
  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 1ــ 

 2021 /320م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 
 إعداد الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

  ,January 10 2021 كانون الثاني ، 10األحد 
M E A K -Weekly Economic Report No. 320 /2020 

prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry 
 

 ارسل لسيادتكم:  تحية طيبة،
 2021 /320ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم  م ع

 االقتصاد السوري أخبار 
 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، 
 لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. 
الواردة في التقرير قد ال تكون  أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات

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 
دة منشورة في التقرير واردة في التقرير، ألن المصدر المثبت في أسفل كل ما

 هو المسؤول.   أطيب التمنيات. 
 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                              

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

 مه من القائمة البريدية.ليتم حذف اس
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 !!.. . التغيير لعالج فشل المدير..إن ُعرف السبب - 1

 01/12/2020 :الخبير السوري  –خاص 
بتوقيع وزير في الحكومة السابقة  –   كتابصادف واطلعنا على مضمون 

موّجه إلى رئاسة مجلس الوزراء، جوابا  على طلب البيان حول مقترح من شأنه  –
أن ينهي مشكلة تتسبب بهدر عشرات مليارات الليرات سنويا ، وفحوى الجواب 

 ..!أي القانون ال يسمح بالمعالجة؟” القانون ال يسمح“كانت صادمة تنطلق من أن 
ا تساؤلنا نحن والذي لم يجبنا عليه أحد، فكان يستفسر عما إذا كان القانون أم

، ويسمح باكتفاء السيد الوزير بإحصاء أرقام المليارات ”أطنان المال“يسمح بضياع 
 .؟”ال يسمح… “المهدورة، دون المبادرة القتراح تعديل على ذلك القانون الذي

صادية معقدة إلى الحد الذي يتوهمه بالفعل ال تبدو مشاكلنا اإلدارية واالقت
 .”مذيعي نعوات“هواة التهويل، ومن هم أشبه بـ 

ذات حظوظ ” نشرات الشؤم الهامسة“وال نظن أن ضروب القلق المزعومة في 
في حسابات الموضوعية أو أي من مرادفاتها المتداولة في بلٍد كبلدنا، متنّوع 

منها والمطلقة، ومعروف بغناه  الثروات ومتعّدد الميزات االقتصادية النسبية
التقليدي بموارده البشرية، فال عناوين عريضة إذا  في مشكالتنا، وال حاالت 

رغم الحرب والحصار و آثاره الصعبة..فاألصعب …مستعصية غير قابلة للعالج
أن يتحّول إلى شّماعة لدى بعض الذهنيات التنفيذية، وربما هذا هو السبب المباشر 
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 .في الكثير من المفاصل لحملة التغيير
ال يبدو ُمرضيا ، بالتالي ال بد ” ما يمكن فعله” فالشكل العام لُمخرجات كل 

أن تنحصر محاوالت تشخيص الخلل في المساحات اإلجرائية، بعيدا  عن البنى 
 .األساسية، وهنا يكمن السر، ومن هنا يجب أن نبدأ

عال ، فعلى األرجح سنسّلم الواقع إن اقتنعنا بأن التفاصيل مكمن الشياطين ف
بأن معظم مشكالتنا التنفيذية تتخّفى داخل جزئيات بالغة الصغر في سياق منظومة 

 .العمل العام
وإن كان في مثل هذا االستنتاج معلومات ترقى إلى مستوى الحقائق، فإننا ال 

 هو أنها محط –وكان مفاجئا   –نزعم براءة اختراع في اكتشافها، بل ما اكتشفناه 
إدراك ويقين لمعظم موظفي الدولة على اختالف مراتبهم الوظيفية ومسؤولياتهم، 

 .حتى موّزعي جرعات اإلحباط منهم
تتجه عموديا  من األدنى إلى ” الغرق في الذرائعية “وما وجدناه الفتا  أن تهمة 

األعلى مرتبة ، فالمدير الفرعي يشير إلى المدير العام، واألخير يغمز من قناة 
 .زير، والوزراء يحّملون المسؤوليات إلى اللجان المشّكلة في إطار مجلس الوزراءالو 

يجب أن تبدأ من األعلى نحو األدنى في ” شياطين التفاصيل“لذا فمحاربة  
هرمية المؤسسات والوزارات وليس العكس، فهي تتطّلب تحّمل مسؤولية تطبيقات 

في ” حملة األقالم الخضراء“ى ، ونعتقد أن هذا متاح لد”روح القانون “ما يسمى 
كافة وزارات الدولة، فلم نسمع أن وزيرا  تّمت مساءلته يوما ، عن قرار خاّلق اتخذه 
على مسؤوليته لتفادي الوقوع في حرفية تطبيق نص نافذ، بل يمكن أن تحظى 

لدى رئاسة الحكومة بتبّني تعديل على تشريع أو قانون، و  –لو تّمت –المبادرة 
م لدى وزرائنا صالحيات واسعة، والتجارب تؤّكد أنهم إن أرادوا قرارا  على العمو 
 .استصدروه
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الحقيقة أن الحكومة الراهنة استدركت سلسلة غير قصيرة من مالمح الوهن 
في بعض المفاصل، لكن مازال ثمة تفاوت في األداء، لن نكون ظالمين لو 

ي كل وزارة ومؤسسة، لجهة أرجعناه إلى التفاوت الطبيعي في مقومات رأس الهرم ف
النشاط والمتابعة والقدرة على التجديد واالبتكار، ومقومات شخصّية يختلط فيها 

 .الفطري بالمكتسب، تشّكل في مجملها قوام الذهنية التي تِسم صاحبها
هي الذهنّيات إذا  وليست األعمال من يخلط أوراقنا في هذه المرحلة الحرجة،  

بل أشخاص معقدون..ويبدو أن هذه الحقيقة الدامغة  فال يوجد مشكالت معّقدة
هي بيت القصيد، ورأس الخيط الذي تم التقاطه مؤخرا ، فحركة التغيير في المفاصل 
المختلفة غير بعيدة عن نتائج سبر الذهنيات، ولو أن األعمال والنتائج تكفي 

 ..كمؤشرات كافية التخاذ القرار
ات من األيام ستحمل مفاجآت المجريات ودالالتها تشي بأن القادم

أكثر..وربما لن يكون أي من أصحاب الفكر والمتابعين مضطرا  للتساؤل عن 
السبب الذي يحول دون فعل ما يمكن فعله لحلحلة الكثير من المشكالت..ألن 

و ونحن نضيف ..إن ”.. إن ُعرف السبب بطل العجب”القاعدة التقليدية تسّلم بـ
 http://syrianexpert.net/?p=55023  ..تائج تلقائيا  عالجنا األسباب تستوي الن

 
 ..اصدار التعليمات التنفيذية لتسديد البدل بالليرات السورية - 2

 01/12/2020 :..الثورة 
أصدر مصرف سورية المركزي اليوم نشرة البدالت اليومية الخاصة بتطبيق 

ية، ومنها بطبيعة التعديالت الصادرة بمرسوم على دفع خدمات البدل للخدمة اإللزام
الحال الخدمة الثابتة ، سواء كان هذا البدل بالليرات السورية ضمن حاالت محددة 
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 . أم بالقطع األجنبي )الدوالر األمريكي(
ب( من -وبالتالي فإن النصوص التي ُتعنى بالبدل ودفعه تشمل البندين )أ

لمرسوم من ا /1( المنصوص عنه في المادة /13)أوال ( من تعديل المادة )
 : ، واللذان ينصان على 2020لعام  31التشريعي رقم 

يحق للمكلف بالخدمة اإللزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل  –أ “
نقدي مقداره ثالثة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر 

 . الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد
 .”ستفيد العسكريون الموجودون في الخدمة اإللزامية من أحكام البند السابقي –ب 

كما تشمل النصوص التي ُتعنى بالبدل البند )أ( من )سادسا ( من الفقرة )ثانيا ( 
من المرسوم التشريعي  /1( المنصوص عنه في المادة /13من تعديل المادة )

للطيار العامل لدى مؤسسة يحق  –أ “، والتي تنص على :  2020لعام  31رقم 
من  /10الخطوط الجوية السورية الذي تم تأجيله وفقا  للفقرة )ثانيا ( من المادة /

هذا القانون لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتم خمس سنوات خدمة فعلية 
لدى المؤسسة المذكورة ، واستمر خاللها بمزاولة المهنة دفع بدل نقدي مقداره 

أمريكي ، أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي  عشرة آالف دوالر
 .”يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد

لعام  31مصرف سورية المركزي وفي معرض تطبيقه المرسوم التشريعي رقم 
المذكور أعاله ينّوه إلى نواٍح عدة ، مبينا  أن دفع البدل بالليرات السورية  2020

، 2020لعام  31البندين آنفي الذكر من المرسوم التشريعي رقم ينحصر بتطبيق 
وال ينطبق على بقية مواد المرسوم ، في حين ينحصر دفع البدل النقدي سواء 
كان بالليرات السورية أو الدوالر األمريكي أو اليورو في فروع مصرف سورية 

لة اليورو بناء  المركزي بالمحافظات ، كما ُيحتسب المعادل للراغبين بالدفع بعم
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على النشرة التقاطعية التي يصدرها مصرف سورية المركزي بصورة يومية 
 . والمستندة إلى األسعار العالمية لليورو والدوالر األمريكي

وضمن السياق ذاته يتم قبول البدل النقدي سواء  كان بالليرات السورية أو 
 يقوم مصرف سورية المركزي الدوالر األمريكي أو اليورو نقدا  )كاش( حصرا  ، وال

أو أي من المصارف العاملة ومؤسسات الصرافة المرخصة ببيع الدوالر األمريكي 
واليورو بهدف دفع البدل النقدي ، كما يحق لمن يفوضه المكلف استالم مبلغ 
الحوالة نقدا  )كاش( لدفع البدل النقدي من مؤسسات الصرافة أو المصارف 

  ..من شعبة التجنيد. الثورةالمرخصة بناء  على كتاب 
http://syrianexpert.net/?p=55093 

 
ة دعم زراعة القمح مجلس الوزراء في جلستة االسبوعية يبحث الي - 3

 وعدالة توزيع الكهرباء ومعاقبة المتالعبين ببرامج التقنين
 02/12/2020 :الخبير السوري 

خالل جلسته األسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين  مجلس الوزراء أكد
عرنوس رئيس المجلس على االستمرار ببذل كل الجهود لتأمين كميات السماد 

ح وإعطائه األولوية لجهة توفير المحروقات، ووضع الالزمة لزراعة موسم القم
الجرارات التابعة للجهات العامة في خدمة الفالحين وتشجيع زراعة الحيازات 

 .الصغيرة بالقمح
واستمع المجلس لشرح تفصيلي عن واقع زراعة محصول القمح لموسم 

في مختلف المحافظات ونسب التنفيذ حتى اآلن، واالحتياجات  2020-2021
 .مطلوبة والتتبع المستمر للمعوقات التي تعترض الفالحين والعمل على معالجتهاال

ووافق مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ثالثة محركات رئيسية 
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ومحرك مساعد مع ملحقاته في محطة الضخ المشتركة بمشروع ري منشأة األسد 
آالف هكتار  6ل في مسكنة بمحافظة حلب، علما  أن كل محرك يسهم بإدخا

 .بالخدمة
وكلف المجلس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زيادة عدد منافذ البيع 
في األفران وإعادة تفعيل مراكز البيع للمعتمدين بما يسهم في تخفيف االزدحام 
واالستمرار باإلجراءات المتخذة لتحسين نوعية رغيف الخبز ورفد المخابز 

 .بشكل منتظم ودون تأخير بمخصصاتها من الطحين
وشدد مجلس الوزراء على تحقيق عدالة التوزيع في الكهرباء وتطبيق أشد 
العقوبات بحق المتالعبين ببرامج التقنين، والعمل لزيادة مصادر الغاز المغذي 
لمحطات التوليد الكهربائية وإدخال آبار جديدة بما يحسن من أداء عمل الشبكة 

ت المعنية إعداد مذكرة تتضمن التكاليف الحقيقية الكهربائية، وكلف الجها
للمشتقات النفطية والكهرباء والمياه للحد من الهدر ووضع آليات توفيرها للمواطنين 
بالشكل األمثل، كذلك إجراء تقييم لواقع معامل اإلسمنت وكميات اإلنتاج وتكاليفها 

إلنتاج بالشكل وآليات التوزيع واالستالم، ليصار إلى وضع ضوابط استثمار ا
 .األمثل وتصدير الفائض إلى األسواق المجاورة

على تعزيز العمل المشترك بين مختلف الوزارات  رئيس مجلس الوزراء وأكد
وتكثيف الجهود لمعالجة الملفات المتعلقة بتحسين الواقع المعيشي والخدمي 

المتخذة للمواطنين، مجددا  التأكيد على التشدد بتطبيق القرارات واإلجراءات 
للتصدي لوباء كورونا في مختلف الوزارات والمؤسسات واألماكن العامة ووسائط 
النقل وتكثيف عمليات التعقيم في المدارس واتخاذ ما يلزم لضمان سالمة الطالب 

 .والكادر التدريسي
وقرر مجلس الوزراء منح المؤسسة العامة للدواجن سلفة لصالح منشأة دواجن 
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ت اإلنتاج، ومنح الشركة العامة للمشاريع المائية سلفة لتسديد حلب لتأمين مستلزما
رواتب العاملين في فرع الحسكة عن النصف الثاني من العام الجاري، ووافق على 
تسليم العاملين في الجهات العامة بمحافظة الرقة رواتبهم ضمن الريف المحرر 

اإلرهاب، كما وافق بما يسهم في تعزيز تواجد األهالي في المناطق المحررة من 
على استكمال أعمال ترميم الكورنيش البحري لمدينة بانياس ومشروع مركز خدمة 

 .المواطن في القريا
وتم تكليف هيئة التخطيط والتعاون الدولي تقديم دراسة شاملة عن البنية 
التحتية للجودة والتشريعات الناظمة لها واإلجراءات الواجب اتخاذها إليجاد البيئة 

 .الئمة لها بما يسهم في رفع أداء المؤسسات وتحسين جودة المنتجات الوطنيةالم
http://syrianexpert.net/?p=55067 

 

 
 
 .بنك سورية الدولي اإلسالمي يعيد تفعيل خدمة الصرافات األلية - 4

أعاد بنك سورية الدولي اإلسالمي تفعيل خدمة الصرافات اآللية بعد توقف 
هر، وفي هذا اإلطار ألغى البنك العمل ببطاقة زمرد وأحّل دام أكثر من ثالثة أش

محلها بطاقة مصرفية جديدة وذلك انطالقا  من اهتمام بنك سورية الدولي اإلسالمي 
بعمالئه الكرام الذين يحتلون بالنسبة إليه المقام األول، بالتوازي مع العمل بكافة 

يبقي البنك في موقع الصدارة االتجاهات لتوفير سبل الراحة الممكنة للعمالء بما 
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   .في العمل المصرفي  والتميز
اما بالنسبة للسادة العمالء فيمكنهم طلب البطاقة المصرفية الجديدة من خالل 
زيارة أحد فروع بنك سورية الدولي اإلسالمي أم زيارة الموقع االلكتروني 

، أو االتصال بمركز االتصاالت الهاتفية على الرقم www.siib.sy للبنك
9393-033 

الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي اإلسالمي السيد بشار الست وفي تصريح 
صحفي له بّين أن هذا المشروع أبصر النور بفضل جهود موظفي البنك ومثابرتهم، 

الجديدة ستكون  رغم ما اعترض إنجازه من صعوبات جّمة، مؤكدا  أن البطاقة
مستقبال  بوابة جديدة لخدمات مصرفية أشمل وأحدث، ناهيك عن الصرافات اآللية 

 .والتي ستكون قيد الخدمة وفّعالة على مدار الساعة طيلة أيام األسبوع
الرئيس التنفيذي أضاف في تصريحه أن الصرافات اآللية ستلعب دورا  كبيرا  

روع البنك، مشيرا  إلى سهولة طلب في تخفيف الضغط الحاصل مؤخرا  على ف
البطاقة المصرفية الجديدة عبر دخول العمالء لموقع البنك والقيام بطلب البطاقة 

   .بشكل آمن وسريع
تجدر اإلشارة إلى أن بنك سورية الدولي اإلسالمي بدأ تقديم أعماله المصرفية 

رة سورية ومن مليارات لي 5بعد تأسيسه برأسمال  2007في الربع الثالث من عام 
مليار ليرة سورية، في حين يصل عدد عمالء البنك إلى أكثر  15ثم زيادته إلى 

فرعا   27( يقدم خدماته لهم عبر 2019ألف متعامل )حتى نهاية العام  250من 
ومكتبا  منتشرة في مختلف المحافظات والمدن السورية، كما يعد بنك سوري الدولي 

رية الخاصة لجهة المساهمين والذين يصل عددهم اإلسالمي من أكبر البنوك السو 
   .ألف مساهم 13إلى نحو 

ويبرز من ضمن غايات البنك توفير وتقديم الخدمات المصرفية وفق أحكام 

http://www.siib.sy/
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الشريعة اإلسالمية وممارسة أعمال التمويل واالستثمار القائمة على غير أساس 
لتنمية االقتصادية في الفائدة في جميع صورها وأشكالها، والمساهمة في عملية ا

سورية من خالل مساهمته في عملية التمويل واالستثمار الالزمة لتلبية احتياجات 
المشاريع اإلنمائية المختلفة بما ينسجم وأحكام الشريعة اإلسالمية، إضافة إلى 
تحقيق نمو دائم ومتصاعد في الربحية وفي معدالت العائد على حقوق 

على  2017ورية الدولي اإلسالمي في العام وقد حصل بنك س   .المساهمين
جائزة الريادة في التطور والنمو في سورية من اتحاد المصارف العربية، كما حصل 

" 2017على جائزة "أفضل مزود للخدمات المصرفية اإلسالمية في سورية للعام 
 التابعة لمجموعة Acquisition International Magazine من مجلة

Global Mediaالميةالع. 
 
