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 ارسل لسيادتكم:  تحية طيبة،
 2021 /326رير االقتصادي األسبوعي رقم م ع ك التق

 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 
ة منشورة في التقرير واردة في التقرير، ألن المصدر المثبت في أسفل كل ماد

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

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

 ه من القائمة البريدية.ليتم حذف اسم
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 االقتصاد السوري أخبار 

الرئيس األسد يصدر مرسومًا بإعفاء مستلزمات اإلنتاج لصناعة  - 1
 سوم الجمركيةالمستحضرات البيطرية العالجية والوقائية من الر 

 :الخبير السوري 
( 36أصدر الرئيس بشار األسد، اليوم الثالثاء، المرسوم التشريعي رقم )

القاضي بإعفاء مستلزمات اإلنتاج والمواد األولية الداخلة في  2020لعام 
صناعة المستحضرات البيطرية العالجية والوقائية من الرسوم الجمركية وكافة 

 .على االستيرادالضرائب األخرى المفروضة 
 ..وفيما يلي نص المرسوم التشريعي

 (36) المرسوم التشريعي رقم
 رئيس الجمهورية

 .بناء على أحكام الدستور
 :يرسم ما يلي

تعفى مستلزمات اإلنتاج والمواد األولية الداخلة في صناعة  -1المادة 
في المستحضرات البيطرية العالجية والوقائية من الرسوم الجمركية المحددة 

 2014( لعام 377جدول التعرفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم )
 .وكافة الضرائب والرسوم األخرى المفروضة على االستيراد

يعمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي لمدة عام واحد اعتبارًا من  -2المادة 
 .تاريخ نفاذه
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ام هذا المرسوم تصدر التعليمات التنفيذية الالزمة لتطبيق أحك -3المادة 
التشريعي بقرار من وزير الزراعة واإلصالح الزراعي بالتنسيق مع كل من 

 .”المالية والصحة واالقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة“وزراء 
 .ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية -4المادة 

 .ميالدي 2020-12-29هجري الموافق لـ  1442-5-14دمشق في 
 الجمهوريةرئيس 

 بشار األسد
http://syrianexpert.net/?p=55559 

 
بتوقيع المهندس عرنوس..الجميع ” ألف باء التنمية” رؤية جديدة لـ  - 2

 ..”الورشة الوطنية” شريك والحكومة قائدة ما يشبه 

 
 23/01/2021الخبير السوري  –ناظم عيد 

عطافًا الفتًا في تسّجل الحكومة السوري منذ بضعة أشهر وحتى اليوم، ان
توجيه بوصلة عنايتها وأعمالها، وبدا واضحًا من خالل مجريات راهنة وسابقة 

بحكم  –قريبة، أن ثمة تعاٍط غير مسبوق مع ملفات باتت ساخنة وملّحة 
وليست هذه الملّفات محصورة بملف  –الظروف القاسية التي تمّر بها البالد 

مر ذلك إلى ما يتصل بتفاصيل المشتقات النفطية والقمح، بل يتعدى األ
ويوميات المواطن السوري، في الجزء المرتبط باستنهاض ما أمكن من موارد، 
وخلق حالة من التشاركية التنموية الحقيقية، بين كل المؤسسات والمكونات 
القادرة على إرساء فعل بّناء في المسألة التنموية، إلي تبدو معقدة اليوم إلى 
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 .حد كبير
 –عقالء بعيدون عن االنفعاالت وجذوة االستعراض  –راقبون و يعتبر م

أن في حنايا تعاطي حكومة المهندس عرنوس مع القضايا التنموية، تحواًل 
باتجاه أولويات أهملتها كافة الحكومات السابقة، في زمن االسترخاء، على 

لمساءلة، الرغم أنها كانت أولويات دولة، إال أنها القت إهمااًل تنفيذيًا يستحق ا
 .وفق وجهة نظر هؤالء المراقبون وهم من مرتبة خبراء

وينظر محللو االقتصاد والتنمية بعين التفاؤل حاليًا، إلى المنطلق الذي 
بدا أساسيا في توجهات المهندس عرنوس، والمتعّلق بزج كل طاقات الفعل 

ؤالء االقتصادي في العمل التنموي، ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم، ويرتكز ه
على تفاصيل بالغة األهمية في حديث رئيس مجلس الوزراء أمام أعضاء 
مجلس الشعب مطلع األسبوع الفائت، وحالة المكاشفة التي تنطوي على إدراك 
عميق لحجم مسؤوليات الجميع، على قاعدة اإلدراك بأن الظرف لم يعد ظرف 

ق ممأسس تقاذف مسؤوليات، بل على الجميع أن يتحمل مسؤولياته وفق نس
وهي الحيثية التي لم تكن تلقى االكتراث المطلوب  –كل في موقعه وميدانه  –

 .كفاية لتحقيق الحد المقبول من التكامل في األدوار
إذ لم يكن في الخطاب التنفيذي هذه المرة أي مالمح للهروب من المهام، 

لي ولم يكن مجرد بيان بروتوكولي درجت الحكومات على الدفع به أمام ممث
وهذه هي ” كشف حساب لإلنجاز” الشعب، بل كان بيانًا للوقائع مشفوعًا بـ 

 .الموضوعية البناءة التي يتوخاها كل باحث في التفاصيل
ويأتي رأي الخبراء من جملة متابعات متتالية لما يرشح عن الرواق 
التنفيذي من أنباء، عن خالصات االجتماعات التي اعتاد المهندس عرنوس 

 .رها بما قّل ودّل، بعيدًا عن االستعراض اإلعالميأن يختص
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أيضًا  –ويلفت بعضهم إلى مجريات اللقاء مع االتحاد العام للفالحين 
، لكثافة الطروحات ”الدسم” وهو اللقاء الموصوف بـ  -األسبوع الفائت

والمعطيات التي احتضنها االجتماع، والخطاب التصالحي للمهندس عرنوس 
ر تنظم اقتصادي يمكن أن يكون فاعاًل على المستوى في توجهه إلى أكب

 .التنموي، في أهم قطاع اقتصادي وهو القطاع الزراعي
إذ كان واضحًا أن المهندس عرنوس يدرك أهمية الدور الذي يمكن أن 

واألقدر بإمكاناته  –األوسع انتشاراً أفقياً على مستوى سورية  -يقوم به االتحاد
ثق من طبيعة إشرافة على الشريحة األوسع من قوام المادية وباختصاصه المنب

بالتالي طلب من االتحاد تحقيق ”..األرياف والفالحين” القوى الفاعلة اقتصادياً 
زراعية قائدة في هذا   التحول المطلوب أساسًا، نحو اجتراح مطارح استثمارية

عات المضمار بالغ الحيوية، كما طلب مزيدًا من التركيز على رعاية المشرو 
الصغيرة ومتناهية الصغر، وهي المشروعات التي تزخر بها األرياف 

وتشكل قوام واعد  ” home products ”صناعات ومنتجات بيتية  من
لسلسلة مشاريع تصنيع زراعي مؤثر على مستوى الكفاية المحلية، و أيضًا 
 على مستوى بنية الصادرات، بما أن العالم ال ينتظر من بلد زراعي أن يصدر

 .منتجات اقتصاد المعرفة والتنكولوجيا المعقدةمثال
بالفعل نبدو اليوم أمام جرعة تفاؤل حقيقية، بأن التشاركية بين المؤسسات 
المسؤولة عن الفعل التنموي، ستكون ذات نتائج هامة في المدى المتوسط، 
بما في ذلك المواطن الذي يملك وسيلة إنتاج، وعلى الغالب هي األرض 

 .الزراعية
المهم أننا بدأنا ورحلة األلف ميل تبدأ بخطوة كما يقال، وهي البداية التي 
أطلقها المهندس عرنوس، وكانت واجبة منذ سنوات وسنوات، فالرجل التقط 
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رأس الخيط في مفهوم التنمية اإلنتاجية، ويحاول تسليمه لكل من هو قادر 
الورشة ” هذه على أداء دور مثمر، دون أن يتخلى عن الدور القيادي في 

الذي يقع على عاتق الحكومة، التي ال تطلب يد المساعدة، بل تمد ” الوطنية
فهذه هي خالصة ”..اعمل ونحن معك” يدها لمساعدة من يرغب على طريقة 

ومضمون الخطاب الذي يعتمده رئيس مجلس الوزراء، ويبدو أنه القى صدى 
رئيس ” ، الذي أدلى رئيسه إيجابيًا من قبل الجميع، بمن فيهم اتحاد الفالحين

بتصريحات تؤكد القناعة باإلسراع في تنفيذ األجندة ” االتحاد العام للفالحين
 http://syrianexpert.net/?p=55955  .التي رسمها لهم المهندس عرنوس

 
مجلس الشعب يقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  - 3
2021 

  2020-12-15 
س الشعب اليوم في جلسته الرابعة والعشرين من الدورة العادية أقر مجل 

األولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس 
 وأصبح قانونا. 2021مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

ة وحددت اعتمادات مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالي
مليار ليرة سورية وقدرت اعتمادات العمليات  8500بمبلغ إجمالي قدره  2021

مليار ليرة بينما اعتمادات العمليات االستثمارية بـ  7000الجارية بمبلغ قدره 
 47505مليار ليرة علما أنه تم رصد اعتمادات لفرص العمل المقدرة بـ  1500

 مليار ليرة سورية. 25فرص بمبلغ قدره 
دت االعتمادات المرصودة للرواتب واألجور والتعويضات بمبلغ كما حد

مليار  3500مليار ليرة واعتمادات الدعم االجتماعي بمبلغ قدره  1018قدره 
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مليار ليرة سورية  50ليرة سورية والصندوق الوطني للمعونة االجتماعية بمبلغ 
ويني والخميرة مليار ليرة والدقيق التم 50وصندوق دعم اإلنتاج الزراعي بمبلغ 

مليار ليرة والطاقة  2700مليار ليرة والمشتقات النفطية بـ  700بمبلغ 
وتضمن مشروع قانون الموازنة العامة عددا  مليار ليرة. 1800الكهربائية بـ 

من المواد حول سقوف المبالغ المرصودة للمكافآت التشجيعية للعاملين في 
ت والمدن والبلدات والبلديات والتي الجهات العامة والوزارات ومجالس المحافظا

 تصرف بشكل ربعي.
وكان مجلس الشعب بدأ في األول من الشهر الماضي مناقشة البيان 
المالي للحكومة حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة 

ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا المالية الدكتور كنان ياغي  .2021المالية 
من ظهر يوم  11لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين إلى الساعة الـ  والدولة

 غد األربعاء.
http://www.pministry.gov.sy/contents/18133/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D8%B1-
%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-2021 
 

 ..نحو تشاركية خالية من المصالح الشخصية - 4

 :الخبير السوري 
إعادة تقييم الواقع الصناعي ومتغيراته والظروف الصعبة التي عاشها هذا 

، وخاصة خالل سنوات األزمة ، باعتباره كان «العام والخاص»القطاع بشقيه 
الهدف الرئيس واألساسي لدى العصابات اإلرهابية المسلحة ضمن البرنامج 
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ًا في الحرب على الذي حددته لها الدول الداعمة، والتي كانت شريكًا أساسي
بلدنا بقصد تدمير مكونات الدولة ومقومات وجودها، وبالتالي كل ذلك يحمل 
الكثير من المعاني ويحّمل الجهات المسؤولة عنه مسؤوليات كبيرة خالل 
المرحلة الحالية والقادمة لرسم استراتيجية تطوير وبناء لكل هذا المكون، هذا 

موضحاً أن مهمة « تشرين»تصريح لـ زياد صباغ في-ما أكده وزير الصناعة 
وزارة الصناعة في المرحلة الحالية تتركز على زيادة اإلنتاج وتحسين نوعيته 
وتخفيض الكلف ضمن سياسة ترشيد واضحة وصحيحة بحيث ال تؤثر في 
الجودة المطلوبة لكل سلعة ينتجها القطاع العام الصناعي، وحتى الخاص 

نتهجها الصناعة باعتبارها المشرف على ضمن إطار شمولية التصنيع التي ت
 .القطاع الصناعي الوطني

كان يعاني « العام والخاص»وأوضح صباغ أن القطاع الصناعي بشقيه 
من إشكاالت وصعوبات سابقة قبل بداية الحرب اإلرهابية على بلدنا لكنها 
زادت وبكثير بعد تعرضه إلى التدمير الممنهج خالل سنوات الحرب، وبالتالي 

ذا األمر يحتاج إلى مشروع إصالح كبير يشمل كّل القطاعات الصناعية ه
المنتج منها والخدمي وحتى اإلداري، وهذا ما سعت الوزارة لتحقيقه وربط هذا 
المشروع بمشروع اإلصالح اإلداري، وهذا ما تم توضيحه من خالل البيان 

اً لمكونات الحكومي وفي ضوء ذلك وضعت وزارة الصناعة رؤيتها الحالية وفق
الواقع واإلمكانات المتوافرة والتي يمكن توفيرها الحقًا ووضعها ضمن إطار 
يسمح بتنفيذ استراتيجية تطوير تنسجم مع متطلبات السوق المحلية وتأمين 
حاجتها بالشكل الذي يحقق االكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، وحاليًا وزارة 

سب البرنامج الزمني للمشروع، الصناعة تسير في مشروع اإلصالح اإلداري ح
حيث سيتم االنتقال في المرحلة المقبلة إلى المؤسسات الصناعية والشركات 
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التابعة، مع تأكيد صباغ أن المرحلة الحالية تحتاج إلى التشاركية فيما بين 
الجميع وتكاتف اإلدارات مع العمال للنهوض بواقع شركاتنا ومعاملنا بعيدًا 

إضافة إلى أهمية التشاركية في القرار للوصول إلى  عن المصالح الشخصية،
 .النتائج المرجوة

وأوضح صباغ أن الوزارة تملك مركز تطوير ينبغي االستفادة منه بما 
يخدم عملية التطوير واالستفادة من اإلمكانات المتوافرة فيه، حيث طالب كل 

جية في الجهات المعنية بضرورة التنسيق مع مركز تطوير اإلدارة واإلنتا
موضوع رفع الحوافز وتنشيطها والعمل على إيجاد تصنيفات للحوافز اإلنتاجية 
تساهم في زيادة اإلنتاج واألهم تحقيق العمل الجماعي الذي يحقق معالجة 
عدد من الصعوبات التي تعانيها معظم الجهات التابعة للوزارة وخاصة لجهة 

