مركزعمران للدراسات االستراتيجية
ً
ً
ً
مؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد في البناء العلمي واملعرفي لسورية واملنطقة دول ــة ومجتمعـ ــا ،تـ ــرقى لتكون مـ ــرجع ــا
لترشـيد الس ــياســات ورسم االســتراتيجيات.
ً
ً
ً
تأسس املركز في تشرين الثاني/نوفمبر  2013كمؤسسة دراسات تسعى ألن تكون مرجعا أساسا ورافدا في القضية
ُ
السورية في مجاالت السياسة والتنمية واإلدارة املحليةُ ،يصـدر املـركـز دراســات وأوراق منهجيــة تساند املسيرة العمـلية
للمؤسسـات املهتمــة باملس ــتقبل السوري ،وت ــدعم آليـات اتخاذ القـرار ،وتتفاعل مـع الفـواعل عبـر منصــات متخصصة
لتحقيـق التكامــل املعلوماتي ورسـم خـارطة املش ــهد.
تعتمد دراسات املركز على تحليل الواقع بأبعاده املتراكبة ،ينتج عنه تحديد االحتياجات والتطلعات ممـ ــا يمكـن م ــن وض ــع
الخطط التي يحـقـق تنفيذها تلك االحتيـاجات.

*وحدة املعلومات؛ وحدة متخصصة بجمع وتحليل املعلومات من مختلف املصادر العربية واألجنبية ،و ّ
تقدم
خدماتها البحثية لشبكة من املستفيدين من خالل إصدار خرائط وتقارير ميدانية وقياس الرأي العام
املتعلقة بالشأن السوري.
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ملخص تنفيذي
 تسعى حكومة النظام الستعادة وتأكيد مركزيتها في إدارة ملف التربية والتعليم ،لضمان استحواذها على الدعم األممي
ً
ونشر توجهاتها ،وفي مسعاها تواجه تحديا في مناطق اإلدارة الذاتية ،في حين تجد بيئة مساعدة في مناطق سيطرة
املعارضة في إدلب.
 يخضع ملف إصالح شركات القطاع العام للتجاذب بين الحكومة والنقابات العمالية ،في ظل توجه الحكومة إلعادة
ً
ً
ً
النظر بسياساتها تجاه هذا القطاع بهدف إعادة هيكلته وضبط نفقاته وجعله قطاعا مربحا ورافدا للخزينة العامة،
ً
ويبدو بأن هذه التوجه نابع أيضا من رغبة حلفاء النظام الروس واإليرانيين للسيطرة على املفاصل األساسية لهذا
القطاع االستراتيجي بعقود استثمارية ذات آجال طويلة.
ً
ً
 شهدت انتخابات اإلدارة املحلية إقباال ضعيفا ،وقد أظهرت نتائجها هيمنة البعث عليها ،ونجاح إيران بإيصال مؤيديها
لعضوية عدد من املجالس ،في حين لم تبدي روسيا اهتمامها االنخراط بهذه االنتخابات.
 بخصوص اإليرادات املحلية فقد تم شرحها في سياق نص تقرير الرصد بحيث تتضمن :اإليرادات املحلية للنظام
واملتأتية على تحصيل الضرائب والرسوم وإعادة النظربقيمة بدالت استثماراألمالك العامة وتزايد إنتاج النفط
والغاز.
 تنامت اإليرادات املحلية للنظام من  321مليارل.س (حوالي  740مليون  $باحتساب سعر صرف  )434في  2017لتصل
إلى حوالي  410مليارل .س في ( 2018حوالي  945مليون )$بحسب بيان املوازنة العامة للدولة ،دون أن تبلغ بعد مستوى
ما كانت عليه قبل .2011

ً
 تكثفت ضغوط إيران على النظام ملنحها مزيدا من العقود االستثمارية في ظل شكوك حيال تنفيذ هذه العقود ،ولعل
األهم تنامي دور أذرع الحرس الثوري االقتصادية في االقتصاد السوري.
 تواصل موسكو تمددها باالقتصاد السوري عبر نيل عقود استثمارية ،في حين يلحظ تنامي اهتمامها باالستحواذ على
ً
شركات القطاع العام الرابحة اقتصاديا.
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الواقع احلوكمي واإلدارة احمللية
تركزت أولويات حكومة النظام السوري خالل شهر أيلول  2018على امللفات التالية :التربية والتعليم ،املهجرين ،إصالح
واستثمار القطاع العام وانتخابات اإلدارة املحلية.
البداية بملف التربية والتعليم ،أقر مجلس الوزراء خطة لتطوير منظومة التعليم العالي تشمل البنية التحتية والبحث
العلمي واملناهج الجامعية ،ويقدر عدد الطالب الجامعيين بما يزيد عن  700ألف طالب يتوزعون بين  42ألف طالب في
الجامعات  22الخاصة ،و 693ألف طالب وطالبة جامعية في الجامعات الحكومية الثمانية)1(.

باالنتقال إلى التعليم األساس ي ،تجهزت وزارة التربية بكادرها املقدر ب ـ  300ألف بين مدرس وإداري الستقبال ما يزيد عن
أربعة ماليين طالب وطالبة يتوزعون على أكثر من  15ألف مدرسة( ،)2حيث قامت وزارة التربية بإعادة تأهيل  786مدرسة
منها؛  660مدرسة من املوازنة االستثمارية للوزارة ،و 40مدرسة من موازنة الخطة اإلسعافية و 86مدرسة بالتعاون مع
املنظمات الدولية( ،)3مع اإلشارة إلى توقف منظمة اليونيسيف عن تقديم الدعم للطالب بحسب ما أفاد به وزير التربية(،)4
كما تم طباعة الكتب املدرسية املجانية بزيادة قدرها  15مليون كتاب مدرس ي عن العام املاض ي وبكلفة قاربت  11مليار
ل.س (حوالي  25مليون  $على أساس سعر صرف  434ل.س لكل دوالر أمريكي))5(.

مالك وزارة التربية
الكادر التدريس ي واإلداري
300000
3.365.000
طالب املرحلة األساسية
330810
طالب املرحلة الثانوية
71285
طالب التعليم املنهي
19963
طالب التعليم التقاني
مالك وزارة التربية

فيما يتعلق بملف املهجرين ،تواصل موسكو الترويج لخطتها بخصوص عودة الالجئين السوريين ،وذلك بالتنسيق مع
حكومة النظام وبالتواصل مع الدول والوكاالت األممية املعنية باألمر ،حيث أفادت إحصائيات مركز استقبال وتوزيع
ً
وإقامة الالجئين التابع لوزارة الدفاع الروسية (تأسس في تموز  ))6(2018عن عودة  247041شخصا لسورية منذ أيلول
 ،2015غالبيتهم قدموا من خالل املعابر الحدودية مع لبنان)7(.

طلب مجلس الوزراء من وزارة األشغال العامة واإلسكان اإلسراع بإنجاز خطة إصالح القطاع العام اإلنشائي وإقرار ميزات
تفضيلية لهذه الشركات ملدة عام وتأمين جميع مستلزماته ،كما طلب املجلس من وزارات الصناعة واملوارد املائية وهيئة
) (1فادي بك شريف ،التعليم العالي  693ألف طالب في  8جامعات حكومية ،جريدة الوطن ،تاريخ  .2018-09-23رابط إلكتروني https://bit.ly/2RDSWJA
( 14 )2ألف مدرسة جاهزة للعام الدراس ي الجديد ،جريدة تشرين ،2018-09-01 ،رابط إلكتروني https://bit.ly/2C2OIpd
( 4 )3ماليين طالب يقرعون أجراس العودة إلى املدارس في  15ألف مدرسة ،جريدة البعث ،تاريخ  ،2018-09-03رابط إلكتروني https://bit.ly/2Ntlz94
( )4محمود الصالح ،وزير التربية للوطن :اللباس املدرس ي إلزامي هذا العام ،جريدة الوطن ،تاريخ  ،2018-09-02رابط إلكتروني https://bit.ly/2OIjaMl
ً
( )5غيداء حسن 11 ،مليار ليرة قيمة الكتب املوزعة للطالب مجانا ،جريدة تشرين ،تاريخ  ،2018-09-04رابط إلكتروني https://bit.ly/2C3sDHt
( )6روسيا تنش ئ في سوريا مركزا الستقبال وتوزيع وإيواء الالجئين ،روسيا اليوم ،تاريخ  ،2018-07-18رابط إلكتروني https://bit.ly/2NETVpI
(( )7النشرة اإلعالمية مركز استقبال وتوزيع وإقامة الالجئين ( 13تشرين األول  ،)2018وزارة الدفاع الروسية ،رابط إلكتروني https://bit.ly/2QR33tl
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التخطيط والتعاون الدولي وضع آلية تنفيذية لدعم استمرار استثمارات القطاع العام في مجال تعبئة املياه املعدنية "مياه
ً
را للعوائد االقتصادية املجدية التي يحققها االستثمار في هذا القطاع)8(.
الشرب" نظ
استحوذ تنظيم انتخابات اإلدارة املحلية على اهتمام الحكومة ووزاراتها ،حيث أدلى ما يزيد عن  4مليون ناخب بأصواتهم
ً
في االنتخابات من أصل  16.349.357ممن يحق لهم التصويت الختيار  18478مرشحا بحسب ما أعلن عنه رئيس اللجنة
ً
القضائية العليا لالنتخابات سليمان القائد( ،)9ليتم الحقا إصدار املرسوم رقم  3044املتضمن أسماء أعضاء مجالس
املحافظات الفائزين بانتخابات اإلدارة املحلية ،وكذلك املرسوم رقم  305املتضمن أسماء أعضاء مجالس مدن مراكز
املحافظات الفائزين في انتخابات اإلدارة املحلية.
استمرت وزارة اإلدارة املحلية والبيئة تقديم املساعدات واإلعانات املالية ملجالس الوحدات اإلدارية ،حيث خصت
الوزارة محافظة ريف دمشق بـ  500مليون ل.س (حوالي مليون و 150ألف  )$لالرتقاء بواقع النظافة في املحافظة ،سيما
ً
في املناطق التي تمت استعادتها مؤخرا في الغوطة الشرقية ،كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ مليار وخمسمئة
مليون ل.س (حوالي  3و 500ألف  )$من اإليرادات املحلية لدعم املوازنة املستقلة لتنفيذ مشاريع خدمية في كل من
محافظتي دمشق والقنيطرة.
في سياق متصل ،وافقت وزارة املالية على تمويل موازنة محافظة ريف دمشق بمبلغ  5.7مليار ل.س (حوالي  13مليون )$
من أصل  6.6مليار ل.س (حوالي  16مليون  )$كانت قد طلبتها املحافظة لتمويل موازنتها للعام املقبل ،كما أنهت محافظة
ريف دمشق إعداد الدراسات ذات الصلة لتأسيس تأسيس شركة قابضة للمحافظة على غرار محافظة دمشق)10(.

