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 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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 االقتصاد السوري 

ً بتعديل الحد األدنى المعفى من  - 1 الرئيس األسد يصدر مرسوما
 واألجور  الرواتبالضريبة على دخل 

 ألفاً وتعديل النسبة الضريبية للشرائح 15رة بدالً من ألف لي 50ليصبح 

 21-10-2020سانا -دمشق
للعام  24أصدر السيد الرئيس بشار األسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 

من قانون ضريبة الدخل )القانون  69و  68القاضي بتعديل المادتين  2020
لضريبة على ( بحيث يعدل الحد األدنى المعفى من ا2003لعام  24رقم 

ألفا وتعديل  15ألف ليرة سورية بدال من  50دخل الرواتب واألجور ليصبح 
 .ألف ليرة سورية لكل شريحة ضريبية 30الشرائح الضريبية التصاعدية لتكون 

 ..وفيما يلي نص المرسوم
 (24المرسوم التشريعي رقم )

 رئيس الجمهورية
 . بناء على أحكام المرسوم

 ..يرسم ما يلي
( بحيث 2003( لعام )24( من القانون رقم )68( تعدل المادة )1) المادة

 ..تصبح كما يلي
يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب واألجور بما في ذلك إضافات  -أ

الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم 
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 ..التنمية المستدامة وفق اآلتي
عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد  بالمئة( أربعة بالمئة 4)

 .( ل.س80000األدنى المعفى و )
بالمئة( ستة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين  6)

 .( ل.س110000و  80001)
بالمئة( ثمانية بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين  8)

 .( ل.س140000و  110001)
ة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين بالمئة( عشر  10)

 .( ل.س170000و  140001)
بالمئة( اثنا عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 12)

 .( ل.س200000و  170001)
بالمئة( أربعة عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع 14)

 .( ل.س230000و  200001بين )
( ستة عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين بالمئة16)

 .( ل.س260000و  230001)
بالمئة( ثمانية عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي 18)
 .( ل.س260000يتجاوز )

بالمئة  10يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب واألجور بنسبة  -ب
 .عن كل دفعة مقطوعة

بحيث  2003( لعام 24( من القانون رقم )69المادة )( تعدل 2المادة )
 ..تصبح كما يلي

 50000ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة قدره  )
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 .(ل.س فقط خمسون ألف ليرة سورية ال غير في الشهر
( يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم 3المادة )

 .التشريعي
( لعام 46يلغى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم )( 4المادة )

 .2015( لعام 48( والمرسوم التشريعي رقم )2015)
( ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا 5المادة )

 .من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره
 2020- 10- 21هجري الموافق في  1442 -3 -4دمشق في 

 .ميالدي
 ئيس الجمهوريةر 

 بشار األسد
http://sana.sy/?p=1241711 

 
 ...!40أما بعد... أعيدوا العمل بالمرسوم  - 2

 زاويتي في مجلة المشهد بنسختها االلكترونية...... - زياد غصن
 ... خطوة ضرورية جدًا في هذه المرحلة.40إعادة العمل بالمرسوم 

، أو بتسوية هذا المرسوم ليس خاصًا باإلرهاب، أو بالمصالحات
المخالفات، أو باإلعفاء من الفوائد والغرامات... وإنما يتعلق بتسهيل تأمين 
احتياجات البالد من السلع والمواد من دون التقيد باإلجراءات واألنظمة 
الحالية، وذلك وفق آلية عمل واضحة ومحددة.... وقد تم إلغاء العمل به في 

 .2018العام 
إلى مرسوم مشابه يعطي المرونة والصالحيات  البالد اليوم بأمس الحاجة
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الواسعة لبعض المؤسسات العامة لتتحرك بسهولة وسرعة لتأمين احتياجات 
 السوق المحلية والدولة...

إذ من غير المنطقي استمرار العمل بقانون نظام العقود الصادر في العام 
مؤسسات ، والخاص بسبل تأمين احتياجات الجهات العامة، والبالد، و 2004

الدولة تواجه منذ بداية العام الماضي عقوبات غربية تصل إلى حد الحصار 
 الخانق وحظر التعامل معها دوليًا...!

ومن غير المنطقي أيضًا، وهذا على سبيل المثال ال الحصر، أن تضطر 
مؤسسة التجارة الخارجية لإلعالن للمرة الثالثة عن مناقصة لتوريد عبوات 

بأسعار منافسة في صاالت المؤسسة السورية للتجارة...  زيت نباتي لطرحها
هذا في وقت يئن المواطن من وطأة موجة الغالء المستمرة منتظرًا تحقق 

 بعض الوعود الحكومية...!
عندما يعاد العمل بمضمون المرسوم المذكور مع تعديالت تناسب الحاجة 

... وإن حدثت تكون إليه، لن تحدث اختناقات وأزمات كتلك التي نشهدها اليوم
عندئذ إدارات المؤسسات المعنية هي المسؤولة عنها أو المقصرة فيها أو تكون 

 صغيرة وعابرة.
في مثل هذه الحالة ستتحرر إدارات المؤسسات الحكومية من مخاوف 
التفتيش، وستعمل على اختيار اإلجراء األسهل واألسرع لتأمين احتياجات 

تمرارها في تقديم خدماتها بال انقطاع أو المواطنين األساسية، وضمان اس
 مخاوف من نقص اإلمكانيات وعجزها...

البعض يتخوف من استثمار بعض اإلدارات لمثل هذه الميزة لتمرير 
صفقات فساد واستغالل حاجة البالد الرتكاب تجاوزات ومخالفات ما، وذلك 

ولة، وقصص استنادًا إلى إرث ثقيل من عدم الثقة بين المواطن ومؤسسات الد
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 الفساد المكتشفة هنا وهناك.... وما خفي أعظم.
هذا التخوف محق وضروري، إال أنه يجب أال يعيق عملية إحياء العمل 

أو البديل المناسب له....فالخيار البديل سيكون تفاقم السيناريو  40بالمرسوم 
فساد الذي نعاني منه جميعا اليوم، أما هواجس المواطنين ومخاوفهم من نفاذ ال

إليه فهناك خطوات كثيرة يمكن إتباعها إلغالق أي احتمال يمكن أن يقود 
 لمثل تلك الممارسات... 

http://almashhadonline.com/article/5f90a6bcae32f 

 
 مستقبلنا الذي لم يأت! وما زلنا ننتظر....المستقبل! - 3

 بقلم: زياد غصن  
له.. وبما كنا نمني لست محبطًا، لكن دعونا نفكر جميعًا بما عشنا ألج

 النفس به.. هل تحقق؟ هل وصلنا إليه؟ هل عشناه؟
دائمًا كان المستقبل هاجسنا في كل شيء.. في دراستنا، عملنا، صبرنا، 

ومع أننا كنا نتقدم في العمر، إال أن المستقبل  معاناتنا، والتحايل على واقعنا.
أن البعض ال يزال  بقي بعيدًا عنا.. أو أصبح يبعد عنا أكثر مما كان، رغم

 بالمستقبل، ويمني النفس بتحققه ألسباب كثيرة.” يتعشم“
لكن ال أحد يمكنه منع اآلخرين من التفاؤل بالمستقبل، فعلى األقل هناك 
شيء نتفاءل به أو نعمل ألجله في هذه الحياة.. حتى لو كان سرابًا، أو أمرًا 

 تدور حول مصداقيته شكوك عديدة.
س بذلك الشيء المعقد.. على األقل على المستوى ومستقبل كل منا لي

الشخصي، في حين أن المستقبل على المستوى العام يكتنفه غموض وتحديات 
 كثيرة، وتاليًا قد تتعاقب عدة أجيال من دون أن يأتي ذلك المستقبل.

على المستوى الشخصي، ال يخرج المستقبل المنتظر عن الرغبة بحياة 
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جتماعية واقتصادية، إنصاف مهني، ومناخ يسمح كريمة وهانئة، مساواة ا
أما على المستوى العام، فإن المستقبل المأمول يجسده  باإلبداع والتميز..

طموح المجتمع العصري، المتقدم، الطارد للفساد والفاسدين، الجاذب للكفاءات 
وكل ما أخشاه، أنا وغيري، أال  والخبرات، والضامن لحقوق أبنائه وممتلكاتهم.

يش أوالدنا أيضًا ذلك المستقبل، فإذا كانت سنوات الرخاء لم تجعلنا نعيش يع
ذلك المستقبل كما يفترض.. فهل سيكون ذلك متاحًا مع سنوات الحرب 

 والحصار والفقر؟
أما لماذا لم يأت ذلك المستقبل، فإن اإلجابة على ذلك ال يمكن حصرها 

صية مع البيئة العامة، بوجهة نظر محددة بالنظر إلى تداخل العوامل الشخ
إنما هناك مسألة على غاية من األهمية، وتتمثل في اإلدارة المتبعة غالبًا، 

 والتي همها األساسي فقط تجاوز المرحلة الحالية بأي ثمن..
فمنذ سنوات طويلة، والمواطن يسمع من مسؤوليه عن تحديات المرحلة 

د، عن المرحلة غير الراهنة، عن المرحلة المصيرية التي تمر بها البال
التقليدية.. وما إن تتجاوز البالد مرحلة، حتى تبدأ مرحلة أخرى بالتشكل، 

على المستوى العام.. ومن ” تقطيع مراحل“فكانت حياتنا كلها عبارة عن 
 الطبيعي أن ينعكس ذلك على الحياة الخاصة!