الشركات، وإحداث مجمعات  ما يتعلق باستبدال وتجديد الخطوط اإلنتاجية في
متكاملة للصناعات النسيجية، ومعالجة وضع اآلالت القديمة والمتهالكة، 
ونقص الكوادر وتسربها، وإعادة دراسة الحوافز وربطها بخصائص العملية 
اإلنتاجية، والنظر مجددًا بطبيعة التعويضات الممنوحة للعاملين، وتفعيل دور 

ت التابعة، وتعميم تجربة الشرائح اإلنتاجية الجمعيات االستهالكية في الجها
على بقية المؤسسات الصناعية، وبالتالي تحقيق كل ذلك من شأنه المساهمة 
في توفير أرضية صحيحة لتحقيق انطالقة صناعية جديدة ورسم هوية متميزة 

 .للمنتج المحلي تمكنه من المنافسة في األسواق المحلية والخارجية
 http://syrianexpert.net/?p=55194  ..تشرين
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 2020سورية تتقدم في تقرير التنمية البشرية  - 5
  16-12-2020خاص تم النشر في: -هاشتاغ سوريا

واحتلت  2020تقدمت سورية مرتبة واحدة في تقرير التنمية البشرية 
من  16دولة، اما عربيًا فقد جاءت في المرتبة  189من بين  151المرتبة 

 دولة 20بين 
شملها  189على مستوى العالم من أصل  151سورية في المرتبة  جاءت

الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  2020تقرير التنمية البشرية 
 .متقدمة مرتبة واحدة مقارنة مع العام السابق

ووفقًا للتقرير الذي جاء هذا العام بعنوان "الحدود التالية، للتنمية البشرية 
درجة وهو أقل من متوسط التنمية  0.567رصيد سورية واإلنسانية" بلغ 

 .0.705لمجموعة الدول العربية البالغ 
دولة شملها التقرير،  20من أصل  16عربيًا، تبوأت سورية المرتبة 

احتلت دول الخليج المراتب األولى على مستوى الدول العربية تتصدرها 
 .عالمياً  31اإلمارات التي جاءت في المرتبة 

قرير التنمية البشرية عن برنامج األمم المتحدة سنويًا منذ العام يصدر ت
، وهو مؤشر مركب يعبر عن مستوى رفاهية الشعوب من خالل ثالثة 1990

 .أبعاد هي، الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة
 72.7وقد بلغ رصيد سورية في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الوالدة 

دف الثالث من أهداف التنمية المستدامة التي سنة، وهو ما ينضوي تحت اله
اعتمدتها الدول األعضاء في األمم المتحدة لخطة التنمية المستدامة لعام 

2030. 
سنة، وكذلك  8.9أما رصيدها في مؤشر سنوات الدراسة المتوقعة فبلغ 
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سنة، ويعكسان الهدف الرابع من أهداف  5.1بلغ متوسط سنوات الدراسة 
فيما قّدر التقرير حصة الفرد من إجمالي الناتج القومي بـ  .مةالتنمية المستدا

 .دوالر والذي يعبر عن الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة 3613
 منقول

 
 ..سوق دمشق لألوراق المالية تسجل ارتفاعا بأحجام وقيم التداول - 6

 :الخبير السوري 
ا بأحجام وقيم التداول سجلت تداوالت سوق دمشق لألوراق المالية ارتفاع

ألف سهم  ٤٢٠مليون ليرة بحجم تداول  ٣٣٨حيث وصلت قيمة التداول إلى 
 .صفقة ٥١٤موزعة على 

نقطة بنسبة  ٧٧٠١نقاط ليقف عند  ١٠بالمقابل انخفض مؤشر السوق 
 .تغيير سالبة

ألف سهم موزعة  ٣٤هذا وقد أغلقت جلسة تداول اليوم على حجم تداول 
 .مليون ليرة ٣١ة تداول صفقة بقيم ٦٠على 

وقد تصدر سهم بنك البركة سورية المقدمة من حيث قيم التداول حيث تم 
مليون ليرة  ١٤صفقة بقيمة تداول  ١٨ألف سهم موزعة على  ١٣تداول 

ليرات منخفضا عن اغالق الجلسة الماضية  ١١٠٧ليغلق سهمه عند سعر 
االف سهم موزعة  ٨ تاله سهم بنك سورية الدولي االسالمي حيث تم تداول

ليرة  ٨٤٦ماليين ليرة ليغلق سهمه عند سعر  ٧صفقة بقيمة تداول  ١٥على 
منخفضا عن اغالق الجلسة الماضية ومن ثم جاء سهم الشركة األهلية 

صفقات بقيمة  ٥االف سهم موزعة على  ٤لصناعة الزيوت حيث تم تداول 
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رتفعا عن سعر اغالق ليرة م ٨٦٧ماليين ليرة ليغلق سهمه عند سعر  ٣تداول 
 .الجلسة الماضية

في حين تستمر الجلسة االستكشافية لسهم الشركة الهندسية الزراعية 
 .لالستثمارات نماء لحين التوصل الى سعر توافقي للتداول في السوق 

بالمقابل لم تتم اي صفقة على كل من سهم بنك الشرق وسهم شركة 
وسهم البنك العربي وسهم الشركة  اسمنت البادية وسهم الشركة االهلية للنقل

السورية الكويتية للتأمين والشركة المتحدة للتأمين وسهم شركة العقيلة للتأمين 
 .التكافلي وسهم بنك سورية والمهجر وسهم بنك بيبلوس

 http://syrianexpert.net/?p=55230   .. الثورة
 
 .. من القطاع الصناعي غير منظم ..على ذمة خبير  % 70 - 7

 :الخبير السوري 
أكد الخبير االقتصادي زياد عربش خالل الندوة االقتصادية التي أقيمت 
أمس في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة تحت عنوان )البناء االقتصادي 
و التوازن االجتماعي (على التركيز على الفساد االقتصادي وضعف المعالجة 

% من القطاع الصناعي غير  70 مبينًا أن ،واالختالل الحاصل نتيجة ذلك
داعيًا إلى ضرورة  ،منظم ومستغربًا عدم صدور قانون االستثمار حتى اآلن

عقد اجتماعي جديد مع مفهوم اقتصادي متوازن يتطلب البناء و التآزر 
 .االجتماعي

و تحت عنوان )مقاربات اقتصادية واجتماعية ( قدم الباحث االقتصادي 
مبينًا حاجتنا  ،ن بناء االقتصاد السوري زياد غصن دراسة مستفيضة ع

لمبادرات للخروج من األزمة االقتصادية و بذل جهد مشترك من الحكومة 



  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 15ــ 

والمجتمع لتخفيف آثارها و التي تشكل األولوية للدولة وفق رؤية وطنية ترقى 
 .للتنفيذ

و شرح غصن كيفية مواجهة العقوبات وخطورة قانون قيصر الذي يهدف 
ت في العالم من التعامل مع بلدنا و رفع تكلفة المستوردات إلى منع الشركا
موضحًا ضرورة إعادة النظر بالتشريعات وهيكلة  ،% 50إلى أكثر من 

الخطط اإلنتاجية الزراعية وهيكلة التجارة الخارجية عبر سوق تصدير ال تتأثر 
بالعقوبات ورفع سقف الدعم للمنشآت الصناعية إلعادة إقالعها ووضع تصور 

 .دعم حوامل الطاقة للقطاعين الصناعي والزراعيي
و أشار إلى أن تخفيف الضغوط المعيشية عن المواطن يتطلب التدخل 
المباشر للدولة وتحفيز المجتمع المحلي لدعم الشرائح االجتماعية الفقيرة 
واألسر المحتاجة وفق آليات جديدة وضمان تدفق السلع بين المحافظات للحد 

تكارها مع معالجة التشوهات الحاصلة في سياسات التسعير من تكلفتها و اح
والتهريب والتهرب الضريبي وفتح ملفات الفساد ومراقبة إيرادات المؤسسات 

 . الحكومية وتدقيقها
وحسب وجهة نظره االستراتيجية ركَّز غصن على أهمية توسيع الحوار 

لمرحلة القادمة حول سورية ما بعد الحرب وتحديد هوية االقتصاد الوطني في ا
وإعادة العمل بالخطط الخمسية والتهيئة إلعادة اإلعمار وتوثيق العالقات مع 
المستثمرين ورجال األعمال السوريين ودعمهم محليًا وإعادة مشروع ربط 

ودعا إلى استعادة سورية  ،المغتربين بوطنهم والدمج الواقعي للمناطق المحررة
إحياء العالقات االقتصادية مع دول لموقعها الجيواقتصادي في المنطقة و 

 .الجوار لرفع حجم التبادل التجاري 
ممثلة المجتمع المدني و المرأة المحور  -بعد ذلك تناولت إخالص غصة
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االجتماعي وأهمية إجراء حوار وطني يعزز األمن واالستقرار المستدام لبناء 
ماعي يعود رؤية موحدة حول سورية واحدة. وبينت أن اختالل التوازن االجت

أهمها: الترهل اإلداري وتفشي الفساد وتدني مستوى الخدمات  ،لجملة أسباب
العامة وضعف الكوادر وهجرة الشباب والعقول و ظهور تجار األزمات 

وأكدت لزوم تحقيق التوازن االجتماعي بتضافر الجهود بين . والحرب
عيشة وتحفيز المؤسسات الحكومية والمجتمع األهلي والسعي لرفع مستوى الم

 .المشاريع التنموية ودعم المبادرات الشبابية و النسوية
وفي ختام الندوة تركزت مداخالت بعض الحضور على الحاجة إلى 
نهوض اقتصادي الستعادة االستثمار واألموال و الخبرات من الخارج وإدارة 
 األزمة بشكل فعال وتشاركي لتضييق الفجوة االقتصادية بين أفراد المجتمع
للمرحلة القادمة وإحداث تغيير جذري في آلية القوانين والتعاون مع القطاع 

 .الخاص للوصول إلى هوية اقتصادية جديدة
 http://syrianexpert.net/?p=55218   ..تشرين

 
الرئيس األسد يصدر قانونًا بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة  - 8

 مليار ليرة سورية 8500بمبلغ إجمالي قدره  2021للسنة المالية 

 سانا-دمشق 2020-12-22 
 2020لعام  23أصدر السيد الرئيس بشار األسد اليوم القانون رقم 

بمبلغ  2021القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 
مليار ليرة سورية موزعة على األقسام والفروع واألبواب  8500إجمالي قدره 
 .رد في جدول بيان تقديرات اإلنفاق المرافق لهذا القانون وفق ما هو وا
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 :وفيما يلي نص القانون 
 23القانون رقم 

 رئيس الجمهورية
 .بناء على أحكام الدستور

 1442-4-29وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 
 .ميالدي 2020-12-15هجري الموافق 

 :يصدر ما يلي
 2021ت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية تحدد اعتمادا -1المادة 

مليار ل.س فقط ثمانية آالف وخمسمئة مليار ليرة  8500بمبلغ إجمالي قدره 
سورية ال غير موزعة على األقسام والفروع واألبواب وفق ما هو وارد في 

 .جدول بيان تقديرات اإلنفاق المرافق لهذا القانون 
بمبلغ  2021ة العامة للدولة للسنة المالية تقدر إيرادات الموازن -2المادة 

مليار ل.س فقط ثمانية آالف وخمسمئة مليار ليرة سورية  8500إجمالي قدره 
 .ال غير وفق جدول اإليرادات المرافق لهذا القانون 

تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع االقتصادي  -3المادة 
هذا القانون وتحدد فيه حصة واإلنشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور 

 .كل من صندوق الدين العام والمؤسسة والشركة من فائض الموازنة المقدر
تصرف االعتمادات المرصودة لمساهمة الدولة في تثبيت  -4المادة 

 :المخصصة” الدعم االجتماعي“األسعار 
لصندوق دعم اإلنتاج الزراعي بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر  -أ
 .ة وصرف تصدر عن وزير الزراعة واإلصالح الزراعيتصفي

للصندوق الوطني للمعونة االجتماعية بقرار من وزير المالية  -ب
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 .وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الشؤون االجتماعية والعمل
لدعم الدقيق التمويني والخميرة بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر  -ج

 .قبلهتصفية وصرف توقع من 
لدعم المشتقات النفطية بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية  -د

 .وصرف توقع من قبله
لدعم األسمدة الزراعية بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية  -ه

 .وصرف توقع من قبله
تصرف االعتمادات المرصودة لرؤوس األموال العاملة للجهات  -5المادة 

ع االقتصادي بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية العامة ذات الطاب
 .وصرف توقع من قبله

 -6المادة 
استثناء من القوانين واألنظمة النافذة لبعض الجهات العامة ذات  -أ

الطابع اإلداري التي تعتبر وحدات حسابية مستقلة وترتبط بالموازنة العامة 
ظهار موازنات هذه الوحدات في فقد تم إ” إعانات“للدولة وفق مبدأ الصوافي 

الموازنة العامة للدولة بكامل تقديرات نفقاتها وإيراداتها دون أن يؤثر ذلك على 
 .طرق تحصيل إيراداتها وصرف نفقاتها وفقًا لما ورد في صكوك إحداثها

يصدر وزير المالية بعد صدور هذا القانون قرارات يحدد فيها مبالغ  -ب
” الفرق بين تقديرات إيراداتها ونفقاتها“لجهات أي اإلعانات المخصصة لهذه ا

 .ويتم تحويلها لجهاتها بشكل ربعي
تصدر مناقالت االعتمادات الجارية بين األبواب والبنود والفقرات  -ج

 .لهذه الجهات بقرار من وزير المالية
رواتب “ 014تصرف االعتمادات المرصودة في القسم  -7المادة 
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سديد الحصة المناظرة والتزامات الخزينة للمستفيدين لت” ومعاشات المتقاعدين
وبموجب  -العسكريين وأسرهم” المدنيين وورثتهم“من المعاشات التقاعدية 

 .أوامر تصفية وصرف صادرة عن وزير المالية
 -8المادة 

تعتبر نفقات البريد والهاتف واستهالك القدرة الكهربائية والمياه من  -أ
جوز النقل منها وتصرف خالل مدة ال تتجاوز خمسة النفقات اإللزامية وال ي

 .أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها
يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة  -ب

 .في الفقرة أ بما يعادل االلتزامات المترتبة عليها
زارات واإلدارات ب من هذه المادة على الو -تطبق أحكام الفقرتين أ  -ج

العامة والهيئات العامة ووحدات اإلدارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية 
 .والجهات العامة ذات الطابع االقتصادي واإلنشائي

 -9المادة 
ال يجوز استعمال اعتمادات رواتب وأجور المنقولين من محافظة إلى  -أ

ار من وزير المالية بناء على أخرى إال بعد أن تتم إعادة توزيع االعتمادات بقر 
 .اقتراح وزير اإلدارة المحلية والبيئة

