
  M E A K-Weekly Economic Report                              ير االقتصادي األسبوعيم ع ك التقر 

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

 ــ 1ــ 

 2021 /330م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 
 أخبار االقتصاد السوري 

 إعداد الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 
M E A K -Weekly Economic Report No. 330 /2021 

prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry 
 ارسل لسيادتكم:  تحية طيبة،

 2021 /330األسبوعي رقم م ع ك التقرير االقتصادي 
 أخبار االقتصاد السوري 

 ,Mars 21 2021 آذار ، 21األحد 
 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

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

لومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون أشير إلى أن بعض المع
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 

ت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير واردة في التقرير، ألن المصدر المثب
 هو المسؤول.   أطيب التمنيات. 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                              
 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                   

مي مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعال
 ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
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 دراسات إلصدار عملة رقمية سورية– 1

 28/01/2021االقتصادي  
غيث علي، ” مصرف سورية المركزي “أكد مدير األبحاث االقتصادية في 

أن المركزي في طور الدراسة وتحضير اإلجراءات الخاصة بإصدار عملة 
 .نتائج إيجابية رقمية، وتمنى أن تخلص الدراسات إلى

ونّوه علي، بالتأثيرات اإليجابية إلصدار عملة رقمية، وأشار إلى أنه لم 
 .يسبق ألي بنك مركزي أن طرح عملة رقمية

آالف ليرة سورية، أكد مدير  5وحول وجود نية إلطالق فئات أكبر من 
األبحاث االقتصادية وجود دراسات دائمة يجريها المركزي عن حجم تداول 

 .ومدى احتياجات السوق لفئات نقدية كل فئة،
آالف ليرة سورية  5، طرح المركزي ورقة الـ2021كانون الثاني  24وفي 

للتداول، وبّين أنه قام بطباعتها منذ عامين، واليوم أصبح الوقت مالئمًا 
لطرحها، لتسهيل المعامالت النقدية وتخفيض تكاليف طباعة العملة ومواجهة 

 .رآثار التضخم، حسبما ذك
، حرص 2020وأكد حاكم المركزي حازم قرفول، في تشرين األول 

المصرف على مواكبة أحدث التغيرات التقنية في مجال العمالت الرقمية، 
وكل ما يتعلق بالسياسة النقدية، رغم الظروف الصعبة والحصار الذي 

 .تتعرض له سورية
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الوطنية وعملت بعض الدول حديثًا على ابتكار نسخ رقمية من عمالتها 
بإشراف البنوك المركزية مثل الصين التي أطلقت اليوان الرقمي، وهي تختلف 
عن العمالت الرقمية المعتمدة على تقنية البلوك تشين وال تخضع لسلطة 

 http://syrianexpert.net/?p=56071االقتصادي …مركزية
 
 .. أوراق دمشق تسجل ارتفاعا بقيم وأحجام التداول - 2

 :29/01/2021ورة الث 
سجلت تداوالت سوق دمشق لألوراق المالية ارتفاعًا بأحجام وقيم التداول 

ألف سهم  ٣٥٣مليون ليرة بحجم تداول  ٣٧٢حيث وصلت قيمة التداول إلى 
 .صفقة ٤٧٥موزعة على 

آالف سهم  ١٠٩هذا وقد أغلقت جلسة تداول اليوم على حجم تداول قدره 
مليون ليرة حيث  ٣٤٤داوالت إجمالية بلغت صفقة بقيمة ت 127موزعة على 

 ارتفع حجم وقيمة التداول عن جلسة يوم األربعاء الماضي
نقطة عن  43.19بالمقابل ارتفع مؤشر سوق دمشق لألوراق المالية 

نقطة وبنسبة تغير موجبة  8,429.54الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 
 .%0.52قدرها 

اعة الزيوت النباتية المقدمة من حيث وتصدر سهم الشركة األهلية لصن
ألف سهم بقيمة تداول إجمالية  32,075قيم التداول حيث تم تداول 

صفقة ليغلق سهمه على سعر  31ليرة من خالل  60,333,075.00
ليرة مرتفعًا عن سعر إغالق جلسة التداول السابقة بنسبة  1,881.00

سهمًا  30,320تداول % ومن ثم جاء سهم بنك البركة سورية حيث تم 4.97
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صفقة ليغلق  19ليرة من خالل  35,087,426.00بقيمة تداول إجمالية 
ليرة مرتفعًا عن سعر إغالق جلسة التداول  1,157.24سهمه على سعر 

% تاله سهم بنك سورية الدولي اإلسالمي حيث تم تداول 0.32السابقة بنسبة 
 23ليرة من خالل  19,072,130.00سهمًا بقيمة تداول إجمالية  22,591

ليرة منخفضاً عن سعر إغالق جلسة  844.24صفقة ليغلق سهمه على سعر 
 .%0.05التداول السابقة بنسبة 

وقد تم إعادة سهم بنك عوده سورية إلى التداول بعد تزويد السوق بنسخة 
عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للبنك التي تقوم مقام الهيئة 

 .العامة العادية
هذا وال يزال سهم شركة سيريتل موبايل تيليكوم، موقوفًا عن التداول تبعًا 

 .1/6/2020بتاريخ  57لقرار هيئة األوراق واألسواق المالية رقم 
-وتستمر الجلسة االستكشافية لسهم الشركة الهندسية الزراعية لالستثمارات

NAMA   30/08/2020ص خ، بتاريخ /1070تبعًا للتعميم رقم.  
 http://syrianexpert.net/?p=56091  ..ثورةال
 
كم يحتاج المواطن السوري شهريًا حتى يعيش في … مبلغ صادم - 3
 مجددًا؟ 2010ات مستوي

 
رغم الموارد الخصبة والموقع المميز اللذان تمتلكهما، لم تكن سورية سابقًا 
من الدول الغنية أو التي يتمتع أفرادها بمستوى دخل جيد، حيث كان الفرد 
السوري العادي غالباً يعيش بنمط حياة متوسط، يكسب ما يكفيه بالكاد لقضاء 
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لتي مرت بها البالد جعلت من نمط الحياة شهره. لكن األزمات المتتابعة ا
المتواضع والطبيعي السابق يبان كالحلم الجميل الذي مر سريعًا، وأصبح 
 .التفكير بالعودة إليه ضمن الوضع الحالي ضرب من الخيال بالنسبة للكثيرين

 20مبلغ  2010بدايًة من الرواتب، إذا كان المواطن السوري يكسب في 
مليون ليرة حتى يعيش بنفس  1.2يتوجب أن يصبح راتبه ألف ليرة شهريًا، فس

 .مستوى الدخل
بالنسبة للمتطلبات الغذائية، كان يمكن لرب العائلة السوري الذي يعيش 
نمط حياة متوسط أن ينفق على المواد الغذائية والفواكه والكماليات البسيطة 

الذي كان  آالف ليرة شهريًا، لكنه اآلن حتى يعيش بنفس المستوى  10مبلغ 
ألف ليرة على الطعام  600يندرج سابقاً ضمن المتوسط سيحتاج أن ينفق مبلغ 

 .ومتطلباته فقط
بالنسبة للدواء والصحة، يمكننا تقدير متوسط إنفاق العائلة السورية ب 

، أما اآلن فالمبلغ المطلوب للنفقات الصحية هو 2010ليرة شهريًا في  700
في الحسابات الحاالت الصحية الطارئة أو ألف ليرة شهريًا )لم ندخل  40

 .الحاجة إلجراء عملية أو حصول حادثة والدة(
باالنتقال إلى مصاريف التنقل والمواصالت، كان الحد األقصى 
لمصاريف العائلة التي تستخدم المواصالت عند الحاجة بشكل مناسب هو 

ألف  30لى ليرة شهريًا، أما اآلن فيمكن أن تصل تكاليف المواصالت إ 500
ليرة شهريًا بكل سهولة )خصوصًا بالنسبة للعائالت التي تمتلك طالب 

 .يستخدمون المواصالت يوميًا للذهاب إلى المدرسة أو الجامعة(
إذا أردنا التحدث عن األثاث المنزلي، فإن العائلة السورية المتواضعة كان 

اث جديدة أو آالف ليرة سنويًا مبلغ لشراء قطع أث 10من الممكن أن تصرف 
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ليرة. أما اآلن فبالمبلغ المطلوب  720تجديد القديمة، أي أن المبلغ شهرياً هو 
ألف  44شهريًا من أجل مصاريف بسيطة ومتواضعة على األثاث هو حوالي 

 .ليرة شهرياً 
بالحديث عن المالبس، بالرغم من أن الطلب عليها متعلق بالمواسم 

تهالك العائلة السورية من المالبس بشكل واألعياد، إال أننا يمكن أن نقدر اس
ليرة شهريًا، أما اآلن فالمبلغ المطلوب لتستوفي  500ب  2010متوسط في 

 .ألف ليرة شهرياً  30العائلة نمط الحياة السابق هو 
بالنسبة للتعليم، من الصعب وضع إحصائيات ثابتة لهذا النوع من 

أطفال في المدارس ب  4المصاريف لكن يمكن تقدير مصروف عائلة تمتلك 
 .ألف ليرة سنوياً  450، والمبلغ اآلن هو 2010ليرة سنويًا في  24000

مصاريف أخرى متفرقة كاالتصاالت ورحالت االستجمام والعزائم 
والحفالت العائلية والفواتير وتكاليف المحروقات وما شابه، يمكن أن تكلف 

 .شهريًا حالياً  ألف ليرة 300، و2010ليرة شهريًا في  5000بالمتوسط 
وإذا جمعنا المقارنات الواردة أعاله نجد أن مصروف العائلة السورية 

دوالر، وهو  390ليرة، أي أنه  19500، يبلغ حوالي 2010المتوسطة في 
 .مليون ليرة سورية حالياً  1.17ما يساوي حوالي 

https://sp-today.com/news/6177 
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من يحيونه سهرًا ورقصًا... لكنه قد يكون الليل مبهجًا للبعض م - 4 
في مكان ما هو الموعد اليومي للكثير من المواطنين للحصول على 

 مخصصاتهم من مادة الخبز!
 زاويتي األولى في موقع السلطة الرابعة....

 تحت جنح الظالم!

 زياد غصن 
 حتى الخبز بات يوزع على المواطنين تحت جنح الظالم...!

اليوم إلى االنتظار حتى ساعات الفجر األولى إذ يضطر آالف السوريين 
للحصول على مخصصاتهم من مراكز البيع الخاصة... واألكثر إيالمًا أن 
هناك من يعود بعد كل هذا االنتظار إلى أطفاله وأسرته إما بخبز سيئ... أو 

 أنه ال يعود بالخبز أساسًا!
ين، حيث األمر نفسه، وإن كان بشكل أقل حدة، يسري على مادة البنز 

يضطر كثيرون لالنتظار في طوابير أمام محطات الوقود حتى ساعات الليل 
المتأخرة لتعبئة سياراتهم بوقود، هو حاليًا المسبب الرئيس ألعطال السيارات 

 في البالد!
وهذا ليس بغريب على طريقة عمل الحكومة، فكل القرارات المصيرية 

جنح الظالم... الظالم الكوني  المرتبطة بمعيشة المواطن ال تزال تتخذ تحت
 الذي يجسده الليل، والظالم اإلداري والمؤسساتي الذي تجسده السرية والتفرد.
في الحالة األولى، تحضر قرارات رفع أسعار السلع المدعومة كالمازوت 
 والبنزين والخبز، والتي غالبًا ال تتخذ إال في ساعات الليل..

عظم القرارات الحكومية األخرى، التي وفي الحالة الثانية، يمكن تصنيف م
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تتخذ في سرية تكاد تكون مطلقة أو ضمن دائرة ضيقة من المسؤولين 
وأصحاب القرار، ومن دون أدنى مشاركة للمواطن والمعنيين بهذا الملف أو 

 ذاك.
والنتيجة أن المواطن في كال الحالتين يدفع ثمن السلبيات العميقة لتلك 

كتحمله تكلفة زيادة أسعار السلع المدعومة، في وقت القرارات، بشكل مباشر، 
يستمر تدهور القيمة الشرائية لدخله، أو بشكل غير مباشر، كمعاناته جراء 
قصور بعض القرارات الحكومية، وضعف بعضها اآلخر، وتسرع بعضها 

 الثالث.
قد تكون هناك حاجة لساعات الليل لتخفيف حالة االزدحام على بعض 

س هناك أي مبرر يدفع الحكومة بمؤسساتها المختلفة للعمل المواد، لكن لي
تحت "جنح الظالم"، السيما في إعدادها للمشروعات والتشريعات، في قراراتها 
 وإجراءاتها، في اجتماعاتها ونقاشاتها...إلخ.
في حين أن المطلوب هو العمل تحت الضوء... الضوء الذي يتيح للحكومة 

ة جميع الخيارات، االستفادة من مختلف وجهات رؤية كل جوانب العمل، مقارب
النظر، وتاليًا اتخاذ الموقف والقرار السليم... واألهم أن ذلك يعيد ترميم الثقة 

 بين المواطن والحكومة ومؤسساتها.
 مثاًل...