( )8نتائج األحد الحكومي تحفيز املهجرين للعودة إلى منازلهم ،جريدة الوطن ،تاريخ  ،2018-09-03رابط إلكتروني https://bit.ly/2zWpMhM
( ) 9محمد منار حميجو ،الخاسرون يطعنون بالنتائج خالل  5أيام من صدور املراسيم والقرارات .جريدة الوطن ،تاريخ  ،2018-09-23رابط إلكتروني
https://bit.ly/2Qyj6fu
( )10عبد املنعم مسعود 661 ،مركز انتخابي في ريف دمشق ..عدس تقيم  1276كتلة بناء في حرستا و 500مليون لترحيل القمامة في الغوطة الشرقية ،جريدة الوطن ،تاريخ
 .2018-09-10رابط إلكتروني https://bit.ly/2RrX8Mp
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أبرز معطيات االقتصاد السوري
املصارف واملؤسسات املالية
ً
 أظهرت القوائم املالية للمصارف الخاصة التقليدية ( 11مصرفا) للنصف األول من  2018عن تشكيل مخصصات
تدني التسهيالت االئتمانية للديون املنتجة وغيراملنتجة بمجموع قدره  74.1مليار ل.س (حوالي  171مليون  ،)$حيث
تشكل هذه املخصصات ما نسبته  %23.7من إجمالي التسهيالت االئتمانية املمنوحة من املصارف التقليدية بنهاية
النصف األول من .2018

ً
 بلغت الودائع بالليرة السورية لدى املصارف الخاصة التقليدية واإلسالمية ( 14مصرفا) بنهاية عام  2017حوالي 529.9
مليار ل.س أي حوالي مليار و 226مليون دوالر أمريكي ( ،)%41.6مقارنة مع الودائع بالعمالت األجنبية والبالغة (بعد
تقويمها بالليرة السورية)  744.06مليار ل.س أي حوالي مليار و 700مليون دوالر أمريكي ( )%58.4أي نحو  1.7مليار $
على أساس سعر صرف .434
 بلغ إجمالي التسهيالت االئتمانية املمنوحة من املصارف التقليدية لنهاية النصف األول  2018حوالي  313.3مليار ل.س
(حوالي  722مليون  )$مرتفعة بنسبة  %16.1عما كانت عليه بنهاية  2017والبالغة حينها  270مليار ل.س.
 بلغت ودائع العمالء لدى املصارف التقليدية حوالي  686.5مليار ل.س (حوالي مليار و 600مليون  ،)$في حين بلغت
ودائع البنوك حوالي  148.8مليار ل.س (حوالي  343مليون  ،)$أما أرصدة الحسابات الجارية للعمالء في املصارف
اإلسالمية فقد تخطت  178.7مليار ل.س ،بينما كانت إيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالية لدى
املصارف اإلسالمية حوالي  260مليار ل.س (حوالي  600مليون .)$
ً
ً
 حققت املصارف السورية التقليدية الخاصة ( 11مصرفا) أرباحا تشغيلية تقدر بحوالي  14.2مليار ل.س (حوالي 32
مليون  )$في النصف األول من  ،2018بانخفاض نسبته % 4.6عما كانت عليه في النصف األول من العام  ،2017في
حين ارتفاع صافي التسهيالت االئتمانية املباشرة املمنوحة من املصارف التقليدية الخاصة في  6أشهر من العام 2018
قرابة  27باملئة عما كانت عليه نهاية العام  2017حيث بلغ صافي التسهيالت االئتمانية املتراكمة للمصارف التقليدية
نحو  187.5مليار ل.س (حوالي  432مليون  )$في نهاية حزيران املاض ي وذلك مقارنة مع  147.7مليار ل.س (حوالي 340
مليون  )$في نهاية حزيران .2017
 طلب رئيس الحكومة من وزيري املالية واالقتصاد التنسيق مع حاكم مصرف سورية املركزي إلعداد دراسة حول
إمكانية افتتاح مصارف جديدة أو فروع ملصارف عاملة في البلد في املناطق الحرة ،الستقطاب ودائع السوريين في
الخارج.

ً
 عدل مصرف التسليف الشعبي نسبة الفوائد املمنوحة من قبل املصرف ،لتصبح صفر بدال من  %1للحسابات
ً
الجارية ،بينما بقي معدل الفائدة للودائع ألجل ملدة شهر  %7كما كان معموال بها ،بينما أصبح للوديعة ملدة  3أشهر
ً
ً
 %7.25بدال من  ،%7وللوديعة ملدة  6أشهر  %7.5بدال من  ،%8وللوديعة ملدة  9أشهر أصبح معدل الفائدة %7.75
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ً
ً
ً
بدال من  ،%9للوديعة ملدة سنة  %8بدال من  ،%10للوديعة ملدة  18شهر  %8.25بدال من  ،%10.5وللودائع ملدة
ً
سنتين أصبحت  %8.5بدال من .%11
 بلغ عدد القروض املنفذة من قبل مصرف التسليف الشعبي منذ بداية استئناف عمليات املنح وحتى نهاية تموز املاض ي
ً
مليونا و 153ألف قرض بمبلغ يزيد على  45مليار ل.س (حوالي  104مليون  ،)$منها أكثر من  450ألف قرض منحت
ً
خالل  2017بمبلغ  19.8مليار ل.س ،وأكثر من  190ألف قرض ُمنحت منذ بداية  2018بمبلغ يزيد أيضا على 8,3
ً
ً
ً
مليارات ل.س .أما الودائع ،فقد حققت نموا ملحوظا أيضا بنسبة .%21,20
 بلغ حجم قروض املصرف الزراعي التعاوني منذ بداية  2018وحتى تموز  1,467,133,000ل.س (حوالي  3مليون .)$
 تضمنت الخطة التسليفية للمصرف التجاري السوري لعام  2018منح تسهيالت غير مباشرة بمبلغ  100مليار ل.س
(حوالي  231مليون .)$
 كشف مدير عام املصرف الصناعي قاسم زيتون عن بيع  10ضمانات عقارية بقيمة تجاوزت مليار ليرة سورية تعود
ملتعثرين كبار عن سداد قروضهم للمصرف.
البنك
البركة سورية
سورية الدولي
اإلسالمي
بيمو السعودي
الفرنس ي
سورية واملهجر
الدولي للتجارة
والتمويل
الشام اإلسالمي
عودة
فرنسبنك سورية
قطر الوطني
بيبلوس
العربي
الشرق
األردن سورية
سورية والخليج