ال يجوز النقل من االعتمادات المخصصة لمديريات التربية في  -ب
موازنات المجالس المحلية إلى اإلدارات األخرى التابعة لمجلس المحافظة أو 

 .لغيرها من الجهات العامة
 -10المادة 

 2020أموال الخزينة الجاهزة خالل عام تسدد السلف الممنوحة من  -أ
وما قبل للجهات العامة ذات الطابع اإلداري استنادًا إلى نصوص قانونية 
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نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفورات أقسام وفروع 
 .بعد موافقة وزير المالية 2021الموازنة العامة لعام 

بناء على اقتراح  يجوز بقرار من رئيس المجلس األعلى للتخطيط -ب
لتسديد السلف  2021وزير المالية زيادة اعتماد المشاريع االستثمارية لعام 

الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة استنادًا لنصوص قانونية نافذة خالل عام 
وما قبل على أن تغطى هذه الزيادة من وفور سائر أقسام وفروع  2020

 .2021الموازنة العامة لعام 
 -11المادة 

تحتفظ الجهات العامة ذات الطابع االقتصادي واإلنشائي بفائض -أ
السيولة المقدر الستخدامه في تمويل مشاريع االستبدال والتجديد وجزء من 
مشاريعها االستثمارية وذلك في ضوء االعتمادات المرصودة في الموازنة 

 .العامة للدولة
نشائي بتمويل تقوم الجهات العامة ذات الطابع االقتصادي واإل -ب

مشاريعها االستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة 
 .العامة للدولة ذاتيًا وبقروض

يقوم صندوق الدين العام بمنح الجهات العامة ذات الطابع  -ج
االقتصادي قروضًا لتمويل مشاريعها االستثمارية المرصودة اعتماداتها في 

 .ازنة العامة للدولة وفق إمكانياته الماليةالباب الثالث من المو 
يسمح للجهات العامة ذات الطابع االقتصادي واإلنشائي باالقتراض  -د

من المصارف العامة لتمويل مشاريعها االستثمارية المرصودة اعتماداتها في 
 .الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة

ام هذه المادة إال للغاية ال يجوز استخدام األموال المحددة وفق أحك -ه
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 .المخصصة لها
على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام  -12المادة 

مشاريعها االستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على أشهر السنة وإرسالها 
إلى صندوق الدين العام خالل شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها 

اق االستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة بصورة خاصة تقديرات اإلنف
 .المالية

 -13المادة 
على جميع الجهات العامة ذات الطابع االقتصادي واإلنشائي توريد  -أ

حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات الواردة 
 .في الموازنة العامة للدولة

الفقرة السابقة وفق خطة زمنية موزعة تحدد التوريدات المنوه عنها ب -ب
على أشهر السنة تضعها الجهات المذكورة أعاله وترسلها إلى وزارة المالية 

 .خالل شهر من تاريخ صدور هذا القانون 
 -14المادة 

للوزير المختص أو من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية  -أ
يرهم من اعتمادات موازنة ضمن االعتماد المخصص للعاملين في وزارته أو لغ

وزارته بحدود مبلغ ال يتجاوز مليوني ليرة سورية وصرف مكافآت تشجيعية 
ضمن االعتماد المخصص بحدود مبلغ ال يتجاوز ثمانمئة ألف ليرة سورية 
لقاء مكافآت للعاملين في كل جهة عامة أو شركة من شركات القطاع العام 

مليون ليرة سورية من اعتمادات موازنة تابعة إلشرافه تتجاوز موازنتها خمسين 
 .تلك الجهة أو لغيرهم من العاملين في الدولة

لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أو من في حكمه وبقرار  -ب
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منه صرف مكافآت تشجيعية لألجهزة المحلية ضمن االعتماد المخصص 
أو مديريات لقاء مكافآت للعاملين في المديريات التابعة لمجلس المحافظة 

األجهزة المحلية أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة األخرى بحدود 
مبلغ ال يتجاوز مليون ليرة سورية للعاملين في كل مديرية من مديريات األمانة 

الخدمات الفنية ومبلغ ال يتجاوز  -الزراعة –الصحة  –التربية  –العامة 
مديرية من باقي مديريات األجهزة خمسمئة ألف ليرة سورية للعاملين في كل 

المحلية وصرف مبلغ ال يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية للعاملين في كل 
من مجالس المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من 
العاملين في الجهات العامة االخرى التي تتجاوز موازنتها خمسة وعشرين 

 .نة الجهة المعنيةمليون ليرة سورية من مواز 
تصرف المكافآت المشار إليها في الفقرتين السابقتين من االعتمادات  -ج

المرصودة في بند المكافآت من موازنة الوزارة أو الجهة العامة أو المؤسسة 
 .أو الشركة أو المنشأة

يتم صرف المكافآت التشجيعية بشكل ربعي من المبلغ المحدد في  -د
إليه رصيد االعتمادات غير المصروفة خالل األشهر ب مضافًا -الفقرتين أ

 .السابقة من السنة
تستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود  -ه

القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين واألنظمة 
 .النافذة

تصرف اعتمادات المكافآت التشجيعية المخصصة في  -15المادة 
ألعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون  2021نة العامة للدولة لعام المواز 

في الجامعات السورية وفروعها في المحافظات باإلضافة إلى التدريس في 
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 :جامعاتهم األصلية بمن في ذلك المتفرغون وفق ما يلي
 .بما ال يتجاوز مبلغ ثمانين مليون ليرة سورية لجامعة دمشق –
 .غ خمسة وثالثين مليون ليرة سورية لجامعة الفراتبما ال يتجاوز مبل –
بما ال يتجاوز مبلغ عشرة ماليين ليرة سورية لكل من جامعة طرطوس  –

 .حماة –
 –بما ال يتجاوز مبلغ عشرة ماليين ليرة سورية لكل من جامعة حلب  –
 .تشرين –البعث 

 .وذلك من موازنة كل جامعة من الجامعات المذكورة
غ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى وتستثنى المبال

 .للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين واألنظمة النافذة
تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافآت تشجيعية وفق  -16المادة 

 :ما يلي
بقرارات تصدر عن وزير المالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي  -أ

ما يخصه للعاملين في إعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ ال كل في
 .يتجاوز ثالثة ماليين ليرة سورية لكل جهة

بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين الذين ساهموا في أتمتة  -ب
وطباعة الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ ال يتجاوز مليوني ليرة سورية ومن 

 .ة لهذه الغاية في موازنة وزارة الماليةاالعتمادات المخصص
بقرارات تصدر عن وزير اإلدارة المحلية والبيئة بحدود مبلغ ال يتجاوز  -ج

مليون ليرة سورية للعاملين في دراسة وإعداد موازنات المجالس المحلية 
وخمسمئة ألف ليرة سورية للعاملين في الموازنات االستثمارية للمجالس 

 .المحلية
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ات تصدر عن رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي للعاملين في بقرار  -د
الدراسات االقتصادية واالجتماعية بحدود مبلغ ال يتجاوز مليونًا ونصف 

 .المليون ليرة سورية
بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين في الدراسات العائدة  -ه

مليونًا وخمسمئة ألف  للتشريع الضريبي والمالية العامة بحدود مبلغ ال يتجاوز
 .ليرة سورية

بقرارات تصدر عن وزير الزراعة واإلصالح الزراعي للعاملين في  -و
مجال البحوث العلمية الزراعية والدراسات بحدود مبلغ ال يتجاوز مليوني ليرة 

 .سورية
بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي للعاملين في  -ز

ة والدراسات بحدود مبلغ ال يتجاوز مليونًا وخمسمئة ألف مجال البحوث العلمي
 .ليرة سورية

بقرارات تصدر عن وزير الموارد المائية للعاملين في مجال البحوث  -ح
 .العلمية والدراسات بحدود مبلغ ال يتجاوز مليونًا وخمسمئة ألف ليرة سورية

بقرارات تصدر عن وزير الصناعة للعاملين في مجال البحوث  -ط
والدراسات العلمية الصناعية بحدود مبلغ ال يتجاوز مليونًا وخمسمئة ألف ليرة 

 .سورية
بقرارات تصدر عن وزير األشغال العامة واإلسكان بناء على اقتراح  -ي

رئيس هيئة التخطيط اإلقليمي للعاملين في دراسات التخطيط اإلقليمي بحدود 
 .مبلغ ال يتجاوز مليون ليرة سورية

مبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى وتستثنى ال
 .للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين واألنظمة النافذة
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تصرف بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر  -17المادة 
عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكافآت تشجيعية بحدود مبلغ ال 

المكافآت  18ليونا وخمسمئة ألف ليرة سورية من اعتمادات البند يتجاوز م
ألعضاء  2021المرصودة في موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعام 

الهيئات التعليمية بمن في ذلك المتفرغون منهم والعاملون في الجامعات 
إلنجاز  والمعاهد وطالب الدراسات العليا وغيرهم من الذين يقومون بالعمل

قبول الطالب المستجدين في الجامعات والمعاهد وتسجيلهم بواسطة الحاسب 
وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب  2021-2020اإللكتروني للعام الدراسي 

أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص 
 .عليها في القوانين واألنظمة النافذة

تنقل الى مختلف أقسام وفروع الموازنة النفقات  تصرف أو -18المادة 
رئاسة مجلس - 11301الفرع  113التحويلية المرصودة اعتماداتها في القسم 

 .بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء -الوزراء
تصدر موازنات الوحدات اإلدارية المحلية والدوائر الوقفية  -19المادة 

النافذة ويوزع إجمالي االعتمادات  والعمل الشعبي وفق األحكام القانونية
بقرار من  -المجالس المحلية- 12202المخصصة لمختلف أبواب الفرع 

 .وزير المالية بناء على اقتراح وزير اإلدارة المحلية والبيئة
 -20المادة 

المساهمات في النشاط - 41تصرف االعتمادات المخصصة في البند  -أ
الدين - 19202الفرع  -ات التحويليةالنفق-من الباب الرابع  -االقتصادي

استنادًا لموافقة رئيس مجلس الوزراء وبموجب أوامر تصفية وصرف  -العام
 .تصدر عن وزير المالية
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التزامات أخرى للعمليات - 48تنقل االعتمادات المخصصة في البند  -ب
 -الدين العام- 19202الفرع  -النفقات التحويلية-من الباب الرابع  -الجارية

لى مختلف أقسام وفروع وأبواب وبنود الموازنة بقرارات تصدر عن وزير إ
التزامات لتعيين -المالية بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وهي 

التزامات لتعيين األطباء والصيادلة  -المهندسين المفرزين والتعيينات اإللزامية
لزمات ومواد تجهيزات ومست-وإعانات لتنفيذ بعض المشاريع في المحافظات 

 .ونفقات طارئة
تصرف اإلعانات النقدية للنازحين في محافظة القنيطرة من  -ج

من هذه المادة بناء على موافقة رئيس  -االعتمادات المنوه عنها في الفقرة ب
 .مجلس الوزراء بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية

اعتمادات  011تنقل االعتمادات المخصصة في القسم  -21المادة 
وتضاف  2021احتياطية للمشاريع االستثمارية في الموازنة العامة للدولة لعام 

لمختلف  -الموارد المحلية-المشاريع االستثمارية -إلى اعتمادات الباب الثالث 
رئيس  -أقسام وفرع الموازنة العامة بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء

 .اقتراح وزير الماليةبناء على  -المجلس األعلى للتخطيط
 -22المادة 

يتم تمويل االعتمادات المخصصة لإلعمار وإعادة التأهيل والمرصودة  -أ
من صندوق الدين العام بشكل نهائي وتحول لحساب اللجنة  015في القسم 

المفتوح لدى مصرف سورية المركزي بناء على طلب من رئيس اللجنة المشكلة 
 .وتعديالته 2016-7-27م.و تاريخ  49بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

يكون رئيس اللجنة المذكورة عاقدًا للنفقة وآمرًا للتصفية والصرف وله -ب
 .حق التفويض بذلك
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تقوم الجهات العامة االقتصادية واإلنشائية التي تمول من اعتمادات  -ج
 اإلعمار وإعادة التأهيل المرصودة في الموازنة العامة للدولة باحتساب أقساط

 .امتالك سنوية لألصول طويلة األجل المشتراة من هذه األموال
 23المادة 

تتم مناقالت االعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين األبواب  –أ 
والبنود والفقرات للفرع أو القسم الواحد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح 

 .الوزير المختص
موازنات األجهزة المحلية فتجري بقرار  أما المناقالت بين اعتمادات أبواب

 .من وزير المالية بناء على اقتراح وزير اإلدارة المحلية والبيئة
تتم مناقالت االعتمادات المخصصة للعمليات االستثمارية بين البنود  -ب

والفقرات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص بعد التنسيق 
 .لتعاون الدوليمع هيئة التخطيط وا

تتم مناقالت االعتمادات المخصصة للعمليات االستثمارية بين الفروع  -ج
رئيس المجلس األعلى “واألقسام بقرار من رئيس مجلس الوزراء 

بناء على اقتراح من وزير المالية بعد التنسيق مع هيئة التخطيط   ”للتخطيط
 .والتعاون الدولي

تمادات الواردة في حقل الموارد ال يجوز النقل من االع -24المادة 
 .الخارجية وإضافتها إلى االعتمادات الواردة في حقل الموارد المحلية

يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة لإلسكان  -25المادة 
بالمئة من التكلفة السنوية المعتمدة  30قرضًا دون فائدة بمعدل ال يتجاوز 

 .”السكن الشبابي“رة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغي
يسمح لصندوق الدين العام بتمويل المؤسسة العامة  -26المادة 
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دون فائدة لتمويل مشاريعها  2021للمواصالت الطرقية بقروض خالل عام 
 .االستثمارية المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر تموياًل نهائياً 

التغطية النقدية لقاء يؤجل سداد إسناد الخزينة الموضوعة في  -27المادة 
العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت األسعار وفوائدها والعجوز التراكمية 
السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام 

وتقسط على عشرة أقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط األول منه  2021
 .2036-10-1في 

 2007لعام  60تثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم اس -28المادة 
” صندوق الدين العام“يقوم مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية  -أ

قروضًا وسلفًا لتسديد العجز التمويني وعجز الموازنة العامة للدولة لعام 
2021. 
تضاف القروض والسلف التي تمنح بموجب هذا القانون الى  -ب

من قانون مصرف سورية  34من المادة  5-1خلة في الفقرتين العناصر الدا
 .وتعديالته 2002لعام  23المركزي ونظام النقد األساسي رقم 

