مركزعمران للدراسات االستراتيجية
ً
ً
ً
مؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد في البناء العلمي واملعرفي لسورية واملنطقة دول ــة ومجتمعـ ــا ،تـ ــرقى لتكون م ـ ـرجع 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
 تكتس ي زيارة الوفد الحكومي للمنطقة الشرقية أهمية لجهة الرسائل التي تضمنتها ،حيث أراد النظام تأكيد حضور
"الدولة السورية" في مواجهة تنامي نفوذ إيران في تلك املنطقة ،كذلك حرص الحكومة على دفع عجلة اإلنتاج النفطي
ً
ً
والغازي ،تمويال ألنشطتها وخفضا لفاتورة مشترياتها من املشتقات النفطية الخارجية.
 استحوذ القطاع الزراعي على اهتمام الحكومة وهو ما ظهر بموافقتها على صرف مستحقات للمزارعين املتضررين،
وذلك رغبة منها باحتواء املطالب املتزايدة للمزارعين ،ودعم اإلنتاج الزراعي املعد للتصدير ،إال أن حجم خسائر
القطاع الزراعي واملنافسة من دول الجوار يقلالن من فاعلية الدعم املقدم.
 أعلنت حكومة النظام أرقامها ملوازنة  2019بمبلغ وقدره  3882مليار ل.س (حوالي  9مليار  )$وبزيادة قدرها  695مليار
ل.س عن موازنة ( 2018حوالي  6.37مليار  ،)$وهو ما يعني زيادة في حجم االنفاق العام بشقيه الجاري واالستثماري،
ً
وفي حين ارتفع الدعم االجتماعي عموما في موازنة  2019مقارنة ب ـ  ،2018إال أنه اقتصر على دعم املشتقات النفطية
دون دعم الدقيق واملعونة االجتماعية.
 تطرح موازنة  2019تساؤالت بخصوص كيفية تمويلها ،سيما في ظل بقاء جزء معتبر من املوارد الطبيعية خارج
سيطرة النظام ،كذلك عدم كفاية املوارد املحلية من ضرائب ورسوم وبدالت استثمار لتمويل املوازنة ،األمر الذي
يعزز لجوء النظام إلى التمويل بالعجز ،وما يتركه ذلك من مخاطر اقتصادية مستقبلية.
 أعلنت محافظة دمشق خططها لتنظيم املدينة والبدء بمناطق جوبر والقابون وبرزة خالل  ،2018إال أنها اضطرت
لتأجيل إخضاع هذه املناطق للمرسوم رقم  10العتبارات داخلية وضغوط خارجية.
 يحمل افتتاح معبر نصيب جابر الحدودي مؤشرات هامة من حيث إقرار الدول اإلقليمية والدولية بحصرية دور
الدولة في تولي امللفات السيادية على حساب الفواعل من غير الدولة ،كذلك حاجة الدول لتنشيط الحركة التجارية
البينية للتقليل من حدة أزماتها االقتصادية ،رغم استمرار حالة عدم التوافق السياس ي فيما بينها.
ً
 تكتس ي زيارة رجل األعمال محمد حمشو إليران أهمية نظرا لحجم الوفد واللقاءات واالتفاقيات التي عقدت ،وينظر
لحمشو على أنه جزء من اللوبي اإليراني داخل سورية.
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الواقع احلوكمي وملف اإلدارة احمللية
تركزت أولويات حكومة النظام السوري خالل شهر تشرين األول  2018على مايلي )1 :متابعة الواقع الخدمي والتنموي في
عدد من املحافظات )2 ،إقرار سياسات دعم للفالحين املتضررين )3 ،تحديث املنظومة القانونية )4 ،إصدار مرسوم
العفو وقرارات تتصل بالخدمة العسكرية االحتياطية )5 .مواصلة الدعم الحكومي لوحدات اإلدارة املحلية الناشئة عن
"انتخابات أيلول."2018 /
قام رئيس حكومة النظام وعدد من وزرائه بزيارات ميدانية إلى محافظات منطقتي الساحل والشرقية ،حيث افتتحت
ً
الحكومة عددا من املشاريع الخدمية واإلنتاجية في طرطوس والالذقية تتجاوز قيمتها  24مليار ليرة سورية (ما يزيد عن 55
مليون  ،$باحتساب سعر صرف  434ل.س لكل  )$بحسب ما هو مرفق بالجدول التالي:
القيمة

الجهة املنفذة

املحافظة نسبة التنفيذ

املشروع
مشروع متحلق مدخل مدينة طرطوس الجنوبي

طرطوس

%100

 3.5مليار

مشروع عقدة الشيخ صالح العلي

طرطوس

%100

 2مليار و 22مليون

مشروع خط جر القمصية لتأمين مياه الشرب
معمل األلبان واألجبان
معمل األعالف
تحويلة منطقة الحفة الطرقية
مشروع املتحلق الشرقي في جبلة
مشروع الحوض التخزيني الداعم لنبع السن
مشروع كلية طب األسنان في جامعة تشرين
املنطقة الصناعية في (دريكيش ،الشيخ بدر،
صافيتا)

طرطوس
الالذقية
الالذقية
الالذقية
الالذقية
الالذقية
الالذقية

%100
%100
%100
%100
%100
%75
%100

 1.7مليار
 850مليون
 215مليون
 1.2مليار
 3.5مليار
 340مليون
 11مليار

مؤسسة اإلنشاءات العسكرية
الشركة العامة للطرق والجسور /فرع
الالذقية
الشركة العامة للمشاريع املائية
مؤسسة اإلسكان العسكرية
مؤسسة اإلسكان العسكرية
الشركة العامة للطرق والجسور
الشركة العامة للطرق والجسور
-------الشركة العامة للبناء والتعمير

طرطوس

جاري تنفيذ

------

--------

املشاريع الخدمية واإلنتاجية في محافظتي طرطوس والالذقية ()1

ً
كما قام رئيس الحكومة بزيارة إلى املنطقة الشرقية شملت كال من دير الزور والجزء الخاضع لسيطرة النظام في محافظة
الرقة ،حيث تم افتتاح عدد من املشاريع الخدمية واإلنتاجية سيما في قطاع النفط والغاز ،كما تم تخصيص محافظة
الدير ب ـ  27مليار ل.س (حوالي  62مليون )$إلعادة التأهيل في  ،2018تم تنفيذ  17مليار ل.س في حين ما تزال  10مليارات
قيد التنفيذ ،كذلك تخصيص مبلغ  4مليارات ل.س (حوالي  9مليون  )4لتمويل الخطة اإلسعافية للمحافظة)2(.

