل االستهانة وال التأجيل، 
والسيما أن اللجنة باجتماعها األول أعربت عن أنها تطمح إلى إعادة تأهيل القطاع 

ار، العام الصناعي ليكون رائداً في العملية اإلنتاجية وفاعالً في مرحلة إعادة اإلعم
إضافة إلى وضع استراتيجية صناعية عامة تراعي االستثمار األمثل للموارد 
المحلية، وهذه توّجهات ستحصل تلقائيًا عند إتمام عملية اإلصالح، التي نخشى 
أن تكون )العملية( قد بالغت قلياًل عند اشتراط تحقيق التكامل بين القطاعين العام 

وعلى الرغم من أّن االستئناس بهذا األمر  والخاص في جميع المجاالت اإلنتاجية،
معقول إلى حدٍّ ما، على أال يكون شرطًا، ألن القطاعين العام والخاص قد يتكامالن 
في مكان، ويتناقضان أو على األقل يتنافسان بقوة في مكان آخر، ولذلك فإّن هذا 

اإلصالح، األمر ربما يكون من األجدى تركه للنتائج النهائية عند انتهاء عملية 
ووقتها قد تحصل تحالفات تكاملّية في مواقع معينة بين القطاعين، وربما ُيطلق 

 .العنان للمنافسة بينهما في مواقع أخرى 
 أخيدددراً 

المسيرة عسيرة، وليست بالهّينة .. تحتاج إلى إرادة صلبة وجرأة ومال 
اللجنة الكثير  وتضحيات، فالتحديات كبيرة، وما ذكرناه ليس أكثر من أمثلة، فأمام

الكثير، أمامها البطالة المقّنعة وبالوقت نفسه النقص في الكوادر..! وأمامها طرائق 
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التعيين والتوظيف، سواء التعيين الدائم على المالك، أم عن طريق العقود، وكذلك 
التشابكات المالية، وإلى ما هنالك الكثير من التحديات التي ال نشك بأنها كلها 

 عند التصميم على الجرأة .. والمزيد من الصبرقابلة للحل، 
. http://syrianexpert.net/?p=42675 
 

 انتهى التقرير
The report ended 

Raport się zakończył 
*** 
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