ودائع العملة األجنبية
مقومة ب ـ ل.س في 2017

ودائع ل.س في
2017

صافي التسهيالت االئتمانية
املباشرة النصف األول من
2018

صافي التسهيالت االئتمانية
املباشرة النصف األول من
2017

180.2
77

55
47.7

-----

-----

96.7

107.7

56.5

42.9

113.3
57.1

35.2
46.5

7.8
17.4

4
16.7

49.7
45.6
49
11.6
8.5
22
8.5
6.4
18.7

29.2
38
30.7
13
34.5
26.4
23.5
14.7
27.8

--12.0
26.6
5.39
18.5
7.8
21.5
7.9
6.5

--9.9
21.1
3.3
15
8.3
11
9.5
6.07

ودائع البنوك السورية الخاصة بنهاية ( 2017األرقام باملليارات السورية)

 توقع املدير التنفيذي لـ سوق دمشق لألوراق املالية عبد الرزاق قاسم إدراج شركتي االتصاالت الخليوية (سيريتل
و )MTNفي بورصة دمشق بنهاية العام الحالي ،إال في حال تم منحهما مهلة سنة إضافية.
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 حققت شركات التأمين زيادة في أقساط فروع التأمين املختلفة خالل النصف األول من  ،2018حيث بلغت
 17.395.373.877ل.س (حوالي  40مليون  ،)$وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام املاض ي  ،2017حيث بلغت
 14.029.099.619ل.س سورية (حوالي  32مليون  ،)$أي بزيادة قدرها  3.366.274.258ل.س.
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املؤسسة
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السورية
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2017

توزع أقساط التأمين على شركات التأمين في السوق السورية

ً
 أصدر مجلس مفوض ي هيئة األوراق املالية السورية قرارا باملوافقة على توزيع أسهم مجانية لشركة العقيلة بقيمة
 350مليون ل.س ،وقد تأسست شركة العقيلة للتأمين بنهاية .2007

املالية العامة
 رفدت وزارة السياحة خزينة الدولة بـ  300مليون ل.س (حوالي  691ألف دوالر أمريكي) ،كدفعة من حصتها بأرباح
فندق شيراتون دمشق ،وبما يزيد عن  250مليون ليرة كدفعة من حصة الوزارة من أرباح فندق الداما الروز الذي
تجاوزت أرباحه الـ  200مليون ل.س عن شهر آب من .2018
 ارتفاع عائدات مجلس مدينة طرطوس السنوية من العقود والرخص عقب إعادة تقييم االستثمارات وعددها 319
واالشغاالت وعددها  623ومشاريع  BOTوعددها  19ضمن الوحدات اإلدارية من 130503156ل.س (حوالي 301
ألف دوالر أمريكي) إلى  422964365ل.س (حوالي  975ألف دوالر أمريكي).
 أفاد مدير الجمارك بتحقيق نحو  138مليار ل.س (حوالي  318مليون  )$كإيرادات خالل النصف األول من ،2018
بزيادة  25مليار ل.س عن الفترة نفسها من ,2017
 بلغ عدد قرارات الحجز االحتياطي خالل النصف األول من  2018بحسب الجهاز املركزي للرقابة املالية نحو  13قرار
ملبلغ  84923169ل.س ،كما تم تعديل خمسة قرارات حجز ملبالغ  253116853ل.س ،ورفع الحجز االحتياطي للفترة
ً
نفسها لـ  11موضوعا تخص مبالغ  9688859ل.س ،كما تجاوزت املبالغ املحصلة من القروض املتعثرة بين نهاية
ً
 2017والنصف األول من  2018حاجز الـ  125مليارا من مجموع الكتلة اإلجمالية التي تصل إلى نحو  280مليار ل.س.
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ً
 إصدار املرسوم رقم  299للعام  2018القاض ي بتعيين د .حازم يونس قرفول حاكما ملصرف سورية املركزي ،كما تم
ً ً
ً ً
تسمية د .مدين علي مديرا عاما للمصرف العقاري ،وتسمية د .عمر السعيد مديرا عاما للمصرف الصناعي.
 استوفت املؤسسة العامة ملياه الشرب في دمشق ما يزيد عن ملياري ل.س خالل الـ  7أشهر األولى من  2018كذمم
مرتبة على مشتركي املياه ،بزيادة قدرها أكثر من نصف مليار ل.س (حوالي مليون و 152مليون  )$عن الفترة نفسها من
.2017
 وافقت لجنة إعادة اإلعمار على تخصيص محافظات حلب والرقة ودرعا والحسكة بمبلغ  2مليار و 655مليون ل.س
(حوالي  6مليون  ،)$إلعادة التأهيل والترحيل وشراء الآليات واملواد الالزمة إلعادة اإلعمار.
الجهة املمنوحة

املبلغ

حلب

مليار

املؤسسة العامة للمناطق الحرة فرع حلب

 245مليون

وزارة التعليم العالي

 135مليون

درعا

مليار و 175مليون

وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي
الرقة

 45مليون
 300مليون

املشاريع املستهدفة
مشاريع استثمارية
تأهيل طرق
شراء آليات ومواد ترميم وترحيل أنقاض
إنجاز الدراسات للمرحلتين األولى والثانية ضمن
الخطة اإلسعافية لعام 2019
تأهيل املدينة الجامعية وسكن أعضاء الهيئة
التدريسية بالحسكة
صيانة الطرق وترحيل سواتر ترابية وصيانة الجزر
الوسيطة وأعمال الصرف الصحي
تأهيل مبنى مديرية الزراعة في درعا
شراء آليات خدمية ضرورية

توزع مبالغ لجنة إعادة اإلعمارعلى املحافظات خالل شهرأيلول 2018

النقل
 استعرضت الشركة العامة ملرفأ الالذقية في معرض دمشق الدولي خطتها لتوسيع املرفأ عن طريق إنشاء رصيف بحري
داخل مياه البحر ،إضافة إلى توسيع املرفأ حتى منتجع "روتانا أفامي"
 كشف فرع الالذقية للخطوط الحديدية عن مشروعين يتم العمل عليهما؛  )1مشروع نقل الحصويات من منطقة
ً
حسياء في حمص إلى الساحل السوري )2 ،ربط املرافئ من املنطقة الحرة سككيا.
 بلغ عدد الطائرات العاملة لدى السورية للطيران  ،4وتعمل املؤسسة على شراء  4طائرات من الطراز املتوسط
وطائرتين من الطراز العريض.
 قام فرعا مؤسسة اإلسكان العسكري والشركة السورية لالتصاالت بدرعا بأعمال إعادة تأهيل البنى التحتية في معبر
ً
نصيب الحدودي تمهيدا إلعادة الخدمات األساسية إليه.
 قررت وزارة النقل رفع رسوم عبور الترانزيت البري مقابل الحفاظ على قيمة رسوم املنافذ البحرية.
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الزراعة
 انخفاض عدد املكتتبين على بذار البطاطا للموسم املقبل في طرطوس بشكل كبير ،بسبب الخسائر الكبيرة التي مني
بها مزارعو البطاطا خالل املوسم املاض ي.

ً
 بلغ إجمالي املساحات املزروعة بأشجار التفاح بالسويداء  15719هكتارا تحتوي على  3.3ماليين شجرة ،منها 2.5
مليون مثمر.
 توقعت الشركة العامة لتجفيف البصل والخضار في سلمية أن يصل إنتاجها من البصل املجفف إلى  40طن ،وذلك
عقب توقفها عن اإلنتاج منذ .2011
 أفاد مدير املؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب يوسف قاسم بأن سورية شهد أسوأ موسم لتسويق القمح منذ
ً
التسعينيات ،حيث تم تسويق  300ألف طمن من القمح لهذا املوسم مقارنة ب ـ  460ألف خالل  ،2017كاشفا بالوقت
نفسه عن توريد  200ألف طن من القمح من روسيا ،لتتجاوز القيمة اإلجمالية لعقود توريد القمح من روسيا 2
مليون طن خالل عام ونصف.
 قامت املنظمة الدولية (الفاو) بتدريب  3200فالح وفالحة على زراعة الفطر.
 بحث وزير االقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل مع وزير الزراعة اللبناني غازي زعيتر عالقات التعاون
املشترك في املجال االقتصادي بين البلدين وأفق تطويرها وتعزيزها.
ً
 بلغ إنتاج محافظة السويداء من الزيتون  9764طنا بحسب تقديرات مديرية زراعتها ،وتقدر إجمالي املساحات
ً
املزروعة بأشجار الزيتون ب ـ  9973هكتارا ،تتضمن حوالي املليون و 300ألف شجرة مثمرة تتركز معظمها في املنطقة
الغربية من املحافظة.
 بدأت املؤسسة العامة للتبغ باإلجراءات الالزمة الستالم محصول التبغ ملوسم  2019-2018من املزارعين ،ويقدر
إنتاج التبغ لهذا املوسم ب ـ  12مليون كلغ.
 تشكيل لجنة تأسيسية للجمعية الفالحية التعاونية النوعية املتخصصة بتربية وتسويق الدواجن ،بهدف دعم إنتاج
الدواجن وتسويقها وتأمين مستلزمات اإلنتاج لقطاع الدواجن.
 كشف وزير املوارد املائية نبيل الحسن عن انخفاض وارد نهر العاص ي (بلغ  0.85م 3بالثانية) ،ليصل إلى  3.2م3
ً
بالثانية عقب اتصاالت مع الجانب اللبناني ،في حين هاجم الوزير تركيا معتبرا إياها عدو.

