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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الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق النظام السوري خالل شهر كانون الثاني 2019

ملخص تنفيذي
 كان لحزم العقوبات الجديدة على النظام والحلقات االقتصادية املرتبطة به ،أثرها في عرقلة مساعي إطالق عملية
ً
إعادة اإلعمار من قبل النظام ،وتبنيه سياسات تقشفية ،فضال عن زيادة اعتماده على حلفائه ومنحهم امتيازات
اقتصادية.
 برزت مؤشرات على توجه كمية من رؤوس األموال العائدة لرجال أعمال سوريين_ سيما املشمولين بالعقوبات_،
لالستثمار في مناطق سيطرة النظام ،وقد تركزت معظم هذه االستثمارات في القطاعات االقتصادية الريعية كالعقار.
ً
 يعاني النظام راهنا من إشكالية جدية تتصل بمحدودية قدراته الحوكمية وموارده االقتصادية ،وقد ساهم تزايد عدد
السكان ومساحة األراض ي املسيطر عليها من قبله ،من الضغوط على هذه القدرات.
 استغلت إيران محدودية املوارد االقتصادية للنظام ،وتكثيف العقوبات الغربية واألمريكية عليه وعلى الحلقات
االقتصادية املرتبطة بها ،لتكثف بدورها من الضغوط االقتصادية عليه ،مجبرة إياه على توقيع العديد من
االتفاقيات التي كان من أبرزها اتفاقية التعاون االقتصادي االستراتيجي طويل األمد.
 تظهر املؤشرات زيادة الكتلة املالية في البنوك العامة ،مع تحسن مستويات معالجتها مللف القروض املتعثرة.
 تظهر املؤشرات الدالة ارتفاع نسبة الجباية الحكومية ،ويمكن االستدالل على ذلك بارتفاع نسبة التحصيالت املالية
لحلب بين عامي  2017و.2018

ً
 يحظى قطاع النقل باهتمام حكومي متزايد باعتباره قطاع ربحي ،وتظهر املؤشرات تسابقا بين روسيا وإيران لالستحواذ
على هذا القطاع.

ً
ً
 تظهر املؤشرات تحسنا جزئيا في القطاع الزراعي مع ارتفاع معدالت األمطار وتزايد مساحات األراض ي املزروعة ،دون
أن يلغي ما سبق استمرار اعتمادية النظام السوري على روسيا لتأمين مادة القمح.
ً
 أظهرت الحركة التجارية جمودا في األسواق مرده تدني التدخل والقيمة الشرائية لليرة السورية ،كما تظهر هذه
الحركة اعتماد حكومة النظام على االستيراد لتأمين االحتياجات األساسية.
ً
 تواجه الحكومة ضغوطا متنامية من قبل نخبة رجال األعمال ،لتأمين مصالحها وحماية استثماراتها من املنافسة
الخارجية ،وقد ظهرت مؤشرات على تفعيل الضابطة الجمركية للحد من تدفق البضائع التركية.
 شهدت مناطق سيطرة النظام أزمات توفير إمدادات مستقرة من التغذية الكهربائية ومادة الغاز املنزلي ،ويمكن رد
ً
هذه األزمات إلى الضغوط االقتصادية التي مارستها إيران على النظام ،فضال عن تزايد عدد السكان واملناطق الواجب
تخديمها من قبل حكومة النظام.
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الواقع احلوكمي واإلدارة احمللية
تصدر كل من اإلصالح املؤسس ي والعقوبات الغربية واألمريكية برنامج عمل حكومة النظام السوري خالل شهر كانون
الثاني .2019
حيث استعرض مجلس الوزراء برنامج عمل الوزارات وخططها لتطوير هياكلها وتبسيط إجراءاتها ،كذلك فيما يتعلق
بتعزيز الربط البيني بين أجهزة ومؤسسات الدولة ،ووضع آليات ملراقبة وتنفيذ خطط الوزارات ،وفي هذا السياق كشفت
وزير التنمية اإلدارية سالم سفاف عن إصدار أول نموذج هيكلي وظيفي في تاريخ الدولة السورية لجهة عامة ،حيث
سيصار إلى تطبيقه على وزارة التنمية اإلدارية ،وبينت الوزيرة أن لجنة إقرار البنى التنظيمية للجهات العامة (صدرت
ً
بالقرار  59/15الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء) ،تعمل حاليا على مخاطبة الجهات في جميع الوزارات واإلدارات املركزية
ملراجعة هيكلياتها التنظيمية حسب القانون  ،28كما أكدت سفاف مراجعة الهيكليات والبني التنظيمية للمؤسسات،
كذلك العمل على أطر تشريعية جديدة ضمن مشروع تحديث بنية الوظيفة العامة للدولة.
ً
إصالح القطاع العام ،برز جليا تباين وجهات النظر بين الوزارات والهيئات واالتحادات والنقابات املهنية بخصوص آليات
ومقاربات إعادة هيكلية القطاع العام ،حيث طالب رئيس املكتب االقتصادي في اتحاد نقابات العمال عمر حورية بإصالح
البنية التشريعية والقانونية الناظمة لعمل القطاع العام ،في حين طرح وزير االقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل
أسئلة تتعلق بالجدوى االقتصادية املرجوة من إعادة هيكلة القطاع العام.
من جهة أخرى ،شغلت العقوبات األوربية واألمريكية الحيز األكبر من برنامج عمل حكومة النظام ،حيث أعلن املجلس
حالة االستنفار ملواجهة آثار العقوبات االقتصادية الجديدة ،وجرى النقاش بين أعضاء مجلس الوزراء حول اآلليات
التنفيذية والوقائية واالحترازية للتقليل من آثار العقوبات على عمل مؤسسات الدولة ومعيشة املواطن ،وضمن ما سبق
اتخذت سلسلة من اإلجراءات منها:
 .1إقرار الئحة مهام "استثنائية" تضطلع بها كل الوزارات واملؤسسات بشكل متكامل ومتناغم ،بهدف تعزيز عوامل
صمود الدولة بكل مرتكزاتها ،ومن أبرزها:
-

املوافقة على العقود املبرمة من قبل وزارة النفط والثروة املعدنية لتالفي أي تعثر في توريدات املشتقات النفطية.