( ) 1بتوجيه من الرئيس األسد .خميس يفتتح مشاريع تنموية بـ  16مليار ليرة في طرطوس والالذقية ،موقع تشرين ،التاريخ  ،2018-10-03رابط إلكتروني
https://bit.ly/2PVpNva
( ) 2خميس على رأس وفد حكومي يزور املنطقة الشرقية الفتتاح عدد من املشاريع الخدمية والتنموية ،موقع صاحبة الجاللة ،تاريخ  ،2018-10-24رابط إلكتروني
https://bit.ly/2qNTMHz
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املشروع

املحافظة

نسبة التنفيذ

القيمة

الجهة املنفذة

تأهيل حقل النيشان النفطي

دير الزور

%100

------

تأهيل الوحدة االرشادية الفالحية في الجفرة
مشروع تأهيل القطاع الثالث للري من حوض الفرات
مشروع تأهيل القطاع الخامس للري من حوض الفرات
محطة مياه امليادين
محطة تحويل اإلذاعة للكهرباء
افتتاح مبنى ناحية الشرطة ،ومبنى االحوال املدنية في
الشميطة
التوجيه بتأهيل  4أفران

دير الزور
دير الزور
دير الزور
دير الزور
دير الزور

%100
%100
%100
%100
%100

--- 2مليار
 1.2مليار
 3مليار

وزارة النفط والثروة
املعدنية
-------------------------

دير الزور

%100

-----

------

الرقة

جاري التنفيذ

----

------

املشاريع الخدمية واإلنتاجية في محافظتي دير الزور والرقة

حظي القطاع الزراعي باهتمام الحكومة على خلفية األضرار التي لحقت بهذا القطاع جراء الكوارث الجوية سيما في منطقة
الساحل ومحافظة السويداء ،حيث وافقت الحكومة على اإلجراءات املقترحة من قبل "صندوق التخفيف من آثار الجفاف
والكوارث الطبيعية " فيما يتعلق بصرف تعويضات للفالحين املتضررين بقية  2.7مليار ل.س (حوالي  6مليون  )$توزعت
على املحافظات بحسب اآلتي)3(:

املحافظة

قيمة التعويض

عدد الفالحين املستفيدين من التعويض

طرطوس
الالذقية
السويداء
ريف دمشق
حمص
حماة
حلب
القنيطرة
دير الزور

 266مليون
 452مليون
 1.250مليار
 338مليون
 215مليون
 71مليون
 33مليون
 81مليون
 24مليون

5241
13552
8687
4851
2449
1447
186
1835
717

قيمة التعويض املخصص للمزارعين املتضررين

ً
واصلت حكومة النظام تحديث املنظومة القانونية ،إذ استكملت دراسة املشروع الجديد لقانون االستثمار تمهيدا
إلقراره ،كما تمت إحالة مشروع تعديل قانون السير ملجلس الوزراء ،يتضمن مقترحات تتعلق بإلغاء نظام النقاط
واستبدال عقوبة السجن بالغرامة املالية( ،)4كذلك تم استعراض أعمال اللجنة املكلفة تطوير التشريعات سيما تلك
املتعلقة بإعادة اإلعمار .أصدر بشار األسد املرسوم التشريعي رقم  18لعام  2018القاض ي بمنح عفو عام عن كامل
العقوبة ملرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي املنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر باملرسوم التشريعي
( ) 3تعويض الفالحين عن األضرار في املحاصيل الزراعية بمبلغ إجمالي  2.7مليار ليرة ،موقع رئاسة مجلس الوزراء ،تاريخ  ،2018-10-10رابط إلكتروني
https://bit.ly/2FjmtpH
ً
( )4الغرامة بدل النقاط وإلغاء الحبس في بعض املخالفات بقانون السير قيد الدراسة … مجددا ..مجلس الوزراء يناقش قانون االستثمار الجديد ،الوطن ،تاريخ -10-29
 ،2018رابط إلكتروني https://bit.ly/2DwTZXZ
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رقم  61لعام  1950وتعديالته واملرتكبة قبل تاريخ  ،)5(2018-10-9وقد شمل العفو إلغاء دعوات االحتياط عن  800ألف
شخص مطلوب لخدمة االحتياط بحسب ما أفاد به مدير إدارة التجنيد العام في سوريا اللواء سامي محال)6(.

باالنتقال إلى ملف اإلدارة املحلية ،أقرت السلطة التنفيذية للنظام عبر مرسومين أصدرهما األسد أسماء الناجحين في
عضوية مجالس املحافظات ومجالس مدن مراكز املحافظات( ،)7في حين تولى وزير اإلدارة املحلية والبيئة إصدار قرارات
تسمية األعضاء الفائزين في مجالس املدن والبلدات والبلديات .كما واصلت الحكومة تقديم الدعم املالي ملجالس الوحدات
اإلدارية عبر تقديمها  2.059مليار ل.س(حوالي  5مليون ،)$توزعت بين إعانات ومساهمات مالية على املحافظات بحسب
األشكال البيانية املرفقة.
توزع الدعم الحكومي املقدم لوحدات اإلدارة املحلية
900
800
700
600
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400
300
200
100
0
حمص

القنيطرة

حماة
إعانة مالية

السويداء

طرطوس

الالذقية

مساهمة مالية

توزع الدعم الحكومي املقدم لوحدات اإلدارة املحلية بحسب املحافظة ونوع الدعم خالل شهر تشرين األول 2018

أصدر األسد القانون رقم  33للعام  2018القاض ي بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف املحلية وغرامات مخالفات
البناء والنظافة واألنظمة البلدية وأقساط قيمة املقاسم في املدن واملناطق الصناعية وأقساط املساكن املخصصة من
قبل الوحدة اإلدارية للمنذرين بالهدم وأقساط قيمة العقارات والديون والذمم املالية مهما كان نوعها املستحقة األداء
للوحدة اإلدارية العائدة ألي من سنوات  2017وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير املترتبة على عدم
تسديدهم الرسوم والغرامات والتكاليف واألقساط والبدالت والديون املحققة ،في حال تم تسديد الذمم املالية املترتبة
قبيل حلول شهر آذار .2019

ً
ً
( )5الرئيس األسد يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن كامل العقوبة ملرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي املرتكبة قبل تاريخ  ،2018-10-9سانا ،تاريخ -10-10
 ،2018رابط إلكتروني https://bit.ly/2E6tNEn
( )6مدير إدارة التجنيد العام بسوريا :مرسوم العفو الرئاس ي شمل املدعوين لالحتياط ،النشرة ،تاريخ  ،2018-10-30رابط إلكتروني https://bit.ly/2DdxM02
( )7مرسومان بأسماء أعضاء مجالس املحافظات ومجالس مدن مراكز املحافظات الفائزين بانتخابات اإلدارة املحلية ،وزارة اإلدارة املحلية وشؤون البيئة ،تاريخ -10-03
 ،2018رابط إلكتروني https://bit.ly/2OCL7Wq
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أبرز معطيات االقتصاد السوري
املالية العامة
 أعلنت الحكومة مشروع موازنة  2019بمبلغ وقدره  3882مليار ل.س (حوالي  9مليار  $على أساس سعر صرف 435
ل.س لكل  )$بزيادة قدرها  695مليار ل.س عن موازنة العام ( 2018مقارنة بنحو  6.37مليار  $على أساس سعر صرف
 500لكل  ،)$توزعت بين  2782مليار لالعتمادات الجارية و 1100مليار ليرة لإلنفاق االستثماري.
 بلغت إيرادات املؤسسة العامة للخطوط الحديدية في النصف األول من  2018مليار ل.
 بلغت إيرادات مديرية نقل ريف دمشق نحو  3مليارات ل.س (حوالي  7مليون .)$
مقارنة بين موازنة 2018.2019
2019