السياحة
 أفاد تقرير لوزارة السياحة السورية بارتفاع عدد القادمين لسورية من دول أوربا الغربية (بنسبة  )%63والهند
( )%231والصين ( )%46وإيران ( ،)%351وذلك حتى نهاية شهر تموز  ،2018مقارنة بالفترة نفسها من العام املاض ي.
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التجارة والصناعة
 بلغ عدد الشركات العاملة في سورية  80559شركة على اختالف أنواعها ،أما عدد الحاصلين عن السجل التجاري
فقد بلغوا  476ألف ،في حين بلغ عدد املنتسبين لغرف التجارة السورية لغاية بداية أيلول من الدرجات األولى والثانية
ً
والثالثة ممن يحق لهم الترشح في جميع املحافظات  13547مرشحا ،بينما يبلغ عدد من يحق لهم االنتخاب املسجلين
ً
في كافة الدرجات  123740مقترعا
 خصصت وزارة الصناعة مؤسساتها وجهاتها التابعة لها بمبلغ  6مليارات ل.س ضمن الخطة اإلسعافية لعام ،2018
أكثر من  2.6مليار ليرة ملصلحة شركات حلب.
 بلغ عدد املنشآت العاملة واملنتجة في املدينة الصناعية بالشيخ نجار  512منشأة ،كما تم تخصيص  450مقسم منذ
بداية  2018ملستثمرين جدد ،في حين بلغ عدد العمال في املدينة الصناعية أكثر من  20ألف عامل ،بحسب ما أفاد
به املدير العام للمدينة الصناعية بالشيخ نجار م .حازم عجان.
 قدمت وزارة الصناعة للجنة االقتصادية خطتها للنهوض بالقطاع الصناعي ،ومن جملة اقتراحاتها؛ إغالق عدد من
الشركات الخاسرة ،دراسة إمكانية اعتماد صيغ التشاركية والتفاهمات والشراكات املحدودة النطاق أو الشاملة ،فتح
باب االستكتاب على الشركات (كلي أو جزئي) ملستثمر واحد أو مجموعة مختارة من املستثمرين ،واللجوء إلى عقود
التأجير واإلدارة لتسيير وإدارة الوحدات االقتصادية اململوكة للدولة.
 كشف مدير معمل مزج الزيوت املعدنية في مصفاة حمص عن دراسة إلنتاج زيوت جديدة كانت تستورد من الخارج،
ويتوقع أن يبدأ اإلنتاج مطلع  ،2019يذكر بأن املعمل قد أضاف في  2016خطوط إنتاج جديدة لتصنيع مادة مانع
ً
ً
التجمد لتغطي احتياجات القوات املسلحة وشركة محروقات وبكمية  500طن سنويا تقريبا.
 أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلك بأن ال نية لرفع أسعار املواد األساسية في الفترة املقبلة ،سيما مع
عودة مناطق واسعة لإلنتاج الزراعي وتشغيل عدد من املعامل من جديد.
ً
ً
 بلغ عدد املنشئات الصناعية في مدينة حسياء الصناعية  230معمال ،باإلضافة إلى ترخيص أكثر من  980مقسما
ً
صناعيا ،ليتجاوز بذلك حجم االستثمار في املدينة الصناعية منذ تأسيسها ولغاية بداية  2018ما قيمته  250مليار
ل.س ،هذا وقد شهدت املدينة زيارات لرجال أعمال من روسيا وبيالروسيا ،ويتواجد فيها  3ثالث منشآت صناعية في
القطاع الهندس ي ملستثمرين لبنانين.
 تمكنت شركة سكر حمص من تشغيل معمل الكحول الطبي والصناعي التابع لها بعد توقف دام عدة أشهر لحين
تصريف مخزونها من املادة ،كما تمكنت الشركة من تشغيل معملي إنتاج الصابون وزيت دوار الشمس في حين بقي
ً
معمل السكر متوقفا لحين استجرار املادة علما أن مخزون السكر يتجاوز  1000طن.
 بلغت مبيعات الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفوالذية بحماة منذ بداية  2018ولغاية نهاية آب نحو 7.2
مليارات ل.س ،وكان معمل الصهر في الشركة قد أقلع بعد االستالم األولي من شركة أبولو الهندية بتاريخ -05-19
 ،2017وتوقيع عقد أخر معها لتدريب الكادر املحلي.
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ً
 كشف أمين سر غرفة صناعة حلب عن واقع قطاع الغزل والنسيج حاليا مقارنة ب ـ  ،2011حيث انخفض عدد
املنشئات في هذا القطاع من  5545منشأة في  2011ليبلغ  853منشأة في .2018
 بلغت خسائر وزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلك في  2012نحو  500مليون  ،$وقد أفاد الوزير عن أتمتة معظم
الشركات والبالغ عددها  80ألف شركة بقيمة رأس مال تقدر ب ـ  3.2تريليون ل.س.

ً
 زار وفد إيراني مكون من  180شركة تحت مسمى "مؤسسة املستضعفين" سورية ،حيث التقى عددا من املسؤولين
السوريين ،وتطرقت املباحثات إلى إقامة مصانع مختصة بمواد البناء وتأمين األراض ي واألمكنة املناسبة إلقامتها،
كذلك تنفيذ اتفاق مذكرة التفاهم املوقع عليها لبناء  30ألف وحدة سكنية في سورية.
 انتقد العديد من أعضاء مجلس الشعب بينهم (سامر الدبس وأحمد الكزبري) قرار الحكومة منع استيراد السيارات
السياحية بحجة الحفاظ على القطع األجنبي ،بينما سمحت باستيراد قطع السيارات ،ورأوا بأن قرار السماح لبعض
الشركات باستيراد قطع السيارات وتجميعها ثم بيعها بأسعار باهظة جاء ملصلحة أشخاص محددين (دون تسمية
سامر الفور بشكل صريح).

الطاقة والكهرابء
 كشف رئيس جناح املؤسسة العامة للنفط بمعرض دمشق الدولي املهندس فرحات عبد هللا ،عن االتفاق مع عدد
من الشركات الصديقة على مشاريع  5عقود ال تزال قيد التفاوض في مجال التنقيب على الثروة النفطية والغازية.
 توقع مدير فرع غاز دمشق وريفها منصور طه استالم معمل غاز عدرا بطاقته اإلنتاجية الكاملة ( 60ألف اسطوانة
ً
ً
يوميا) بنهاية  ،2018حيث تبلغ طاقته الحالية  15ألف أسطوانة يوميا.
ً
 أعلنت وزارة النفط والثروة املعدنية وضع بئر قارة  4في اإلنتاج بطاقة إنتاجية  120ألف متر مكعب من الغاز يوميا
ونحو مئة برميل من املتكاثفات.
 أفادت بيانات شركة املحروقات عن توزيع  4.87مليون ليتر مازوت على  40275أسرة في املحافظات السورية خالل
الفترة املمتدة بين آب ومنتصف أيلول .2018
 قدرت وزارة النفط والثروة املعدنية السورية حجم احتياطي الغاز في املقطع البحري السوري بـ  250مليار متر مكعب
 بلغت القيمة الكلية املسروقة من الكهرباء خالل النصف األول من  2018نحو  48.8مليون كيلو واط ساعي بقيمة
إجمالية تقدر ب ـ  1.29مليار ل.س.
 بدأت وزارة الكهرباء تنفيذ مشروع إعادة تأهيل خط توتر عال  66كيلو فولط (شمال حمص _ تلدو) ،وذلك لتأمين
تغذية منطقة وادي النصارى من الكهرباء.
 كشف مدير املؤسسة العامة لنقل الكهرباء نصوح سمسمية عن توجه املؤسسة لتجهيز محطتين نقالتين تتغذيان
ً
على خطوط التوتر العالي  230كيلو فولط ،باستطاعة كل منها  230كيلو فولط أمبير ،ليصار إلى استخدامها بدال
من محطات التحويل الثابتة املدمرة في دير الزور ودرعا.
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 فرضت وزارة الخزانة االمريكية عقوبات على شركة "القاطرجي" لتزويدها النظام السوري بالنفط ،كما شملت
ً
العقوبات كال من؛ الوسيط في صفقات النفط ياسر عباس ،مستشار شركة "آبار بتروليوم" عدنان العلي ،رجل
األعمال اللبناني فادي ناصر ،شركة “ ”IPCاإلماراتية ،شركة "عبار" اللبنانية للبترول.
 توقعت شركة الفرات للنفط تحسن إنتاج الحقول النفطية ،حيث يتم العمل على تأهيل  6آبار في حقول الشوال
ً
النفطي من أصل  13وعودة  4آبار للعمل بإنتاج تراكمي يصل إلى  9880برميل يوميا ،وتأهيل حقل النيشان لسبع آبار
ً
ً
منتجة من أصل  9آبار وإنشاء محطة مؤقتة عاد للعمل منها  7آبار بإنتاج تراكمي  113141برميال يوميا ،وتأهيل بئرين
ً
ً
منتجتين شمال حقل الورد عاد للعمل منها بئر واحدة بإنتاج تراكمي  11959برميال يوميا.
 قامت شركة أساس للخدمات النفطية بإصالح عدد من أنابيب الغاز واملحطات النفطية ومنها؛ خط الغاز العربي،
خط غاز كونكو ،إصالح حقل الشاعر ،كما أفادت إدارة الشركة عن عقد مع شركة إيرانية " "TMJإلنشاء شركة
مشتركة من أجل النفقات الغازية.
 توقيع عقد بين وزارة الكهرباء السورية وشركة مبنا اإليرانية بقيمة  411مليون يورو إلقامة محطة لتوليد الكهرباء
في الالذقية باستطاعة  540ميغا واط ،كما تم التباحث بإنشاء محطة في بانياس بطاقة  34ميغاواط وصيانة وتوريد
قطع الغيار لعدد من املحطات في حمص وحلب.
 دعت وزارة النفط والثروة املعدنية الشراكات البرازيلية لالستثمار في بعض الفرص املتاحة في قطاع النفط السوري
ومنها ،املساهمة في إنشاء مصفاة النفط الثالثة واستخراج النفط من الحجر الصخري.
 كشفت الشركة السورية للنفط عن إجمالي الخسائر النفطية الناتجة عن تأجيل وفوات إنتاج وسرقة النفط من
قبل "اإلرهابيين" ،والتي وصلت إلى  252مليون برميل بقيمة  2623مليار ل.س (حوالي  6مليار  ،)$وذلك منذ بداية
األزمة حتى النصف األول من العام الجاري .2018
الحقل النفطي
حقل املهاش
حقل الخراطة
حقل وادي عبيد