ذين هذه كان لها دومًا رجاالتها ومستثمروها، ال” تقطيع المراحل“وسياسة 
كانوا ينشدون مستقباًل حققوه بأسرع مما يتوقع.. مستقبل جوهره مراكمة ثروات 
وأموال من دون أي محاسبة، فكنا كمواطنين ولألسف مجرد مرحلة يقطعها 

 البعض نحو مستقبله الفاسد!
 زاويتي االسبوعية في صحيفة تشرين....بيتي األول.
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 ؟؟؟نقلة نوعية تنشدها الصناعة .. فما مفرداتها  - 4

 24/10/2020… المصدر: تشرين
تبحث وزارة الصناعة ضمن أروقة مؤسساتها وشركاتها اإلنتاجية عن 
استراتيجية تصنيعية تستطيع من خاللها إحداث نقلة نوعية على صعيد 
العملية اإلنتاجية والتسويقية و من دون أن تنسى العنصر المهم في هذه 

ى على أكتافه مقومات ونجاح كل ما االستراتيجية )المكون البشري( الذي يبن
ذكرت، وبالتالي عملية البحث هذه بدأت باجتماعات التقييم ويأتي اجتماع 
أمس مع المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية حيث اجتمع وزير الصناعة 
مع مجلس إدارتها والمديرين العامين للشركات التابعة أمس لتقييم الواقع الراهن 

قبلية للمؤسسة والشركات التابعة لها والتركيز في المرحلة و وضع الرؤى المست
الحالية على تحسين بيئة العمل بالتوازي مع السير قدمًا في مشروع اإلصالح 
اإلداري ، وتحسين األداء اإلداري في كل مفاصل العمل ، إلى جانب ضرورة 

ابية التخطيط الجيد والمدروس للوصول إلى النتائج المرجوة والتي تعكس إيج
 .العمل بصورة مباشرة على الواقع اإلنتاجي من جهة والعمالي من جهة أخرى 

وأشار وزير الصناعة خالله إلى ضرورة ربط مديرية التنمية اإلدارية في الوزارة 
بشكل مباشر بالوزير الختصار المسافات الزمنية في تطبيق اإلجراءات 

ح اإلداري من باب اإلدارية من جهة ، والسرعة في تطبيق مشروع اإلصال
وأوضح وزير الصناعة أن المرحلة الحالية تتطلب  .أهميته في هذه المرحلة

من الجميع العمل بشفافية والوقوف بشكل مباشر على المشكالت ووضع 
الحلول الفورية لذلك سيتم مناقشة عمل وزارة_الصناعة وجهاتها التابعة بشكل 

د تشكيله وتفعيله لمتابعة سير شهري من خالل المجلس االستشاري الذي سيعا
العملية اإلنتاجية على كل المستويات ومعالجة ما يعترضها من صعوبات 



  M E A K-Weekly Economic Report                              سبوعيم ع ك التقرير االقتصادي األ

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

 ــ 11ــ 

ومعوقات ووضع الحلول مباشرة بما يخفف األعباء والهدر التي تحصل ضمن 
 . خطوات العملية اإلنتاجية وتوابعها

ار لكن اإلجراء المهم الذي تمت مناقشته خالل االجتماع هو كيفية استثم
العقارات التابعة للمؤسسة وشركاتها المنتشرة في المحافظات ، وخاصة أن 
هناك عشرات العقارات موقوفة منذ سنوات ، حيث وجه صباغ إدارة المؤسسة 
بحصر العقارات التابعة لكل جهة مرفقة ببياناتها ووضعها القانوني لالستفادة 

صناعي، ومعالجة منها واستثمارها بما يحقق المنفعة للقطاع العام ال
المديونيات السابقة للشركات وإعادة دراسة نظام الحوافز ودراسة مقترح فصل 
عمل المديريات التجارية عن التسويق في الشركات التي تتطلب نوعية إنتاجها 
التخصص في التسويق، من دون أن ينسى صباغ الحديث عن دور مديريات 

رقابة ، وبالتالي العمل الوقائي الرقابة الوقائي قبل دورها في بسط سلطة ال
يخفف الوقوع باألخطاء من جهة ، وتضييق حاالت الهدر والفساد من جهة 
أخرى وبذلك نحقق الغاية والهدف من أعمال مديريات الرقابة ودوائرها التي 

 http://syrianexpert.net/?p=54092  .أحدثت في الشركات والجهات التابعة

 
التجارة الداخلية تصادق على حل شركة أبراج سورية التي كانت  - 5

 ستبني أعلى برجين في منطقة البرامكة بدمشق

 صادقت وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك على قرار الهيئة العامة
غير العادية لشركة أبراج سورية المساهمة المغفلة الخاصة، و الذي تقرر فيه 

فقد تم تعيين السيد ثائر اللحام   2944حل الشركة و بموجب قرار الوزارة رقم 
مصفي للشركة، و تم تفويضه بكامل الصالحيات الالزمة للتصفية بما في 

عها كما يحق ذلك تحريك الحسابات المصرفية و سحب األموال و إيدا 
للمصفي بيع موجودات الشركة من حصص و أسهم في شركات أخرى و بيع 
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عقاراتها و المنقوالت بها إن وجدت، عل ان يقدم تقرير ربع سنوي عن أعمال 
 أشهر 6التصفية للهيئة العامة و دعوتها لالنعقاد كل 

أن شركة سورية القابضة  2018و أعلنت وزارة السياحة في كانون اول 
رت العمل في مشروع أبراج سورية في منطقة البرامكة بعد توقف لسنوات باش

نتيجة األزمة، مع تأكيد الشركة على التزامها ببرنامج زمني للتنفيذ، و لكن 
استمر التوقف بالعمل ما أدى لفسخ العقد مع الشركة من قبل محافظة دمشق 

 صاحبة أرض المشروع
طابق و البرج  60ن بإرتفاع و مشروع أبراج سورية هو عبارة عن برجي

و الذي  ²م 33000الثاني أقل قلياًل من البرج األول و تبلغ مساحة األرض 
 :كان من المفترض أن يتضمن عدد من المنشآت الخدمية و الترفيهية و هي

أبنية مكتبية إدارية مبنية خصيصًا و مجهزة بشكل متكامل بأحدث  •
 التقنيات لضمان راحة العاملين فيها

من سوية خمس نجوم بإدارة عالمية مع فعالياته المتممة، يقدم  فندق •
لزواره أفضل الخدمات و يلبي حاجات المسافرين بغرض العمل أو السياحة 
و االستجمام، كما يحتوي الفندق على مركز مؤتمرات مهيأ بأحدث التجهيزات 

 باإلضافة إلى شقق فندقية
 التجاريةمركز تسوق يتضمن مجموعة متنوعة من المحالت  •
مطاعم و مقاهي تلبي مختلف األذواق ألبناء المدينة و زوارها و ذلك  •

 من خالل تقديم أصناف طعام محلية و عالمية في أجواء معاصرة
 مركز تسلية و دور سينما متطورة تقدم إلى زوارها أحدث األفالم •
مواقف سيارات تحت األرض تؤمن مكانًا سهاًل لدخول و خروج  •

 منقول....      السيارات
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 .… بيان الحكومة المالي تحت قبة البرلمان - 6

 :لخبير السوري ا
بدأ مجلس الشعب في جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية األولى 
للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة 
البيان المالي للحكومة حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة 

قانون الموازنة العامة للدولة وحددت اعتمادات مشروع  .2021للسنة المالية 
مليار ليرة سورية وقدرت  8500بمبلغ إجمالي قدره  2021للسنة المالية 

مليار ليرة بينما قدرت اعتمادات  7000اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ قدره 
 .مليار ليرة 1500العمليات االستثمارية بـ 

تعويضات بمبلغ كما حددت االعتمادات المرصودة للرواتب واألجور وال
مليار  3500مليار ليرة واعتمادات الدعم االجتماعي بمبلغ قدره  1018قدره 

مليار ليرة سورية  50ليرة سورية والصندوق الوطني للمعونة االجتماعية بمبلغ 
مليار ليرة والدقيق التمويني والخميرة  50وصندوق دعم االنتاج الزراعي بمبلغ 

مليار ليرة والطاقة  2700ات النفطية بـ مليار ليرة والمشتق 700بمبلغ 
 .مليار ليرة 1800الكهربائية بـ 

وفي مستهل الجلسة قدم وزير المالية الدكتور كنان ياغي ملخصا عن 
 2021البيان المالي للحكومة حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 

عملية التنمية من  مبينا أنه يعكس اإلطار العام لخطة الحكومة المالية لتمويل
خالل االستثمار األمثل للموارد المتاحة وتأمين متطلبات إعادة اإلعمار 
واإلنتاج والتخفيف من اآلثار السلبية الالزمة على المستوى المعيشي 

 .للمواطنين وخاصة بعد زيادة التحديات على االقتصاد الوطني
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شروع موازنة وأشار الوزير ياغي إلى أن من أهم ما تمت مراعاته في م
آليات تحفيز االقتصاد الوطني وإعادة هيكلة االنفاق العام وتحديد  2021عام 

المكامن المتاحة لزيادة االيرادات وتخفيض النفقات وصيانة موارد الدولة 
وتحسين جودة الخدمات االساسية المقدمة للمواطنين وتعزيز مقومات الصمود 

السلع االساسية واستقرار اسعارها  والسعي الى تحسين الوضع المعيشي وتوفير
 .ودعم المنشآت الصناعية والزراعية الصغيرة والمتوسطة

وفي مداخالتهم حول مشروع قانون الموازنة والبيان المالي دعا عدد من 
أعضاء المجلس الى إزالة األسباب التي تؤدي الى حدوث التضخم في الموازنة 

ع مستوى الرواتب واألجور وتحسين العامة للدولة والعمل بشكل حقيقي على رف
 .الواقع المعيشي والتلبية الفورية الحتياجات المواطنين

وطالب عدد من األعضاء بالعمل على تعديل النظام الضريبي ومكافحة 
التهرب الضريبي وتوحيد القوانين الضريبية في قانون واحد وإعادة دراسة آليات 

والنظر في إمكانية توزيعه نقدا على إيصال الدعم الوارد بالموازنة لمستحقيه 
المواطنين وزيادة الدعم المقدم للمسرحين وذوي الشهداء والجرحى وال سيما 

 .تأمين السكن وفرص العمل لهم واالهتمام أكثر بالخدمات الصحية المقدمة
ورأى بعض األعضاء أن مشروع الموازنة ال يسهم في التوجه نحو 

قدرة الشرائية للمواطنين متسائلين عن مصادر االقتصاد المنتج في ظل تدني ال
تمويل الموازنة الجديدة نظرا لقيام الحكومة بزيادة االعتمادين الجاري 
واالستثماري فيها مطالبين بضبط االنفاق العام وتنفيذ المشاريع الخدمية 

 .واالقتصادية ذات األولوية القصوى 
 http://syrianexpert.net/?p=54304 ..تشرين
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دال ثالثة أشخاص؛ أعاد للخزينة مليارات اللّيرات الضائعة استب - 7
 كتهّرب ضريبّي ! 

