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  ,September 09 2021 ،أيلول 05األحد 
 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

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

موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق 
 هذه المعلومات مع ذكر المصدر لتحقيق الموثوقية . 

وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة 
دة منشورة في التقرير واردة في التقرير، ألن المصدر المثبت في أسفل كل ما

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

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

 مه من القائمة البريدية.ليتم حذف اس
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 2021 /348م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 
  ,August 15 2021 ، آب 15األحد 

 
 ري:  االقتصاد السو -رابعاً 

 هجرة الحرب ليست األولى في تاريخ البالد،  - 1

هاجر ما يقرب من ربع سكان سورية...  1914و 1880فبين عامي 
 والوجهة كانت غالبا نحو األمريكيتين... ولدوافع اقتصادية.

 مقالتي في موقع أثر برس االلكتروني... أثر خاص:-زياد غصن
 موجات من الهجرة الخارجية التغريبة السورية في مائة عام ونيف: أربع

لم يتردد ذلك الشاب الطويل، والذي لم يتجاوز عمره الخامسة والعشرين 
عامًا، في حسم خياره وتكرار ما فعله كثيرون قبله. سافر إلى لبنان ومنه إلى 
تركيا حيث كان بانتظاره قارب يعج بالالجئين الراغبين بالوصول إلى شواطئ 

يرًا على األقدام أو بشاحنات الموت نحو مبتغاهم. اليونان، ليتجهوا منها وس
اختار محمد اللجوء في السويد، ووصلها بالفعل بعد رحلة كاد الموت يتمكن 

 منه في كثير من محطاتها.
قصة لجوء محمد في سردية فصول معاناتها ال تتشابه فقط مع معاناة 

الجئين أو ماليين سوري يقال إنهم أصبحوا اليوم مهاجرين و  6.7أكثر من 
طالبي لجوء في دول عدة، وإنما تتشابه في كونها تكرار لهجرات سابقة قام 
بها آباء وأجداد من هاجروا اليوم. فالشاب محمد الذي تنحدر أصوله من 
محافظة ريف دمشق كان أجداده األوائل قد ركبوا البحر مع بداية القرن 

وة والعمل، وبعد عدة سنوات الماضي وذهبوا نحو القارة األمريكية بحثاً عن الثر 
منهم من عاد تحت ضغط رغبة األهل، ومن هم بقي هناك ليؤسسوا عائالت 
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 وأعمال.
بالتعاون  2008في دراسة بحثية هامة غير منشورة أنجزت في العام 

الهجرة ” بين الحكومة السورية ومنظمة الهجرة الدولية، وحملت عنوان 
جمال باروت الهجرة الخارجية ، صنف الباحث محمد ”الخارجية السورية

تمت في سياق الهجرة ”السورية الحديثة الكبرى في ثالث موجات: األولى و
، 1914و 1880الدولية الثالثة في العالم خالل الفترة الممتدة بين عامي 

وكانت دوافعها اقتصادية بدرجة أساسية لكنها اختلطت بعوامل سياسية وثقافية 
 500صوب األمريكيتين وهاجر خاللها حوالي  أخرى واتسمت بتركز اتجاهها

ألف مهاجر سوري شكلوا ما يزيد قلياًل عن ربع سكان سورية آنذاك، ومثلوا 
 ”.السوري ” المهجر“أو ” المغترب”أساس نشوء ما اصطلح على تسميته بـ

أما الموجة الثانية فقد جاءت بعد عدة عقود، وتحديدًا في ستينات 
كانت وجهة المهاجرين فيها في دول الخليج وسبعينات القرن الماضي، و 

 3.8إذ ارتفع معدل نمو الهجرة الخارجية السورية من “العربي وليبيا والجزائر، 
 10.8إلى  1970و 1960باأللف سنويًا خالل الفترة الممتدة بين عامي 

، أي أنه ارتفع نحو 1981-1970باأللف خالل الفترة الواقعة بين عامي 
ان عليه، وهو ما خفض النمو السكاني في سوريا بنحو ثالثة أمثال ما ك

باأللف خالل الفترة  3.6%. إال أن هذه الهجرة تراجعت إلى حوالي 1.1
أي إلى حوالي ثلث ما كانت عليه في  1994وحتى  1981الممتدة من 

السبعينات بسبب سياسات إحالل العمالة اآلسيوية التي لجأت إليها بلدان 
 ”.جيمجلس التعاون الخلي

الموجة الثالثة من هجرة السوريين كان لها خصوصية معينة، وتمثلت 
بخصائص الهجرة الدائرية المؤقتة، التي تمكن العامل المهاجر من التردد “
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على أسرته بشكل منتظم بسبب قصر المسافة وسهولة االنتقال، واتجهت في 
العمالة في الدرجة األولى إلى العمل في لبنان واألردن وسد جزء من فراغ 

 بعد حرب الخليج الثانية.” دول مجلس التعاون الخليجي
وتخلص الدراسة المذكورة إلى أنه بمقاربة البيانات اإلحصائية المتعلقة 
بعدد المهاجرين من الدول العربية المتوسطية، فإن سوريا تحتل المرتبة الثانية 

وفي لبنان يزيد عن بعد لبنان في إرسال الهجرة الخارجية، ومعدل الهجرة فيها 
معدل الهجرة الذي سجلته جميع الدول المتوسطية العربية، والذي هو أقل من 

 ”.% من عدد السكان في كل دولة10
 *الموجة األقسى

بدأت  2011مع دخول سوريا في أتون حرب كارثية منتصف العام 
ثر مالمح ما يمكن تسميتها بالموجة الرابعة من الهجرة الخارجية، ولتترسخ أك

، وبحسب ما يشير المركز السوري لبحوث السياسات فإن 2013بعد العام 
موجة النزوح القسري للسوريين خالل العقد األول يمكن تصنيفها إلى سبع 
مراحل: المرحلة األولى وكانت مع بداية الحرب، وفيها تم افتتاح أول مخيم 

توسعت رقعة حيث  2012للالجئين في دول الجوار، الثانية كانت في العام 
، 2013المعارك العسكرية وسيطرة المجموعات المسلحة، أما في العام التالي 

والذي شهد المرحلة الثالثة، فقد كان لبروز مجموعات وأطراف غير دوالتية 
وسيطرتها على بعض المناطق ومحاولة بعض الشباب التهرب من الخدمة 

” داعش“ن. ومع صعود تنظيم العسكرية أثره في تزايد أعداد المهاجرين والالجئي
دخلت الهجرة والنزوح الخارجي المرحلة الرابعة ليصل عدد  2014في العام 

 ماليين الجئ. 3الالجئين في الخارج إلى حوالي 
، والذي شكل المرحلة الخامسة، زادت بوضوح حركة 2015في العام 
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يطرة اللجوء إلى أوروبا، وذلك على خلفية توسع رقعة المناطق الخاضعة لس
واشتداد المعارك بين المجموعات المسلحة والجيش السوري. ” داعش“تنظيم 

ووصل فيها عدد الالجئين  2016أما المرحلة السادسة، والتي بدأت مع العام 
ماليين الجئ، فإن أبرز ما ميزها هو إغالق الدول  4.3المسجلين لحوالي 

عبر مياه البحر  األوروبية لحدودها وتاليًا ازدهار الهجرة غير اآلمنة
المتوسطة. ونصل إلى المرحلة السابعة، والتي قد ال تكون األخيرة، وشملت 

وفيها تسببت الحمالت العسكرية  2020و 2018الفترة الممتدة بين عامي 
التركية بمزيد من موجات النزوح الداخلي والخارجي. وتكشف بيانات تقرير 

عقد كامل على الحرب السورية  صادر مؤخراً عن األمم المتحدة أنه بعد مرور
 130نازح والجئ وطالب لجوء في أكثر من  6.7أصبح هناك ما يقرب من 

% من عدد سكان البالد على مشارف 29دولة، وهو ما يشكل ما نسبته 
 مليون شخص. 23الحرب، والبالغ آنذاك حوالي 

ى وال ُيستبعد أن يؤدي استمرار تدهور األوضاع االقتصادية والمعيشية إل
زيادة أعداد السوريين الراغبين بالهجرة واللجوء، سواء باتجاه الدول المجاورة 
كتركيا مثالً أو الدول األوروبية واألمريكية والتي يرسل فيها الالجئون السوريون 

 المقيمون فيها إشارات ايجابية ألقاربهم لاللتحاق بهم.
 نزيف وأموال

الناجمة عن الهجرة الخارجية  إلى جانب اآلثار االجتماعية والديمغرافية
بمختلف مسمياتها وأسبابها ودوافعها، فإن هناك أثرين اقتصاديين بالغي 
األهمية، األول ايجابي ويتمثل في حجم التحوالت المالية الخارجية المنظورة 
وغير المنظورة التي تتدفق على البالد، وهي متباينة بين عام وآخر تبعًا 

ادية، واألثر الثاني سلبي ويتعلق بالنزيف الذي للظروف السياسية واالقتص
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 تتعرض له البالد جراء هجرة الكفاءات واألدمغة الوطنية.
ويمكن القول إن تفاقم األثرين السابق ذكرهما كان واضحًا خالل الموجة 
الرابعة من الهجرة الخارجية، والتي تمت خالل عقد الحرب، فالتحويالت 

للكثير من العائالت السورية خالل السنوات المالية التي شكلت مصدر دخل 
األولى من عمر الحرب تراجع حجمها مع تزايد القيود الغربية واألمريكية على 

، وكذلك انعكاسات األزمة االقتصادية 2019عملية التحويل منذ العام 
فإن  2020اللبنانية. وبحسب مسح األمن الغذائي الذي جرى بنهاية العام 

ر المبحوثة أكدت حصولها على دعم مالي خارجي من % فقط من األس4.5
أحد أفرادها المقيمين خارجًا. وهو بنظر كثيرين أحد األسباب التي تحول من 
دون دخول أسر كثيرة في دائرة الجوع. لكن في ظل غياب أي تقديرات 
إحصائية رسمية، فإن جميع األرقام والبيانات المتعلقة بحجم التحويالت المالية 

 ية تبقى غير دقيقة.الخارج
الخسارة األخطر للمجتمع السوري كانت في الكفاءات والخبرات ورؤوس 

، ويتضح 2011األموال التي خسرها بفعل موجات الهجرة المتالحقة منذ العام 
حجم تلك الخسارة مع األرقام المعلنة خارجياً المتعلقة بعدد األطباء والمهندسين 

انيا والدول االسكندنافية من استقطابهم، وعدد والعمال المهارة التي تمكنت ألم
الشركات والمعامل التي أسسها سوريون في العديد من دول المنطقة في تركيا، 
األردن، لبنان، مصر، السودان، واإلمارات وغيرها. وإذا كانت تقديرات ما قبل 
الحرب تتحدث عن أن نسبة المهاجرين السوريين ممن هم في المستوى 

لثالث )الجامعي وما فوق( إلى دول منظمة التعاون االقتصادي التعليمي ا
من إجمالي عدد المهاجرين  2000% في العام 23.11والتنمية شكلت 

السوريين حتى ذلك العام، فإن النسبة يتوقع أن تكون قد زادت خالل سنوات 
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الحرب العتبارات عدة. وتكفي اإلشارة هنا إلى أن عدد األطباء السوريين 
% من 6.8طبيبًا بنسبة  4970ين في ألمانيا وصل مؤخرًا إلى حوالي العامل

إجمالي عدد األطباء األجانب العاملين في ألمانيا، وهذا هو حال مهن كثيرة 
 بات يشكل السوريون في دول االغتراب عمودها الفقري.

https://www.athrpress.com/%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af-
%d8%ba%d8%b5%d9%86-

%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9-
%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-
%d9%85%d8%a7%d8%a6%d8%a9/%d8%a3%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%85-

%d8%a3%d8%ab%d8%b1/ 

 

 ..”تفاؤل استثماري“وزير االقتصاد يعلن جرعة  - 2

 14/08/2021 :ي الخبير السور  
لفت وزير االقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل، إلى 
أهمية تنشيط االستثمار واعتباره أولوية أساسية في تحسين االقتصاد 
الوطني من خالل اإلنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية من مختلف 
، السلع والمواد والتصدير ما ينعكس إيجابًا على األوضاع المعيشية

الوزير الخليل أكد في حديث له أن االستثمار الحقيقي يشكل فرصة 
إلدخال رساميل جديدة وتأمين المزيد من فرص العمل، وأضاف إن 
النهوض باالستثمار مسؤولية مشتركة بين مختلف القطاعات 
المعنية، حديثه هذا جاء خالل االجتماع الذي عقد أمس في هيئة 

جتماعات واستالم ما تم إنجازه من االستثمار الستعراض نتائج اال
فرق العمل للوزارات المعنية حيث تمت مناقشة كل جهة وطرح كل 
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 .النقاط العالقة والتي تم االتفاق عليها لتضمينها في الدليل
الوزير أكد وجود مركز خدمات المستثمرين والذي سيضم المكتب 

مدد  األمامي لتلقي طلبات المستثمرين حيث تتم اإلجراءات ضمن
يومًا  /30والتي حددها بـ/ /18زمنية محددة وفق القانون رقم /

لحصول مقدم الطلب على إجازة االستثمار وفي حال التأخير ولو 
ليوم واحد يقوم المستثمر باللجوء لمراكز التحكيم لمقاضاة الجهة التي 

 .خالفت المدة المحددة لها إلنجاز إجراءاتها
حيث كل نموذج يختص بإجراء معين وأشار أيضاً إلى وجود نماذج ب

تم تسليمها لجميع الجهات وحدد لكل الجهات يومًا لملء النماذج 
واالنتهاء من إعدادها كما أشار لعمل اللجان المختصة المشكلة في 
الجهات العامة لوضع األدلة اإلجرائية وفرق لتجميعها ودمجها، وفرق 

 .تبسيط اإلجراءات
اإلجراءات بما فيها إنجاز التراخيص  وأكد الوزير ضرورة إنجاز كل

وإحداث الشركات خالل مدة قصيرة وعدم القبول بتجاوز المدد 
المحددة إلنجازها وهذا يعزز دور وتصنيف سورية ضمن دليل 
ممارسة األعمال الصادر عن البنك الدولي والوصول لمزيد من 