اإلنتاج اليومي 2018
 90برميل
 180برميل
 1700برميل

املحافظة
دير الزور
دير الزور
الرقة
إنتاج حقول النفط بحسب تقريرالشركة السورية للنفط

إنتاج الشركة السورية للنفط من النفط
خالل النصف األول من 2018

املنطقة

اإلنتاج

إنتاج الشركة السورية للنفط من الغاز
خالل النصف األول من 2018

 9.15مليون برميل 50.5 /ألف برميل يوميا

الحسكة
الوسطى
الجبسة
املهاش

 6.9مليون برميل
 390.4ألف برميل
 1.7مليون برميل
 147.5ألف برميل

 1748مليون متر مكعب 9.66 /ماليين متر
ً
مكعب يوميا

إنتاج الشركة السورية للنفط خالل النصف األول من 2018
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اإلسكان
 كشف معاون وزير االشغال العامة واإلسكان محمد سيف عن تشكيل فرق عمل لدراسة مناطق السكن العشوائي
بالتنسيق مع املعنيين في املحافظات والوحدات اإلدارية ،كما أفاد عن اختيار مشروع تجريبي ملعالجة السكن
العشوائي في منطقة املشاع الجنوبية بحماة.

ً
 أصدر وزير األشغال العامة واإلسكان حسين عرنوس قرارا بتعديل املخطط التنظيمي ملنطقتي جورة الشياح
والقصور في محافظة حمص.
 باشرت محافظة دمشق بإعداد الدراسات التنظيمية ملنطقتي جوبر والقابون إلعالنهما منطقتين تنظيميتين حسب
القانون رقم  10لعام .2018
 صادق محافظ دمشق على تقرير اللجنة املكلفة دراسة واقع حي التضامن بجنوب دمشق ،حيث أفاد التقرير بتواجد
 690منزل صالح للسكن يمكن لألهالي العودة إليها ،ريثما يتم تنظيم كامل منطقة التضامن وفق القانون رقم .10
 بدأت وزارة األشغال العامة واإلسكان العمل على حزمة من املشاريع السكنية من أبرزها ،ضاحية الديماس وضاحية
معرونة في ريف دمشق وضاحية بشالما في الالذقية ،كذلك تخصيص  7010مسكن من مشاريع السكن الشبابي
والعمالي وسكن االدخار حتى نهاية  2018ضمن خطة معالجة تراكمات االكتتاب توزعت وفق الآتي 2013 :مسكن في
دمشق وريفها 2032 ،مسكن في حلب 1030 ،مسكن في حمص 1158 ،مسكن في حماة 1158 ،في الالذقية ،1158
 517مسكن في طرطوس و 100مسكن في السويداء.
 أفاد املدير التنفيذي لشركة دمشق الشام القابضة نصوح النابلس ي بأن العقارات في املنطقة التنظيمية األولى "ماروتا
ً
سیتي" ستكون األعلى سعرا في سورية على املدى املتوسط وطويل األمد.
 أكد مدير اإلشراف في محافظة دمشق علي الحلباوي املباشرة بتأهيل مداخل مدينة دمشق ،محور أوتوستراد دمشق
وحمص من عقدة القابون وحتى البانوراما ،محور أوتوستراد دمشق وحمص من البانوراما وحتى طريق مطار دمشق
الدولي .محور شارع فارس الخوري ،محور أوتوستراد دمشق درعا الدولي الجديد والقديم.

الصحة
 كشفت مصادر رسمية قبول منظمة الصحة العاملية تقديم منحة ملستشفى األطفال الجامعي قدرها  2مليون.$
 وقع وزير الصحة الدكتور نزار يازجي مع نظرائه من دول إقليم شرق املتوسط على امليثاق العالمي املعني بالتغطية
الصحية الشاملة  2030بهدف تعزيز التزام الدول بوضع رؤية وتنفيذ برامج وطنية للمض ي نحو تحقيق التغطية
الصحية الشاملة في اإلقليم.
 أكدت مصادر في وزارة وزارة الصحة نيتها إحداث هيئة مستقلة تعنى باستجرار األدوية وكافة مستلزمات املشافي
وغيرها.
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 أنهت مديرية صحة القنيطرة صيانة وتأهيل مركز املزة الصحي في تجمع أبناء القنيطرة بتكلفة تجاوزت  19مليون
ل.س ،كذلك املباشرة بصيانة وإعادة تأهيل مركز تجمع سبينة الصحي بتكلفة تقديرية تبلغ  56مليون ل.س ،وصيانة
ً
املركز الصحي ألبناء تجمع البويضة بقيمة  27مليونا.
 كشف نقيب صيادلة سورية محمود الحسن عن ترخيص أربعة معامل أدوية خالل  2018منها معمل مختص
ً
بصناعة األدوية النوعية وخصوصا السرطانية ،ليبلغ بذلك عدد معامل األدوية العاملة في سورية  86تغطي ما نسبته
 %90من احتياجات السوق السورية من الدواء ،كما كشف النقيب عن عقد مؤتمر للصناعات الدوائية مع نقابة
صيادلة إيران خالل شهر تشرين الثاني املقبل.

العمل
 أطلقت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي برنامج دعم الخريجين الجدد من
الجامعات واملعاهد لتوفير البيانات املتعلقة بالخريجين للوزارة ضمن إطار تعزيز قدرات الخريجين الجدد الداخلين
لسوق العمل.

إعادة اإلعمار والعالقات االقتصادية
هيمن معرض دمشق الدولي وملف معبر نصيب الحدودي والعالقات االقتصادية مع الدول الحليفة على برنامج عمل
الحكومة السورية االقتصادي ،حيث انعقد معرض دمشق الدولي بدورته  60بمشاركة  1729شركة من  48دولة أبرزها
التشيك والهند( )11وإيران وروسيا ،وتعتبر مشاركة طهران وموسكو األكبر من نوعها مقارنة بغيرها من الدول ،حيث شاركت
 37مؤسسة وشركة روسية متنوعة في املعرض ،بينما شاركت  54شركة إيرانية بزيادة  13شركة عن العام املاض ي ،وقدرت
مصادر حكومية قيمة العقود التي تم توقيعها خالل املعرض بما يزيد عن  15مليون  $خالل األيام األولى من املعرض)12(.