 (حديث المئة) (100)حديث األربعاء االقتصادي رقم - 5

لم أكن أتوقع عندما بدأت كتابة حديث األربعاء األسبوعي الذي قصدت منه 
إيصال رسالة اقتصادية وعلمية مفيدة مع إسقاط بسيط عن الوضع المحلي، لم 

مواضيع أتوقع أن يصل إلى رقم )المئة( ولكن هذا ما حصل وتوالت األحاديث في 
 .شتى قد تحمل بعضا  من الفائدة والمتعة في آن معا  

)المئة( تحمل عادة  معاٍن عديدة من أهمها القرن )أي مئة عام( ولعل المتتبع 
لما حصل منذ بدايات القرن العشرين وحتى اآلن وهي المئة سنة األخيرة يالحظ 

ولم يكن علم االقتصاد انقالبا  هائال  في المفاهيم والعلوم والتقانات واالتصاالت 
بمنأى عن هذا التطور الكبير الذي بدأ مفكروه المتأخرين بالمطالبة بنظريات 
وقواعد اقتصادية جديدة تتماهى مع المستجدات والتغيرات االقتصادية المعقدة 
وأحيانا  غير المفهومة وغير المتوقعة من أزمات مالية ومصاعب اقتصادية 
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 .ذا ما يدلل على أهمية بناء قواعد اقتصادية جديدةوالحاجة لنظام نقدي جديد وه
لم يعد التوازن االقتصادي أو النقدي أو المالي أو التجاري مهما  بذاته وهدفا  
مستقال  إذا كان على حساب األهداف االقتصادية الرئيسية األخرى فما معنى 

ى وجود ثبات قيمة العملة إذا كان االقتصاد الكلي متبدل وغير مستقر وما معن
فائض في الميزان التجاري إذا لم ينعكس ذلك على تأمين احتياجات األفراد بأسعار 
تتناسب مع دخولهم وما معنى وجود حصيلة ضريبية كبيرة إذا كانت تأكل 
مطارحها وحادة لالستثمارات واألعمال الجديدة وما معنى ارتفاع معدالت النمو 

 . في دخول األفراداالقتصادي إذا لم تنعكس ارتفاعا  حقيقيا  
الزمن أصبح كما كان يفسره أصحاب النظرية النيوكالسيكية بأنه ذا قيمة 
ويدخل في عناصر المعادالت االقتصادية الرئيسية بل أصبح اليوم ومع تطورات 
التقانات واالتصاالت عنصر السبق الرئيسي في ميدان التنمية والتطور 

ي بيع وشراء األسهم في البورصات االقتصادي حتى أن الثواني لها قيمتها ف
العالمية، فكيف إذا كانت هذه الثواني والدقائق والساعات واأليام وأحيانا السنوات 

 .ترمى في صناديق التنمية دون استخدام صحيح واستثمار أمثل
( وكان 1عناوين كثيرة وعديدة احتواها حديث األربعاء االقتصادي منذ الرقم )

وتبسيط لقواعد ومصطلحات اقتصادية متداولة وبعضها  بعضها علميا  متخصصا .
 .األخر كان يحاكي واقع االقتصاد السوي بمقترحات عملية مباشرة

في جميع األحوال ما بعد المائة سيكون صعبا  بعناوين جديدة وأكثر قربا  من 
الواقع المعاشي ألن علم االقتصاد بهدفه النهائي تعريفا  هو علم رفاهية أو ارتياح 

              .21/10/2020دمشق في  .المجتمع بجميع مكوناته
 كتبه: د. عامر خربوطلي العيادة االقتصادية السورية
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 خيار غير متوقع لكبح الدوالر في األسواق السورية..؟؟ - 6

 :الخبير السوري  
حازم قرفول، حرص المصرف على ” مصرف سورية المركزي “أكد حاكم 

مواكبة أحدث التغيرات التقنية في مجال العمالت الرقمية، وكل ما يتعلق بالسياسة 
 .النقدية، رغم الظروف الصعبة والحصار الذي تتعرض له سورية

وجاء كالم قرفول بنهاية ورشة عمل أقامتها مديرية األبحاث االقتصادية 
، وجرى ”العمالت الرقمية“واإلحصاءات العامة والتخطيط لدى المصرف، بعنوان 

 .فيها تقديم عرضا  حول آفاق إطالق عملة رقمية في سورية
 وجرى أيضا  خالل الورشة مناقشة تصميم العمالت الرقمية، وتجارب وأبحاث

الدول األخرى في هذا المجال والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى عرض تقديمي 
 .حول العمالت المشفرة ومزاياها وعيوبها

، ”بيتكوين“من التعامل بالعمالت الرقمية مثل  2018وحّذر المركزي في 
، داعيا  إلى التعامل بقنوات الدفع ”كونها ال تخضع لضوابط أو تعليمات المصرف“

 .رونية المحلية الرسمية كونها أكثر أمانا ، حسب كالمهاإللكت
واقترح أحد الخبراء االقتصاديين سابقا  تحول سورية إلى العمالت الرقمية، 
واستبدال المدفوعات بالليرة اإللكترونية، متوقعا  أن يحدث المقترح أثر كبير في 

 .واطنخفض سعر صرف الدوالر والتحكم به، وزيادة القدرة الشرائية للم
عابد فضلية، أن تفعيل ” هيئة األوراق المالية“وردا  على المقترح، أكد رئيس 

الدفع اإللكتروني أو إيجاد عملة إلكترونية سورية له انعكاسات إيجابية على 
االقتصاد، لكن ال عالقة له بسعر الصرف، ألنه يتحدد بالعرض والطلب وليس 

والعمالت الرقمية هي عمالت  .ية أم ورقيةبآلية التعامل المالية سواء كانت إلكترون
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افتراضية يتم تداولها عن طريق اإلنترنت دون وجود مادي لها، ويطلق المتداولون 
عليها العديد من األسماء األخرى مثل النقود اإللكترونية، والنقود الرقمية، 

ها أول عملة إلكترونية ال مركزية عرف” بيتكوين“وتعتبر  .والعمالت اإللكترونية
، وال يوجد لها هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، كما 2009البشر، ظهرت عام 

ليس لها بديل فيزيائي، حيث يتم تداولها افتراضيا  فقط للشراء عبر اإلنترنت 
http://syrianexpert.net/?p=54203 

 
وضع المعايير اإلقليمية للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة  - 7

 … بمشاركة سورية

 الوطن :المصدر 
بمشاركة سورية أقيم اليوم اجتماع افتراضي بالتعاون مع مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت ومعهد اليونسكو لإلحصاء حول عملية 

 .وضع المعايير اإلقليمية للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة عبر اإلنترنت
ووضع معايير  2030تماع إطار عمل التعليم وناقش المشاركون باالج

مرجعية مناسبة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة لدى الدول األعضاء وتعريف 
أصحاب المصلحة اإلقليميين بالقضايا والخيارات والدروس المستفادة من عملية 
وضع هذه المعايير واتخاذ قرار بشأن وضع معايير مرجعية على المستوى دون 

ي ووضع خارطة الطريق لتحديد المعايير المرجعية على المستوى اإلقليمي اإلقليم
 .واالتفاق على األدوار والدعم الذي يتعين االضطالع به في إطار خارطة الطريق

وفي كلمة سورية خالل االجتماع أوضح معاون وزير التربية الدكتور عبد 
حول سبل وضع معايير الحكيم الحماد أهمية تبادل اآلراء واألفكار والمعطيات 

بين الخبراء وتضمين بعض المؤشرات وعلى المدى القريب المجال الصحي مؤكدا  
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حرص الوزارة لوصول التعليم للجميع وتحقيق تكافؤ الفرص بين المتعلمين وال 
 .سيما ذوي اإلعاقة

وأشار الدكتور الحماد إلى أهمية وضع مؤشرات قابلة للقياس حسب 
د اللجنة الوطنية والمهتمين بتحقيق الهدف الرابع بخبرات خصوصية كل دولة وتزوي

الدول الرائدة في هذا المجال لالطالع عليها وتكييفها مع الواقع الحالي مع التأكيد 
 .على االلتزام بالمعايير المرجعية وأن تكون أكثر مرونة ألداء المهمة
على عاملين وأشارت اليونسكو إلى أن عملية تحديد المعايير ورصدها تعتمد 

أساسيين أولهما االلتزام باعتماد ومراقبة المعايير على المستوى اإلقليمي والثاني 
حلول عملية لتحديات القياس واقتراح تحديد المعايير المرجعية بوصفها حدا  أدنى 
يتعين على كل بلد في منطقة ما أن يحققه بدعم من اللجان التوجيهية اإلقليمية 

ال تثقيف يمكن أن يدعم تحديد المعايير واعتمادها وتكييفها التي لديها جدول أعم
مع أطر الرصد واحتياجاتهم ويمكن أن توفر منابر للتعلم من األقران تربط رصد 

 .المعايير المرجعية بإجراءات المتابعة المتعلقة بالسياسات
سبعة  2019اعتمد في آب ” تي سي جي“يذكر أن فريق التعاون التقني 

س المعايير المرجعية في إطار رصد الهدف الرابع من أهداف التنمية مؤشرات لقيا
المستدامة استنادا  إلى مقترحات الدول األعضاء وهي الحد األدنى من إجادة تعلم 
القراءة والرياضيات ومعدل اإلنجاز ومعدل غير الملتحقين بالمدارس ومعدل 

ية للمدرسين المدربين واإلنفاق المشاركة قبل سنة من التعليم االبتدائي والنسبة المئو 
على التعليم كحصة من الموازنة والناتج المحلي اإلجمالي ويحدد مؤشر اإلنصاف 

شارك في االجتماع أمين اللجنة الوطنية لليونسكو الدكتور نضال حسن  .فيما بعد
ومدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية الدكتورة ناديا الغزولي ومدير 

 http://syrianexpert.net/?p=54186 ..الوطن   .المثنى خضورالتوجيه 
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فرص استثمارية نوعية لدعم االقتصاد الوطن تطرحها هيئة  - 8

 . االستثمار

 :الخبير السوري  
نجحت هيئة االستثمار السورية وبالتعاون مع الجهات المعنية في طرح  

الذين أقبلوا  فرص استثمارية نوعية، القت الصدى اإليجابي لدى المستثمرين،
على حجزها وتشميلها بمرسوم تشجيع االستثمار تمهيدا  لتحويلها لمشاريع قائمة 

تأمين مستلزمات • تلبي االحتياجات الوطنية األساسية في هذه المرحلة. أبرزها: 
إقامة زراعات متنوعة ومستدامة تدعم القدرة اإلنتاجية المحلية وتقلل من االستيراد 

احتياجات السوق المحلية وتحقق االكتفاء الذاتي. حيث بدأت و تساهم في توفير 
اإلجراءات التنفيذية الفعلية لمشروعي إنتاج الكبريت الزراعي و الزيوليت اللذين 
يعتبران من المواد الفعالة التي تضاف إلى األسمدة لزيادة فعاليتها وإصالح التربة 

تاج حيث تتوافر المادة األولية وتغذية المحاصيل الزراعية وزيادة حجم ونوعية اإلن
تأمين مواد البناء • الالزمة إلنتاجها بكثرة واحتياجات كبيرة وفي عدة مواقع. 

الالزمة إلعادة اإلعمار إنتاج الرخام السوري ذو المواصفات العالمية لتغطية 
احتياجات مرحلة إعادة اإلعمار مع إمكانية التصدير للخارج، وتتوافر المادة في 

كثيرة وبمواصفات قياسية وجمالية عالية. إنتاج الفلدسبار كمادة مستخدمة مواقع 
إنتاج مواد تدعم القدرة • في صناعة الزجاج ومنتجات البورسالن والسيراميك. 

التصديرية المحلية وتسهم في تأمين القطع األجنبي الالزم للمرحلة القادمة للمشروع 
محلية من جهة أخرى. )المنظفات، من جهة، وتؤمن المدخالت الالزمة لصناعات 

تأمين • والزجاج والصناعات الكيماوية( إنتاج مادة السيلكا من الرمال الكوارتزية. 
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المكونات األساسية للصناعات الغذائية التي تحقق األمن الغذائي: إنتاج الخميرة 
ة الطرية والجافة محليا  التي تدخل في صناعة الخبز والحلويات، علما  بأن الماد

 .تدخل باستخدامات أخرى طبية ومستحضرات التجميل
http://syrianexpert.net/?p=54179 

 
سياسات أنهكت االقتصاد..خبراء يتهمون حكومات ما قبل الحرب  - 9

 !!..على سورية بما يشبه االرتكاب
 :الخبير السوري 

حصار االقتصادي المفروض على سورية على مؤسسة أو لم يقتصر ال
شخصية أو قطاع معين، بل باتت انعكاساته واضحة في كل منزل وعلى كل فرد 
بغض النظر عن عمره أو مجال عمله، كما أفرز أزمات متالحقة وبمستويات 
مختلفة لم تفلح أي من الجهات المعنية في احتوائها ومعالجتها بالمستوى المطلوب، 

تى اليوم تفتقر أغلب المؤسسات إلى التوصيف الدقيق للوضع الراهن بكل فح
مشكالته، وقد يعزى جزء من هذا التقصير إلى غياب المؤسسات البحثية 
المختصة، وعدم وجود قواعد بيانات ُيبنى على أساسها، األمر الذي يدفع اليوم 

هد العالي للدراسات بعض الجهات العلمية إلى أن تمأل هذا الفراغ ومن بينها المع
والبحوث السكانية الذي حاول خالل ورشة عمل عقدت اليوم األربعاء في كلية 
الهندسة المدنية أن يخطو باتجاه أخذ دور فّعال كمركز بحثي يناقش ويوّصف 

 .ويقّدم مقترحات مبنية على دراسات دقيقة
ي ظل األزمات المعيشية واالقتصادية ف“وخالل الورشة التي حملت عنوان 

أكد وزير التعليم العالي د. بسام ابراهيم ضرورة دعم المعاهد ” الحصار االقتصادي
في العملية التعليمية أوال ، وفي تقديم الدراسات واالستشارات ثانيا  لتأخذ دورها 
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الحقيقي في العملية البحثية، معتبرا  أنه ال فائدة ألي بحث إن لم يرتبط بسوق 
زارة التعليم في الربط بين الوزارات والقطاع الخاص مع العمل، لذلك تكمن مهمة و 

السوق وحاجته بحيث يمكن تطبيق الدراسات، بينما بّين عميد المعهد د. حيدر 
عباس أن الهدف من اللقاء الجامع لخبراء واقتصاديين ومؤسسات عامة وخاصة 
ورجال أعمال هو وضع أسس لمعالجة األزمات التي نعاني منها، وفي تصريح 

أوضح عباس أنه من الضروري اليوم قراءة واقع معيشة المواطن بغية ” البعث”لـ
تصويب األخطاء وطرح األفكار وتوجيهها إلى الجهات المعنية للمعالجة، معتبرا  
أن توصيف الوضع المعيشي اليوم يختلف عن أي من السنوات السابقة، وكذلك 

 .األفكار المطروحة
بيانات وشروحات للواقع الحالي في مجاالت المشاركون في الورشة قّدموا 

الصناعة والزراعة والموارد البشرية وغيرها من مفاصل االقتصاد، بينما اختار عدد 
من المشاركين اإلضاءة على األسباب الفعلية للتراجع في تلك القطاعات التي 
سبقت الحصار بأعوام، معتبرين أن إيجاد حلول يحتاج إلى العودة إلى مكامن 

خلل وعدم تحميل كل شيء للحصار، إذ أشار الخبير االقتصادي د.شادي أحمد ال
إال أنه وقياسا  إلى  2010إلى معدالت النمو االقتصادية العالية التي ُسّجلت في 

% فقط من السكان ما أوجد 22السياسة السكانية حينها اقتصر هذا النمو على 
اهريا  بمعدالت االستهالك الكبيرة فجوة بين المكّون السكاني واالقتصادي، ُغّطي ظ

لفترة من الزمن إال أنه بعد الحرب تفّجرت فروق طبقية هائلة نتيجة خلل توزيع 
 .الموارد والتقسيم اإلداري السّيئ

األستاذ في كلية االقتصاد د.هيثم عيسى استعرض مقارنة بين الخطة 
ال ( في المج2010-2006( والعاشرة )2006-2002الخمسية التاسعة )

الزراعي، تبّين من خاللها أن القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني شهد تراجعا  



  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 21ــ 

تراجعت في مختلف  2010كبيرا  في األعوام األخيرة قبل الحرب، فاألرقام في 
، ومرّد هذا األمر قصور التخطيط وعدم 2002المجاالت عما كانت عليه في 

باأللف  5راجع مشاركة القطاع العام إلى تطوير الصناعات التحويلية والغذائية، وت
 .في الزراعة، وغياب شركات اإلنتاج الزراعي