في اإلنتاج واالستثمار وتنمية االقتصاد الوطني تنفيذًا لما جاء 
  .خطاب السيد الرئيس وتوجيهات الحكومة

http://syrianexpert.net/?p=59161 
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ً بتعيين الدكتور فادي سلطي  - 3 الرئيس األسد يصدر مرسوما
 الخليل رئيساً لهيئة التخطيط والتعاون الدولي

 10-08-2021سانا  -دمشق  
م ( لعا209أصدر السيد الرئيس بشار األسد اليوم المرسوم رقم )

القاضي بتعيين الدكتور فادي سلطي الخليل األستاذ في كلية  2021
 .االقتصاد بجامعة دمشق رئيسًا لهيئة التخطيط والتعاون الدولي

 :وفيما يلي نص المرسوم
 (209) المرسوم رقم

 رئيس الجمهورية
 .2011( لعام 1بناًء على أحكام القانون رقم )

 :يرسم ما يلي
األستاذ في  -كتور فادي سلطي الخليليعين السيد الد -1المادة 

رئيسًا لهيئة التخطيط والتعاون  -كلية االقتصاد بجامعة دمشق
 .الدولي

يتقاضى السيد الدكتور فادي سلطي الخليل األجر  -2المادة 
 .والتعويضات وفق القوانين واألنظمة النافذة

 2016-7-3( تاريخ 204ينهى العمل بالمرسوم رقم ) -3المادة 
لهيئة   ن تعيين الدكتور عماد عبد الغني الصابوني رئيساً المتضم

 .التخطيط والتعاون الدولي
 .ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه -4المادة 

 ميالدي 2021-8-10هجري الموافق لـ  1443-1-2دمشق في 
 رئيس الجمهورية
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 بشار األسد
http://www.sana.sy/?p=1450647 

 

ر مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة الرئيس األسد يصد - 4
 برئاسة المهندس حسين عرنوس

 10-08-2021سانا  -دمشق 
( لعام 208أصدر السيد الرئيس بشار األسد اليوم المرسوم رقم )

القاضي بتشكيل الوزارة السورية الجديدة برئاسة المهندس  2021
 .حسين عرنوس

 :وفيما يلي نص المرسوم
 (208) المرسوم رقم                  

 رئيس الجمهورية
 بناء على أحكام الدستور

 :يرسم ما يلي  
 -1-المادة

 :تؤلف الوزارة في الجمهورية العربية السورية كما يلي 
 .المهندس حسين عرنوس رئيسًا لمجلس الوزراء –
 .العماد علي عبد هللا أيوب نائباً لرئيس مجلس الوزراء/ وزيراً للدفاع –
 .حمد عبد الستار السيد وزيرًا لألوقافالدكتور م –
 .السيد منصور عزام وزيرًا لشؤون رئاسة الجمهورية –
 .المهندس حسين مخلوف وزيرًا لإلدارة المحلية والبيئة –
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 .الدكتورة سالم سفاف وزيرًا للتنمية اإلدارية –
 .الدكتور محمد سامر الخليل وزيرًا لالقتصاد والتجارة الخارجية –
 .محمد خالد الرحمون وزيرًا للداخليةاللواء  –
 .المهندس محمد رامي مرتيني وزيرًا للسياحة –
 .الدكتور بسام إبراهيم وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي –
 .المهندس سهيل عبد اللطيف وزيرًا لألشغال العامة واإلسكان –
 .المهندس إياد الخطيب وزيرًا لالتصاالت والتقانة –
 .لبانة مشوح وزيرًا للثقافةالدكتورة  –
 .الدكتور دارم طباع وزيرًا للتربية –
 .القاضي أحمد السيد وزيرًا للعدل –
 .الدكتور تمام رعد وزيرًا للموارد المائية –
 .الدكتور كنان ياغي وزيرًا للمالية –
 .المهندس زهير خزيم وزيرًا للنقل –
 .يةالمهندس بسام طعمة وزيرًا للنفط والثروة المعدن-
 .الدكتور حسن الغباش وزيرًا للصحة-
 .السيد زياد صباغ وزيرًا للصناعة-
 .المهندس محمد حسان قطنا وزيرًا للزراعة واإلصالح الزراعي-
 .المهندس غسان الزامل وزيرًا للكهرباء-
 .المهندس محمد فايز البرشة وزير دولة-
 .الدكتور فيصل المقداد وزيرًا للخارجية والمغتربين-
 .دكتور عمرو سالم وزيرًا للتجارة الداخلية وحماية المستهلكال-
 .السيد عبد هللا عبد هللا وزير دولة-
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 .السيد محمد سيف الدين وزيرًا للشؤون االجتماعية والعمل-
 .الدكتور بطرس الحالق وزيرًا لإلعالم-
 .الدكتورة دياال بركات وزير دولة-

 -2-المادة
 .لزم لتنفيذهينشر هذا المرسوم ويبلغ من ي 

 .ميالدي 2021-8-10هجري الموافق لـ  1443-1-2دمشق في 
 رئيس الجمهورية                                      

 بشار األسد                                          
http://www.sana.sy/?p=1450557 

 

إطالق سلسلة من المشروعات ….على ذمة مدير كثرت وعوده  - 5
 ً  الصغيرة في عدد المحافظات السورية قريبا

 4/08/2021! :الخبير السوري  
أكد مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر 
أن الفترة المقبلة ستشهد إطالق سلسلة من المشروعات الصغيرة في 

 .عدد من المحافظات
ة تجري إعادة إلى أن الهيئ« سانا»وأشار اسمندر في تصريح لمندوبة 

تقييم لبعض المشروعات لتحديد نقاط الضعف وتفاديها قدر اإلمكان 
وتستكمل قواعد البيانات والدراسات المتعلقة بالقطاع مثل التنمية 

 .االقتصادية واقتصاد المعرفة وزيادة المحتوى التكنولوجي
ولفت اسمندر إلى متابعة برنامج التدريب من أجل التشغيل 
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من الشركات الكبرى التي تبحث عن عمال  المضمون في عدد
بتأهيل نوعي وبرنامج طالبي العمل لألشخاص الراغبين بامتالك 
مهنة خاصة بهم وتفعيل ربط طالب الجامعات بسوق العمل عبر 
برنامج الحاضنات الذي أحدثته في الجامعات وتنظيم دورات تدريبية 

ات وباحثين مجانية على مدار العام تستقطب طالبا وخريجين وسيد
 .عن فرص عمل

وحول كيفية الترويج للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أكد 
اسمندر أن المهرجانات والبازارات تعد الوسيلة األولى للترويج كونها 
تتضمن عمليات البيع المباشر إضافة إلى الربط بين المشروعات 

صادية التي تتشابه في المنتجات حيث تقدم الهيئة دراسات جدوى اقت
وخطة عمل وبيانات ألصحاب المشروعات عن مشروعات مشابهة 
وتقدم قصص نجاح لمشروعات رائدة وتنظم دورات في مجال ريادة 

 .األعمال بشكل مجاني
لجنة مربي الدواجن: أسعار الفروج ستتأثر حكمًا   إقرأ أيضًا :

 بالتصدير
اسمندر وفيما يتعلق بآلية تمويل المشروعات والقروض المقدمة رأى 

أن أي نشاط تمويلي لكي يؤدي الغاية منه بشكل حقيقي يجب أن 
يبنى على قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة عن القطاع بشكل عام 
موضحًا أن الهيئة تعد دراسات عن المشروعات المستهدفة بشكل 
مباشر والعوائق التي يمكن أن تواجهها ودراسات الجدوى االقتصادية 

ما يخفف العبء المادي عن صاحب المطلوبة وخطة العمل ب
 .المشروع وعن المصارف التي تقدم التمويل
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وأجرت الهيئة وفق اسمندر دراسات على عينة تتجاوز األلف مشروع 
وتم الطلب من أصحاب المشروعات تحديد شريحة معينة من 
القروض التي تناسبهم وبعدها تم تحديد مجموعة من الضمانات 

وتبين  ”أو امتالك سيارة أو ودائع أو ذهب عقارية أو أسهم“المطلوبة 
بالمئة فقط ممن شملتهم العينة قادرون على أن  7من النتائج أن 

يقدموا ضمانات وبالتالي إن إطالق القروض للمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة سيواجه بمشكلة عدم تقديم الضمانات المطلوبة ما يتوجب 

أس المال المغامر أو وجود جهة ضامنة أو إصدار قوانين متعلقة بر 
 .المخاطر

واعتبر اسمندر أن قطاع المشروعات من أهم أدوات عوامل القوة 
االقتصادية ألن طاقته اإلنتاجية تلعب دورًا أساسيًا في تأمين السلع 
األساسية المطلوبة للسوق السورية ويساعد في تجاوز التحديات التي 

نب المفروضة على تواجهها نتيجة اإلجراءات القسرية أحادية الجا
سورية ويسهم بخلق المزيد من الفرص االستثمارية داخل السوق 
السورية داعيًا إلى التوسع بالجانب التصديري لمنتجات هذه 

 .المشاريع
http://syrianexpert.net/?p=59157 

 

أيها االهل واألحبّة في كّل قريٍة ومدينة في  :كتب عمرو سالم - 6
 قول()من... هذا البلد العظيم

أرجو من هللا أن أكون عند حسن ظّن قائدنا العظيم سيادة الرئيس 
 ... الّدكتور بّشار األسد رئيس الجمهورّية العربّية السورّية
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وأتضّرع بذّلة إلى هللا أن يوّفقني بأن أكون خادمًا لشعب سورّية 
 ... العظيم اّلذي صمد وضّحى وأثقلت الحرب القذرة كاهليه

على المحاور الكثيرة لهذه الوزارة ضمن جدوٍل وسأعمل ليل نهار 
زمنيٍّ وجدول أولوّياته الذي يبدأ بالفقراء في تامين قوتهم بكرامٍة وعّزٍة 

 ... تليق بمقامهم العالي
ولن أهمل المقتدرين وحماية حقوق جميع المستهلكين من جودة 

 تهمومنطقّيٍة باألسعار ودعٍم لغير المقتدرين ليتمّكنوا من شراء حاجا
... 

وال أنسى واجب الوزارة في تسهيل عمل رجال األعمال وكّل المنتجين 
للسلع والخدمات على مبدأ أن نقوم بتأمين حقوقهم وأن يقوموا 

 ... بواجباتهم
وسأصارح المواطنين بكّل   ولن أبّرر لنفسي أو لفريقي أّي شيء.

 ... شيء. وابتعد عن الظهور اإلعالمي للّدعاية
دتي المواطنين منحي مهلًة لن تطول بإذن هللا، ألّن وألتمس من سا

 ... هناك خطواٍت متتابعٍة ضرورّية لتحقيق النتيجة
 ... الحمل ثقيل، ولكّن الشعب وقائده يستحّقون الموت من أجلهم

لن أبتعد عن صفحتي هذه، لكّنني ساخّصص الصفحة العاّمة لما 
لشكاوى ريثما ننشئ يتعّلق بالوزارة بحيث تتابع التعليقات هناك وا

 ... نظامًا للشكايات بالهاتف واإلنترنت
ولن أعترض على شتائم أو نقد او تجريح يخّصني شخصّيُا. ولن 

 ... اّتخذ بشأنه إجراءات
وأقول لمن يرغب، أن يّسجل أو يتابع صفحتي العاّمة التي سأضع 
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 ... عنوانها في التعليق األول
كالعادة. لكّنني لن أتعّرض وسأكتب على صفحتي الحالّية افكاري 

 ... لعمل أّية جهة عاّمة ألن أصول اإلدارة تقتضي ذلك
 ... أشكركم على رسائلكم واتصاالتكم وأرجو منكم دعواتكم

 ... عمرو سالم: تزول الّدنيا قبل أن تزول الّشام
يمنع حذف اسم الكاتب أو اقتطاع جزء أو وضع عناوين مغايرة عند 

 .النقل
 منقول.

 

لفاسدون يصرخون بصوت المواطن هذه المّرة..فهم خاطئ ا - 7
 “ سماسرة الدعم” لقّصة توطين حصص الخبز ومكافحة 

 13/08/2021الخبير االقتصادي  
ليس من حصة المواطن، بل من حصص الفاسدين ” وفر التوطين ”

وإال كيف وصل الخبز التمويني إلى الباعة  الذين يتاجرون بالمادة..
 ليرة للربطة؟ ٢٠٠٠أو  ١٠٠٠بسعر حر أي 

هل نجح الفاسدون في استثمار حالة النقص في المخصصات لتعبئة 
لتحويل االنتباه وإظهار  -فكرة التوطين –المواطن سلبيا ضد 

 الضوابط الجديدة على أنها سبب المشكلة..؟؟
تسييل الدعم وارد في كل المجاالت..حتى الصحة والدواء..اال الخبز 

 .عاطي معه خطير وحّساسفهو رقم صعب والت
 :الخبير السوي 
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غالبا ال يحظى الدواء المر بشعبية كافية، وال الجراحات العميقة رغم 
 . أنها تكون شافية
اليوم هو معالجات جراحية بعد أن ” حديث الخبز “ما يحصل في 

فشلت المعالجات اإلسعافية المتكررة والمتعددة، في وضع حد 
متاجرة بلقمة العباد والبالد..وقد ثبت أن لممارسات الفساد والهدر وال

تيار الفساد متماسك ومتعاضد في وجه أي إجراء من شأنه بنر 
 .”االستثمار في الممنوع“حاالت التالعب و 

سيرة الخبز باتت طويلة والملف متراكم حتى بات سميكا جدا..وكان 
أي تثبيت ” التوطين” آخر الجراحات العالجية على طريقة الكي هو 

لحصص بموجب البطاقة االلكترونية لدى معتمد محدد وفق توزيع ا
جغرافي أفقي مضبوط..لوضع حد لفوضى التوزيع وتبعثر الكميات 

 ..”الفرن والزبون والمعتمد بينهما” وضياعها بين تفاصيل سلسلة
الواقع أن غياب التوطين واستمرار عشوائية التوزيع قد أتاح مساحات 