ترصد االعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية ووزارة  -29المادة 
الدين العام وتوضع تلك االعتمادات  19202الدفاع ضمن اعتمادات الفرع 

تحت تصرف كل منهما بموجب قرار يصدر  2021في بداية السنة المالية 
 .عن وزير المالية يحدد فيه القسم والفرع

تصرف االعتمادات الجارية ألقسام ودوائر الخزينة  -30المادة 
واالستعالم الضريبي ودوائر العقارات اآليلة للدولة التابعة لوزارة المالية في 

بأوامر  2010لعام  64 المحافظات استنادًا ألحكام المرسوم التشريعي رقم
 .2021تصفية وصرف من موازنة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لعام 
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يصدر وزير المالية التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا  -31المادة 
 .القانون 

 .2021-1-1ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارًا من  -32المادة 
 .ميالدي 2020-12-22هجري الموافق لـ  1442-5-7دمشق في 

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد

http://sana.sy/?p=1282606 
 
 … الحكومة تركز على األسواق والكهرباء وكورونا  - 9

حصة كل محافظة من الكهرباء محددة حسب عدد «: الوطن»الزامل لـ
 السكان واستهالكهم وإعطائهم نسبة من المتوفر

 2020-12-23 ،هناء غانم األربعاء
اء في جلسته األسبوعية التي عقدت أمس برئاسة حسين جدد مجلس الوزر 

عرنوس رئيس المجلس تأكيده على تكثيف إجراءات مراقبة األسواق وضبط 
األسعار ومواصلة اتخاذ العقوبات الصارمة بحق المخالفين والمتاجرين بالمواد 

 .المدعومة
طية، وطلب وأكد على تحقيق العدالة في توزيع المياه والكهرباء والمشتقات النف

من وزارة الكهرباء اإلعالن عن كميات الكهرباء الموزعة على المحافظات 
 .وبرامج التقنين المعتمدة والعمل المستمر على تحسين عمل الشبكة الكهربائية

أكد وزير الكهرباء غسان الزامل أن عمليات « الوطن»وفي تصريح لـ
ولن تتوقف وقد تم توجيه اإلصالح والصيانة وإعادة تأهيل الشبكة مستمرة ولم 

كل الجهات في الوزارة لتحديد حصة كل محافظة موضحًا أن لهذا التوزيع 
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أسسًا والكمية التي تحتاجها تحدد حسب عدد الشاغلين واستهالكهم ويتم 
إعطاؤها حسب النسبة المتوفرة لدينا، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا إجراء أعمال 

 .صيانة لمحطة توليد بانياس
ميغا  526مل أوضح أن هناك محطات توليد جديدة في الالذقية الزا

شهرًا لتكون  11استطاعتها ومحطة توليد الرستن العنفة األولى بحاجة إلى 
ميغا تخدم نسبة جيدة اليوم، مبينًا أن محطات  150بالخدمة باستطاعتها 

 .ميغا 2800التوليد الموجودة تنتج بحدود 
باإلجراءات العقدية للتوسع بمحطة تشرين وتابع قائاًل: نسير بالتوازي 

ميغا علمًا أن العقد قديم ونتيجة الظروف تم إيقاف العمل بالمشروع  400بـ
 3وحاليًا تم التفاوض والتجهيزات أصبحت جاهزة للمشروع لكن بحاجة إلى 

سنوات ليكون بالخدمة، الفتًا إلى أنه تم إعادة تأهيل محطة حلب باستطاعة 
 .عًا أنها بحاجة إلى سنتين لتكون بالخدمةميغا، متوق 426

وأكد الوزير أنه بعد إنجاز هذه المشاريع سوف نشهد تحسنا ملموساً لقطاع 
الكهرباء، موضحًا أنه وضمن خطة الوزارة على مشاريع الطاقة البديلة يتم 
العمل في أكثر من مكان، كاشفًا أن البداية في حمص طريق طرطوس، وأن 

ميغا ستكون بالخدمة خالل شهرين إضافة  7استطاعتها هناك عنفة ريحية 
إلى غيرها من مشاريع الطاقة البديلة في القنيطرة، مؤكدًا أن العمل مستمر 
ولن يتوقف حتى يتم تأمين كل ما يحتاجه المواطن من الطاقة الكهربائية وفق 

 .اإلمكانات المتاحة
جرار المنتجات وبالعودة إلى اجتماع المجلس تم طلب تعزيز عملية است

الزراعية من الفالحين عبر السورية للتجارة وتطوير تجربة األسواق الشعبية 
وأسواق الهال، وكلف هيئة التخطيط والتعاون الدولي تحديث قاعدة البيانات 



  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 31ــ 

حول الفرص االستثمارية المتاحة في كل وزارة ومقترحات وضعها موضع 
 .التنفيذ واستقطاب المزيد من االستثمارات

خالل الجلسة أفرد مجلس الوزراء حيزًا واسعًا من نقاشاته لإلجراءات و 
المتخذة لتطبيق الخطة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، وتكثيف الجهود 
لتعزيز قدرة القطاع الصحي وتوفير مستلزماته والتأكيد على تطبيق اإلجراءات 

اني في األماكن االحترازية وعمليات التعقيم وارتداء الكمامة والتباعد المك
العامة ومؤسسات الدولة ووسائل النقل، والتزام المنشآت السياحية بنسب 

 .اإلشغال المحددة ومنع تقديم النراجيل
وأكد عرنوس ضرورة تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص لدعم االقتصاد 
المحلي ودراسة إمكانية طرح منشآت عامة مدمرة جراء اإلرهاب للتشاركية مع 

الخاص بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في توفير آالف فرص  القطاع
العمل، إضافة إلى تعزيز واقع إيرادات الدولة من خالل تطوير العملية 
اإلنتاجية وتوظيف هذه اإليرادات بشكل حقيقي في تحسين الخدمات المقدمة 

 .للمواطنين
ين وأشار عرنوس خالل الجلسة إلى أهمية متابعة عملية فرز المهندس

وتحديد احتياجات كل وزارة منهم وإرسال البيانات إلى وزارة التنمية اإلدارية 
ليصار إلى استكمال آلية فرزهم، إضافة إلى استكمال إجراءات مسابقة 
المسرحين واتخاذ المزيد من الخطوات الداعمة للمسرحين من خدمة العلم لجهة 

 .شيتوفير فرص العمل التي من شأنها تحسين وضعهم المعي
واستمع المجلس لعرض قدمه وزير اإلدارة المحلية والبيئة حول آلية منح 
باصات وسيارات نقل الركاب الصغيرة والكبيرة بطاقة عمل للتزود بالوقود من 
خالل تحديد المسافة المقطوعة وفقاً لعداد السيارة وتخصيص كمية المحروقات 
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 .الالزمة لها
ية في كل المحافظات لضمان تقديم وأكد على التشدد في تطبيق هذه اآلل

خدمات النقل الالزمة للمواطنين وحرمان الباصات والسيارات المخالفة من 
 .التزود بمخصصاتها من الوقود

كما ناقش المجلس مشروع قانون تصديق االتفاقية اإلطارية للشراكة 
الموقعة بين وزارة الصحة والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتي من 

 .ها تعزيز قدرة برنامج التلقيح الوطني على تأمين اللقاحات الالزمةشأن
ووافق المجلس على عدد من المشاريع التنموية التي تسهم في تحسين الواقع 

 https://alwatan.sy/archives/240437  .الخدمي
 

أكثر من يتاجر بالذهب المزيف هو «.. نشيط»سوق التزوير  - 10
بطنا أونصات مزيفة لماركات عالمية مهّربة ض«: الوطن»معروف لـ… النساء 

 من لبنان

 محمد منار حميجو -محمد راكان مصطفى  |
 2020-12-22 ،الثالثاء

كشف رئيس فرع التزييف والتزوير في إدارة األمن الجنائي العقيد وسيم 
معروف عن ضبط شبكات لتزوير الذهب في دمشق وريفها، الفتًا إلى أن 

 .لنساءمعظم المروجين له من ا
أن الورشات كانت تغش وتزيف « الوطن»العقيد معروف بين في تصريح لـ

بداًل  9أو  8الذهب عن طريق تخفيض عياره بإضافة النحاس ليصبح عيار 
، مضيفًا: إنهم يستغلون أن الذهب مشغول وأن المشتري لن يخاطر 21من 

على بحرقه من أجل التأكد من صحته، ما يعني أن التزييف قد يمر حتى 
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 .الصاغة
وأشار إلى أن هذا النوع من التزوير دفع نقابة الصاغة وصناعة 
المجوهرات إليجاد حلول للمشكلة بإحضار أجهزة تستطيع تحديد نسبة الذهب 
في القطعة المفحوصة من دون اللجوء إلى حرقها، علمًا أن الجهاز غير 

 .موجود لدى جميع الصاغة
، تعود لفنيين مرخصين، وكشف معروف عن ضبط ورشة في جرمانا

، منوهًا أنه مسموح له 1985أحدهم مسن وحاصل على الترخيص منذ عام 
 .بصك الليرات الذهبية واألونصات

وأوضح أن عملية التزوير تتم عبر دمج الذهب بالنحاس، وليس عن 
طريق الطلي كما كان يتم سابقًا، بحيث ال يكتشف التزوير عن طريق قص 

مل المزيج، وال يمكن اكتشافه إال بالحرق، مبينًا أنه يتم القطع، كون الغش بكا
الحصول على الدمغة الخاصة بالنقابة عن طريق شراء قطعة ذهب صغيرة 
يتم استخدامها عن طريق الصهر لغش القطعة ويتم وضع الدمغة على القطعة 

 .المزيفة
هبية وأشار معروف إلى أن المقبوض عليهم اعترفوا ببيع أغلب المشغوالت الذ

أطقم كل سفرة ينقلها المزيف،  4المزورة في الجزائر والعراق واإلمارات، بمعدل 
 .أطقم 4ويكون برفقته إما فتاة أو اثنتان بحوزة كل منهن 

ولفت معروف إلى ضبط ورشة أخرى في مدينة دمشق قرب شارع الثورة 
 في منزل عربي مكون من غرفتين، مؤكدًا مصادرة الماكينات والمعدات من

 .كلتا الورشتين، الفتًا إلى وجود معدات كبيرة تستخدم لتسحيب الذهب
رئيس الفرع أوضح أن أغلب عمليات الترويج للذهب المزور تتم بمناطق 
االصطياف تحت ذريعة االحتياج للسيولة، أثناء رحلة االصطياف، وتابع: 
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داقية يتم بيع القطع المغشوشة عن طريق إحدى النساء لكون المرأة لديها مص
أكبر لدى الصياغ، الفتًا إلى وقوع حاالت كثيرة في محافظتي درعا والالذقية 

 .لعمليات بيع أطقم ذهب مغشوشة
العقيد معروف أشار إلى حدوث عمليات بيع غريبة منها أن صائغًا باع 

خيه أن الطقم الذي طقمًا مزيفًا إلى صائغ آخر، بعد أن اكتشف بمساعدة أ
 .اشتراه من أحد الزبائن مزيف، بحجة أنه ال يريد أن يتحمل الخسارة

وفي السياق ذاته كشف معروف عن ضبط أونصات ذهب مزيفة بعالمة 
تجارة إلحدى أفضل الشركات السويسرية، وهي من الشركات األفضل عالميًا، 

النوع من حيث استغل المروج أن الصاغة ال ينزعون الغالف عن هذا 
سنة دون  30األونصات حفاظًا على قيمتها، منوهًا بأن هذا النوع يبقى نحو 

 .أن ينزع مقتنيها الغالف عنها
وأوضح أن عملية التزوير تمت بطريقة فنية باستخدام أونصات من الفضة 
بعد طالئها بالذهب، ليتم بعد ذلك تغليفها بغالف الشركة وتزوير ورقة هوية 

 .ق خلف القطعة والتي تحوي العيار والمقاسالقطعة التي تلص
وأشار معروف إلى أنه تم اكتشاف العملية من خالل تقدم المروج بشكوى 

أونصات،  7بحق صائغ مدعيًا أنه باع بيته وذهب برفقة عمته واشترى 
وعندما ذهب لبيع إحداها لدى صائغ في مساكن برزة وبعد أن رفض شراء 

نها وفحصها، تبين بعد حرقها أنها مصنوعة األونصة من دون نزع الغالف ع
 .من الفضة المطلية بالذهب

وأضاف: وبعد التوسع بالتحقيق وبالمواجهة مع الصائغ وسماع أقوال 
الشهود الذين حضروا عملية البيع، تم التأكد بأن المشتكي هو من باع 
 األونصات المزورة، وبعد اكتشاف الصائغ للتزوير تم تهديده من أجل إعادة
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أثمانها، فلجأ المروج إلى الشكوى ليتهرب من المسؤولية ومن إعادة المبالغ 
 .المستحقة

معروف أكد أن المروج اعترف أنه أحضر األونصات المزيفة من لبنان وذلك 
 .مليون ليرة سورية 28بقصد الترويج وبأنه باع األونصات السبع بـ

وأونصات ذهبية وأشار معروف إلى اكتشاف الفرع لحاالت تزييف ليرات 
ليرة ذهبية مزورة إضافة إلى أحرف ذهبية  800مزورة محليًا، مؤكدًا ضبط 

 .خالل العام الجاري 
 تزييف العملة

وفي سياق آخر بين رئيس الفرع أنه تمت مخاطبة المحامي العام عن 
تعرض بعض المواطنين للنصب واالحتيال أثناء قبضهم لثمن بيوتهم أو 

دم تجرؤهم على الشكوى، كاشفًا أنه تم الحصول على سياراتهم بالدوالر، لع
موافقة النائب العام على عدم توقيف المواطن الذي يتعرض لعملية النصب 
وعدم تحريك االدعاء بحقه بجرم التعامل بغير الليرة السورية في حال تقدمه 

 .بشكوى وأن يتم اعتباره ضحية
طمأنتهم لعدم تمكن وأكد أن هذا اإلجراء يحد من تجرؤ المجرمين ومن 

 .الضحايا من التقدم بشكوى 
وحول عمليات تزييف العملة أوضح معروف أنه يوجد حاالت تزييف تتم 
داخل البالد بواسطة سكنر وورق عادي، مبيناً أن هذا النوع من التزييف كشفه 
سهل، مشيرًا إلى وجود حاالت تروج لعمالت مزورة تصنع خارج البالد وهي 

كشفها مصدرها األراضي اللبنانية، وفي الفترات األخيرة  بدقة عالية يصعب
وأشار معروف إلى وجود حاالت عبور  .من مناطق المسلحين في إدلب