ما الذي يضر الحكومة لو أنها سمحت للمجتمع المحلي بمشاركتها 
 لمراد تنفيذها هذا العام؟باختيار المشروعات اإلنتاجية والخدمية ا

ما الذي يخيف الحكومة من فكرة طرح بعض مشروعات القوانين والسياسات 
ذات األثر الشعبي على الرأي العام قبل إقرارها، من قبيل مثاًل مشروع تعديل 
 قانون العاملين، دراسة مستقبل الدعم الحكومي...إلخ؟
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من أصحاب الخبرة ما الذي يعيق الحكومة عن مشاركة بعض المواطنين 
 واالختصاص في االجتماعات الخاصة ومناقشة المشروعات الكبرى؟
ولماذا لم تقتنع الحكومة بإجراء قياس دوري لتوجهات الرأي العام حول الملفات 

 الداخلية عبر استبيانات الرأي؟
قد يكون الليل مبهجًا للبعض ممن يحيونه سهرًا ورقصًا... وقد يكون 

 اآلخر ممن يعملون في أنشطة غير شرعية... مصدرًا لغنى البعض
لكنه غدا في هذه المرحلة متعبًا، مقلقًا، ومخيفًا لشريحة شعبية واسعة تخشى 
أن يحمل لها كابوسًا مرعبًا... كأن تستيقظ على موجة غالء جديدة، أو أزمة 

 معيشية أخرى، تضطرها إلى االنتظام في طابور إضافي...!
https://4e-syria.com/?p=18934 

  
عمار سورية ينشر مشروع قانون البيوع العقارية الذي ناقشه مجلس  - 5

 الوزراء ويعتمد القيمة الرائجة أساسًا للضريبة
 :وائل الدغلي -إعمار سورية  2021, 27كانون الثاني 

ألسبوعية أمس الثالثاء، مشروع قانون ناقش "مجلس الوزراء" في جلسته ا
البيوع العقارية، "الذي يهدف إلى إيجاد استقرار في سوق العقارات، وتحقيق 

 .العدالة الضريبية بين المكلفين"، بحسب بيان صادر عن المجلس
ويعتمد مشروع القانون الذي حصل موقع إعمار سورية على نسخة منه، 

لفرض الضريبة ورسوم التسجيل العقاري، القيمة الرائجة للعقار كأساس  على
وتقوم لجان فرعية بكل المناطق بتحديد هذه االسعار وتعتمد بقرار من وزير 

 .المالية
 : وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون 

https://4e-syria.com/?p=18934
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يكلف األشخاص الطبيعيون واالعتباريون بالضريبة على  -أ -1مادة
ضريبة دخل األرباح الحقيقية البيوع العقارية استثناء من األحكام الناظمة ل

 2003لعام  /24المنصوصة عليها بقانون الضريبة على الدخل رقم/
 .وتعديالته

تحدد الضريبة على البيوع العقارية بنسبة من القيمة الرائجة استنادًا  -ب
 .إلى الوصف المالي للعقار

رية القيمة الراائجة للوحدات العقارية : القيمة المالية للوحدات العقا -ج
التي تعتمدها وزارة المالية في احتساب ضريبة البيوع العقارية ورسوم التسجيل 

 .العقاري 
 -2مادة 
اللجان الالزمة الحتساب القيمة الرائجة للوحدات   يشكل وزير المالية -أ 

  :العقارية وفق ما يلي
لجنة مركزية برئاسة وزير المالية وتضم ممثلين عن الجهات صاحبة  .1

همتها االشراف على احتساب االسعار الرائجة للعقارات من قبل العالقة ، م
 .اللجان الرئيسية على مستوى كل محافظة واعتمادها

لجنة رئيسية في مديرية المالية بالمحافظة وتضم ممثلين عن  .2 .2
الجهات ذات العالقة، مهمتها االشراف على عمل اللجان الفرعية الخاصة 

 .واعتماد نتائج عملها
فرعية على مستوى دوائر الخدمات بمراكز المحافظات لجان  .3 .3

ومستوى المدن والمناطق وتضم ممثلين عن الجهات ذات العالقة، مهمتها 
تحديد الشرائح السعرية ووسطي القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد للوحدات 
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العقارية لكل شريحةوفق المعايير المحددة لذلك وتحميلها على الخرائط 
 .ية المصممة لهذه الغاية ضمن نظاق عملهاااللكترون
تعتمد المناطق السعرية وأسعارها الوسطية ونسب المعايير الوزنية  -ب

لتثقيل العقارات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من اللجنة 
 .المركزية

ج_ تثقيل الوحدة العقارية وفق معايير بنسب محددة، ينتج عنها زيادة او 
عر الرائج للشرائح السعرية وفقا لمواصفاتها التي تميزها عن نقصان في الس

 .%20وحدة عقارية اخرى وبمعدل ال يتجاوز زائد او ناقص 
 3المادة 

يحدد معدل الضريبة المذكورة في المادة السابقة بنسبة من القيمة  -
 :الرائجة المعتمدة وفقًا لمايلي

 .%/ للعقارات السكنية تامة البناء1/-أ
 .للعقارات السكنية على الهيكل /%1,5/-ب
%/ لألراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق عن السنة 2/ -ج

%/ على كل سنة تملك على أال يزيد 0,5األولى للتملك ويزداد بمعدل /
 .%/ بما فيه معدل السنة األولى للتملك5إجمالي المعدل على /

 .المصدق %/ لألراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي1/ -د
تعامل األسطح المعدة للبناء التي يسمح بالبناء عليها معاملة  -ه

األراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق أما إذا كان ال يسمح 
 .بالبناء عليها فتعامل معاملة األراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي

مهن والحرف %/ عن بيع ملكية العقارات التجارية المعدة لممارسة ال1/ -و
التجارية وغير التجارية والصناعية المؤجرة أو غير المؤجرة /رقبة وانتفاع/ 
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وتحدد قيمة الملكية في المناطق التي يتم تسليم العقارات فيها لقاء بدل حق 
 .%/ من القيمة الرائجة المقدرة10اإليجار )فروغ( بمعدل /

بة، وفي %/ من الضري40في حال بيع حق الرقبة يعتمد معدل / -ز
 .%/ من الضريبة60حال بيع حق االنتفاع يعتمد معدل /

%/ من القيمة الرائجة عند بيع حق اإليجار 90تعتمد نسبة / -أ -4المادة
)فروغ( للعقارات المستثمرة وغير المستثمرة المعدة لممارسة المهن والحرف 
 التجارية وغير التجارية والصناعية من مكلفي ضريبة الدخل المقطوع أو
مكلفي ضريبة الدخل على األرباح الحقيقية أو األشخاص غير الممارسين 

 .للمهن المذكورة
يحدد معدل الضريبة الواجب استيفاؤها من القيمة المعتمدة بالفقرة  -ب

 :أ/ السابقة وفقًا لمايلي/
للعقارات التجارية الواقعة في الطابق األرضي عن السنة  /3%/ -1

%/ عن كل سنة تملك على أال يزيد إجمالي 0.5دل /األولى للتملك ويزداد بمع
 .%/ بما فيه معدل السنة األولى للتملك8المعدل على /

للعقارات التجارية الواقعة في الطوابق فوق األرضي عن السنة  /1,5%/ -2
%/ عن كل سنة تملك على أال يزيد إجمالي 0,5األولى للتملك ويزداد بمعدل /

 .عدل السنة األولى للتملك%/ بما فيه م4المعدل على /
للعقارات التجارية الواقعة في الطابق تحت األرضي عن السنة  /1%/ -3

%/ عن كل سنة تملك على أال يزيد إجمالي 0,5األولى للتملك ويزداد بمعدل /
 .%/ بما فيه معدل السنة األولى للتملك2المعدل على /

لسنة األولى للتملك للمنشآت الصناعية والسياحية والخدمية عن ا /3%/ -4
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%/ عن كل سنة تملك على أال يزيد إجمالي المعدل على 0،5ويزداد بمعدل /
 .%/ بما فيه معدل السنة األولى للتملك6/

 .لمنشآت تربية الحيوانات /1.5%/ -5
تحدد معدالت الضريبة على العقارات التي تؤول هبة وفقًا  -أ -5المادة

 :لمايلي
من هذا القانون إذا  /3و 2كورة بالمادتين /من المعدالت المذ /25%/ -1

 .كانت لألصول والفروع واألزواج
 .تعامل بقية معامالت الهبات معاملة البيوع العقارية -2

تحدد معدالت ضريبة التركات للعقارات الواردة في الفقرة /ب/ من المادة  -ب
 :ليمن هذا القانون بنسبة مئوية من معدالتها الضريبية وفقًا لماي /3/

 .عند االنتقال لألصول والفروع واألزواج /10%/ -1
 .عند االنتقال لإلخوة وفروعهم /25%/ -2

 .عند االنتقال لبقية الورثة /50%/ -3
من قانون الضريبة على الدخل  /117مع االحتفاظ بأحكام المادة / -6المادة
ا من هذ /4-3-2تتضمن النسب المذكورة في المواد / 2003لعام  /24رقم /

القانون إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في 
 .دعم التنمية المستدامة عدا إضافة اإلدارة المحلية

يلتزم الخاضعون ألحكام هذا القانون في حالتي البيع والهبة  -أ -7المادة
 :بمايلي
ق النموذج تقديم تصريح خطي خالل مدة ثالثين يوماً من تاريخ الواقعة وف -1

 .المعتمد لدى الدوائر المالية حصراً 
تسديد الضريبة المترتبة خالل مدة أقصاها ثالثون يومًا من تاريخ تقديم  -2
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 ./1التصريح المذكور في البند /
من الفقرة /أ/ من هذه المادة بغرامة  /1يغرم المخالف ألحكام البند / -ب

 .%/ من الضريبة المترتبة عليهم10قدرها /
من الفقرة /أ/ من هذه المادة ألحكام  /2خضع المخالف ألحكام البند/ي -ج

 .1968لعام  /146من المرسوم التشريعي رقم / /1المادة /
 :تعفى من الخضوع ألحكام هذا القانون الحاالت اآلتية -7المادة 

 .عمليات نزع الملكية واالستمالك للمنفعة العامة أو للتنظيم وعمران المدن -أ
 .رة بين األصول والفروع واألزواج فقطاإلعا -ب
 .البيوع التي تقوم بها الجهات العامة ذات الطابع اإلداري  -ج
 .البيوع التي تقوم بها الجمعيات الخيرية-د
البيوع التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في سورية  -ه

ئات والمنظمات الدولية شريطة المعاملة بالمثل, والبيوع التي تقوم بها الهي
 .المعتمدة في سورية وفقًا ألحكام االتفاقيات الدولية النافذة فيها

يحق للمكلف االعتراض على التصنيف الذي احتسبت الضريبة  -8المادة 
يومًا تلي تاريخ تبلغه أمر القبض, على أن /30باالستناد إليه خالل مدة /

للعقارات السكنية والعقارات ل.س  /5000يسدد المكلف مبلغ تأمين وقدره /
ل.س لبقية العقارات  /25000الزراعية التي تقع خارج المخطط التنظيمي و/

ويعاد التأمين إلى المكلف إذا كان محقًا في طلب االعتراض أو في جزء منه 
 .ويصبح إيرادًا للخزينة إذا لم يكن محقًا فيه

المدير العام للهيئة تشكل لجان للبت باالعتراضات بقرار من  -أ -9المادة 
 .العامة للضرائب والرسوم
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 .يجوز تشكيل أكثر من لجنة يرأسها رئيس قسم -ب
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وال تصح قراراتها إال بحضور جميع  -ج

 .أعضائها وتتخذ القرارات بأكثرية األصوات وتعتبر قراراتها نهائية
 /30لمقدمة إليها وذلك خالل /على اللجان المذكورة البت باالعتراضات ا -د

يومًا من تاريخ انتهاء مهلة تقديم االعتراض وتنحصر مهمتها بتصحيح 
تصنيف العقار وذلك حسب الواقع من خالل الزيارة الميدانية والكشف الحسي 

 .على موقع العقار
يحظر على كتاب العدل ودوائر السجل العقاري وكل  -أ -10المادة 

وق العينية العقارية توثيق أو تسجيل أي حق عيني جهة مخولة بتسجيل الحق
عقاري ما لم يبرز أصحاب العالقة براءة الذمة من الدوائر المالية ذات 

 .العالقة
ال تسلم األحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية ألصحابها وال تحال  -ب

 .لعالقةإلى التنفيذ إال بعد الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية ذات ا
تحدد تعويضات اللجان المذكورة في هذا القانون بقرار من وزير  -11المادة 

المالية, وتصرف من االعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة الهيئة 
 .العامة للضرائب والرسوم

ال تطبق أحكام هذا القانون على البيوع العقارية للجهات  -12المادة 
ادي وعلى مشاريع التطوير العقاري المرخصة وفق العامة ذات الطابع االقتص

وتبقى خاضعة ألحكام قانون الضريبة  2008لعام  /15أحكام القانون رقم /
 .وتعديالته 2003لعام  /24على الدخل رقم /

 :وتشمل هذه البيوع
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السجل  –عمليات البيع التي سيتم تسجيلها في )السجل العقاري  -1
التنازل  –نازل لدى الجمعيات التعاونية السكنية الت –الكاتب بالعدل  –المؤقت 

 .…(األحكام القضائية القطعية –لدى المؤسسة العامة لإلسكان 
تعد عمليات المبادلة بمثابة عملية بيع حيث يخضع كل شخص للضريبة  -2

 .حسب نوع العقار الذي تنازل عنه
ن المشاركة بين صاحب أرض وتاجر البناء من أجل تشييد بناء وم -3

ثم التخاصص بينهم فيخضع فرق االختصاص للضريبة وفق النسبة األعلى 
 .وحسب القيم الرائجة بتاريخ التخاصص

أما االختصاص بين المالكين فيخضع الفرق بين القيم الرائجة للعقارات  -4
المتخاصص بها والقيمة الرائجة للعقارات الواجب االختصاص بها للضريبة، 

 للنسب والمعدالت األعلى وعدد السنوات األقدم وتحسب هذه الضريبة وفقاً 
 .للتملك في حال اختالفها واختالف ماهية هذه العقارات