الشركة
Export management company PERSISCH

الجنسية
إيراني

املجال التخصص ي
االستيراد والتصدير

أملاز أنتي

روس ي

الدفاع الجوي والفضائي

روستسيلماش

روس ي

املعدات الزراعية

أورال فاغون زافود

روس ي

السكك الحديدية

إلكتروماشينا

روس ي

املعدات اإللكترونية

بي تي س ي بي

إيراني

منتجات غذائية وكيمائية

فريدولي

إيراني

األجهزة الكهربائية

العقود املبرمة
مباحثات لتزويد مطارات سورية
بمنظومات جوية
مباحثات للدخول بمناقصة
لتوريد معدات زراعية لسورية
مباحثات لتطوير شبكة السكك
الحديدية
مباحثات لتصدير بضائع إيرانية
لسورية
----

( )11افتتاح معرض دمشق الدولي بمشاركة  48دولة أجنبية وعربية ،روسيا اليوم ،تاريخ  ،2018-09-06رابط إلكتروني https://bit.ly/2Num96q
( )12قيمتها أكثر من  15مليون دوالر .عقود بالجملة توقع بمعرض دمشق الدولي ،موقع دمشق الآن ،رابط إلكتروني https://bit.ly/2E5OIYt
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إيراني
إيراني
روس ي
روس ي
إيراني
روس ي
روس ي
روس ي

سايبا
علي ساختمان القابضة
ليبينا أغرو
رومكس
مسكن عمران
أيزكليفر
مركز الطاقة الشمسية
ليبنكروبولد

السيارات
البنية التحتية
صناعة الحديد
يناء مستودعات وصوامع
البنية التحتية
املعدات الزراعية
الطاقة الكهربائية
صناعة الحديد

----------------------

أهم الشركات الروسية واإليرانية املشاركة في معرض دمشق الدولي

ً
كذلك التقى رئيس مجلس الوزراء وفدا من رجال األعمال السوريين املغتربين والعرب واألجانب وممثلي الشركات املشاركة
في معرض دمشق الدولي ،حيث خرج اللقاء بتوصيات من أبرزها؛ اإلسراع في إنجاز قانون االستثمار الجديد والقوانين ذات
ً
ً
الصلة والتنسيق مع جميع الجهات لوضع خريطة استثمارية تغطي احتياجات التنمية املستدامة قطاعيا وإقليميا ،بما
يلبي متطلبات مرحلة إعادة اإلعمار ،مع التأكيد أهمية وضع الخطط والبرامج وإصدار القوانين واألنظمة من الجهات
املعنية للعمل على تحفيز عودة وتوظيف رؤوس أموال املغتربين السوريين ،وإعادة ضخها في مشروعات إعمار االقتصاد
الوطني ،هذا وقد ناقش مجلس الوزراء املسودة األولية ملشروع قانون االستثمار الجديد بهدف جذب االستثمارات.
تواصل حكومة النظام تقديم تسهيالت لرجال األعمال لتأسيس شركات اقتصادية ،وفي هذا الصدد صادقت وزارة التجارة
الداخلية وحماية املستهلك على تأسيس  7شركات في شهر أيلول  2018بحسب ما هو مرفق في الجدول ،ليبلغ عدد
الشركات املسجلة في الوزارة وأمانة السجل التجاري حتى نهاية منتصف أيلول  80.599شركة تتوزع بين مساهمة مغفلة
ومحدودة املسؤولية وقطع مشترك وقطاع العام وتضامنية وتوصية.
رأسمال
---

املجال
القطاع الصحي

املساهمون
نزار صالح ميهوب ،غيداء إبراهيم سعد

----

املقاوالت

عمر عبد هللا املصري ،حسام خرماشو

----

صناعة البرادات

فور فست

----

املقاوالت .االستيراد والتصدير

أوتاد الشام لإلنشاءات العامة

----

الخدمات النفطية .املقاوالت

غروب فور

----

الخدمات السياحية .االستيراد
والتصدير

بامليرا للمقاوالت

--

املقاوالت .االستيراد والتصدير

اسم الشركة
شريان الحياة الطبية
وقت العمل للتطوير واالستثمار
العقاري
أتاس ي وردعوزي لصناعة
البرادات

عباد محمد خلدون األتاس ي ،جمال محمد ديب
درعوزي
داوود جورج مجاعص ،أحمد رمال ،دينا عبد
املجيد طرابلس ي
فادي بن حسن بارة ،خالد أحمد الحراكي،
ناصر إبراهيم هالل ،أسامة إبراهيم بالل،
عدنان إبراهيم بالل ،هاشم سمير الدنيا،
محمد مجتبا بالل
مازن الترزي ،زين العابدين فاضل ،جمال
محمد ناصر الدين الحناوي ،محمد طارق بن
علي الرضا الحسيني
زياد نواف صيموعة ،جواد صالح أبو رايد