-

استمرار العمل بقرار ترشيد استخدام الوقود في املؤسسات الحكومية.

-

تقديم الدعم املباشر للمجتمع األهلي "جمعيات ومنظمات" ملمارسة دوره بفاعلية.

-

التوسع باملشاريع الصغيرة واملتناهية الصغر.
ً
تقديم حزمة اجتماعية تشمل الفئات األكثر احتياجا.

-

االستثمار األمثل للرساميل واملعامل املتوقفة بهدف إعادة تشغيلها.

-

 .2تأمين مستلزمات الدولة األساسية واالستمرار في تعزيز العملية اإلنتاجية السيما بالنسبة للنفط والقمح والدواء،
كذلك مستلزمات الجيش "السوري".
 .3رفع وتيرة الكفاءة في استثمار املوارد املتوفرة واالستفادة من كل املقومات االقتصادية املتاحة.
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 .4اتخاذ إجراءات وخطوات نوعية إلعادة ضبط آليات اإلنفاق وتوجيهها في اتجاهات محددة تخدم أولويات الدولة
واملواطن ،وترشيد عمليات الشراء واالستيراد التي تستنزف القطع األجنبي ،وحصر ذلك بالضروريات امللحة.
 .5دراسة بدائل املستوردات ودعم اإلنتاج املحلي ،والتوجه نحو شراء منتجات الصناعة السورية.
باالنتقال إلى اإلدارة املحلية ،أصدرت الوزارة تقريرها ملنجزات عام  2018والتي يمكن تقسيمها للمحاور التالية:
 .1الصعيد القانوني :أصدرت مجموعة من القوانين والقرارات الناظمة لإلدارة املحلية ومنها:
-

القانون رقم ( )3املتعلق بإزالة األنقاض وتدويرها.

-

القانون رقم ( )10املتعلق بإحداث مناطق تنظيمية لدى الوحدات اإلدارية.

-

القانون رقم ( )33املتعلق 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.

-

القانون رقم ( )20القاض ي بجبر أجزاء العشر ليرات السورية للقيمة اإلجمالية املستحقة إلى العشر ليرات
السورية األعلى لكافة املطارح املتعلقة بالرسوم والتكاليف املحلية املفروضة في معرض تطبيق أحكام قانون
املوازنة املستقلة رقم  /35/لعام .2007

-

القرار رقم ( )66م الصادر عن مجلس الوزراء لعام  2018املتعلق بنظام إحداث وتنفيذ واستثمار املناطق
الصناعية والحرفية في الوحدات اإلدارية.

ً
 .2االنتخابات املحلية :أجرت الوزارة انتخابات املجالس املحلية والتي تم من خاللها انتخاب 18428عضوا ،وقد بلغ
عدد املجالس املحلية في املحافظات  1444مجلس موزعة على 14 :مجلس محافظة 11 ،مجلس مدينة مركز
محافظة 145 ،مجالس مدن 519 ،مجالس بلدات 755 ،مجالس بلدية.
 .3التنمية املحلية وإعادة اإلعمار
-

إعادة تأهيل وصيانة املدن الصناعية الثالث (عدرا ،الشيخ نجار ،حسياء) ،وإنشاء مجموعة من املناطق
الصناعية والحرفية.

-

دعم املناطق الصناعية والحرفية ،حيث بلغت املساهمات املقدمة من املوازنة االستثمارية لها  3مليار ل.س،
وبلغ عدد املناطق املمولة من املوازنة االستثمارية 26منطقة ،وبالنسبة لإلعانات املقدمة من لجنة إعادة االعمار
لها فقد بلغت  909مليون ل.س ،في حين بلغت اإلعانات املقدمة من عائدات املرسوم التشريعي  37نحو 1.8
مليار ل.س (حوالي  4مليون  ،)$ليبلغ عدد املناطق املحدثة والتي تم وضع حجر األساس لها واملباشرة بتنفيذها
 11منطقة في محافظات؛ حماة ،حمص ،ريف دمشق ،الالذقية وطرطوس.

-

بلغت قيمة االعتمادات املنفقة من حساب لجنة إعادة االعمار إلى اللجان الفرعية في املحافظات ومختلف
الوزارات املركزية خالل عام  2018نحو  50.9مليار ل.س (حوالي  117مليون .)$
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-

بلغت قيمة األموال املقدمة كدعم من الوزارة للمحافظات لعام  2018نحو  69.55مليار ل.س (حوالي 160
مليون  ،)$موزعة على شكل اعتمادات من املوازنة العامة للدولة ،وإعانات ومساهمات من الوزارة ،ومن حساب
أموال البلديات.

-

ً
بلغ حجم األعمال املنفذة ملشاريع اإلغاثة مبلغا قدره  14.88مليار ل.س (حوالي  34مليون  ،)$موزعة على مشاريع
اإلصحاح والتعافي املبكر واإليواء.