وأشار مدير التخطيط في وزارة الصناعة د.إياد مقّلد إلى التحديات الحالية 
بتأمين مدخالت اإلنتاج، واستعادة رؤوس األموال المهاجرة، وتأمين فرص العمل، 

لى أن استراتيجية الوزارة حاليا  تعتمد على والتسويق الصحيح للمنتجات، الفتا  إ
 .تليها المسارات التنموية لعمل المؤسسات 2022-2020الترميم بين عامي 

وخلصت ورشة العمل إلى جملة توصيات أبرزها التركيز على زيادة اإلنتاج 
الزراعي والصناعي على اعتبار أنه السبيل الوحيد لتحسين سعر الصرف، وذلك 

للحصول على قروض أو منح بالقطع األجنبي من الدول  من خالل السعي
الصديقة والحليفة إلعادة تأهيل الشركات الصناعية المدّمرة والمتضررة، ومنح 
القروض المصرفية الالزمة إلعادة تأهيل الشركات الصناعية في القطاع العام 

في  والخاص والمشترك، وإيقاف استيراد السلع الكمالية، ورفع أجور العاملين
الدولة، إضافة إلى التركيز على تحصيل إيرادات الموازنة العامة للدولة والضرائب 

 http://syrianexpert.net/?p=54742  والسيما من كبار المكلفين..البعث

 
 معالجة الفساد بالحوكمة رؤية الشؤون الجديدة لقطاع هام - 10

 :..البعث
خلل في عمل بعض تجتهُد وزارة الشؤون االجتماعية من أجل معالجة ال

الجمعيات والمؤّسسات أهلية وإعادتها إلى مسارها الصحيح بعد خروجها عن السكة 
الصحيحة خالل فترة الحرب وابتعادها عن دورها األساسي واألهداف المرجوة 
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 .منها
مديرة الخدمات االجتماعية هنادي الخيمي عن بدء برنامج لبناء  وتكشف

طوير عمل المنظمات غير الحكومية لناحية في إطار مشروع ت قدرات الجمعيات
توحيد جهة اإلشراف، والسيما في ظل غياب مرجعية واحدة لإلشراف بالنسبة 
لألنشطة المرتبطة بالعمل اإلغاثي، بهدف حوكمة عملها عبر وضع نظام تصنيف 
معياري ُتحّدد من خالله مجاالت عمل الجمعية أو المؤّسسة المرتبطة بها إلعادتها 

ا الصحيح ضمن مجاالت تصنيفها، والسيما أنه لوحظ خالل الحرب ارتفاع لمساره
مساهمات الجمعيات في العمل األهلي من ناحية العمل اإلغاثي، مما أثر بشكل 
سلبي على المرحلة الحالية وذلك نتيجة توّجه أغلبها لالعتماد على المساعدات 

حلي، إضافة إلى خروج العديد اإلنسانية وأموال التعاون الدولي وتراجع التمويل الم
منها عن األهداف المنصوص عليها في نظامها الداخلي، بغية االستجابة لحاجات 

 .المتضررين المتزايدة في ظل األزمة
أما بالنسبة لتحديد من هم المستحقون وآلية التوزيع، فقد أوضحت مديرة 

ح اإلعانات الخدمات أنه في المرحلة األولى لم يكن هناك معايير واضحة لمن
اإلغاثية، مع وجود شخصنة في منح تلك اإلعانات ما أدى إلى ارتفاع مؤشر 
فساد واضح ضمن حلقات االستفادة، األمر الذي دفعهم إلى اعتماد منهجية جديدة 
آللية التوزيع، حيث تضّمنت سياسات وطنية في تحديد نوعية تمويل مشاريع 

افي، بالتنسيق مع اللجنة العليا لإلغاثة التعاون الدولي ذات الطابع اإلغاثي والتع
 .وفروعها في المحافظات

وبّينت الخيمي في معرض حديثها عن حّل الجمعيات المخالفة، أن حّل كيان 
من قانون  /36أهلي يحتاج إلجراءات وأسباب وتحقيقات بموجب أحكام المادة /

ة على ، حيث تعمل الوزار 1958لعام  93الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 
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الحفاظ بالحّد األقصى على وجود الكيان األهلي، وعدم اللجوء لحّل الجمعية إال 
في حاالت ضّيقة حّددها القانون وبعد استنفاد كل الفرص لمعالجة مخالفاتها 
واشكالياتها، وإصالح شؤونها التنظيمية، مع التأكيد أنه يجب عدم الخلط بين 

ه، حيث يمكن استبعاد األشخاص الذين الكيان األهلي واألشخاص القائمين علي
يسّببون إشكاليات أو ثبوت مخالفات إدارية أو خدمية بحقهم، علما  أن القانون قد 
حّدد عقوبات معّينة لمخالفات بعينها، وال يمكن فرض عقوبات خارج تلك 

وعند سؤالنا عن النشر العشوائي ألنشطة الجمعيات على مواقع  .النصوص
أنه يتّم العمل على استخدام آليات  الخيمي إلى أشارت التواصل االجتماعي

لإلشراف على أنشطة الجمعيات والمؤّسسات والحفاظ بالحّد المطلوب على مستوى 
الشفافية، وتعمل الوزارة على اعتماد نظام تقييم قياس أثر ومراجعة دوريه لتحسين 

إضافة إلى إلزام مستوى األداء وتحديد معايير الجودة بالنسبة للخدمة المقدمة، 
الجمعيات والمؤسسات بتقديم خطة سنوية طارئة مسبقة ألنشطتها وبرامجها، حيث 
تعّد الخطة السنوية بمثابة وثيقة تشغيلية يتّم من خاللها تقييم مدى التزامهم 
باألهداف التي حّددتها، وال يتّم االعتماد على النشر على مواقع التواصل 

جمعية، إنما يتّم تقييمها خالل الربع األخير من العام االجتماعي كمعيار لتقييم ال
عن العام التالي، وفي حال عدم تقديم الوثيقة تعتبر بمثابة إعالن عن توقف 

ُيشار إلى أن الجمعيات والمؤّسسات األهلية حشدت جهودها  .أعمالها وأنشطتها
ة، وحسب لتقديم الدعم الممكن لألسر المتضّررة من حرائق الساحل بنسب متفاوت

جمعية ومؤسسة من مختلف  165القدرات المتوفرة، حيث شاركت نحو 
المحافظات، علما  أنه يتّم تنسيق التقديمات مع المحافظات المتضررة بما يمكن 
من توجيه التقديمات للمناطق األكثر احتياجا  وتوحيد الجهود الوطنية في إطار 

 http://syrianexpert.net/?p=54672  ..البعث  .واحد
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  مجلس إدارة هيئة االشراف على التأمين تعقد اجتماعا،،، - 11
عقد مجلس إدارة هيئة اإلشراف على التأمين اجتماعه يوم أمس األربعاء 
برئاسة السيد الدكتور كنان ياغي وزير المالية رئيس المجلس، حيث ناقش المجلس 

عد أن تم مشكالت إعادة التأمين وَبحَث إمكانية إحداث مجمع إلعادة التامين، ب
.. كما اتخذ العديد من القرارات ٢٠٢١االطالع على التطورات في السوق لعام 

 :منها
رفع التعويضات الممنوحة للمتضررين جسديا  من حوادث السير مجهولة  •

ألف إلى مليون  ٥٠٠الُمسبب، ومنها رفع تعويض الوفاة والعجز الكلي الدائم من 
  .ونصف المليون ليرة للورثة

قرار توزيع أقساط التأمين اإللزامي للسيارات بين شركات التأمين  تعديل •
% من إجمالي أقساط كل ٢٠الخاصة، بحيث ال تتجاوز أقساط التأمين اإللزامي 

  .شركة
معالجة العديد من األمور المتعلقة بتنظيم عمل شركات إدارة نفقات التأمين  •

  .الصحي
رخيص وكالء ووسطاء التأمين، وفق تفويض إدارة الهيئة بمتابعة إجراءات ت •

 .اإلعالن الصادر مؤخرا  عن الهيئة بقبول طلبات ترخيص جديدة
إعفاء ذوي الشهداء والمسرَّحين من خدمة العلم من بدالت ورسوم الترخيص  •

 .كوكالء تأمين، في اإلعالن المشار إليه في البند السابق
عية في الهيئة، لجهة تخفيض الموافقة على مقترحات اللجنة االستشارية الشر  •

  .أجر الوكالة ونسبة المضاربة
وكذلك ضم حقوق حملة الوثائق إلى حقوق حملة األسهم، عند احتساب  •

  .النسب المتاحة لالستثمار وفق قرارات الهيئة ذات الصلة
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إضافة إلى العديد من القرارات المتعلقة بتنظيم عمل سوق التأمين، وكذلك 
 .ض المخالفات فيهبمعالجة وإنهاء بع

 
رجال األقوال واستقطاب ” لفظ” غرفة تجارة العاصمة تستعد لـ - 12

 ..رجال أعمال حقيقيين في مجلس إدارتها
 المصدر : صاحبة الجاللة

رجال أعمال  الغرق في دوامة مجامالت التراث التجاري أحال الكثير من
 دمشق إلى رجال أقوال

تتفاعل حاليا  في أوساط العاصمة دمشق، حالة من الترقب التجاهات الناخبين 
 .والنتائج التي ستفضي إليها انتخابات غرفة تجارة دمشق

ويتعدى الترقب مستوى مجرد فضول المتابعة، أو مجريات السباق داخل 
لى مستوى االقتصاد السوري، المضمار التجاري، إلى ما هو أوسع و أشمل ع

ألنها انتخابات غرفة تجارة عاصمة ” االستثنائية” فنحن أمام حالة يمكن وصفها بـ
سورية وأهم جذور العمق االقتصادي في هذا البلد الساعي إلى النهوض، ونفض 

ويرى  .غبار حرب السنوات العشرة التي أنهكت كل مرتكزاته وبناه االقتصادية
أن انتخابات الغرف التجارية عموما ، وغرفة تجارة دمشق خبراء اقتصاديون 

خصوصا ، ال يمكن أن تكون كما كل االنتخابات التي سبقتها على اإلطالق، ألن 
من التجار،  –كما سواهم  –حجم المسؤوليات التي تنتظر رجال أعمال دمشق 

ية تبدو ذات خصوصية كبيرة في هذه المرحلة، التي ستؤّسس آلفاق مستقبل سور 
 .االقتصادي

ويطالب أحد الخبراء األكاديميين بأن تتجاوز غرفة تجارة دمشق في انتخاباتها 
الوشيكة، الحالة البروتوكولية التي طالما استحكمت بها ذهنيات تقليدية، دفعت 
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باأللقاب إلى واجهات الخيارات بعيدا  عن حقيقة الفعل الراسخ على األرض..الفتا  
مجامالت التراث التجاري، هو ما أحال الكثير من رجال  إلى أن الغرق في دوامة

أعمال دمشق إلى رجال أقوال، وهذا أبغض ما يمكن أن يحيق بأي منظومة عمل 
اقتصادي، هنا أو في أي بلد آخر، وقد دفعنا ثمنا  كبيرا  لذلك وليس من الحكمة 

 –دمشق  فيما يطالب أحد تجار .أن ندفع فاتورة هذا الخلل البنيوي مرة جديدة
بأن يصل إلى مجلس إدارة الغرفة، من  –غير مرشح ورغب بعدم ذكر اسمه 

أثبتوا حضورا  حقيقيا  أو فاعال  على األرض، السيما خالل فترة األزمة القاهرة التي 
عصفت بسورية، ورّتبت متوالية خسائر كبيرة وهائلة، سيكون رجال األعمال 

حالة الوهن، وإعادة ترميم اقتصاد الحقيقيين في مقدمة المعنيين باستدراك 
البلد..ويعتبر التاجر أن غرفة تجارة دمشق بمجلس إدارتها المنتظر، يجب أن 

 .تكون قائدة لهذا التوجه ومثال يحتذى به من قبل باقي الغرف التجارية في البالد
و يعترف التاجر بأن غرفة تجارة دمشق كانت خالل فترة األزمة ذات أداء 

ع بأية مبادرات خاّصة تستحق أن تكون عالمة فارقة في غرفة تجارة باهت..لم تدف
العاصمة، فيما كان هناك مبادرات من قبل غرف أخرى سجلت حضورا  طيبا  على 

الشعبي، وهذا هو الدور  –المستوى االقتصادي، وكذلك على المستوى االجتماعي 
م بمبادرات يعتبرها بالمناسبة هذا الرجل يقو ” الفعلي المطلوب لقطاع األعمال..

في عرفه صدقات ويرفض أن يعلن عن نفسه ويعتبر أن هذه مسألة خاصة بينه 
 .”وبين رّبه

ودفع الرجل بمقارنة على شكل سؤال الفت..مبينا  أن مشفى المواساة بني 
بأموال تجار دمشق ممثلين بغرفة تجارتهم وبمبادرة منها..كما أن جّر مياه الشرب 

شق أيضا  تمت بمبادرة وعلى نفقات غرفة تجارة دمشق..فماذا من نبع بردى إلى دم
فعلت غرفة تجارة دمشق وماذا تركت من بصمات ُتذكر خالل أصعب سنوات 
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 .مّرت على البالد في هذه الحرب، على الرغم من الحاجة الماّسة ألية مبادرة
ومن خالل التواصل مع مواطنين في الشارع، وسؤالهم عن أسماء في أذهانهم 
في مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق..كانت اإلجابات إما بالنفي أو ذكر أسماء 

اسما ” حذر” رجال أعمال من ريف دمشق..ولم نصادف أن أحد ممن سألناهم 
 .من داخل مجلس الغرفة المنتهية واليته حاليا  

باختصار ..إن رجل األعمال هو ثروة ورصيد اقتصادي..وهذا الرصيد قطعا  
فالن ” شجرة عائلة” واألنساب التجارية، وال باستعراض  ليس باأللقاب

وفالن..فنحن في زمن الفعل والشغل ولم نعد في زمن العواطف والوجدانيات التي 
 ..ال ُتطعم هذه البلد خبزا  

وتجمع آراء الخبراء والمتابعين على أن المعيار هو العمل والحضور 
” شيوخ كار” يوخ لم يعودوا االقتصادي على مستوى البلد، وليس في دكاكين ش

عن    …بل مجرد شيوخ، ال بد من احترامهم وتأمين متطلباتهم ليرتاحوا ويسترخوا
 http://syrianexpert.net/?p=53376صاحبة الجاللة 

 
بمعايير إسناد وتكليف ” لّب اإلصالح اإلداري ” وزير يسبق  - 13

 .ى محكمة..حليفة للمواطن..تكافح الفساد..وتضمن طاقة أداء قصو 

 :الخبير السوري  –ناظم عيد 
سابقة تستحق الوقوف والتأّمل، كما يستحق صاحبها انحناءة احترام وثناء، 

باإلجراء ألنه رجل إدارة من الطراز الرفيع، هكذا تؤكد تجربته  لرجل لم يفاجئنا 
في المواقع التي شغلها قبل أن يكون وزيرا ، بل المفاجأة كانت بسرعة التقاط الخلل 

زارة عانت ما عانته طويال  من ترّهل بعض مفاصلها خصوصا  تلك ذات في و 
 .الصلة والتماس مع المواطن
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فالمعايير التي اجترحها وعّممها وزير النقل المهندس زهير خزيم، بخصوص 
اختيار مديري النقل في المحافظات وكذلك مديري مراكز السوق..هي عالج شاٍف 

ية، ليس في وزارة لنقل وحسب، بل في معظم لخلل مزمن تعانيه مؤسساتنا الخدم
 .المفاصل التنفيذية

صحيح قرأنا يوما  عن مثل هذا اإلجراء..مّتبع في اختيار المديرين التنفيذيين 
األميركية..حيث يخضع المدير الختبارات كل ستة أشهر، وإن  CNN ””لقناة الـ

له فرصة  كان لدي أي منافس مشروع عملي أفضل، يحّل محل المدير وتتاح
 .إنفاذ مشروعه..وكم كّنا أن نحظى بمعايير مشابهة في بلدنا

يجري العمل عليها في سياق  حيثيات بالغة األهمية،  لقد سبق وزير النقل 
مشروع اإلصالح اإلداري الشامل..فالرجل اتخذ إجراءات في مكانها وفي إطار 

..مكافحة بذات التوّجه اإلصالحي لمؤسسات الدولة -كوزير –صالحياته 
الفساد..إتاحة تكافؤ الفرص..والضغط بشكل ناعم لتوظيف فعلي لكل ما يملكه 

ألن ثمة ”..نظافة”المدير من إمكانات..ثم ضمان حرص المدير على العمل بـ
أصدر وزير النقل المهندس زهير خزيم “ .تقييم مرحلي سيجري كل سّتة أشهر

جديدة لمديري مديريات النقل تعميما  يقضي بتحديد شروط وضوابط وأسس اختيار 
ومراكز إجازات السوق، ونّص التعميم على أن تكون مدة التكليف ثالثة أعوام 
كحّد أقصى، ويقّيم خاللها األداء بشكل نصف سنوي، على أن يتمتع كل مدير 
بالقدرة على القيادة والتنظيم والمراقبة والتخطيط والتوجيه، إدارة الوقت، واتخاذ 

ب وتحّمل المسؤوليات وحل المشكالت بفاعلية، إضافة إلى فهم القرار المناس
 .القوانين والتعليمات وطبيعة العمل باإلدارة التي يرأسها