 االكتفاء باإلعفاء من دون محاسبة ليس حاّلً ! 
 جريدة تشرين :

خالل فترة قصيرة على إحداث تغييرات إدارية في بنية جهاز االستعالم 
والتي الضريبي في وزارة المالية، تم تنظيم عشرات ضبوط التهرب الضريبي 

 طالت منشآت مخالفة في مقدمتها بعض المشافي الخاصة.
فقد قامت عناصر الضابطة التابعة لجهاز االستعالم الضريبي في وزارة 
المالي بحملة مكثفة ضد المنشآت المخالفة، وذلك خالل فترة قصيرة ال تتجاوز 

 يوماً تم خاللها تنظيم عدد كبير من ضبوط التهرب الضريبي بحق منشآت 15
مليار ليرة، ما يدل على تراخي  20أخفت أرقام عمل سجلت ما يزيد على 

وقصور في عمل عناصر الجهاز قبل إحداث التغييرات اإلدارية المذكورة 
والتي طالت مدير مديرية االستعالم في الوزارة ورئيسي قسمي االستعالم في 

 ماليتي دمشق وريفها.
الضريبي بدأ العمل مؤخرًا  أن جهاز االستعالم« تشرين»وتشير معطيات 

ضمن برنامج عمل مكثف بناًء على توجيهات وزير المالية بهذا الخصوص 
مستهدفاً منشآت لم تكن تفصح عن أعمالها بما تملي عليها القوانين الضريبية، 

 حيث إن تلك المنشآت مصنفة بفئتي كبار ومتوسطي المكلفين.
ضبوط التهرب التي  فإن« تشرين»وحسب المعطيات التي حصلت عليها 

ُنظمت طالت بالدرجة األولى بعض المشافي الخاصة المعروفة، إذ سجلت 
 12أرقام عملها التي لم ُتصرح بها إلى الدوائر المالية المعنية ما ال يقل عن 

مليار ليرة، مع استمرار حملة الجهاز باستهداف مشاٍف أخرى ومنشآت 
 اقتصادية تمارس أنشطة متنوعة.
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أن وزير المالية كنان ياغي كان قد بدأ أولى تغييراته بعد تسلمه ُيشار إلى 
مهامه الوزارية بجهاز االستعالم الضريبي، إذ كلف غيث عبود بإدارة مديرية 
االستعالم الضريبي في الوزارة، وقاسم زهوة رئيسًا لقسم االستعالم في مديرية 

 ة مالية ريف دمشق.مالية دمشق وأمجد معال رئيسًا لقسم االستعالم في مديري
 * تشرين.

 
 (102حديث األربعاء االقتصادي رقم ) - 8

 )إستراتيجية عمل القطاع الخاص لما بعد األزمة(
 دومًا هناك تساؤالت عديدة مطروحة ومن األهمية مناقشتها:

 ماذا بعد األزمة؟ -
 ما هو شكل وهوية االقتصاد السوري؟ -
 االقتصاد السوري؟ما هو دور القطاع الخاص في بناء مستقبل  -
ما هي رؤية القطاع الخاص للمرحلة المستقبلية في سورية الجديدة  -

 والمتجددة؟
 ما هي اإلستراتيجيات المطروحة؟. -
 ما هي خطط العمل؟. -
 ما هي األهداف البعيدة والقصيرة األمد؟. -
ما هي السياسات المطلوب اعتمادها على المستوى المالي والنقدي  -

 لصناعي؟.والتجاري وا
ما هي البرامج المطلوبة وما هي المشاريع المقترحة لدعم هذه  -

 البرامج؟.
 ما هو دور االتحادات والمنظمات الداعمة لألعمال؟. -
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 الفرصة الجديدة: -األزمة
باختصار جديد نموذج االقتصاد السوري في فترة ما بعد األزمة ليس كما 

ح السوريين ومستقبلهم في أتون قبله وهذا النموذج هو السبيل لتوحيد مصال
 العمل واإلنتاج والربحية.

وبغض النظر عن التسميات )فإن االقتصاد السوري يجب أن يكون من 
وجهة نظر قطاع األعمال اقتصاد تنموي تنافسي يعتمد على التشاركية وإتاحة 

 المجال للقطاع الخاص ليكون الحامل األساسي للتنمية(.
 وجود أنظمة ضعيفة في قيادة وتوجيه العمل لم يعد بعد األزمة مقبوالً 

 االقتصادي.
 ولم يعد مقبواًل استمرار تشريعات معقدة وغير مشجعة للعمل االقتصادي.
ولم يعد مقبواًل استمرار مشاريع تجارية أو صناعية أو خدمية أو زراعية 
غير موّلدة للقيم المضافة بالشكل الذي يتناسب مع االستثمارات الموّظفة 

 ها.في
لقد أتاحت األزمة التي مّرت بها سورية فرصة ذهبية إلعادة النظر بجميع 
التشريعات واألنظمة وتراتبية مشاريع البنية التحتية وإعادة االعمار لتكون 
رافعة حقيقية للتنمية المتوازنة والعادلة والتي تمنح أصحاب المبادرات 

صحاب المشاريع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصًا متساوية مع أ
 الكبرى للمساهمة في الناتج المحلي.

ويمكن التأكيد أن القطاع الخاص قطاع وطني وشريك أساسي في عملية 
 التنمية االقتصادية واالجتماعية.

والمطلوب توفير جو العمل المالئم له من حيث التشريعات  واألنظمة 
 ضافة.والبيئة الحاضنة ليستطيع خلق أقصى ما يمكن من القيم الم
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أما الرؤية المستقبلية للقطاع الخاص لما بعد األزمة فيمكن عرض بعض 
 جوانبها بما يلي:

قطاع اقتصادي ديناميكي تنافسي منظم ويتمتع بحرية الحركة في  .1
 السوقين المحلية والخارجية وفق قوانين العرض والطلب.

 -ةصناعي –الدخول في جميع المشروعات والفعاليات  ... تجارية  .2
صحة وتعليم ونقل وإسكان بغض النظر عن نوعها ومكانها وتوزعها  –زراعية 

ومرجعيتها مادامت تتوافر لها عناصر الجدوى االقتصادي والمنفعة 
 االجتماعية.

لهذه المشروعات حيز كبير ضمن برنامج األولويات المستهدفة من  .3
كثر مردودية واألسرع قبل الحكومة لما بعد األزمة، ويتم ترجمة األولويات باأل

 تنفيذًا واألكثر توظيفًا.
 مشروعات تتحقق فيها جميع سالسل القيمة. .4
 اعتماد المشروعات الصغيرة في مجاالت تتناسب وخصائصها. .5
اعتماد صيغة الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها لالكتتاب العام  .6

استمرارية الشركات  لتمويل المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية وضمان
 العائلية.
منح المنظمات الداعمة لألعمال من غرف واتحادات ألدوار أكثر  .7

مبادرات في  -حيوية في مجال تطوير المجتمع المحلي )التدريب المهني
ربط مخرجات التعليم بسوق  -خلق فرص عمل -مجال الصحة والتعليم والبيئة

 العمل(.
االبتكاري للمنتجات والخدمات تهيئة الظروف لعودة المحتوى  .8

 المحلية.
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تشجيع الشركات الخاصة على تأمين عمل الئق للشباب والنساء  .9
وتقديم خدمات اجتماعية غير مفروضة قانونًا عبر حوافز ضريبية ونقاط 

 امتياز في المناقصات والمشتريات الحكومية.
 اعتماد رؤية جديدة للقطاعات االقتصادية كالتالي: .10
اع التجارة الخارجية: قطاع تنموي بجناحية التصديري واالستيرادي قط .1

يعتمد في قراراته على حاجات االقتصاد التنموي ومتطلبات حركة الطلب 
 والعرض وتوازن السوق وتأمين شروط المنافسة العادلة.

قطاع التجارة الداخلية: قطاع خدمي يتم فيه تشجيع جميع األعمال  .2
الخدمية بحيث تكون قوانين السوق وحركة العرض والطلب الصغيرة التجارية و 

األساس في تأمين إنسياب السلع في األسواق المحلية ومنع حدوث حاالت 
اختناق أو احتكار مع ضمان اإلعالن عن السعر وتوضيح المواصفات والحد 

 من أساليب الرقابة التموينية التقليدية وتحديد هوامش الربح.
قطاع متنوع يعتمد على توليد القيم المضافة وخلق القطاع الصناعي:  .3

الميزات التنافسية للسلع المحلية من ناحية السعر والجودة والبيئة المشجعة 
للعمل وتأمين متطلبات نجاح صناعة بدائل المستوردات، ويكون للقطاع 

 الخاص الدور األكبر في المشاريع المعتمدة.
للتنمية يعتمد على تحويل القطاع الزراعي: قطاع حامل وحاضن  .4

المزايا النسبية للمنتجات الزراعية )النباتية والحيوانية(. إلى مزايا تنافسية في 
األسواق الخارجية مع تسهيل دخول القطاع الخاص في شركات مساهمة 

 تسويقية لإلنتاج والتسويق الزراعي.
القطاع الخدمي: قطاع رئيسي تنافسي غير هامشي من خالله يتم  .5

 -الشحن -مان نجاح األعمال اإلنتاجية والتجارية من ناحية )الترويجض
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 المعارض(. -التأمين -التمويل -الخدمات -النقل
 .  كتبه: د. عامر خربوطلي4/11/2020دمشق في 

 العيادة االقتصادية السورية        فيسبوك
 
ً بتحديد تعويضات العبء اإلداري  - 9 الرئيس األسد يصدر مرسوما

 يئة التعليمية في الجامعات ألعضاء اله
 ومكافآت أعضاء اللجان وتعويض األعمال االمتحانية وساعات التدريس

 04-11-2020سانا -دمشق 
 2020لعام  310أصدر السيد الرئيس بشار األسد اليوم المرسوم رقم 

القاضي بتحديد تعويضات العبء اإلداري ألعضاء الهيئة التعليمية في 
ء اللجان وتعويض األعمال االمتحانية وساعات الجامعات ومكافآت أعضا

 .التدريس
 ..وفيما يلي نص المرسوم

 (310المرسوم رقم )
 رئيس الجمهورية

 .2006لعام ” 6“بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 
المتضمن الالئحة التنفيذية  2006( لعام 250وعلى أحكام المرسوم رقم )

 .لقانون تنظيم الجامعات
 ..ا يلييرسم م
 (1المادة )

يحدد تعويض العبء االداري ألعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات  -أ
من قانون تنظيم  /24شاغلي الوظائف االدارية العلمية المحددة في المادة /

 ..الجامعات وفق اآلتي
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ل.س نائب رئيس الجامعة ومدير فرع الجامعة وأمين مجلس  (10000)
 .التعليم العالي

.س عميد كلية او معهد ومدير مركز متخصص ملحق ل (8000)
 .بالجامعة وأمين الجامعة

ل.س نائب عميد كلية أو معهد ورئيس تحرير مجلة جامعية  (6000)
 .بحثية ورئيس قسم

 .ل.س مدير مركز متخصص ملحق بالكلية ورئيس شعبة (3000)
 .يصرف تعويض العبء اإلداري في نهاية كل شهر -ب
العبء اإلداري عن مدة الغياب مهما كان نوعه  ال يستحق تعويض -ج

 .إذا تجاوز خمسة عشر يوماً 
ال يجوز لعضو الهيئة التعليمية أن يتقاضى أكثر من تعويض عبء  -د