 .4النظم والتخطيط املحلي
-

االنتهاء من خرائط الحدود اإلدارية والكود الرقمي للمحافظات ،والبدء بإعداد خارطة االستثمار السياحي حيث
ً
ً
ً
ً
تم حصر الفعاليات القائمة وطبيعة استثمارها ورصد واقعها (إداريا_ مكانيا_ قانونيا_ اقتصاديا).

-

التنسيق مع املحافظات من أجل البدء بإنشاء الخارطة الوطنية للسكن العشوائي.

 .5التأهيل والتدريب
-

تنفيذ برنامج تدريب نوعي ألعضاء مجالس الوحدات اإلدارية املنتخبة ،بهدف بناء قدرات األعضاء الجدد وتطوير
مهاراتهم الفنية والقانونية واإلدارية وإعداد الخطط التنموية على مستوى جميع الوحدات اإلدارية بالتعاون
ومشاركة عدد من الوزارات والجهات املعنية.

-

تنفيذ دورة تدريبية حول تطوير املهارات اإلدارية لدى املجالس املحلية وإدارة مشاريع اإليواء ،باإلضافة لتنفيذ
دورة تدريبية حول خطط االستجابة والتعافي وتحديد أولويات املشاريع.

أبرز معطيات االقتصاد السوري
يتطرق هذا القسم إلى أبرز معطيات قطاعات االقتصاد السوري ،وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات األساسية
واستعراض أبرز األخبار الدالة واستخالص املؤشرات النوعية.

املصارف واملؤسسات املالية
 أصدرت وزارة املالية التعليمات التنفيذية للقانون رقم  46لعام  2018القاض ي بإعفاء القروض املمنوحة للمتعاملين
مع املصرف الزراعي التعاوني من فوائد وغرامات التأخير املترتبة عليها ،ما عدا القروض املمنوحة عن طريق بنك
االستثمار األوروبي ،وتلك املمنوحة عن طريق املشروع الوطني للتحول للري الحديث.
 كشف مدير عام املصرف الصناعي عمر سيدي عن تسديد  3مليارات ل.س من الحكومة ،ليصبح رأسمال املصرف
ً
املسدد  5مليارات ل.س بدال من ملياري ل.س.
ً
 انخفضت األرباح الصافية للمصارف الخاصة العاملة في سورية (14مصرفا) بنسبة  %11.6في  9أشهر من العام
 2018حيث بلغت  9.8مليار ل.س ،مقارنة بالفترة نفسها من العام  2017حيث بلغت  11.1مليار ل.س.
ً
 أظهرت بيانات الربع الثالث من عام  2018تحقيق  10مصارف خاصة أرباحا صافية بمجموع قدره  12.2مليار ل.س،
بينما سجلت  4مصارف (بيبلوس ،األردن ،العربي ،سورية والخليج) خسائر بمجموع قدره  2.3مليار ل.س.
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 بلغ إجمال القروض التي منحها املصرف الزراعي خالل عام  2018ما قيمته  93.6مليار ل.س ،وتوزعت القروض
املمنوحة نحو  4.6مليارات ليرة هي إقراضات املصرف للفالحين ،و 89مليار ليرة اإلقراضات املمنوحة بموجب أنظمة
خاصة ملصلحة جهات القطاع العام.
 بلغت إجمالي قيمة اإليداعات املصرفية من كتلة ودائع املصرف التجاري السوري نحو  15مليار ل.س في عام ،2018
بارتفاع قدره  %30عن عام .2017
 تجاوزت ودائع املصرف التجاري حتى نهاية عام  2018حاجز  1526مليار ل.س ،بينما تجاوز حجم التسهيالت
والقروض املمنوحة بكل أنواعها للقطاعين العام والخاص نحو  408مليارات ل.س.
 أفاد املدير العام للمصرف العقاري عن تحصيل أربعة مليارات و 364مليون ل.س من القروض املتعثرة وغير املتعثرة
خالل شهري تشرين األول والثاني من عام  ،2018كما أشار إلى الحصيلة اإلجمالية ألرباح املصرف خالل عام 2018
والتي بلغت مليارين و 53مليون ل.س.

املالية العامة
 ارتفعت نسبة التحقيقات والتحصيالت التي أنجزتها مالية حلب خالل عام  2018مقارنة بعام  ،2017حيث ارتفعت
نسبة التحققات منذ بداية  2018ولغاية نهاية تشرين الثاني بنسبة  %65مقارنة بالفترة نفسها مع عام  ،2017بينما
سجلت التحصيالت زيادة بمعدل  % 55في الفترة نفسها.
ً
 احتلت سورية املرتبة العاشرة عربيا باحتياطي الذهب العالمي ،بحجم وصل إلى  25.8طن نهاية الربع الثالث من عام
ً
 ،2018وذلك بحسب تقرير أعد استنادا لبيانات "مجلس الذهب العالمي".
ً
 أصدرت وزارة املالية قرارا بالحجز االحتياطي على األموال املنقولة وغير املنقولة ،العائدة لستة شركات مملوكة لعائلة
العنزروتي( ،)1دون تبيان األسباب بحسب العائلة.