لألموال المزيفة من لبنان عبر سورية إلى العراق، منوهًا بأن عمليات الترويج 
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دوالر لكون قيمتها عالية ولفئة  100للعملة المزيفة األكثر شيوعًا هي لفئة 
 .ليرة لكونها الورقة األعلى قيمة في العملة المحلية 2000الـ

ولفت إلى ضبط عدد من عمليات الترويج في سوق الهال والمحال التي 
توجد فيها عمليات تبادل تجاري في مناطق التماس بين المناطق المحررة 
 ومناطق المسلحين، وفي سوق الغنم لعدم انتباه الفالحين ومربي األغنام للعملة

ألف دوالر مزورة خالل العام  500وكشف معروف أنه تم ضبط  .المزيفة
 .مليون دينار عراقي 125مليون ليرة و 2,5الحالي و

القاضي بتشديد العقوبة بحق  2020لعام  4وأكد معروف أن المرسوم 
المتعاملين بغير الليرة السورية ساهم بحماية المواطنين من التعرض لعمليات 

ة المزورة، لكون عمليات الحواالت غير المشروعة يتم االعتماد االحتيال بالعمل
فيها على أشخاص غير محترفين وغير مضمونين، ومن الممكن أن يتم 
استبدال مبالغ صحيحة بأخرى مزيفة لكون لحظة التسليم حرجة، وال يتاح 

 .لمستلم الحوالة التأكد من سالمة المبلغ المستلم
م ضبط عصابات نصب واحتيال في من جهة أخرى بين معروف أنه ت

موضوع اآلثار، الفتًا إلى أن أغلب الحاالت تتم لتماثيل، موضحًا أن القطع 
سنة ومنها  200األثرية نوعان منها أثري ذو قيمة يكون عمر القطعة فوق 

أثري غير ذي قيمة وهو لقطع أثرية متوفرة بكثرة مثل القروش، منوهًا بأن 
وأشار إلى ضبط فرع األمن الجنائي  .مديرية اآلثارتحديد قيمتها يتم من قبل 

بحمص لقضية تهريب آثار، حيث تم ضبط قطع تماثيل أصلية معدة للتهريب 
ولفت إلى أن أغلب عمليات التهريب عبارة عن نصب واحتيال،  .خارج البالد

لقطع يتم تعتيقها عن طريق دفنها أو كسر طرفها إليهام المشتري بأنها أصلية 
 .حاالت موجودة بكثرةوهذه ال
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وكشف معروف عن ضبط حاالت تزوير لماركات : أدوية وماركات مزورة
صناعية وغذائية معروفة، منها شامبوهات، ومتممات غذائية، محذرًا من 

مستودعات  3ولفت إلى ضبط  .خطرها ألن لها تأثيرًا مباشرًا على الصحة
على خلفية تقدم  تحتوي على مواد مرتفعة الثمن تدخل بمعالجة األسنان،

منتجها بشكوى بعد أن فؤجئ بها في األسواق، كما تم ضبط حقن مرتفعة 
الثمن في مشفى تشرين بالالذقية بعد أن أثبتت الشركة المستوردة أنها لم تزود 

يتم التفتيش عن الطريقة التي دخلت »المشفى بها ومنذ مدة طويلة، مضيفًا: 
ئية في ثالث مستودعات كبيرة في وأشار إلى ضبط مواد غذا .«بها البالد

محافظة دمشق تحتوي على كميات كبيرة من الكونسروة والبهارات، تم تزوير 
ورشات تصنع مادة مزيل الشعر في قدسيا  6لصاقاتها، كما تم ضبط 

والحريقة، كما أنه يتم تصديرها، الفتًا إلى أن صاحب الشركة اشتكى على 
 .تصنيعه شركة الشحن التي تصدر مادة ليست من

وفيما يتعلق بموضوع األدوية أكد معروف أنه تم ضبط الكثير من 
المتممات واألدوية الجنسية المزورة، موضحًا أنه يتم تزوير الغالف بالتعاون 

 https://alwatan.sy/archives/240260  .مع أصحاب مطابع
 

تشريع خاص لالستثمار في إدلب.. وفريق حكومي إلعادة إعمار  - 11
نعمل مع قطاع األعمال لتحريك العجلة «: الوطن»البرازي لـ… حررة المدن الم

 االقتصادية في المحافظة

 2020-12-22 ،هناء غانم الثالثاء |
كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طالل البرازي أن الوزارة 
بصدد وضع خطة للعام القادم لتوفير المستلزمات الخاصة بإعادة بناء األفران 
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تجهيزها في محافظة إدلب، إضافة للعمل على إعادة تأهيل السوق المركزي و 
 .بالخضار والفواكه تشجيعًا للفالحين وتسويق منتجاتهم

على هامش الملتقى الذي عقد يوم « الوطن»وأكد البرازي في تصريح لـ
الذي اقامه مجلس أمناء مبادرة « سورية القلب الكبير»أمس تحت عنوان 

أن اتحاد غرف التجارة في سورية سيكون له دور « وتتعمر إدلب رح ترجع»
أساسي في توفير المناخ المناسب بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة إدلب 
لتحريك العجلة االقتصادية وبشكل تدريجي في المحافظة ما يساهم بشكل 

 .كبير بعودة األهالي إلى مناطق إدلب المحررة
الل استالم الحبوب، منوهاً بالجهود وشدد على دعم المنتج الزراعي من خ

التي تبذلها الوزارة من أجل إعادة محطات المحروقات ومراكز توزيع المازوت 
 .وكل ما له عالقة بتأمين مستلزمات اإلنتاج الزراعي

ولفت إلى أن الوزارة افتتحت أربع صاالت للسورية للتجارة في ريف 
 .طقة خان شيخون منذ أسابيعالمحافظة، كما تم البدء بإنتاج الرغيف في من

وأشار البرازي خالل الملتقى الذي عقد في فندق الداماروز بدمشق إلى أن 
محافظة إدلب دفعت ثمنًا باهظًا ألن كل أشكال اإلرهاب تجمعت فيها، الفتًا 
إلى أن العمل جاد ومستمر اليوم لعودة جميع السوريين إلى مناطقهم، وأن 

 .مؤسسات الرسمية للعمل في المناطق المحررةالحكومة قامت بإعادة بعض ال
اعتبر أنه ال يوجد « الوطن»بدوره محافظ إدلب محمد نتوف في تصريح لـ

إنجاز إال بخطة عمل محددة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان في المحافظة 
ليبدأ المستثمرون من تجار وصناعيين باالستثمار، منوهًا باتخاذ اإلجراءات 

تراخيص لرجال األعمال لالستثمار في كل مكان في إدلب  الالزمة إلعطاء
سواء بمشاريع سياحية أو صناعية أو غيرها حتى تنطلق عجلة اإلنتاج إلى 
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 .األمام
وأكد المحافظ أن إدلب سوف تعود من جديد بجهود أهلها جميعًا وبجهود كل 

مل سوري، الفتًا إلى أنه تم االتفاق على الخطوط العريضة إليجاد فرصة ع
لكل مواطن من أهالي إدلب سواء بالمشاريع الصغيرة أو غيرها وباألخص 
عودة الطالب بشكل كامل إلى مدارسهم، إضافة إلى تأمين فرصة عمل لكل 

 .أم وكل مواطن ليكون منتجًا حقيقيًا في مرحلة إعادة اإلعمار
وفي سياق متصل قال رئيس غرفة تجارة وصناعة إدلب محمد عبدهللا 

إن الملتقى يشكل أهمية بالغة في ظل األحداث الراهنة «: الوطن»شتات لـ
التي أصابت محافظة إدلب، الفتًا إلى أن الهدف منه الحصول على نظرة 
شاملة ومتعمقة حول أحدث التطورات التي أصابت إدلب، إضافة إلى أهمية 

 الناحية األهم هي»التخطيط للنمو وطرح أهم المشاريع االستثمارية. وأضاف: 
وضع النقاط األساسية لمواجهة الركود االقتصادي والفقر ووضع خطط 
لمحاربته، والعمل على تبادل المعرفة واألفكار من خالل التعرف على وجهات 
نظر متجددة من قبل قادة الصناعة والزراعة المستثمرين والسلطات 

 .«الحكومية
ة على أهمية اإلضاء« الوطن»عضو مجلس الشعب صفوان القربي أكد لـ

ملف محافظة إدلب بكل ما فيه من نقاط وجع وألم وأمل، مبينًا أن الملتقى 
بمحطته الثانية يهدف إلى الحوار والتواصل مع التجار في دمشق وريفها 
تحت عنوان تقاسم الوجع واألمل بالعودة إلى محافظة إدلب ووضع خريطة 

مضيفًا: نأمل طريق لتجار دمشق ليكونوا مساهمين في إعادة إعمار إدلب، 
أن تختصر الكثير من المراحل والبدء بشكل حقيقي على أرض الواقع ألن 
إدلب ليست محافظة إرهاب كما يقال عنها، وهي محافظة جريحة سلبها 
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اإلرهاب وتحملت وجعًا وكانت خط الدفاع األول عن السوريين وحاليًا نتلمس 
تحريراً إضافياً لمواقع  معالم التحرير ألكثر من نصف المحافظة اليوم، ونترقب

 .مهمة جدًا في المحافظة
بدوره قال رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام: نحن 
جميعًا معنيون وكل مواطن سوري بعودة النشاط االقتصادي إلى إدلب ذات 
الموقع اإلستراتيجي المهم، فنحن جميعًا أصحاب مصلحة ملحة في دعم هذه 

في الظروف الراهنة، واليوم نحن نتحاور ونتشاور لوضع  المحافظة السيما
 .الخطط وتنفيذ المدروس منها

وأضاف: إن هذا اللقاء الوطني بامتياز يأتي لدعم أهلنا وأحبتنا في 
محافظة إدلب والعمل على عودة المهجرين إلى أراضيهم وديارهم ومنشآتهم، 

بفضل القيادة الحكيمة  وعودة الحياة إلى األراضي المحررة من هذه المحافظة
 .لقائد الوطن الرئيس بشار حافظ األسد

من جانبها رئيس مجلس أمناء المبادرة عضو مجلس الشعب فاطمة 
أن الملتقى خصص ألهالي إدلب إلعادة الحياة من « الوطن»خميس أكدت لـ

جديد، وهو يحمل ثالث رسائل سياسية للعالم بأن هذه األرض أرضنا وسوف 
شعب السوري لن يتنازل عن ذرة تراب، والرسالة الثانية اقتصادية نحررها وأن ال

تهدف إلى تفعيل الفعاليات االقتصادية والمشاريع التي تهدف إلى تحسين 
مستوى المعيشة للمواطن والرسالة األخيرة هي رسالة اجتماعية عن اللحمة 

ا نستطيع الوطنية التي جمعتنا لنكون يداً واحدة حتى نستطيع الصمود وتقديم م
وأشارت خميس إلى أن  ..تقديمه ألهالي إدلب لعودة الحياة للمدينة من جديد

 .هناك خطوات جادة على قدم وساق إلعادة تأهيل ومساعدة إدلب وأهلها
المنسق العام للمؤتمر ومطلق المبادرة فادي البر اعتبر أن الملتقى انطلق 
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ص والجهات الحكومية وفق منهج يهدف إلى توحيد الجهود بين القطاع الخا
على كافة الصعد، مشيراً إلى أن أهم رسائل المؤتمر في مجال قطاع األعمال 
أن إدلب منهكة اقتصاديًا وأن تجارها وصناعييها وفالحيها كلهم منهكون، 
وأن تمتد يد العون من رجال أعمال دمشق وغرف التجارة والصناعة كون 

 56من تكاتف الجهود خاصة وأن العديد من األزمات تواجه الحكومة والبد 
بالمئة من المناطق المحررة في إدلب بحاجة إلى تجهيز لعودة األهالي إلى 

 .بيوتهم
خرج الملتقى الذي أطلق لدعم قطاع األعمال في محافظة إدلب بجملة 
من المخرجات تركزت على تشكيل وفد من رئاسة اتحاد غرف التجارة السورية 

ها لزيارة المناطق المحررة من إدلب واالطالع ورجال األعمال بدمشق وريف
على االستثمارات على أرض الواقع، إضافة إلى إصدار تشريع خاص 
لالستثمارات بالمحافظة والمطالبة بتشكيل فريق حكومي من عدة وزارات 
لخدمة قطاع األعمال وإعادة الحياة إلى المدن المحررة واألهم، حسب 

ة اإلدارات إلى المحافظة في مدينة خان المجتمعين، العمل على نقل كاف
شيخون ودعم العائدين إلى المناطق المحررة من أهالي المحافظة في ترميم 
بيوتهم وإصالحها بالتوازي مع دعم المهجرين في المحافظات وخاصة حماة 

 https://alwatan.sy/archives/240257 .والالذقية
 

 من الغذائي للمواطنوأرقام مخيفة عن نصف األ” الحظيرة السورية - 12
 قناة الهندسة الزراعية –افضل انواع سالالت االبقار العالمية بالصور 
 50… بالمئة  60-50وزارة الزراعة: الثروة الحيوانية انخفضت بين 

 طن لحم بقر 45بالمئة من المداجن خرجت عن الخدمة مليون طن حليب و
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 :الخبير السوري 
لزراعة تعرض الثروة الحيوانية أكدت المؤشرات الصادرة عن وزارة ا

ألضرار كبيرة، كاشفة عن وجود انخفاض في أعداد الثروة الحيوانية بنسبة 
 .بالمئة 60–50تتراوح بين 

وأرجعت الوزارة األسباب في تقريرها إلى السرقة والتهريب والذبح العشوائي 
على  وعدم توافر الظروف المناسبة لحصر شامل لألرقام التأشيرية التي تعتمد

مؤشرات النمو للثروة الحيوانية، وبينت أنه بهدف الوقوف على العدد الفعلي 
للثروة الحيوانية تستمر الوزارة بتنفيذ مشروع ترقيم الثروة الحيوانية الذي تم 
االنتهاء منه في ريف دمشق والسويداء والغاب وطرطوس والالذقية وقيد 

 .التنفيذ في القنيطرة وحمص
ألف  832ر وفقًا لمؤشرات النمو للثروة الحيوانية، بـوقدرت عدد األبقا

ألف  45ألف طن ومن اللحم  1140رأس من األبقار، تنتج من الحليب نحو 
 .طن

ألف رأس تنتج من  15471أما األغنام فقد قدر العدد المخطط بنحو 
ألف طن، على حين بلغ إنتاج  148ألف طن ومن اللحم  576الحليب نحو 

آالف طن بينما  10ألف طن ومن اللحم نحو  120عــز نحو الحليــب من الما
آالف  7.2ألف رأس ومن الجاموس  1866بلغ العدد المخطط من الماعز 