صحاب األفران والسيما الخاصة كبيرة من التالعب لدى أ
منها..وأخضع مجمل العملية لمزاجيات ثم مصالح بدأت وال يبدو 
 .أنها ستنتهي إال بالتوطين الذي كان مؤخرا مثار جدل لم يكن الزما

فربما نجح المستفيدون في استثمار حالة النقص في المخصصات 
تباه وإظهار لتحويل االن -التوطين –لتعبئة المواطن سلبيا ضد الفكرة 

 .الضوابط الجديدة على أنها سبب المشكلة
وكان لإلجراء المتسرع من قبل الوزير الجديد أثرا صادما ألنه إجراء 

محددة في تراتبّيات   مصالح  –بشكل عفوي  –غير مدروس يناغي 
منظومة االستفادة غير المشروعة..وال نتهم الوزير وإنما نشير إلى 
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ه فورا ألسباب دستورية ..وال نظن أنه قرار غير مدروس تم إلغائ
سيعود إليه بعد أن تصبح القرارات دستورية، ألن على السيد الوزير 
التمعن أكثر ودراسة الحيثيات بعمق..وعندها سيجد أن المشكلة 

بل في نقص الكميات ومخصصات الدقيق ”التوطين“ليست في 
 ..أساسا

ظر يمكن معالجتها وسيتأكد أن القرار أعقد وأخطر من مجرد وجهة ن
 .بطريقة فيسبوكية

نظن أنه ليس من الحكمة العودة إلى المربع األول، من الهدر والفساد 
في توزيع أهم مادة على اإلطالق في يوميات السوريين ..خصوصا 
وأن ثمة أرقام موثقة للوفر الحاصل في آلية التوطين التي تم تطبيقها 

جميعا بأن الوفر ليس  في ثالث محافظات..ويجب أن نعلم ونتأكد
من حصة المواطن، بل من حصص الفاسدين الذين يتاجرون 
بالمادة..وإال كيف وصل الخبز التمويني إلى الباعة بسعر حر أي 

 ليرة للربطة؟ ٢٠٠٠أو  ١٠٠٠
 هل تنازل المواطن عن حصته التي يشكو أساسا من أنها غير كافية؟

أن يجري عكسها على إن الكميات التي وفرتها آلية التوطين يمكن 
مخصصات األسر كزيادة.. أي انتزاعها من أيدي الفاسدين 

 .والمتاجرين باللقمة ومنحها للمواطن
يتحدث السيد الوزير عن تسييل الدعم..وهذا إجراء تم التطرق إليه 
كفكرة في السابق..لكن نظن أن ذلك ممكن نسبيا بالنسبة للسكر 

بة للخبز..سيما وأن ثمة خالف والرز..لكنه غير وارد موضوعيا بالنس
كبير على تقدير حاجة الفرد من الخبز يوميا..والخبز مادة أساسية 
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في األمن الغذائي للسوريين فهناك أسر تعيش على المادة في عذا 
الظرف الصعب بسبب تعذر شراء كميات كافية من الطعام 
المكمل..واألسر الميسورة نسبيا تتنازل عن جزء من مخصصاتها 

كثر فقرا وهي حالة التكافل التي نلمسها جميعا في الحارات لأل
واألحياء..وال نظن أن األسر ستتنازل عن مخصصاتها عندما تصبح 
نقدية ألسر أخرى محتاجة..أي سيضطر الفقراء الستكمال حاجتهم 

 .اليومية بشراء الخبز بالسعر المحرر..وهذا سيخلق أزمة كبيرة
الت..حتى الصحة والدواء..اال الخبز تسييل الدعم وارد في كل المجا

 .فهو رقم صعب والتعاطي معه خطير خطير
هامش: سألنا رجال ستينيا متقاعدا اليوم عن حاجته اليومية من الخبز 
فكان الجواب ..ربطة أو على األقل ستة أرغفة يوميا ..طبعا كانت 
إجابته على خجل كي ال نتهمه بالشراهة ليوضح أن ضيق ذات اليد 

 http://syrianexpert.net/?p=59143 .لسببهو ا
 

ليس المثقفون الملتزمون وحدهم المعرضين لإلصابة بمرض  - 8
 التوحد،

فكل شريف ونزيه في هذا البلد بات المجتمع نفسه يصفه بأنه "متوحد"  
  بتصرف، زياد غصن زاويتي في موقع فينكس.... يسبح عكس التيار..!!

 التوحد!
 صدقاء، لكنت أصبت بالتوحد منذ زمن طويل.لوال عائلتي وبعض األ

بهذه العبارة أجابني بحزن شديد أحد كبار المثقفين األصدقاء، عندما 
سألته عن أحواله هذه األيام. وأضاف قائاًل: أصدقائي ممن كنا نقضي سوية 
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ساعات من النقاش الفكري والسياسي العميق جلهم مات، ومن بقي على قيد 
 أو  سافر.. الحياة إما إنه مريض

لألسف، هذا هو حال معظم المثقفين "الحقيقيين" في مختلف العلوم 
 والمجاالت...

ال أحد يستمع إليهم، ال أحد يسألهم عن رأيهم فيما يحدث، ال أحد 
 يستشيرهم فيما يجب فعله، ال أحد يتذكرهم..!

 أكثر من ذلك...
في  ليس هناك نشاط علمي وفكري محترم يمكنهم حضوره والمشاركة

نقاشاته، ليس هناك مركز دراسات معروف ينشر لهم دراساتهم وأبحاثهم، ليس 
هناك مطبوعة وطنية دورية تقدم منتجًا معرفيًا مرموقًا يتابعونها.... وإلى ما 

 هناك من مؤشرات "التصحر" المعرفي والفكري في مجتمعنا.
في، هناك من يحاول أال يموت باكرًا، فتراه يصر على اإلنتاج المعر 

االستفادة من تكنولوجيا االتصاالت لالطالع على اإلنتاج المعرفي والثقافي 
العالمي، البحث عن األنشطة المحلية التي تتضمن قدرًا معقواًل من 

 الجدية...إلخ.
لكن في المقابل، هناك من فضل االنكفاء في منزله باحثًا عن فضاء 

ي العقول واألفكار شخصي لثقافته وفكره، بعيدًا عن التلوث الحاصل ف
 والمؤلفات، عن المهاترات والمزايدات والتقييمات التافهة...إلخ.

جميعنا يعلم األسباب والعوامل التي أودت بالمثقفين والمفكرين إلى هذه 
الحالة، لذلك فإن األهم اليوم هو إعادة إشراك هذه الشريحة الهامة في الشأن 

الستراتيجيات، تجاوز المشكالت العام، بناء المجتمع، تصويب السياسات وا
واألزمات... وإال فإن مشاكلنا... وما أكثرها... وما أخطرها.. ستبقى حاضرة، 
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 تهدد مستقبل البالد والعباد.
هذه المهمة التي تفرض نفسها كأولوية، يفترض أن تبدأ من الجامعات 

ة العامة والمراكز األكاديمية، مرورًا بالمؤسسات الثقافية والفكرية واإلعالمي
 والخاصة، وصواًل إلى األحزاب والجمعيات والفعاليات األهلية والمجتمعية.

وأعتقد أن خطاب السيد رئيس الجمهورية األخير، السيما عندما تطرق 
إلى أزمة القيم واألخالق ودورها فيما شهدته البالد من مآٍس وآالم، يشكل 

ع النخب الثقافية المظلة التي يمكن من خاللها فتح أوسع حوار وطني م
 والعلمية، للمساهمة في إعادة بناء المجتمع بمؤسساته وقيمه وأخالقه.

ال أنكر وجود جهود مؤسساتية وفردية لتحريك مياه المجتمع الراكدة في 
مجاالت عدة، وهي تمثل بحق نقاطًا مضيئة، إال أنها في ظل حالة التجهيل 

ة العامة كالجامعات والمدارس الشائعة، وتراجع دور قطاعات أساسية في الحيا
ووسائل اإلعالم التقليدية، تبقى جهودًا مبعثرة ومحدودة التأثير، أو غير قادرة 

 على أن النهوض بالمهمة لوحدها.
هامش: ليس المثقفون الملتزمون وحدهم المعرضين لإلصابة بمرض 

وحد" التوحد، فكل شريف ونزيه في هذا البلد بات المجتمع نفسه يصفه بأنه "مت
 يسبح عكس التيار!

http://fenks.co/index.php/2020-09-26-22-50-49/2020-09-27-10-41-04/49174-2021-
07-29-10-14-

17?fbclid=IwAR0W1XSkaSVKyxly9k_9Pf07Mzicp2v0uXI76L3WaCH57ZcJGNQ2VoEd0Lo 
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 بكين تطرق أبواب دمشق: هل حان وقت الدعم االقتصادي؟ - 9

 ي في صحيفة األخبار صباح هذا اليوم....مقالت، زياد غصن
 بكين تطرق أبواب دمشق: هل حان وقت الدعم االقتصادي؟

بدت الفتة، في زيارة وزير خارجية الصين قبل يومين إلى دمشق، والتي 
غلب عليها الطابع االقتصادي، الدعوة الصريحة لسوريا للدخول في مشروع 

صاديون أنها قد تكون مدخاًل إلى ، والتي يرى اقت«مبادرة الحزام والطريق»
عالقات اقتصادية ترقى إلى مستوى الدعم السياسي الذي قّدمته بكين لدمشق 

 خالل سنوات الحرب
شخصًا يغادرون قصر الشعب بعد  850دمشق | فيما كان أكثر من 

تلبيتهم دعوة خاصة من رئاسة الجمهورية لحضور مراسم أداء الرئيس بشار 
ري أّول من أمس، كان موكب وزير الخارجية الصيني، األسد القسم الدستو 

وانغ يي، يصل إلى المكان نفسه للقاء األسد. تزامٌن ليس مجّرد مصادفة 
عادية أو ترتيب لمواعيد اتفقت عليه سفارتا البلدين، فالزيارة التي هي األولى 
لمسؤول صيني بهذا المستوى منذ سنوات، أرادت بكين من خالل اختيار 

التأكيد مجدداً على دعمها لنتائج االنتخابات الرئاسية السورية األخيرة،  توقيتها
في مواجهة حملة المقاطعة الغربية لدمشق، من جهة، والتحضير لمرحلة 
جديدة في عالقات البلدين، ال سيما مع تصّدر الملف االقتصادي لمباحثات 

 الوزير وانغ مع المسؤولين السوريين، من جهة ثانية.
 «والطريق الحزام»

ومع أن تفاصيل االجتماع الموّسع الذي جرى في الخارجية السورية ال 
أن »تزال غير معلنة، إال أن تصريحات الوزير الصيني، والتي أّكد فيها 

المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا للتعاون بين سوريا والصين بما يعّمق قدرة 
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ارها مؤشرًا إلى تحّول ، يمكن اعتب«البلدين على مواجهة التحديات القائمة
صريح في موقف الحكومة الصينية من التعاون االقتصادي مع سوريا، والذي 
بقي طيلة سنوات الحرب محصورًا بالتبادل التجاري وبعض الِمنح اإلنسانية 

اهتمام »والعلمية فقط، بخاصة أن الوزير الصيني أبدى، خالل لقائه األسد، 
لحزام والطريق، نظراً لموقعها ودورها اإلقليمي بالده بمشاركة سوريا في مبادرة ا

، وهي المبادرة التي يأمل مسؤول اقتصادي سوري، في حديثه إلى «المهمّ 
البّوابة أو المدخل لنقل العالقات االقتصادية بين »، أن تكون «األخبار»

البلدين إلى مرحلة جديدة من التعاون واالستثمار المشترك في مختلف 
، «األخبار»وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «. اديةالقطاعات االقتص

فقد جرى خالل االجتماع الذي عقد في وزارة الخارجية السورية مع الوفد 
اقتراح مجموعة من المشاريع التي يمكن تنفيذها في إطار المبادرة، »الصيني، 

منها ما هو في مجال النقل كالربط السككي بين مرفأ طرطوس والحدود 
ة، وإنشاء طريق بّري سريع يربط جنوب البالد بشمالها، ومنها ما هو العراقي

في مجال توليد الكهرباء، وكذلك في مجال استكشاف النفط والغاز، إضافة 
إلى إنشاء مناطق حرة صينية في سوريا )حسياء، توسع الالذقية(. مع التركيز 

ة الحزام على البعد اإلقليمي لهذه المشاريع، بما يتوافق مع روح مبادر 
 «.والطريق

 الفتور االقتصادي
الدعم السياسي الصيني غير المحدود لدمشق منذ بداية األزمة، والذي 

مرة  16أكثر من « الفيتو»تجلى في جانب منه باستخدام بكين لحق النقض 
ضد مشروعات غربية كانت تستهدف الحكومة السورية، قابله فتور اقتصادي 

دى السوريين وقطاع األعمال حول األسباب أثار عالمات استفهام كثيرة ل
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التي تجعل بكين مترددة في دعم دمشق اقتصاديًا كما تفعل سياسيًا، إذ 
باستثناء برنامج المساعدات والمنح اإلنسانية السنوية المقدمة لعدة دول من 
بينها سوريا، وبعض المنح البحثية والتدريبية والتي استفاد منها عشرات 

السوريين، لم يكن هناك أي حضور اقتصادي فاعل للصين الطالب والعمال 
كحكومة أو قطاع الخاص. فمثاًل تشير بيانات هيئة االستثمار السورية إلى 
أن عدد المشروعات االستثمارية الصينية المشتركة مع سوريين والمشمولة 
بأحكام قوانين تشجيع االستثمار لم تتجاوز مشروعين اثنين فقط خالل الفترة 

، األول مشروع لنقل الركاب 2019ولغاية عام  2009متدة من عام الم
والثاني إلنتاج خالطات المياه بأنواعها  2011والمجموعات السياحية في عام 

، والالفت أن المشروعين لم يرد ذكرهما في قائمة المشروعات 2019في عام 
روع مشمل المنفذة أو قيد التنفيذ، حيث ورد في قائمة المشروعات المنفذة مش

إلنتاج وتجميع السيارات السياحية والبيك أب. وبحسب ما  2006في عام 
فليست هناك أي « األخبار«تذكر مصادر في هيئة االستثمار السورية لـ

 طلبات جديدة لتشميل مشروعات عائدة لمستثمرين صينيين أو مشتركة.
لدول أّما على صعيد التبادل التجاري، فعلى رغم تصّدر الصين قائمة ا

الموّردة للسلع والبضائع إلى سوريا، حيث بلغت قيمة صادراتها خالل عام 
مليون يورو عن عام  119مليون يورو، بزيادة قدرها  718حوالي  2019
، تبعًا لبيانات وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية السورية، إال أن ذلك 2018

الغربي الذي  مؤّشر ال يمكن الركون إليه في ضوء الحصار االقتصادي
تتعّرض له دمشق، فضاًل عّما يعانيه العديد من المستوردين السوريين جّراء 
مخاوف الشركات الصينية من تبعات تعاونها التجاري مع شركات وِجهات 
سورية، وإمكانية فرض واشنطن عقوبات مباشرة عليها، وهذا ما يجعل شركات 
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تنفيذ إجراءات »يون ــــ صينية تشترط ـــ بحسب ما يقول رجال أعمال سور 
خاّصة، كشحن البضائع إلى موانئ عبر سورية، على رغم أن السلع قد تكون 
غير مشمولة بالعقوبات األميركية، أو تسجيل إجازات االستيراد بأسماء 
شركات تجارية غير سورية، وجميعها إجراءات تسهم في زيادة تكاليف 

ع إلى األسواق السورية وغير االستيراد والتأخر في إيصال البضائع والسل
والمخاوف المشار إليها آنفًا، هي نفسها التي تمنع شركات صينية «. ذلك

أخرى من دخول السوق السورية، واالستثمار في قطاعات هاّمة كالطاقة 
 والبناء وإعادة اإلعمار وغيرها.