الشركات املنشأة خالل شهرأيلول 2018
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باالنتقال إلى معبر نصيب الحدودي ،قام فرعا مؤسسة اإلسكان العسكري والشركة السورية لالتصاالت بدرعا بأعمال
ً
ً
إعادة تأهيل البنى التحتية في معبر نصيب الحدودي تمهيدا إلعادة الخدمات األساسية إليه ،وقد استقبلت سورية وفدا
من غرفة تجارة عمان في إطار مشاركته في فعاليات معرض دمشق الدولي ،وناشد رئيس الوفد األردني والنائب األول لرئيس
مجلس إدارة غرفة تجارة عمان غسان خرفان الحكومتين السورية واألردنية فتح املعبر التجاري بين البلدين (نصيب)
باعتباره طوق النجاة النتعاش االقتصاد وإعادة األمور إلى مسارها الصحيح.
باملقابل أكد رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القالع أهمية العالقات التاريخية بين سورية واألردن وضرورة إقامة عالقات
وشراكات اقتصادية بين البلدين ،لتعلن وزارة النقل السورية افتتاحها للمعبر نهاية شهر أيلول في ظل غياب تأكيد الجانب
األردني ،مما دفع الجانب السوري إلعالن تأجيل افتتاح املعبر لغاية العاشر من شهر تشرين األول  ،2018لتسفر
املفاوضات القائمة بين الجانبين عن افتتاح املعبر يوم  2018-10-15عقب التوصل إلى اتفاق ملعالجة النقاط الخالفية
التي كانت تحول دون افتتاح املعبر.
فيما يتعلق بملف العالقات االقتصادية مع الدول الصديقة ،انعقد منتدى األعمال الروس ي السوري بمشاركة واسعة
من شخصيات سورية وروسية تضمنت :سمير حسن رئيس مجلس األعمال السوري_ الروس ي ،ووزير االقتصاد والتجارة
الخارجية السوري سامر الخليل ،رئيس اتحاد غرف الصناعة ،فارس الشهابي ،ورئيس اتحاد غرف التجارة محمد غسان
قالع ،والنائب األول لحاكم مصرف سوريا املركزي حازم قرفول ،واملدير التنفيذي ملجلس األعمال السوري الروس ي ،لؤي
يوسف ،ومن الجانب الروس ي ،نائب وزير التجارة والصناعة الروس ي غيورغي كاالمانوف ،سفير روسيا في دمشق ألكسندر
كينشاك ،نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة فالديمير بدالكو ،ونائب املدير العام لشركة "أملاز أنتي" ألكسندر فيدروف.
هذا وتم اإلعالن عن تأسيس شركة مشتركة لبناء  2000وحدة سكنية في سورية خالل  3سنوات املقبلة ،كما تم االتفاق
على رفع مستويات التبادل التجاري وتدفق البضائع السورية بشكل أفضل إلى األسواق الروسية ،وكذلك تدفق البضائع
الروسية إلى السوق السورية عبر خط بحري منتظم لنقل البضائع بين املرافئ السورية ونظيرتها الروسية.
ً
ً
في نفس السياق ،ترأس محافظ الالذقية إبراهيم خضر السالم اجتماعا موسعا للجنة متابعة وتنسيق األعمال مع مدينة
يالطا الروسية (كانت الالذقية قد وقعت معاهدة توأمة مع يالطا في نيسان  ،)2018وقدمت اللجنة التي تضم مديري شركة
املرفأ والسياحة والشؤون االجتماعية والعمل والزراعة والتربية والثقافة والتبغ والصحة وشركة غزل الالذقية وجامعة
تشرين ومجلس مدينة الالذقية العديد من التصورات والرؤى والآليات التي تعزز توسيع وتعميق مجاالت التعاون املشترك
بين الالذقية ويالطا.
ً
وفي إطار الزيارات املتبادلة ،التقى السيد راؤول خادجيمبا رئيس جمهورية أبخازيا أعضاء غرفة تجارة دمشق وعددا من
الفعاليات االقتصادية والتجارية لبحث آليات التعاون املمكنة بين البلدين في مجال السياحة والزراعة والتبادل التجاري
واملشاريع االستثمارية ،وأكد الرئيس العمل الجاد لتفعيل االتفاقيات التي تم توقيعها مع الجانب السوري خالل زيارته
األخيرة لدمشق .وعن العقود املوقعة مع الجانب الروس ي فشملت )1 ،تنفيذ عقد روس ي لتوريد  144آلية ثقيلة إلى وزارة
األشغال العامة واإلسكان بقيمة تصل إلى  9مليارات ل.س )2 ،توقيع عقد لتوريد  200ألف طن من القمح الروس ي لسورية
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بقيمة تقدر ب ـ  44.9مليون  )3 ،$مفاوضات لتوقيع شركة ستروي غاز الروسية اململوكة لرجل األعمال الروس ي غينادي
ً
تيموشينكو عقدا بقيمة  200مليون  $الستثمار الشركة العامة لألسمدة ومعاملها الثالث في حمص.
ً
العالقة مع إيران ،زار وفد إيراني مكون من  180شركة تحت مسمى "مؤسسة املستضعفين" سورية ،حيث التقى عددا
من املسؤولين السوريين ،وقد تطرقت املباحثات إلى إقامة مصانع مختصة بمواد البناء وتأمين األراض ي واألمكنة املناسبة
إلقامتها ،كذلك تنفيذ اتفاق مذكرة التفاهم املوقع عليها لبناء  30ألف وحدة سكنية في سورية ،كما شاركت إيران ب ـ 54
شركة إيرانية في الدورة  60ملعرض دمشق الدولي .إضافة ملا سبق ،قام وفد إيراني برئاسة السفير اإليراني في دمشق جودت
ترك أبادي ومشاركة حسن دنائي رئيس لجنة العالقات االقتصادية السورية-اإليرانية ،ومرتض ى بيرنش معاون نائب رئيس
الجمهورية اإليراني بزيارة إلى سورية حيث التقوا عدد من الشخصيات السورية وغرف التجارة كحلب ودمشق ،وقد
ً
تطرقت املباحثات إلى تطوير التبادل التجاري بين البلدين ،األمر الذي القى تأييدا من محمد حمشو " أمين سر غرفة تجارة
دمشق" ،وفيما يتعلق بالعقود املوقعة مع الجانب اإليراني فشملت )1 ،توقيع عقود توريد سيراميك وبالط من إيران
لسورية )2 ،عقد تفاهم مع شركة السالم إلنشاء مصنع مشترك على األرض السورية إلنتاج منتج إيراني بتقنية النانو
يستخدم في واجهات املباني السكنية والتجارية )3 ،اتفاق مبدئي إلنشاء مصنع مشترك للبالط مع مجموعة بكور السورية
على هامش معرض دمشق الدولي( )4،) 13توقيع شركة حديد حماة بروتوكول مع الشركة اإليرانية ( )IRFECOلتوريد
عمرتي أفران وأربع عمرات بواتق ملعمل صهر الحديد بحماة )5 ،تنفيذ اتفاقية موقعة بين اتحاد الغرف الزراعية السورية
والشركة اإليرانية لصناعة الجرارات لتأمين جرارات زراعية للمزارعين السوريين.
شهد شهر أيلول تنامي العالقات االقتصادية بين سورية وعدد من الدول الصديقة ،حيث شاركت الهند بـ  22شركة في
معرض دمشق الدولي لتتوج املشاركة بتوقيع مجموعة من االتفاقيات مع الجانب الهندي اشتملت على؛  )1توقيع الشركة
ً
ً
الهندية لصناعة الجرارات الحديثة (شركة سورية أسست حديثا) اتفاقا مع شركة سوناليكا الهندية (أكبر شركة لتصنيع
ً
الجرارات في العالم) يقض ي بإنشاء معمل للجرارات في سورية )2،توقيع شركة تعمري السورية اتفاقا مع شركة هندية
لتأسيس معمل للمحوالت الكهربائية بقيمة  500مليون ليرة سورية )3 ،توقيه اتفاق بين اتحاد غرف التجارة السورية
واتحاد الصناعات الهندي يهدف إلى تعميق تبادل املعلومات وتدريب األيدي العاملة.
شاركت الصين ب ـ  50شركة في معرض دمشق الدولي من أهمها ،شركة سينوما لصناعة االسمنت ،شركة سانيول
للمصاعد ،شركة شلرات للتكييف ،شركة أل س ي للرخام والغرانيت ،وقد أعلن السفير الصيني بدمشق تش ي تشيانجين
عن خطة خاصة إلعادة إعمار االقتصاد املدعوم بالنهضة الصناعية ،من خالل توفير قروض بقيمة  20مليار دوالر لتعزيز
التعاون مع دول املنطقة العربية بما فيها سورية.
أعرب الناطق باسم الغرفة االقتصادية التشيكية ميروسالف ديرو عن رغبة الغرفة باستئناف العالقات التجارية بين
ً
سورية وتشيكيا ،مبينا بأن الغرفة تحضر لزيارة رجال أعمال تشيك إلى سورية ،هذا وتجدر اإلشارة إلى مشاركة  19شركة
تشيكية في معرض دمشق الدولي.
( )13عقود إيرانية هامة تظهر حصيلتها نهاية املعرض ،موقع  ،SYRIRANرابط https://bit.ly/2NugLAf
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خالصة حتليلية
ً
تسعى حكومة النظام السوري إلى استعادة مركزيتها في إدارة ملفي التربية والتعليم ،رغبة منها باالستئثار بالدعم األممي
ً
املخصص لهذا امللف ،فضال عن ضبط العملية التربوية بما يتماى ى مع توجهاتها ،وفي سبيل ذلك تروج الحكومة لقدرتها
على تنظيم امللف بما تتمتع به من كادر بشري وبنية تحتية وبما تحوزه من اعتراف رسمي ،ويفسر التوجه السابق ازدياد
ً
عدد الكتب املدرسية املطبوعة لتوفير احتياجات الطالب الجدد من املناطق التي تمت استعادة السيطرة عليها مؤخرا من
ً
قبل قوات النظام ،فضال عما أفادت به مصادر مطلعة في إدلب بتوزيع مناهج النظام في املجمعات التربوية املنتشرة في
املحافظة ،نتيجة تعثر هيئة علم عن طباعة املنهاج املعدل لعدم توافر الدعم الكافي لها)14(.

ً
تواجه حكومة النظام في توجهها السابق تحديا من قبل اإلدارة الذاتية الساعية الحتكار العملية التعليمية في مناطق
سيطرتها ووفق املناهج الخاصة بها ،حيث اتهمت مديرة التربية التابعة للنظام السوري في الحسكة إلهام صاروخان اإلدارة
الذاتية بالتضييق على املدارس التي تتبع للنظام وإغالقها ،حيث يبلغ عددها  22مدرسة موزعة في املربعين األمنيين في
مدينتي الحسكة والقامشلي)15(.