2018
5000

3882
2782

15 10

675 811

375 361 275.5 430

دعم صندوق دعم املشتقات دعم الدقيق
النفطية
املعونة
االجتماعية
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3000

2362
1100

10 10
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الدعم صندوق اإلنتاج إعادة اإلعمار اإلنفاق الجاري اإلنفاق
االستثماري
الزراعي
االجتماعي

اإلنفاق العام

مقارنة مستويات االنفاق والدعم بين موازنة 2018.2019

العام

قيمة موازنة
مليارل.س

سعرصرف
$

قيمة موازنة مليار
$

نسبة
العجز

نسبة االنفاق
الجاري

نسبة االنفاق
االستثماري

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

745
835
1326.5
1383
1390
1554
1980
2260
3187
3882

45.5
45.5
55
67.5
160
158
250
517
500
435

16.5
18.3
24.1
20.07
8.18
8.5
6.6
5.1
6.3
8.92

%6.5
%5.78
%39
%56
%40.5
%38
%31
%27
%25.3
----

%81
%55
%71.7
%80.05
%82
%73.6
%74.3
%87.7
%74.1
%71.66

%19
%45
%28.3
%19.5
%18
%26.4
%25.7
%12.3
%25.9
%28.33

تطور املوازنة العامة في سوريا وتوزعها على مختلف القطاعات منذ العام 2010

()8

( )8األرقام الواردة في الجدول بحسب ما أوردته صحيفة الحل ،حسام صالح ،موازنة سوريا  .2019ال زيادة في الرواتب وخفض للدعم وإعادة اإلعمار تحتاج لنصف قرن!،
تاريخ  ،2018-11-05رابط إلكتروني https://bit.ly/2B0k9zA
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املصارف
 بلغت نسبة سيولة املصرف العقاري بحسب التقرير الربعي الثالث  %68بكافة العمالت ،في حين بلغت  %69بالليرة
السورية ،و %52بالعمالت األجنبية ،كما قدرت السيولة القابلة للتوظيف في املصرف بنحو  143مليار ل.س (حوالي
 309مليون .)$
 بلغت قيمة الودائع في املصرف الزراعي التعاوني نحو  58مليار ل.س (حوالي  134مليون  ،)$لغاية نهاية أيلول ،2018
بينما بلغت قيمة القروض املمنوحة من املصرف نحو  71مليار ل.س (حوالي  164مليون .)$
 بلغ عدد املستفيدين من قروض مصرف التسليف الشعبي بطرطوس منذ بداية العام لغاية أيلول  2018نحو 3133
مستفيد ،وقد بلغ إجمالي القروض املمنوحة نحو  1.435مليار ل.س (حوالي  3.5مليون .)$
 أصدر مصرف سورية املركزي التعليمات الناظمة لعمل مؤسسات الصرافة في سورية.
 أعلن مصرف سورية املركزي تأسيس مؤسسة ضمان مخاطر القروض املتوسطة والصغيرة ،وانتخاب مجلس إدارتها
املكون من  3أعضاء كممثلين عن املصارف العامة ،ومثلهم من ممثلي املصارف الخاصة ،باإلضافة إلى عضو من
مؤسسات التمويل الصغير وأخر كممثل ملجلس النقد والتسليف ووزارة االقتصاد والتجارة
 بلغ عدد شركات التأمين العاملة في سورية  13شركة منها  7شركات تأمين مساهمة عامة ،و 6منها مدرجة في سوق
دمشق لألوراق املالية ،ونحو  6شركات مساهمة خاصة مازالت خارج البورصة.
 بلغ عدد الشركات واملصارف املدرجة في سوق دمشق لألوراق املالية  24تتوزع بين 15 ،مصرف و 6شركات تأمين
وشركة صناعية وشركة زراعية وشركتي خدمات ،في ظل توقعات بإدراج شركتي االتصاالت سيريتل ،إم تي إن في سوق
األوراق املالية بنهاية العام.
 بلغ إجمالي الربح التشغيلي الذي حققته شركات التأمين الخاصة في كافة فروع التأمين في النصف األول من 2018
حوالي  787مليون ل.س ،وذلك بانخفاض بنسبة  %11عن العام السابق ،هذا وحقق فرع تأمين السيارات اإللزامي
الحصة األكبر من الربح التشغيلي بمقدار  598مليون ل.س ،بنمو نسبته  %25عن العام املاض ي ،تاله فرع تأمين
السيارات الشامل بنحو  339مليون ل.س ،ثم فرع تأمين النقل بربح تشغيلي  94مليون ل.س بانخفاض  ،%22وبعده
ً
فرع تأمين الحوادث العامة بربح  76مليون ل.س ،ففرع تأمين الحريق بربح  63مليونا وتأمينات الحياة بربح  47مليون.

اإلسكان
 اقترحت هيئة التطوير العقارية بناء  164260تستوعب نحو  817144سمة بتكلفة تقديرية  630.755مليار ل.س،
في حين قدرت مصادر عدد املنازل املهدمة في سورية ب ـ  1.7مليون منزل.
 كشف مدير هيئة االستثمار والتطوير العقاري أحمد الحمص ي عن دراسة عملت عليها الهيئة مع وزارة األشغال
العامة واإلسكان تحت مسمى "مدخل إلى شركات التطوير العقاري" ،ومما تضمنته الدراسة اإلفصاح عن تواجد 53
شركة عقارية مرخصة ،منها  3شركات للقطاع العام :املؤسسة العامة لإلسكان ،مؤسسة اإلسكان العسكرية،
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مؤسسة تنفيذ اإلنشاءات العسكرية ،كما أشارت الدراسة إلى تواجد  25منطقة تطوير عقاري في جميع املحافظات
تقدر مساحتها ب ـ  4233,31هكتار ،كما اقترحت تعديل القانون رقم 15لعام .2008
 تقدمت شركات التطوير العقاري بمقترحات إلى هيئة االستثمار والتطوير العقاري منها؛ إتاحة الفرصة للمساهمة في
املناطق التنظيمية التي ستحدث وفق القانون  /10/لعام  ،2018إطالق مشاريع إزالة التشوه البصري واملعماري
للمناطق السكنية املرتبطة باملناطق التنظيمية لتوحيد الهوية املعمارية للمدن ،اعتماد معايير العمارة الخضراء في
مشاريع التطوير العقاري بشكل ملزم ،تخفيض أسعار الفوائد على القروض املمنوحة من املصارف وزيادة نسب
ً
التمويل املصرفي للمشاريع العقارية ،توزيع  250دونما وما فوق من أمالك الدولة لكل شركة في مختلف املحافظات
ً
بشرط أن تقوم هذه الحكومة ببيع هذه األمالك الحقا إلى شركات التطوير لتقوم ببنائها وتقسيط سعر األرض على
عشر سنوات أو الدخول كشريك مع شركة التطوير العقاري مقابل حصة من املشروع ثمن األرض.
 تم إلغاء تراخيص  13شركة تطوير عقارية لم تلتزم بتطبيق تعليمات القانون رقم  15لعام  ،2008بحسب ما أفادت
به إدارة الهيئة العامة لالستثمار والتطوير العقاري.
 أعلنت محافظة دمشق بدئها العمل بإعداد دراسات إلنجاز مصورات تنظيمية ملناطق السكن العشوائي في مدينة
دمشق ،حيث ستشمل الدراسة األولى في  2018مناطق جوبر وبرزة والقابون ،فيما تشمل الدراسة الثانية في 2019
مناطق التضامن ودف الشوك وحي الزهور ،أما الدراسة الثالثة في  2020فستشمل دمر وحي الورود والربوة ،في حين
ستشمل املنطقة الرابعة من الدراسة  2021سفح جبل قاسيون واملنطقة املستملكة في بلدة معربا.