وحدد التعميم أيضا  شروطا  أخرى تتمثل في القدرة على تحسين مستوى األداء، 
ة، وتلقي شكاوى العاملين والمراجعين، واحترام المرؤوسين ومعاملتهم بعدالة ومساوا 
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والنزاهة، إضافة إلى القدرة على التواصل الفعال والتعاون، مع النظر إلى التاريخ 
على العموم الرجل عّود كّل من يتابع تفاصيل  .”الوظيفي والعقوبات المفروضة

أدائه، على ترّقب الجديد في اجتراح الحلول اإلدارية ألعقد المشكالت، و إخراج 
من ” تجربته في مؤسسة اإلسكان العسكري حلوله بآلية ُترضي كل األطراف..ف

تشهد على كفاءة فوق عادية و إمكانات الفتة ميزته ” كبريات مؤسسات سورية
عن سلسلة سابقين أو قعوا المؤسسة في عجوزات هائلة، لكنه أخرجها رابحة عندما 

رابحة ومتوازنة، بعماٍل راضين عن …غادرها إلى مكتبه كوزير للنقل في سورية
كمدير عام لكوادره ” إنجازاته” به من حقوق..وقد كان الفتا  أنه ينسب ما حظوا 

 .التي استطاع أن ُيوظف كل طاقاتها في خدمة العمل واإلنتاج
نتوقع أن تشهد وزارة النقل، وقطاع النقل عموما  نقلة متميزة على يد هذا 

اإلمكانات  الرجل المنّظم والمتصالح مع أعماله ومع الفرق التي تعمل معه، ولو أن
ال تتيح مساحات واسعة من التحرك واإلنجاز في هذه الظروف الصعبة..لكننا 
متفائلون به وبأمثاله من متأبطي حقائب المسؤولية في هذا البلد..وحسبنا أن يكون 
أمثاله كثرا ..ألننا نستحق وبلدنا بأمس الحاجة لمن لديهم القدرة على تدوير الزوايا 

 http://syrianexpert.net/?p=53370 دوق. والتفكير من خارج الصن

 
دفع فواتير المياه والكهرباء عبر بوابة الدفع اإللكتروني للتجاري  - 14
 ..السوري 

 :الخبير السوري 
أعلن المصرف التجاري السوري عن إتمام ربط مفوترين جدد بالمصرف 
 بانضمام مياه دمشق وريفها والمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباءإلى منظومة

المدفوعات لتمكين المتعاملين من دفع فواتير المياه وفواتير المؤسسة العامة لتوزيع 
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الكهرباء، لحملة بطاقات الدفع اإللكتروني الصادرة عن المصرف عبر بوابة الدفع 
اإللكتروني الخاصة بالمصرف من خالل تطبيق الموبايل والموقع اإللكتروني 

 .mtnسورية لإلتصاالت وفواتير سيرتيل وللمصرف، إضافة إلى فواتير الشركة ال
ُتمكن الخدمات اإللكترونية المتعاملين إضافة إلى خدمة دفع الفواتير من 
الحصول على كشف حساب ومعرفة الرصيد والتحويل بين حساب بطاقتين 
والحصول على كشف حساب مختصر وخدمة الصراف األقرب إليك لمعرفة 

 .ى وظائف وخدمات أخرى سيتم تقديمها الحقاعناوين الصرافات األقرب، إضافة إل
 :وتجدر اإلشارة إلى طريقة االشتراك بالخدمة باتباع الخطوات التالية

 www.cbs-bank.sy قم بزيارة موقع المصرف التجاري السوري  –
 اختر الخدمات اإللكترونية –
 اضغط على استمارة الطلب –
راد تفعيلها ثم الضغط على إمأل البيانات الخاصة بالحساب والخدمات الم –

 /زر /التالي
 .في حال كانت المعلومات صحيحة يتم الضغط على زر تم –

مراجعة الفرع الذي تم اختياره الستكمال إجراءات تفعيل الخدمات اإللكترونية، 
 وللحصول على اسم المستخدم

تتضمن رمز التفعيل مع الرابط الذي يتم من خالله  sms استالم رسالة –
 .الخدمة تفعيل

الضغط على أيقونة تفعيل الحساب من تطبيق الموبايل أو من خالل  –
الموقع وإدخال اسم المستخدم ورمز التفعيل ومن ثم الضغط على زر تفعيل 

 (ساعة ولمرة واحدة فقط 24)مالحظة رمز التفعيل يستخدم خالل 
 اختيار كلمة مرور جديدة –
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المصرف بادخال اسم المستخدم  تسجيل الدخول من خالل التطبيق او موقع –
 وكلمة المرور

 اختيار خدمات التسديد بالضغط على اللوغو الخاص بكل خدمة –
 إدخال بيانات الفاتورة والحساب المراد التسديد من خالله والضغط على دفع-
 .تصلك رسالة نصية الى الهاتف الجوال تفيد بنجاح العملية –

طبيق ندعوه لزيارة الفرع المختار لمن يجد صعوبة في االشتراك عبر الت
 http://syrianexpert.net/?p=53379    .لالشتراك بالخدمة

 
 ..”قلب الحكومة” نقابة ناشئة تبحث عن دور في  - 15

 البعث :المصدر
تأتي أهمية العمل المحاسبي من دعم بيئة األعمال واالستثمار، عبر تطبيق 

ات المالية والصناعية واإلنتاجية، معايير المحاسبة الدولية في الشركات والمؤسس
ما يسهم في جذب المزيد من االستثمارات المحلية واألجنبية، بالنظر إلى أن هذه 
المعايير توفر معلومات محاسبية، يؤدي عدم توافرها أو عدم دقتها إلى إرباك 
قرارات المستثمرين، كما أن ضعف الرقابة على نوعية وكمية هذه المعلومات، ال 

 ..لبيئة االستثمارية عموما  يخدم ا
وهنا يبرز دور مهم لنقابة المهن المالية والمحاسبية، التي يقول رئيسها زهير 
تيناوي إنه يتوجب على الحكومة االهتمام بهذه المهنة وأصول ممارستها، وذلك 
من خالل دعم النقابة وإعطائها مساحة واسعة للعمل والمشاركة في القرار المالي 

لتسهم في بناء قاعدة قوية لالستثمار، مع توجيه قرارات االستثمار  واالقتصادي،
في السوق المالية، فماذا عن دور هذه النقابة، وهل أسهمت شركات االقتصاد 

هي فوارق العمل بين مدققي الحسابات العمل المحاسبي، وما   الجديد في إنعاش
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األفراد والشركات، وماذا عن عدد أعضائها وهجرة الكوادر، وكيف ترى مسألة 
 .التهرب الضريبي؟

 قناعة األعمال
يصف تيناوي العمل المحاسبي بأنه أحد األعمال الرائدة، حيث يتمتع 

تطاعوا أن ينظموا المحاسبون والمدققون بالخبرة المهنية والحرفية العالية، لذا اس
أعمالهم، وأن يقّدموا البيانات المالية إلى الدوائر المختلفة بأدق التفاصيل، وغالبا  
ما ترفض تلك البيانات، وال يؤخذ بها، ألسباب غير منطقية، ما يعّد مخالفة 

 .واضحة للقوانين النافذة
عتمد للمهنية، حيث ي -مع األسف-فيما تفتقر المحاسبة في القطاع الحكومي 

في قطاعه اإلداري على معادلة القيد المفرد، الذي ال يعطي مؤشرا  واضحا  ودقيقا  
لعملية الصرف والتبويب وال ضبطا  لها، أما في القطاع االقتصادي، فما زال هذا 
العمل يعتمد على القيد المزدوج، والشكل التقليدي للبيانات الختامية، وتدقيق 

لية فقط، لذا حاولت النقابة، غير مرة، المشاركة في الجهاز المركزي للرقابة الما
تنظيم هذا العمل، حيث قّدمت عددا  من االقتراحات إلى وزارة المالية، إال أنها 

 !.  لألسف لم تلَق أي اهتمام
 شركات االقتصاد الجديد

من الطبيعي أن تكون الشركات المحدثة، وفق القوانين النافذة، أو ما تسّمى 
اد الجديد، أي المصارف والتأمين واالتصاالت وغيرها، مهتمة شركات االقتص

بتنظيم العمل المالي والمحاسبي فيها، ضمانا  لحقوق المساهمين، إذا كانت شركات 
مساهمة، أو للوقوف على المركز والوضع المالي الصحيح للشركة، إذا كانت من 

 .أنواع الشركات األخرى 
ناوي، إلى تسليط الضوء على المحاسبة، وتسعى معظم هذه الشركات، وفقا  لتي
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وعلى دورها في الكشف عن الغش واألخطاء المحاسبية والحّد منها، عبر تطبيق 
أخالقيات المهنة والتزام المحاسبين والمدققين بمسؤولياتهم المهنية، التي تعزز 
قدرتهم على تحديد المخاطر المختلفة، وقد نجح بعضها وتعثر بعضها اآلخر 

 .ختلفةألسباب م
لقد كان لهذه الشركات دور إيجابي، ساهم مساهمة فّعالة وفاعلة في تطوير 
المهنة، وتحديث آليات عمل المحاسبين والمدققين، ما دفعهم إلى االعتماد على 
مبادئ ومعايير محاسبية تحاكي وتضاهي التعليم المحاسبي الدولي، وانعكس 

نة والعاملين فيها في الوسط بشكل واضح على أداء الجميع، وعّزز سمعة المه
 .االقتصادي

 أفراد وشركات
يعمل في السوق المحاسبية المحلية مدققو حسابات أفراد وشركات، فما هي 

( لعام 33نقاط القوة والضعف لكل منهما.. يقول رئيس النقابة: إن القانون )
نظم عمل مدقق الحسابات، وحّدد واجباته ومسؤولياته، لذا فإن عمله  2009

لمسؤوليات المنوطة به تختلف، سواء أقام بتدقيق شركات أم متاجر أم غير وا
ذلك، إال أنه وبسبب الظروف السائدة والمحيطة في معظم األعمال، ولجوء كثير 
من إدارات الشركات إلى تجميل بياناتها المالية، سعيا  منها لتحسين الوضع المالي، 

جأ تلك اإلدارات للضغط على المدققين سواء من حيث الربحية أم المركز المالي، تل
للتصديق على بيانات مالية غير دقيقة أو وهمية، وغالبا  ما يتم ذلك مقابل إغراءات 
كثيرة تقّدمها اإلدارة إلى المدقق، الذي من المفترض أن يكون مستقال  وحياديا . 

ات، إال وبالتالي ال يختلف جوهر العمل المحاسبي أو التدقيق بين األفراد والشرك
 .من حيث النشاط الفردي أو العمل المؤسسي

 : عن التهّرب الضريبي
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التهّرب الضريبي جرم يعاقب عليه القانون في معظم دول العالم، وال بد من 
التمييز بين التجّنب والتهّرب الضريبيين، فالثاني يحاسب عليه القانون، أما األول 

نه يجد ثغرة في القانون تجّنبه فيعّد الشخص غير الدافع للضريبة غير مخالف، أل
 .الدفع، وال يحاكم بسبب ضعف قانون الضرائب بشكل عام

ويرى تيناوي أن مشكلة التهّرب موجودة في سورية وفي دول العالم كلها، 
وتنامت في السنوات األخيرة كأحد مظاهر الفساد، ولألسف فإن الدوائر المالية 

تقف عاجزة أمام معالجتها، بل إنها  تدرك حجم وخطورة هذه الظاهرة، إال أنها
ومن خالل طريقة مناقشتها للبيانات الضريبية المقدمة إليها، تسهم من حيث تدري 
أو ال تدري في تشجيع المكلف على التهّرب. واألمر كله منوط بوزارة المالية 
ودوائرها المختلفة وبالتشريعات الضريبية، التي باتت غير مالئمة لتحقيق عدالة 

 .بية بين المكلفين، ما زاد في أعداد المتهّربينضري
وبّين تيناوي أن وجود دفترين هو الشكل المعروف للتهّرب من خالل عدم 
اإلفصاح عن المداخيل بشكل صحيح، حيث يكون الدخل الخاضع للضريبة 
منخفضا  جدا ، ما يؤّدي إلى التهرب، كما أن التالعب باألموال، والتحايل على 

ارك من خالل تقديم فواتير مزّورة، والمبالغة في المصاريف وإخفاء إدارات الجم
العوائد، يؤّدي إلى التهرب الضريبي الذي ال حلول جذرية له، سوى بإصدار 
تشريعات جديدة متطورة، تتناسب مع التطورات االقتصادية، وتحقق العدالة بين 

قوم بالتكليف أو المكلفين، وال تدع مجاال  للتدخل المزاجي للمراقب، الذي ي
المناقشة، إضافة إلى ضرورة أتمتة العمل، واعتماد البيانات المقدمة من المكلفين، 

، ”المناقشة“، أو ”التسوية“والمصدقة من مدقق الحسابات، دون اللجوء إلى بدعة 
أو المساومة التي تعّمق ظاهرة التهرب، وتسهم في استفحال الفساد، وتنسف 

ذورها، على أن يطّبق مبدأ المحاسبة الصارمة لكل من القوانين الضريبية من ج
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يثبت تهّربه، أو تواطؤه، أو إخالله بواجباته الوظيفية من محاسبين ومدققي 
 .حسابات ومراقبي دوائر مالية ومستشارين

، إال 2015على الرغم من أن النقابة باشرت أعمالها في : ألف عضو 15
سبعة فروع لها في المحافظات، وتستعّد أنها استطاعت، خالل فترة وجيزة، إحداث 

حاليا  إلطالق فرعين جديدين في حماة ودرعا، يقول رئيس النقابة، الذي يرى أنها 
ألف عضو، والسعي الستقطاب خريجي كليات  15تمّكنت من تنسيب حوالي 

االقتصاد والتجارة في سورية، مبّينا  أن عدد األعضاء ما زال متواضعا  إذا ما 
عداد الخريجين، عازيا  ذلك إلى مفرزات الحرب الكونية التي ُشّنت على قورن مع أ 

سورية، وأثرت سلبا  في واقع العمل المحاسبي في البالد، وبالتالي هجرة الكفاءات 
المالية والمحاسبية واالقتصادية، متوقعا  عودة بعضها تباعا  بعد االستقرار األمني 

 http://syrianexpert.net/?p=53360واالجتماعي واالقتصادي..البعث 
 

 مليار دوالر 442األسكوا: خسائر سورية االقتصادية تفوق  - 16
  23-09-2020 تم النشر في:

تقريرا كشفت   أصدرت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )إسكوا(
مليار دوالر تكبدتها سورية، بحلول  442فيه عن خسائر اقتصادية فادحة تفوق 

  الثامن من الحرب على البالد. نهاية العام
سورية: بعد ثماني سنوات من الحرب"، فإن ووفقا للتقرير الذي حمل عنوان "

الرقم الهائل للخسائر االقتصادية ال يعبر عن معاناة الشعب السوري، حيث أن 
 مليون شخص في البالد بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة اإلنسانية. 11.7

سمية التي استند اليها التقرير، فقد الناتج المحلي اإلجمالي ووفقا للبيانات الر 
% من المستوى الذي كان عليه 54، ما نسبته 2018الحقيقي بحلول نهاية عام 

http://syrianexpert.net/?p=53360
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 .2010في عام 
 0.7إلى  2010مليار دوالر في عام  8.7وانخفضت الصادرات السورية من 

 .2018مليار في عام 
كوا نتيجة لتعطل اإلنتاج بسبب األضرار وجاء هذا االنخفاض وفقا لتقرير األس

التي لحقت بالبنى األساسية، والقيود االقتصادية أحادية الجانب التي فرضتها 
واشنطن واالتحاد األوروبي، فضال عن هروب رأس المال المالي والبشري إلى 

 الخارج.
تم تقدير حجم الخسائر التي تكبدتها سورية  2016وفي تقرير نشر في العام 

 مليار دوالر. 259.6السنوات األولى من الحرب عليهت بحوالي في 
https://hashtagsyria.com/item/30463/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%83%D9%88%D

8%A7:-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-
%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-442-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-
%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1 

 
... وسّلة  2020مليار دوالر متطلبات المساعدات السورية للعام  - 17

 ضعفا   22الغذاء األساسية تكلف 
  25-09-2020 تم النشر في:

-2019دات السورية )متطلبات تمويل الخطة االستراتيجية القطرية للمساع
، علما  2020مليار دوالر عن عام  1.07مليار دوالر منها  1.81( تبلغ 2020

 مليون دوالر. 598.8أن المساهمات المتاحة فقط 
 خاص -هاشتاغ سوريا

برنامج األغذية  الصادر عن 2020أظهر تقرير "حالة سورية" عن شهر آب 
مليون شخص في  4.9إلى  ، أن البرنامج قّدم مساعدات غذائية WFP العالمي

https://ar.wfp.org/countries/syria-ar?_ga=2.43639013.1509571533.1589476253-813218978.1589476253
https://ar.wfp.org/countries/syria-ar?_ga=2.43639013.1509571533.1589476253-813218978.1589476253
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والوجبات  الغذائية الطارئة من خالل المساعدات 14جميع المحافظات السورية الـ 
من المساعدات تم   %29المدرسية والقدرة على الصمود وتحسين سبل العيش، 

تسليمها عبر الحدود من تركيا إلى مناطق إدلب ومحافظات ريف حلب الغربي. 
 44766التي ال يمكن الوصول إليها عبر الحكومة السورية، وشملت المساعدات 

 مليون دوالر أمريكي تحويالت نقدية. 3.2طن متري مساعدات غذائية، و
شخص حتى نهاية شهر  10800ة لـ وذكر التقرير أنه قّدم مساعدات غذائي