وتم تحديد الضريبة على البيوع العقارية بنسبة مئوية من القيمة الرائجة للمتر 
المربع الواحد مضروبة بمساحة العقار المبيع ويجب عند احتساب الضريبة 

المكتسب الدرجة القطعية وفي حال كان العقار على اعتماد الوصف المالي 
 .الشيوع يجب تحديد الحصة المبيعة على القيد المالي

ويجب على اللجان المشكلة بموجبها تحديد القيمة الرائجة لسعر المتر المربع 
بموجب جداول تعدها لجان فرعية في المحافظات ويشكلها وزير المالية وتمثل 

 :تيةفيها كل من الجهات اآل
تم تحديد معدل الضريبة الواجب استيفاؤها بنسبة من القيمة الرائجة 

 المعتمدة في جداول خاصة
 محددات تنظيمية
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وفي معرض تطبيق أحكام المرسوم التشريعي يتم تحديد تاريخ التملك 
 :للعقارات التجارية واألراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية وفق مايلي

جب سند التمليك أو الوكالة أو الحكم القضائي أو أي تاريخ الشراء بمو  -1
وثيقة رسمية تثبت تاريخ التملك أو من تاريخ المباشرة ألول مرة بضريبة الدخل 
المقطوع أو األرباح الحقيقية وفي حال تبين بموجب وثيقة رسمية أن التملك 
 .أقدم من تاريخ الوثائق المذكورة فيؤخذ تاريخ التملك األقدم

خ الحصول على رخصة البناء بالنسبة لألشخاص الذين يقومون تاري -2
 .بتشييد بناء مرخص

تاريخ نهاية اإلنشاء بالنسبة للعقارات غير المرخصة وفق القيود  -3
 .المعتمدة لدى السجل المالي

تاريخ عقد المشاركة الموثق بالنسبة لألشخاص الذين يشاركون مالكي  -4
 .انت مرخصة قبل عقد المشاركةالعقارات من أجل تشييدها إذا ك

 .تاريخ وفاة المؤرث في حال التملك إرثاً  -5
 .تاريخ دخول العقارات المخططات التنظيمية المصدقة -6

تاريخ صدور قرار الدوائر المالية بتحويل العقار من تجاري إلى سكني  -7
شرط االحتفاظ به من قبل الشخص الذي قام بتحويل عقاره من تجاري إلى 

 .مدة خمس سنوات على األقل سكني
في حال بيع عقار تم تملكه اختصاصًا يعّد تاريخ التملك هو تاريخ  -8

 .التملك األساس قبل االختصاص
تاريخ بدء التكليف المعتمد في القرار البدائي الصادر عن اللجان  -9

المالية بتحويل العقار من سكني إلى تجاري والمكتسب الدرجة القطعية أو 
 .جود أي وثيقة رسمية تثبت تاريخ تحويل العقار إلى تجاري تاريخ و 
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تاريخ الهبة لألصول والفروع واألزواج يتوجب مضي على الهبة  -10
للموهوب له أكثر من خمس سنوات، وفي حال البيع ضمن الخمس سنوات 

 .يؤخذ تاريخ تملك الواهب
 عالمات  إعمار سورية

 
 ألوراق النقدية األجنبيةالمركزي السوري يوضح شروط استالم ا - 6

   | 07.02.2021:تاريخ النشر 
نشر مصرف سوريا المركزي توضيحات بخصوص إجراءات وضوابط 

 .عمليات استالم األوراق النقدية األجنبية
وأصدر المركزي بيانا حول شكاوى متعلقة برفض موظفي المصرف 

ا ختم صغير أو دوالر أمريكي إذا كان عليه 100استالم األوراق النقدية فئة 
أي "شخطة" قلم أو أي إشارة أخرى، سواء في معامالت دفع البدل النقدي 

 .لخدمة العلم أو معامالت أخرى تتطلب التسديد بالقطع األجنبي
(، الذي 2017وقال المركزي في البيان إنه وفقا لتعميم سابق )صدر في 

جنبية، وعلى عدم يتضمن الشروط الواجب توافرها الستالم األوراق النقدية األ
 :قبول األوراق النقدية وفق ما يأتي

 .ـ األوراق النقدية األجنبية المزورة أو المزيفة 1
ـ األوراق النقدية األجنبية التي عليها أصباغ أو أحبار أو مواد أخرى  2

متفشية أو أختام كبيرة أو كتابات ورسوم مشوهة للمعالم األساسية للورقة 
وي الورقة على أكثر من ثالثة أختام بحيث ال تؤثر على النقدية )على أالا تحت

 .المواصفات الفنية والمزايا األمنية للورقة النقدية(
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ـ األوراق النقدية األجنبية المهترئة أو المثقبة أو المخروزة أو الممزقة أو 3
التي عليها الصق، حتى ولو كان ذلك التثقيب أو التخريز أو الالصق أو 

 .من طبيعتها أو شكلها األساسي التمزيق ال يغير
من  /1994ـ أما بالنسبة لألوراق النقدية األجنبية إصدار ما قبل عام / 4

عملة الدوالر األمريكي، فيمكن قبولها شرط أن تكون بحالة فنية ممتازة ونظيفة 
وخالية من أية أختام أو كتابات أو رسوم أو أحبار أو الصق أو تمزيق أو 

 .مواد متفشية
المصرف إلى أنه سيرفض قبول أي أوراق نقدية أجنبية خالفا لتلك  وأشار

وأوضح البيان أن تلك المعايير  .المعايير، وسيعيدها إلى الجهة التي قدمتها
تم تحديدها استنادا للضوابط العامة المتعامل بها في معظم الدول لعمالت 

ك األوراق النقدية وقال إن عمليات االستبدال لتل .أجنبية )غير العملة المحلية(
"تحمل المصرف المركزي أعباء مالية، إضافة للعقوبات الحالية التي تجعل 
عملية االستبدال صعبة جدا، على خالف العملة المحلية التي يتم استبدالها 

وختم المصرف  "2002لعام  23وفق ضوابط حددها قانون النقد األساسي رقم 
لتسهيالت الممكنة في استالم األوراق بأنه وجه مديري الفروع لتقديم "جميع ا

النقدية األجنبية حتى في حال وجود أختام أو كتابات، على أالا تتسبب بتشوية 
 "الورقة النقدية، ورفض أي ورقة نقدية ملصقة أو مهترئة

يذكر أن مصرف سوريا المركزي الذي يحدد سعر صرف الدوالر 
رف بأسعار البدالت، ليرة، منذ أشهر، يصدر ما تع 1256األمريكي عند 

وهي القيمة التي يسددها المكلف بالخدمة العسكرية اإللزامية، بدل خدمته 
آالف دوالر  8)بدل فوات خدمة(، ومنذ اعتماد قبول ذلك البدل المحدد بـ 

أمريكي، يصدر المركزي بشكل يومي نشرة البدالت والتي يحدد فيها سعر 
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 RT :المصدر  .ليرة 2525الدوالر بـ 
https://arabic.rt.com/business/1200218-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%B6%D8%AD-
%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/ 

 
 آبار النفط في طريقها للعودة إلى الدولة السورّية والجوالن بعدها..  - 7

محور “لماذا تراجعت إدارة بايدن فجأةً عن ِحمايتها وأصبحت تتعاطى مع 
االنفصالّية؟ وما ُعالقة ” قسد“ككتلة واحدة؟ وكيف سيكون ُمستقبل ” الُمقاومة

 هذه الخطوات؟ االقِتراب اإليراني من الُقنبلة النووّية بُكل” عامل“

 عبد الباري عطوان  
الّتصريح الُمفاِجئ الذي ورد على ِلسان جون كيربي، الُمتحّدث الرسمي 
باسم وزارة الدفاع األمريكّية )البنتاغون(، وأّكد فيه أّن القّوات األمريكّية 
الموجودة في سورية لم تاُعد مسؤولًة عن ِحماية آبار النفط، وأّن واجبها األوحد 

، ُيؤّكد أّن إدارة جو بايدن ”داعش“ ” الدولة اإلسالمّية“كافحة تنظيم هو مُ 
الديمقراطّية الجديدة باتت تتعاطى مع محور الُمقاومة ككتلة واحدة، وُتريد 
التخّلص من ُمعظم ِسياسات إدارة ترامب في الّشرق األوسط، ليس كرًما منها، 

 .وإّنما اعِتراًفا بفشلها وُخطورة االسِتمرار فيها
وما ُيؤّكد هذا االسِتنتاج امتناع أنتوني بلينكن وزير الخارجّية األمريكي 

على هضبة الجوالن ” إسرائيل“الجديد، عن تأييد اعِتراف إدارة ترامب بِسيادة 
الّسوري المحتّلة ُرغم اعِترافه بأهمّيتها بالّنسبة إلى أمن إسرائيل، ووقف إدارته 
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ر إلى المملكة العربّية السعودّية، وتجميد لجميع صفقات بيع األسلحة والّذخائ
لإلمارات في إطار مساعيها لوقف الحرب في ” 35إف “صفقة بيع طاِئرات 

 اليمن التي تحّولت إلى كارثٍة إنسانّيٍة، حسب رأيها.
*** 

جميع الّسياسات التي أقدمت عليها إدارة الرئيس ترامب كانت تاُصب في 
، ابتداًء من ضّم القدس المحتّلة والجوالن، مصلحة دولة االحِتالل اإلسرائيلي

وُمروًرا بنهب الّثروات النفطّية وتصعيد الحرب في سورية، وانتهاًء بالُعقوبات 
على إيران، والقاسم الُمشترك بينها جميًعا هو الفشل، وانِهيار الِقيادة العالمّية 

ر الّتراجع الّتدريجي إلدارة بايدن عنها، وفي األّيام  األمريكّية، وهذا ما ُيفاسِّ
 العشرة األولى من توّليها الُحكم.

سورية الّدولة والقيادة قاومت جميع هذه الّسياسات األمريكّية، وُحروبها 
التدميرّية الدموّية، ولوال هذه الّتضحيات، وهذا الّصمود الّسوري، لما حاول 

ة آبار الرئيس بايدن غسل يديه من ُمعظم سياسات سلفه، والّتراجع عن ِحماي
الّنفط التي تقع تحت سيطرة قّوات سورية الديمقراطّية االنفصالّية )قسد( وُتدير 

 عملّيات اإلنتاج والّتنقيب فيها شركات إسرائيلّية.
هذه الخطوة األمريكّية الجديدة جاءت بعد تواتر المعلومات من ِشمال 

العشائر جندي أمريكي، حول اسِتنفار  900شرق سورية الُمحتل، حيث يتواجد 
مة فدائّية  العربّية السورّية للّتصّدي لهذه الهيمنة األمريكّية وتنفيذ أعمال ُمقاوا
ضّدها، وقّوات سورية الديمقراطّية، وما الحديث عن الّتركيز على ُمقاومة 

إال ذّر الّرماد في الُعيون، وال ناستبِعد أن يكون قرار إدارة بايدن الُمقبل ” داعش“
نًُّبا للخسائر.هو سحب القّوات األ  مريكّية الحًقا تاجا

محور الُمقاومة الذي أسقطت صواريخه أربع ُمسّيرات إسرائيلّية اخترقت 
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أجواء ِقطاع غّزة وجنوب لبنان في غضون أربعة أّيام، وبات على ُبعد أسابيع 
معدودة من إنتاج رؤوس نووّية بعد امِتالك إيران كمّيًة من اليورانيوم الُمخّصب 

كيلوغرام، وتطوير شرائح نووّية، ومعدن اليورانيوم، خرج  3000 تزيد عن
الُمستفيد األكبر من الُعقوبات وُكل أشكال الِحصار، من حيُث تطوير أدوات 
الّردع العسكرّية الذاتّية، وُقدرات الّتعايش وتحّمل الّصعاب وُكل أشكال الُمعاناة 

 من الِحصارات بُمختالف أنواعها.
*** 

من الّصمود غالًيا من دماء أبنائها وُقوتهم، ِحفاًظا على سورية دفعت ث
وحدتها الترابّية وُهوّيتها العربّية واإلسالمّية، وستعود قوّيًة شامخًة لُكّل أبنائها 
دون أّي تمييز وفي إطار الّتعايش والعدالة والّتسامح، مثلما كانت دائًما على 

التي كّلفت الخزانة األمريكّية  مّر الُعصور، وما تراجع بايدن عن سياسات سلفه
ِمليار دوالر إال الِبدايات فقط لُقرب ِنهاية الّسنوات  90وحدها أكثر من 

 الِعجاف.
األشّقاء األكراد في ِشمال سرق سورية الذين انخدعوا للمّرة األلف بالوعود 
األمريكّية اإلسرائيلّية الكاذبة، ارتموا في أحضان ُمخّططات الّتقسيم وطعنوا 

لدهم اأُلم وُحكومتها وشعبها في الّظهر، سيكونون الخاسر األكبر كالعادة، ب
ألّنهم آِخر من يستوعب ُدروس الّتاريخ لألسف، وُرغم ذلك ناجِزم بأّن ُحضن 
سورية اأُلم سيكون مفتوًحا لاُهم، ُرغم بعض األصوات التي ُتعاِرض ذلك، 

ر مرارتها و  ألمها، وُمعاناتها من هذه الّطعنة وتملك الكثير من األسباب التي ُتبارِّ
 المسمومة.