النقل
 كشف تقرير صادر عن وزارة النقل أن الخطوط الحديدية في طرطوس نقلت نحو  650ألف طن من البضائع،
ً
ً
بإيرادات بلغت مليارا و 28مليون ل.س ،في حين بلغ عدد الركاب املنقولين بين طرطوس والالذقية  277058راكبا بإيراد
بلغ  30مليون ل.س.
 أكدت وزارة النقل أنها وضعت خطة لتطوير الربط السككي مع دول الجوار من خالل )1 :دراسة تطوير الخط
الحديدي من مرفأ طرطوس وحتى مناجم الفوسفات في منطقة خنيفس والشرقية لنقل الفوسفات وتصديره)2 ،
استكمال مشروع محور املوانئ السورية – حمص – البصيرة – التنف – الحدود السورية – العراقية الرمادي
البصرة – ميناء أم القصر ومنه إلى إيران ودول شرق آسيا بطول  1420كم.

( )1من هذه الشركات :شركة العنزروتي للصناعات الغذائية ،شركة تنمية الصناعات الغذائية كتاكيت ،شركة كتاكيت للمشروبات واملساحيق ،شركة عنزروتي إخوان.
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 أجرى وزير النقل السوري مباحثات مع وزير الطرق وبناء املدن اإليراني محمد إسالمي حول إمكانية الربط السككي
ً
اإلقليمي بين محطة البصيرة على محور مهين الشرقية ومناجم الفوسفات وصوال إلى معبر التنف.
 بلغ إجمالي إيرادات القطاع البحري لدى وزارة النقل نحو  36مليار ل.س خالل عام .2018
 أكد مصدر في وزارة النقل تلقي الوزارة عدة طلبات من شركات طيران عربية الستنناف عملها في املطارات السورية،
والعبور في األجواء السورية.

الزراعة
 بلغ حجم التخزين في سدود الالذقية الـ  14حوالي  266مليون متر مكعب من الحجم اإلجمالي البالغ  366.4مليون متر
مكعب.
 أفاد تقرير صادر عن مديريات وزارة الزراعة بتجاوز املساحات املزروعة بمحصول القمح املليون هكتار في جميع
املحافظات من أصل الخطة البالغة  1796000هكتار ،بينما كانت املساحة املزروعة في عام  2017تقدر ب ـ  926ألف
هكتارـ
 كشفت وزارة الزراعة واالصالح الزراعي عن زراعة  432ألف هكتار في املناطق التي تم استعادة السيطرة عليها في عام
.2018

ً
 بلغ إنتاج الزيتون  678ألف في  ،2018بينما وصل حجم إنتاج الزيت إلى حوالي  115ألف طن ،علما بتواجد ما نسبته
 %20من اإلنتاج في املناطق الواقعة خارج سيطرة النظام السوري في حلب وإدلب.
ً
 كشفت مؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب أنها قد ثبتت عقدا الستجرار  200ألف طن من مادة القمح املستورد من
منشأ روس ي ،بتكلفة تقارب الـ  135ألف ليرة للطن الواحد ،كما أشارت إلى عزمها التعاقد في شباط الستجرار كمية
 200ألف طن ،هذا وبلغت قيمة كمية القمح املستوردة خالل  2018نحو  1.3مليون طن بقيمة تص إلى  125مليار
ل.س.

التجارة والصناعة
 بلغ عدد املسجلين في مديرية الشركات بوزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلك  13131بين سجل تجاري وشركة
خالل عام  ،2018بزيادة نحو  %30على عام  ،2017بينما بلغ عدد الشركات  649شركة موزعة بين  577شركة
محدودة املسؤولية ،و 37شركة الشخص الواحد ،و 35شركة مساهمة مغفلة.
 رخصت وزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلك  50شركة منذ بداية عام  ،2019موزعة بين؛  38شركة محدودة
املسؤولية ،و 4شركات شخص واحد ،و 4شركات مساهمة خاصة ،و 4شركات (.)VIP
 أصدرت اللجنة االقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء توصية تنص على السماح بدخول املنتجات واملواد ذات املنشأ
اآلسيوي ومصدرها األردن عبر معبر نصيب ـ جابر الحدودي.
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 كشفت الهيئة العامة للمنافسة ومنع االحتكار في تقريرها عن واقع األسواق السورية عن انخفاض الطلب على أغلب
املواد نتيجة تدني الدخل والقدرة الشرائية ،والتركيز على إعادة الترميم في املناطق "املحررة".
 بلغ عدد إجازات وموافقات االستيراد املمنوحة لعام  2018حتى شهر تشرين الثاني  21641إجازة وموافقة استيراد
بقيمة إجمالية تقدر ب ـ ـ ـ 6.145مليارات يورو.