 .ألــف طــن 2.5رأس إنتاجهــا مــن الحليــب 
أما بشأن القطيع الكلي في المؤسسة العامة للمباقر فقد أوضح التقرير 

طنًا ومن  7042ب بحسب التقرير إنتاجها من الحلي 2238أنها تملك نحو 
 .طناً  235اللحوم 
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وأشار التقرير إلى أن المؤسسة العامة للمباقر تتابع تأهيل منشآتها وزيادة 
طاقتها اإلنتاجية حيث وصلت نسبة التنفيذ في مجمع مباقر مسكنة في حلب 

 35بالمئة وتم البدء بتأهيل المحطة الثانية بنسبة تنفيذ وصلت إلى  98إلى 
ولفت إلى  .بالمئة 65مئة، كما وصلت نسبة التنفيذ في دير الزور إلى بال

 .بكيرة 3300متابعة العمل في ترميم قطيع األبقار حيث تم اإلعالن الستيراد 
وأوضح التقرير أن المؤسسة العامة لألعالف عملت على استيراد كمية 

لعامة ألف طن بإشراف مؤسسة التجارة الخارجية لمصلحة المؤسسة ا /100/
الذرة الصفراء(، األمر الذي سيساهم  -لألعالف من مادتي )كسبة فول الصويا

في كسر االحتكار وتخفيض األسعار من خالل التدخل اإليجابي لتوفير 
 .كميات كبيرة منها كمقننات علفية توزع على المربين

 دواجن ومداجن
خصة وبخصوص الدواجن بين التقرير أن العدد اإلجمالي للمداجن المر 

مدجنة فقط  6908مدجنة يعمل منها حاليا  12437وغير مرخصة قد بلغ 
ألف  13437ألف طير منتج منها  21499وعدد الدجاج البياض الكلي 
 2021وأوضح التقرير أن خطة الوزارة للعام  .طير تنتج نحو مليون بيضة

ألف  2000ألف فروج و 300مليون بيضة و 100في مجال الدواجن إنتاج 
 .ألف صوص بياض 1000صوص و

وأشار التقرير إلى أن المؤسسة العامة للمداجن تستمر في تنفيذ خطتها 
 .بالمئة من طاقتها اإلنتاجية 40اإلنتاجية وهي تعمل حاليًا بنسبة 

 حاجة السوق من األعالف
وعن حاجتها للمواد العلفية بين التقرير أن حاجة المؤسسة العامة 

 1.5ماليين طن يؤمن منه الفالح نحو  4ى إل – 3.5لألعالف يتراوح بين 
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مليون طن،  1.5مليون طن فقط والمخطط تأمينه من القطاع الخاص نحو 
مليون طن.. أما خطة التصنيع  1.017على أن تقوم المؤسسة بتأمين نحو 

 .ألف طن جاهزة حلوب أبقار 100فوفقًا للوزارة فهي 
تاج مستلزمات الرعاية وأشار التقرير إلى أن الوزارة تخطط في مجال إن

مليون لقاح، إضافة لتقديم  19البيطرية، إلى إنتاج لقاحات مجانية تصل لنحو 
 .ألف لقاح اصطناعي 500ألف معالجة سريرية و 263نحو 

 http://syrianexpert.net/?p=55652هناء غانم  
 

 2020النقل تكشف عن إيراداتها في  - 13

 :الخبير السوري 
في وزارة النقل المهندس محمود أسعد أن قيمة أكد مدير النقل الطرقي 

 ٥٩بلغت  ٢٠٢٠اإليرادات المحصلة من دوائر النقل في المحافظات لعام 
 . ألف معاملة ٦٠٠مليار ليرة ناتجة عن إنجاز مليون و

بيَّن أن الوزارة قامت خالل العام الماضي بوضع آلية الدفع اإللكتروني   أسعد
بالمئة من  ٨٥بالغ المحصلة إلكترونيًا بالخدمة حيث تجاوزت نسبة الم

المحّصل من مؤسسات الدولة في موضوع الدفع اإللكتروني ، كما بلغت قيمة 
 . ألف معاملة دفع إلكتروني ٧٠٠مليار ليرة و ٤٠التحصيل 

وأشار إلى أن من أبرز مشاريع العام الماضي إنجاز الربط اإللكتروني 
بقاعدة بيانات واحدة تتيح الوصول لمديريات ودوائر النقل في المحافظات 

ألي معلومة ، وإنجاز أي معاملة من أي مديرية ودائرة دون الحاجة للسفر 
أو التنقل ، وفق مبدأ الموظف الواحد ، ما انعكس إيجابًا على تبسيط 
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 . اإلجراءات وتخفيف األعباء المالية على المواطنين
عية في منطقة الحفة اسعد للثورة أنه تم إحداث دائرة نقل فر   وأضاف

دائرة ، كما  ٢٣بريف الالذقية ومحردة في محافظة حماة ، ليصبح العدد 
بالمئة لحامل بطاقة  ٥٠أصدرت الوزارة قرارًا بتخفيض أجور النقل بنسبة 

جريح وطن ومرافق واحد له في جميع وسائل النقل العامة البرية والبحرية 
مات التأخير عند تسديد رسوم تجديد والجوية ، وإعفاء مالكي المركبات من غرا

ترخيص المركبة المترتبة عليهم خالل فترة إيقاف العمل لدى مديريات النقل 
ضمن اإلجراءات االحترازية للتصدي لجائحة كورونا ، مع اتخاذ كل 
اإلجراءات التي تساهم في التصدي للفيروس من تعليق للدوام في كل 

ية واألكاديمية البحرية السورية ، وإيقاف الثانويات والمعاهد البحرية والسكك
النقل بالقطارات للركاب والدورات التدريبية في جميع مدارس تعليم قيادة 
المركبات، إضافة إلى التشّدد في إجراءات التعقيم لجميع وسائل النقل القادمة 

 . عبر المنافذ الحدودية بالتنسيق مع وزارة الصحة
 ١٢الصنع للسيارات السياحية العامة من  كما خّفضت الوزارة مؤخرًا سنة

سنة،  ١٥إلى  ٨سنة ، والسيارات السياحية العامة الخارجية من  ٢٠سنة إلى 
كما تّم بالتنسيق مع وزارة التنمية اإلدارية االنتهاء من تجهيز منصة الدعم 
اإلداري الخاصة بالوزارة ضمن البرنامج الوطني لإلصالح اإلداري في اإلدارة 

 . ية لوزارة النقلالمركز 
وفيما يتعلق بخطة الوزارة في مجال التطوير كشف أسعد عن وجود دراسة 
لتمكين المواطن من دفع مخالفات المرور عند إنجاز معاملة المركبة ، مع 
مساٍع لتمكين جميع المواطنين من فتح حساب خاص بالدفع اإللكتروني في 

العقاري( ، وذلك  –اعي الصن –جميع المصارف العامة )التجاري بفروعه 
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بهدف تبسيط إجراءات المعامالت وتحسين جودة خدمة المواطن وتوفير الوقت 
والجهد والمصاريف على المواطنين ، مع إمكانية استغناء المواطن عن معقب 

حيث أصبح  –وفق التقرير السنوي الصادر عن الوزارة  –المعامالت 
د موظف واحد ضمن الصالة ، باستطاعته إنجاز أي معاملة بكل سهولة وعن

إضافة إلى زرع ثقافة الدفع اإللكتروني عند المواطن واالستغناء عن التعامل 
 http://syrianexpert.net/?p=55628الورقي. 

 
بنك سورية الدولي اإلسالمي يبدأ تحضيراته لمشروع "توثيق تاريخ  - 14

 "قطاع المال والمصارف في سورية
المصادر المهمة لكل أمة تعتني بتاريخها  بشار الست: التأريخ الشفوي من

 .ألنه يؤخذ من أفواه المعاصرين
: باشر بنك سورية الدولي اإلسالمي 14/1/2021سورية -دمشق

قطاع المال والمصارف في سورية " بإشراف   تحضيراته لمشروع "توثيق تاريخ
 .مؤسسة وثيقة وطن

دورة تدريبية احترافية  باتباع  وبدأ فريق البنك المكلف بإعداد هذا المشروع
تقدمها مؤسسة وثيقة وطن، من خالل نخبة من المختصين بالتأريخ الشفوي، 
وذلك بهدف وضع الخطوات والطرق العلمية إلجراء مقابالت التأريخ الشفوي 
لتمكين فريق البنك من األدوات الالزمة إلتمام المشروع بشكل إحترافي ليصبح 

قادمة للتعرف على تاريخ قطاع المال هذا المشروع مرجعًا لألجيال ال
 .والمصارف في سورية

ومن أهم محاور الدورة التدريبية، )التركيز على اإلعداد للمقابلة، ومراحل 
تسجيلها ومهارات إدارتها، وما يجب مراعاته أثناء المقابلة، وكيفية بناء عالقة 
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إلى كيفية التفريغ وطيدة بين الراوي والمحاور تقوم على الثقة واالحترام، إضافة 
والمطابقة والتقطيع واألرشفة وحفظ المقابالت( وغيرها من المحاور المهمة 

 .التي من شأنها الخروج بوثيقة تقدم إضافة كبيرة تغني المشروع
وفي تصريح للسيد بشار الست الرئيس التنفيذي للبنك أكد على أن التأريخ 

بتاريخها، ألنه يؤخذ من الشفوي يعد من المصادر المهمة لكل أمة تعتني 
 .أفواه المعاصرين

وأضاف الرئيس التنفيذي: إن التأريخ الشفوي يستطيع أن يسد الفجوة بين 
األجيال، ويعطي للشخصيات المعاصرة من كبار السن معنى وقيمة عندما 
يرون تجاربهم ذات قيمة، كما إن الحاجة ماسة إلجراء عدد من المقابالت 

ا أن نوثق أي موضوع، وإذا لم يتم هذا العمل فنحن في الشفوية فيما إذا أردن
خطر حقيقي من فقدان بنك معلومات يختزن ذكريات شخصيات مهمة، فكل 
مقابلة تاريخية شفوية تعد حلقة واحدة من مجموعة حلقات، وعندما يتم جمع 
تلك الحلقات يصبح باإلمكان الحصول على نظرة أكثر وضوحًا للموضوع 

 .ف إليهالذي نريد التعر 
وبين الرئيس التنفيذي حرص البنك على ممارسة دوره المجتمعي، وأوضح 
الفائدة الكبيرة للتعاون مع مؤسسة وثيقة وطن وخاصًة في توثيق " تاريخ قطاع 
المال والمصارف في سورية" ليتسنى لألجيال القادمة على وجه الخصوص 

ق وعلى مؤسساته التعرف على تاريخ هذا القطاع االقتصادي السوري العري
وأشخاصه، والمراحل التي مر بها حتى وصلنا إلى ما نحن عليه، فاإلنسان 
بشكل أو بآخر مرتبط بالتاريخ في جميع مجاالت الحياة ألن التاريخ هو 
األساس الذي انطلقت منه الحضارات وبدأت منه عملية التطور. وهذا ما 

 .روع التوثيقي المهمدفعنا للتعاون مع مؤسسة وثيقة وطن لدعم هذا المش
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ويأتي هذا المشروع في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين بنك سورية الدولي 
اإلسالمي ومؤسسة وثيقة وطن وفي إطار المسؤولية المجتمعية للبنك لتمكين 
أبناء المجتمع والمهتمين من معرفة تاريخ قطاع مهم في سورية وهو قطاع 

الدولي اإلسالمي تأسس برأسمال قدره  يذكر أن بنك سورية .المال والمصارف
مليار ليرة وبدأ تقديم  15( مليارات ليرة سورية وقام برفعه ليصل إلى 5)

 .2007أعماله المصرفية في الربع الثالث من عام 
فرعًا ومكتبًا منتشره في مختلف المناطق  28ويبلغ عدد فروعه ومكاتبه 

ألف متعامل حتى  275السورية، ووصل عدد عمالء البنك إلى أكثر من 
ويعد البنك من أكبر البنوك السورية الخاصة من حيث  2020نهاية العام 

ألف مساهم، ومن أهم غايات  13عدد المساهمين حيث بلغ عددهم حوالى 
البنك توفير وتقديم الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية 

ر أساس الفائدة في جميع وممارسة أعمال التمويل واالستثمار القائمة على غي
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، 

ومتصاعد في الربحية وفي معدالت العائد على إضافة إلى تحقيق نمو دائم 
 .حقوق المساهمين
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 كيف يعيش السوريون..!!؟ - 15
 أشخاص 5ألف ليرة سورية.. تكاليف معيشة أسرة سورية مؤلفة من  732

تستمر تكاليف المعيشة بالصعود مع ارتفاع األسعار في سوريا، حيث 
خالل األشهر الثالثة  تقودها أسعار األغذية التي ارتفعت بمستويات كبيرة

%، 11، لترتفع مجمل تكاليف المعيشة بنسبة تقارب: 2020األخيرة من عام 
ليرة.  376500حاجات األسرة الواحدة من خمسة أشخاص تقارب:   لتبلغ

حريرة،  2400موزعة على مكّونات الغذاء اليومي الضرورية لكل فرد ليحقق 
 .مع إضافة حاجة الزيوت والمشروبات الضرورية

وهي تكاليف سلّة إنفاق األسرة المكّونة من خمسة أشخاص على ثماني 
حاجات أساسية: الغذاء، والسكن، والصحة، والتعليم، واللباس، واألثاث، والنقل 

 واالتصاالت.
إذ ارتفعت تكاليف الغذاء والمشروبات األساسية بمقدار الخمس خالل 

 اليف الغذاء% تك20+  12، ونهاية شهر 2020الفترة بين أيلول 
االرتفاع األكبر كان في أسعار البيض والخضار والحبوب، كما ارتفعت 

 الزيوت بمعدالت كبيرة أيضًا.
مكونات المعيشة األخرى لم تتغير كثيرًا، وقد أتت على الشكل التالي: 

ليرة،  33500ليرة، الصحة  36900ألف ليرة، األثاث المنزلي  130السكن 
ألف ليرة، مع  11ألف ليرة، االتصاالت  23مالبس ألف ليرة، ال 30التعليم 
 ألف ليرة. 732% للحاجات األخرى فإن مجمل التكاليف تصل إلى 8إضافة 

، وانتقلت 2020% خالل عام 192تضاعفت تكاليف المعيشة بنسبة 
ألف ليرة، وكانت القفزة الكبير بعد شهر آذار تحديدًا،  732ألف إلى  380من 

ارتفاع تكاليف الغذاء، المادة األساسية التي يستهلكها  وقد قاد هذا االرتفاع
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عموم السوريين والتي يمكن أن تتمتع بمرونة الطلب نسبيًا... فالناس 
مضطرون الستهالك األساسيات الغذائية مهما علت أسعارها، وهم يحولون 
من وجهات إنفاقهم األخرى إلى الغذاء الضروري، الذي أصبح واحدًا من 

كار التجاري األساسية، وتقلبت أسعاره تقلبات متواترة مع أزمات مواضع االحت
 المضاربة على قيمة الليرة، وصعوبات االستيراد ورفع أسعار النقل وغيرها.