ر البياني ألمريكا وُحلفائها  األّيام الُمقبلة ستكون حافلًة بالُمفاجآت، والُمؤشِّ
ك بنظرّية  الّصبر “وُعمالئها في ُهبوٍط، وكلمة الّسر هي الّصمود والتَّمسُّ
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 واألّيام بيننا.”.. االستراتيجي
 

https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-
%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-
%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/ 

 
الرئيس األسد يصدر قانون )مصارف التمويل األصغر( بهدف  - 8

دعم مشاريع محدودي ومعدومي الدخل واألعمال والمشاريع الصغيرة وتحقيق 
 التنمية

 20-02-021سانا -دمشق 
الذي  2021لعام  /8أصدر السيد الرئيس بشار األسد اليوم القانون رقم /

مين التمويل الالزم بهدف تأ” مصارف التمويل األصغر“يسمح بتأسيس 
لمشاريع شريحة صغار الُمنتجين وأصحاب األعمال الصغيرة ومحدودي 
ومعدومي الدخل عبر منحهم قروضًا تشغيلية وذلك من أجل تأمين دخل 

 .إضافي لهذه الشريحة وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة
 :وفيما يلي نص القانون 

 (8) القانون رقم
 :رئيس الجمهورية

 .على أحكام الدستور بناء
 7/  4  وبناء على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ

 هجري  1442/

https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/
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 .ميالدي 2021/ 2/  16  الموافق لـ 
 :يصدر ما يلي
 الفصل األول

 التعريفات واألهداف
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في معرض تطبيق أحكام  :(1) المادة

 :بين بجانب كل منهاهذا القانون المعنى الم
 .المصارف: مصارف التمويل األصغر

الشريك االستراتيجي: الشخص االعتباري الذي يمتلك الخبرة والكفاءة 
الفنية والمالءة المالية والقدرة اإلدارية والتنظيمية في مجال التمويل األصغر 

 .والالزمة لتأسيس المصرف، ويتمتع بسمعة مهنية جيدة
مصارف المرخصة في الجمهورية العربية السورية المصارف العاملة: ال

 2001لعام  /28سواء العامة، أو الخاصة المحدثة وفق أحكام القانون رقم /
وتعديالته، أو مصارف االستثمار المحدثة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 

 .2010لعام  /56/
ريحة يهدف هذا القانون إلى تحقيق النفاذ المالي ألكبر ش :(2) المادة

معدومي الدخل وممن لديهم القدرة على   ممكنة من ذوي الدخل المنخفض أو
ممارسة نشاط اقتصادي، وال يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية 
وذلك من خالل تقديم المنتجات والخدمات المالية المختلفة في مجاالت 

رتبطة بها، من تدريب والتأمين، والخدمات غير المالية الم  االئتمان واالدخار
وبناء القدرات وتقديم المشورة للعمالء وغيرها، بهدف تأمين دخل إضافي 
وخلق فرص العمل وتحسين نوعية الحياة سعيًا وتعزيزًا للبعد االقتصادي 

 .واالجتماعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة
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 الفصل الثاني
 التأسيس

بتأسيس مصارف على  لمجلس النقد والتسليف الترخيص :(3) المادة
شكل شركات مساهمة مغفلة تهدف إلى تقديم التمويل األصغر باإلضافة إلى 

 .الخدمات المالية والمصرفية األخرى المنصوص عليها في هذا القانون 
يشترط أن يكون أحد المؤسسين شريكًا استراتيجيًا، ويضع مجلس النقد 

 .ريك االستراتيجيوالتسليف الشروط والمعايير الواجب توفرها في الش
 :(4) المادة

يمكن أن تؤسس المصارف من قبل جمعيات أو مؤسسات خاصة  -أ
 .سورية أو مؤسسات غير سورية تمتلك الخبرة والكفاءة بهذا النوع من النشاط

يشترط في الجمعيات والمؤسسات الخاصة السورية أن تكون حاصلة  -ب
 .على صفة النفع العام وفق القوانين النافذة

ال يجوز للشخص االعتباري المؤّسس أو المساهام فيه من قبل جمعية  -ج
أو مؤسسة خاصة سورية ال تتمتع بصفة النفع العام، المشاركة في تأسيس 

 .المصارف أو المساهمة فيها
يشترط في األشخاص غير السوريين عند التأسيس أو المساهمة  -د

اء بناء على اقتراح مجلس الحصول على موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزر 
 .النقد والتسليف

يجوز للمصارف العاملة المشاركة في تأسيس المصارف أو  :(5) المادة
 :المساهمة فيها، وذلك بعد الحصول على موافقة من

مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس النقد والتسليف بالنسبة -أ
 .لللمصارف العامة تحدد فيها نسبة مساهمتها في رأس الما
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مجلس النقد والتسليف بالنسبة للمصارف الخاصة ومصارف -ب
 .االستثمار
 :(6) المادة

ال يجوز للمؤسسين التنازل عن ملكية أي من أسهمهم للغير قبل  -أ
 .صدور ثالث ميزانيات سنوية رابحة

مع مراعاة أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة، ال يجوز للشريك  -ب
ية أي من أسهمه جزئيًا أو كليًا في أي وقت إال االستراتيجي التنازل عن ملك

بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف، وفي حال عدم الموافقة يجب أن 
 .يصدر قرار المجلس معلالً 

 :نسب المساهمة (7) المادة
يجب أال يقل الحد األدنى لنسبة مساهمة الشريك االستراتيجي عن  -أ

 .المال%( خمسة وعشرين بالمئة من رأس 25)
مع مراعاة أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة، في حال اتخذ المصرف  -ب

 :شكل شركة مساهمة عامة، تكون نسب المساهمة على النحو التالي
%( عشرة 10يجب أال تتجاوز مساهمة الشخص الطبيعي نسبة ) -1 

 .بالمئة من رأس المال، وتدخل مساهمة الزوج واألوالد ضمن هذه النسبة
ب أال يتجاوز الحد األقصى لمجموع نسب مساهمات غير يج -2

%( تسعة وأربعين بالمئة من رأس المال، بما فيها نسبة 49السوريين نسبة )
 .مساهمة الشريك االستراتيجي غير السوري 

يجب أال تقل النسبة التي يتم طرحها على االكتتاب العام عن  -3
 .%( خمسة وعشرين بالمئةمن رأس المال25)

 الثالث الفصل
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 رأس المال
 :(8) المادة 
يكون الحد األدنى لرأس مال المصرف بمبلغ قدره  -أ

ل.س خمسة مليارات ليرة سورية، موزعًا على أسهم  /5.000.000.000/
/ل.س مئة ليرة سورية للسهم الواحد، ويجوز  100إسمية قابلة للتداول بقيمة/ 

زراء بناء على اقتراح مجلس زيادة الحد األدنى لرأس المال بقرار من مجلس الو 
 النقد والتسليف.

يجوز أن يكون جزء من رأس المال على شكل مقدمات عينية، على  -ب
%( عشرة بالمئة من إجمالي رأس المال 10أال تتجاوز قيمة هذا الجزء نسبة )

يجري تقييمها عند التأسيس، ويضع مجلس النقد والتسليف الضوابط الالزمة 
 .لمقدمات، والتي يعاد تقييمها عند الحل والتصفية فقطبخصوص تقييم هذه ا

في حال كان المصرف شركة مساهمة مغفلة خاصة، يودع رأس  -ج
ماله النقدي كاماًل ودفعة واحدة عند التأسيس في حساب خاص لدى مصرف 

 .سورية المركزي 
في حال كان المصرف شركة مساهمة مغفلة عامة، ُيودع نسبة  -د

ائة من رأس ماله النقدي المصرح به دفعة واحدة عند %( خمسين بالم50)
التأسيس في حساب خاص لدى مصرف سورية المركزي، وتستكمل قيمة 
كامل األسهم المكتتب بها خالل مدة ال تزيد عن ثالث سنوات من تاريخ بداية 

 .مزاولة المصرف لنشاطه
له لمجلس النقد والتسليف تكليف المصرف بزيادة رأس ما :(9) المادة

تبعاً لدرجة نمو نشاطاته وفعالياته تحقيقاً للمعايير الدولية المعتمدة لكفاية رأس 
 .المال
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يسدد المساهم غير السوري أو السوري غير المقيم قيمة  :(10) المادة
مساهمته في رأس المال بالقطع األجنبي وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة 

 .عن مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد
 لفصل الرابعا

 الخدمات والنشاطات
 :يتولى المصرف تقديم الخدمات والنشاطات اآلتية :(11) المادة

 .قبول الودائع بالعملة السورية -أ
 .التمويل والمنتجات المالية والقروض األصغر بضمان أو دونه -ب
 .فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير -ج
لدى شركات التأمين السورية التي  خدمات التأمين وإعادة التأمين -د

 .تمنحها للمستهدفين وفق الضوابط التي تضعها هيئة اإلشراف على التأمين
االستثمار في األوراق المالية الحكومية، واألوراق المالية التي  -ه

 .يصدرها مصرف سورية المركزي 
 .النصح واإلرشاد في المجاالت اإلدارية والتسويقية والفنية -و
لخدمات التدريبية، وإجراء األبحاث، وإصدار النشرات وإعداد ا -ز

 .اإلحصاءات الالزمة لعمله
اإلسهام مع الجهاز المصرفي في تحويل األموال بناء على طلب  -ح

األفراد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، وخاصة في المناطق التي 
التي يصدرها مجلس  ال تتوفر فيها فروع للمصارف العاملة، وفق الضوابط

 .النقد والتسليف بهذا الخصوص
أي خدمات أخرى تتوافق مع طبيعة عمله وأهدافه يوافق عليها مسبقًا  -ط

 .مجلس النقد والتسليف
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 :(12) المادة
 :للمصرف بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف -)أ(

 .اقتراض األموال الالزمة للقيام بأعماله -1
يس مصارف داخل أراضي الجمهورية العربية المساهمة في تأس -2

 .السورية، ووفق الضوابط المحددة بموجب هذا القانون 
تكوين مركز قطع بالعملة األجنبية، وفق الضوابط والمعايير التي  -3

يضعها مجلس النقد والتسليف، بما في ذلك تحديد الحد األقصى لنسبة هذه 
ضه بقرار من مجلس النقد االكتتابات لتكوين مركز القطع، ويجوز تخفي

والتسليف، على أن يتم بيع هذا القطع حصرًا إما ألحد المصارف العاملة أو 
 .لمصرف سورية المركزي 

 :للمصرف بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي  -)ب(
إحداث الفروع والمكاتب ووحدات خدمات مصرفية متنقلة في المناطق  -1

أو أي منافذ عادية أو الكترونية أخرى  التي يرى فيها حاجة لهذه الخدمات
 .مقبولة لتقديم الخدمات

شراء العقارات الالزمة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية  -2
 .لممارسة خدماته حصراً 

التوقف كلياً أو جزئياً عن ممارسة خدماته ألي فترة زمنية وفق أسباب  -3
 .مبررة

 .القوانين واألنظمة النافذة قبول الهبات والوصايا والتبرعات وفق -4
 الفصل الخامس

 االلتزامات 
 :يلتزم المصرف باآلتي : (13) المادة
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أن يودع في حساب مجمد دون فائدة لدى مصرف سورية المركزي  -أ
%( خمسة بالمئة من رأس ماله المدفوع ويعد المبلغ عنصرًا 5مبلغًا يعادل )

 .ه وتصفيتهمن عناصر موجوداته الثابتة يعاد إليه عند حل
 .أن يتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية -ب
أن يستخدم التقنيات الحديثة في عملياته وخدماته بما فيها الدفع  -ج

االلكتروني وفق القرارات الناظمة الصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف 
 .سورية المركزي 

 الفصل السادس
 الرقابة واإلشراف 

 :(14) المادة
األحكام الخاصة الواردة في نظام النقد األساسي وقانون  مع مراعاة -أ

وتعديالته، والمبادئ  2002/لعام  23مصرف سورية المركزي رقم / 
 األساسية الدولية للرقابة المصرفية يتولى مجلس النقد والتسليف القيام باآلتي:

الرقابة على المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون فيما يتعلق  -1
 .أعمالها وخدماتها والتقيد بأنظمتهابسير 

تكليف من يراه مناسبًا من ذوي االختصاص في حاالت الضرورة،  -2
القيام بمهام محددة متعلقة بتدقيق قيود المصارف وحساباتها ودفاترها 
وسجالتها ومراسالتها وأنظمتها التقنية المستثمرة للتحقق من صحة عملياتها 

 .وخدماتها ونشاطاتها المصرفية
اتخاذ جميع اإلجراءات المناسبة لتصحيح أوضاع المصارف والحفاظ  -3

 .على حقوق وأموال المساهمين والمودعين والمتعاملين معها
يضع مجلس النقد والتسليف القواعد والضوابط االحترازية الالزمة  -ب
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الستمرار وسالمة عمل المصارف ويوافق على معدالت الفائدة المقترحة آخذًا 
 .عتبار الطبيعة الخاصة لغاياتها وخدماتهافي اال

تخضع المصارف إلشراف هيئة اإلشراف على التأمين،  :(15) المادة
فيما يتعلق بأنشطتها في مجال الخدمات التأمينية للعمالء وتلتزم بتقديم 

 .البيانات الدورية التي يطلبها مصرف سورية المركزي 
 الفصل السابع

 اإلعفاءات والمزايا 
 :(16) المادة

تعفى المصارف من ضريبة الدخل على األرباح الصافية الناتجة عن  -أ
 .عملها خالل السنوات الخمس األولى لبدء مزاولة عملها

تحدد نسبة ضريبة الدخل على األرباح الصافية التي تحققها  -ب
المصارف المؤسسة على شكل شركات مساهمة مغفلة خاصة عن جميع 

عة عشر بالمئة بما فيها جميع اإلضافات، عدا %( أرب14نشاطاتها بمعدل )
 .إضافة المساهمة الوطنية إلعادة اإلعمار واإلضافة لصالح اإلدارة المحلية

تحدد نسبة ضريبة الدخل على األرباح الصافية التي تحققها -ج
المصارف المؤسسة على شكل شركات مساهمة مغفلة عامة وذلك عن جميع 