 تفاؤل
ينية يأمل السوريون في أن يشّكل االجتماع المقبل للجنة السورية ـــ الص

المشتركة، والمتوّقع عقده في دمشق، بدايًة جديدة للتعاون االقتصادي بين 
، كان في 2001البلدين، علمًا أن آخر اجتماع ُعقد للجنة المشّكلة في عام 

. ويعّزز ذلك األمل أن مباحثات وزير الخارجية الصيني 2010بكين عام 
وقيع اتفاقية مساعدات األخيرة، والتي غلب عليها الطابع االقتصادي، شهدت ت

مليون يوان صيني، لتكون بهذا خامس اتفاقية  100وِمنح مجانية بقيمة 
تبرمها بكين مع دمشق في إطار مساعداتها اإلنسانية لألخيرة، والتي 
اسُتخدمت الستقدام معّدات تصّب في صالح تخفيف المعاناة )كهرباء، نقل 

يًا على وضع قائمة من داخلي/باصات، ...(. ويعمل الجانب السوري حال
االحتياجات، ليصار إلى تمويلها من المبالغ المتبقّية من الِمنح السابقة 
والِمنحة المقّدمة حديثًا، كمعالجة النفايات الصلبة، والحصول على تجهيزات 
صحية ودوائية، وتأمين عالجات للمكفوفين، وتجهيزات اتصاالت، وغيرها. 

على بندين أساسّيين: األول االستفادة من  لكن تركيز الحكومة السورية يبقى
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إمكانية التمويل الصيني في تنفيذ مشاريع في سوريا، والثاني دعوة الشركات 
الصينية إلى االستثمار في البالد. إال أن دمشق تدرك أن كال البندين بحاجة 
إلى قرار سياسي صينّي، قبل القرار االقتصادي، فهل َتحّققت اإلرادة السياسية 

 صينية، التي بموجبها سُيعاد ترتيب عالقات بكين االقتصادية مع دمشق؟ال
https://www.al-akhbar.com/Syria/311817/%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-
%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-

%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%86-
%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A 

 

ألّن سورية تستحق .. حفل إطالق مشروع مدّونة وطن  - 10
 …بهيكليته الجديدة

, 5أغسطس  : خاص –السلطة الرابعة  –دمشق  
2021 

الموسيقا .. وموقع إضافات هي األولى من نوعها محليًا .. إحياء مدونة 
 البوابة المعرفية

زياد غصن : في ظل الوضع المعيشي والغالء والخدمات أو متابعة  
 أخبار الفساد .. المنافسة لن تكون سهلة

 
أقامت الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية اليوم في مكتبة األسد الوطنية 

https://4e-syria.com/wp-content/uploads/2021/08/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B5%D9%86-1.jpg
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ر واهتمام السادة بحّلته الجديدة وسط حضو ” مدّونة وطن“بدمشق حفل إطالق 
الممثلين عن وزارتي الثقافة واإلعالم، ومجموعة من السادة الصحفيين 

 .واإلعالميين، والسادة المهتمين بصناعة المحتوى الرقمي
مدّونة وطن وهو مبادرة وطنية أطلقتها الجمعية العلمية السورية 

 وتهدف إلى إغناء المحتوى الوطني السوري على 2008للمعلوماتية عام 
اإلنترنت بشقّيه المعلوماتي والخدمي ضمن بوابة واحدة تجمع أكثر من ثالثين 
موقعًا متشعبًا للخدمات والمعلومات، وذلك سعيًا نحو خلق قيمة مضافة عبر 
المحتوى اإللكتروني والخدمي. إضافة إلى إحياء مدّونة الموسيقا وموقع البوابة 

 .المعرفية وهو األول محلياً 
لجمعية من جديد إعادة هيكلة المشروع بعد سنوات الحرب واليوم تحاول ا

القاسية ليعود كما أرادته عند التأسيس انعكاسًا مهنيًا واحترافيًا لتحوالت الحياة 
 .السورية ومتغيراتها وإرثها الحضاري واإلنساني والعلمي واالجتماعي

 
بدايًة رّحب األستاذ د. صالح الدوه جي رئيس الجمعية بالسادة  

لحضور، ثّم ليوجز بشكل سريع رؤية الجمعية وأهدافها والمشاريع والمبادرات ا
التي تّم احتضانها ودعمها، وتحّدث أيضًا عن التوجهات االستراتيجية التي 
يتّم تحقيقها من خالل مجموعة من البرامج المهّمة واألهداف وخاّصة فيما 

 ا مشروع مدّونة وطنيتعّلق بتطوير البيئة الحاضنة لإلنتاج المعرفي ومنه
e-syria. 

 آالف مادة تدوينية 10خطة إلنتاج 
 2021وأوجز مجموعة من األهداف المرتبطة بتلك التوجهات للعامين / 



  M E A K-Weekly Economic Report                            عيم ع ك التقرير االقتصادي األسبو 

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

 ــ 30ــ 

 :وكانت على الشكل اآلتي /  2022 –
 .منتج رقمي متوافق مع معايير الجودة 100إنتاج 
 مادة تدوينية أو مقال )تخصصي أو توعوي( 2000إنتاج 

 .منتج معرفي برمجي 15ير دعم تطو 
تحقيق معّدل زيادة في قدرة الجمعية للوصول ألفراد المجتمع عبر 

 .%40أنشطتها بمقدار 
تحقيق معّدل زيادة في تقديم خدمات النفاذ من حيث الجودة واالنتشار 

 .%20بنسبة 
 1000إلى  2025 -2022لنصل خالل الفترة الزمنية الممتدة ما بين 

 .منتج معرفي 50مادة تدوينية، إضافة إلى  10,000منتج رقمي، و
 تشبيك مع المهتمين

 
د. سعيد أبو طراب مدير مشروع المحتوى الرقمي شرح بإيجاز عن أهمية 
تصنيع المحتوى والرقمنة والتخزين، ودور المختصين إلظهار البيانات 
 والمعلومات والتواصل مع المستخدمين، مؤّكدًا على ضرورة التعاون والتشبيك
بين جميع المهتمين لدعم مشروع مدّونة وطن بحّلته الجديدة ومجلس إدارته 

 .الجديد وبوجود فريق متكامل وميزانية معقولة متوّفرة
 منافسة ليست سهلة

الزميل األستاذ زياد غصن مدير مشروع مدّونة وطن قال في حديثه بأّن 
الحياة  المنافسة ليست سهلة وخاّصة للحديث عن مقاالت تعكس تحّوالت

السورية من خالل تدوين حضارات وأعراف وعادات وتقاليد في ظّل بحث 
الناس في هذه األيام عن متابعة الواقع اليومي الذي ُيعنى بالوضع المعيشي 
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والغالء والخدمات أو متابعة أخبار الفساد. وأن يكون هناك جيٌل من 
 .الصحفيين يؤمن بهذا المحتوى 

https://4e-syria.com/?p=23995 
 

مليار ليرة  2الشركة الخماسية تضاعف مبيعاتها إلى أكثر من  - 11
 وتواصل تأهيل وصيانة آالتها

 06-08-2021 سانا-دمشق 
إعادة  تواصل كوادر الشركة التجارية الصناعية المتحدة )الخماسية( 

تأهيل وصيانة عدد من آالتها وتجهيزاتها التي طالها التخريب جراء قذائف 
ين لوضعها في الخدمة بأقرب وقت وزيادة قدراتها اإلنتاجية التي حققت اإلرهابي

 .تطورًا ملحوظًا خالل العام الحالي
وخالل األشهر السبعة الماضية من العام الحالي تمكنت الشركة من بيع 

مليار ليرة لتصل إلى ضعف مبيعاتها في الفترة المماثلة  2.942ما قيمته 
 .مليار ليرة 1.463قيمتها  من العام الماضي والتي كانت

مدير عام الشركة مصطفى هالل أوضح في تصريح لمندوب سانا أن 
أنوال نسيج ووضعتها بالخدمة ما  110الكوادر استكملت تأهيل و صيانة 

أسهم بزيادة اإلنتاج هذا العام حتى وصل منذ بدايته وحتى اليوم إلى نحو 
آالت )الزوي( العشر تعمل طنًا من النسيج الخامي إضافة إلى أن كل  434

بطاقة جديدة تلبي الطلبات الواردة من الشركات المماثلة حيث بلغت كمية 
 .طنًا من المقاسات المختلفة 234إنتاج هذه اآلالت 

وعن إنتاج قسم القطن الطبي والذي لم يتوقف طيلة سنوات الحرب 
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جميع  اإلرهابية على سورية لتأمين حاجات المشافي العامة والخاصة فإن
آالته تعمل بشكل جيد وفقًا لمدير عام الشركة وبلغ إنتاجه منذ بداية العام 

طناً الفتًا إلى بعض التراجع في اإلنتاج بهذا  55وحتى نهاية الشهر الماضي 
القسم نتيجة قلة المادة األولية )العوادم( الواردة من الشركات النسيجية العامة 

ات النسيجية على تأمينها إضافة إلى والتي تعمل المؤسسة العامة للصناع
ماليين رباط طبي بينما بلغ في الفترة المماثلة من العام  6إنتاج أكثر من 

 .ماليين رباط 5.299السابق 
ذكر هالل أنه سيتم شراء  2021وعن الخطة االستثمارية للشركة لعام 

مطبعة جديدة بدل مشروعي )تأهيل وتشغيل آلة المطبعة وأحواض الغسيل( 
نظرًا لعدم تقدم أي عارض لهذين المشروعين كما تم تشكيل لجنة من أجل 
االستالم األولي لمشروع تأهيل )محطة التكييف العاشرة( إضافة إلى أنه تم 

)تأهيل مبنى الغزل( المتهدم ضمن الخطة اإلسعافية   التثبيت بشأن مشروع
نة إعادة مليون ليرة سورية حيث تم رفع طلب إلى لج 142للشركة بمبلغ 

 .اإلعمار لزيادة االعتماد للتنفيذ
ولفت هالل إلى عدد من الصعوبات والمعوقات التي تعترض العمل منها 
تأمين القطع التبديلية والمواد الالزمة الستمرار العملية اإلنتاجية بسبب 
اإلجراءات االقتصادية القسرية أحادية الجانب والحصار االقتصادي الجائر 

ثر سلبًا على استكمال تأهيل اآلالت وعدد من الخطوط على سورية ما أ
اإلنتاجية إضافة إلى النقص في اليد العاملة وال سيما في عمال الصيانة 

 .والفنيين االختصاصيين في الميكانيك والكهرباء
ودعا هالل إلى زيادة دعم الشركة بتأمين المادة األولية )القطن والشاش 

لتأهيل كل آالتها وخاصة قسم المصبغة  الطبي( إضافة إلى ضرورة الدعم
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ضمن الخطط اإلسعافية وتأمين العمالة الفنية والشابة لضمان عودة الشركة 
 .للعمل بكامل طاقتها اإلنتاجية

 http://sana.sy/?p=1448152  أحمد سليمان
 

دعم اإلنتاج المحلّي أولوية  مادة.. 20إيقاف مؤقت الستيراد  - 12
 …متقّدمة

 16/08/2021 :سوري الخبير ال 
خطت وزارة االقتصاد خطوة جديدة باتجاه تعزيز دعم المنتج المحّلي، 
في سياق السياسات الحكومية الهادفة إلى إالل بدائل محلية للسلع 

 .المستوردة
و أصدر وزير االقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر 

 .شهرمادة لمدة ستة أ 20الخليل قرارًا بإيقاف استيراد 
وبحسب القرار الذي استند إلى توصية اللجنة االقتصادية بمجلس 
الوزراء وتلقت سانا نسخة منه اليوم فقد تضمن المواد التالية الواردة في 
الدليل التطبيقي االلكتروني المعتمد لمنح الموافقات إلجازات وموافقات 

ات االستيراد من كافة البنود الجمركية وهي )جبنة شيدر واكسسوار 
موبايالت ومكبرات صوت وعدادات نقود وجوز ولوز وكاجو وزبيب وتمر 

ومواسير وأنابيب معدنية ” تدليك“ومكيفات منزلية وأجهزة عالج فيزيائي 
المنتجة محليًا وحديد زوايا مبسط ومربع المنتج محليًا وباصات 
وميكروباصات للمؤسسات التعليمية والقطاع الحكومي وزيوت وشحوم 