ً
 عادت الشركة السورية ـ اإليرانية لتصنيع السيارات "سيامكو" لإلنتاج ،حيث من املتوقع أن تطلق عددا من السيارات
الجديدة بالتعاون مع شركة "إيران خودرو" وشركات صينية.
 كشفت هيئة االستثمار السورية عن استقطاب  102مشروع خالل عام  2018بتكلفة تقديرية تجاوزت  895مليار
ً
ل.س ،وأوضح تقرير للهيئة أن  34مشروعا برأسمال  10مليارات ل.س قد حصلت على التراخيص.
 دعا فارس الشهابي (رئيس اتحاد الغرف الصناعية) إلى مقاطعة البضائع التركية ،كما دعا إلى تنفيذ مطلب الصناعيين
القديم بتأسيس مكتب ملقاطعة تركيا أسوة بمقاطعة إسرائيل.
 نالت شركة "نقطة تقاطع" عقد استثمار مجمع "يلبغا" بدمشق ،وقد بلغ متوسط بدل االستثمار السنوي طيلة املدة
ً
االستثمارية ( 45عاما) بــ"مليارا وسبعمئة وخمسة وعشرين مليون" ل.س سورية ستدفع للجهة املالكة.
 ارتفعت قيم إجازات وموافقات االستيراد خالل السنوات األربع املنقضية من  2.7مليار يورو في العام  ،2015إلى نحو
 6.2مليارات يورو خالل عام .2018
 انخفضت موافقات إجازات االستيراد من منطقة التجارة العربية الحرة من  4.1ألف موافقة لعام  2015لتصل إلى
 2.8ألف موافقة عام  ،2018في حين ارتفع حجم إجازات االستيراد من الدول األجنبية بالعدد والقيمة خالل الفترة
نفسها من  2.1إلى  5.2مليارات يورو ،وبالكمية من  15.3ألف طلب إلى  18.8طلب إجازة
 كشف مدير االقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة عن تصدير ما يقارب  60ألف طن من املنتجات الزراعية عبر معبر
نصيب الحدودي مع األردن منذ افتتاحه.
 كشف مدير مدينة "الشيخ نجار" الصناعية عن رفع أسعار املقاسم الصناعية في املدينة مع بداية عام  2019بنسبة
ً
 ،%20على أن يسدد املستثمر نسبة  %20من قيمة املقسم ويقسط باقي املبلغ على  14قسطا ضمن  7سنوات.
 فرض االتحاد األوروبي عقوبات على  11رجل أعمال سوري وخمسة كيانات مرتبطة بالنظام السوري ،من أبرزهم:
سامر فوز ،أنس طلس ،مازن الترزي وخالد الزبيدي.

الطاقة والكهرابء
 كشف مصدر في وزارة النفط عن وصول باخرتين محملتين بكمية  5000طن من مادة الغاز املنزلي ،كما أشار إلى تواتر
وصول البواخر خالل الفترة املقبلة ،دون تبيان الجهة املوردة للغاز.
 أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع املواد البترولية "محروقات" زيادة الطاقة اإلنتاجية ألسطوانات الغاز املنزلي
ً
بكل وحدات تعبئة الغاز بجميع املحافظات لتصل إلى  160ألف أسطوانة يوميا.
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 أقر مجلس الوزراء "خطة بديلة" لتأمين كميات كافية من املشتقات النفطية عن طريق إبرام عقود جديدة ،تضاف
ً
إلى تلك املوقعة مسبقا ،كما تم وضع تصور مستقبلي لزيادة الكميات وتخزينها.
 كشف وزير الكهرباء عن ارتفاع االستطاعة الكهربائية من  2200ميغا إلى  4200ميغا واط ،كنتيجة الرتفاع واردات
ً
الغاز من  6ماليين إلى  13مليون متر مكعب يوميا ،ومن  1500طن من مادة الفيول إلى  7آالف طن ،ولكنه أشار بأنها
غير كافية لتخديم كافة املناطق سيما مع قيام الوزارة بتخديم مناطق جديدة سيطرت عليها قوات النظام خالل عام
.2018
 كشف محمد فادي سعدون نائب رئيس املكتب التنفيذي ملجلس محافظة إدلب أن العمل جاري لتنفيذ املرحلة األولى
من مد خط توتر متوسط كهربائ ــي م ــن محط ــة سـ ــروج بحماة لتغذيـ ــة مطار أب ــو الض ــهور بتكلفة تقدر ب ـ  350مليون
ل.س.

اإلسكان
 كشف مدير عام هيئة التطوير واالستثمار العقاري عن تواجد  25منطقة تطوير عقاري منها  18تعود ملكيتها للدولة
ً
ً
و 6للقطاع الخاص ،مشيرا إلى وجود  56شركة تطوير من بينهم  6شركات من القطاع العام ،منوها بوجود  16منطقة
تطوير عقاري قيد الدراسة.
 كشف معاون وزير اإلدارة املحلية والبيئة لؤي خريطة عن تواجد  157منطقة عشوائية ،موزعة على ريف دمشق بـ
 74منطقة والحسكة  13منطقة وحلب  22منطقة وغيرها.
 كشف املهندس جمال اليوسف مدير املناطق التنظيمية في محافظة دمشق أنه سيتم توزيع سندات امللكية للمنطقة
التنظيمية الثانية فور التمكن من الدخول الى منطقة الحجر األسود.

العمل
 كشف مدير عام املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية يحيى أحمد عن تسجيل  172ألف عامل من القطاع الخاص
في التأمينات منذ أيلول  2018ولغاية تاريخ  ،2019-01-09ليصل الرقم اإلجمالي للمسجلين في التأمينات االجتماعية
نحو  659ألف عامل.
 بلغ عدد املسجلين في مكتب التشغيل في محافظة السويداء منذ عام  2001ولغاية نهاية  2018نحو  84ألف طالب
فرصة عمل ،تم توفير فرص عمل ملا يقارب  21ألف ،ليبقى  62طالب فرصة عمل خارج دائرة التعيين والتوظيف.
 كشف مرصد سوق العمل بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل عن تسجيل  92ألف شخص في مكاتب العمل لعام
ً
 ،2018حصل نحو  17ألفا على فرصة عمل سواء عن طريق مكتب التشغيل أو في القطاعين الخاص والعام.
 بلغ عدد املستفيدين من البرامج واملشروعات التي تقدمها مراكز ووحدات التنمية الريفية نحو  15ألف مستفيد
خالل عام  ،2018بتكلفة تقديرية للمشروعات تقدر ب ـ  600مليون ل.س.
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إعادة اإلعمار والعالقات االقتصادية
قام وفد من رجال األعمال السوريين( )2بزيارة لدولة اإلمارات للمشاركة في ملتقى القطاع الخاص اإلماراتي_ السوري الذي
نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعية اإلماراتية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي ،وأكد املنظمون للملتقى بأنه
يستهدف استعراض أهم الفرص واملناخات االستثمارية التي من شأنها خلق شراكات تجارية ومشاريع جديدة ،كذلك
التعرف على مزايا بيئة األعمال في كال البلدين ،وتأتي هذه الزيارة في ظل ارتفاع حجم املبادالت التجارية غير النفطية بين
سورية واإلمارات ،حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من  925مليون دوالر في عام  2016ليصل إلى  1.02مليار
دوالر عام  ،2017هذا وبلغت قيمة واردات اإلمارات من سورية عام  2017حوالي  44.5مليون دوالر ،في حين بلغ حجم
صادرات اإلمارات إلى سورية حوالي  322.1مليون دوالر واعادة الصادرات من اإلمارات إلى سورية نحو  646.3مليون دوالر.
تواصل حكومة النظام تقديم تسهيالت لرجال األعمال لتأسيس شركات اقتصادية ،وفي هذا الصدد صادقت وزارة التجارة
الداخلية وحماية املستهلك على تأسيس  4شركات في شهر كانون الثاني  2019بحسب ما هو مرفق في الجدول.
اسم الشركة
األصيل للصناعات
البالستيكية
تروي وي