المئة بما فيها جميع اإلضافات عدا إضافة %( عشرة ب10نشاطاتها بمعدل )
 .المساهمة الوطنية إلعادة اإلعمار واإلضافة لصالح اإلدارة المحلية

يعفى عمالء المصارف من جميع الرسوم تحت أية تسمية كانت على  -د
 .أي عقود أو عمليات يجرونها مع المصرف بما فيها رسوم الرهن ورسم الطابع

ريبة الدخل على الريع المتحقق من يعفى عمالء المصرف من ض-ه
الودائع لدى المصرف، وذلك بالنسبة للودائع التي ال تتجاوز قيمتها 
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ل.س مليوني ليرة سورية، وذلك سواء كانت هذه المبالغ في  /2,000,000/
 .وديعة واحدة أم عدة ودائع للشخص الواحد

 :(17) المادة
القطع النافذة، للمصارف التعامل بالقطع األجنبي وفق أنظمة  -أ

والتعليمات التي يصدرها مجلس النقد والتسليف، ويحظر عليها القيام بأي 
 .نشاط تشغيلي بالقطع األجنبي

للمصارف باالستناد إلى ميزانياتها وحساباتها السنوية المصدقة  -ب
أصواًل تحويل االستحقاقات اآلتية إلى الخارج وذلك عن طريق أي من 

صة المسموح لها بإجراء عمليات تحويل أو نقل المؤسسات المالية المرخ
 :األموال إلى الخارج

الفوائد والعوائد والتكاليف األخرى المترتبة على رأس المال المدفوع  -1
 .من قبل المساهمين غير السوريين والسوريين غير المقيمين

التعويضات والنفقات المرتبطة بعمل المصارف مباشرًة المستحقة  -2
 .اإلدارة والفنيين العاملين لديها من غير السوريين ألعضاء مجلس

%( خمسين بالمئة من صافي األجور والمرتبات 50نسبة ) -3
%/ مئة بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة 100والمكافآت، ونسبة /

 .للخبراء والفنيين العاملين في المصرف من غير السوريين
المستردة من قبل المساهمين غير  قيمة أسهم رأس المال المباعة أو -4

 .السوريين والسوريين غير المقيمين
 .حصيلة تصفية رأس مال المصرف العائد للمساهمين غير السوريين -5
المبالغ التي تستحق على المصرف ويلزم سدادها وتحويلها إلى  -6

 .الخارج بالقطع األجنبي
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 الفصل الثامن
 المحظورات

 :(18) المادة 
 :صارف القيام باآلتييحظر على الم

مزاولة األعمال والنشاطات التجارية والصناعية والزراعية أو أي نشاط  -أ
آخر ليس له عالقة باألعمال والخدمات المالية والمصرفية المسموح بها في 

 .هذا القانون 
المساهمة أو المشاركة في مؤسسات صناعية أو تجارية أو زراعية  -ب

 .أو خدمية أو سياحية
قروض أو تسهيالت مصرفية سواء بشكل مباشر أم غير مباشر  منح -ج

لرئيس أو أعضاء مجلس اإلدارة والمدير العام/رئيس المديرين التنفيذيين 
 .وأقربائهم حتى الدرجة الثالثة وأزواج هؤالء وأقربائهم حتى الدرجة الثانية

 الفصل التاسع
 اإلدارة 

            :(19) المادة
اإلدارة حسب أحكام قانون الشركات، ووفق معايير يتم تشكيل مجلس  -أ

المالءمة والمطابقة المعتمدة لدى مصرف سورية المركزي، وبعد موافقته على 
 .ترشيحات األعضاء

يشترط في المدير العام أو رئيس المديرين التنفيذيين للمصرف التمتع  -ب
معايير بخبرة عملية في المجال المصرفي، أو مجال التمويل األصغر وفق 

المالءمة والمطابقة المعتمدة لدى مصرف سورية المركزي، ويتم تعيينه من 
 .مجلس اإلدارة بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي 
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ال يجوز لمن يشغل وظيفة مدير تنفيذي أو رئيس المديرين    -ج
التنفيذيين أو مدير عام أو معاون مدير عام أو مدير في المصرف، أن يكون 

يكًا متضامنًا في شركات أشخاص، أو عضوًا في مجالس إدارة إحدى شر 
الشركات أو أن يكون مديرًا أو موظفًا في شركة أخرى أو تعاطي أي من 

 .األعمال التجارية الخاصة
يجوز للمصارف إبرام عقود مساعدة فنية أو إدارية مع أية جهة ذات  –د 

حسب أحكام قانون خبرة مصرفية أو خبرة في مجال التمويل األصغر 
الشركات ويخضع ذلك لموافقة مصرف سورية المركزي ومجلس النقد 

 .والتسليف
 الفصل العاشر

 أحكام عامة وختامية
 :(20) المادة

يحظر على الجمعيات أو المؤسسات الخاصة تلقي الودائع أو تقديم  -أ
 .القروض بغرض ممارسة أعمال المصرف

/أ/ من هذه المادة من أعضاء  يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة -ب
مجلس إدارة أو مديري أو ممثلي أو عاملي الجمعيات أو المؤسسات الخاصة 
باالعتقال المؤقت وبغرامة تعادل مثلي ما تقاضاه من الجمهور، وُتلزم الجمعية 

 .أو المؤسسة الخاصة برد األموال التي تم جمعها إلى أصحابها
 :(21) المادة

من هذا القانون ال يجوز أن تكون أي من  /5المادة/مع مراعاة أحكام  -أ
 .الجهات العامة مؤسسًا أو مساهمًا في المصارف

تنظم آلية وطريقة انتقال ملكية أسهم الجهة العامة المساهمة في  -ب
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المصارف القائمة بما في ذلك معالجة وتنظيم كافة الحقوق وااللتزامات 
ئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المترتبة على المساهمة فيها بقرار من ر 

 .من مجلس النقد والتسليف
تعد عقود القروض والتسهيالت الموثقة بسند خطي بين  :(22) المادة

المصرف والعميل من األسناد التنفيذية المنصوص عليها في قانون أصول 
في كل ما يخص  2014/ لعام  19المحاكمات، وتطبق أحكام القانون رقم / 

 .دهذه العقو 
يضع مصرف سورية المركزي نموذجًا للنظام األساسي  :(23) المادة

للمصرف بما يتوافق مع أحكام هذا القانون. ويصدر بقرار من مجلس النقد 
والتسليف، وتخضع األنظمة األساسية للمصارف وأي تعديل عليها لموافقة 

 .مجلس النقد والتسليف أو من يفوضه
 :(24) المادة

المرخص مباشرة أعماله ما لم يصدر مصرف  ال يجوز للمصرف -أ
سورية المركزي قرارًا بتسجيل المصرف في السجل الخاص بالمصارف، وذلك 

 .بعد التأكد من استكمال إجراءات التأسيس وفق أحكام هذا القانون 
يجب على المصرف المرخص له أن يباشر أعماله خالل سنة من  -ب

ن الترخيص للغير كليًا أو جزئيًا سواء تاريخ التسجيل، وال يجوز له التنازل ع
 .قبل مباشرة أعماله أم بعده

يعّد ترخيص المصرف الغيًا وُيشطب من سجل المصارف في  –ج  
 .حال مخالفة أحكام الفقرة /ب/ من هذه المادة

على المؤسسات المالية المصرفية االجتماعية المحدثة وفق  :(25) المادة
ومصرف اإلبداع للتمويل  2007لعام   /15أحكام المرسوم التشريعي رقم/
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 2010لعام  /9الصغير والمتناهي الصغر المحدث وفق أحكام القانون رقم/
لتوفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها األساسية وفق أحكام هذا القانون خالل 

 .مهلة سنتين تبدأ من تاريخ نفاذه
أحكام في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق  :(26) المادة

وتعديالته المتضمن نظام النقد األساسي  2002لعام  /23القانون رقم /
وتعديالته  2005لعام  /22وقانون مصرف سورية المركزي، والقانون رقم /

المتضمن قانون هيئة األوراق واألسواق المالية السورية، والمرسوم التشريعي 
افحة غسل األموال وتعديالته المتضمن إحداث هيئة مك 2005لعام  /33رقم /

المتضمن تنظيم  2005لعام  /43وتمويل اإلرهاب، والمرسوم التشريعي رقم /
المتضمن قانون التجارة،  2007لعام  /33سوق التأمين. والقانون رقم /

المتضمن قانون السرية المصرفية،  2010لعام  /30والمرسوم التشريعي رقم/
الته المتضمن قانون وتعدي 2011لعام  /29والمرسوم التشريعي رقم/

 .الشركات
يصدر مجلس النقد والتسليف التعليمات التنفيذية الالزمة  :(27) المادة

لتطبيق أحكام هذا القانون وال سيما المتعلقة بإجراءات الترخيص والتسجيل 
بما فيها نفقات التحقيق والتسجيل وضوابط الشريك االستراتيجي لهذه 

مه. وذلك خالل ثالثة أشهر من تاريخ المصارف وتوفيق األوضاع مع أحكا
 .نفاذه أصوالً 
، والفقرة 2007/لعام  15يلغى المرسوم التشريعي رقم/  :(28) المادة

من  /15من المادة / /4والفقرة / /22و / /7والمادتان / /8من المادة / /3/
 .2010/لعام  9القانون رقم / 

 .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية :(29) المادة
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 .ميالدي 2021-2-20 هجري الموافق لـ 1442-7-8دمشق في 
 رئيـس الجمهورية                                          

 بشـار األسـد                                      
http://sana.sy/?p=1320355 

 
المركزي: قانون إحداث مصارف التمويل األصغر يحقق النفاذ  - 9

 ر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المنخفض أو معدومي الدخلالمالي ألكب
 سانا-دمشق 2021-02-20 

أكد مصرف سورية المركزي أن قانون إحداث مصارف التمويل األصغر 
الصادر اليوم يهدف إلى تحقيق النفاذ المالي ألكبر شريحة ممكنة من ذوي 

سة نشاط الدخل المنخفض أو معدومي الدخل وممن لديهم القدرة على ممار 
اقتصادي وال يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية لتأمين دخل 

 .إضافي لهم وخلق فرص عمل جديدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة
وفي تصريح لمندوب سانا أوضح رئيس قسم الترخيص والتسجيل في 
مفوضية الحكومة لدى المصارف بمصرف سورية المركزي راني ديب أن 

ن سيحدث نقلة نوعية في تطوير عمل مؤسسات مصارف التمويل القانو 
األصغر ودعم مراكزها المالية وتشجيع إمكانية زيادة عددها بمختلف 
المحافظات لتحقيق أهدافها التنموية واالجتماعية وفق السياسة العامة للدولة 

ي مؤكدًا أن هذا القانون يمثل اإلطار القانوني والتنظيمي الموحد الذي تنضو 
 .تحته جميع المصارف المذكورة

وبين ديب أن القانون منح إعفاءات وميزات ضريبية لمصارف التمويل 
األصغر في إطار تشجيع إحداثها ودعم نشاطها وتحقيقها لألبعاد االجتماعية 
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المتوخاة من خالل توظيف األرباح إضافة لكون الميزات المتعلقة باإلعفاءات 
 .المتعاملون والمودعون في هذه المصارفالضريبية يستفيد منها أيضا 

وبين ديب أن القانون تضمن حظرا صريحا على الجمعيات والمؤسسات 
الخاصة من ممارسة األنشطة الخاصة بمصارف التمويل األصغر والمتمثلة 
بتلقي الودائع ومنح القروض مع فرض المؤيدات المناسبة من جزاءات 

يدعم في الوقت ذاته استقطاب هذه وعقوبات على مخالفة هذا الحظر ولكنه 
الجمعيات والمؤسسات الخاصة من خالل تقديم طلب ترخيص إلحداث 
مصرف للتمويل األصغر إلى مجلس النقد والتسليف لدعم قيامها بنشاط 
مرخص تحت مظلة رقابة المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف حسب 

 .األصول
نى لرأسمال مصرف التمويل وأشار ديب إلى أن القانون رفع الحد األد

مليارات ليرة وسمح له بتكوين مركز قطع في حال وجود  5األصغر إلى 
اكتتابات برأس المال بالقطع األجنبي لدعم رأسمال المصرف من دون السماح 
باستخدام القطع األجنبي في أنشطتها التشغيلية بما يتوافق مع طبيعة عملها 

عفاءات الضريبية التي من شأنها تقوية والشرائح المستهدفة إضافة إلى اإل
 .المركز المالي للمصرف والسيما خالل سنوات التأسيس

ولفت ديب إلى أنه تم حظر مساهمة الجهات العامة في تأسيس هذا النوع 
من المصارف استنادًا إلى المبررات المتعلقة بكون المساهمة في الشركات 

 .ليس من طبيعة نشاط هذه الجهات
 http://sana.sy/?p=1320520ي  وسيم العدو 
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 أسباب لفشل كثير من المشاريع االستثمارية   7 - 10
 

الدخول في مشاريع استثمارية ال يستلزم النجاح بالضرورة، فكما أن 
 .احتماالت الربح قائمة، فإن احتماالت الخسارة واردة أيضاً 

ر أنه والدراسة الجيدة للمشروع وحاجة السوق له أمر مؤثر وال شك، غي
 -وخاصة الصغيرة-ليس هذا كل ما في األمر، فهناك كثير من المشاريع 

 .تتعرض للفشل بعد فترة من إطالقها متأثرة بالعديد من األسباب
 :أبرز أسباب فشل المشاريع االستثمارية