الطاقة والكهرابء
ً
 توقعت مصادر في وزارة الكهرباء قرب إعالن قرار املباشرة بتأهيل خط حماة ـ حلب بطول  153كيلو مترا ،وسيكون
هذا الخط الثاني من نوعه الذي تنفذه الوزارة خالل العامين املاضيين لتأمين التغذية الكهربائية ملحافظة حلب حيث
ً
ً
تم إنشاء خط حماة_ حلب بطول  173كيلو مترا "توتر  400كيلو فولت" لنقل ما بين  200ـ  220ميغا واطا من الطاقة
الكهربائية.
 أفاد مدير عام املؤسسة العامة لتوليد الكهرباء بمتابعة املؤسسة مشاريع محطات التوليد االستراتيجية ذات
األولوية ،كمشروع محطة دير الزور واإلعالن عن إنشاء مجموعة توليد بخارية باستطاعة  300ميغاواط تعمل على
الفيول و/أو الغاز ،ومشروع التوسع الثاني ملحطة توليد دير علي باستطاعة  750ميغاواط.
 تم االتفاق مع شركة هندية على معالجة الصعوبات املتعلقة بمشروع توسيع محطة توليد تشرين بمجموعتين
بخاريتين باستطاعة  200ميغاواط لكل مجموعة ،واستئناف العمل في املشروع املتوقع االنتهاء منه .2021
ً
 وقع وزير الكهرباء اتفاقا مع شركة "مبنا اإليرانية" في طهران إلقامة مشروع محطة توليد الكهرباء الغازية في الالذقية،
كما تم التباحث مع شركة "اي بي ار س ي" اإليرانية بغرض توفير احتياجات قطاع الكهرباء السوري.
 قدمت الصين منحة لوزارة الكهرباء شملت  800محولة كهرباء باستطاعات مختلفة ،وكابالت كهربائية.
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ً
 بلغ إنتاج الشركة السورية للنفط  14مليونا و 35ألف برميل من النفط الخام منذ بداية العام لغاية أيلول ،في حين
أنتجت حو  2.7مليون متر مكعب من الغاز ،كما نفذت الشركة أعمال ومشروعات الحفر نحو  14ألف متر طولي،
ً
ً
ً
من إجمالي املخطط واملقدر بحوالي  23ألف متر طولي ،منه  8502متر طولي حفر استكشافي و 5519مترا طوليا حفرا
ً
إنتاجيا.
 كشفت شركة الفرات النفطية إعداد دراسات فنية لآلبار في الحقول املحررة واحتياطها النفطي وذلك من قبل
املديرية الفنية في الشركة ،وأشارت الشركة في تقرير عن بلوغ كميات اإلنتاج من كافة الحقول املحررة حتى الربع
ً
الثالث من  2018نحو  388.1ألف برميل ،بمعدل إنتاج وصل إلى  3آالف برميل يوميا ،كما أشار التقرير إلى قيمة
الخسائر املادية اإلجمالية املباشرة وغير املباشرة مع خسائر نفطية وخسائر تأجيل إنتاج منذ أيلول  2014ولغاية
أيلول  ،2018حيث بلغت  13.8مليار .$

التجارة والصناعة
 أصدر فرع هيئة االستثمار السورية في السويداء قرارات بخصوص تنفيذ أربعة مشاريع جديدة في املدينة الصناعية
في أم الزيتون بتكلفة  300مليون ل.س.
 قال عضو مجلس الشعب السوري فارس الشهابي ،إن وزارة الصناعة في موقف ال تحسد عليه ،حيث تقدر قيمة
ً
األضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي ب ـ  1.8مليار  ،$في حين ال تملك الوزارة سوى  60مليون  ،$داعيا إلى نوع من من
التشاركية وليس الخصخصة ،بحيث تحافظ الدولة على ملكيتها العامة بما يشابه التجربة الصينية.
ً
 كشف وزير الصناعة السوري عن نيل شركة هندية عقد تأهيل معمل الكابالت ،مؤكدا استمرارية البحث عن شريك
لتأهيل لتأهيل معمل الزجاج في حلب والذي تقدر تكلفة تأهيله ب ـ  28مليار ل.س.
 كشف رئيس غرفة زراعة دمشق عمر الشالط عن تصدير الغرفة بضائع بقيمة  100مليون دوالر أميركي حتى نهاية
أيلول  ،2018بوزن إجمالي بلغ نحو  65ألف طن ،أما وجهة الصادرات فشملت دول عربية كالكويت والسعودية
واإلمارات ومصر واألردن ،إضافة إلى دول أجنبية منها تركيا أملانيا إسبانيا السويد وأميركا.
ً
ً
 منحت مديرية الصناعة في السويداء تراخيص لتشييد أربعة عشر مشروعا صناعيا ضمن القانون  21برأسمال 188
ً
ً
مليونا و 582ألفا ل.س.
 وار وفد مكون من رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس ،وأمين سر اتحاد غرف التجارة السورية محمد
حمشو ،وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفتين املنطقة الصناعية في القابون ،حيث تم االتفاق على استمرار العمل
باملنطقة الصناعية لحين إصدار القرار النهائي بتنظيم املنطقة.