مركز للحجر الصحي في جميع أنحاء حلب وحماة وحمص والالذقية  17آب في 
وريف دمشق وطرطوس وذلك في إطار االستجابة الخاصة بالقطاع الصحي 

 .(WHO)  في سوريا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية COVID-19 لـ
الستراتيجية القطرية للمساعدات وبحسب البرنامج إن متطلبات تمويل الخطة ا

مليار دوالر عن  1.07مليار دوالر منها  1.81 ( تبلغ 2020-2019السورية )
 مليون دوالر. 598.8، علما  أن المساهمات المتاحة فقط 2020عام 

مليون دوالر لضمان استمرارية  312.4 يحتاج WFP وأظهر التقرير أن
أيلول  11اعتبارا  من  2021لغاية شباط أنشطته في سورية لألشهر الستة القادمة 

مليون دوالر  205، وأفاد أنه يعاني من وجود فجوة تمويلية حرجة تبلغ 2020
، حتى يتمكن من الحفاظ على توفير 2021إلى حزيران  2020أمريكي من أيلول 

مليون شخص شهريا ، مع مهلة أربعة أشهر الستيراد  4.8المساعدة الغذائية لـ 
 ائية إلى سوريا، لذا توقيت الحصول على المساهمات أمر بالغ األهمية.المواد الغذ

يقدم برنامج األغذية العالمي المساعدات الغذائية وسبل العيش لألسر السورية 
، وتشمل المساعدات الغذائية 2011المتضررة من األزمة في البالد منذ عام 

التي تقدم أثناء  األسر التي تحتاج إلى األغذية المخصصة لحاالت الطوارئ 
النزاعات وموجات النزوح، وكذلك أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة لتحسين 
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 تغذيتهم وضمان تمتعهم باألمن الغذائي.
وأوضح "التقرير" أن أكبر الجهات المانحة لبرنامج األغذية العالمي في سورية 

األمريكية  : ألمانيا والواليات المتحدة-مرتبة حسب المساهمات- 2020في عام 
وكندا وصناديق األمم المتحدة القطرية المشتركة وصندوق األمم المتحدة المركزي 

 (.CERFلمواجهة الطوارئ )
وذكر تقرير "حالة سورية" بأن الصراع في سورية تسبب بخسائر فادحة في 
حياة الشعب السوري، وأزمة نزوح تعتبر األكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وأدى 

أسعار الغذاء والوقود، والجمود في الرواتب، وفقدان سبل العيش وانخفاض  ارتفاع
إنتاج الغذاء إلى انتشار انعدام األمن الغذائي في جميع أنحاء البالد. إذ 

مليون شخص آخر  2.2و مليون سوري من انعدام األمن الغذائي 9.3 يعاني 
ن من سوء التغذية طفل يعانو  81700معرضون لخطر انعدام األمن الغذائي، وأن 

 شهر. 59-6المزمن تتراوح أعمارهم بين 
ضعفا   22وأوضح التقرير أن سلة الغذاء األساسية أصبحت تكّلف حوالي 

 .مقارنة مع متوسط ما قبل األزمة
https://hashtagsyria.com/item/30521/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-

%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-
%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2020-...-
%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%91%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81-22-%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%8B 
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باحث جريء يفتح دفاتر القمح في سورية..تفاصيل مريرة بين  - 18
 حسابات الحقل والبيدر..؟؟

 02/10/2020 :الخبير السوري 
القمح  بّين الباحث االقتصادي شامل بدران الذي أجرى دراسة حول محصول

وقّدم اقتراحات لتعزيز اإلنتاج وزيادة اإلنتاجية..أن حاجة الفرد من الخبز وفقا  
كيلو  100غراما  يوميا ، أي ما يقارب  275لنمط الغذاء في سورية تقدر بنحو 

كيلو غرام خبز،  120كيلو غرام طحين يعادل  100غرام سنويا ، وباعتبار أن كل 
كيلو غراما  من الخبز. ووفقا  لتقديرات عدد  120أي أن احتياجات الفرد سنويا  

مليون نسمة، فإن إجمالي حاجتهم  22.146والبالغ عددهم  2019السكان لعام 
ماليين طن تقريبا . وتعتبر مادة الخبز مادة أساسية  2.3السنوية من القمح تبلغ 

 .في االستهالك
نوات ما يقارب وبالعودة للكمية المستلمة سنويا  والتي بلغت في أفضل الس

ألف طن خالل سنوات الحرب، فإن حجم الفجوة بين المطلوب والمتوفر  600
ماليين طن يتم توفيرها من خالل االستيراد.. وهنا تنشأ مشكلة االستيراد،  1.7تبلغ 

ما يتطلب ذلك استنزافا  للقطع األجنبي وبذلك يخلق ضغوطا  إضافية على الحكومة 
 .السورية

إلى أعوام سابقة   –ل حديث نشره موقع جريدة البعث خال –وعاد بدران 
 – 2010ليوضح أن المساحة المزروعة من القمح في الموسم الزراعي لعام 

% 51% سقي و49ماليين هكتار موزعة بنسبة  1.5بلغت ما يقارب  2011
% بعل. الفتا  15% سقي و85ماليين طن  3.8بعل، وكانت كميات اإلنتاج 

الحرب تراجعت كميات اإلنتاج بشكل ملحوظ في بعض السنوات إلى أنه خالل فترة 
 2020- 2019وصلت إلى ثلث كمية اإلنتاج فقط، وفي الموسم الزراعي لعام 
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% بعل، 57% سقي و43ماليين هكتار موزعة  1.3كانت المساحة المزروعة 
 .% من البعل36% سقي و64ماليين طن  2.8وتم إنتاج 

تعود إلى عوامل متعددة منها تراجع المساحات وأشار إلى أن أسباب التراجع 
%، أما المساحات المزروعة السقي، فقد بلغت في 12المزروعة اإلجمالية بنسبة 
 2019%، وذلك مقارنة بين الموسم الزراعي لعام 24التراجع النسبة األكبر وهي 

، وتشكل نسبة المساحات 2011 – 2010عن الموسم الزراعي  2020 –
% من 80ي، في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وحلب، المزروعة السق

إجمالي المساحة المزروعة سقي اإلجمالية، ونسبة اإلنتاج في تلك المحافظات 
% من إجمالي اإلنتاج السقي. أما البعل فالمساحة المزروعة في الحسكة 79

% من إجمالي اإلنتاج البعل. أي أن 51% وكمية اإلنتاج 71وحلب، فتشكل 
تراجع في المساحات المزروعة في تلك المحافظات والسيما مساحات السقي أثر ال

% 64على كميات اإلنتاج اإلجمالية، حيث تراجعت كمية اإلنتاج السقي إلى نسبة 
فقط، وذلك بسبب انخفاض كميات الري للمحصول وعدم تواترها وفق البرنامج 

وبشكل أساسي مادة  الزمني للري وعدد مرات الري مرتبط بتوفر المحروقات
المازوت فنتيجة ارتفاع سعر لتر المازوت وبقفزات كبيرة فإن التأثير السلبي على 

 .المحصول بدا واضحا  
ومن العوامل أيضا  برأي بدران عملية التسميد التي تعتبر من العمليات 

% للسقي من إجمالي 18األساسية والمؤثرة على إنتاج القمح فهي تشكل ما نسبته 
ليف، وهذا ما يمنع الفالح من التسميد بشكل سليم وخاصة خالل سنوات التكا

الحرب بسبب ارتفاع أسعار السماد، إضافة لعدم توفرها في السوق المحلية، ما 
 .أدى إلى انخفاض كميات اإلنتاج

وهناك أيضا  كميات البذار ونوعيته فقبل الحرب على سورية كانت كميات 
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ن من مؤسسات حكومية وبأسعار مدعومة أما خالل البذار الرئيسية ترد للفالحي
فترة الحرب فقد اعتمد الفالحون على مصدري مخزون السنوات السابقة لديهم أو 
الشراء من مصادر أخرى غير حكومية ومن كال المصدرين ال تتم االستفادة من 

 .البذور المحسنة والمعقمة وفق الشروط األساسية لرفع إنتاجية المحصول
ل التسويق والتخزين، أكد بدران أن تسويق محصول القمح يتم وفي مجا

لمؤسستي الحبوب وإكثار البذار بشكل أساسي، كما يتم االحتفاظ بجزء من 
المحصول من قبل الفالحين أنفسهم، والسيما خالل فترة الحرب. وبلغ حجم اإلنتاج 

ي ماليين طن أ 2.8ما يقارب  2011 – 2010المسوق في الموسم الزراعي 
% من حجم اإلنتاج اإلجمالي، وحصلت مؤسسة الحبوب على نسبة 73بنسبة 

 – 2019% من إجمالي المحصول المسوق حينها. أما في الموسم الزراعي 89
ألف طن أي بنسبة أقل من  600فقد بلغت كمية اإلنتاج المسوق أقل من  2020

شكالية تهريب % من إجمالي اإلنتاج، ولفت إلى أنه خالل فترة الحرب ظهرت إ20
 .المحصول إلى الدول المجاورة، ما أثر بشكل سلبي على المخزون 

لم يعد خافيا  على أحد حجم الضغوطات الخارجية التي يتعرض لها الشعب 
السوري، والتي وصلت لمرحلة الحرب االقتصادية المعلنة، من خالل اتخاذ 

ات األساسية الغذاء مجموعة من اإلجراءات تعيق حتى القدرة على تأمين االحتياج
والوقود والمستلزمات الدوائية، بالرغم من االدعاءات الخارجية بأن العقوبات 
االقتصادية ال تشمل تأمين المواد الغذائية والطبية، وهنا يؤكد بدران أنه مع كل 
تلك الضغوط والحصار والعقوبات إال أن إمكانية المواجهة ممكنة بشرط وضع 

ة لكافة المشاركين بها، وتحمل كل جهة مسؤوليتها لتحقيق إستراتيجية واضحة ملزم
 175النجاح بالخروج من األزمة، ويشير إلى أن كميات اإلنتاج سنويا  بما يقارب 

ألف طن في حال بقيت السياسات الزراعية المتعلقة بالقمح السقي ذاتها، وذلك 
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رة على بسبب انخفاض المساحات المزروعة وارتفاع تكلفة الري وعدم القد
التسميد.. بينما تبدأ المعالجة بإيجاد مساحات جديدة لزراعة محصول القمح بالري 
وتأمين الوقود والسماد بشكل مباشر فتكلفة توفير هذه المستلزمات أقل من تكلفة 
استيراد المحصول الذي يتطلب استنزاف القطع األجنبي، ما سيؤدي إلى زيادة 

 .ريةالضغوط التضخمية على الليرة السو 
وبين الباحث بدران أن المشكلة الالحقة النخفاض اإلنتاج هي عدم تسليم 
كميات كبيرة من المحصول للمؤسسات الحكومية، والمشكلة مركبة بعوامل سياسية 
واقتصادية واجتماعية والحل االقتصادي لتلك المشكلة هي رفع أسعار الشراء من 

العالمي للشراء، بحيث يتم استالم الفالحين ألسعار مغرية جدا  وأعلى من السعر 
كامل المحصول المنتج وعندها يتم سد الحاجة المحلية من القمح وعدم اللجوء 
لالستيراد. ولتلك السياسة مكاسب اقتصادية كبيرة ألنه في اقتصاديات الحرب 
تتغير كل قواعد اللعبة، حيث يتم الشراء بالعملة السورية وتلك العوائد تعود ألسر 

ن السوريين التي تتسم بمعظم الحاالت بانخفاض دخولها، ويعزز حركة الفالحي
ونشاط الدورة االقتصادية، إضافة لتوفير القطع األجنبي واستخدامه في استيراد 
احتياجات أخرى يحتاجها االقتصاد، ويترافق ذلك مع اعتماد آليات غير نمطية 

عنية بتأمين الدعم )وزارة للدعم الحكومي لمحصول القمح، والتزام كافة الجهات الم
، وزارة النفط(، بوصول الدعم ”المصارف“الزراعة، اتحاد الفالحين، وزارة المالية 

لمستحقيه )الفالحين( وإجراء التنسيق الكامل لضمان رفع كميات اإلنتاج من القمح 
وبأقل التكاليف، وتقليل دور القنوات غير الرسمية والحلقات الوسيطة غير 

اسبتها إن لزم األمر، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية متطورة تربط بين الضرورية ومح
الحائزين الزراعيين والمساحة المزروعة وربط تتبع تنفيذ الخطة الزراعية وفقا  
لبيانات تلك القاعدة، كما يتم ربط المحفزات والدعم بمدى اإلنجاز للفالحين على 
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الجغرافية بمتابعة وتدقيق األرض، وأضاف: البد من استثمار نظم المعلومات 
قاعدة البيانات الرقمية باإلضافة للطرق األخرى لتتبع التنفيذ، وذلك بالتنسيق مع 
مؤسسات محايدة عن قطاع الزراعة كهيئة االستشعار عن بعد واالعتماد على 
البذور ذات اإلنتاجية العالية وتوفيرها من خالل دراسات وأبحاث مختصة، والسيما 

 http://syrianexpert.net/?p=53586 .ر العلمي الحاصلفي ضوء التطو 

 
درغام يقترح تحويل الموظفين غير المنتجين إلى مستحقين  - 19
 للمعونات

 االقتصاد اليوم
اقترح حاكم "مصرف سورية المركزي" السابق دريد درغام تحويل الموظفين 

في مكاتبهم  الذين ال يقومون بعمل فعلي، إلى مستحقين للمعونات، بدال  من بقائهم
 .دون مبرر

وفي مقالة نشرها عبر صفحته على "فيسبوك" بعنوان "حول الرواتب والعمل 
والدوام وتآكل رأس المال الحكومي"، عّبر درغام عن استغرابه من استمرار بعض 
أرباب العمل في الدول النامية وباألخص القطاع العام بنهج التوظيف بقصد قبض 

 .الراتب وليس اإلنتاج
ا درغام إلى الموازنة بين االقتراض الحالي والتوجه لتركيز اإلنتاج في ودع

المجاالت الحيوية، وتقليل الجهات المداومة دون عمل فعلي والتي إن عملت 
تكون نتائجها سلبية، معتبرا  أن القروض الداخلية سزيد معاناة المتقاعدين القادمين 

 .والتحديات أمام األجيال القادمة
، إن األفضل تسمية الوظائف، بمساعدات أو إعانات أو معونات، وقال درغام

إن كان القصد منها مساعدة الفقراء أو من لديهم ظروف معينة، ألنه ال يوجد أي 
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 .رب عمل يقبل استئجار قوة العمل بقصد عدم اإلنتاج
وتابع أن المشكلة بأن "المداومين" ال ينتجون ما يسبب انعدام اإلنتاج 

يكون اإلنتاج سلبيا  حيث تتحول الوظيفة إلى مصدر استرزاق أو  والخدمات، أو
ابتزاز، مشيرا  إلى أن الدول النامية تنفرد بتآكل أو إنقاص قيمة رأسمال رب العمل 

 .(األساسي )القطاع العام
ومن األمور التي اقترحها، احترام العمل والعمال برواتب يستحقونها لقاء إنتاج 

جاد بنية تسمح إذا رفعت الرواتب واإلعانات لمستويات محدد لسلع ضرورية، وإي
 .مقبولة أن يتم تحقيق الدورة االقتصادية المعروفة بشكل يمنع التسربات

وأكد درغام أنه في حال لم تغطي الرواتب االحتياجات األساسية لإلنسان 
ستكون النتيجة استمرار اضمحالل االقتصاد وهزالة في اإلنتاج، لغياب مقومات 

ريك االستهالك الذي يشّكل الحصة الكبرى في الناتج المحلي اإلجمالي ألي تح
 .دولة

مليون عامل حاليا ، وتبلغ كتلة  1.8ويصل عدد العاملين في الدولة إلى 
مليار ليرة سورية تقريبا ، أي  900الرواتب واألجور التي يحصلون عليها سنويا  
المالية السابق مأمون حمدان في  ثلث الموازنة العامة للدولة، بحسب كالم وزير

 .2018شباط 
مرسومان تشريعيان، قضى األول بزيادة  2019تشرين الثاني  21وصدر في 

ألف ليرة، فيما  20رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية بمقدار 
نص الثاني على زيادة المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين بمقدار 

 .ألف ليرة 16
 80ألف ليرة واألعلى بـ 50وجرى تحديد الحد األدنى للرواتب واألجور بنحو 

ألف ليرة تقريبا ، إال أن تكاليف المعيشة )من الحاجات األساسية( في دمشق 
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أشخاص، وفقا  لتقرير  5ألف ليرة شهريا  لألسرة المكونة من  430أصبحت وسطيا  
 .أعدته صحيفة محلية
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عنفة ريحّية بتمويل  150ية تستعد لمشروع كهربائي عمالق..سور  - 20
 ..خاص

 30/09/2020 :الخبير السوري  
تأثر قطاع الطاقة، كغيره من القطاعات األخرى بالحرب و بالعقوبات 
المفروضة على سوريا ،مما أدى إلى نقص كبير في كميات الفيول الالزمة لتشغيل 

 . محطات توليد الكهرباء
آالف ميغا واط، و خالل  10سوريا قبل الحرب إلى ما يقارب ووصل إنتاج 

 80آالف ميغا واط، إضافة إلى خسارة  4  الحرب تراجع اإلنتاج ، ليصل إلى
% من الشبكة العامة، بسبب تدمير هذه المحطات ، و خروج عدة مناطق خارج 