 قلة الخبرة اإلدارية وسوء مخطط تنفيذ الفكرة أو تطويرها -1
ن أن تتعرض له الشركة، فيما وتظهر سوء الخبرة عند أول منعطف يمك

يظهر سوء التخطيط للفكرة نتيجة عدم امتالك المعلومات الحيوية الضرورية 
لبلورة المشروع وتحويله من فكرة إلى واقع بسبب إهمال أو جهل كثير من 
خفاياه الرئيسية المؤثرة على مصيره، أو بسبب تجاوز المعطيات نتيجة التأثر 

 .العاطفي والوهم
كاالت الجوهرية أيضًا فقدان الخطة االستراتيجية لتطوير ومن اإلش

المشروع سواء من حيث االرتقاء بالمنتاج أو القفز إلى بدائل في حال عدم 
 .جدوى المنتاج السابق

 تقليد خطوات مستثمرين آخرين -2
ويحدث ذلك عند تأثر المستثمر بنجاح مستثمر آخر، فيعمد إلى المضي 

 .ف كثير من المعطيات األخرى التي ال تقل أهميةبخطوات مماثلة رغم اختال
وبسبب ذلك يصل إلى ذهن المستثمر وهم أنه بإمكانه النجاح بمجرد 

 .تنفيذ تلك الخطوات التي نجح من خاللها المستثمر اآلخر
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 السيولة غير المتناسبة )زيادة / نقصًا( -3
، فمن دون ومن الطبيعي أن المال هو الشريان الذي يمد المشروع بالحياة

توفر القدر المناسب من المال لن ُيكتب للمشروع النجاح أو لن يتم إتمامه 
أصاًل. غير أن توفر رأس مال زائد أمر سلبي بالمقابل ألنه لن يمنح المستثمر 
التوازن في توزيع المصاريف واإلنفاقات. وسُيصرف المال الزائد غالبًا على 

 .كماليات غير ذات جدوى 
 أموال المشروع والمال الشخصيالخلط بين  -4

وبسبب ذلك ال يمكن تقييم المشروع ونجاحه أو خسارته وال ضبط نفقاته، 
وال ضبط النفقات الشخصية حتى، بسبب اختالط األموال الشخصية وأموال 
المشروع. واستهالك أموال المشروع بمستلزمات األمور الحياتية، أو تعويض 

 .، دون شعور المستثمر بذلكخسائر المشروع من األموال الخاصة
 سوء اختيار الموظفين وتقديم القرابة على المهارة -5

حيث تعتبر القيمة العليا لقبول أو رفض عناصر فريق العمل هي المهارة، 
فال مكان لألقرباء بدونها، وال مانع من الغرباء مع وجودها، فهي األداة 

 .وع كّمًا ونوعاً المرجحة لالختيار، والثِّقل المؤثر في عمل المشر 
 ضعف الترويج والتسويق -6

وتظهر الحاجة إلى فن الدعاية والتسويق خاصة في زماننا الحاضر. 
حيث تعددت األساليب التسويقية الحديثة وأخذت منحًى جديدًا مختلفًا عن 
األسلوب التقليدي القديم. ومن مهام التسويق استقطاب العمالء الجدد، ودراسة 

 .اهتمامات الزبائن طرح منتجات تحاكي
 المتعلقات النفسية )الغرور/التفاؤل الزائد( -7

وغالبًا ما يصيب الغرور المستثمر بعد نجاح أولى أو أوائل خطواته، 
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ويظن أنه يمشي إلى نجاحات أخرى لن ُيغيرها شيء. ويدفعه هذا الشعور 
 .إلى التقاعس أو اإلهمال أو سوء التقدير

التفاؤل المفرط حيال نجاح المشاريع. فعند كما يجب الحذر من الوقوع ب
كل منعطف يمر فيه المشروع يجب إعادة دراسة الخطوات واالحتماالت لترميم 

 .اآلثار السلبية
وليس من الخطأ إعادة دراسة جدوى المضي بالمشروع أو عدمه. والتفاؤل 
المتوازن يكون بناء على المعطيات بعد األخذ باألسباب والمضي بخطوات 

 https://sp-today.com/news/6684 .تة بعيدة عن االنجرار وراء المشاعرثاب

 
المركزي للرقابة المالية يكشف مقدار خسائر القطاع العام  - 11

 االقتصادي ويقترح
29/01/2013       

المركزي للرقابة المالية يكشف مقدار خسائر القطاع العام االقتصادي 
 ويقترح:

 لعددية ومعالجة االزدواج التأمينيإعـداد مشاريع المالكات ا
كشف تقرير أصدره الجهاز المركزي للرقابة المالية مؤخرا الوضع المالي  

واإلنتاجي والتسويقي للجهات العامة ذات الطابع االقتصادي خالل السنوات 
 الخمس الماضية.

وعلمت مصادر خاصة أن التقرير أعّد بناء على طلب الحكومة بهدف 
المحاسبي والرقابي ، والبحث في األسباب الحقيقية لخسائر إنهاء التراكم 

مؤسسات وشركات القطاع العام ذات الصفة االقتصادية للدورات المالية 
2007 - 2011 . 
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 خسائر بمليارات الليرات
وباألرقام أوضح التقرير وجود تفاوت نسبي في خسائر شركات ومؤسسات 

 78وصلت خسائر 2011العام  القطاع العام االقتصادي بين عام وآخر ففي
مليار ليرة بينما كانت هذه  155,6إلى نحو 252من أصل  جهة عامة

مليار ليرة وعدد الشركات والمؤسسات  427بحدود  2010الخسائر في العام 
حيث  2009في حين كانت قيمة الخسائر أقل من ذلك في العام  87 الخاسرة

جهة اقتصادية  91جلت في مليار ليرة، وهذه الخسائر س 337كانت حوالى 
 حكومية .

بلغ  أكبر مقدار من الخسائر 2008في عام  وسجلت تلك الجهات العامة
مليار ليرة علمًا أن عدد الجهات العامة الخاسرة في هذا العام كان  516نحو 
 جهة. 257من أصل  95نحو

التي وردت في تقرير الجهاز المركزي  2007وبالعودة إلى بيانات عام 
مليار ليرة،  342,5ة المالية نجد أن خسارة الجهات العامة بلغت نحو للرقاب

 جهة عامة. 252شركة ومؤسسة من أصل  94وعدد الجهات الخاسرة 
وبحسبة بسيطة نجد أن مجموع خسائر الجهات العامة الرئيسة ذات 

مليارًا  778الطابع االقتصادي ولخمس سنوات متتالية يصل إلى تريليون و
 يرة.مليون ل 151و

 ميزانيات غير منجزة
وأوضح الجهاز المركزي للرقابة المالية في تقريره أن الميزانيات المنجزة 

 2011 - 2007 ميزانية وللفترة نفسها 1174محاسبياً والواردة للجهاز بلغت 
ميزانية  39منها، هذا يعني وجود تراكم رقابي بحدود  1135تم تدقيق نحو 
 لألعوام ذاتها.
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 2011ر إلى أن الميزانيات الختامية العائدة للدورة المالية وأشار التقري
ميزانية  216بلغ ما مجموعه  2012والواردة إلى الجهاز المركزي خالل عام 

والباقي ال يزال  2011ميزانية تخص عام  170ميزانية منها  188وتم تدقيق 
حتى إنه قيد التدقيق نظرًا لتأخر إرسال الميزانيات من قبل الجهات العامة، 

 ميزانية يعود معظمها ألعوام سابقة. 18تم تدقيق  2010في العام 
جهة فرعية اقتصادية يقوم الجهاز المركزي  1085وأوضح التقرير أن 

للرقابة المالية بتدقيق حساباتها وقيودها المالية السنوية مع اإلشارة إلى أن 
 عدد هذه الفروع يختلف من عام آلخر.

إصدار قرارات قبول الحسابات والميزانيات الختامية  ولم يخِف التقرير أن
متوقف على مدى سرعة تجاوب المؤسسات والشركات والمنشآت العامة بتنفيذ 
المالحظات التي يبديها الجهاز المركزي للرقابة المالية عند تدقيقه لميزانيات 

 2007تلك الجهات حيث بلغ عدد القرارات المقبولة والصادرة خالل الفترة 
قرارًا منها  1594وما قبل نحو  2011والعائدة للدورات المالية  2012ولغاية 
علماً أن عدد الميزانيات المرفقة والتي لم يصدر  2012قراراً صدر عام  157

 ميزانية. 794بها قرار قبوله والعائدة للفترة نفسها بلغت 
نية ميزا 188فقد بلغ  2012أما إجمالي الميزانيات المدققة خالل عام 
 وتصدر قرارات قبولها تباعا بعد التدقيق فيها.

 ضياع المال العام
ومن جهة أخرى أظهر التقرير عدد القضايا المنجزة التي تم التحقيق فيها 

قضية يتعلق بعضها  160من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية بلغت 
تسديدها  بمبالغ هدر وسرقة وضياع مال عام حيث بلغ إجمالي المبالغ الواجب

 مليون ليرة. 26,189سدد منها أثناء التحقيق  مليون ليرة 792,8
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وأظهر التقرير أنه تمت إحالة بعض من تناولهم التحقيق إلى القضاء 
المختص وإلقاء الحجز االحتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة مع 

 فرض عقوبات مسلكية وجزائية بحقهم تتوافق مع المخالفة.
 أوضاع العاملينتسوية 

أما عدد القرارات الصادرة عن الجهات العامة المعروضة على الجهاز 
المركزي والتي تتعلق بالعاملين في الدولة من نقل وتعيين وترفيع وتسوية 

فقط تم تدقيقها  2012قرارات خالل عام  281903لألوضاع فقد بلغت نحو 
قرارًا إلجراء  30813 قرارًا وأعيد منها 246121بالكامل واعتماد وتأشير 

والمتراكم  276394التصحيحات الالزمة عليها بحيث يكون عدد المنجز منها 
 قرارًا. 7315بلغ 

 ضعف إداري 
كما أظهر التقرير الصعوبات التي تواجه الجهاز المركزي للرقابة المالية 
والتي تمثلت بـ: عدم انجاز بعض الجهات العامة ذات الطابع االقتصادي 

ا الختامية ضمن المدة المحددة لها إضافة إلى وجود ضعف واضح لحساباته
في الكادر اإلداري والمالي لدى جهات القطاع العام األمر الذي يؤدي إلى 
التأخير في معالجة الخسائر وعدم تنفيذ الجهات العامة لبعض مقترحات 
الجهاز المتعلقة بالتحقيق بأسباب خسارة شركات ومؤسسات القطاع العام 

 قتصادي.اال
إضافة إلى عدم تجاوب بعض الجهات المذكورة مع المالحظات الواردة 
من الجهاز المركزي للرقابة المالية األمر الذي يعوق إصدار قرارات أو كتب 

 القبول لحساباتها رغم العديد من التوجهات.
ومن جهة أخرى يرى الجهاز المركزي للرقابة المالية أن عدم إصدار 
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ية لبعض الجهات العامة يعد من الصعوبات األساسية حيث األنظمة الداخل
إن بعض األنظمة الداخلية الصادرة ال تتوافق مع بطاقات التوصيف ومع 
المؤهالت العلمية المحددة في المالكات العددية، إضافة إلى عدم وجود 

 مالكات عددية وأنظمة داخلية لبعض الجهات العامة.
ر أن عدم وجود سقوف للمعاشات ومن جملة الصعوبات أوضح التقري

التقاعدية للقطاع الخاص ووجود االزدواج فيها مثل معاش اإلصابة والعجز، 
الشيخوخة.. وغيرها يعد من الصعوبات أيضًا إضافة إلى عدم وجود مقر 
واحد لمباني الجهاز المركزي للرقابة المالية في دمشق حيث إن المباني 

 تأجرة.متباعدة عن بعضها وثالثة منها مس
 االهتمام بالقطاع الخاص

واقترح الجهاز المركزي للرقابة المالية في تقريره ضرورة إلزام الحكومة 
لجميع الجهات العامة بمتابعة إعداد مشاريع المالكات العددية التابعة 

إضافة إلى أهمية إحالة موضوع تحديد سقف للمعاشات التقاعدية للقطاع  لها
اهرة االزدواج التأميني من قبل وزارة الشؤون الخاص والنظر في معالجة ظ

االجتماعية والعمل والسعي إلى تأمين مقر موحد للجهاز المركزي للرقابة 
 المالية بدمشق.