الزراعة
 كشف مدير الزراعة واإلصالح الزراعي في الرقة عن زراعة  30ألف هكتار بمحصول القطن لهذا املوسم في املحافظة
من أصل كامل املساحة املزروعة في القطر والبالغة  46ألف هكتار ،أي إن الرقة تزرع لوحدها ثلثي مساحة القطن
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في البالد ،أما بخصوص الذرة فقد تم زراعة  10آالف هكتار بمحصول متوقع يقارب  50ألف طن ،في حين كان إنتاج
املحافظة من الذرة قبل  2011ما يقارب  75ألف طن.
 أفاد مدير الزراعة واإلصالح الزراعي بالحسكة عن زراعة  5آالف هكتار من القطن بكمية إنتاج متوقعة تصل إلى 5
آالف طن ،مقارنة ب ـ  16600طن بسبب الظروف الجوية وإصابة املحصول بآفات زراعية.
 استلمت املؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب  305آالف طن من القمح الجديد للموسم الحالي بقيمة تصل إلى
ً
أكثر من  52مليار ل.س من أصل  100مليار خصصت لشراء القمح في  ،2018كما استملت املؤسسة  150طنا من
القمح القديم املخزن لدى الفالحين ،يضاف إلى ما سبق استالم املؤسسة كميات قمح مستوردة من الخارج كان آخرها
 27.5طن من القمح الروس ي ،مع توقيع عقد جديد الستجرار  200ألف طن من القمح الروس ي.
 أعلنت وزارة الزراعة تقديراتها لحجم الثروة الحيوانية في سورية وفق األرقام الواردة في املخطط البياني التالي.
ت قديرات حج م ا لث ر و ة ا لحي واني ة ف ي س وري ة بين 2 0 0 7 - 2 0 16

125929
95225

2927
6547

27358
58715

5651
7196

1561256
1583184

ا ل خ ي ول
ا ل ع رب ي ة

الجمال

ا ل ج ا م وس

ا مل ا ع ز

1168328
883789

ا ل ح ي وا ن ا ت
ا ل زر ا ع ي ة
(بغال ،حمير،
خ ي ول )

22865366
13809923

2016

2007

ا ألغ ن ا م

ا ألب ق ا ر

حجم الثروة الحيوانية بين 2007-2016

النقل
 افتتح معبر نصيب_ جابر الحدودي بين األردن وسورية ،هذا وتم تسجيل  5بيانات ترانزيت و 65بيان تصدير ،كما
ً
دخل إلى سورية  1215سيارة أردنية عامة و 1559سيارة خاصة و 7سيارات أجنبية و 15شاحنة و 25باصا أي بإجمالي
ً
 ،2821بينما تم تسجيل خروج  15باصا و 31شاحنة و 38سيارة سورية عامة ،خالل الفترة الواقعة بين  10-15و-26
 ،2018-10وقد تحقق عن هذه الحركة إيرادات قدرت ب ـ  14مليون ل.س (نحو  33ألف .)$
 أعلنت املؤسسة العامة للخطوط الحديدية عزمها تنفيذ عدة مشاريع حيوية في قطاع النقل منها؛ تنفيذ مرفأ جاف
في حسياء والشيخ نجار ،دراسة عدة خطوط حديدية لتخديم بعض املنشآت الصناعية في مدينة عدرا الصناعية.
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السياحة
 أفاد وزير السياحة بارتفاع نسبة القادمين إلى سورية بنحو  %34مقارنة بالعام املاض ي ،حيث تم تسجيل  4ماليين
ليلة فندقية للعرب واألجانب.
 تحدث وزير السياحة عن مشروع لتطوير السياحة الدينية في السيدة زينب تشمل دراسة تفصيلية للمقام ومحطيه،
كذلك توسيع الطرق وإقامة موالت وأسواق شعبية في املنطقة.
 منحت وزارة السياحة رخصة تأهيل سياحي لفندق "سيدة الشام" في منطقة السيدة زينب بمحافظة ريف دمشق
بكلفة نحو  3مليار ل.س ،كما منحت الوزارة رخصتي إشادة لفندقين  3نجوم في محافظة طرطوس بكلفة  950مليون
ل.س ،ورخص لتأهيل  15منشأة سياحية منذ بداية العام لغاية أيلول .2018
 كشف مدير سياحة إدلب عن خسائر قطاع السياحة باملحافظة حيث بلغت  250مليار ل.س (حوالي  576مليون ،)$
ً
فضال عن خسارة  15600ألف فرصة عمل كانت تعيل حوالي  64ألف نسمة.

العمل
 قالت وزيرة التنمية اإلدارية بأن الحكومة لن تس ـ ـ ـ ــتغني عن عمال وموظفين الدولة عند تطبيق مش ـ ـ ـ ــروع اإلص ـ ـ ـ ــالح
اإلداري ،في حين دعــا االتحــاد العــام لنقــابــات العمــال إلى اعتمــاد قوانين جــديــدة تض ـ ـ ـ ــمن حقوق الجهــات العــامــة التي
يمثلها العامل ،وتؤمن للعامل كامل حقوقه ومستحقاته.
 أطلقت وزارة الش ـ ـ ــؤون االجتماعية والعمل برنامج ريادة األعمال لذوي االحتياجات الخاصـ ـ ــة بشـ ـ ــكل تجريبي ضـ ـ ــمن
مركز اإلرشاد الوظيفي.

التعليم
 كشف معاون وزير التربية عن استمرارية عمل  800مدرسة في محافظة إدلب تحت إشراف حكومة النظام في املناطق
الخاضعة لسيطرة النظام وتلك الواقعة تحت سيطرة فصائل املعارضة.
 كشف معاون وزير التربية عن األضرار التي لحقت بالقطاع التربوي ،حيث انخفض عدد املدارس من  525ألف
مدرسة عام  2010إلى  14.008ألف مدرسة في  ،2017فيما بلغ عدد املدارس التي يصعب الوصول إليها إلعادة تأهيلها
 8405مدارس قدرت كلفتها بـ  126مليار ل.س ،كما قدر حجم خسارة التجهيزات واآلالت واملعدات املستخدمة في
العملية التربوية والتي سرقت أو خربت بحوالي  48.5مليار ل.س ،وهناك أضرار غير مباشرة وتتمثل بضياع فرص
ً
التعليم وقدرت بحوالي  30مليارا ،كما انخفض عدد الطالب بنسبة  %25إذ بلغ عدد املسجلين  4001751عام 2017
فيما بلغ عددهم  5348554في .2010
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إعادة اإلعمار والعالقات االقتصادية
ً
أقامت حكومة النظام بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة عددا من املعارض الدولية واملحلية بغية تنشيط عجلة النمو
االقتصادي واستقطاب استثمارات خارجية ،حيث انعقد معرض "إعادة إعمار سورية" بدورته الرابعة "عمرها  "4على
أرض مدينة املعارضة بمشاركة  270شركة ممثلة ل ـ  29دولة من أبرزها لبنان وإيران والصين وروسيا ،في حين اقتصرت
الدورة األولى من املعرض على مشاركة  65شركة ممثلة ل ـ  11دولة( ،)9كما تم إقامة معرض "صنع في سورية" للصناعات
النسيجية بالتعاون بين اتحاد املصدرين السوري واتحاد غرف التجارة والصناعة السورية ،بمشاركة أكثر من  152شركة
من مختلف املحافظات.
تواصل حكومة النظام تقديم تسهيالت لرجال األعمال لتأسيس شركات اقتصادية ،وفي هذا الصدد صادقت وزارة التجارة
الداخلية وحماية املستهلك على تأسيس  7شركات في شهر تشرين األول  2018بحسب ما هو مرفق في الجدول.
رأسمال