 .إداري واحد
 (2المادة )

تحدد مكافات أعضاء لجان فحص اإلنتاج العلمي والحكم على رسائل  -أ
 ..تيالماجستير والدكتوراه وتحكيم البحوث وفق اآل

ل.س لعضو لجنة فحص اإلنتاج العلمي للمرشح إلحدى  (4000)
 .وظائف الهيئة الفنية

ل.س لعضو لجنة فحص اإلنتاج العلمي للمرشح لوظيفة  (10000)
 .مدرس أو أستاذ مساعد

 .ل.س لعضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير (12000)
صية ل.س لعضو لجنة الحكم على شهادة الدراسات التخص (5000)

 .العامة أو الفرعية
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ل.س لعضو لجنة فحص اإلنتاج العلمي للمرشح لوظيفة  (15000)
 .أستاذ

 .ل.س لعضو لجنة الحكم على رسالة الدكتوراه  (20000)
 .ل.س لعضو تحكيم البحث العلمي (8000)

تضاعف المكافات الواردة في الفقرة )أ( من هذه المادة بالنسبة إلى  -ب
مهورية العربية السورية ويمنح من يدعى منهم لمناقشة المكلفين من خارج الج

 .الرسائل أجور السفر ونفقات اإلقامة
 (3المادة )

تحدد مكافآت حضور كل جلسة من جلسات مجلس الجامعة أو مجلس  -أ
الشؤون العلمية أو مجلس شؤون الطالب أو مجلس البحث العلمي والدراسات 

لس الكلية أو مجلس القسم أو مجلس العليا أو مجلس التعليم المفتوح أو مج
الشعبة أو مجلس التأديب أو لجنة التظلم أو لجنة االنضباط أو هيئات تحرير 
المجالت الجامعية البحثية أو اللجان التي تؤلفها مجالس الجامعة المذكورة 

( ليرة سورية 2000( من قانون تنظيم الجامعات بمبلغ قدره )26في المادة )
 .يتقاضاه العضو على ثمانية آالف ليرة سورية شهرياً  بشرط أال يزيد ما

يعتمد في توثيق حضور الجلسات محاضر الضبوط الرسمية  -ب
 .لالجتماعات
 (4المادة )

( ليرة سورية لكل عام 10000تحدد مكافأة عضو لجنة تسجيل الطالب )
دراسي على أال يزيد عدد أعضاء اللجنة الواحدة في الكلية أو في برنامج 

 .عليم المفتوح على خمسة أعضاءالت
 (5المادة )
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تحدد مكافات اإلشراف على رسائل درجات الماجستير والدكتوراه وعلى  -أ
مشاريع أو رسائل التخرج في مرحلة اإلجازة وكذلك اإلشراف على شؤون 

 ..المعيد وفق اآلتي
 .ل.س على رسالة الدكتوراه المنجزة والمقبولة من لجنة الحكم (100000)
ل.س على رسالة الماجستير المنجزة والمقبولة من لجنة  (45000)

 .الحكم
 .ل.س سنويًا على شؤون المعيد (10000)
ل.س على مشاريع أو رسائل التخرج المقبولة في مرحلة اإلجازة  (5000)

( 25000أو دراسات التأهيل والتخصص بشرط أال يزيد ما يتقاضاه على )
 ل.س سنوياً 

شارك في رسائل الدكتوراه والماجستير يتقاضى المشرف الم -ب
 .( ليرة سورية30000والمقبولة من لجنة الحكم مبلغًا قدره )  المنجزة

 (6المادة )
تحدد مكافاة البحث العلمي المقدم من عضو أو أكثر من أعضاء  -أ

الهيئة التدريسية المقبول من مجلس البحث العلمي والدراسات العليا أو 
 75000لبحثية الجامعية المحلية المحكمة بمبلغ قدره المنشور في المجالت ا

ليرة سورية للبحث المنشور في مجالت خارجية  100000ليرة سورية و 
 .محكمة
ال يستفيد عضو الهيئة التدريسية من أكثر من مكافأة واحدة على  -ب

 .البحث ذاته
إذا اشترك أكثر من عضو هيئة تدريسية في إنجاز بحث واحد توزع  -ج

 .افأة بينهم بالتساوي المك
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ال يجوز أن يزيد ما يتقاضاه عضو الهيئة التدريسية من مكافآت  -د
 .ليرة سورية سنوياً  150000البحوث العلمية على 

 (7المادة )
 ..تحدد تعويضات االعمال االمتحانية للمستحقين كاآلتي -أ

ل.س على كل ساعة مراقبة امتحانية لعضو الهيئة التدريسية في  (900)
 .لتعليم المفتوحا

ل.س على كل ساعة مراقبة ألعضاء الهيئة الفنية في التعليم  (450)
 .المفتوح

 .ل.س على كل ساعة مراقبة (300)
 .ل.س على تصحيح كل ورقة امتحان كتابي (100)
 .ل.س على كل ورقة امتحان مصححة الكترونيا (20)
قرر ل.س على كل طالب يمتحن شفهيا إذا كان االمتحان الم (90)

 .شفهيا
ل.س على كل طالب إذا كان االمتحان الشفهي يشكل جزءًا من  (60)

 .االمتحان المقرر
 .ل.س على كل طالب يمتحن امتحانًا عملياً  (60)

ل.س لكل ممتحن عن كل مشروع تخرج يشترك في فحصه  (1200)
 .ومناقشته

ل.س على كل ساعة خدمة في القاعات االمتحانية أو لصالح  (150)
 .حاناتاالمت

إذا اشترك في تصحيح الورقة االمتحانية أو في إجراء االمتحان  -ب
الشفهي أو العملي أكثر من مصحح أو ممتحن فيوزع التعويض على 
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 .المصححين أو الممتحنين بالتساوي 
بالمئة من  3يمنح كل من أعضاء لجنة المراقبة العامة تعويضًا قدره  -ج

أيام العمل على أال يزيد التعويض أجره الشهري المقطوع عن كل يوم من 
ل.س في اليوم الواحد وأال يتجاوز مجموع التعويض في الدورة  900على 

 .ل.س 24000االمتحانية الواحدة 
يشترط أال يزيد مجموع التعويضات االمتحانية المشارك فيها في كلية  -د

 .ل.س في الدورة االمتحانية الواحدة 60000أو أكثر على 
 (8المادة )

حدد اجور الساعة التدريسية الفعلية للمحاضرين من العاملين في الدولة ت
 ..أو سواهم وفق اآلتي

ل.س لمن يدرس اللغات األجنبية في غير أقسامها المختصة  (1000)
أو لمن ال يحمل الدرجة الجامعية األولى وممن يدرسون اللغات القديمة أو 

 .لتعليم العاليالشرقية أو المواد الفنية التي يقرها مجلس ا
 .ل.س لحامل شهادة اإلجازة أو ما يعادلها (1000)
 .ل.س لحامل شهادة الماجستير أو ما يعادلها (1500)
 .ل.س لحامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها (2000)

 (9المادة )
يمنح المحاضر المتعاقد معه للتدريس أو لإلشراف على الجوانب التطبيقية 

 ..ساعة أسبوعية وفق اآلتيتعويضًا شهريًا عن كل 
 .ل.س لحامل شهادة اإلجازة الجامعية أو ما يعادلها (2400)
 .ل.س لحامل شهادة الماجستير أو ما يعادلها (3600)
 .ل.س لحامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها (4500)
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ويشترط أال يزيد التعويض شهريًا على سقف األجر المحدد لوظيفة القائم 
 .باألعمال
 (10دة )الما

يعود لمجلس الجامعة المختص معادلة الشهادات غير السورية المشار 
إليها في المادتين السابقتين وذلك من أجل تحديد تعويضات وأجور 

 .المستحقين
 (11المادة )

تحدد أجور الساعات التدريسية في مدارس التمريض عن كل ساعة 
 ..تدريسية فعلية وفق اآلتي

 .المعهد التقاني أو ما يعادلهال.س لحامل شهادة  (600)
 .ل.س لحامل شهادة اإلجازة الجامعية أو ما يعادلها (800)

 .ل.س لحامل شهادة الماجستير أو ما يعادلها (1200)
 .ل.س لحامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها (1600)

 (12المادة )
حلة يجوز تكليف طالب الدراسات العليا القيام بأعمال تدريسية في المر  -أ

الجامعية وفق األسس التي يضعها مجلس التعليم العالي ويحدد التعويض 
 ..وفق اآلتي

ل.س تعويضًا شهريًا عن كل ساعة نظرية أسبوعيًا بما ال يزيد  (4000)
 .ساعات نظرية في األسبوع 4على 

ل.س تعويضًا شهريًا عن كل ساعة عملية أسبوعيًا بما ال يزيد  (2000)
 .في األسبوعساعة عملية  12على 

ال يجوز أن يزيد ما يتقاضاه الطالب عن الساعات العملية والنظرية  -ب
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شهريًا على أجر بدء التعيين لحملة اإلجازة الجامعية التي قبل على أساسها 
 .في الدراسات العليا

 (13المادة )
تحدد مكافأة الساعة الواحدة في اللقاءات العلمية في التعليم المفتوح لعضو 

لألستاذ و   ليرة سورية 3000التدريسية في مقر الجامعة بمبلغ قدره  الهيئة
 2100ليرة سورية للمدرس و  2400ليرة سورية لألستاذ المساعد و  2700

ليرة سورية لألستاذ و  4200ليرة سورية لعضو الهيئة الفنية وتحدد بمبلغ 
 3000ليرة سورية للمدرس و  3600ليرة سورية لألستاذ المساعد و  3900

 ليرة سورية لعضو الهيئة الفنية إذا تمت خارج مقر الجامعة في
محافظة أخرى على أال يزيد ما يتقاضاه عضو الهيئة التعليمية على 

 .ليرة سورية في كل فصل 300000
 (14المادة )

يحدد تعويض ترجمة رسالة عضو الهيئة التدريسية المعين ألول مرة إلى 
لنيل الدرجة العلمية المؤهلة للتعيين في عضوية اللغة العربية التي تقدم بها 

 ليرة سورية 25000الهيئة التدريسية ب 
 (15المادة )

ال يجوز أن يزيد ما يتقاضاه عضو الهيئة التعليمية من مكافآت 
وتعويضات بموجب أحكام هذا المرسوم من جامعته خالل السنة الميالدية 

 ..الواحدة النسب اآلتية
 .تب السنوي المقطوع لعضو الهيئة التدريسيةبالمئة من الرا 150
 .بالمئة من الراتب السنوي المقطوع لعضو الهيئة الفنية 75
 .بالمئة من الراتب السنوي المقطوع للمعيد 40
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 (16المادة )
تحدد أجور المتعاقدين السوريين أو العرب أو األجانب من ذوي الكفاءة 