 .الخدمة كريف حلب وريف حمص و ريف دمشق
لتشغيل المحطات، باتت الطاقات البديلة  ومع صعوبة تأمين الوقود الالزم 

)ريحية وشمسية( خيار سوريا لتخطي العقوبات، لتكون هذه المشاريع نافذة نجاة 
 .ترّمم ما دمرته الحرب، وتستبدل الوقود اإلحفوري بطاقة نظيفة وصديقة للبيئة

للطاقات البديلة و الصناعات الثقيلة، ” ودرفم“يقول المدير التنفيذي لشركة 
إذا َضربت المدافع “نؤمن بمبدأ ” : لوكالة أنباء آسيا” يع الياس، في حديث لـرب

ولذلك بدأنا مشوار التحدي الهادف لدعم بلدنا من خالل استثمار ” ُشيدت المصانع
طاقة الرياح، و تحويلها إلى طاقة كهربائية، فأحضرنا التكنولوجيا الصناعية من 

على مستوى العالم، و األول من  12ملنا ألمانيا الى أرض سوريا، ليصبح رقم مع
نوعه في سوريا والشرق األوسط، بخبرات و سواعد سورية فقط ، لنقوم بتصنيع 

 .طن من األساس للقمة 2500العنفة التي يبلغ وزنها 
ميغا واط، ولها ثالث شفرات طول  2,5وبحسب الياس، تبلغ استطاعة العنفة 

أمتار ، ويبلغ ارتفاع البرج الذي يحمل  103متر ، والقطر الدوار  50,3كل منها 
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مترا  ، وتدور الكتلة العمالقة ) الجسم المعلق والجسم الدوار والشفرات  80العنفة 
درجة بواسطة أجهزة خاصة تتبع حركة  360( بالكامل في الهواء بدرجة دوران 

حساس الكتروني يسّير العمل بكفاءة  800الرياح من كل االتجاهات، فللعنفة 
الية وبأقصى درجات األمان ،و هي قادرة على االستمرار بالعمل على مدار ع

عاما دون توقف، و تنتج طاقة كهربائية تغطي تكاليفها  25ساعة ولمدة  24
 .بالكامل بعد ثالث سنوات من تشغيلها

ويضيف: لالحتياط من إجراءات الحظر االقتصادي المفروض على بلدنا 
% من 80ت من األلف إلى الياء، حيث يتم تصنيع تقوم كوادرنا بتركيب العنفا

% المتبقية فهي عبارة عن بعض القطع التحريكية 20المعدات في المجّمع ،أما الـ 
 . للطاقات البديلة و الصناعات الثقيلة” ودرفم“التي تستورد وفق تصاميم شركة 

 أيام تقريبا   ١٠وجود إمكانية تصنيع عنفة واحدة كل “و يؤكد الياس على 
-8-8ضمن خطة الطاقة اإلنتاجية، وأنه تم تركيب وتشغيل العنفة األولى في 

والتي رفدت الشبكة العامة   حمص )جسر شين( –على طريق طرطوس  2020
مليون كيلو واط ساعي حتى يومنا هذا ، وحاليا  نحن بصدد  9السورية بأكثر من 

ع الدولة لتركيب تركيب أخرى بالقرب منها، و خطط التنسيق ما زالت جارية م
 . ”مئات؛ بل آالف العنفات لتغذية أغلب المناطق

آالف   5-3و يشير الياس إلى أن استطاعة العنفة الواحدة هي تنوير ما بين 
مليار  1000و  700عنفة ريحية يوفر ما بين  1500منزل، الفتا  إلى أن تركيب 

مليون 18ألكثر من ليرة سورية من قيمة الفيول والغاز سنويا  ويؤمن الكهرباء 
 . شخص

لن نلحظ الفرق في تحّسن التيار الكهربائي بعد تركيب عنفة “ويتابع الياس: 
عنفة لتغذية مدينة حمص مع مناطقها، مشيرا  إلى  150  واحدة، فنحن بحاجة
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أهمية الدعم الحكومي، وتسهيل اإلجراءات بشكل أكبر لنتمكن من االستفادة بشكل 
 . ”بالتالي التوفير من الغاز أو الفيول صحيح من طاقة الرياح، و

ويؤكد على استمرار الدراسات الالزمة لتحقيق االستراتيجية لرفد الشبكة 
الكهربائية بما يحقق نقلة نوعية لتحسين واقع التيار الكهربائي من خالل فتحة 

ومن حمص سننطلق ”حمص التي تعتبر من أقوى الفتحات الريحية في العالم ،
 .( ن السورية، بالتعاون مع وزارة الكهرباء )المسؤولة عن التوزيعإلى كل المد

باإلشارة إلى الصعوبات التي واجهت المشروع ” آسيا“يختتم الياس حديثه مع 
بسبب افتقار الوزارات للمعلومات الوافية حول   -والتي تم تجاوزها الحقا   –

المطلوبة .ناهيك المشروع المستحدث،و بالتالي الصعوبة في انتهاء التراخيص 
مشكلة نقل العنفة من مكان التصنيع من حسياء الصناعية إلى مكان التركيب   عن

طن  1200لعدم توفر آلية قادرة على نقلها، فقامت كوادرنا بتركيب رافعة بوزن 
،هي الوحيدة من نوعها في سوريا والدول المجاورة ، متخصصة بتركيب عنفة 

 . الريح بتكنولوجيا متطورة
جهته، لفت مدير التخطيط و اإلحصاء في مديرية كهرباء حمص، بسام من 

يوسف، لوكالة أنباء آسيا أن احتياج المحافظة من الكهرباء في الوقت الحالي هو 
ميغا وهي  180ميغا واط. لكن تبعا  للظروف القاسية نحصل فقط على  300

تقنين . و يشير غير متكافئة مع نسبة االستهالك، ما يؤدي إلى تطبيق ساعات ال
 860فنحن ننتج “يوسف إلى غنى سوريا بالطاقات الهوائية والشمسية والمائية ، 

كيلو واط ساعي كإنتاج يومي في منطقة حسياء أمام إنتاج العنفة الريحية على 
ميغا، وبعد الدراسة الوافية حول الكومون الريحي  2,5جسر شين و الذي يبلغ 

  ”.ميغا في منطقة حمص 200و 100اإلنتاج بين وصلنا إلى نتائج تؤكد ارتفاع 
و يشير يوسف إلى الدراسة التي شملت عدة مناطق في سوريا، والتي 
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 . مؤهلة لزرع العنفات الريحية  أصبحت
و حول التمويل، يقول إن االستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية أقل كلفة  

جوب فتح القروض المشجعة مقارنة  بالعنفات الهوائية العالية الكلفة، من هنا و 
الصغيرة، ليحصل أكبر عدد ممكن من   على االستثمارات الكبيرة أو المشاريع

المواطنين على طاقة شمسية تكفي استهالكهم الشخصي من الكهرباء، و بالتالي 
و يؤكد يوسف على تبني الدولة لالستثمارات الخاصة . تخفيف العبء عن الدولة
الخزينة من قبل المستثمر، الذي يدفع ثمن مواد العنفة القادمة من الخارج لدعم 

مثال  بالعملة األجنبية، ونحن نبيعه بالليرة السورية، فهذا مورد هام لدعم الخزينة، 
وكذلك وجوب تأمين كل التسهيالت لتخفيف العبء عن الشبكة العامة للدولة، و 

بسعر    /2020التقيد بالقرار الصادر عن الوزارة في الشهر الماضي / آب 
 . للكيلو واط الساعي و القابل للتعديل بقرار وزاري  0,6اليورو 

ميغا،  300إلى  250نحن قادرون على توليد أكثر من “و يضيف يوسف 
والتالي نستغني نهائيا  عن الفيول، ناهيك على أنها صديق للبيئة و لطبقة 

 http://syrianexpert.net/?p=53556    .”األوزون 

 
 2.4بالمئة ومعونة الوفاة أصبحت  40واتب المتقاعدين زيادة ر   - 21

 ..مليون ليرة..نقابة تنصف أبناءها
 الوطن :المصدر

كشف نقيب المحامين الفراس فارس أن المؤتمر العام للنقابة الذي عقد ظهر 
بالمئة، مؤكدا  أنه تمت  40اليوم أقر زيادة رواتب المحامين المتقاعدين بنسبة 

 .مليون  2،4ألف لتصبح  400اة زيادة معونة الوف
وتم عقد المؤتمر بحضور وزير العدل أحمد السيد لكن من دون افتتاح أو 
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 .حضور اإلعالم بسبب اتخاذ اإلجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا
 .وتم البدء مباشرة بجلسة العمل والنقاش

يل أكد فارس أن المؤتمر أقر أيضا  قبول تسج” للوطن“وفي تصريح خاص 
جرحى الجيش من خريجي كلية الحقوق في النقابة على أن تتحمل النقابة نفقات 
تسجيلهم، مشيرا  إلى أنه تم إيقاف العمل بدفاتر الممارسة حتى يصدر قانون تنظيم 
المهنة الجديد على أن يثبت المحامون ممارستهم أمام فروعهم بناء على طلب 

 .معظم المحامين
للمحامين الذين لم يثبتوا ممارستهم منذ عام فارس كشف أنه تم السماح 

وحتى اآلن بتقديم طلبات تثبيت الممارسة وتم تفويض مجالس الفروع في  2011
 .المحافظات بدراستها والتأكد من المعلومات، مشيرا  إلى أن ذلك يفيدهم في التقاعد

وأشار إلى أنه تم رفع حصة المحامي من رسوم الوكاالت إلى الضعف 
 .آالف ليرة 5حصته حاليا  فأصبحت 

ورأى فارس أن التشكيالت القضائية األخيرة القت قبوال  كبيرا  من الغالبية 
 .العظمى من المحامين والمتابعين والقضاة

وأعرب فارس عن شكره لمجلس النقابة والحاضرين على التفاعل اإليجابي 
مة المحامين بشكل والتعاون والمناقشات الغنية التي توصل إلى قرارات صائبة لخد

 الوطن http://syrianexpert.net/?p=53578 …خاص وخدمة البلد والعدالة بشكل عام

 
 القطاع العام ما بعد الحرب: طريق اإلصالح المتعّثر - 22

 2020األول  تشرين 3السبت    زياد غصن 
ّية إصالح القطاع العام إلى مرحلة تعجز فيها رفعت الحرب من تكلفة عمل

 ( خزينة الدولة عن تحّمل التكلفة )أ ف ب

https://www.al-akhbar.com/Author/16


  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 51ــ 

ال يقبل المسؤولون الحكومّيون أّي تشكيك في استمرارّية القطاع العام خالل 
المرحلة المقبلة، إال أنهم في المقابل ال يملكون أدنى تصّور عن ماهية العملية 

 القطاع، وحدودها، والفترة الزمنية التي قد تستغرقهااإلصالحية التي يتطّلبها هذا 
مع أن الحكومة السابقة فّوضت وزارة الصناعة تشكيل لجنة إلعداد التشريعات 
الالزمة لحّل الشركات الصناعية الحكومية المتوّقفة والمدّمرة كليا ، إال أن ذلك لم 

القطاع العام.  التي أحاطت بمشروع إصالح« اللعنة»يكن ليؤّشر إلى بدء زوال 
إذ إن وصفات اإلصالح الكثيرة، التي َخُلصت إليها عشرات اللجان المشّكلة على 
مدار عقدين ونّيف من الزمن، كانت تخمد في مرحلة ما من دون أن ُيعرف السبب 
أو الجهة المسؤولة، أو حتى البديل، األمر الذي جعل الشكوك تحيط مسبقا  

 .حكومي في هذا اإلطار بإمكانية نجاح أّي جهد أو حديث
اليوم، باتت تلك الشكوك أكثر حضورا ، على رغم الحديث الرسمي عن 
استمرارية القطاع العام ودوره المحوري في مرحلة ما بعد الحرب، التي كانت 
قاسية جدا  على القطاع، بفعل تسّببها بتدمير العديد من منشآته ومؤّسساته، وتاليا  

مته االقتصادية والتنموية. مثال ، تكشف البيانات زيادة خسائره وتراجع مساه
الحكومية أن قيمة الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالمنشآت 

 1067، حوالى 2019الصناعية العامة بفعل الحرب بلغت، حتى منتصف عام 
مليار ليرة، وهي خسائر ال تشمل أربع محافظات ال تزال مناطق فيها خارج سيطرة 

ة. كذلك، رفعت الحرب من تكلفة عملية إصالح القطاع إلى حّد معِجٍز الدول
، كانت التقديرات تشير إلى أن المنشآت الصناعية بحاجة 2009للدولة. ففي عام 

مليار ليرة، وهو رقم زاد حاليا  أضعافا  مضاعفة بفعل أضرار  100إلى أكثر من 
ة الدولة من تراجع كبير الحرب ومتغّيرات سعر الصرف، في وقت تعاني فيه خزين

 .في إيراداتها
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ألنه كان أحد أهّم أسباب استمرار »على رغم ما تقّدم، فإن القطاع العام باٍق، 
، بحسب الباحث «الدولة وصمود المجتمع خالل سنوات الحرب على سوريا

ضرورة وحاجة، وفي النهاية هو »االقتصادي فادي عياش، الذي يعتبر القطاع 
سي سيادي، مع اإلشارة إلى أنه في معظم االقتصادات الرأسمالية بمنزلة قرار سيا

%، كما في ألمانيا وبريطانيا 30ال يزال هذا القطاع يشّكل وسطيا  نسبة ال تقّل عن 
 .«وفرنسا

 تهديد الحرب
عامالن أساسيان يثيران الشكوك حيال استمرار سيطرة القطاع العام على 

العامل األول يتمّثل في المشاكل المزمنة جوهر النشاط االقتصادي في البالد. 
التي يعانيها هذا القطاع منذ عّدة عقود، والتي جعلت منه بالمجمل قطاعا  متهالكا  

الجهاز »وخاسرا  على رغم وجود شركات ومؤسسات رابحة. إذ بحسب تحقيق 
جهة عاّمة خالل  29، َتبّين أن خسائر 2014في عام « المركزي للرقابة المالية

تجاوزت ألف مليار ليرة، علما   2010حتى عام  2006ترة الممتّدة من عام الف
مطلوب منها أن «بأن الشركات التابعة لوزارة الصناعة ذات طابع اقتصادي، و

، فأظهرت أن 2015أّما أعمال التحقيق التي جرت في العام التالي «. تربح
ر ونصف مليار قيمة مليار ليرة، منها أكثر من مليا 72الخسائر بلغت أكثر من 

خسائر تسع شركات صناعية حكومية، فيما سّجلت كالعادة شركات ومؤسسات 
وزارة الكهرباء النسبة الكبرى من الخسائر بسبب سياسة الدعم، والتي أوصلت 

مليار ليرة، بنسبة قدرها  65الخسائر في خمس شركات منها فقط إلى أكثر من 
 .% من إجمالي حجم الخسائر90

 وف من أن تؤّدي عملّية اإلصالح إلى خصخصة القطاع العامثّمة مخا
أما العامل الثاني فيتعّلق بالمتغّيرات الكثيرة التي تسّببت بها الحرب، من قبيل 
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واقتصادات الحرب في النشاط االقتصادي « قطاع الظلّ »ارتفاع نسبة مساهمة 
عن توّسع دائرة %، فضال  70العام للبالد، وهي نسبة يقّدرها باحثون بأكثر من 

استثمارات القطاع الخاص المنّظم، في وقت ال تزال فيه استثمارات القطاع العام 
في حّدها األدنى بسبب تراجع إيرادات الخزينة العامة من جهة، وارتفاع حجم 
اإلنفاق في الموازنة العامة من جهة ثانية. بالتالي، تبدو نسبة مساهمة جهات 

قتصادي العام مّتجهة نحو مزيد من التراجع، ولوال القطاع العام في النشاط اال
الحصرية االستثمارية الممنوحة لتلك الجهات في بعض القطاعات المهّمة كالنفط 

 .واالتصاالت لما كان لها من حضور يذكر
 خيار استراتيجي

في ورقة عملها األساسية، والتي كانت أساسا  النطالق النقاش قبل ثالث 
هيئة تخطيط »ة هيكلة القطاع العام االقتصادي، تحسم سنوات حول سبل إعاد

، يحتاج إلى دعم «خيارا  استراتيجيا  »مسألة إصالح القطاع وتعتبرها « الدولة
سياسي وإداري ومالي كبير. ومهما كانت تكلفة تلك العملية، فإن من الضروري 

ادية العامة البدء بها منذ اآلن، إذ ال بّد من أن تكون المؤسسات والشركات االقتص
جاهزة  للعمل بكفاءة وإنتاجية عالية عند انطالق البرنامج الوطني لسوريا ما بعد 

 .األزمة، وفق الدور المهّم الذي سيناط بها في تنفيذ هذا البرنامج
ليس ثّمة تباين كبير بين الطروحات الحكومية إلصالح القطاع العام، وتلك 

كانت هناك بعض المخاوف من أن تؤّدي التي يقترحها باحثون وأكاديمّيون، وإن 
عملية اإلصالح تلك إلى حدوث خصخصة للقطاع العام بطريقة ما، كما هي 

، والذي يرفض على لسان رئيسه «االتحاد العام لنقابات العمال»حال موقف 
فكرة تحويل شركات ومؤسسات القطاع العام إلى شركات قابضة، »جمال القادري 