املجال

اسم الشركة

---

االستيراد والتصدير

----

األعمال الهندسية
واالستشارات

النفط األسود محدودة
املسؤولية

-----

املقاوالت والخدمات
البترولية

البنى الرائدة لصناعة الكابالت
والحبيبات البالستيكية
املساهمة املغفلة

-----

تصنيع الكابالت
والحبيبات البالستيكية

موتيكا محدودة املسؤولية

-----

املشاريع الكهربائية

موبي فيدا محدودة املسؤولية

-----

أجهزة الهاتف املحمول

أرض الخيرات محدودة
املسؤولية
الديار الدمشقية محدودة
املسؤولية

سمارت سوفت محدودة
املسؤولية

أنظمة املعلومات

مكون أجنبي

املساهمون
شركة الخيتي املغفلة القابضة ،خالد
أحمد سلمان
محمد غازي الجاللي ،عبد السالم عبد
الكريم زيدان ،أحمد محمود كوكش
همام أحمد العبد هللا ،حارث أحمد
العبد هللا ،محمد حيدر عبد املجيد
صبري
شركة ديستركت ،شركة العهد
للتجارة واالستثمار ،عامر الفوز

مغتربين سوريين من
الخليج
جنوب أفريقيا

أمير خسرو رخ كيره ،أحمد محمد
إبراهيم شمس ،عبط املطلب شكر،
خدايار ناصري ،فطمة فايز عبد هللا
سعيد جورج عازار ،أكرم ربيع
املوسوي ،ربيع هاني املوسوي
شركة رايان كستر إيرانيان توانا،
بشار عون ،محمد جمال الحسين

إيران ،باكستان ،لبنان،
لبنان
إيران

الشركات املنشأة واملرخصة خالل تشرين األول 2018

فيما يتعلق بملف العالقات االقتصادية مع الدول الصديقة ،عقدت لقاءات مشتركة بين الجانبين السوري والروس ي،
حيث تطرقت إلى مجاالت التعاون وخلص بعضها إلى توقيع اتفاقيات اقتصادية ومذكرات تفاهم بين الطرفين ،هذا وقد
كشف رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القالع عن حجم التبادل التجاري مع روسيا خالل النصف األول من 2018
والذي تجاوز  226مليون يورو ،وفيما يلي أبرز محطات العالقات االقتصادية السورية_ الروسية خالل تشرين األول
:2018
( )9معرض إعادة إعمار سورية يبدأ فعالياته بمشاركة  270شركة من  29دولة ،سانا ،تاريخ  ،2018-10-03رابط إلكتروني https://bit.ly/2JWi9vp
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 انعقاد "امللتقى االقتصادي الكبير" في فندق الداما روز بدمشق ،بتنظيم من قبل مجلس األعمال السوري_ الروس ي.
 توقيع مذكرة تعاون في املجال االقتصادي والتجاري مع جمهورية القرم الروسية ،في ختام مباحثات رئيس مجلس
الوزراء السوري مع رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف.
 االتفاق على على تأسيس "بيت تجاري سوري في جمهورية القرم" وشركة شحن مشتركة للنقل البحري وتسهيل
اإلجراءات املالية والبنكية بين البلدين.
 توقيع "اتفاقية توأمة بين مدينتي يالطا والالذقية" ،وعقد اتفاقات لتشجيع إرسال الصادرات السورية من حمضيات
وتبغ وزيت زيتون إلى القرم والدول املحيطة ،باإلضافة إلى إقامة مشاريع سياحية في املدينتين.
 توقيع اتفاق بين وزارة األشغال العامة واإلسكان وشركة "ميغا ستروي بروبكت" الروسية ،ينص على تنفيذ الشركة
أحد املشاريع السكنية التي تعمل عليها الوزارة في ريف دمشق.
 قامت حكومة النظام بشراء  200ألف طن من القمح الروس ي بسعر  $ 255للطن متضمنة تكاليف الشحن.
 االتفاق مع الجانب الروس ي لتوسيع ميناء طرطوس وإنشاء ميناء أخر ،كذلك دارسة مقترح لبناء مطار في دمشق.
 أجرى وزير النفط والثروة املعدنية مباحثات مع نظيره الروس ي وعدد من ممثلي الشركات الروسية ،حول سبل تعزيز
التعاون وتنفيذ االتفاقات الثنائية بين سورية وروسيا في مجاالت الطاقة والنفط والغاز.
 عقد لقاء بين وزارة األشغال العامة واإلسكان مع وفد من جمهورية أوسيتيا الجنوبية ،وقد تم االتفاق على تقديم
الجانب األوسيتي دراسة فنية لـ  5000وحدة سكنية مع محطة تحلية للمياه ،ليصار إلى دراستها من قبل فنيي األشغال
العامة واإلسكان.
 أعلنت روسيا رغبتها إقامة شركة بناء مشتركة مع سورية لبناء  2000وحدة سكنية خالل السنوات  3القادمة.
فيما يخص العالقات االقتصادية والتجارية مع إيران ،حفل تشرين األول  2018بعدد من اللقاءات والزيارات املتبادلة
بين الجانبين ،كما تم التوصل لعدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم االقتصادية ،وفيما يلي استعراض ألبرز النشاطات
االقتصادية بين البلدين خالل تشرين األول :2018
 تنظيم لقاء بين غرفة صناعة دمشق وريفها واملؤسسة العامة للمناطق الحرة في سورية ،ومجموعة من رجال األعمال
والصناعيين اإليرانيين في نادي الشرق بدمشق ،على خلفية مشاركتهم في معرض "إعمار سورية  ،"4ومن أبرز من
حضر اللقاء من الجانبين :سامر الدبس" رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها" ،رجل األعمال بشار النوري ،رئيس
اللجنة العليا للمستثمرين في املناطق الحرة فهد درويش ،السفير اإليراني في دمشق جواد ترك آبادي.
 إجراء مباحثات بين املدير التنفيذي لسوق دمشق لألوراق املالية مع املدير التنفيذي لبورصة فارابورس إيران
الدكتور أمير هاموني ،تطرقت إلى تعزيز التعاون بين الجانبين وتسهيل إجراءات إدراج الشركات اإليرانية في سوق
دمشق لألوراق املالية ،واالستفادة من التطور التقني ألنظمة وبرامج بورصة فارابورس إيران واستخدامها في تحديث
األنظمة املتعلقة بالتداول.
 االتفاق بين الشركة العامة لتوليد الكهرباء بانياس وشركة "مبنا اإليرانية" على تأهيل العنفة الغازية  /34/م .واط.
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 عقد مباحثات بين وزير الكهرباء السوري وشركة " "IPRSالحكومية اإليرانية ،حيث تم االتفاق على تقديم الشركة
اإليرانية عروض فنية ومالية لتأهيل املجموعات الخمس في محطة حلب الحرارية ،كما تم إجراء مناقشات مع الجانب
اإليراني من أجل تنفيذ مزرعة ريحية إلنتاج الطاقة الكهربائية باستطاعة  50ميغا واط.
 شارك وفد مكون من  50رجل أعمال سوري في امللتقى االقتصادي السوري اإليراني في العاصمة طهران ،حيث توجت
اللقاءات بعقد أمين السر العام التحاد غرف التجارة السورية محمد حمشو وأمين السر العام لغرفة تجارة طهران
الدكتور بهمن عشقي مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين في مختلف املجاالت التجارية واالستثمارية واالقتصادية
واإلنتاجية ،كذلك توقيع حمشو واملهندس علي رضا أشرف أمين السر العام لغرفة تجارة إيران اإلطار التنفيذي
ملذكرة تفاهم تشكيل الغرفة التجارية املشتركة بين اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة التجارة والصناعة واملناجم
والزراعة في إيران.
 وقعت جامعة حماة اتفاقيات تعاون علمي مع  3جامعات إيرانية (جامعة فردوس ي ملدينة مشهد ،جامعة أمير كبير
التقنية ،جامعة الزهراء لإلناث).