لسيارات واآلليات المنتجة محليًا والسيارات السياحية والفانات معدنية ل
والميكروباصات للقطاع العام وسيراميك وغرانيت طبيعي وأحجار النصب 

قطع خزفية ” موزاييك“ن الفسيفساء والبناء و ترابيع وبالط مكعبات م
وهواتف لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور التوصية ” سيراميك“مشغولة 
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 .المذكورة أعاله
وسمح القرار باستكمال إجراءات التخليص لبضائع اإلجازات 
المشحونة والواصلة من المواد المذكورة أعاله بمهلة ال تتجاوز الشهرين 

 .لتعليمات ووفق األنظمة النافذة األخرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذه ا
وأكدت منال أبو رقطي مدير التجارة الخارجية في وزارة االقتصاد 
والتجارة الخارجية في تصريح لـ سانا أن ثمة انعكاسات إيجابية كثيرة لقرار 
إيقاف السماح باستيراد بعض المواد من أحكام الدليل التطبيقي االلكتروني 

 .منح الموافقات إلجازات االستيراد ولفترة مؤقتةالموحد المعتمد في 
ولفتت أبو رقطي إلى أن القرار من شأنه تعزيز بنية اإلنتاج المحلي 
في سياق البرنامج المتكامل الذي تعمل عليه الحكومة لتشجيع إحالل 
بدائل محلية للسلع المستوردة وترسيخ عامل االستثمار في القيمة المضافة 

بنية الصناعة الوطنية وإتاحة فرصة أوسع الستثمار  المطلوب بإلحاح في
الميزات النسبية والمقومات الكثيرة التي يحفل بها االقتصاد السوري وهذا 
فيما يتعلق بمعظم السلع الواردة في القرار أما بالنسبة للسلع األخرى فهي 

 .ليست في أولويات المواطن السوري أو الطيف األوسع من المواطنين
بو رقطي إلى آثار أخرى غاية في األهمية تتعلق بتخفيف وأشارت أ

الضغط على موقف القطع األجنبي وتوفيره لصالح استيراد المواد األساسية 
والضرورية للمواطن كالدواء والنفط والقمح والمواد األساسية األخرى التي 

 .تتطلب فاتورة هائلة من القطع األجنبي
 تتأخر النتائج اإليجابية لهذه وتوقعت مديرة التجارة الخارجية أال

القرارات خصوصا لجهة استيعاب معامل اإلنتاج المحلي أليد عاملة 
 .جديدة وتأمين المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة

http://syrianexpert.net/?p=59182 
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لمصرف الدولي للتجارة والتمويل يالمس احتياجات التنمية ا - 13
حزمة قروض تلبي كافة الشرائح االقتصادية  في سورية ويطلق

 واالجتماعية

 15/08/2021 :الخبير السوري  
بدأ المصرف الدولي للتجارة والتمويل، انعطافة حادة باتجاه أفق أداء 
جديد مختلف كليا، تلبية للمتطلبات التنموية واالستحقاقات التي تشهدها 

 .البالد حاليا
شخصية والتي اتسمت بقدرتها وأطلق المصرف حزمة من القروض ال

على استهداف جميع الفئات وبشروط ميسرة وفوائد تنافسية وبما يخدم 
ويلبي احتياجات المواطنين وخصوصا في ظل الظروف االقتصادية 

 .الراهنة
وأطلق المصرف قرض الطاقة المتجددة والذي اتاح للمواطنين شراء 

انات الشمسية ( بسقوف السخ-منتجات الطاقة البديلة )الخاليا الشمسية 
 . سنوات٥مليون لمدة تصل الى  ١٥تمويلية تصل الى 

كما أطلق منتج اعادة تمويل القروض والذي يستهدف عمالءه ممن 
٪  او اكثر من رصيد ٥٠حصلوا على قروض شخصية وقاموا بتسديد 

الدين بشرط التزامهم المسبق بسداد االقساط مما يتيح لهم امكانية اعادة 
مليون ولمدة تصل الى  ١٥من قبل المصرف بسقف يصل الى  تمويلهم

 . سنوات وباسعار فوائد تنافسية٥
وعمل المصرف ايضا وفي اطار استهدافه الصحاب المهن الفكرية 
على اطالق برنامج لتطوير ودعم االنشطة الطبية عبر تقديم التمويل 

لطبية او من الالزم الغراض تاسيس العيادة او الصيدلية اوشراء االجهزة ا
خالل المساهمة في تمويل شراء العيادة او الصيدلية او المركز الطبي 
وبحيث تكون الجهات المستهدفة هم االطباء بجميع اختصاصاتهم 
والصيادلة والمخابر والمراكز التجميلية اضافة الى القروض الموجهة 
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مليون وباسعار فوائد  ١٠٠للمهندسين وذلك بسقف تمويل يصل لغاية 
 . نافسية لمدة سداد تصل الى عشر سنواتت

كما اطلق المصرف منتج القرض التعليمي والذي يهدف الى توفير 
التمويل الالزم للتسجيل بالجامعات والمعاهد بسقف تمويل يصل الى 

 . ( مليون لمدة اقصاها خمس سنوات١٥)
ومن المقررأن يمنح المصرف قروض التجزئة الصحاب الرواتب 

لمصرف وبما يتناسب مع الدخل الشهري بسقف يصل الى الموطنة لدى ا
مليون بدون ضمان عقاري مع وجود كفالء لتوفير التمويل الالزم لهم ٧،٥

 . لشراء احتياجاتهم
وفي هذا السياق أكد الرئيس التنفيذي للمصرف السيد فادي جليالتي 
بأنه سيتم العمل قريبا على إصدار حزمة جديدة ايضا من القروض 

ية الموجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبما التجار 
يخدم عملية التنمية في البالد وبشكل يلبي احتياجات كافة العمالء موكدا 
بان المصرف لن يدخر جهدا في تقديم كافة الحلول التمويلية لكافة 
المتعاملين و لكافة الشرائح من خالل طرح منتجات مصرفية مناسبة 

وحات عمالء المصرف وبما يضمن تحقيق نهضة حقيقية ترتقي لطم
. بالمصرف وصوال للريادة في السوق المصرفية

http://syrianexpert.net/?p=59170 

 
 دور المصارف المركزية في مواجهة األزمات - 15

 2021-08-16اون الين   الدكتور قحطان السيوفي |
المصرف المركزي مؤسسة عامة تشمل مهامه األساسية وضع 
 السياسة النقدية
وتنفيذ أدواتها )سعر الصرف للعملة الوطنية، سعر الفائدة، األسعار، 
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في إطار السياسة العامة للدولة ويعتبر …( التضخم أو االنكماش ضبط
صالحيات أو بنك الدولة، وله مهام ووظائف اقتصادية أخرى:  بنك البنوك

المحلية، والمحافظة على قيمتها، والرقابة على نشاط  إصدار العملة
 البنوك، وتنظيم الكتلة
النقدية وقبيل االنهيار االقتصادي الناجم عن جائحة كورونا. ساد اعتقاد 

البنوك المركزية ستكون عاجزة عن مواجهة الركود والسيما في ظل  أن
لعديد من االقتصادات المتقدمة، أسعار الفائدة من الصفر في ا اقتراب

 ورغم ذلك ففي
غضون أسابيع قليلة، زادت معظم البنوك المركزية الكبرى من حجم 

بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي، وهي  16إلى  7بنسبة  ميزانياتها
 النسب التي تزيد

 .2008على نظيرتها في العامين التاليين لألزمة المالية لعام 
 قالل البنوك المركزية دوماً تمكين السياسة النقدية منكان الغرض من است

التركيز على الحفاظ على استقرار األسعار من دون الخضوع للضغوط 
 ..السياسية

 وعلى مسؤولي البنوك المركزية أن يكونوا على مستوى يسمح لهم المساعدة
 .لمواجهة األزمات

اصة بالبنوك هناك سؤال وهو ما قد يعنيه ظهور العمالت الرقمية الخ
للبنوك الخاصة؟ من الواضح، عند حدوث أزمة، أن األموال قد  المركزية

البنوك المركزية الرقمية من األصول السائلة األخرى،  تهّرب إلى عمالت
 بما فيها الودائع
 .المصرفية التقليدية
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تخطط الصين لتحقيق مكاسب مبكرة في العالم الجديد للعمالت الرقمية 
 التابعة
 .المركزية للبنوك

مشروع الصين طويل األمد لتطوير عملة الرنمينبي اإللكتروني هو جزء 
 .أوسع للنفوذ المالي للواليات المتحدة من تحد

 معظم البنوك المركزية لجأت إلى استخدام أدوات غير تقليدية للحد من
 االنعكاسات السلبية ألزمة كورونا على النشاط االقتصادي أهمها: التيسير

 ، واعتماد معدالت الفائدة الصفرية وحتى السلبية للتصدي لألزماتالنقدي
 .وانعكاساتها على النشاط االقتصادي والوظائف واستقرار األسعار
 واستخدمت البنوك المركزية هذه األدوات غير التقليدية في مواجهة األزمة

 .2008المالية العالمية في 
بنكًا مركزيًا حول  17، قام «19كوفيد »وفي مواجهة تداعيات تفشي 

بتخفيض سعر الفائدة لمواجهة التداعيات االقتصادية النتشار  العالم
 كورونا، وآخرها

 .نقطة أساس 50المركزي الكندي الذي خفض سعر الفائدة 
أعلن البنك المركزي األوروبي في منتصف آذار عن برنامج للتيسير 

ة خطة تحفيز مليار يورو، أقّرت الحكومة الصيني 750حجمه  النقدي
مليار دوالر، ووافقت الحكومة األلمانية بدورها على  394مالي حجمها 

مليار يورو، واعتمدت الحكومة اإليطالية  750 خطة تحفيز مالي حجمها
مليار يورو، وأعلنت السلطات الفرنسية عن  25خطة تحفيز مالي قيمتها 

 .لمواجهة تداعيات كورونا مليار يورو 45نيتها تخصيص 
 التكامل بين الخطط التحفيزية، النقدية والمالية، هو ما واجهت به هذا
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 .الحكومات التداعيات االقتصادية النتشار كورونا
 نشر مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة تقريرًا يتناول األزمات
التي شهدتها بعض البنوك المركزية في منطقة الشرق األوسط، خالل 

 .ضيةالقليلة الما األشهر
ففي ليبيا، طالب أعضاء مجلس النواب الليبي بتغيير محافظ البنك 

 .الذي ينتمي إلى جماعة اإلخوان المسلمين المركزي،
في لبنان اتهم الرئيس اللبناني ميشال عون في كلمة للشعب اللبناني، في 

نيسان الماضي، البنك المركزي اللبناني ورئيسه رياض سالمة  7
 بالمسؤولية عن

إن حاكم مصرف لبنان المركزى رفض اإلجابة »يار المالي، إذ قال: االنه
أرسلتها شركة ألفاريز أند مارسيل االستشارية  133سؤااًل من  73عن 

، «…التدقيق، وذلك بحجة أنها مخالفة لقانون النقد والتسليف إلجراء
المركزي أقول: إنك تتحمل المسؤولية األساسية ألنك  للمصرف»وأضاف: 
والتسليف، وكان لزامًا عليك أن تتخذ التدابير لحماية  انون النقدخالفت ق

 أموال الناس في
في تركيا أصر رجب أردوغان على اإلمساك بمفاصل  .«المصارف

آذار الماضي، بإقالة محافظ البنك  20قرارًا في  الهياكل المالية، وأصدر
رفعه  أقل من خمسة أشهر على تعيينه، بسبب المركزي ناجى إقبال، بعد

تراجع قيمة العملة الوطنية )الليرة(  بالمئة، وبعد 19سعر الفائدة إلى 
 .وتراجع االقتصاد

في ظل تسلط وهيمنة أردوغان على وضع السياسات النقدية، والسيما بعد 
البالد إلى النظام الرئاسي، يسعى أردوغان لجعل القرار االقتصادي  تحول
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ة تراجع احتياطياتها من النقد لسيطرته. كما تواجه تركيا أزم خاضعاً 
 .األجنبي

سبق ألردوغان أن عزل رئيس البنك المركزي مراد أويصال من منصبه. 
، أقال أردوغان محافظ البنك المركزي األسبق مراد 2019 وفي تموز

 .جتينقايا
 اإلقاالت المتتالية تعكس رغبة أردوغان الدكتاتور في السيطرة على قرار
 .البنك المركزي 

 لص بنك التسويات الدولية في تقريره السنوي األخير إلى أن البنوكوقد خ
المركزية استخدمت أدواتها لمواجهة األزمات ويمكن تقسيم إجراءات 

وسياسات البنوك المركزية في مواجهة األزمات وخاصة جائحة  وبرامج
  :أقسام وهي كورونا إلى ثالثة

 .لماليتوفير السيولة المالذ األخير إلقراض النظام ا –
برامج االئتمان الموجهة لدعم القطاع غير المالي: الشركات،  – –

 .واألسر، والبلديات
إجراءات إغاثية ضخمة، تتضمن تخفيف معايير رأس المال  –  –

 .والسيولة
وفي ظل الحرب  1956في سورية تأسس مصرف سورية المركزي عام 

اإلدارة  والحصار االقتصادي الظالم على سورية، لم تتمكن اإلرهابية
من استخدام أدوات السياسة النقدية بفعالية لمواجهة  النقدية السورية

تتم كرّدات فعل   الكثير من اإلجراءات النقدية األزمات، ولألسف كان
الوطنية، وتم تغيير حاكم مصرف سورية  على تقلبات سعر صرف العملة

. نيسان 13آخرها في  2011 المركزي ثالث مرات منذ بداية األزمة
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االطالع على األفكار  ونتمنى على حاكم مصرف سورية المركزي الجديد
 .مواجهة األزمة التي تضمنها هذا المقال عّلها تساعد في إجراءات

 الدكتور قحطان السيوفي
 

هذه المادة تكريماً لروح صديقي البروفسور الفاضل د. عدنان  - 16
 مصطفى... وزير النفط األسبق.