وخلص التقرير إلى أن الجهاز المركزي للرقابة المالية يقوم حاليًا بمتابعة 
لتدقيق في وإنجاز الميزانيات في جهات القطاع العام االقتصادي إضافة إلى ا

التجاوزات الحاصلة على االعتمادات المرصودة والعمل على متابعة الجهات 
العامة لتنفيذ مضمون المقترحات والتوصيات والتقارير التدقيقية وغيرها من 

 القضايا ذات الشأن االقتصادي.
 تشرين -سيرياستيبس
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ة ملتقى تطوير القطاع الزراعي يناقش الواقع والرؤى المستقبلي - 12

 لتطوير اإلنتاج الزراعي
 سانا-دمشق 2021-02-24 

ناقشت الجلسة األولى من ملتقى تطوير القطاع الزراعي )التحديات 
والفرص( الواقع الراهن لقطاع الزراعة والرؤى المستقبلية ودور الجمعيات 
الفالحية في تطوير اإلنتاج الزراعي ودور النقابات واالتحادات التخصصية 

 .دولية بتطوير هذا القطاعوالمنظمات ال
وأشار وزير الزراعة واإلصالح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا خالل 
الجلسة إلى البرنامج الزمني لتطوير وزيادة اإلنتاج الزراعي وتطوير أسواق 
الجملة والصناعات الزراعية الفتًا إلى أن أهم مخرجات الملتقى الوصول إلى 

 .نتاج الزراعي واالستثمار التعاونياستراتيجية لتنظيم وتطوير اإل
ولفت قطنا إلى الميزة النسبية للقطاع الزراعي في سورية نظرًا لموقعها 
االستراتيجي والمتنوع بالبيئات الزراعية والمناخية وغناها بالموارد الطبيعية 
مبيناً أن استثمار هذه الميزات وتطبيق برامج البحوث العلمية الزراعية يشكالن 

اقتصاديًا وتنمويًا لالقتصاد السوري وموضحًا العوامل المحددة لإلنتاج  رافداً 
 .مليون هكتار 18.5الزراعي وتوزع األراضي الزراعية في سورية والبالغة 

رئيس االتحاد العام للفالحين أحمد صالح ابراهيم تحدث عن 
وير نشأة وتطوير الحركة التعاونية في سورية ودور الجمعيات الفالحية في تط

اإلنتاج الزراعي مشيرًا إلى أنه من أجل تطوير القطاع ال بد من إيجاد برامج 
عامة في الزراعة للقطاعات االستراتيجية أو برامج قطاعية في الزراعة مع 
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ضرورة متابعة تطوير البرامج وفي الوقت نفسه تحديد من هو المقصر وسبب 
 .التقصير ومحاسبته

مد كشتو تحدث عن مهام االتحاد والغرف رئيس اتحاد الغرف الزراعية مح
الزراعية في دعم المشاريع متناهية الصغر ودعم صغار المزارعين بهدف 
تأمين مصدر دخل لألسر المتضررة جراء اإلرهاب وإقامة عدد كبير من 

 .برامج بناء قدرات المزارعين والفنيين الزراعيين
رت إلى تنظيم مهنة نقيب المهندسين الزراعيين الدكتورة راما عزيز أشا

الهندسة الزراعية وتقديم الدعم المستمر لرعاية مصالح أعضاء النقابة والدفاع 
عن حقوقهم وتحسين أوضاعهم المهنية والمادية من خالل صندوق الضمان 
الصحي واالجتماعي وصندوق االدخار والتسليف مشيرة إلى المشكالت 

 .والمعوقات المؤثرة على نمو اإلنتاج الزراعي
نقيب األطباء البيطريين الدكتور إياد سويدان تحدث عن مهنة الطب 
البيطري في سورية ودور النقابة في دعم القطاع الصحي البيطري وتعزيز 

 .دوره بما يكفل تحقيق الخدمات الصحية البيطرية للثروة الحيوانية
ى الدكتورة ثريا إدلبي من هيئة التخطيط والتعاون الدولي أشارت بدورها إل

دور المنظمات الدولية في دعم وتطوير القطاع الزراعي والتبدالت التي طرأت 
على األطر الناظمة لعمل منظمات االمم المتحدة ومجاالت تركيزها في سورية 
وتحديد المنظمات الدولية الداعمة لقطاع الزراعة في سورية وواقع عملها 

تعاون مع تلك المنظمات مقدمة العديد من المقترحات لتعزيز االستفادة من ال
 .بما فيها اإلطار االستراتيجي وخطة االستجابة اإلنسانية

وتناولت الجلسة الثانية من الملتقى الفرص المأمولة لمواجهة 
تحديات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من خالل البحث العلمي 

http://107.6.182.27/wp-content/uploads/2021/02/7-176.jpg
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راعية الدكتورة الزراعي حيث تحدثت مدير الهيئة العامة للبحوث العلمية الز 
ماجدة مفلح عن رؤية الهيئة لتنفيذ برامج بحثية متخصصة لتحسين اإلنتاج 
الزراعي مؤكدة أهمية وجود برنامج إلنتاج غراس موثوقة األصل والتشبيك بين 

 .البحوث واإلنتاج النباتي واإلرشاد الزراعي
 من جانبه لفت مدير البحث العملي الزراعي في وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي الدكتور خالد العسس إلى ضرورة تطوير قاعدة بيانات الصحة 
النباتية لمديرية وقاية النبات وتوفير سجالت موثقة لآلفات فيما تطرق مدير 
اإلنتاج النباتي بوزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر إلى مشاكل تواجه اإلنتاج 

زراعة وضعف الموارد المائية النباتي كمحدودية وتناقص المساحات القابلة لل
وارتفاع تكاليف المكننة وصعوبة تأمين مستلزمات اإلنتاج وعدم انتظام 

 .أسعارها وكمياتها
من جانبه تحدث مدير اإلنتاج الحيواني في وزارة الزراعة الدكتور أسامة 
حمود عن العوامل المؤثرة على اإلنتاج الحيواني والمتمثلة بتوافر المواد العلفية 

لكفاءة اإلنتاجية للسالالت والتسويق والعمالة المدربة إضافة إلى عوامل وا
 .اقتصادية واجتماعية

فيما تركزت المناقشات في الجلسة الثالثة التي حملت عنوان 
)التنمية الريفية في إطار نهج أهداف التنمية المستدامة( حول مفهوم التنمية 

كين االقتصادي الريفية كمدخل يحقق فرص عمل ضمن سياق التم
واالجتماعي والتخطيط اإلقليمي مع الحديث عن خارطة استعماالت وميزان 
األراضي في سورية والموارد المائية الزراعية والموارد الطبيعية في إطار 

 .االستشعار عن بعد وآليات التحول نحو الري الحديث
تعرضت مدير التنمية الريفية في وزارة الزراعة الدكتورة رائدة أيوب اس

http://107.6.182.27/wp-content/uploads/2021/02/555555555555.jpg
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التحديات التي وقفت في وجه التنمية الريفية وارتبطت بمهام ووظائف 
المؤسسات التنفيذية وهياكلها التنظيمية والكادر البشري فيما تحدث مدير 
التنمية الريفية في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بهاء الخوري عن إجراءات 

 .يةإعادة تأهيل مراكز التنمية ووحدات الصناعة الريف
مستشار هيئة التخطيط والتعاون الدولي رفعت حجازي بين ضرورة 
االهتمام ببرامج الدعم ومستلزمات اإلنتاج والخدمات والمساعدات المقدمة 
للقطاع الزراعي ووضع بدائل مبتكرة جديدة ومراجعة السياسات الزراعية 

 .والتحديات واإلجراءات المتبعة في تنظيم القطاع الزراعي
ت معاون مدير الموارد المائية الدكتور المهندس باسل كمال الدين بدوره لف

إلى أن انخفاض معدالت الهطول وزيادة عدد السكان من أهم العوامل المؤثرة 
 .على انخفاض الموارد المائية

فيما ناقش المشاركون في الجلسة الرابعة المشكالت والتحديات 
سويق( وسبل توجيه الدعم الزراعي التي تعيق االقتصاد الزراعي )التصنيع والت

لخدمة المزارع والمستهلك حيث بينت مدير صندوق دعم اإلنتاج الزراعي 
بوزارة الزراعة المهندسة لمى الجنيدي أن الدعم الزراعي يشمل العديد من 
المحاصيل والمنتجات الزراعية واالستراتيجية ومربي دودة الحرير وأسعار 

 .البكاكير المستوردة
به أشار مدير االقتصاد الزراعي بالوزارة الدكتور أحمد دياب إلى من جان

ضرورة االنتقال من التخطيط المرحلي إلى التحديات التي واجهها القطاع 
الزراعي خالل سنوات الحرب اإلرهابية والحصار االقتصادي الجائر من 
 ارتفاع تكاليف اإلنتاج الزراعي وتشوهات في الهوامش التسويقية وانخفاض
نسبة االستثمار الزراعي واالتجاه نحو محاصيل ذات ريعية عالية على حساب 

http://107.6.182.27/wp-content/uploads/2021/02/1-585.jpg
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االستراتيجية وصعوبة تأمين مستلزمات اإلنتاج الزراعي والخسارات الكبيرة في 
 .عوائد التصدير وتراجع المساحات المزروعة واإلنتاج الحيواني

المستهلك بدوره تحدث مدير األسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية 
الدكتور علي ونوس عن الدعم الحكومي المقدم لمستلزمات اإلنتاج الزراعي 
والمتمثل في تمويل استيراد البذور الزراعية وبيض التفقيس وصيصان ألمات 

 .وجدات الفروج وتمويل مستوردات األعالف
وانطلقت في وقت سابق اليوم فعاليات ملتقى تطوير القطاع الزراعي 

فرص( تحت شعار )نحو اقتصاد زراعي تنموي وتنافسي( ويقام )التحديات وال
على هامش الملتقى معرض لآلليات الزراعية والمعدات الحديثة والمطورة 

 .وتجهيزات الطاقة المتجددة
http://sana.sy/?p=1323478 
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نظام المصرف السوري مربك بسبب العقوبات االقتصادية وتجريم  - 13

 ضيع فرصة تاريخية التعامل مع الدوالر
 

النظام المصرفي السوري بأكمله مربك بسبب العقوبات.. فضلية يقول : 
الذي يجرم التعامل بالدوالر والمركزي ضّيع فرصة  3أقترح تعديل المرسوم رقم 

 لتعويم سعر الصرف. 2016تاريخية في 
أكد رئيس هيئة األوراق واألسواق المالية السورية الدكتور عابد فضلية 

من برنامج مين المسؤول عبر إذاعة ميلودي مع الصحفي حازم عوض ض
 أنه:

الذي يجرم التعامل بالدوالر،  2020لعام  3أقترح تعديل المرسوم رقم  -
وذلك بتضمينه نصوصًا توِجد أقنية رسمية للفعاليات االقتصادية للتعامل به، 

رف، لتعويم سعر الص 2016والمركزي ضيع الفرصة في شهر رمضان عام 
لتعزيز مخزونه من القطع األجنبي  2017وأهدر فرصة تاريخية أخرى عام 

بعدم شرائه للدوالر من آالف الناس التي كانت تتزاحم أمام مكاتب الصرافة 

https://www.alsoury.net/public/storage/uploads/1614106296635074090.jpg
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 لبيعه.
يجب التمييز بين تحرير سعر الصرف وتثبيت سعر الصرف، تثبيت  -

رارية قيمته على سعر الصرف مهم جداً وهو أهم من قيمته، وتثبيته يعني استم
مدى طويل نسبيًا يصل ألسابيع أو أشهر ما يقلل من االرتباك االقتصادي 

 ويحرك السوق، ويجب على المركزي أن يجد طريقة لتثبيته.
ال يستطيع أي مصرف مركزي في العالم أن يثبت سعر صرف ويحافظ  -

ه في عليه إال إذا كان لديه مخزون من القطع األجنبي وهذا من الصعب توفر 
  الظروف الحالية بسبب قلة واردات سورية من القطع األجنبي.

$ بسعر المركزي الرسمي على الحدود عند دخول 100تبديل  - 
األراضي السورية يعتبر مبلغ بسيط ألنه يدفع لدولة إال أن حصيلة هذا اإلجراء 

بل  ضئيلة نسبيًا وال يمكن القول بأنها تدعم المخزون االستراتيجي من القطع،
  يستخدمها المركزي لتغطية استيراد بعض االحتياجات الضرورية المحدودة.

دفع البدل بالدوالر لمن يعيش خارج سوريا قرار جديد يمكن أن يسهم  -
في زيادة موارد الدولة، لكن يجب األخذ في الحسبان أن يحدث العكس فيما 

خل لدفع بدالت لو راحت العائالت السورية المقيمة تشتري الدوالر من الدا
 أبنائها الموجودين في الخارج وال يملكون مبلغ البدل.

هناك سببان للمصرف المركزي بخصوص عدم رفع سعر الحواالت  -
الرسمي لمستوى السوق السوداء، األولى هي الخوف من رفع تجار السوداء 
سعرهم ومضاربتهم أكثر ليستحوذوا على هذا القطع، والثانية اعتقاد المركزي 

أن إجمالي قيمة هذه الحواالت ضئيلة وال تستحق القيام بإجراءات كبيرة لغاية ب
تحصيلها، وهذا ليس دقيقًا ألنها قد تصل بضعة ماليين دوالر ويورو يوميًا 
كما يقول الكثيرون من العارفين بمثل هذه األمور وكما كان المصرف المركزي 
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لشخصية إلى سورية قد يصرح بذلك قبيل الحرب، فقد يكون عدد الحواالت ا
انخفض مؤخرًا بسبب كورونا إال أن إجمالي قيمتها البد أن يكون قد ازداد 
بسبب ازدياد حاجات العائالت في الداخل إلى المزيد من المبالغ لتغطية 
احتياجات ونسب تضخم تكاليف المعيشة، لذلك نؤكد ونكرر بشدة على 

جذب هذه الحواالت إلى ضرورة أن يتخذ المركزي ما يلزم من إجراءات ل
 األقنية الرسمية.