يخضع ملف إصالح شركات القطاع العام للتجاذب بين الحكومة والنقابات العمالية ،إذ تتباين وجهات نظر الطرفين في
كيفية التعاطي مع هذا امللف بين راغب بالحفاظ عليه وإعادة تأهيله (النقابات العمالية) ،وبين داعي إلعادة النظر بسياسة
الحكومة تجاه هذا القطاع عبر التخلي عن الشركات الخاسرة وفتح أخرى لالستثمار الخاص وللشراكات األجنبية ،ويبدو
ً
بأن الحكومة تتنصل تدريجيا من وعودها السابقة للنقابات العمالية لصالح املض ي بخيار خصخصة شركات القطاع العام
بسبب افتقارها للقدرة املالية الذاتية التي تمكنها من إعادة تأهيل هذا القطاع ،وسعيها لتحقيق اإليرادات بالسرعة الكلية
لرفد خزينة الحكومة ،إلى جانب التقليل من النفقات الحكومية املخصصة لهذا القطاع .إال أن العديد من املراقبين يفسر
توجه حكومة النظام نحو ذلك برغبة حليفيها الروس ي واإليراني باالستحواذ على مؤسسات هذا القطاع وفرض مزيد من
السيطرة على االقتصاد السوري من خالل تكبيله بعقود استثمارية ذات آجال طويلة( ،) 16وما يحمله هكذا خيار من
ً
ارتدادات اجتماعية سلبية على طبقة العمال .باالنتقال إلى ملف انتخابات اإلدارة املحلية ،شهدت االنتخابات إقباال
ً
ضعيفا ،حيث شارك فيها ما يزيد عن  4مليون ناخب من أصل  16مليون ممن يحق لهم االقتراع أي حوالي  %25من مجمل
الناخبين بحسب ما أعلن عنه رئيس اللجنة القضائية العليا لالنتخابات( ،)17في حين تفاوتت نسبة املشاركة على مستوى
املحافظات فلم تتجاوز حاجز  %30في محافظة حمص( ،)18في حين بلغت حوالي  %50في محافظتي طرطوس( )19وحماة(،)20
( )14حديث أجراه معد املادة مع أحد العاملين في امللف التعليمي في محافظة إدلب ،تاريخ املقابلة .2018-10-05
( )15مديرة تربية النظام في الحسكة تتهم قسد بإغالق املدارس الرسمية ،موقع روك أونالين ،تاريخ  ،2018-09-05رابط إلكتروني https://bit.ly/2A84Uo8
( )16ستروي غاز تنوي استثمار شركة األسمدة ب ـ  200مليون  ،$موقع االقتصادي ،تاريخ  ،2018-09-02رابط إلكتروني https://bit.ly/2A7foUH
( ) 17محمد منار حميجو ،الخاسرون يطعنون بالنتائج خالل  5أيام من صدور املراسيم والقرارات .جريدة الوطن ،تاريخ  ،2018-09-23رابط إلكتروني
https://bit.ly/2Qyj6fu
( )18إقبال ضعيف على انتخابات اإلدارة املحلية في سوريا ،الشرق األوسط ،تاريخ  ،2018-09-17رابط إلكتروني https://bit.ly/2MzS44U
( ) 19عضو في اللجنة القضائية لالنتخابات :الناخب وحده من يتحمل مسؤولية وصول املرشحين! ،موقع سناك سوري ،تاريخ  ،2018-09-19رابط إلكتروني
https://bit.ly/2Ce0lKf
( % 53 )20نسبة املقترعين النتخابات اإلدارة املحلية في حماه ،موقع سناك سوري ،تاريخ  ،2018-09-18رابط إلكتروني https://bit.ly/2ITAgl8
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ً
ً
ويعزى سبب انخفاض املشاركة عموما إلى غياب أجواء املنافسة عقب صدور لوائح الوحدة الوطنية للبعث ،فضال عن
انخفاض سقف توقعات الناخبين من مجالس اإلدارة املحلية في ظل هيمنة املركز على قراراتها وتحكمه بتمويلها وضعف
صالحياتها.
أظهرت النتائج هيمنة مطلقة لحزب البعث على مقاعد مجالس الوحدات اإلدارية ،بما يتماى ى مع توجه النظام القاض ي
بتعويم دور حزب البعث داخل مؤسسات الدولة وفي اإلدارات املحلية لالستفادة من شبكاته املحلية وخبرته البيروقراطية،
كما كشفت النتائج نجاح إيران بإيصال عدد من مؤيديها السياسيين وميليشياتها املحلية لعضوية عدد من مجالس
الوحدات اإلدارية كتولي حسين أحمد العلوش (أحد أعضاء ميليشيا الباقر "دفاع محلي في حلب") عضوية مجلس
محافظة حلب ،ولم يكن إليران أن تنجح في مسعاها هذا لوال موافقة النظام وبدعم مباشر من حزب البعث بحسب ما
أفادت به بعض املصادر الصحفية( ،)21كما يعود إلى نجاح طهران بكسب ود بعض املجتمعات املحلية من خالل أذرعها
ً
الخدمية "جهاد البناء" ،وتفعيلها للشيعة السوريين سياسيا على الصعيد املحلي ،ويتيح االنخراط اإليراني في املجتمعات
ً
ً
املحلية لطهران إمكانية دمج هياكلها تدريجيا في صنع القرار املحلي ،والتأثير عليه واستغالله في عملية إعادة اإلعمار فضال
ً
عن إمكانية توظيفه مستقبال في االنتخابات البرملانية.
باملقابل لم يلحظ انخراط روس ي في انتخابات اإلدارة املحلية ،وربما يعزى ذلك إلى استراتيجية موسكو بالعمل في سورية
ً
ً
انطالقا من مؤسسات الدولة ومن خاللها "من األعلى لألسفل" ،فضال عن عدم مراكمتها بعد لثقل داخل املجتمعات
املحلية الفتقارها للقدرات واألدوات مقارنة بإيران.
على الصعيد االقتصادي ،تسعى حكومة النظام جاهدة إلى استقطاب رؤوس األموال من الخارج على مستوى الشركات
واألشخاص ،وتنشيط حركة االستثمار واالدخار للمقيمين في الداخل بهدف تحريك عجلة االقتصاد بعد ركودها خالل
األعوام املاضية .من خالل قيامها بعدد من اإلجراءات على الصعيدين املالي واالقتصادي ،ففي الجانب املالي وافق مجلس
ً
الوزراء املوافقة على إصدار شهادات إيداع بالقطع األجنبي نقدا في املصارف العاملة بعوائد تنافسية تصل إلى ،% 4.25
كما تم تعديل نسبة الفائدة في املصارف العامة ،في ظل توجه حكومي الفتتاح مصارف جديدة أو فروع ملصارف عاملة في
ً
ً
البلد في املناطق الحرة ،فضال عن إجراء تعيينات جديدة في القطاع املالي ،حيث تم تعيين حازم يونس قرفول حاكما ملصرف
ً
سورية املركزي عوضا عن دريد ضرغام ،كذلك إسناد وظيفة مدير عام املصرف الصناعي إلى د .عمر محمد سيدي،
ووظيفة مدير عام املصرف العقاري إلى د .مدين جواد علي ،ويهدف النظام من هذه اإلجراءات إعادة تنشيط القطاع املالي
واملصرفي ،وتصدير شخصيات جديدة لهذا القطاع غير مشمولة بالعقوبات الدولية.
يلحظ تنامي اإليرادات املالية املحلية للنظام واملتأتية من تحصيل العوائد الضريبية والرسوم الجمركية ورفع قيمة بدالت
استثمار األمالك العامة وتزايد إنتاج النفط والغاز ،حيث ارتفعت اإليرادات املحلية من حوالي  321مليار ل.س (حوالي
 740مليون  $باحتساب سعر صرف  )434في  2017لتصل إلى حوالي  410مليار ل .س في ( 2018حوالي  945مليون)$
بحسب بيان املوازنة العامة للدولة ،دون أن تصل بعد إلى مستوى ما كانت عليه قبل  2011والتي كانت تقدر ب ـ  660مليار
( )21مجد الخطيب ،ماذا تريد إيران من انتخابات االدارة املحلية؟ ،موقع املدن ،تاريخ  ،2018-09-16رابط إلكتروني https://bit.ly/2OUKpmJ
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الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق النظام السوري خالل شهر أيلول 2018

ل.س في ( 2010حوالي  13مليار و 200مليون  $على أساس سعر صرف  ،)50في ظل بقاء جزء معتبر من املنطقة الشرقية
ومحافظة إدلب خارج سيطرة النظام بما يحتويانه من موارد محلية.
وفي جانب إعادة اإلعمار ،استقطب معرض دمشق الدولي مشاركة  1729من  48دولة ومعظمها صديقة للنظام السوري،
ومما يلحظ ارتفاع حجم املشاركة اإليرانية من  41في الدورة السابقة للمعرض لتصل إلى  54شركة إيرانية في الدورة
الحالية ،وتأتي املشاركة اإليرانية املكثفة في معرض دمشق الدولي في سياق زيارات مكثفة لوفود إيرانية اقتصادية لدمشق
خالل شهر أيلول من أبرزها؛ زيارة وفد مكون من  180شركة تحت اسم "مؤسسة املستضعفين" ،زيارة وفد إيراني برئاسة
السفير اإليراني في دمشق جودت ترك أبادي ومشاركة حسن دنائي رئيس لجنة العالقات االقتصادية السورية-اإليرانية،
ومرتض ى بيرنش معاون نائب رئيس الجمهورية اإليراني ،زيارة وزير الكهرباء السوري إلى طهران ،وتحيل القراءة األولية لهذه
الزيارات وما تحقق عنها من عقود اقتصادية ومذكرات تفاهم إلى تكثيف إيران ضغوطها على النظام للحصول على امتيازات
اقتصادية أسوة بنظيرتها روسيا ،وهو ما دفع النظام إلى توقيع هذه العقود السترضاء طهران وامتصاص ضغوطها ،في حين
ً
تجدر اإلشارة إلى حجم التحديات التي تواجه تنفيذ هذه العقود ،سيما في ظل ضعف القدرة التمويلية للنظام وإيران نظرا
ً
لوضعهما االقتصادي ،فضال عن مراوغة النظام في تنفيذ هذه العقود ،وتفصح هذه الزيارات والعقود املوقعة عن تنامي
ً
دور أذرع الحرس الثوري اإليراني في االقتصاد السوري "مؤسسة املستضعفين" ،حيث يسعى الحرس الثوري جاهدا إلى
استخدام سورية كمنصة للتهرب من العقوبات املفروضة عليه ،كذلك إنشاء مشاريع اقتصادية تمكنه من لعب دور مؤثر
في عملية إعادة اإلعمار كمشاريع البنية التحتية والطاقة الكهربائية.
باملقابل ،تواصل موسكو تمددها في االقتصاد السوري وهو ما يلحظ بحجم العقود املوقعة واملنفذة بين الطرفين سيما
في مجال القمح واملعدات الثقيلة ،كذلك بانعقاد منتدى األعمال الروس ي _السوري والتنسيق املتواصل بين الالذقية
ويالطا وتنامي االهتمام بتعزيز التجارة مع جزيرة القرم ،ومما يلحظ اهتمام موسكو باالستحواذ على شركات القطاع العام
ً
الرابحة ،حيث يدور الحديث عن توقيع وزارة الصناعة عقدا مع شركة ستروي غاز الروسية الستثمار "الشركة العامة
لألسمدة  "G.F.Cومعاملها الثالثة في حمص بقيمة  200مليون.$
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