 زياد غصن برس....مقالتي في موقع أثر 
 بروفسور الفيزياء الذي خطفه مسلحو الباب وفكروا ببيعه للموساد

، وتحديدًا في اليوم الخامس، اقتحم 2012في شهر تموز من العام 
مسلحون في مدينة الباب بريف حلب منزل البروفسور عدنان مصطفى 

ية وزير النفط األسبق، واقتاده إلى إحدى القرى بريف المحافظة الشمال
ليعذبوه وينكلوا به، قبل أن يطلقوا سراحه مقابل فدية مالية دفعتها ابنته 
 المقيمة خارج البالد.
بعد عودته إلى دمشق محماًل بآالم الخطف الجسدية، وهو الذي لم يكد 
يهنأ باإلقامة في مسقط رأسه التي قصدها قبل أسابيع قليلة جدًا لكتابة 

ر لكاتب هذه السطور بعضًا من بعض أعماله األدبية، روى البروفسو 
فصول التجربة المريرة، والتي تسببت له بأذية كبيرة في عموده الفقري 
أثرت على ضعه الصحي حتى وفاته، فيقول إنه أثناء نقله من منطقة 
إلى أخرى سمع حوارًا بين خاطفيه عن إمكانية بيعه لعمالء الموساد 

يرته الذاتية يبدو صيدًا المنتشرين على الحدود التركية، فالمخطوف بس
ثمينًا، فهو كان وزيرًا لقطاع استراتيجي يهم اسرائيل أن تعرف كل شيء 
عنه، وهو األمين العام المساعد األسبق لمنظمة الدول العربية المصدرة 
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للنفط، وهو أيضًا أستاذ الفيزياء )المغناطيسية النووية( الزائر في عدد من 
 جامعات العالم المرموقة.

ن عملية الخطف مصادفة بحسب رأي البروفسور مصطفى، لم تك
فهي جاءت بعد خمسة أيام فقط من نشر صحيفة تشرين الرسمية، وبناء 
على طلب رئيس تحريرها آنذاك )كاتب هذه السطور(، مقالة له تناول 
فيها تفاصيل الصراع على البترول السوري، وفيها أكد أنه خالل وجوده 

" تمكنا من تنفيذ إيماننا بحقيقة  1975العام  في منصبه كوزير للنفط في
وجود البترول والغاز الطبيعي في المياه اإلقليمية السورية، وبالعودة إلى 
وثائق وزارة النفط الثروة المعدنية يمكن التأكد من حقيقة "وجود مصادر 
مؤملة حقًا" من البترول ما بين أرواد وطرابلس". وهي معلومة كان قد 

في وقت لم يكن ثمة حديث سوى عن قرب  2008في العام  ذكرها أيضاً 
 نضوب النفط السوري بحسب المنظمات العالمية.
في المقالة المذكورة يعتقد البروفسور مصطفى أن كل الحروب التي 
شهدتها المنطقة خالل العقد األول من القرن الحالي، بدءاً من غزو العراق 

قة الصهيونية في غزة وأخيراً الحرب فالعدوان اإلسرائيلي على لبنان فالمحر 
على سورية محركها البترول واالكتشافات الغازية في منطقة البحر 
المتوسط وتقودها اإلمبراطورية البترولية العالمية عبر أدوات كان يفضل 

 دومًا تسميتها بـ"التحالف التلمودي الجديد".
ر تموز السيرة الذاتية لهذا الرجل، والذي رحل عن عالمنا في شه

الماضي، كبيرة وفيها الكثير من النقاط المضيئة ليس على المستوى 
الشخصي وإنما الوطني أيضًا. فالمتخصص في المغناطيسية النووية من 
جامعة ساوثمبتون البريطانية يحمل ألقابًا أكاديمية وعلمية محلية وعربية 
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يائية ودولية عديدة إال أن أبرزها أنه كان عضوًا في الجمعية الفيز 
األوروبية، عضوًا في الجمعية النووية األمريكية، الرجل الدولي لعامي 

المركز البابيلوغرافي األمريكي، عضو أكاديمية نيويورك  1993و 1992
للعلوم، مكلف من قبل لجنة نوبيل لترشيح عالم لنيل جائزة نوبيل في 

ية، حيث ، إضافة إلى مهامه وألقابه المحلية والعرب2004الفيزياء لعام 
، وأمينا عامًا مساعدًا 1974كلف وزيرًا للنفط والثروة المعدنية في العام 

 .1979لمنظمة األقطار العربية المصدرة للنفط أوابك 
ألف الراحل أكثر من عشرة كتب في الفيزياء والطاقة، ونشر ما ال يقل 

نية. عن ألف بحث في الفيزياء، الطاقة، التنمية، إدارة وتنظيم العلم والتق
كما أنه حرر الصيغة العربية للتقرير الدولي لبحوث الطاقة الصادر عن 

كندا، وله الفضل في إرساء عالقات تعاون –المركز الدلي لبحوث التنمية 
بحثية متبادلة بين مجتمع العلم العربي ومؤسسات ومراكز العلم والتقنية 

لقطاع الدولية واألوروبية منها خاصة، حيث كان طموحه النهوض با
الطاقوي العربي ليصبح رائدًا على المستوى العالمي، فكل اإلمكانيات 
البشرية والمادية والفنية موجودة وال ينقصها سوى قرار عربي يعلي 
المصالح الوطنية والقومية لتحل محل مصالح التحالفات المشبوهة 

 واالرتهان للغرب.
البالد أو حاول خالل توليه بعض المهام التنفيذية، سواء داخل 

خارجها، أن يحقق اختراقات هامة في مجال الطاقة عبر طرحه مشروعات 
رائدة، فكان أن نجح في بعضها وتعثرت أحالمه في بعضها األخر 
لظروف وأسباب مختلفة. فمثاًل سعى عند توليه منصب وزير النفط، ويوم 

ق كان "إتقان الحفر البترولي العميق" في بدايات تقدمه، إلى تكون فري
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عمل خاص للحفر العميق ويشهد بذلك قرار األمين العام األسبق لألمم 
المتحدة الرئيس كورت فالدهايم بتقديم مساعدة مالية ال تقل عن عشرة 
ماليين دوالر لدعم الفكرة، فضاًل عن الجهد الكبير الذي بذله آنذاك ممثل 

وزاري الذي سورية في األمم المتحدة الدكتور موفق العالف. وبعد التغير ال
كان مدخاًل النتخابه أمينا عاما مساعدًا لمنظمة األقطار العربية المصدرة 
للبترول انقطع عن متابعة الملف فكان اختفت الفكرة والمشروع ألسباب 

 ما.
أما عندما كان في منصبه بمنظمة األوابك، فقد نجح الراحل في 

وبناء السفن متابعة تحقيق دراسة مكثفة حول إنشاء حوض جاف إلصالح 
على الشاطئ السوري تجسيدًا لمشروع عربي مشترك في إطار منظمة 
األقطار العربية المصدرة للبترول "أوابيك"، لكن هذا المشروع لم يخرج 
إلى حيز التنفيذ بسب ما سماه الراحل في إحدى مقاالته "عامل التآمر 

المشروع  على سورية" وبناء على ذلك استقال من منصبه سعيًا نحو تنفيذ
 لكن من دون جدوى.
كغيره من النخب الفكرية والعلمية في سورية، قضى البروفسور مصطفى 
أيامه األخيرة في منزله بدمشق التي أحبها، ودافع عنها، وسعى جاهدا 
إلعالء مؤسساتها وسمعتها العلمية.. لكن قضى تلك األيام وحيدًا إال من 

مع كاتب هذه السطور قبل  بعض األفياء األصدقاء، وفي أخر حديث له
حوالي أسبوع من رحيله كان جل ما يزعجه هو نكران الجميل من جامعته 

 وزمالئه وطالبه... لروحه كل الرحمة.
https://www.athrpress.com/%d9%83%-d8%aa%d8%a8

%d8%b2%d9%8a%%d8%ba%d8%b5%d9%-d8%a7%d8%af68-
%-d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1

%d8%a7%d9%84%-d9%81%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a1

https://www.athrpress.com/%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d8%b5%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d8%ae%d8%b7%d9%81/%d8%a3%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a3%d8%ab%d8%b1/
https://www.athrpress.com/%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d8%b5%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d8%ae%d8%b7%d9%81/%d8%a3%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a3%d8%ab%d8%b1/
https://www.athrpress.com/%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d8%b5%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d8%ae%d8%b7%d9%81/%d8%a3%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a3%d8%ab%d8%b1/
https://www.athrpress.com/%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d8%b5%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d8%ae%d8%b7%d9%81/%d8%a3%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a3%d8%ab%d8%b1/
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-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a
%d8%ae%d8%b7%d9%81/%d8%a3%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%85-

%d8%a3%d8%ab%d8%b1/ 

 
  

 ألف 18كل مليون ليرة قيمتها الشرائية  - 17

 !!في المصارف .. تبّخرت مدخرات ودائع السوريين
   علي عبود

وبعد التراجع المريع في القدرة الشرائية للرواتب واألجور، تلقت األسر 
السورية التي أودعت مدخراتها في المصارف، تحسبا للمستقبل والمفاجآت 

أي كنوع من األمان وتقلبات الزمان من جهة، ولالستفادة  –غير السارة 
ضربة قاضية؛ فبين ليلة وضحاها،  –ة أخرى من فوائدها السنوية من جه

وألنها وثقت بما صدر من تصريحات من الحكومات السابقة ومن 
المصرف المركزي، تبخرت مدخراتها التي لم يعد لها أي قدرة شرائية، كما 

 !!.. 2011كانت عليه في العام 
وفي كل مرة يقوم المصرف المركزي بتعديل سعر صرف الليرة، يفقد 

ن نسبة جديدة من قدرة مدخراتهم الشرائية إلى حد أصبحت قيمتها المودعو 
 :الفعلية معدومة ،ولكي ال نبقى في العموميات، لنتابع هذا المثال

% 10أسرة كانت تضع مليون ليرة في المصرف كوديعة، مقابل 
 فائدة.. ماذا حصل لهذا المبلغ بعد عشر سنوات؟

رة بالكاد تعادل القيمة الشرائية حاليا القدرة الشرائية لمبلغ المليون لي
.. نعم، مبلغ المليون ليرة كان 2011ليرة، في عام  18700لمبلغ الـ 

https://www.athrpress.com/%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d8%b5%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d8%ae%d8%b7%d9%81/%d8%a3%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a3%d8%ab%d8%b1/
https://www.athrpress.com/%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d8%b5%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d8%ae%d8%b7%d9%81/%d8%a3%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a3%d8%ab%d8%b1/
https://www.athrpress.com/%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d8%b5%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d8%ae%d8%b7%d9%81/%d8%a3%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a3%d8%ab%d8%b1/
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دوالرا بسعر المصرف المركزي، في حين بالكاد يساوي   21276يساوي 
دوالرا فقط، بسعر صرف المركزي. فهل يمكن وصف حالة  398اآلن 

بأي كلمات تعبر عن األسر السورية التي خسرت مدخراتها بطرفة عين 
 أحوالها المريعة اآلن!؟

% عن 1حتى قيمة الفائدة على الودائع انخفضت إلى أقل من !!
 قيمتها الفعلية منذ عشر سنوات

 منقول
 

تراخيص مؤقتة لخمسة مشروعات استثمارية بمليارات  - 18
 الليرات

 19/08/2021 :الخبير السوري  
ماعه اليوم برئاسة وافق المجلس األعلى لالستثمار خالل اجت

المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على منح التراخيص 
المؤقتة لخمسة مشاريع استثمارية بعشرات مليارات الليرات وتشميلها 

 .2021لعام  18بقانون االستثمار الجديد رقم 
وتتضمن المشاريع ثالثة مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام 

 50ميغاواط والثاني باستطاعة من  /5األول باستطاعة / األلواح الشمسية
ميغاواط ومشروع لصناعة  10ميغا واط والثالث باستطاعة  100إلى 

األسمدة الزراعية واألسمدة العضوية في مدينة حسياء الصناعية ومشروع 
 .لصناعة منتجات صحية

أقر المجلس األعلى لالستثمار بدالت الخدمات التي تقدمها هيئة 
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ستثمار للمستثمرين وفقًا ألحكام قانون االستثمار الجديد، ووافق على اال
 .تنظيم ملتقى االستثمار السياحي في شهر آذار من العام القادم

% من أرباح 50ووافق المجلس على السماح لوزارة السياحة استخدام 
الفنادق المملوكة لها من سوية خمس نجوم في االستبدال والتجديد لهذه 

 .قالفناد
أكد المهندس عرنوس أن قانون االستثمار الجديد متطور ويراعي كافة 
الجوانب المتعلقة بتبسيط اإلجراءات وتقديم اإلعفاءات والتسهيالت 
للمستثمرين، موضحًا أن عدد طلبات االستثمار المقدمة إلى هيئة 
االستثمار دليل على تلبية القانون لمتطلبات المستثمرين والعملية 

رية بما يوازي القوانين في الدول المتطورة بمجال االستثمار، االستثما
مشددًا على اإلسراع بإنجاز األدلة اإلجرائية والتعليمات التنفيذية لقانون 

 .االستثمار في الوقت المحدد
تم التأكيد خالل االجتماع على التنسيق بين الوزارات المعنية بالعملية 

ز الضوابط ووضع الحد األدنى لتشميل االستثمارية وهيئة االستثمار وإنجا
أي مشروع في قانون االستثمار الجديد، علمًا أنه تم مؤخرًا تشكيل فرق 
عمل خاصة من الوزارات المعنية للتشبيك مع هيئة االستثمار لإلسراع 

 .بإنجاز الخارطة االستثمارية واألدلة االجرائية لقانون االستثمار
به إلى مركز خدمات المستثمرين يشار إلى أن المستثمر يتقدم بطل

في هيئة االستثمار فقط دون الحاجة لمراجعة أي جهة عامة ويعود 
الستالم الموافقة على الترخيص لمشروعه في حال استيفائه لالشتراطات 
    .ضمن المدة الزمنية المحددة

http://syrianexpert.net/?p=59260 
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ديكابلوس المائي في سهل نفق  .التاريخية.األعجوبة األثرية  - 19
 . حوران، األطول في العالم

 
 