خالصة حتليلية؛
تجهد حكومة النظام في إظهار قدراتها على توفير الخدمات ودفع عجلة النمو االقتصادي ،حيث قامت بزيارات ميدانية
لعدد من املحافظات لالطالع على واقعها الخدمي وإطالق مشاريع اقتصادية وتنموية فيها ،ولعل أهمها الزيارة املخصصة
للمنطقة الشرقية ملا تضمنته من رسائل متعددة ،حيث أرادت الحكومة تأكيد حضور "الدولة السورية" لسكان تلك
املناطق وقدرتها على توفير الخدمات ،وذلك الحتواء الحضور اإليراني الخدمي واألمني املتزايد في تلك املنطقة سيما في
محافظة دير الزور ،إضافة إلى رغبتها في تنشيط عملية إنتاج عملية إنتاج النفط والغاز ،لتوفير إيرادات مالية تمكنها من
تمويل أنشطتها ومشاريعها ،كذلك خفض فاتورة استيرادها للمشتقات النفطية من الخارج.
استحوذ القطاع الزراعي على اهتمام الحكومة ،حيث وافقت على صرف تعويضات مالية للفالحيين املتضررين من
الكوارث الطبيعية واآلفات الزراعية بمبلغ ال يزيد عن  6مليون  ،$وجاءت تلك املوافقة في مساعي من الحكومة الحتواء
املطالب املتزايدة من الفالحين من جهة ،ورغبة منها في دعم اإلنتاج الزراعي املوجه للتصدير من جهة أخرى ،وال يتوقع
لذلك الدعم أن يحقق املأمول منه سيما في ظل ارتفاع حجم خسائر القطاع الزراعي والتي قدرتها منظمة الفاو بما يزيد
عن  16مليار  ،$وتدني مطابقة املحاصيل الزراعية للمقاييس املعتمدة للتصدير ،وتعرضها للمنافسة من دول الجوار.
أسفرت االنتخابات عن فوز قوائم "الوحدة الوطنية" بغالبيتها البعثية ،ليواصل البعث هيمنته على مجالس الوحدات
اإلدارية عبر السيطرة على مكاتبها التنفيذية ،مع ميله لتجديد الثقة بعدد من الرؤساء السابقين ملجالس الوحدات
اإلدارية ،ويكتمل مشهد هيمنة البعث على املحليات بانتماء جميع املحافظين إليه ،ليؤكد النظام بسلوكه هذا تغليب
اعتبارات الوالء والتحكم على اعتبارات الحوكمة.
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لجأ النظام إلى زيادة مخصصات الدعم املالي املقدمة ملجالس الوحدات اإلدارية ،بما يمكن أعضائها من استمالة السكان
املحلين عبر توفير الخدمات لهم ،حيث ارتفع الدعم املقدم ملجالس وحدات اإلدارة املحلية من  899.98مليون ل.س (حوالي
 2مليون  )$في أيار  2018لتصل إلى  2مليار و 59مليون ل.س (حوالي  5مليون  )$في تشرين األول  ،2018وال يتوقع لهذا
ً
الدعم أن يحدث فرقا فيما يتصل بالواقع الخدمي للمحليات وأداء مجالسها وشرعيتها ،العتبارات متعددة أبرزها هيمنة
البعث على منظومة اإلدارة املحلية وتآكلها وتبعيتها للمركز.
أعلنت حكومة النظام أرقامها ملوازنة  2019بمبلغ وقدره  3882مليار ل.س (حوالي  9مليار  $على أساس سعر صرف
 435ل.س لكل  )$بزيادة قدرها  695مليار ل.س عن موازنة ( 2018مقارنة بنحو  6.37مليار  $على أساس سعر صرف 500
لكل  ،)$ويلحظ من خالل مقارنة موازنتي  2019-2018ارتفاع حجم االنفاق العام بشقيه الجاري واالستثماري في موازنة
 2019مقارنة بما كانت عليه في موازنة  ،2018كذلك ارتفاع مبلغ الدعم االجتماعي بشكل عام في موازنة  2019عن 2018
وإن تركزت هذه الزيادة على دعم املشتقات النفطية ،في حين انخفض الدعم املخصص للدقيق وكذلك املعونة االجتماعية
في موازنة  2019عن نظيرتها  ،2018في حين لم يطرأ تغير يذكر على املبالغ املخصصة إلعادة اإلعمار وصندوق اإلنتاج
الزراعي ،إذ حافظت على ثباتها في كال املوازنتين.
تطرح أرقام موازنة  2019العديد من التساؤالت سيما فيما يتعلق بتمويلها ،حيث ال يزال جزء معتبر املوارد املحلية
الطبيعية سيما النفطية خارج سيطرة النظام ،كما ال تغطي الزيادة في اإليرادات املحلية الناجمة عن الضرائب والرسوم
وبدالت االستثمار سوى جزء من االنفاق العام ،ويطرح ما سبق احتماالت التمويل بالعجز ،مع اإلشارة إلى تضارب األرقام
بخصوص حجم الدين العام لسورية ،حيث قدر تقرير صادر عن البنك الدولي .International Debt Statistics 2018
حجم ذلك بما ال يتجاوز  3.5مليارات  ،)10($في حين قدرت دراسة صادرة عن مركز دمشق لألبحاث والدراسات بعنوان "
تأثيرات األزمة في االقتصاد السوري" حجم الدين العام الداخلي فقط في  2015بنحو  3400مليار ل.س (حوالي 7
مليار)11(.)$