رأسمال
------

أبيات للتطويرواالستثمار
العقاري
عمران البنفسج

-----

املجال
صناعة املواد
البالستيكية
الشحن البري
والبحري
التطوير واالستثماري
العقاري
التعهدات واملقاوالت
وتجارة مواد البناء

املساهمون
عبد املالك كيوان ،رامي محمد جلول،
علي محمد جلول ،صخر محمد جلول

مكون أجنبي
---

عصام الشاقي ،جان خير هللا اسطفان

لبنان

حسن النايف ،حسين النايف

---

عمار مصطفى قال،

----

الشركات املنشأة واملرخصة خالل كانون الثاني 2019

فيما يتعلق بالعالقات االقتصادية الروسية_ السورية ،أظهر تقرير لوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية لعام 2018
مستوى التطور في العالقات االقتصادية بين كل من حكومة النظام وروسيا وحلفائها ،حيث استعرض التقرير أبرز
املحطات في العالقات بين الجانبين:
 .1توقيع اتفاق مع جمهورية أوسيتيا الجنوبية ،والتي سيتم بموجبها تبادل منح تخفيضات جمركية على صادرات كل بلد
إلى البلد اآلخر بنسبة .%75
 .2توقيع مذكرة حول التعاون بين املركز الوطني للتسويق ودراسة األسعار البيالروس ي واملؤسسة العامة للتجارة
الخارجية السورية خالل اجتماعات الدورة القادمة للجنة املشتركة.
( )2من أبرز رجال األعمال السوريين الذين شاركوا في امللتقى :محمد حمشو ،سامر الدبس ،محمد ناصر السواح ،وسيم القطان ،فيصل سيف ،مازن
كنامة ،محمد لبيب األخوان ،ناجي بطرس الشاوي ،نظريت يعقوبيان ،عبد الرحيم رحال ،محمد همام مسوتي ،أحمد زيدو ،ربى عبود ،محمد عصام
معتوق ،سونيا خانجي ،عمران شعبان محمد ،بالل إبراهيم ،محمد فراس تقي الدين ،محمد أكرم الحالق ،أحمد حمشو ،محمد فراس الجيجكلي ،عصام
أنبوبا ،مازن حمور ،معين نصر ،نصوح النابلس ي ،بلقيس الشيخ حسين .غسان القالع .فواز العجوز .تم جمع هذه األسماء من عدة مصادر صحفية.
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 .3التوصل إلى تفاهم مع الجانب البيالروس ي على توقيع مذكرة للتعاون بين املركز الوطني للتسويق ودراسة األسعار
البيالروس ي واملؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية ،خالل اجتماعات الدورة القادمة للجنة املشتركة.
 .4توقيع مذكرة تعاون تجاري واقتصادي بين مجلس الوزراء في جمهورية القرم (االتحاد األوراس ي) ووزارة االقتصاد
والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية.
 .5التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي بخصوص مشروع خارطة الطريق لتطوير التعاون االقتصادي
والتجاري مع روسيا االتحادية.
 .6التوقيع على اتفاقية مع أبخازيا للتعاون في مجال تسهيل وتنمية التعاون التجاري واالقتصادي بين البلدين والتي
سيتم بموجبها تبادل منح تخفيضات جمركية على صادرات كل بلد إلى البلد اآلخر بنسبة .%100
 .7املشاركة في املنتدى االقتصادي الدولي الرابع الذي عقد في يالطا /القرم.
 .8تعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية القرم .ومتابعة التواصل مع جمهورية القرم بشأن إقامة
مركز دائم لعرض وبيع املنتجات السورية في القرم ،وتوقيع اتفاق لتبادل منح مزايا تفضيلية إضافة إلى التنسيق مع
وزارة النقل بشأن إطالق خط شحن بحري.
ً
واستكماال لعالقات التعاون بين الجانبين السوري والروس ي ،تم التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين محافظتي
سيفاستوبول الروسية وطرطوس السورية ،تتعلق باملساهمة والتعاون في مجاالت البناء واالستثمار في كال املدينتين.
باإلضافة ملا سبق ،كشفت تصريحات لعدد من املسؤولين الروس خالل شهر كانون الثاني مجاالت وفرص االستثمار التي
ترغب روسيا بالحصول عليها من حكومة النظام خالل ً ،2019
سواء فيما يتعلق بتوسعة مطار دمشق الدولي ،كذلك إنشاء
مطارات جديدة في منطقة الساحل السوري.
باالنتقال إلى العالقات اإليرانية السورية ،شهدت العالقات الثنائية في مجاالت التعاون االقتصادي نقلة نوعية في شهر
كانون الثاني ،إذ تجلت بتوقيع الجانبين  11اتفاقية ومذكرة تفاهم في ختام اجتماعات الدورة الرابعة عشر من أعمال
اللجنة العليا السورية_ اإليرانية املشتركة التي عقدت بدمشق.
الرقم