ة في مختلف ميادين اإلدارة الجامعية العالية التي تؤهلهم لتقديم خبرتهم النادر 
 ..وفي مجال التدريس والتدريب في الجامعة وفق اآلتي

يعطى المتعاقد أجرًا يعادل الحد األدنى ألجر الشهادة المتعاقد على  -أ
 50أساسها وفق الجداول الملحقة بقانون العاملين األساسي في الدولة رقم 

بالمئة عن كل سنة خبرة بشرط أال  5مضافًا إليه زيادة مقدارها  2004لعام 
 ..يتجاوز أجر المتعاقد

سقف راتب األستاذ المحدد في قانون تنظيم الجامعات للحاصل على 
 .المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية

سقف راتب الفئة األولى المحدد في القانون األساسي للعاملين في الدولة 
 .ير أو اإلجازة الجامعية أو ما يعادلهمالحملة شهادة الماجست

إذا كان المتعاقد معه من السوريين من أصحاب المعاش يحدد أجره  -ب
وفق األسس المبينة أعاله وال يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من أجر 
مضافًا إليه معاشه التقاعدي السقوف المحددة في الفقرة )أ( السابقة حسب 

 .الحال
والتزامات المتعاقد معه من السوريين أو العرب أو تحدد حقوق  -ج

األجانب في عقود استخدامهم وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي 
 .وفق القوانين واألنظمة النافذة

 (17المادة )
من قانون تنظيم الجامعات تحدد أجور  112مع مراعاة أحكام المادة 

 ..السوريين واألجانب وفق اآلتيأعضاء الهيئة التدريسية من العرب غير 
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يمنح عضو هيئة التدريس أجرًا يعادل الحد األدنى للوظيفة المعين  -أ
الملحق بقانون تنظيم الجامعات مضافًا إليه  4على أساسها وفق الجدول رقم 

بالمئة عن كل سنة خدمة قضاها في التدريس الجامعي على  5زيادة مقدارها 
الوظيفة المعين على أساسها وفق الجدول أال يتجاوز ما يتقاضاه سقف 

 .المذكور أعاله
تحدد حقوق والتزامات المتعاقد معهم من العرب غير السوريين أو  -ب

األجانب في عقود استخدامهم وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي 
 .وفق القوانين واألنظمة النافذة

 (18المادة )
زارة التعليم العالي والبحث العلمي من تحدد النسبة المئوية المخصصة لو 

 .بالمئة 5مجموع الموارد الذاتية لكل جامعة بـ 
 (19المادة )

بالمئة من الحصيلة السنوية للرسم السنوي في كل  10تخصص نسبة 
من  16و  15جامعة ليصرف منها المنح واإلعانات المذكورة في البندين 

لمقادير والنسب واألسس والقواعد من قانون تنظيم الجامعات وفق ا 149المادة 
 .التي يضعها مجلس الجامعة

 (20المادة )
 /13و//6و / /5و / /2و / /1تصرف النفقة الناجمة عن المواد / -أ

 . من الموارد الذاتية للجامعة/19و //18و/ /15و/
و  /11و / /9و/ /8و / /4تصرف النفقة الناجمة عن المواد / -ب

 .اعتمادات الموازنة العامة من /17و/ /16و/ /14و/ /12/
من الموارد الذاتية  /7و / /3تصرف النفقة الناجمة عن المادتين / -ج
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 .بالنسبة ألعضاء الهيئة التعليمية ومن اعتمادات الموازنة العامة لغيرهم
 (21المادة )

 .2007لعام  /86يلغى المرسوم رقم /
 (22المادة )

ويعد نافذًا بدءا من أول الشهر ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه 
 .الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 .ميالدي 2020-11-4هجري الموافق ل 1442-3-18دمشق في 
 رئيس الجمهورية

 بشار األسد
https://www.sana.sy/?p=1250790 

 
الترويج الداخلي والخارجي لجذب االستثمارات ضمن دليل العمل  - 10

 االقتصادي

 2020. 11. 01 :وري الخبير الس
بأن الهيئة تعمل   بّين مدير هيئة االستثمار السورية مدين دياب في حديثه

حاليًا على إنهاء ما بدأت به من مشاريع لجذب وتشجيع االستثمار وتبسيط 
إجراءات إقامة المشاريع، ومنها مشروع المحطة الواحدة للمستثمر )مركز 

ط الشبكي( الذي يهدف إلى إعادة تقييم خدمة المستثمر، الدليل اإلجرائي، الرب
 .وتطوير منظومة تراخيص األعمال كأولوية لتشجيع االستثمار

وأشار إلى أن أبرز ما أنجز ضمن هذا المشروع ارتفاع عدد الجهات 
جهة عامة، وعدد الجهات العامة التي  26الممثلة في المحطة ليصل إلى 

جهة، وكنتيجة لذلك ارتفع عدد  12فوضت ممثليها تفويضاً جزئياً أو كلياً إلى 
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القطاعات والخدمات الجديدة، ومن أهمها خدمات قطاع االقتصاد والتجارة 
الخارجية، خدمات المصرف التجاري السوري، خدمات قطاع التأمينات 
االجتماعية والعمل، خدمات قطاع العدل، خدمات قطاع التربية، خدمات 

 .قطاع النفط والثروة المعدنية
اب إلى إنجاز الهيئة بالتعاون مع الوزارات عددًا من األدلة ولفت دي

اإلجرائية ومنها دليل خدمات التأمينات االجتماعية، ودليل خدمات قطاع 
 .التربية، ودليل خدمات قطاع العدل، باإلضافة إلى دليل األنشطة الزراعية
دنية وفي مشروع الربط الشبكي بّين أن الهيئة انتهت من تنفيذ األعمال الم

والكهربائية وأنظمة الحماية لغرفة المخّدمات، ووضعت دفاتر الشروط المالية 
والربط الشبكي ليتم البدء  (data center)والفنية للدراسة التحليلية والفنية للـ

 .بتوريد التجهيزات والبرمجيات
وكشف مدير هيئة االستثمار بأنه تم إعداد خريطة استثمارية وطنية لتوجيه 

ارات وتنميتها وتعزيزها مرتبطة بالسياسات االستثمارية القطاعية االستثم
والجغرافية، وتقدم جميع المعلومات الالزمة للمستثمر التخاذ قراره باالستثمار، 

فرصة استثمارية جديدة، تميزت بتحديد المواقع  188الفتًا إلى أنه تم تجهيز 
الوزارة المعنية لتلك  الجغرافية الالزمة إلقامتها وتقديم تسهيالت خاصة من

الفرص تتعلق بمنح موافقات الموقع، وتوفير البنية التحتية )ماء، كهرباء، 
 .صرف صحي( والخدمات، وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات

فرصة في قطاع الصناعات  94وأوضح أن هذه الفرص موزعة إلى 
فرص في  7فرصة في قطاع الصناعات االستخراجية، و 14التحويلية، و

 69فرص في قطاع الزراعة واإلنتاج الحيواني، و 4اع الكهرباء والطاقة، وقط
فرصة في قطاع السياحة والخدمات، وقد رّوجت الهيئة لها محليًا ودوليًا من 
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 .خالل قرص ترويجي
فرصة استثمارية نوعية منها في قطاعات )  12وأشار إلى أنه تم حجز 

كوارتزية، فلدسبار/، الصناعة  الصناعة االستخراجية / زيوليت، رخام، رمال
التحويلية /الخميرة الطرية والجافة، الكبريت الزراعي( وتم تشميلها بمرسوم 

 .تشجيع االستثمار تمهيدًا لتحويلها إلى مشاريع قائمة تلبي االحتياج
وقد طرحت الهيئة ضمن القرص الترويجي بالتنسيق مع المدن الصناعية 

عي مقاسم وعقارات جاهزة لالستثمار لحل ووزارة الزراعة واإلصالح الزرا 
مقسمًا جاهزًا في  1090مشكلة األراضي الصالحة إلقامة المشاريع وهي 

عقارات من وزارة الزراعة واإلصالح  7)الشيخ نجار، حسياء، عدرا(، مع طرح 
 .الزراعي

سعي الهيئة إلى دعم عدد من المشاريع االستثمارية   وأكد دياب للوطن
اج إلى تمويل بقرض مصرفي أو بشريك إلعادة إقالعها من المتوقفة وتحت

 .جديد، كفرص في منتدى المال والتأمين والمصارف
ولفت دياب إلى سعي هيئة االستثمار للترويج الفّعال للمناخ االستثماري 
في سورية داخليًا وخارجيًا إليصال صورة واضحة عن االستثمار لجذب 

دية ومهنية كبيرة تخدم االقتصاد الوطني، مستثمرين حقيقيين ذوي إمكانات ما
وخالل الفترة الماضية تم التنسيق مع الجهات المعنية إلنجاز خطة ترويجية 
وطنية لالستثمار في سورية ودعمها ماليًا ولوجستيًا، تصل إلى كل مستثمر 

 .محلي وأجنبي
وتم التعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين في برنامجها )دليل العمل 

قتصادي(، لتقديم عدد من المزايا والتسهيالت الالزمة لتدفق رؤوس األموال اال
األجنبية إلى سورية لالستثمار في شتى المجاالت من خالل حوافز وتسهيالت 
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 .قطاعية جاذبة للمستثمر السوري المغترب على وجه الخصوص
http://syrianexpert.net/?p=54280 

 
 طن وتدعمة بشكل مباشرقرارات اقتصادية تمس معيشة الموا - 11

 03/11/2020 :الخبير السوري 
حدد مجلس الوزراء سعر شراء محصول القمح من الفالحين للموسم 

ليرة لكل  100ليرة للكيلو غرام مع منح مكافأة تسليم بواقع  450المقبل بمبلغ 
كيلوغرام لمن يسوق أقماحه لمراكز مؤسسة الحبوب، وسعر شراء مادة الشعير 

ة للكيلو غرام، ووافق على منح التعويضات للفالحين المتضررين لير  200بـ 
ليرة للكيلو  600كغ لكل شجرة زيتون بسعر  17جراء الحرائق على أساس 

 .غرام
وتناول المجلس خالل جلسته األسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس 

 لدى رئيس مجلس الوزراء تعديل المؤثرات المالية الخاصة بتحفيز العاملين
المؤسسات العلمية والبحثية والتربوية وفق معدالت مناسبة، وناقش على وجه 
التحديد مشروعات صكوك تشريعية حول تحسين نسبة التعويضات وطبيعة 
العمل والحوافز والمكافآت للعاملين في قطاعي التربية والتعليم العالي، 