كذلك تتضمن أرقام املوازنة مؤشرات على أولويات العمل الحكومي في العام املقبل ،حيث يلحظ تراجع الدعم الحكومي
للطبقات الفقيرة املستفيدة من دعم الدقيق واملعونة االجتماعية ،كما ال تتضمن املوازنة مؤشرات على زيادة كلية لرواتب
العاملين في الدولة ،ومما يستقرأ من أرقام املوازنة عدم قدرة النظام على تمويل إعادة اإلعمار بنفسه ،واقتصاره على
تأهيل بعض الخدمات على نطاق ضيق لإليحاء بنجاحه على تجاوز مرحلة االزمة وولوجه مرحلة االستقرار وإعادة اإلعمار.
أعلنت محافظة دمشق عن خططها لتنظيم املدينة وفق مراحل تتضمن األولى مناطق جوبر والقابون وبرزة ،وقد خضع
ملف منطقة القابون الصناعية للتجاذب بين الحكومة ومحافظة دمشق وممثلي غرف صناعة وتجارة دمشق وريفها وبين
مالكي املنشئات الصناعية باملنطقة ،حيث وجهت اتهامات من قبل مالكي املنشئات للحكومة بالتخلي عن برنامجها لدعم
صناعي القابون والتي أطلقته في وقت سابق عقب استعادة النظام السيطرة على املنطقة ،كما وجهت اتهامات ملحافظة
ً
ّ
( )10نسرين رزوق« ،الدين السوري العام» :تمخض الجبل فولد فأرا! ،جريدة األخبار ،تاريخ  ،2018-06-13رابط إلكتروني https://bit.ly/2B1qew0
( )11حجم الدين العام الداخلي  3400مليار ليرة ،سيريا ستيبس ،تاريخ  ،2016-11-02رابط إلكتروني https://bit.ly/2RKdVcK
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

الصفحة14 :

عمران للدراسات االستراتيجية
Omran for Strategic Studies

الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق النظام السوري خالل شهر تشرين األول 2018

دمشق بإعدادها تقارير غير واقعية حول نسبة الدمار في املنطقة لتبرير عملية التنظيم ونقل الصناعيين إلى منطقة عدرا
الصناعية ،وفي هذا الصدد أكدت مصادر خاصة قيام املكتب التنفيذي ملحافظة دمشق بإعداد دراسات مسبقة ال
تتطابق مع الواقع امليداني ملنطقة القابون وغيرها إلخضاعها للتنظيم وفق املرسوم رقم  ،10وذلك بالتعاون مع رجاالت
أعمال محسوبين على النظام أمثال سامر الفوز وسامر الدبس ومحمد حمشو ممن يعملون كبوابات الستقطاب رؤوس
األموال الخارجية لالستثمار سيما في القطاع العقاري.
دفعت اعتبارات داخلية وخارجية مجلس محافظة دمشق والحكومة إلى تأجيل البت بإخضاع منطقة القابون للتنظيم،
فمنطقة عدرا الصناعية غير جاهزة بعد لنقل صناعي القابون إليها سيما عقب تضررها جراء فيضان سد الضمير ،كما
أدت الضغوط الروسية على النظام إلى تعديل القانون رقم  10فيما يتعلق باملدة القانونية إلثبات امللكية ،وما عناه ذلك
من إيقاف مؤقت ملخططات التنظيم.
أعيد افتتاح معبر نصيب الحدودي بين سورية واألردن إثر إغالقه ملا يزيد عن  3سنوات عقب سيطرة فصائل املعارضة
ً
على املنطقة ،وقد جاء افتتاح املعبر تتويجا للمفاوضات واللقاءات املباشرة وغير املباشرة بين الجانبين السوري واألردني
وبوساطة روسية ودون معارضة إسرائيلية أو أمريكية ،كما جاء افتتاح معبر نصيب عقب يوم واحد من افتتاح معبر
القنيطرة مع الجانب "اإلسرائيلي".
ً ً
يعتبر افتتاح معبر نصيب حدثا مهما ملا يحتويه على رسائل متعددة الجوانب ،إذ يحمل الحدث في طياته مؤشرات على
إقرار إقليمي ودولي بضرورة حصر تدريجي ملسألة إدارة الحدود بالدولة السورية بغض النظر عمن يشغل إدارتها اآلن ،وما
يعنيه ذلك من انحسار متزايد لدور الفاعلين من غير الدولة في إدارة املهام السيادية (الحدود) ،كذلك جاء افتتاح املعبر في
ظل ما تعانيه اقتصاديات دول املنطقة من أزمات اقتصادية ،دفعتها رغم عدائها السياس ي إلى االتفاق فيما بينها على
تنشيط حركة التجارة البينية ،واالستفادة من املزايا الناشئة عنها من توفير الكلف وتوسيع الفرص وزيادة املداخيل،
كذلك يمكن الفتتاح معبر نصيب الحدودي أن يوظف ضمن املساعي الروسية إلعادة الالجئين من األردن إلى سورية ،وذلك
عبر قوننة وتنظيم هذه العملية من خالل املعبر.
تواجه الحركة التجارية وعبور األفراد من معبر نصيب تحديات أمنية واقتصادية ،يرتبط الشق األول بتمدد إيران في
محافظتي درعا والقنيطرة وعلى أطراف الطريق الدولي وعلى مقربة من الحدود بأشكال متعددة بما يقوض الترتيبات األمنية
الناشئة في الجنوب بتوافق روس ي_ إسرائيلي_ أردني ،كذلك مدى قدرة النظام على ضبط سلوك قواته املنتشرة في هذه
املنطقة .أما فيما يتعلق بالشق االقتصادي ،تواجه الحركة التجارية وتجارة الترانزيت عبر معبر نصيب_ جابر الحدودي
تحديات تتعلق بقيمة الرسوم املفروضة (قام النظام برفع رسوم الترانزيت من  $10إلى  $62على مرور شاحنات نقل
البضائع) ،كذلك فيما يتعلق بتوافر البنية التحتية من طرق وآليات ومعدات لتسهيل الحركة التجارية.
ً
ً
شهدت العالقات االقتصادية السورية_ اإليرانية تطورا ملحوظا في تشرين األول  ،2018وهو ما تمثل بحجم الزيارات
واللقاءات املتبادلة بين الطرفين ،إضافة إلى التوقيع على عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم ،ولعل األهم ما تمخضت
عنه زيارة محمد حمشو على رأس وفد من رجال األعمال لطهران من لقاءات واتفاقيات وما حملته من مؤشرات هامة،
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حيث تعتبر هذه الزيارة األولى من نوعها إليران من حيث حجم الوفد ( 50من رجال األعمال وعدد من أعضاء مجلس
الشعب) والذي يعتبر بمثابة اللوبي اإليراني في دمشق ،وبحسب مصدر مطلع فإن االتفاقيات واللقاءات التي عقدها الوفد
برئاسة حمشو قد تخطت بأهميتها ما تحقق عن زيارات املسؤولين السوريين الرسميين إليران ،وفي هذا الصدد أشار
املصدر نفسه إلى حمشو باعتباره أحد أعمدة إيران في سورية سيما عقب دخوله في شراكات اقتصادية مع عدد من
الشركات اإليرانية ،واعتماد األخير على إيران في توفير املواد األولية ملعامله القائمة في سورية.
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