االتفاق ومذكرات التفاهم

القطاع

1
2
3
4

اتفاقية التعاون االقتصادي االستراتيجي طويل األمد
مذكرة تفاهم بين وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الصناعة واملناجم والتجارة في إيران
مذكرة تفاهم الجتماعات اللجنة املشتركة العليا
مذكرة تفاهم في مجال األشغال العامة واإلسكان
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج لالستثمار بين هيئة االستثمار السورية ومنظمة
االستثمار واملساعدات اإليرانية
مذكرة تفاهم في مجال الجيوماتيك بين الهيئة العامة لالستشعار عن بعد ومنظمة الجغرافيا
اإليرانية
مذكرة تفاهم للتعاون السينمائي بين املؤسسة العامة للسينما واملنظمة السينمائية السمعية
والبصرية في إيران

االقتصادي
التجارة الخارجية
إداري
األشغال العامة واإلسكان
االستثمار

5
6
7

الطبوغرافيا
السينما
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8
9
10
11
12

مذكرة تفاهم بين هيئة مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب ووحدة التحويالت املالية
اإليرانية
البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة ووزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي اإليرانية
لألعوام -2020-2019
البرنامج التنفيذي في املجال التربوي (التعليم ما قبل الجامعي) بين الحكومتين لألعوام 2019
و 2020و.2021
تأسيس غرفة للتجارة املشتركة بين سورية وإيران
مذكرة تفاهم بين املؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية والخطوط الحديدية اإليرانية

التمويل واملصارف
الثقافي
التربية والتعليم
التجارة
النقل

االتفاقيات ومذكرات التفاهم املوقعة بين حكومة النظام وإيران خالل
اجتماعات الدورة  14من أعمال اللجنة العليا السورية اإليرانية املشتركة

باإلضافة إلى االتفاقيات السابقة ،عقد املسؤولون اإليرانيون مع نظرائهم السوريين سلسلة من اللقاءات واالجتماعات
التي تطرقت إلى أوجه التعاون املشترك بين الجانبين ومن هذه اللقاءات:
 .1مباحثات بين وزير النقل علي حمود مع وزير الطرق وبناء املدن اإليراني محمد إسالمي حول إمكانية الربط السككي
ً
اإلقليمي على محور إيران_ العراق_ سورية ،بحيث يربط سورية مع جنوب شرق آسيا ،ويتركز التنسيق حاليا على
دراسات الجدوى االقتصادية وإعداد الدراسات التنفيذية للمشروع ،كما شملت املباحثات دراسة إنشاء شركة نقل
بري مشتركة بين البلدين وتنشيط خطوط النقل البحري وعمل السفن.
 .2لقاء جمع بين رئيس ي جامعتي دمشق وطهران ،وقد خلص اللقاء إلى التوقيع على اتفاقيتي تعاون بين الجامعتين لتطوير
التعاون األكاديمي والثقافي والعلمي بين الجامعتين.
وفي سياق متصل ،تم وضع حجر األساس ملحطة طاقة كهربائية في الالذقية باستطاعة  526ميغاواط وبتكلفة  411مليون
يورو ،على أن تنفذها شركة مبنا اإليرانية خالل  3سنوات ،كما كشف رئيس البنك املركزي اإليراني عبد الناصر همتي،
ً
عن اتفاق بين بالده والحكومة السورية ،على إنشاء بنك مشترك بين البلدين ،يتخذ من العاصمة السورية دمشق مقرا
له ،ويضاف إلى ما سبق إعالن رئيس اللجنة االقتصادية املشتركة بين ايران وسورية "بيمان كاشفي" عن إنشاء شركة نقل
مشتركة بين ايران والعراق وسورية ،اضافة الى تأسيس مركز تجاري في املنطقة الحرة بالعاصمة السورية دمشق.