بجامعة  ومشروع صك تشريعي بإحداث كلية الهندسة المساحية والجيوماتية
 .تشرين

كما قرر مجلس الوزراء تجهيز صويمعتين معدنيتين في موقعي )دبسي عفنان 
وكفر جوم(، واإلسراع بتجهيز مركز استالم إضافي للقمح في الحسكة، مؤكدًا 
على تكثيف الجهود لتحسين واقع إنتاج رغيف الخبز والحفاظ على الوزن 

بشكل منتظم ومكافحة تهريب  المعتمد بمواصفات جيدة، وتوفير حاجة األفران
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 .الطحين
وطلب المهندس عرنوس من الفريق الحكومي بذل أقصى الجهود في التعاطي 
مع االحتياجات األساسية للمواطنين والمتابعة المستمرة لها وتجاوز العمل 
الروتيني وخلق المبادرات واجتراح الحلول ألي طارئ وتعزيز التعاون والتنسيق 

الصلة لضبط األسواق ومراقبة األسعار ومنع حدوث أي مع االتحادات ذات 
خلل ومحاسبة المخالفين وفق القوانين واألنظمة النافذة، بالتوازي مع وضع 
آليات تتبع للمشروعات المدرجة في البيان الحكومي ووضع المؤشرات 

 .والطرائق القابلة لقياس نسب اإلنجاز
راءات إضافية لتعزيز وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة اتخاذ إج

دور الجمعيات األهلية في دعم الجهود الحكومية لتحقيق التنمية االجتماعية، 
وتعزيز عمل المراكز الثقافية وإقامة ندوات حوارية لإلضاءة على القرارات 

 .المتخذة واالستفادة من اآلراء المطروحة في تطويرها
شاريع الصغيرة وناقش المجلس مذكرة وزارة االقتصاد حول واقع الم

والمتوسطة وتوفير متطلبات تطويرها ومقترحات معالجة الصعوبات، وطلب 
موافاة وزارة االقتصاد بالمالحظات لالستفادة منها في إقرار الخطة بصيغتها 

 .النهائية
وتم الطلب من الوزارات المعنية اإلسراع بإنجاز تنظيف وتعزيل المصارف 

ت سابقًا، والتأكيد على المدارس الخاصة المطرية وتالفي الثغرات التي حصل
االلتزام بتأمين وسائل النقل الالزمة لنقل الطالب والمدرسين، وتقديم مذكرة 
تتضمن خطوات تطوير واقعي قطاعي الصناعة والزراعة والتشبيك بينهما 
لتوفير حاجة السوق المحلية ورفد السورية للتجارة باحتياجاتها من المواد 

 http://syrianexpert.net/?p=54352 .األساسية
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 2020أكتوبر  24انفوجراف.. أسعار العمالت اليوم السبت  - 12

  - 2020أكتوبر//24السبت  

 
https://www.albawabhnews.com/4168654 

 
ورشه عمل بعنوان األزمات المعيشية واالقتصادية في ظل  - 13

 الحصار االقتصادي

راسات والبحوث السكانية يقيم ورشة عمل بعنوان المعهد العالي للد 
  )األزمات المعيشية واالقتصادية في ظل الحصار االقتصادي(.

بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم ورئيس 
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جامعه دمشق الدكتور محمد يسار عابدين أقام اليوم المعهد العالي للدراسات 
شة عمل بعنوان األزمات المعيشية واالقتصادية في ظل والبحوث السكانية ور 

الحصار االقتتصادي )توصيف ومقترحات( على مدرج كلية الهندسة المدنية 
  بجامعة دمشق .

 
  وتناولت محاور الورشة :

  تأثير الحصار االقتصادي على الموارد وأزمات المعيشة االقتصادية.
  في ظل الحصار. واقع الصناعة والزراعة إنتاجًا وتسويقاً 

  التعامالت المالية وأئرها على التجارة الداخلية والخارجية.
  القوانين المحلية والدولية وتأثيرها على المعيشة واالقتصاد.

مشيرًا أن  ،د.ابراهيم أكد على أهمية الورشة والمواضيع التي طرحتها
   . الهدف منها هو المواطن وتقديم مقترحات حول التنمية االقتصادية

وقال د.ابراهيم: إن إحداث المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية جاء 
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لتأهيل وتدريب الكوادر في مجال السكان والتنمية المستدامة ودعم الدراسات 
العليا والبحوث السكانية ذات الصلة والتي تراعي الحاجات المجتمعية وسوق 

في دبلوم التأهيل والتخصص  العمل ... مضيفاً أن مشاريع تخرج الطلبة سواء
يؤدي بدوره إلى  ،في العلوم السكانية أو في ماجستير التأهيل والتخصص

  المعرفة في كيفية إجراء الدراسات والبحوث العلمية .
وأشار الدكتور ابراهيم إلى أن مشاركة وزارة الصحة والزراعة والشؤون 

مة واإلسكان وهيئة تخطيط االجتماعية واإلدارة المحلية والبيئة واألشغال العا
الدولة في هذه الورشة يدعم التشاركية والتعاون بين الوزارات، متمنيًا أن تخرج 

   ورشة العمل بمقترحات وتوصيات هامة .
بدوره د.حيدر عباس عميد المعهد أكد أن الهدف من الورشة هو مناقشة 

ة والحصار األزمات المعيشية التي جاءت نتيجة الحرب العدوانية على سوري
الجائر والتي تتمثل بتراجع الزراعة وتوقف الكثير من المصانع واالستيراد 
والتصدير األمر الذي أثر على الحياة المعيشية واالقتصادية وغالء 

   األسعار.
حضر ورشة العمل ممثلون عن الفعاليات االقتصادية والتجارية وهيئات 

 ورية.البحث العلمي واألكاديمي في الجامعات الس
http://damascusuniversity.edu.sy/index.php?lang=1&set=4&type=1&id=5523 

 
مؤسسة وثيقة وطن وبالتعاون مع بنك سورية الدولي اإلسالمي  - 14

 ″2020جائزة حكايتي ” تطلق نتائج 

برعاية بنك سورية الدولي اإلسالمي أقامت مؤسسة وثيقة وطن يوم أمس 
 ″2020جائزة حكايتي ” إلعالن عن نتائج فعالية ا 18/11/2020األربعاء 

ألفضل قصة واقعية قصيرة على مدرج مكتبة األسد بدمشق بحضور عدد 
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من الشخصيات الرسمية والفكرية واإلعالمية وممثلي قطاعات المجتمع 
واألعمال ومتطوعي المؤسسة وضيوفها المهتمين من داخل سورية ومن 

 .واألجنبية العاملة بدمشق البعثات الدبلوماسية والثقافية العربية
وتهدف جائزة حكايتي إلى نشر وتعميق الوعي بالتأريخ الشفوي وإغناء 
أرشيف المؤسسة بالروايات التي تحكي وقائع شهدها كتابها بأنفسهم وذلك 
وفق القواعد المعيارية لحماية الخصوصية التي تتقيد بها المؤسسة ونظرًا 

مجلس أمناء مؤسسة وثيقة وطن  فقد قرر 2019لنجاح الجائزة في عام 
 .جعلها جائزة سنوية

( قصة مكتوبة وصوتية مسجلة 800) 2020ورد إلى المؤسسة في عام 
باللغة العربية خضعت للتحكيم من قبل لجنة تحكيم مستقلة وفق ثالثة معايير: 
موضوعية سرد األحداث الواقعية، والمغزى اإلنساني، ورقي التعبير 

 .والصياغة
قصة موزعة على أربع  12لجنة التحكيم إلى انتخاب أفضل  وقد توصلت

فئات عمرية ُمنحت جوائز وفق ثالث سويات : ذهبية وفضية وبرونزية تم 
 .اإلعالن عن الفائزين بها وتسلمهم لها ضمن الفعالية

وفي ختام الحفل قدم مجلس أمناء مؤسسة وثيقة وطن درع تكريمي وشهادة 
لي اإلسالمي للدعم الذي قدمه في إنجاح فعالية شكر وتقدير لبنك سورية الدو 

 .جائزة حكايتي
تجدر اإلشارة إلى أن بنك سورية الدولي اإلسالمي دعم جائزة حكايتي 

توثيق ” إلى جانب توليه بالتعاون مع مؤسسة وثيقة وطن مشروع  2020
 .”تاريخ قطاع المال والمصارف في سورية

( مليارات 5سس برأسمال قدره )يذكر أن بنك سورية الدولي اإلسالمي تأ



  M E A K-Weekly Economic Report                              سبوعيم ع ك التقرير االقتصادي األ

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

 ــ 39ــ 

مليار ليرة وبدأ تقديم أعماله المصرفية  15ليرة سورية وقام برفعه ليصل إلى 
 .2007في الربع الثالث من عام 

فرعًا ومكتبًا منتشره في مختلف المناطق  28ويبلغ عدد فروعه ومكاتبه
ألف متعامل حتى  250السورية، ووصل عدد عمالء البنك إلى أكثر من 

ويعد البنك من أكبر البنوك السورية الخاصة من حيث  2019اية العام نه
ألف مساهم، ومن أهم غايات  13عدد المساهمين حيث بلغ عددهم حوالى 

البنك توفير وتقديم الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية 
يع وممارسة أعمال التمويل واالستثمار القائمة على غير أساس الفائدة في جم

صورها وأشكالها، والمساهمة في عملية التنمية االقتصادية في سورية من 
خالل قيام البنك بالمساهمة في عملية التمويل واالستثمار الالزمة لتلبية 
احتياجات المشاريع اإلنمائية المختلفة بما ينسجم وأحكام الشريعة اإلسالمية، 

في معدالت العائد على إضافة إلى تحقيق نمو دائم ومتصاعد في الربحية و 
 /https://www.almalsy.com/21967   .حقوق المساهمين

 
 بيان صحفي بنك سورية الدولي اإلسالمي - 15

 مؤسسة وثيقة وطن وبالتعاون مع بنك سورية الدولي اإلسالمي 
 "2020تطلق نتائج " جائزة حكايتي 

: برعاية بنك سورية الدولي 2020تشرين الثاني 19\دمشق–سورية
 18/11/2020مي أقامت مؤسسة وثيقة وطن  يوم أمس األربعاء اإلسال

" ألفضل قصة واقعية قصيرة 2020فعالية اإلعالن عن نتائج " جائزة حكايتي 
على مدرج مكتبة األسد بدمشق بحضور عدد من الشخصيات الرسمية 
والفكرية واإلعالمية وممثلي قطاعات المجتمع واألعمال ومتطوعي المؤسسة 
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لمهتمين من داخل سورية ومن البعثات الدبلوماسية والثقافية العربية وضيوفها ا
 واألجنبية العاملة بدمشق.