 اعتبارات حكومية - 20

  :معد عيسى 19/08/2021 :الخبير السوري  
إدارة الموارد المتاحة وتوزيعها هو األساس للنجاح أو الفشل بدءًا من 

http://nedalalshab.com/wp-content/uploads/2021/08/0A19AE94-148B-4E79-B7C6-F4C9446E00DE.jpeg
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األسرة وصواًل ألى أعلى السلطات، فاإلدارة الناجحة تحيط بكل الجوانب 
 .حسب األولويات وتوزع المتاح

من يطلع على توزيع االعتمادات المالية على الوزارات فيما مضى 
من السنوات يصل إلى نتيجة أن االعتمادات توزع حسب اعتبارات غير 
منسجمة مع متطلبات الواقع، فوزارة خدمية تحصل على ضعف ما تحصل 

ادعم  عليه وزارة إنتاجية وهذا يتناقض مع المبدأ االقتصادي الذي يقول
المنتج ليرفع إنتاجه ويزيد المواراد التي يحتاجها القطاع الخدمي، وكي ال 
أبقى بالتنظير سأطرح شي من الواقع، من أسبوع وضعت وزارة النفط بئر 

ألف متر مكعب باليوم وبحسبة  300غاز أبو رباح بالخدمة بطاقة إنتاجية 
القطاعات اإلنتاجية، بسيطة لموارد هذا الرقم من اإلنتاج ُندرك أهمية دعم 

ألف ليتر بنزين ألن المتر  320ألف متر مكعب من الغاز تعادل  300فـ 
ليتر بنزين بحده األدنى ما يعني أن قيمة  1.2المكعب من الغاز يعادل 

مليون ليرة إذا حسبنا على سعر البنزين المدعوم  240إنتاج البئر يوميًا 
 86.4سورية وفي السنة  مليارات ليرة 7.2ليرة، وفي الشهر  750أي 

مليون دوالر على سعر الصرف الرسمي  34.5مليار ليرة أي ما يعادل 
 4ليرة مع اإلشارة أن تكلفة حفر البئر حتى تشغيله تكلف حوالي  2500

ماليين دوالر، أي أن البئر يعيد تكلفة الحفر واألعمال خالل شهرين من 
ائد الكبير دون تكاليف التشغيل ليبقى ُيعطي على سنوات طويلة هذا الع

 .إضافية
المشكلة عندنا أن ال أحد يشعر بأهمية هذا العمل وحالنا كحال من 
يملك حقاًل من الخيار وأوالده يستهلكون كل يوم صندوق خيار ولكن 

 2000عندما ينتهي الموسم ويذهب إلى السوق ويجد سعر كيلو الخيار 
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ة ذلك ولكن لو كنا نستورد ليرة يشعر بقيمة ما لديه، ونحن ال نشعر بأهمي
 .الغاز كنا كل يوم ُنذكر بما تدفعه الخزينة لتوريد الكمية

أي قرار نتخذه يجب أن نفكر بأثره المادي على كل المفردات التي 
يطالها، ولو أن الحكومة ذهبت لرفع سعر البنزين المدعوم مثاًل إلى 

ت نفس ليرة وتركت سعر المازوت على ما هو عليه لكانت حقق 1000
اإليراد المادي بل أكثر ولكن كان تأثيره أقل بكثير على عدد كبير من 
القطاعات مثل النقل والزراعة والصناعة والشحن وغير ذلك من الخدمات، 
 .وهذا مثل بسيط عن حجم الفارق الذي ُيمكن أن ُيحدثه قرار غير مدروس

ولويتها االعتمادات الحكومية للسنة المالية القادمة يجب أن تكون أ
مبنية على هذا األمر، فاليوم دعم عمليات الحفر واالستكشاف في قطاع 
النفط يوفر المزيد من الغاز لوزارة الكهرباء التي تحتاج هي األخرى لدعم 
إلجراء الصيانات ألن الدعم سيوفر الكهرباء وهو ما سينعكس على كافة 

لدعم القطاعات  القطاعات اإلنتاجية والخدمية ويوفر مبالغ ويضيف مبالغ
 .الخدمية

مبدأ التمويل الذاتي ُمعتمد في كل العالم وأساس النشاط االقتصادي ويقوم 
على دعم اإلنتاج الذي يوفر مزيدًا من الموارد، ال صرف الموارد في 
قطاعات خدمية ُمستهِلكة وترك القطاعات اإلنتاجية وهو ما أكده السيد 

 .فرص العمل الرئيس بشار األسد بدعم اإلنتاج وخلق
http://syrianexpert.net/?p=59263 

 

 طالل أبو غزالة يساهم بتأسيس شركة في دمشق - 21 
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 18/08/2021 : :الخبير السوري  
ساهم رجل األعمال الفلسطيني األردني طالل أبو غزالة بتأسيس 

بدمشق، التي يحق لها تقديم ” شركة أبو غزالة لخدمات المكتب المرن “
وزارة التجارة الداخلية وحماية “المرن، وصادقت خدمات المكتب 

 .على نظامها األساسي” المستهلك
المتحلق  –ويقع المقر األساسي للشركة في دمشق، كفرسوسة 

مليون ليرة  100الجنوبي، مدخل مشفى األندلس، ويصل رأسمالها إلى 
 سورية، وتعود ملكيتها إلى طالل أبو غزالة، ولؤي طالل توفيق أبو غزالة،

 .”االقتصادي“% لكل منهما، حسب القرار الذي اطلع عليه 50بنسبة 
لمن يرغب من الشركات، قاعات اجتماعات لعقد ” أبو غزالة“وستوفر 

، ”احترافية“اجتماع أو دورة تدريبية أو ورشة عمل، ومكاتب عمل 
واستضافة ألعمال الشركات وذلك بتوفير عنوان تجاري ومقر قانوني دائم 

 .”ار مناسبةبأسع”لها، و
وزارة التجارة الداخلية وحماية “، سمحت 2017وفي تشرين األول 

، أي ”المكتب المرن “بتأسيس شركات غايتها تقديم خدمات ” المستهلك
تقديم مقر دائم للعديد من الشركات التي ليس لديها مقر تجاري، أو لديها 

 .مشكلة في مقرها
مشكلة تأمين مقرات وكان الهدف من شركات المكتب المرن، معالجة 

للشركات، نتيجة تقلص األماكن التي تحمل الصفة التجارية ضمن مراكز 
المدن، إضافة إلى كلفتها العالية بالنسبة للشركات الفردية الجديدة أو التي 
 .تضرر أصحابها خالل األزمة
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http://syrianexpert.net/?p=59244 
 
 

شاء لعمالئه في بنك سورية الدولي اإلسالمي يقيم حفل ع - 22 
 حلب

  2021آب  18  :الخبير السوري  
أقام بنك سورية الدولي اإلسالمي حفل عشاء لمجموعة كبيرة من  

كبار عمالئه في حلب تكريماً لدورهم وجهودهم في دعم االقتصاد الوطني، 
أعضاء مجلس إدارة البنك  بحضور 2021آب  18وذلك مساء األربعاء 

 .ض المسؤولين من القطاعين العام والخاصوعدد من رجال األعمال وبع

 
وتخلل حفل العشاء الذي أقيم في فندق شيراتون حلب كلمة للسيد 
تيسر الزعبي رئيس مجلس إدارة بنك سورية الدولي اإلسالمي قال فيها: 

لقد ركز السيد الرئيس بشار األسد في كلمته التوجيهية للحكومة بعد “
ين ومحاور غاية في األهمية، تعنى أدائها القسم الدستوري على عناو 

باالقتصاد الوطني وآليات تقديم الحوافز والدعم للشركات والمؤسسات 
اإلنتاجية للنهوض بهذا االقتصاد مجددًا وتحسين مستوى معيشة 
المواطنين وأشار سيادته في هذا الخطاب إلى مشاريع هامة بحجم 

ومؤسسات وفعاليات  الصعوبات والتحديات التي تلزمنا جميعًا كمواطنين
اقتصادية على أن نكثف جهودنا المشتركة من أجل بلوغ الهدف الكبير 
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وإعادة بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة كل التحديات بمختلف 
 .أشكالها

وأضاف الزعبي: إن خطاب السيد الرئيس بشار األسد يذكرنا جميعًا 
مل بالعمل على أرض بأن بناء االقتصاد اليوم يتطلب منا تجسيد شعار األ

الواقع والعمل على تغيير األدوات االقتصادية الالزمة لذلك وتبني رؤية 
واضحة واستراتيجية في جميع القطاعات للنهوض باالقتصاد الوطني 

 .وذلك من خالل مانملكه من امكانيات في مجاالت عملنا كافة
ن وأكد رئيس مجلس اإلدارة على أن بنك سورية الدولي اإلسالمي ل

يتوانى عن المشاركة بكل طاقاته في تعزيز صورة الوطن الغالي الغني 
بثرواته وقدرات أبنائه، فالمرحلة القادمة لن تكون سهلة وتتطلب تضافر 

 .الجهود والتعاون وحشد الطاقات من أجل إعادة البناء والتعمير
من جهته عبر السيد بشار الست الرئيس التنفيذي للبنك عن سعادته 

جد بين عمالئه في حلب وااللتقاء بالحضور وفخره بنجاح البنك، بالتوا
 .2007وأثنى على كل من ساهم في نجاح مسيرة البنك التي بدأت عام 

وأكد الرئيس التنفيذي على ماجاء في خطاب القسم للسيد الرئيس 
بشار األسد عن أهمية االنتاج وتوزيعه، أي بالعمل وزيادة الكميات تتغير 

 .تصاد، ألنها تعتبر أساس تحسن االقتصاد والوضع المعيشيمؤشرات االق
وأكد الرئيس التنفيذي على أن البنك ماض في استراتيجيته التوسعية 
بافتتاح الفروع الى جانب زيادة عدد الصرافات اآللية لتقديم مجموعة 
متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة 

 .يحة ممكنةاالسالمية ألكبر شر 
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واستعرض الرئيس التنفيذي نتائج أعمال البنك حتى نهاية النصف 
حيث حقق أرباحًا صافية بعد الضريبة  2021األول من العام الجاري 

وبدون األرباح الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي بلغت 
مليارات ليرة سورية، وفي جانب الموجودات تخطى مجموع أصول   9نحو
مليار ليرة، بينما وصل إجمالي اإليداعات لدى البنك  2400ك حاجز البن

مليار ليرة، وبلغ مجموع حقوق المساهمين حوالي  2100إلى أكثر من 
 805مليار ليرة، وبلغ صافي حجم المحفظة التمويلية للبنك نحو  167

مليارات ليرة، وهذه األرقام تشير إلى مكانة البنك المتميزة ضمن القطاع 
رفي السوري وقدرته على مواصلة تحقيق التقدم والمزيد من النتائج المص

 .االيجابية
وتم خالل الحفل تقديم درع تكريمي للسيد محمد أوبري نائب رئيس 
مجلس اإلدارة السابق تقديراً لجهوده وعطائه المتميز في خدمة البنك طوال 

 .فترة تواجده في مجلس إدارته
شكر إلى إدارة البنك على هذه اللفته من جهته توجه السيد أوبري بال

الكريمة وأضاف: أنا على ثقة بأن مجلس اإلدارة الحالي سيعمل جاهدًا 
على متابعة مسيرة النجاح والتميز والمضي قدماً في تقديم أفضل ما يمكن 
في سبيل تعزيز مكانة البنك ضمن القطاع المصرفي األمر الذي ينعكس 

بالبنك من مساهمين ومودعين  على جميع األطراف ذات العالقة
 .ومتعاملين

 
 :معلومات عن البنك
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( مليارات ليرة 5تأسس بنك سورية الدولي اإلسالمي برأسمال مقداره )
مليار ليرة وبدأ تقديم أعماله المصرفية  15سورية وقام برفعه ليصل إلى 

 .2007في الربع الثالث من عام 
 منتشره في مختلف فرعًا ومكتباً  28ويبلغ عدد فروعه ومكاتبه 

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

ألف  13الخاصة من حيث عدد المساهمين حيث بلغ عددهم حوالى 
مساهم، ومن أهم غايات البنك توفير وتقديم الخدمات المصرفية وفق 

كام الشريعة اإلسالمية وممارسة أعمال التمويل واالستثمار القائمة على أح
غير أساس الفائدة في جميع صورها وأشكالها، والمساهمة في عملية 
التنمية االقتصادية في سورية من خالل قيام البنك بالمساهمة في عملية 

لمختلفة التمويل واالستثمار الالزمة لتلبية احتياجات المشاريع اإلنمائية ا
بما ينسجم وأحكام الشريعة اإلسالمية، إضافة إلى تحقيق نمو دائم 
    .ومتصاعد في الربحية وفي معدالت العائد على حقوق المساهمين

http://syrianexpert.net/?p=59239 
 

إخفاق لمصلحة ” .. شبر ماء” مؤسسة حكومية تغرق في  - 23
 الوكالء

 16/08/2021 :الوطن 
ناعة زياد صباغ عن سبب عودة تسليم الوكالء للمياه كشف وزير الص

المعدنية، بعد أن تم االتفاق منذ أيام على حصر توزيع كامل إنتاج معامل 
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تعبئة المياه المعدنية للسورية للتجارة، أنه بهدف تحقيق اكبر كمية توزيع 
أفقي للمنتج. وقال : إن السورية للتجارة اقتصر توزيعها لهذه المياه على 

االتها، ولم تتمكن من إيصال المياه إلى كل المناطق، حيث كانت ص
 .تصل من الوكالء

وبين الصباغ أن دور الشركة العامة لتعبئة المياه ليس دورًا تسويقيًا 
وهي تنتج الكميات المطلوبة من المياه ويتم توزيعها إلى مناطق االستهالك 

ولوية في ذلك، من وكالء معتمدين ومن القطاع العام الذي يعطى األ
والوزارة تهدف إلى إيصال المياه إلى كل مواطن بأيسر الطرق بعيدًا عن 

 .السمسرة والعموالت
وأكد الصباغ أن إعادة تسليم الوكالء ستكون فقط للمناطق التي ال 
تصلها سيارات السورية للتجارة أو ال يوجد فيها منافذ للسورية للتجارة. 