.
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خالصة حتليلية
أصدرت الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األوربي حزم جديدة من العقوبات على كل من النظام السوري ورجال األعمال
والكيانات املرتبطة به كذلك حلفائه ،ويمكن تلمس األثر الذي خلفته هذه العقوبات على النظام واالقتصاد السوريين،
ً
بعرقلتها ملساعي إطالق عملية إعادة اإلعمار ،فضال عن دفع النظام إلى تبني سياسات تقشفية ،وزيادة اعتماده على
الحلفاء وباألخص إيران ملواجهة هذه العقوبات.
لجأ النظام إلى االعتماد على رجال األعمال والوسطاء لتأمين احتياجاته وإدارة أعماله التجارية واالقتصادية ،وحشد ما
ً
يمكن من املوارد املتاحة التي تمكنه من تشغيل مؤسسات الدولة وتوفير الحد األدنى من الخدمات للسكان ،فضال عن
توظيفهم كبوابات الستقطاب االستثمارات في مجال إعادة اإلعمار ،وضمن هذا السياق برزت أدوار متقدمة لرجال أعمال
ً
ً
مثل محمد حمشو وسامر الفوز وغيرهم في االقتصاد السوري ،حيث تولى محمد حمشو دورا رئيسيا في إدارة األعمال
ً
االقتصادية والتجارية مع إيران ومؤخرا مع اإلمارات ،في حين كان ُيعتمد على سامر الفوز إلدارة األعمال االقتصادية
والتجارية في القارة األوربية بشكل رئيس ي ،األمر الذي دفع الواليات املتحدة واالتحاد األوربي إلى تكثيف حزم العقوبات
على رجال األعمال والكيانات املرتبطة بالنظام.
دفعت العقوبات رجال األعمال إلى تحريك رؤوس أموالهم املتواجدة بالخارج ونقلها إلى سورية باعتبارها مالذ آمن من
العقوبات ،وهو ما يفسر زيادة سامر الفوز لرأسمال شركة آمان القابضة من  10مليار ل.س إلى  35مليار ل.س ،هذا وقد
ً
استقطبت السوق العقارية رؤوس أموال رجال األعمال ،باعتبارها الفرص االستثمارية األفضل واألكثر أمانا في ظل ضعف
ً
مقومات وفرص االستثمار في مجاالت أخرى كالصناعة والزراعة ،فضال عن عدم قدرتهم على مزاحمة روسيا في القطاعات
الحيوية التي استحوذتها ،وتفيد مصادر محلية بتزايد عمليات الشراء في املناطق املدمرة التي أعاد النظام السيطرة عليها
كما في حرستا على سبيل املثال ال الحصر ،حيث يستفيد رجال األعمال من حاجة سكان تلك املناطق إلى املال لتدبر
ً
فضال عن صعوبات تتعلق بصعوبة وصول
أمورهم املعاشية في ظل غياب فرص عمل قادرة على توليد ما يكفي من الدخل،
السكان إلى مناطقهم بسبب اإلجراءات األمنية ،وعدم قدرتهم على ترميم منازلهم بسبب التعقيدات البيروقراطية،
وافتقارهم للمال الالزم ،وإن من شأن تركيز رجال األعمال أنشطتهم في االقتصاد السوري ،أن يكثف الضغوط على حكومة
النظام التخاذ سلسلة من اإلجراءات لصالح نخبة رجال األعمال ،وأن يعزز من ريعية االقتصاد السوري.
يعاني النظام من إشكالية رئيسية تتعلق بعدم امتالكه ما يكفي من املوارد والقدرات إلدارة مؤسسات الدولة وتوفير
الخدمات األساسية ،وقد ضاعف عدد السكان املتزايد نتيجة انضمام مناطق جديدة لسيطرة النظام من الضغوط على
قدراته الحوكمية املحدودة باألساس  ،وفي حين كان النظام يعول على إطالق عملية إعادة اإلعمار ،جاءت العقوبات
ً
الغربية واألمريكية لتجهض مساعيه ،وتجعله أكثر اعتمادا على حلفائه ،إذ تفيد التقارير باستخدام إيران لناقالت النفط
والغاز (يعتمد النظام على إمدادات النفط والغاز اإليراني بمعدل ناقلتين كل شهر ،وتقدر فاتورة استيراد املشتقات
ً
ً
النفطية شهريا ب ـ  200مليون  $ويتم تغطيتها جزئيا بواسطة الخط االئتماني اإليراني) ،كأداة ضغط على النظام للحصول
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على امتيازات اقتصادية ،وما كان من النظام إال االستجابة للضغوط اإليرانية وتوقيع  11اتفاقية معها بما فيها اتفاقية
التعاون االستراتيجي طويل املدى.
وفيما يتعلق بأبرز املؤشرات النوعية لقطاعات االقتصاد السوري خالل شهر كانون الثاني :2019
 تظهر املؤشرات زيادة الكتلة املالية في البنوك العامة ،مع تحسن مستويات معالجتها مللف القروض املتعثرة.
 تظهر املؤشرات الدالة ارتفاع نسبة الجباية الحكومية ،ويمكن االستدالل على ذلك بارتفاع نسبة التحصيالت املالية
لحلب بين عامي  2017و.2018

ً
 يحظى قطاع النقل باهتمام حكومي متزايد باعتباره قطاع ربحي ،وتظهر املؤشرات تسابقا بين روسيا وإيران لالستحواذ
على هذا القطاع.

ً
ً
 تظهر املؤشرات تحسنا جزئيا في القطاع الزراعي مع ارتفاع معدالت األمطار وتزايد مساحات األراض ي املزروعة ،دون
أن يلغي ما سبق استمرار اعتمادية النظام السوري على روسيا لتأمين مادة القمح.
ً
 أظهرت الحركة التجارية جمودا في األسواق مرده تدني التدخل والقيمة الشرائية لليرة السورية ،كما تظهر هذه
الحركة اعتماد حكومة النظام على االستيراد لتأمين االحتياجات األساسية.
ً
 تواجه الحكومة ضغوطا متنامية من قبل نخبة رجال األعمال ،لتأمين مصالحها وحماية استثماراتها من املنافسة
الخارجية ،وقد ظهرت مؤشرات على تفعيل الضابطة الجمركية للحد من تدفق البضائع التركية.
 شهدت مناطق سيطرة النظام أزمات توفير إمدادات مستقرة من التغذية الكهربائية ومادة الغاز املنزلي ،ويمكن رد
ً
هذه األزمات إلى الضغوط االقتصادية التي مارستها إيران على النظام ،فضال عن تزايد عدد السكان واملناطق الواجب
تخديمها من قبل حكومة النظام.
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