مقّدمة لطرح تلك الشركات على االكتتاب العام كما ينّص بالنظر إلى أنها ستكون 
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ويعتبر القادري، في حديث إلى «. قانون الشركات، وتاليا  فتح باب الخصخصة
يمكن أن يتّم مع المحافظة على ملكية »، أن إصالح القطاع العام «األخبار»

ومنح الدولة له وحقوق العاملين فيه، وذلك من خالل تحديث تشريعاته وأنظمته 
إداراته مزيدا  من الصالحيات والمسؤوليات، لكن شريطة اختيار تلك اإلدارات وفقا  

القطاع العام »أما الباحث عياش فهو على اقتناع بأن «. لمعايير الكفاءة والنزاهة
في المرحلة القادمة يختلف في مكّوناته وأدواره عن مرحلة االقتصاد االشتراكي 

ستغناء عن بعض النشاطات والمؤسسات والشركات، المركزي، وقد يقتضي ذلك اال
ال يمكن للقطاع العام »ويضيف إنه «. سواء بالتصفية أو تعديل صيغة االستثمار

الخوض في اإلنتاج االستهالكي المرتبط باألذواق ومتغّيرات األسواق كاأللبسة 
واألحذية وبعض الصناعات التحويلية البسيطة، وكذلك يجب الحفاظ على 

عات والنشاطات ذات األثر السيادي واالجتماعي كقطاع الطاقة والمياه وما القطا
 .«شابه ذلك

ربما تكون مسألة فصل إدارة شركات القطاع العام عن ملكية الدولة لها من 
أكثر االقتراحات تداوال  خالل العقدين األخيرين، وهي بحسب وزير الصناعة 

ال بهذا القطاع من الخسارة خطوة ضرورية لالنتق»السابق، حسين القاضي، 
ويضيف القاضي في حديثه إلى «. والعجز والفساد إلى الربح والمحاسبة والشفافية

هناك تجارب دولية كثيرة شهدت تحويل شركات القطاع العام إلى »إن « األخبار»
شركات مساهمة، وهي في الحالة السورية يمكن للدولة تمّلك أسهمها بالكامل أو 

ن بشراء نسبة من األسهم، وهذا من شأنه تطبيق مبادئ الحوكمة السماح للعاملي
وااللتزام باإلفصاح والشفافية في عملها وبياناتها، ومحاسبة اإلدارة على الربح 
والخسارة أمام الهيئة العامة ومجالس اإلدارة المنتخبة وغير المعّينة بقرار 

 .«حكومي
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 العبرة باإلرادة
ها الحكومة السابقة، والمتمّثلة في تشكيل على أهمية الخطوة التي اّتخذت

وعقده عّدة اجتماعات دورية « المجلس األعلى إلصالح القطاع العام االقتصادي»
قياسا   -لبحث سبل معالجة مشاكل القطاع العام الصناعي، إال أن العبرة تبقى 

حّول مرهونة بتوّفر اإلرادة السياسية والتنفيذية إلحداث ت -إلى التجارب السابقة 
تاريخي في هيكلة وبنية القطاع العام ودوره المستقبلي، وال سّيما أن الحرب، على 

 .خسائرها وآالمها، مّثلت فرصة غير مسبوقة لتبّني توّجهات إصالحية جريئة
https://www.al-

akhbar.com/Syria/294677/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB- 

 
ألف ليرة احتياجات األسرة السورية المتوسطة شهريا  لتأمين   660 - 23

 أساسيات الحياة
 

وسائل إعالم محلية تقريرا  جديدا  يشير إلى وصول تكاليف سلة تناقلت 
ألف ليرة في  660االستهالك األساسية ألسرة من خمسة أشخاص في دمشق إلى 

% تقريبا  عن مستوى هذه التكاليف 85مرتفعة بنسبة  2020نهاية شهر أيلول 
 .في العام الماضي

ألف  22حتاج إلى صرف وبعملية حسابية بسيطة نستنج أن األسرة السورية ت
 .أوالد فقط 3ليرة يوميا  من أجل االستمرار في نمط حياة متوسط وإعالة 

حاجات أساسية، هي الغذاء والمشروبات  8وتوزعت تكاليف المعيشة على 
األساسية، والسكن، والصحة، والنقل، والتعليم، والمالبس، واألثاث واالتصاالت، 
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 .أخرى، بحسب التقرير% إضافية لحاجات 8إضافة إلى نسبة 
ليرة شهريا   311,500وذكرت الصحيفة التي أعدت التقرير أن األسرة تحتاج 

ليرة  33,500ليرة لألثاث المنزلي، و 36,900ليرة للسكن،  130,000للغذاء، و
ليرة للمالبس،  23,000ليرة للتعليم، و 30,000ليرة للنقل، و 32,600للصحة، و

 .ألف ليرة لالتصاالت 11و
شف التقرير عن ارتفاع تكاليف المعيشة شهريا ، خالل الربع الثالث من ويك
% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، التي كانت تبلغ 85فقط، بنسبة  2020
 .ألف ليرة شهريا   359حوالي 

هذا وقد تحدثت تقارير مشابهة سابقا  عن وصول الراتب المطلوب حتى تعيش 
ذاتها هو مليون ليرة سورية  2011ي مستويات عام العائلة متوسطة االستهالك ف

شهريا ، وذلك لو تم احتساب فرق الراتب وفقا  النهيار قيمة الليرة الشرائية أمام 
 .الدوالر

  وأهمية التعليم الحفر في العقول 
، أنه عندما يسأل عن أفضل بلد «نيويورك تايمز»كتب توماس فريدمان في  

  .تايوان لديه، عدا وطنه، فإنه يجيب:
فتايوان بلد خال من أي موارد طبيعية وأرضه صخرية ويقع في بحر تتالطمه 
العواصف من كل جهة، وبحاجة الستيراد كل شيء حتى الرمل والبحص، ومع 
هذا يمتلك رابع أفضل احتياطي مالي في العالم، ألنه اختار الحفر في عقول 

ض بحثا  عن المعادن، فالبشر هم أبنائه بحثا  عن اإلبداع بدال  من الحفر في األر 
  .طاقته الوحيدة غير الناضبة والقابلة للتجديد

ويقول إنه وجد إجابة لتفوق تايوان في دراسة لمنظمة مخرجات التعليم في 
خمسة و ستين دولة في مرحلة الثانوية، مقارنة بما تحققه كل منها من دخل من 
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الثراء المتحقق من الموارد مصادرها الطبيعية، وأن هناك عالقة سلبية بين 
الطبيعية، كالنفط، وبين مخرجات التعليم وما يحصل عليه الطلبة من معرفة 

  .ومهارات، وأن الظاهرة عالمية
وبّينت الدراسة أن طلبة سنغافورة وفنلندا وكوريا وهونغ كونغ واليابان حققوا 

حقق طلبة ثانويات  أفضل النتائج بالرغم من خلو دولهم من الموارد الطبيعية، بينما
أسوأ النتائج، وحقق طلبة لبنان واألردن وتركيا، األقل   قطر وكازاخستان والكويت

  .في مواردهم الطبيعية، نتائج أفضل
وأن طلبة دول مثل: البرازيل والمكسيك واألرجنتين، الغنية بالموارد الطبيعية، 

ستراليا والنرويج، حققوا نتائج متواضعة في الوقت الذي حقق فيه طلبة كندا وأ
الذين تتمتع دولهم بغنى الموارد نفسه، نتائج جيدة، ألن هذه الدول حافظت على 
ثرواتها بطريقة سليمة، وأعادت إحياءها، واستغلت العوائد بطرق سليمة، وابتعدت 
عن استهالك ما حققته من ثروات في الرواتب والمنح، كما يفعل البعض بجنون 

  .واضح
إنه يمكن قياس تقدم دولة ما في القرن الواحد والعشرين من ويقول فريدمان: 
المدّرس الناجح، وتربية األبناء وزرع الجدية فيهم « خلق»خالل ما تنفقه على 

واالهتمام بمقرراتهم، وليس بما تمتلكه من ذهب وألماس ونفط، فمستوى مخرجات 
من الموارد التعليم هو الذي سيحدد قوة أمم المستقبل وثراءها وليس الدخل 

الطبيعية، ولو نظرنا إلى جنسية غالبية الشركات المدرجة في سوق ناسداك، 
بخالف االقتصادات الكبرى، لوجدنا أن جميعها فقيرة في مواردها الطبيعية، 

  .فالمعرفة والمهارات هما عملة المستقبل
، ويختم فريدمان مقاله بأن من المفيد أن يكون لدى دولة ما نفط وغاز وألماس

ولكنها تصبح بال جدوى إن لم تستغل بطريقة سليمة، خصوصا  أن هذه الموارد 
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تضعف أي مجتمع في المدى البعيد، إن لم يتم االهتمام بالتعليم واإليمان التام 
بالثقافة، فالذي يحرك اإلنسان ليس الذي يأتي إليه طوعا ، بل ما يدفعه ليحضره 

 .بنفسه
  !!...( م القرار السياسي) التنفيذيالرأي والقرار العلمي أوال .. ث

  عندما ُيعلُن الرئيس الروسي بوتين عن تسجيل أول لقاح -
يعطي مناعة   ضد فيروس كورونا في العالم... وأن هذا اللقاح (V سبوتينك )

  . مستدامة... وأن ابنته أخذت اللقاح.وهذا كان قرارا  سياسيا  
ُم كبيُر اختصاصيي  مراض الرئة في روسيا الكسندر تشو أ  وبعد يومين؛ يقدِّ

ُم استقالته من مجلس األخالقيات في وزارة الصحة الروسية .. كون  تشالين، يقدِّ
 .اللقاح لم يأخذ كل المراحل المتبعة من حيث األمان والفعالية

ثم يحصل تراجع عن القرار وعن جاهزية اللقاح...ألن القرار العلمي كان  
 ...مغيباُ 
أن اللقاح سيستغرق التوصل إليه   من الصحة الروسية، ثم يصدر تصريح 

  .من سنة إلى سنة ونصف
الرئيس األمريكي ترامب؛ َسِخَر من الذين يلتزمون بإجراءات الوقاية من  -

الكورونا؛ وارتداء الكمامات ، وقلََّل من خطر هذا الوباء ، وتوقََّع القضاء عليه 
 .بسرعة
بداية انتشار الوباء، أن الفيروس سيختفي  كما صرََّح الرئيس األمريكي مع 

 ...في نيسان الماضي مع ارتفاع درجات الحرارة
ومع ذلك؛ ارتفع عدد الوفيات حتى اآلن في الواليات المتحدة األمريكية إلى  

 .مليون إصابة 7؛ وعدد اإلصابات إلى أكثر من  200000أكثر من 
 ...بفيروس كورونا وحاليا ؛ الرئيس ترامب في المشفى نتيجة إصابته
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وهذا يعني أن الرئيس ترامب لم يسمع الرأي العلمي.إذ استمر في نشاطه 
  .وحملته االنتخابية دون أي اكتراث بالكورونا

؛ وقََّع الزعيم الصيني ماوتسي تونغ قرارا  سياسيا  على 1958في عام  - 
.معتبرا  مستوى الدولة؛ للقضاء على العصفور الدوري في جميع أنحاء الصين..

 .أن العصافير هي السبب في إنقاص إنتاجية األرز
مليون شخص، وانتهت الحملة عام  3شارك في الحملة ضد العصافير   
... والحظ الخبراء تناقص إنتاج الرز بشكل حاد بعد االنتهاء من الحرب 1959

وحدثت المجاعة، التي أودت   على العصافير، وانتشر الجراد في سماء الصين...
  .1961مليون إنسان عام  15حياة أكثر من ب

وعندما جار قرار وقول مجمع العلوم الزراعية؛ وبعد االختبارات العلمية 
 !!..الالزمة؛ ُدِحَضْت الفكرة السياسية، أن العصافير هي السبب

وكانت النتيجة العلمية هي، أن الضرر من قتل العصفور الدوري أشد فتكا   
ظف الطبيعة من الحشرات.. وأن التوازن البيئي يستدعي من تركه، فهو يتغذى وين

 .وجود العصافير
عندما قال العلم كلمته، ورضخ السياسي لذلك، أقيمت آالف المحميات في  

الصين إلعادة تكاثر العصفور الدوري.. حتى أضحى الصينيون يحتفلون في 
 .(بق للكاتبنيسان من كل عام باحتفال شعاره " نحب العصافير ". )من منشور سا

هل هناك أبلغ من هكذا درس؛ في صنع قرار حكومي سياسي بعيدا  عن رأي 
  !!!..العلماء
، وقفت الحكومة عاجزة 2002حزيران عام  4عندما انهار سد زيزون في  -

عن اتخاذ أي قرار؛، أو تقييم للوضع ما لم ُتشكَّل لجنة شارك بها أساتذة الجامعات 
ة سدود وإنشاء وري وصرف؛ لمعرفة وتفسير سبب في مجاالت الهندسة المدني



  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 60ــ 

وبغض النظر عما آلت إليه التحقيقات، ال يمكن البدء دون الرأي    .االنهيار
 . العلمي
أحيانا  يلجأ المسؤول )السياسي أوالتنفيذي( إلعطاء توجيهات وتعليمات في  -

و إدخال مجال اإلنتاج ..إقامة معمل في منطقة ما؛ أو بناء سد في مكان ما؛ أ
زراعات معينة في منطقة بيئية قد ال تكون مناسبة لها؛ أوإدخال حيوانات قد ال 

 .تكون متأقلمة ..بعيدا  عن الرأي العلمي
كل هذا قد يكون إرضاء  ألهواء أو رغبات أو مصالح أو والءات للمسؤول،  

و أو نتيجة معلومات خاطئة لديه. وهذا قد يتسبب بكوارث اقتصادية أو بيئية أ
  .ضحايا بشرية

القرار العلمي أوال .. ألنه قرار موضوعي، يعتمد على حقائق، وهو غير  
 .متحيز، ويقوم على أسس علمية

أما القرار السياسي بدون دعم علمي؛ فغالبا  ما يكون شخصيا، وتغلب عليه  
المصالح، ويتأثر بالغايات واألهواء والوالءات... ويكون كمن يطلق الرصاصة 

    *د.نورالدين منى*    !!...دف؛ في الظالم؛ دون رؤيةعلى اله
 

طاقة كامنة يمكن أنت ُتنهي مشكلة الكهرباء في سورية وتبدد  - 24
 العقوبات والحصار قلق

 : تحقيق معد عيسى 12/10/2020 
 ..مليار طن احتياطاتنا من الصخر الزيتي 42

مليار  4786تقدر احتياطات العالم من النفط الصخري القابل لالستخراج بـ 
برميل، أي ما يعادل أربعة أضعاف االحتياطيات المؤكدة للنفط االحفوري )غاز ـ 

تحوذ الواليات المتحدة األميركية على المرتبة األولى دولة وتس 37نفط( تتواجد في 
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% من 77مليارات برميل أي  3706في العالم حيث تقدر احتياطاتها بـ 
االحتياطيات العالمية، تليها الصين وروسيا والكونغو والبرازيل وإيطاليا وتعتمد 

 .إستونيا على الصخور الزيتية لتوليد الكهرباء بشكل كامل
مليار برميل،  53االحتياطيات العربية بأربعة دول المغرب بـ عربيا  تنحصر 

مليار برميل، وسورية بعشرين مليار برميل في منطقة خناصر بحلب،  34األردن 
 .و مصر بستة مليارات برميل

جـِّيل الزيتي أو الصخر القاري مادة صلبة تحتوي على  الصخر الزيتي أو السِّ
الكير وجين، تتحول بالتسخين إلى نفط غير مواد عضوية نباتية وحيوانية تسمى 

 :تقليدي ويمكن االستفادة من الصخور النفطية بطريقتين
 الحرق المباشر

تتمثل الطريقة األولى باقتالع الصخور وتكسيرها وإحراقها مباشرة كما هو 
حال الفحم الحجري لتوليد الطاقة الكهربائية وتستوجب هذه الطريقة محطات 

تختلف عن تلك التي تعمل بالوقود األحفوري. وهذه الطريقة كهربائية مالئمة 
معتمدة في البرازيل والصين وألمانيا وبشكل خاص في إستونيا التي تعتمد عليها 

% من حاجتها. وعربيا  بدأ األردن بإنتاج  97اعتمادا  كليا  في توليد الكهرباء بنسبة 
نيرجيا اإلستونية في منطقة الكهرباء من الصخر الزيتي بالتعاون مع شركة إستي إ

 .ميغا وات 470العطارات بطاقة 
 إنتاج النفط

أما الطريقة الثانية فتتمثل باستخالص النفط من الصخور حيث يتم تسخن 
الصخور في مكامنها دون أن تنقل إلى سطح األرض بدرجة حرارة تتراوح ما بين 

واصلة عندئذ درجة مئوية لمدة تصل أحيانا  إلى أربع سنوات مت 370و 340
يتحول الكيرو جين إلى نفط قابل للتكرير وهذا األسلوب يعتبر من الناحية الصحية 
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والبيئية أقل ضررا  من الطريقة األولى، وينتج في هذه الحالة نفط عالي الكثافة 
غني بالمشتقات النفطية البيضاء كوقود السيارات ولكن تكلفة إنتاج النفط عالية 

 .لتجريبيةال تزال في مراحلها ا
 خفض تكاليف النقل والصناعة 

أهمية استغالل النفط الصخري في سورية تكمن في وجود كميات كبيرة من 
مليار طن،  42االحتياطات في منطقة خناصر تكفي لعشرات السنين وتقدر بـ 