إنتاجها للسورية للتجارة خالل الفترة وعن عدم تسليم المعامل كامل 
الماضية بين وزير الصناعة أن المشكلة ليست في ذلك بل بأنه خالل 
الشهر الماضي وهذا الشهر كان هناك طلب كبير على المياه المعدنية، 
في وقت ليست فيه معامل المياه قادرة على االستجابة لهذا الطلب الكبير 

طاقة إنتاجية محددة، وال يمكنها أن ترفع االستثنائي، ألن لهذه المعامل 
 .إنتاجها وفق هذا الطلب االستثنائي

معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أوضح 
أن هناك تالعبًا كبيرًا في توزيع المياه المعدنية، وقامت الوزارة من خالل 

أعلى مما مديريات التجارة الداخلية بضبط عشرات حاالت البيع بسعر 
هو محدد، واحتكار هذه المادة في ذروة الحاجة إليها، واألهم من كل ذلك 
أن هناك البعض من الوكالء يقوم بتحويل حصته بعد أن يحملها في 
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السيارات إلى محافظات غير المحافظات المخصصة لها نتيجة حصوله 
على ربح أكبر، مما يحرم تلك المحافظة من هذه الكمية، وأضاف شعيب 
إن الوزارة طلبت من معامل المياه جداول بالكميات التي تسلم لكل وكيل 
ووضعت دوريات حماية المستهلك في المعامل لمراقبة التحميل، ومن ثم 
مراقبتها عند التوزيع للمواطنين، ومع ذلك لم يلتزم هؤالء الوكالء بالتوزيع 

ف الصحيح، وال بالبيع وفق السعر المحدد، وهناك ضبوط في مختل
المحافظات حول الخلل في عمل وكالء التوزيع، وتمت مراسلة وزير 
الصناعة بكتاب رسمي بجميع مخالفات الوكالء والضبوط التموينية التي 
نظمت بحق من خالفوا سواء لجهة التوزيع أم لجهة االحتكار أم رفع 

 .األسعار
المدير العام للسورية للتجارة أحمد نجم أوضح أن المؤسسة لم تدع 
إلى االجتماع الذي عقد في مؤسسة الصناعات الغذائية لبحث موضوع 
إعادة التوزيع للوكالء، ألن هناك رغبة لدى شركة المياه بإعادة تسليم 
الوكالء، علمًا أن الحقيقة وبالرغم من اإلعالن عن حصرية تسليم المياه 

واستمرت للسورية للتجارة واالجتماعية العسكرية، لكن لم يتم االلتزام بذلك 
عمليات تسليم الوكالء، في وقت لم تلتزم معامل تعبئة المياه بتسليم ما 
تطلبه فروع السورية للتجارة، حيث كانت ترسل سيارات المؤسسة إلى 
المعامل، وال يتم تعبئتها بالمياه بحجج غير مقنعة منها أنه بعد الساعة 

في وقت الثالثة ال يوجد عمال تحميل، ومرة أنه ال توجد كميات، 
استطاعت فيه السورية للتجارة أن توفر هذه المياه ليس فقط عبر صاالتها 
المنتشرة في المدن والريف، إنما كذلك من خالل السيارات الجوالة التي 
أصبحت تبيع للجميع في األحياء والقرى التي ال يوجد فيها صاالت 
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اه، للسورية، ولكن لألسف لم نحصل على الكميات المطلوبة من المي
ونحن ال يمكن أن نبيع هذه المادة بالجملة أو نصف الجملة، ألن دورنا 

 .هو توفيرها للمستهلك
المدير العام لمؤسسة الصناعات الغذائية ريم حللي أكدت أنه تقرر 

لهم بهدف عدم « فركة أذن»أمس إعادة التوزيع للوكالء بعد أن تم إجراء 
جارة عن إيصال هذا المنتج البيع بسعر زائد، ونتيجة عجز السورية للت

إلى جميع المستهلكين سواء البيع بالجملة أم نصف الجملة، ألن السورية 
للتجارة كانت تبيع فقط للمستهلكين، وهناك في السوق موالت ومطاعم 
وفنادق تحتاج لكميات كبيرة يجب أن يتم تزويدها بها، ولذلك اعتبارًا من 

ا تحتاجه من كميات مياه مباشرة اليوم سيتم إعطاء كل هذه الفعاليات م
من المعامل. وأكدت حللي أنها حذرت الوكالء خالل اجتماعها بهم أمس 
من أي مخالفة في عمليات التوزيع أو األسعار، وأي وكيل سيخالف سيتم 
حرمانه ليس من العقد مع المياه إنما من التعاقد مع جميع مؤسسات 

 .الدولة
احيتي االحتكار أو األسعار وعن مدى ضبط مخالفات الوكالء لن

أكدت حللي أنها طلبت من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبط 
عمليات التوزيع ومراقبة األسعار، لكن الوزارة لم تقدم مخالفة واحدة ألي 

 .من الوكالء
 http://syrianexpert.net/?p=59222  الوطن

 

صغر والصغيرة تساؤالت كثيرة حول القروض المتناهية ال - 24
 والمتوسطة
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 )منقول( 
تساؤالت كثيرة حول القروض المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، 
من هي الفئات التي يمكنها الحصول عليها والغاية منها، وشروطها، 
وأقصى حد لسقف القروض، وما اإلجراءات المتخذة في حال التعثر 

 وأبرز األسباب التي تؤدي لتعثر المشروع ؟.
ذلك، بّين معاون المدير العام للشؤون اإلدارية ومدير التسليف  حول

الهدف من القروض “في مصرف التسليف الشعبي عدنان حسن، أن 
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتنشيط حركة االقتصاد وتمويل 
الفعاليات التجارية وإعادة النشاط االقتصادي وزيادة اإلنتاج، وسيتوجه 

القروض للحرف والمهن والمشاريع الصناعية، إضافة إلى المصرف لمنح 
تمويل الفعاليات الحرفية والمهنية في المناطق والمدن الصناعية، وأيضًا 
منح القروض ألصحاب القطاع المهني كاألطباء و الصيادلة بأنواعهم 
سواء صيادلة زراعيين أو بشريين أو بيطريين، وللمخابر والمشافي، ُدور 

كاديميات، ُدور الحضانة، المدارس الخاصة، وأيضاً ألصحاب األشعة، األ
الفعاليات في القطاع التجاري الذين لديهم سجل تجاري في غرفة التجارة، 

 ”.باإلضافة لمنح قروض لمشاريع الطاقة البديلة
أن سقف القروض بالنسبة للقروض “وبين حسن لصحيفة تشرين، 
يرة، أما القروض الصغيرة مليون ل ٣٠المتناهية الصغر ستكون لغاية 

 ”.مليون ليرة ٥٠٠مليون ليرة، و المتوسط فسقفه لغاية  ٢٠٠لغاية 
القرض ُيمنح بعد دراسة الفعالية والغاية من “ولفت حسن إلى أن 

القرض، وأن غاية التمويل لرأس مال عامل أي بقصد شراء بضاعة 
لمدة عام ٪ من صافي مالءته وتمَنح ٦٠لفعاليات قائمة تصل نسبته إلى 

باإلضافة إلى منح التمويل لغاية تعويض نقص السيولة  كحد أقصى، 
الناجم عن التأسيس شريطة عدم مضي عام واحد على تأسيس الفعالية، 

 ٣٪ من صافي مالءته لمدة ٦٠وفي هذه الحالة ُيمَنح القرض أيضًا 
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 سنوات كحد أقصى، أما الغاية الثالثة للتمويل فهي لصالح شراء تجهيزات
٪ ٦٠ثابتة، وإذا كانت الفعالية تجارية أو خدمية أو مهنية فيمّول بنسبة 

٪ من قيمة التجهيزات لمدة خمس سنوات، وفي ٦٠من صافي مالءته أو 
حال كانت التجهيزات لصالح أكاديميات أو مشاريع سياحية أو صناعية 
أو مشاٍف أو ُدور أشعة فيمكن أن تصل مدة القرض إلى عشر سنوات 

 “.صىكحد أق
أنه في البداية “أما عن شروط الحصول على القرض، لفت حسن إلى 

يجب إرفاق طلب القرض بكل الوثائق المطلوبة فإذا كانت فعالية مهنية 
فيجب وجود شهادة مهنية وتراخيص و ثبوتيات تثبت مكان الفعالية سواء 
كان سند ملكية أو عقد إيجار أو عقد بيع قطعي مصدقًا من المالية أو 

كم المحكمة، باإلضافة إلى السجل التجاري أو التراخيص من البلدية ح
وعقود اإليجار، وإرفاق نموذج يقّدم فيه لمحة عن مشروعه وبيان مالي 

 ”.وقائمة التدفقات النقدية، أي دراسة مالية متكاملة
مصرف التسليف الشعبي قّدم التسهيالت “وأشار حسن إلى أن 

الل االكتفاء بالبيانات المالية على طلب للمشاريع متناهية الصغر من خ
القرض، أما القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فعلى المتعاِمل تقديم 

سنوات سابقة مقررة ومعتمدة من ِقبل محاسب قانوني،  ٣بيانات مالية عن 
إضافة إلى الضمانات التي سيقّدمها وهي وثائق على نوعين األولى 

المصرف للقروض التي تمَنح لحد خمسة  ضمانات شخصية ويوافق عليها
ماليين وتشمل عاملين دائمين في الدولة لتغطية قسط القرض، أو كفالء 
تجار أصحاب فعاليات اقتصادية إنتاجية مهنية مرخصة، والنوع الثاني 
من الضمانات هو العينية للقروض التي تتجاوز الخمسة ماليين ليرة وفي 

طالب القرض ضمانات عينية وهي على  هذه الحالة يجب أن يقدم العميل
أنواع وأهمها الضمان العقاري ويجب أن يكون ملكًا له أو مسجاًل في 
المصالح العقارية، شرط أن يكون باسم العميل أو باسم أي أحد آخر 
يملك هذه الضمانة ويقدمها للمقترض، الفتًا إلى أن البنك يوافق أيضًا 
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ة في المناطق أو المدن الصناعية على الضمانات إذا كانت مقاسم موجود
وفي هذه الحالة يكون العميل مسددًا قيمة األرض للمنطقة الصناعية 
وبالتالي يحق للمصرف وضع إشارة الرهن على المقسم، باإلضافة إلى 
تقديم الوثائق من بيان مساحة أو إخراج قيد عقاري للعقار أو بيان داللة، 

٪ من مبلغ ١٥٠التي يجب أن تغطي ويتم تقييم هذه الضمانات العقارية 
القرض وفوائده، موضحًا أن المصرف يوافق أيضًا على ضمانات 
الحسابات الجارية والودائع والكفاالت المصرفية وشهادات االستثمار على 
اعتبار أن مصرف التسليف الشعبي الوحيد الذي يصدر هذه الشهادات 

دة لصاحبها ويحصل فلذلك يقبلها البنك كضمانة للقرض و تبقى الشها
 ”.على الفوائد منها

فيجب على طالبه والسيما من “ولفت حسن إلى أنه بالنسبة للقرض، 
لديه مشروع جديد تقديم دراسة تحتوي على الجدوى االقتصادية من 
المشروع يبين فيه جدول التدفق النقدي لتسديد القرض، وتنبيه صاحب 

الجتها قبل البدء بالتمويل المشروع في حال وجود أي خلل فيه وضرورة مع
له، مبينًا أن البنك يصرف القرض للعميل على مراحل أي حسب نسب 
اإلنجاز أما إذا كان المشروع ينَجز على مراحل فالقرض يصرف التمويل 
على مراحل، ففي حال أدى نسب اإلنجاز في المرحلة األولى يتم االنتقال 

المشروع يتطلب صرف القرض  إلى المرحلة التي تليها وهكذا، أما إذا كان
 ”.دفعة واحدة فيمكن ذلك

القرض متاَبع خالل مراحل التنفيذ إلى أن يبدأ “ولفت حسن إلى أن 
باالستثمار الفعلي وحتى ما بعد المنح توجد متابعة للفعاليات المستفيدة 
من القروض للتأكد من استمرارية الفعالية والضمانات، ومتابعة البيانات 

ر اإليرادات واألرباح بشكل دوري لضمان البنك أمواله المالية وتطو 
 ”.باإلضافة لالطمئنان بعدم التعثر

وعن اإلجراءات المتخذة في حال التعثر في أي مشروع ، أوضح 
أنه يتم النظر في أوجه التعثر، توجد إجراءات قانونية يلجأ إليها “حسن 
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ح ذلك للمصرف البنك، وإذا كان التعثر خارج إرادة العميل فعليه توضي
لتسوية القرض ويجب أن يقدم مبررات مقنعة  /٢٦لالستفادة من القانون/

عن سبب التعثر و يدرسها اختصاصيو البنك، وفي حال االقتناع 
بالمبررات تتم التسوية ، مبيناً أنه في كثير من األحيان العميل يعيد جدولة 

ير معينة يمكن و هيكلة القرض بعد دراستها من ِقبل البنك وفقًا لمعاي
 ”.الموافقة عليها أيضًا لتأجيل األقساط لتسديد آخر

يومًا على تاريخ تسديد القرض  ٩٠عند مضي “و بّين حسن أنه 
يصبح متعثرًا، و يلجأ البنك إلى عدد من اإلجراءات لتحصيل أمواله من 
خالل متابعة العميل و الضمانات التي قدمها ويمكن الحجز على أمالكه، 

، إذا كان خارج إرادة العميل فالمفروض أن يوضح المقترض ذلكوالتعثر 
 /٢٦وفي حال اقتنع المصرف بالمبررات فيمكنه االستفادة من القانون /

لتسوية القرض، الفتاً إلى أنه في كثير من األحيان بعض العمالء يعيدون 
جدولة وهيكلة القرض لتأجيل تسديد األقساط وفقًا لمعايير معينة ، وفي 

ل اقتنع البنك بالمبررات التي أدت إلعادة جدولة المشروع فتتم الموافقة حا
 “.على تأجيل تسديد األقساط

 )منقول(
 انتهى التقرير

The report ended 
Raport się zakończył 
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