وتهدف جائزة حكايتي إلى نشر وتعميق الوعي بالتأريخ الشفوي وإغناء 
أرشيف المؤسسة بالروايات التي تحكي وقائع شهدها كتابها بأنفسهم وذلك 

التي تتقيد بها المؤسسة ونظرًا وفق القواعد المعيارية لحماية الخصوصية 
فقد قرر مجلس أمناء مؤسسة وثيقة وطن  2019لنجاح الجائزة في عام 

 جعلها جائزة سنوية.
( قصة مكتوبة وصوتية مسجلة 800) 2020ورد إلى المؤسسة في عام 

باللغة العربية خضعت للتحكيم من قبل لجنة تحكيم مستقلة وفق ثالثة معايير: 
اث الواقعية، والمغزى اإلنساني، ورقي التعبير موضوعية سرد األحد

 والصياغة.
قصة موزعة على أربع  12وقد توصلت لجنة التحكيم إلى انتخاب أفضل 

فئات عمرية ُمنحت جوائز وفق ثالث سويات : ذهبية وفضية وبرونزية تم 
 اإلعالن عن الفائزين بها وتسلمهم لها ضمن الفعالية.

اء مؤسسة وثيقة وطن درع تكريمي وشهادة وفي ختام الحفل قدم مجلس أمن
شكر وتقدير لبنك سورية الدولي اإلسالمي للدعم الذي قدمه في إنجاح فعالية 

 جائزة حكايتي.
تجدر اإلشارة إلى أن بنك سورية الدولي اإلسالمي دعم جائزة حكايتي 

إلى جانب توليه بالتعاون مع مؤسسة وثيقة وطن مشروع " توثيق  2020
 المال والمصارف في سورية". تاريخ قطاع

 معلومات عن البنك:
( مليارات 5يذكر أن بنك سورية الدولي اإلسالمي تأسس برأسمال قدره )
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مليار ليرة وبدأ تقديم أعماله المصرفية  15ليرة سورية وقام برفعه ليصل إلى 
 .2007في الربع الثالث من عام 

ه في مختلف المناطق فرعًا ومكتبًا منتشر   28ويبلغ عدد فروعه ومكاتبه
ألف متعامل حتى  250السورية، ووصل عدد عمالء البنك إلى أكثر من 

ويعد البنك من أكبر البنوك السورية الخاصة من حيث  2019نهاية العام 
ألف مساهم، ومن أهم غايات  13عدد المساهمين حيث بلغ عددهم حوالى 

ريعة اإلسالمية البنك توفير وتقديم الخدمات المصرفية وفق أحكام الش
وممارسة أعمال التمويل واالستثمار القائمة على غير أساس الفائدة في جميع 
صورها وأشكالها، والمساهمة في عملية التنمية االقتصادية في سورية من 
خالل قيام البنك بالمساهمة في عملية التمويل واالستثمار الالزمة لتلبية 

بما ينسجم وأحكام الشريعة اإلسالمية،  احتياجات المشاريع اإلنمائية المختلفة
إضافة إلى تحقيق نمو دائم ومتصاعد في الربحية وفي معدالت العائد على 

 حقوق المساهمين.
 

هناك يكمن سّر ارتفاع سعر صرف الدوالر في سورية..عطاسهم  - 16
 !!سبب زكامنا ؟

 :الخبير السوري 
صراعيها باتجاه باتت سوق الصرف اللبنانية بوابة الريح المفتوحة على م

األسواق السورية..وتتكفل وسائل االتصال السريعة بتسعير سعر صرف 
الدوالر في األسواق السورية، بناء على األزمة النقدية الكبرى في لبنان، وهذا 
ما بات واضحًا، وغدا السؤال دومًا عن أحوال سعر الصرف في لبنان لمعرفة 

أية أسباب اقتصادية بنيوية  سر تذبذب سعر الصرف في سورية، بعيدًا عن
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 .تتعلق باالقتصاد السوري، أو المؤثرات الموضوعية على سعر الصرف
إذ يواصل سعر صرف الدوالر األمريكي ارتفاعه مقابل الليرة اللبنانية في 

للشراء، فيما يحافظ سعر  8250للبيع، و 8175السوق السوداء، ليسجل 
ية في مصرف لبنان المركزي على صرف الدوالرالرسمي مقابل الليرة اللبنان

 .ليرة لبنانية 1507
 صحيفة: منظومة خارجية تضرب الليرة اللبنانية بأدوات داخلية

وكان سعر صرف الدوالر مقابل الليرة اللبنانية قد انخفض إلى حدود 
ليرة لبنانية بعد تكليف الرئيس سعد الدين الحريري لتشكيل الحكومة  6000
 .الجديدة

، إنه ال يوجد سقف ”سبوتنيك”صادي جهاد الحكيم وفقًا لـالخبير االقت
 .سيصل سعر صرف الدوالر مقابل الليرة اللبنانية إليه

سعر صرف الدوالر في لبنان لم يكن ينخفض ويرتفع وفقًا “وقال: إن 
لظروف اقتصادية بحتة، هناك عدة عوامل تؤثر على التقلبات، وبعض 

سياسية، وبالتالي ليست فقط األسباب األحيان يتم ربط التقلبات بمواضيع 
المالية واالقتصادية هي من تحرك سعر صرف الدوالر في السوق الموازي، 

 .”لدينا العبين كبار يستطيعون التأثير على سعر الصرف ويتالعبون به
وأوضح الحكيم أن سوق سعر الصرف الموازي ال يتسم بالكفاءة الالزمة 

ي العالم، وبالتالي ليس لديه الكفاءة الالزمة الموجودة في بقية أسواق القطع ف
 .وهو يرتفع تارة وينخفض طوراً 

الحكومة المقبلة إن لم تكن مستقلة فإن األمور لن تتغير، وحتى “وأكد أن 
لو انخفض سعر صرف الدوالر عند تشكيل الحكومة المقبلة سيكون بشكل 

ل والخارج ظرفي ما لم تشكل حكومة من شخصيات مستقلة تعطي ثقة للداخ
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الفتاً إلى أن أزمة المصارف ال تزال قائمة وإذا لم تحل فإن أزمة ”. وللمغتربين
 .االقتصاد في البالد لن تحل وبالتالي لن يحل سعر الصرف

وأوضح الحكيم أن فتح وإغالق االقتصاد بشكل متكرر ضمن إجراءات 
التخفيف من انتشار فيروس كورونا، بدون أي دراسة يضر بالصحة 

القتصاد، و يضع ضغطًا على المؤسسات التي كانت ال تزال مستمرة وا
 .بقطاعات معينة، وبالتالي ستتفاقم نسبة الفقر والبطالة

اإلقفال يؤثر على سعر الصرف ألنه “ولفت الخبير االقتصادي إلى أن 
يؤدي إلى تراجع االقتصاد أكثر، وبدل أن تكون الحركة االقتصادية مستمرة 

من حدة تدهور سعر صرف الدوالر، على المدى الطويل  من أجل التخفيف
يساهم بتدهور سعر صرف الدوالر أكثر ألنه عندما ال يكون لدينا قطاعات 
اقتصادية فكيف سنستقطب دوالرات من الخارج، اإلقفال يقوض ما تبقى من 

 .”مؤسسات اقتصادية في لبنان ومشكوك بجدوى أمره، وبالتالي سيؤثر سلبا
http://syrianexpert.net/?p=54805 

 
 )أسعار الظل( (103حديث األربعاء االقتصادي رقم ) - 17

الظل دومًا هو نتيجة وجود الضوء أو النور وال يمكن أن تحدث دونهما، 
وهناك مصطلحات استنبطت من الظل معاني الخيار األخر أو البديل الثاني 

اقتصاد الظل ومنها حكومة الظل وبرلمان الظل في الديمقراطيات الغربية و 
 لإلشارة إلى النشاطات االقتصادية غير المرخصة وغير الرسمية.

ولكن ما عالقة ذلك كله باألسعار وكيف تكون هناك أسعار ظل وهل 
هناك أسعار نور؟ وكيف يتم اعتمادها وتداولها وهل تحابي الفقراء والمساكين 

! أو أنها في هذا الزمن الصعب من الغالء الفاحش واإلنهاك المتواصل !!
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في هذه المقالة سنبحر  وسيلة إلعادة تقييم أساليب محددة في االستثمارات.
 في خضم موضوع قديم / جديد ولنرى مدى أهميته لالقتصاد السوري.

تعكس أسعار الظل عادًة سياسة الحكومات الرامية إلى الحّد من )أو 
ختالل في زيادة( استخدام بعض الموارد أو بعض السلع، ففي حالة ظهور ا

ميزان المدفوعات فإن الطلب على القطع األجنبي بسعر الصرف الرسمي 
يفوق الكمية المعروضة منه وبالتالي تعطي هذه السياسة األفضلية لكل عملية 
تحقق وفرًا من القطع ويمكن التعبير عن ذلك بإعطاء القطع سعرًا أعلى من 

الموضوع بأن األولى  سعر السوق ويتركز االختالف بين طرفين الحساب لهذا
تعطي دورًا أساسيًا للتجارة الدولية ودورًا محدودًا للتخطيط بينما تعطي الثانية 

كما تستخدم الطريقة األولى األسعار الدولية ويعتبر  دورًا أكبر للتخطيط.
االدخار المعيار األساسي للتقييم بينما تستخدم الطريقة الثانية أسعار السوق 

 دة االستهالك الحالي كأساس في عملية التقييم.المحلية وتعتبر وح
حيث يعتبر هدف االستهالك اإلجمالي أساس الحساب في هذه الطريقة 

 -كما أنها تأخذ في اعتبارها أهدافًا تنموية أخرى مثل )إعادة توزيع الدخل
توفير فرص عمل( ورغم أن هدف النمو االقتصادي ال يظهر مباشرة في تلك 

عتبر متضمنًا في هدف االستهالك اإلجمالي نظرًا ألن كل الطريقة إال أنه ي
 من اإلنتاج المحلي والدخل القومي يمكن أن يترجم إلى االستهالك واالستثمار.
وتشير هذه الطريقة إلى موضوع المؤشرات القومية وتحديد األثقال 

 الترجيحية المتعلقة بإعادة توزيع الدخل وفق نماذج تنموية بيانية.
هذه الطريقة كيفية حساب معدل الخصم من وجهة النظر كما توضح 

القومية والذي يرتبط بعنصرين هما ندرة أو وفرة رؤوس األموال واختيارات 
المجتمع المتمثلة )بسياسات الحكومة( وبين االستهالك الحالي والمستقبلي 
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)أي االدخار( وتبعًا لذلك يمكن تقدير هذا المعدل )نظريًا( من خالل نموذج 
نمو ذي أمد بعيد يحدد من بين عناصر أخرى تطورات استهالك األجيال لل

وبشكل عام يمكن اعتبار الفرضيات الالزمة لتبرير استخدام العائد  المقبلة.
الحدي لرأس المال كمعدل للخصم أكثر دقة وفي هذا اإلطار تبدو فرضية 

ثمار إلى أن نمو أمثل لالقتصاد أمرًا أساسيًا حيث يتعين االستمرار في االست
يصبح العائد الصافي لرأس المال )من وجهة النظر الجماعي( كافيًا ليعوض 
الفرق بين قيمة االستهالك الحدي الحالي وقيمة االستهالك الحدي الالحق 
أي إلى أن يتساوى العائد الحدي لرأس المال مع معدل الخصم ولكن هذا 

اعي والذي يعكس العائد هو عبارة عن عائد حدي من وجهة النظر الجم
 العجز الناجم عن الظروف السياسية واالجتماعية بما في ذلك ندرة الموارد.