% منتقلة 332بنسبة  2020لقد ارتفعت تكاليف سلة الغذاء في عام  
ألف ليرة في نهايته، أي:  376ألف ليرة مطلع العام وصواًل إلى  113من 

 المصدر: صحيفة قاسيون السورية  الث مرات وثلث!ث
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 01/2021/ 18 :الثورة 
تم عقد اجتماع نوعي بين إدارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية 

الغزول وممثلي اتحاد غرف الصناعة السورية جرى خالله مناقشة آلية تسعير 
القطنية وآليات توزيعها على شركات القطاع الخاص بما يساعد في دعم 
استمرار عمل المنشآت الصناعية الخاصة وضبط أسعار الغزول القطنية في 
السوق المحلية األمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الصناعة الوطنية 

 .وعلى المستهلك انطالقًا من مبدأ االعتماد على الذات
دير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية المهندس حارث وبين م

مخلوف أنه تم تشكيل لجان للكشف الحسي على المنشآت التي تستلزم 
عملياتها اإلنتاجية تأمين الغزول حيث أنهت اللجان أعمالها وتم تحديد حاجة 
تلك المنشآت بما يساعد في توزيع المتوفر من الغزول لتلبية حاجة القطاعين 
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وقد خلص االجتماع إلى تسعير الغزول  .لعام والخاص بأكبر نسبة ممكنةا
القطنية وفق معايير رئيسية تشمل تكلفة المنتج، واألسعار المحلية، واألسعار 
العالمية بحيث تكون أسعار الغزول المعتمدة من قبل المؤسسة مالئمة 

خوة ومناسبة وتساعد على تشجيع الصناعة الوطنية وتحد من توجه األ
وإعادة فتح باب بيع الغزول القطنية للصناعيين  .الصناعيين إلى اإلستيراد

بحسب اإلمكانيات المتوفرة خالل الفترة الحالية وإعادة تقييم الوضع بعد شهرين 
والتوافق ما بين المؤسسة العامة للصناعات النسيجية واتحاد  .من تاريخه

ب حسب الطاقة اإلنتاجية غرف الصناعة بما يحقق العدالة في توزيع النس
 .الفعلية للمنشآت الصناعية حالياً 

واكد مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية الحارث مخلوف 
للثورة ان هذا االجتماع جاء بناًء على توجيهات وزير الصناعة زياد صباغ 
للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية بضرورة التنسيق مع اتحاد غرف 

ورية لمناقشة واقع الغزول وتحديد كميات الغزول القطنية المنتجة الصناعة الس
في القطاع العام واقتراح آلية عادلة لتوزيعها على شركات القطاع الخاص 

 .وإعداد الدراسات الالزمة في ضوء عمل لجان الكشف الحسي
 http://syrianexpert.net/?p=55879  ..الثورة

 
 … مليارات ليرة 5الدبس تجني  - 17

 01/2021/ 18 :لثورةا 
أظهرت المؤشرات اإلنتاجية والتسويقية للشركة العربية المتحدة الدبس 

 ٥،١٢٥مليون متر من األقمشة خالل العام الماضي بقيمة  ٤،٠٧١انتاج
 ٦١١،٦ألف متر بقيمة  ٦٨٥مليارات ليرة وتوزعت على األقمشة الخامية 
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مليون  ٩٢٢،٧تر بقيمة مليون م ١،٤١٩مليون ليرة، ومن األقمشة المقصورة 
مليون  ٩٢٥،٨ألف متر بقيمة  ٦٤٨ليرة، ومن األقمشة المصبوغة والملونة 

 .مليار ليرة٢،٦٦٤مليون متر بقيمة  ١،٣١٩ليرة وإجمالي األقمشة المطبعة 
مليار ليرة توزعت  ٥،٠١٣مليون متر بقيمة  ٣،٨٨٧كما باعت الشركة كمية 

مليون ليرة ومن  ٦١٣،٢متر بقيمة  ألف ٦٨٥على األقمشة القطنية الخامية 
مليون ليرة ومن  ٩٨٢،٣مليون متر بقيمة  ١،٥٣١األقمشة القطنية المقصورة 

مليون ليرة وإجمالي  ٩٧٢ألف متر بقيمة  ٦٥٢األقمشة المصبوغة والملونة 
 .مليار ليرة٢،٤٤٥مليون متر وقيمتها  ١،٠١٩األقمشة المطبعة 

 .مليون ليرة ٥٤٩،٧ية للعام الماضي في حين بلغت قيمة األرباح التقدير 
المهندس حسام الشلحة مدير عام الشركة أوضح للثورة أن الشركة تواجه 
الكثير من الصعوبات خالل العام الماضي منها صعوبات إنتاجية تتعلق 
برداءة نوعية الغزول الموردة من الشركات التابعة للمؤسسة النسيجية األمر 

عامال  224دة واإلنتاج ونقص اليد العاملة والبالغ الذي انعكس سلباً على الجو 
% عن المخطط ما أّدى لفاقد كبير في اإلنتاج والمبيعات والنقص 32بنسبة 

والضعف في الكوادر الفنية خاصًة في مجال اإللكترونيات الدقيقة والكهرباء 
/  10وعدم وجود آليات للشركة لنقل العمال حيث تحتاج الشركة قرابة / 

 .لتوفير أجور القطاع الخاص العاليةباصات 
وأضاف أن هناك صعوبات مالية حيث أدت الظروف الراهنة إلى تراجع 
السيولة المالية للشركة وعدم تسديد بعض الجهات العامة اللتزاماتها المالية 
تجاه الشركة وانخفاض المبيعات من القطاع الخاص بشكل ملحوظ 

العام و ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج والتشابكات المالية مع جهات القطاع 
والمحروقات بشكل كبير جدًا وعدم معالجة موضوع المديونيات المترتبة على 
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 . الشركات العراقية من قبل المؤسسة النسيجية
وأشار إلى وجود صعوبات تسويقية تتمثل في ارتفاع أسعار األقمشة 

األخرى والمنافسة الكبيرة بسبب ارتفاع سعر الغزول وأسعار مستلزمات اإلنتاج 
من قبل القطاع الخاص حيث تتوافر في السوق المحلية أقمشة مستوردة أو 
مهربة بأسعار منخفضة إضافة إلى قدم اآلالت مما يعيق إنتاج أصناف حديثة 
ومتطورة تلبي أذواق المستهلكين وانعدام التصدير بسبب عدم وجود وكالء 

 .هنةللبيع في الخارج بسبب الظروف الرا 
واقترح الشلحة لحل هذه الصعوبـــــات المساعدة بتأمين العمال لتالفي 
النقص الحاصل على خطوط اإلنتاج واستصدار مالك للشركة لتسهيل عملية 
التعيين وتدارك النقص الكبير في كوادر الشركة وإعادة التزام خدمة الدولة 

ر خبيرة خاصًة لخريجي المعهد المتوسط للصناعات النسيجية وتأمين كواد
من الكيميائيين والفنيين واإللكترونيات الدقيقة وتجديد قسم الغزل ّمما يوفر 
الغزول ومن كافة النمر بما ينعكس إيجابًا على تخفيض التكاليف وتحسين 
” النوعية و معالجة وضع العمال المفرزين إلى شركتي غزل جبلة والالذقية 

 10لون بها حيث مضى أكثر من بنقلهم إلى الجهات التي يعم” عامال12
سنوات على فرزهم واعتبار شاغر اإلجازات الجامعية مضافًا أو محدثًا أثناء 
التعيين لتالفي مشكلة إيجاد بدل متسرب، والتعويض على الشركة جّراء ما 

بسبب األعمال اإلرهابية وحل ” مباشرة وغير مباشرة“لحق بها من أضرار 
ة والجهات العامة األخرى وتأهيل وتدريب الكادر التشابكات المالية بين الشرك

التسويقي بدورات مركزية ليكون قادرًا على القيام بمهمة الترويج والتسويق 
داخلياً وخارجياً ودعم الصادرات النسيجية والمساعدة للتصدير والسعي لتعديل 

تسويق التخطيط واإلنتاج وال“القوانين واألنظمة المعيقة لعمل أجهزة اإلدارة في 
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وإعطاء صالحيات حقيقية وحرية إلدارة الشركة والتخطيط لرسم استراتيجيات ” 
 .الشركة لتحقيق أعلى ريعية اقتصادية ممكنة

 http://syrianexpert.net/?p=55877  ..الثورة
 

… 2020حصاد االستثمار في المدن الصناعية خالل العام  - 18
 باألرقام

 01/2021/ 18 :الثورة 
دارة المحلية و البيئة، عن حصاد االستثمار في المدن أعلنت وزارة اإل

، وبينت تقارير الوزارة أن قيم  2020الصناعية خالل العام المنصرم 
بلغت نحو ” حسياء –الشيخ نجار  –عدرا “االستثمارات في المدن الثالث 

مليارًا حجم االستثمار في مدينة عدرا  117مليار ليرة سورية، منها  144.03
 .مليارًا في الشيخ نجار 19.773مليارات في حسياء و 7.257و

ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أن عدد المقاسم المخصصة في المدن الصناعية 
لمدينة  396لمدينة حسياء و 14لمدينة عدرا، و 272منها  682الثالث 

هكتارًا  121.5الشيخ نجار، في حين بلغت مساحة المقاسم المخصصة فيها 
هكتارات في مدينة حسياء الصناعية  9.2كتاراً في مدينة عدرا وه 61.9منها 

 في مدينة الشيخ نجار بحلب 50.41بحمص و
 127ووفق التقرير بلغ عدد المنشآت المباشرة بالبناء في المدن الثالث 

في مدينة  80في مدينة حسياء الصناعية و 14في مدينة عدرا و 23منها 
د المنشآت المباشرة باإلنتاج فيها فقد بلغ الشيخ نجار بحلب، أما بالنسبة لعد

في مدينة الشيخ  60في مدينة حسياء و 16في مدينة عدرا و 34منها  110
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 .نجار
 9.321وبلغت نسب اإلنفاق على البنية التحتية واالستمالك في المدن الثالث 

 1.926مليارات في مدينة عدرا الصناعية و 6.5مليارات ليرة سورية منها 
مليار ليرة في مدينة الشيخ  0.895مدينة حسياء الصناعية و مليار في 

 .نجار
وبّين التقرير أن اإليرادات االستثمارية الصافية للمدن الصناعية الثالث بلغت 

مليار  2.191مليارات إيرادات مدينة عدرا و 5.3مليار ليرة منها  12.743
ينة الشيخ نجار، مليارات إيرادات مد 5.252إيرادات مدينة حسياء الصناعية و

في مدينة عدرا  660فرص عمل منها  5.352وقد وفرت المدن الثالث 
فرصة عمل في مدينة الشيخ  4200في مدينة حسياء و 492الصناعية و

 .نجار
وفي إطار التسهيالت المقدمة للمستثمرين تم تأجيل سداد الدفعات المستحقة 

 .ن من تاريخ استحقاقهاعلى المستثمرين في المدن الصناعية وذلك لمدة شهري
وفيما يتعلق بالوحدات السكنية تم إنجاز خمس وحدات سكنية في المدينة 

شقة سكنية، وبلغ عدد المكتتبين على شقق سكنية  /80الصناعية بعدرا تضم /
مكتتبًا، وحاليًا يتم العمل على التعاقد على تنفيذ وحدات سكنية  /2466/

ة )الطرق والصرف الصحي والمياه منتهية جديدة واستكمال تنفيذ البنى التحتي
التنفيذ بالكامل ويجري العمل باألعمال الكهربائية وتم إنجاز مشروع العبارات 

 .في إطار استكمال مشروع درء السيول في المدينة الصناعية بعدرا(
وفي المدينة الصناعية بحسياء بلغت نسبة تنفيذ أعمال البنى التحتية للجزيرة 

شقق في الطابق  6طوابق و 6ويتم تنفيذ مبنى سكني من %، 86السكنية 
على الهيكل. وفي المدينة الصناعية بحلب تم إعداد الدراسات التفصيلية 
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 .والتنفيذية للشقق السكنية في بقعة الشيخ زيات وطرحها لالكتتاب
وفي إطار االهتمام الحكومي بالمناطق الصناعية والحرفية تم خالل عام 

في محافظة حمص منطقة  2اطق صناعية وحرفية من 4إحداث  2020
في محافظة ريف دمشق منطقة دير عطية  2القريتين ومنطقة الحديدة و

 .ومنطقة يبرود
وفي السياق تفيد مصادر الوزارة أنه يتم العمل على تقديم الدعم المالي 
والفني لمساعدة الوحدات اإلدارية في تنفيذ المناطق الصناعية والحرفية وتذليل 

قرارات توزيع  2020أي صعوبات تعترضها، حيث صدرت في عام 
مليارات وبلغت المساهمات المالية التراكمية  3.3لمساهمات مالية بقيمة 

مليار ليرة تقريبًا موزعة على  18.234حتى تاريخه  2006المقدمة منذ عام 
منطقة صناعية وحرفية في مختلف المحافظات لدفع نفقات التأسيس  131

 .االستمالك والستكمال تنفيذ أعمال البنى التحتية وبدالت
 2020وتم منح المناطق الصناعية والحرفية مساهمة مالية خالل عام 

ألف  1,754,201بقيمة  2015لعام  37من عائدات المرسوم التشريعي 
 .ليرة إلعادة تأهيل وحماية المناطق الصناعية والحرفية

 /18671عيين حتى تاريخه /وقد بلغ عدد المقاسم التي طرحت للصنا
 .مقسمًا، وذلك في أهم المناطق الصناعية والحرفية قيد التنفيذ

هذا إلى جانب استثمارات كبيرة في المناطق الحرفية، التي تم نشرها على 
نطاق واسع في مختلف المدن والمناطق في كل المحافظات السورية، التي 

 .بة القادمةستعلن الوزارة عن أرقامها خالل الفترة القري
 http://syrianexpert.net/?p=55855   ..الثورة
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آالف ليرة الجديدة بالتداول  5مدير الخزينة بالمركزي: طرح الـ  - 19
 لتسهيل المعامالت النقدية واستبدال األوراق النقدية التالفة