مليار برميل، وهي منطقة غير زراعية بعيدة عن السكن  20تقدر قيمة النفط فيها بـ
سط المسافة بين عدة محافظات إضافة لوجود شبكة كهربائية تعبر وجغرافيا  تتو 

المنطقة تربط بين محافظات حلب، حماة، الرقة ودير الزور، كما ُيمكن االستفادة 
من بقايا حرق الرماد في صناعة األسمدة وتخصيب التربة وصناعة البتر 

أتي من خالل وكيماويات إال أن األهمية لتوليد الكهرباء من السجيل الزيتي، ت
توفير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي ُيمكن االستفادة منها في قطاعات ذات 
قيمة مضافة عالية مثل النقل والصناعة والتدفئة إذ إن أسوأ استغالل للغاز هو 
الحرق في محطات توليد الكهرباء من البئر الغازي إلى مجموعات التوليد مباشرة، 

خرى فهو يشغل يد عاملة كبيرة في مد الشبكات أما استثماره في القطاعات األ
إلى الضواحي السكنية وصيانتها، وكذلك األمر بالنسبة لقطاع النقل فهو يشغل 
يدا  عاملة كبيرة في محطات التعبئة والتزويد وتأهيل السيارات للعمل على الغاز 

مدة واألمر ذاته بالنسبة للقطاع الصناعي حيث ُيمكن استخدامه في صناعة األس
والحبيبات البالستيكية ولكن األهمية األكبر تأتي من خفض تكلفة الطاقة بشكل 
كبير لكل هذه القطاعات، أي خفض أجور النقل وتكلفة الطاقة في الصناعة 
والتدفئة عدا عن كون ذلك يساهم في استقرار تأمين الوقود لمحطات توليد الكهرباء 

والفيول والبنزين وبالتالي تصديرها وإمكانية توفير كميات كبيرة من المازوت 
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وتحقيق عائدات كبيرة بالقطع األجنبي وتوفير كميات مدعومة من المشتقات 
 .للمناطق الباردة بما يحافظ على الغابات

 أعذار
للنفط الصخري أهمية كبيرة في الميادين االقتصادية واالستراتيجية وهو ما 

وقوف على األعذار التي ُيطلقها البعض تلوح به الواليات المتحدة األميركية دون ال
حول انبعاث ثاني أكسيد الكربون بكمية تعادل أربعة أضعاف الكمية الناجمة عن 
استخراج النفط التقليدي وأكسيد الكبريت وأكسيد األزوت، فهي تراهن على ما 
تملكه من الزيت الصخري الذي يقدر بأربعة أضعاف النفط الحالي للسيطرة 

 .العالم والهيمنة على
% من طاقتهما من الفحم الحجري الذي يماثل  60بريطانيا والصين تنتجان 

بانبعاثاته السجيل الزيتي وهي أكثر الدول التي تنادي باعتماد المعايير البيئية فال 
يعقل أن نكون ملكيين أكثر من الملك وال ُيعقل أن نكون محاصرين اقتصاديا  

ما يتم رصده للتوليد من الوقود  .األرضونعاني الظالم وثرواتنا في باطن 
االحفوري ُيمكن رصده لمحطات حرق الزيت الصخري مع فارق كبير بوفرة الوقود 

وحتى تمويل بناء محطات حرق  الذي نبحث عنه وهذا يوفر مبالغ كبيرة جدا ،
السجيل الزيتي ُيمكن أن يتم من خالل دعوة مستثمرين بتسهيالت كبيرة في شراء 

هم وإعفاء التوريدات ومنح مزايا أخرى في السعر لحين استرداد رأس الطاقة من
 .المال الذي ال يزيد باألساس عن محطات التوليد التقليدية

لم نكن يوما  بحاجة الستثمار ثرواتنا الباطنية أكثر من هذه األيام، وليس لدينا 
قاصرة من خيار في ذلك، وال يعقل أن نبقى محرومين من الطاقة بسبب سياسات 

ميغا من الطاقات المتجددة  1400في قطاع الطاقة، فاألردن المجاور ُينتج 
ميغا من السجيل الزيتي أي نصف ما تنتجه سورية اليوم من حرق الغاز  470و
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قيمة الفيول والغاز الذي نحرقه في أشهر لتوليد الكهرباء يعادل قيمة  .والفيول
ية من خيراتها؟.. وإلى متى يبقى محطة توليد بالكامل، فلمصلحة من ُتحرم سور 

 .المواطن والدولة يدفعان الثمن ليتنعم أصحاب الصفقات؟
http://syrianexpert.net/?p=53853 

 
سورية بعيدا  عن جشع تجار خارطة احترافية لمستقبل المدن ال - 25

 ..العقارات والمقاولين

 12/10/2020نهى علي   –الثورة أون الين  :المصدر   
لم تبعد تفاصيل األزمة متعددة الرؤوس التي فرضتها ظروف الحرب 
والحصار، لم تبعد المهتمين بمكمالت العمل األساسي في مختلف القطاعات، 

قنية، ورصد المشكالت التي كانت محور عن متابعة البحث وتطوير الحلول الت
الكثير من األبحاث والدراسات في سنوات ما قبل الحرب اإلرهابية على البالد، 
والتي حّولت األنظار نحو األساسيات ويوميات المواطن والدولة في مواجهة 

اآلن على أبواب االنطالقة باتجاه مشروع إعادة  .أخطار الحرب والحصار
دراسات المتعلقة بتخطيط المدن ذات أولوية متقدمة، إذ أنها اإلعمار، تبدو ال

تتوخى إرساء تصورات كاملة متكاملة للمشهد المعماري العام..وفي هذه الدراسات 
ما من شأنه جذب االهتمام وتركيز األنظار إليه، ألنه يلحظ مسائل بالغة األهمية 

 .إن لم يكن اليوم ففي القادمات من األيام
ق ..قرع المهندس هادي شرف، من المعهد العالي للتخطيط في هذا السيا

اإلقليمي، جرس إنذار حول جانب بالغ األهمية على المستوى التخطيطي، الفتا  
إلى أن المدن المكتظة بالسكان غاب عنها التنظيم والتخطيط االستراتيجي بما 

الل يراعي خصوصية كل منها فُتركت لجشع الّتجار الذين اندفعوا إلى استغ
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 .لكل مواطن 2م 0.6المساحات الخضراء في المدينة لتنحدر نسبتها إلى 
موضحا  في تصريحات إعالمية له، أن الخبراء عملوا على اجتراح الحلول 
من أجل أن تصبح المدن المكتظة بالسكان آمنة بيئيا  ومريحة نفسيا ، فأتت فكرة 

الج المشكالت البيئية حدائق األسطح التي تعتبر من أهم الحلول المطروحة لع
والجمالية للمدن، إلى جانب الحدائق األرضية لتعالج أوال  مشكالت ضيق مساحات 
المدن المخّصصة للخدمات مثل أماكن وقوف السيارات في الساحات العامة، 
فكان الحّل بأن يتّم استثمار الفراغات تحت الساحات العامة على شكل كراجات 

أجل وقوف السيارات، ومن ثم تنفيذ السطح األخير ولعدة طوابق تحت األرض من 
ليكون مناسبا  من الناحية اإلنشائية من أجل تنفيذ حدائق مناسبة لهذه المساحات، 
كذلك تّم التطرق إلى استثمار سطوح األبنية في المدن التي ال تكون منتهية بسقف 

 تحتاج إلى قرميدي الستثمارها بتربية نباتات اقتصادية، علما  أن األحواض ال
سماكات كبيرة للتربة من أجل حّل مشكلة األوزان على السطح األخير، وبذلك يتّم 
تغطية كل السطح باللون األخضر المفيد للبيئة والمفيد اجتماعيا  واقتصاديا  

 .وصحيا  
ويشير شرف إلى أن هناك أبنية كثيرة تعود ملكيتها للحكومة وموجودة في 

سعة، مثل المدارس والمباني الحكومية الكثيرة التي مراكز المدن ولها أسطح وا
 .يمكن استثمارها بزراعة النباتات الواسعة

من جانبها ترى تقارير منسوبة إلى مديرية البيئة في طرطوس، أن التزايد 
السكاني والنمو الحضاري في مدينة طرطوس أّدى إلى التوّسع في مساحات 

مساحات الخضراء، حيث تّم تقييم كفاءة األبنية والمنشآت الحضرية على حساب ال
تخطيط وتنسيق وزراعة المسطحات الخضراء من حيث األسس والمعايير 
والوظائف والمالءمة البيئية، وتحليل الصور الفضائية في المرصد البيئي 
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ومعطيات الحدائق في مجلس مدينة طرطوس، وتبّين أن نسبة مساحة المسطحات 
%، وتبلغ حصة الفرد من 8.56نشآت الحضرية الخضراء إلى نسبة مساحة الم

متر مربع مع االنخفاض الشديد لنسبة المساحات  5المسطحات الخضراء 
الخضراء في الكورنيش البحري، حيث نالحظ عدم وجود متنزهات عامة وحدائق 

 .ضمن أو قرب مدينة طرطوس مخّصصة لالستجمام والتنزه
عّرضة للتآكل بسبب التوسع ومع أن حقول الزيتون حول مدينة طرطوس الم

% من الحاالت كانت 70العمراني مؤهلة إلقامة متنزهات عامة، إال أنه في 
المسطحات غير مخّطط لها، وفي معظم الحاالت كانت مسافات الزراعة غير 
مالئمة لحجم األنواع الشجرية المزروعة ما يسّبب تشوه األشجار وتزاحمها ويفقدها 

% محلية 40% من األنواع المزروعة مدخلة و60نية )قيمتها الجمالية والتزيي
% 65طبيعية(، وبلغت نسبة األنواع المالئمة بيئيا  لزراعتها في مدينة طرطوس 

 . %5% ونسبة األعداد متوسطة المالءمة 30ونسبة األنواع غير المالئمة 
وشّددت المصادر على االهتمام بالبعد البيئي إلنشاء المسطحات الخضراء 

التخطيط العمراني من حيث التوزيع المتوازن بين أنواع المسطحات الخضراء أثناء 
والمنشآت الحضرية، مع التركيز على زيادة حصة الفرد من المساحات الخضراء، 
وعلى زراعة األنواع النباتية المالئمة للظروف البيئية في طرطوس والمتحملة لتلوث 

سافات الزراعة المناسبة واالبتعاد عن المدن، مثل الدفلة والروبينيا، مع مراعاة م
زراعة األنواع النباتية الضارة بالسكان والمنشآت وبيئة المدينة مثل التين الالمع 

بقي إن نشير في هذا الصدد إلى حقيقة تهم الجميع، وهي أن  .واالوكاليبتوس
مترا  مربعا   20 -16أدبيات التخطيط تخّصص عالميا  مساحة خضراء تعادل 

اطن يسكن المدن، إال أن أحدا  في بلدنا لم يحَظ بهذه النسبة، بل انحدرت لكل مو 
بشكل كبير لمصلحة البناء، وبدال  من االهتمام بالمسطحات الخضراء في المدن 
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 نهى علي  –بدأت المشاريع واالستثمارات تقضم هذه الحدائق!.. الثورة أون الين 
 http://syrianexpert.net/?p=53847 
 

تركية ..بصيص أمل لالقتصاد  –حرب اقتصادية سعودية اندالع  - 26
 ..”بالظن والتحليل” السوري 

قصور وفلل وسيارات وحفالت.... استعراض المال في زمن 
 أما_بعد :  استعراض المال! الحرب....والفقر!

 زياد_غصن زاويتي في مجلة المشهد بنسختها االلكترونية.....
دايات عملي في صحيفة تشرين، توجهت قبل حوالي عقدين من الزمن، ومع ب

في صباح يوم شتوي بارد إلى منطقة الحريقة، وسط العاصمة، لمقابلة أحد أشهر 
آنذاك كانت العالقة بين وسائل اإلعالم المحلية والوسط  تجار دمشق...

 االقتصادي الخاص يشوبها الحذر... وتفرضها الضرورة فقط.
لرجل يهم للبدء بتناول فطوره وصلت في الموعد المتفق عليه، ألجد ا

الصباحي، والذي كان عبارة فقط عن صحن كرتون مليء باللبنة المزينة بالنعنع 
 اليابس والزيت مع رغيف خبز ال يزال ساخنا . 

استحوذ المشهد على مخيلتي طيلة اللقاء، وبدأت أطرح بيني وبين نفسي 
ص من أشهر تجار هل هذا فعال  هو فطور شخ عشرات األسئلة بال إجابة...

 دمشق؟ "ربما يكون بخيال " قلت في نفسي... لكن على نفسه أيضا ؟
الحقا  عرفت أن خلفية تلك الحادثة أعمق من مجرد األسئلة التي راودتني، 
فالتاجر الذي قابلته ورث مهنته أبا  عن جد، ويده ممدودة للخير، ومساعدة 

 تاجر آخر...الجمعيات الخيرية واألسر المحتاجة أكثر من أي 
نعم... ال يحب أبناء الطبقة البرجوازية التقليدية مظاهر االستعراض المالي 
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 والبذخ، وسنوات ما قبل الحرب تشهد على ذلك...
 فهؤالء لم يبنوا قصورا  وفلال  مترامية األطراف... 

 ولم يتباروا في شراء أحدث موديالت السيارات الغربية...
 ذخة بمناسبة وبال مناسبة...ولم يقيموا حفالت ماجنة وبا

كان جّل همهم توسيع أعمالهم، المحافظة على سمعتهم التي ورثوها، 
 والنهوض بمسؤولياتهم االجتماعية بعيدا  عن اإلعالم والتصفيق...

ال أقول إنهم جميعا  كانوا من فئة المواطنين الصالحين، لكنهم على األقل لم 
ء الجدد، الذين يظهرون فجأة في كل مرحلة، يكونوا في تصرفاتهم وسلوكهم كاألثريا

ويتفننون في البذخ واستعراض ثرواتهم.... تماما  كما هو حال أثرياء الحرب 
وتجارها اليوم، الذين وعوضا  عن حرصهم على طلب "السترة" لفضائحهم في نهب 
مال الدولة والمواطن، يمعنون في استعراضهم المالي، فتراهم يغدقون الصرف 

 ء العقارات والسيارات والذهب وإقامة أو حضور الحفالت....إلخ.على شرا
وهذه أوجه إنفاق لها سلبياتها الكثيرة على النشاط اإلنتاجي، سعر الصرف، 
زيادة الخلل االجتماعي، وإشاعة سلوكيات وثقافات استهالكية ليست البالد 

الشديد ليسا دوما   بحاجتها في هذه المرحلة... وتاليا  فالبذخ واإلنفاق االستهالكي
حرية شخصية.... فكيف إذا كان المال منهوبا  من ثروات البالد وجيوب 

 المواطنين؟
 بكلمات موجزة....

عندما يكثر االستعراض المالي في مرحلة ما، علينا أن نعرف أن حجم المال 
المنهوب بات كبيرا ، إذ ليس هناك مال ُيجمع بالعمل الشريف وتحت سقف القانون، 

 هدر بهذا الشكل الذي نسمعه ونقرؤه اليوم...!ويُ 
http://almashhadonline.com/article/5f786e4aa7c78 
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -

 السيدة أسماء األسد ترسل رسالة بخط يدها إلى متضرري الحرائق - 1

 01/12/2020 :الخبير السوري 
أرفقت السيدة أسماء األسد رسالة بخط يدها إلى جميع األهالي المتضررين 

شهر تشرين األول الفائت،  من الحرائق التي ضربت ثالث محافظات سورية خالل
وجاءت الرسالة مربوطة مع كل غرسة زيتون تم توزيعها على المتضررين خالل 
تقديم تعويضات مالية جمعتها األمانة السورية للتنمية ضمن حملة تبرعات مالية 

 .شعبية لدعم المزارعين الذين احترقت محاصيلهم بسبب الحرائق
رات ليرة سورية من التبرعات للتعويض مليا 8وخصصت األمانة السورية مبلغ 

 .عن المحاصيل المحروقة
وعبرت السيدة أسماء في رسالتها عن ثقتها الكبيرة بعودة األراضي المحروقة 

 .خضراء ُمنتجة بهّمة وإرادة أبنائها
الحريق يلي صــــار كان محنة صــــعبة “وجاء في رســــالة الســــيدة أســــماء: 

تســــــــــاعد كلنا لنرّجع القرى والبلدات وقاســــــــــية كتير، والتحدي حاليا  كيف رح ن
خضــــرة، بهمتكم وســــواعدكم وإرادتكم.. رح تقدروا تنهضــــوا من جديد، وتنتجوا 
وتشــــــــــوفوا أراضــــــــــيكن خضــــــــــرا ومثمرة، وأكيد نحنا رح ندعمكم ونوقف معكم 

 http://syrianexpert.net/?p=55101 ”.ونرافقكم بكل خطوة
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أدى اليمين القانونية أمام الرئيس بشار األسد، اليوم الثالثاء، محمد العمراني، 
بعد ذلك استقبل الرئيس  .سفيرا  للجمهورية العربية السورية لدى جمهورية بيالروس

ب ما األسد السفير العمراني وزوده بتوجيهاته وتمنى له النجاح في مهمته، حس
حضر مراسم أداء  .”التلغرام“أفادت وزارة الخارجية والمغتربين في قناتها على 

 .اليمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم
 المصدر : وزارة الخارجية السورية

https://www.alwatanonline.com/%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85-
%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%af-
%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a-
%d9%8a%d8%a4%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a/ 

 
 

 انتهى التقرير
The report ended 

Raport się zakończył 
*** 

 
 
 
 
 