أي أن سعر الظل رأس المال هو النسبة بين العائد الحدي لرأس المال 
ومعدل الخصم وإذا أدخلنا للتحليل القيمة االجتماعية لالستثمار فإنه ينبغي 

ُيعرف بأنه النسبة بين العائد إدخال مفهوم معدل الربح االجتماعي الذي 
 الحدي االجتماعي رأس المال وقيمته االجتماعية )سعره للظل(.

مع اإلشارة إلى أن معدل الربح االجتماعي ليس متغيرًا مستقاًل يتيح 
استنتاج معدل الخصم وبالتالي فإن تحديد معدل الربح االجتماعي يجب ان 

هو تابع بدوره لمعدل الخصم يترافق مع تحديد سعر الظل لالستثمار الذي 
وبالتالي فإن تقدير معدل الخصم من خالل معدل الربح االجتماعي ليس 
ممكنًا بشكل عام أما بالنسبة لتحديد سعر الظل لليد العاملة فهناك عاملين 

 أساسيين يحددان هذا السعر للتكلفة االجتماعية لليد العاملة هما:
لتكلفة المباشرة لليد العاملة نتيجة . تكلفة الظل المباشرة: حيث تعادل ا1

انتقالها إلى المشروع قيد الدراسة للنقص الناجم عن ذلك وإنتاج القطاع الذي 
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كانت تعمل به أساساً والبد في هذه الحالة من معرفة منشأ هذه األيدي العاملة 
فإذا كان نموذج النمو يهدف إلى تحقيق التشغيل الكامل لليد العاملة وغلى 

ادل للدخول فيقتضي ذلك تخفيض تكلفة اليد العاملة، اما إذا كان توزيع ع
هدفه زيادة االدخار من اجل المساهمة في االستثمار للحد من االستهالك 

 الفوري فغن تكلفة جيدة تضاف إلى التكلفة المباشرة لليد العاملة.
. تكلفة الظل غير المباشر: وهي تعتبر كنتيجة لتوفير موارد جديدة 2
 االستهالك. لصالح

أما بالنسبة لسعر الظل للقطع األجنبي فإن أغلب البلدان النامية التي 
تعاني من عجز في ميزان مدفوعاتها ال تعكس أسعار صرفها الرسمية القيمة 
الحقيقية للقطع األجنبي باعتبارها غير قادرة وحدها على تحقيق توازن ميزان 

ظل للقطع األجنبي والذييعكس المدفوعات وهذا ما يفسر لماذا يكون سعر ال
 قيمته الحقيقية أعلى من سعر الصرف الرسمي.

يمكن اإلشارة أخيراً إلى أن تقييم المشروعات وفق الطرق التي تتركز على 
أسعار الظل يتم في إطار خطة تنموية توضح االختيارات السياسية 

ة وبتوزيع واالقتصادية األساسية مثل تلك المتعلقة بمستوى المعيشة وبالعمال
الدخول ووضع ميزان المدفوعات وبالتالي فإن تحديد أسعار الظل الواجب 
استخدامها في تحليل المشروعات يأخذ باالعتبار مختلف أوجه التنمية 
وتغيراتها مع الزمن مما يحول دون اعتماد تقييم المشروع على األسعار الحالية 

وهذا ما تحتاجه سورية  فحسب وإنما على التنبؤات بأسعار المستقبل أيضاً 
 فعاًل في مرحلة التطوير والنهوض القادمة.

 كتبه: د. عامر خربوطلي العيادة االقتصادية السورية فيسبوك
 Syrian Economic Clinic. 11/11/2020دمشق في 
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -خامسًا 
 مليار ليرة سورية 16غلة شركات الغزول تزداد  - 1

 03/11/2020 :الخبير السوري 
أظهرت المؤشرات اإلنتاجية والتسويقية لشركات الغزل التابعة للمؤسسة 
العامة للصناعات النسيجية تحقيق زيادة في قيمة االنتاج لغاية الربع الثالث 

مليار ليرة حيث  ١٢ من العام الجاري عن نفس الفترة من العام الماضي بلغت
مليار ليرة بمعدل تطور  /28،21٥بلغ إجمالي قيمة اإلنتاج لشركات الغزل /

 16،612(% وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق والبالغة 96)
 مليار ليرة

واظهرت المؤشرات التسويقية ان شركات الغزل حققت زيادة في مبيعاتها 
مليار ليرة  ١٦م الجاري عن العام الماضي بلغت لغاية الربع الثالث من العا

مليار  /34،860حيث بلغت قيمة إجمالي المبيعات لغاية لشركات الغزل / 
%( وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق  192ليرة وبمعدل تطور ) 

 . / مليار ليرة 18،167والبالغة / 
زيادة االسعار في خالل ويذكر ان الزيادة في قيمة المبيعات ناتج عن 

 http://syrianexpert.net/?p=54359  . الفترة الماضية من العام الجاري 

 
 ..مليارات ليرة زيادة في غلة غزل جبلة ٦ - 2

 23/11/2020 :الخبير السوري 
أكدت مديرة التخطيط في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية المهندسة 

حققت زيادة في قيمة اإلنتاج بلغت  غنوة رسول أن الشركة العامة لغزل جبلة
نحو أكثر من مليار و مئتي مليون ليرة لغاية شهر تشرين األول. مبينة أن 
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 2020إجمالي قيمة اإلنتاج الفعلية للشركة لغاية تشرين األول لعام الجاري 
%( عن الفترة 186( مليار ليرة بمعدل تطور بلغ ) 2،55٥بلغت نحو ) 

( 1،370ق والبالغة أجمالي قيمة مبيعاتها نحو ) المماثلة من العام الساب
 .مليار ليرة

وأوضحت رسول للثورة أن الشركة حققت زيادة في مبيعاتها وصلت إلى 
مليارات ليرة. مشيرة إلى أن إجمالي قيمة المبيعات لغاية شهر تشرين  ٦نحو 

( مليارات ليرة وبمعدل 8،18٥للشركة وصلت إلى نحو ) 2020األول لعام 
%( مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق والبالغة نحو  423) تطور

( مليار ليرة مبينة أن سبب ارتفاع المعدل في المبيعات هو ارتفاع 1،92٤)
 http://syrianexpert.net/?p=54847أسعار الغزول خالل الفترة الماضية. 

 
ش لهذا السبب كان أهلينا يسموا خمسة القروش فرنك وعشرة القرو  - 3

 فرنكين 
حين كانت  1939كتب على الليرة السورية الورقية التي تم طبعها سنة 

سورية خاضعة لالنتداب الفرنسي )تدفع لحاملها لقاء شك على باريس بقيمة 
فرنكًا !!( يعني أيام االنتداب الفرنسي كانت قيمة الليرة السورية الواحدة  20
قروش سورية  5الفرنسي كانت بمعنى آخر قيمة الفرنك  فرنكًا فرنسياً  20= 

 فقط ال غير !!
وكمان كان السوري  و تسمي الخمس قروش فرنك والعشر قروش فرنكين

لما بدو يحكي عن شغلة ما لها قيمة يقول )ما بتسوى فرنك( طبعاً اليوم فرنسا 
 صارت تتعامل باليورو.
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 ”المؤسسة السورية للتأمين”الحكومة تعيد تشكيل مجلس إدارة  - 4

 :السوري  الخبير
أصدر رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، قرارا بإعادة تشكيل مجلس 

 .إدارة المؤسسة السورية للتأمين
 وبموجب القرار يرأس المجلس نقيب صيادلة دمشق الدكتورة علياء األسد، 

 .مدير عام المؤسسة نزار زيود نائبًا للرئيس
 وضم المجلس عضوية كل من: 

 لتأمين عبد العزيز صليبي، معاون المؤسسة السورية ل
 كلية االقتصاد،  –والدكتور أحمد العلي من جامعة دمشق 

 والدكتور حسان إسماعيل من المعهد العالي إلدارة األعمال، 
 والدكتور ياسر حسن من هيئة البحوث العلمية، 

 وعزيزة قالع مديرة التأمين الصحي في المؤسسة، 
 .سن ممثلين عن العمالوعبد القادر نحاس ، وعبد المحسن الح

 http://syrianexpert.net/?p=55196 
 
 .. لجنة مالية الصالح النظام الضريبي - 5 

 .. الوطن :المصدر 
شكل وزير المالية كنان ياغي لجنة جديدة لدراسة النظام الضريبي السوري 
ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة واقتراح التعديالت التشريعية الالزمة في 

ر رؤية اإلصالح في السياسة الضريبية وفي ضوء السياسة المالية إطا
واالقتصادية العامة للدولة، على أن تحدد اجتماعات هذه اللجنة بما ال يقل 
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 عن اجتماعين شهريًا، وحسب قرار تشكيل اللجنة
فهي برئاسة وزير المالية كنان ياغي ونائب رئيس اللجنة معاون وزير 

 .ات رياض عبد الرؤوفالمالية لشؤون اإليراد
وعضوية كل من معاون وزير المالية للشؤون اإلدارية والقانونية بسام عبد 
النبي ومدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس والمدير التنفيذي 
لسوق دمشق لألوراق المالية عبد الرزاق قاسم واألستاذ في كلية الحقوق في 

وكل من الدكتور إبراهيم العدي وحسين  جامعة دمشق محمد خير العكام
دحدوح من كلية االقتصاد في جامعة دمشق والدكتور دريد درغام بصفته خبيرًا 
اقتصاديًا، ومدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم عماد 

 .السوقي ومدير التأهيل والتدريب في الهيئة مازن نظام
 http://syrianexpert.net/?p=55664.. الوطن

 
 انتهى التقرير

The report ended 
Raport się zakończył 
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