 سانا-دمشق  2021-01-24  
دف الرئيس أكد مدير الخزينة في مصرف سورية المركزي إياد بالل أن اله

آالف ليرة الجديدة في التداول هو تسهيل المعامالت النقدية  5من طرح فئة الـ 
 .وتخفيف أعباء التداول عن المواطنين واستبدال األوراق النقدية التالفة

الجديدة  5000وفي تصريح لمندوب سانا أوضح بالل أن طرح فئة الـ 
دية فبداًل من طباعة عدة يسهم أيضًا في تخفيض تكاليف طباعة األوراق النق

ليرة وبهذا  5000ليرة تتم طباعة ورقة من فئة  1000و 2000أوراق من فئة 
 .يتم ترشيد اإلنفاق وتوجيهه باتجاهات تنموية أخرى 

وبالنسبة 
للمنعكسات اإليجابية المأمولة من طرح الفئة النقدية الجديدة أكد بالل أن 

قتصادية والتعامل معها بحذر ولديه المركزي مستمر بمواجهة كل التحديات اال
ضوابط محددة يمكنه من خاللها توجيه تدفق السيولة النقدية في األسواق 

http://107.6.182.27/wp-content/uploads/2021/01/1-421.jpg
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ليرة كان هناك مخاوف لدى  2000موضحًا أنه عندما تم طرح فئة الـ 
المواطنين من تذبذب األسعار ولكن ما حدث هو استقرار في األسعار 

 .باألسواق
 5التي سيتم طرحها بالتداول من فئة الـ وشدد بالل على أن الكميات 

آالف ليرة محسوبة ومحددة بدقة بحيث ستكون مساوية ومعادلة لألوراق النقدية 
التالفة التي سيتم سحبها من التداول وبالتالي لن يكون هناك عرض نقدي زائد 

 .نتيجة استبدال الفئة النقدية الجديدة بالفئات التالفة
عتبارًا من اليوم توزيع الفئة النقدية الجديدة على وأشار بالل إلى أنه تم ا 

معتمدي الرواتب وللمصارف مقابل طلبات السحب االعتيادية اليومية المقدمة 
للمركزي وجميعها تعادل ما تم سحبه من أوراق تالفة علماً أنه يتم بشكل يومي 
سحب أوراق نقدية تالفة من األسواق موضحًا أن المركزي طرح اليوم من 

ل فروعه الفئة النقدية الجديدة في محافظات دمشق وحمص وطرطوس خال
 .والالذقية ودرعا والسويداء وسيتم طرحها تباعًا في باقي المحافظات

ألول مرة وفئة الـ  1958ليرة عام  500يذكر أن المركزي طرح فئة الـ 
 2017ليرة عام  2000وفئة الـ  1997ليرة االصدار األول عام  1000
 .ليرة علماً أنه تمت طباعتها منذ نحو العامين 5000تم إصدار فئة الـ وحالياً 

 http://sana.sy/?p=1302494وسيم العدوي    
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 5000اعتبارًا من اليوم.. المركزي يطرح الفئة النقدية الجديدة  - 20
 ليرة سورية في التداول

 
 سانا-دمشق  2021-01-24

ليرة  5000ية الجديدة أعلن مصرف سورية المركزي عن طرح الفئة النقد
سورية في التداول جنبًا إلى جنب مع باقي الفئات النقدية المتداولة حاليًا 

من كانون الثاني مبينًا أن الوقت أصبح مالئمًا  24اعتبارًا من تاريخ اليوم الـ 
 .لذلك وفق المتغيرات االقتصادية الحالية

 5000ئة الـ وأوضح المركزي في بيان تلقت سانا نسخة منه أن طرح ف
ليرة في التداول يأتي انطالقًا من دوره بمتابعة السوق وتأمين احتياجاته من 
كل فئات األوراق النقدية وبناء على دراسات قام بها في السنوات السابقة 
ووضعه للخطة الكفيلة لتأمين احتياجات التداول النقدي من كل الفئات حيث 

ت الحالية المتداولة ذات قيمة تتناسب تبين الحاجة لفئة نقدية أكبر من الفئا
 .مع احتياجات التداول النقدي

 5ولفت المركزي إلى أنه قام منذ عامين بطباعة أوراق نقدية من فئة الـ 
آالف ليرة سورية لتلبية توقعات احتياجات التداول الفعلية من األوراق النقدية 
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مساهمتها بمواجهة وبما يضمن تسهيل المعامالت النقدية وتخفيض تكاليفها و 
آثار التضخم التي حدثت خالل السنوات الماضية إضافة إلى تخفيض كثافة 
التعامل باألوراق النقدية بسبب ارتفاع األسعار خالل سنوات الحرب 
واإلجراءات االقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية 

يما أن االهتراء قد تزايد والتخلص التدريجي من األوراق النقدية التالفة وال س
 .خالل اآلونة األخيرة

وأشار المركزي إلى أنه يعمل بالتوازي إليجاد حلول للنقود من مختلف 
الفئات من خالل العمل على تحضير البنى الالزمة لعمليات الدفع اإللكتروني 

 .بالتنسيق مع الجهات المعنية

وبين المركزي أن 
ف ليرة تتمتع كما سابقاتها بمزايا أمنية عالية آال 5األوراق النقدية من فئة الـ 

طباعة نافرة تضفي “يصعب تزويرها أو تزييفها ويسهل تمييزها من خالل 
على الورقة خشونة متميزة منها رقم الفئة والنقوش والتواقيع وعالمة للمكفوفين 

عالمة بشكل نجمة في أسفل ”و” على طرف كل عرض من الورقة النقدية
تظهر بلون موحد عند النظر إلى الورقة بشكل مباشر ويظهر يسار الورقة 

 .”بألوان متعددة عندما تلوى الورقة 5000رقم الفئة 
آالف ليرة يسهل تمييزها أيضًا من خالل  5وتابع المركزي إن فئة الـ 

عالمة على شكل نجمة تكتمل معالمها الموجودة على وجهي الورقة عند “

http://107.6.182.27/wp-content/uploads/2021/01/3-206.jpg
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مطبوع بحبر مرئي متغير اللون  5000ورقم النظر إلى الورقة عبر الضوء 
ذي تأثير حركي يتموج شاقوليًا بلون ذهبي ذي خلفية ذات لون أخضر فاتح 
ويظهر التموج في منتصف رقم الفئة في حال النظر إليها مباشرة وعند إمالة 

 .الورقة النقدية يتحرك هذا التموج صعودًا ونزواًل من منتصف رقم الفئة

 
تخريم “آالف ليرة وفقاً للمركزي من خالل وجود  5فئة الـ  كما يسهل تمييز

على الوجه الخلفي للورقة يظهر بشكل عامودي في  5000مجهري للرقم 
ومن خالل ” وسط الجهة اليسرى من الورقة عند النظر إليها بمواجهة الضوء

الصورة المائية العقاب شعار الجمهورية العربية السورية ورقم الفئة اللذين “
شريط “وأيضا من خالل ” ظهران عند النظر إلى الورقة في مواجهة الضوءي

عمودي فضي المع ذي تأثيرات حركية ويحتوي على كتابة ألحرف )سي بي 
إس( مكررة تتحرك عند إمالة الورقة وعند النظر إلى الشريط بمواجهة الضوء 

 .5000يظهر رقم 
طباعة أوراق نقدية يذكر أن مصرف سورية المركزي قام منذ عدة سنوات ب

 1000و 500و 200و 100و 50جديدة ووضعها في التداول من فئات 
ليرة سورية  2000ليرة سورية حيث تمت طباعة أوراق نقدية من فئة  2000و

 2017وتم وضعها في التداول في النصف الثاني من عام  2015في عام 
 .يةليرة سور  2000عندما لمس المركزي حاجة السوق الفعلية لفئة 

 http://sana.sy/?p=1302312وسيم العدوي    

http://107.6.182.27/wp-content/uploads/2021/01/2-228.jpg
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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 

دة في قيمة االنتاج لغاية الربع الثالث العامة للصناعات النسيجية تحقيق زيا
مليار ليرة حيث  ١٢من 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
ظهرت المؤشرات التسويقية ان شركات الغزل حققت زيادة في مبيعاتها وا

مليار ليرة  ١٦لغاية الربع الثالث من العام الجاري عن العام الماضي بلغت 
مليار  /34،860حيث بلغت قيمة إجمالي المبيعات لغاية لشركات الغزل / 

العام السابق %( وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من  192ليرة وبمعدل تطور ) 
 . / مليار ليرة 18،167والبالغة / 

ويذكر ان الزيادة في قيمة المبيعات ناتج عن زيادة االسعار في خالل 
  . الفترة الماضية من العام الجاري 

 http://syrianexpert.net/?p=54359 
 
 ..مليارات ليرة زيادة في غلة غزل جبلة ٦ - 2

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

غنوة رسول أن الشركة العامة لغزل جبلة حققت زيادة في قيمة اإلنتاج بلغت 
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نحو أكثر من مليار و مئتي مليون ليرة لغاية شهر تشرين األول. مبينة أن 
 2020إجمالي قيمة اإلنتاج الفعلية للشركة لغاية تشرين األول لعام الجاري 

%( عن الفترة 186( مليار ليرة بمعدل تطور بلغ ) 2،55٥بلغت نحو ) 
( 1،370المماثلة من العام السابق والبالغة أجمالي قيمة مبيعاتها نحو ) 

 .مليار ليرة
وأوضحت رسول للثورة أن الشركة حققت زيادة في مبيعاتها وصلت إلى 

عات لغاية شهر تشرين مليارات ليرة. مشيرة إلى أن إجمالي قيمة المبي ٦نحو 
( مليارات ليرة وبمعدل 8،18٥للشركة وصلت إلى نحو ) 2020األول لعام 

%( مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق والبالغة نحو  423تطور )
( مليار ليرة مبينة أن سبب ارتفاع المعدل في المبيعات هو ارتفاع 1،92٤)

 http://syrianexpert.net/?p=54847  أسعار الغزول خالل الفترة الماضية. 

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

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

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

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

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

أصدر رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، قرارا بإعادة تشكيل مجلس 
 .إدارة المؤسسة السورية للتأمين

 وبموجب القرار يرأس المجلس نقيب صيادلة دمشق الدكتورة علياء األسد، 
 .ير عام المؤسسة نزار زيود نائبًا للرئيسمد

 وضم المجلس عضوية كل من: 
 معاون المؤسسة السورية للتأمين عبد العزيز صليبي، 

 كلية االقتصاد،  –والدكتور أحمد العلي من جامعة دمشق 
 والدكتور حسان إسماعيل من المعهد العالي إلدارة األعمال، 

 لعلمية، والدكتور ياسر حسن من هيئة البحوث ا
 وعزيزة قالع مديرة التأمين الصحي في المؤسسة، 

 .وعبد القادر نحاس ، وعبد المحسن الحسن ممثلين عن العمال
 http://syrianexpert.net/?p=55196 

 
 .. لجنة مالية الصالح النظام الضريبي - 5 

 .. الوطن :المصدر 
يبي السوري شكل وزير المالية كنان ياغي لجنة جديدة لدراسة النظام الضر 

ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة واقتراح التعديالت التشريعية الالزمة في 
إطار رؤية اإلصالح في السياسة الضريبية وفي ضوء السياسة المالية 
واالقتصادية العامة للدولة، على أن تحدد اجتماعات هذه اللجنة بما ال يقل 

 جنةعن اجتماعين شهريًا، وحسب قرار تشكيل الل
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فهي برئاسة وزير المالية كنان ياغي ونائب رئيس اللجنة معاون وزير 
 .المالية لشؤون اإليرادات رياض عبد الرؤوف

وعضوية كل من معاون وزير المالية للشؤون اإلدارية والقانونية بسام عبد 
النبي ومدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس والمدير التنفيذي 

شق لألوراق المالية عبد الرزاق قاسم واألستاذ في كلية الحقوق في لسوق دم
جامعة دمشق محمد خير العكام وكل من الدكتور إبراهيم العدي وحسين 
دحدوح من كلية االقتصاد في جامعة دمشق والدكتور دريد درغام بصفته خبيرًا 

سوم عماد اقتصاديًا، ومدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والر 
 .السوقي ومدير التأهيل والتدريب في الهيئة مازن نظام

 http://syrianexpert.net/?p=55664.. الوطن
 
ليرة وغير المدعوم  475رفع سعر ليتر البنزين الممتاز المدعوم إلى  - 6
 ليرة 675إلى 

 01/2021/ 19 :الثورة 
صية اللجنة أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بناء على تو 

االقتصادية وكتاب وزارة النفط والثروة المعدنية قرارًا يقضي بتحديد سعر مبيع 
وحددت الوزارة في  .ليرة سورية 475ليتر البنزين الممتاز المدعوم للمستهلك بـ

القرار الذي تلقت سانا نسخة منه سعر مبيع ليتر البنزين الممتاز غير المدعوم 
كما حددت الوزارة سعر مبيع ليتر البنزين  .ليرة سورية 675للمستهلك بـ

 .ليرة سورية 1300بـ ” 95أوكتان “
وطالبت الوزارة في القرار الذي يدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل 
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أصحاب المحطات باإلعالن عن أسعار ونوعية مادة البنزين بشكل واضح 
 .ومقروء ضمن المحطات مع فرض عقوبات في حال المخالفة

 http://syrianexpert.net/?p=55896   ..الثورة
 
 12بعد سيطرتتها على كورونا.. الصين نجحت في خلق قرابة  - 7

 2020مليون وظيفة خالل 

 01/2021/ 18 :الوطن 
قال المكتب القومي لإلحصاء في الصين إن بكين نجحت في خلق 

ماليين  3متجاوزة بقرابة  2020مليون وظيفة جديدة خالل سنة  11,86
 .مليون وظيفة 9التوقعات واألهداف الحكومية المحددة بـ وظيفة 

وأوضح المكتب اإلحصائي، االثنين، أن معدل البطالة في المناطق 
مستقرا  2020بالمائة في شهر كانون األول  5,2الحضرية من البالد بلغ 

. أما المعدل العام للبطالة 2019عند نفس مستواه في نفس الشهر من العام 
بالمائة وهو أقل  5,6فهو يضاهي  2020الحضرية خالل سنة في المناطق 

 .بالمائة 6من توقعات المخططين التي كانت بحدود 
وتؤشر هذه المعدالت على التعافي االقتصادي القوي في الصين بعد 

 .سيطرتها على وباء كورونا خالل السداسي األول من العام الماضي
 http://syrianexpert.net/?p=55881  ..الوطن

 انتهى التقرير
The report ended 

Raport się zakończył 
*** 