" الذي ينص على منع التعامل بالقطع األجنبي منعًا 3المرسوم رقم " -
باتًا يعني أن كل المستوردين النظاميين ممن يستوردون ما هو مسموح 
وضروري والزم وغير مدرجة سلعهم بالقائمة التي يمول المركزي استيرادها 

رسوم كونهم يستوردون بقطع أجنبي معظمه مجهول هم من المخالفين لهذا الم
المصدر، لذلك نؤكد مرة أخرى على تعديل المرسوم إليجاد اآللية المناسبة 
والقانونية لهؤالء لتأمين ما يحتاجونه من القطع دون مخالفة المرسوم واألنظمة 

 النقدية والمالية األخرى.
سوق السوداء مشكلة المركزي كان يرى في فارق األسعار بينه وبين ال -

كبيرة قبل فترة الحرب وفعاًل اتخذ عدة قرارات وتعاميم لتخفيض من مستويات 
االختالف بينهما وقد ألغي بعض منها وأبقي على البعض اآلخر لذلك بدأنا 
نشرات خاصة ألسعار القطع لحاالت معينة عمد المركزي إلى إيجادها لتالفي 

ع وسعر السوق الموازية، لكن هذه مشكلة الفرق بين السعر الرسمي للقط
الحالة المتمثلة بتعدد نشرات أسعار الصرف هي حالة ليست صحية، بل 
قسرية إليجاد مخارج قانونية للوضع النقدي والمالي الشاذ الذي خلقته هذه 

 الحرب.
ألنه كان قريب في السوق  2016اقترحنا تعويم سعر الصرف في عام  -



  M E A K-Weekly Economic Report                              ير االقتصادي األسبوعيم ع ك التقر 

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

 ــ 57ــ 

كانت عندها الفرصة  2016في رمضان  السوداء من المصرف المركزي،
التاريخية لتعويم سعر الصرف بعد أن كان الفارق بينه وبين السوداء بضعة 
ليرات وكان حينها هو الرابح ألنه يخزن مخزون استراتيجي وطني ويحمي 
من خالله مخزون دولة، لكن هذا الحل غير منصوح به اليوم لما يسببه من 

 مشكالت.
يقود المؤثرات النقدية التي تؤثر على سعر الليرة المصرف المركزي  -

وهو مسؤول اتجاهها ليقوم بما عليه وبما يستطيع أن يقوم به من أجلها، لكن 
هناك معوقات في قدرته على إدارة السيولة باعتبار أن معظمها ليس موجودًا 
لديه أو لدى المصارف والجهات الرسمية، حيث أن جزءًا كبيرًا منها موجود 

دًا في البيوت وبين أيادي الناس والفعاليات لألسباب المعروفة، علمًا أن نق
إدارة السيولة هي مسألة هامة للسيطرة على حركتها وتوجيهها لتصب في 
عروق االقتصاد، وليس للمضاربة أو لشراء الذهب والدوالر، وهذه من أهم 

إلحدى مهامه مهام المركزي التي يركز عليها حاليًا، وكذلك األمر بالنسبة 
أو تثبيت سعر الدوالر، وهذا ما يحاول المركزي \األخرى المتمثلة بتخفيض و

التركيز عليه أيضًا، إال أن هذه المهام هي أيضًا صعبة ومعقدة المستوى 
وتعقد الوضع االقتصادي في ظل حرب وحصار وعقوبات ظالمة وحادة 

 ومخالفة للقوانين الدولية.
والعقوبات، وآخر ما يسمى بقانون قيصر اآلثار السلبية للحصار  -

تسببت باعتذار أعضاء مجلس إدارة بعض المصارف المشتركة والسورية عن 
االستمرار بمجلس اإلدارة فيما يفكر بعض الشركاء في بيع حصصهم بعد 

 العقوبات األخيرة على المركزي.
وتضمنت اآلثار أيضًا تعرض القطاع المصرفي بأكمله حكومي  -
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وقات أو مشاكل أو عقبات، خاصة المصارف الخاصة التي يوجد وخاص لمع
بها شريك أجنبي، ويحاول عندها هؤالء الشركاء إما أن يعملوا في المصرف 
بالحد األدنى أو أن ال يتدخلوا بالمصرف وكأنهم موجودون فقط ألن رأس 
مالهم موجود لكن بدون نشاط أو مشروعات جديدة وبإقراض ضعيف. كما 

إرباك بالعمل المصرفي بالنسبة للمصارف الخاصة التي لها  أصبح هناك
شركاء أجانب عرب وغير عرب، حتى بالنسبة للمصارف العامة في 
التحويالت أو التعامل مع البنوك المراسلة، وهذا أدى إلرباك العملية اإلنتاجية 

 وعملية التنمية والتمويل.
ع األجنبي لها مشكلة انخفاض سعر الليرة وارتفاع سعر صرف القط -

مجموعة متشابكة من األسباب، والمصرف المركزي ليس وراء انخفاض الليرة 
كونه ال يستطيع أن يغير سعرها لوحده بل يحتاج مجموعة من اإلجراءات 
التي تشترك بها الكثير من الجهات وذلك باعتبار أن قيمة العملة الوطنية هي 

لسلعي والخدمي، كما أنها تتأثر نتاج الحراك والنشاط االقتصادي اإلنتاجي، ا
بالقدرة على المنافسة والتنافسية في األسواق الخارجية، وبمدى االعتماد على 

أو في مستلزمات اإلنتاج، وبالتالي فإن أي إجراء \الخارج في االستهالك و
يتخذه المركزي ال بد أن يتقاطع معه ويؤازره وينسجم معه على أرض الواقع 

س بقية اإلجراءات والخطوات التشريعية والعملية لهذه وبشكل إيجابي ومدرو 
 الجهات األخرى. المصدر: اذاعة ميلودي

https://www.alsoury.net/public/ar/articles/6210/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%83-
%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9- 
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رة تسرق أموال مؤسسات سورية كبرى .. كذبة المهارات الناد - 14

 ..جاؤوا فقراء وغادروا أثرياء
 :الخبير السوري  –ناظم عيد  

شخصّية، غادر بعضم بلده متوجهًا إلى ” اكسسوارات ”بحقيبة مالبس و
خالل العقد األول من األلفية  ” بلد الوفورات والفورات المالية” سورية 

فقر..أي على العتبة أو فوق خط الفقر الجديدة..تاركًا ما ينفي عنه صفة ال
 .بقليل

لم يكن بعضهم يملكون خبرة مصرفية يمكن أن يعتد بها، لكنهم يمموا 
البنوك الخاّصة أو شركات   وجوههم دمشق قاصدين فرصة توّلي إدارة مافي

التأمين، التي تم استحداثها خالل فورة الترخيص للبنوك والشركات المالية 
سورية، التي شرعت حينها بإجراءات مكثفة لتحرير  وشركات التأمين في

، وصل ”شركات االنفتاح” سوقها المالية، وحازت الشركات الجديدة لقب 
بنك وشركة تأمين خاصة ما بين اإلسالمي  30  عددها إلى أكثر من

 .والتقليدي
لكل من   الراتب الشهري  –وما زال  –آالف الدوالرات األميركية كان 

بحثًا عن الرزق والثروة في سورية، والرقم يساوي ” لمهاجرينا” المصرفيين 
وفق أسعار السوق السوداء  -لكل مدير –ماليين الليرات السورية   حالياً 

اليوم..و إن جاز سؤال متتبع ألخبار من غادر منهم عمومًا، فمعظمهم حاليًا 
، إلدارة مازال مديرًا لبنك أو شركة تأمين، رغم أنه عاد إلى بلده منذ سنوات

 .الثروته المحدثة هناك
عائدات دجاجاته التي تبيض ذهبًا خالصًا، و مصدر الثروة سورية التي 
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لكل الطامحين ممن امتطوا كذبة ” خليج ثاٍن ” كانت في نظر كثيرين أمثاله 
 . الخبرة و غواية المهارات النادرة

بتاتًا، اآلن ما حصل قد حصل وال يمكن معالجة األمور بمفاعيل رجعّية  
 لكن هل علينا أن نستمر في ترك مؤسسات مالية كبرى في عهدة وافدين ؟؟

ألم يكن عقد ونّيف من الزمن كاٍف لتدريب كوادر و إدارات سورية لتوّلي 
 المهام في المفاصل القيادية للمصارف وشركات التأمين..؟؟
 غير السوريين –خصوصاً في الشركات والمؤسسات التي لم يعد مديروها 

يحققون قيماً مضافة لها، أو تلك التي غادر مديروها سورية زاعمين القدرات  –
من مؤسسات ” الدسمة” الخارقة في اإلدارة عن بعد، وبقوا يتقاضون رواتبهم 

منهكة في بلد أربكته الحرب وأكلت موارده..هل على السوريين ومؤسسات 
وغادروها ” بسهم القديمةرموها بحقيبة مال” البلد أن تتمسك بأمثال هؤالء ممن 

 ؟؟” بما خف وزنه غال ثمنه
المسألة بحاجة إلى إعادة نظر فورية وسريعة، ومعالجة إسعافية ال تقبل 
التأجيل، السيما في المؤسسات التي يقبع مديروها خارج الحدود ومازالوا 

 –يتقاضون رواتبهم بدون أي مسّوغ ومبرر ال قانوني وال مهني وال وجداني 
 .إنساني

لن نزيد من منطلق الظن بأن الرسالة قد وصلت.. لكن إن اقتضى األمر 
سندخل في تفاصيل مّرة ومريرة ..ال نحبذ التطرق إليها سريعًا ألنها فضائحّية 

 .بكل معنى الكلمة
http://syrianexpert.net/?p=56566 
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 (الصناديق االستثمارية)(118) حديث األربعاء االقتصادي رقم - 15
رة عن وعاء مالي يمتلكه اآلالف من المستثمرين، ويدار بواسطة هي عبا

خبراء متخصصين يقومون بعمل دراسات عن أفضل الشركات التي يمكن 
 .االستثمار بها لضمان أفضل عائد ممكن

وتعتبر صناديق االستثمار وسيلة أكثر مالئمة لصغار المستثمرين 
م والسندات فبالتالي يحصل باعتبار أن الصندوق يحتوي على العديد من األسه

المستثمر على ميزة التنويع ومخاطر أقل نسبيًا من االستثمار المباشر في 
 .البورصة

وترجع نشأة صناديق االستثمار نتيجة لظهور شركات االستثمار في القرن 
التاسع عشر في هولندا، ومنها انتقلت إلى فرنسا ثم إلى بريطانياـ والتي كانت 

لدول الصناعية. وظهرت صناديق االستثمار في الواليات آنذاك في مقدمة ا
المتحدة ألول مرة في نهاية الثالثينيات من القرن الماضي، وقد صدر قانون 

م، والذي ُعرف حينئذ 1940خاص لتنظيم تكوينها ونشأتها وإدارتها في العام 
 .بقانون شركات االستثمار

مالية في صورة وثائق يصدر الصندوق مقابل أموال المستثمرين أوراقًا 
استثمار اسمية بقيمة واحدة، وتتغير قيمة االستثمار في الصندوق االستثماري 
تبعاً للزيادة والنقصان في أسعار األسهم والسندات التي يتكون منها الصندوق، 
وتعتمد قيمة الصندوق على عائدين هما نسبة الزيادة في سعر الوثيقة، 

 .دير االستثماروالتوزيع النقدي الذي يحدده م
 :ومن المعايير الهامة التي يتم على أساسها اختيار الصندوق المناسب

 .سعر الوحدة االستثمارية في األسهم والسندات للصندوق  •
 .ازدياد أو تراجع حجم الصندوق  •
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نجاح الصندوق في تحقيق أهدافه المعلنة، من العائد السنوي المتوقع  •
 .ع أرباحعلى االستثمار، وإمكانية توزي

حجم السيولة المتوفرة في الصندوق وإمكانية قيام المستثمر بتسهيل  •
 .استثماره أو الخروج من الصندوق 

 .أداء الصندوق في السابق ومؤهالت القائمين على إدارته •
 .مصداقية المؤسسة التي تروج وتدير الصندوق  •

ة إلنشاء لقد أثبتت سنوات األزمة التي مّرت بها سورية الحاجة الملح
أساليب استثمارية جديدة تتماشى مع مدخرات أصحاب الدخول الفردية 
الصغيرة والتي اتجهت خالل األزمة للمضاربة في القطع األجنبي والذهب 
ويعتبر ذلك اكتنازًا ومضاربة غير إنتاجية نظرًا لتراجع أسعار أسهم الشركات 

فوائض مالية مقبولة المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية ونظرًا لوجود 
لدى األفراد وغير قادرين بمفردهم على استثمارها في مشروعات استثمارية 
ناجحة أو عدم رغبتهم في إيداعها في المصارف العامة والخاصة ألسباب 
اجتماعية وشرعية وألسباب تتعلق بتراجع معدالت الفائدة لما دون معدالت 

 .رارالتضخم مما يجعل هذه األموال تتآكل باستم
إن مفهوم الصناديق االستثمارية التقليدية واإلسالمية المعتمدة على تشغيل 
األموال ضمن مشاريع إنتاجية أو شراء األسهم أو الحصص في المنقوالت 
وحتى المرابحة والمضاربة قادرة على استقطاب هذه الفوائض وتشغيلها وإعادة 

ق بأساليب أسهل من إنشاء تحول أرباحها إلى األفراد الشركاء في هذه الصنادي
الشركات المساهمة أو محدودة المسؤولية كون هذه الصناديق قادرة بحكم 

 -تصدير -أنظمتها على الولوج في جميع عمليات االستثمار المتاحة )استيراد
 .أراضي ...( -عقارات -أسهم -صناعة -تجارة جملة
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أو  ويهدف تحويل هذه المدخرات الشخصية عن التجميد واالكتناز
المضاربة بالقطع األجنبي يمكن أن تكون هذه الصناديق المالذ اآلمن لصغار 

 .المودعين. فهل نبدأ بإنشاء مثل هذه الصناديق
 كتبه: د. عامر خربوطلي   .24/2/2021دمشق في 

 Syrian Economic Clinic            العيادة االقتصادية السورية  
 انتهى التقرير

The report ended 
Raport się zakończył 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ارسل لسيادتكم:  تحية طيبة،
 2021 /330م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 
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  ,February 21 2021 شباط ، 21األحد 
 االقتصاد السوري 

      ناه  للحصول على التقرير كاماًل إضغط على الرابط: 
 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

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

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

 هذه المعلومات مع ذكر المصدر لتحقيق الموثوقية . 
وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة 
واردة في التقرير، ألن المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير 

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

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

 ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
 

https://almustshar.sy/archives/6725

