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.

املوقع اإللكتروني www.OmranDirasat.org
البريد اإللكتروني info@OmranDirasat.org
تاريخ اإلصدار 9 :أيار /مايو 2019
جميع الحقوق محفوظة © مركز عمران للدراسات االستراتيجية

الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق النظام السوري خالل شهر آذار 2019

ملخص تنفيذي
 يحاول النظام احتواء املخاطر الناجمة عن تردي الوضع االقتصادي واملعيش ي ،من خالل تبني سياسات وإجراءات
تتصل بإصالح مؤسسات الدولة ،وإعادة توجيه اإلنفاق العام ،والدفع بإصالح القطاع العام االقتصادي.
 ساهمت عدة منظمات دولية بإعداد الوثيقة التنفيذية إلصالح القطاع العام االقتصادي ،ومما يلحظ غياب اإلجماع
الحكومي على مقاربة موحدة إلصالح هذا القطاع ،في ظل تباين مصالح ورؤى الجهات املعنية باألمر.
 من غير املحتمل لوثيقة إصالح القطاع العام االقتصادي أن تجد طريقها للتنفيذ وأن تنجح فيما تصبو إليه ،في ظل
شيوع الفساد واالفتقاد للموارد املالية والكوادر البشرية ،والتنافس الروس ي اإليراني لالستحواذ على هذا القطاع.
 تظهر املعطيات تملص الحكومة من التزاماتها املتعلقة بتأمين املواد األساسية املدعومة كاملشتقات النفطية ،في ظل
بروز مؤشرات على تعهيد هذه املسؤولية للقطاع الخاص ،وما سيترتب على ذلك من آثار سلبية في قطاعات عدة
نتيجة لتحرير األسعار ،وإمكانية التالعب بها من قبل هذا القطاع
 ال يتوقع لقرار إتاحة استيراد املشتقات النفطية من قبل القطاع الخاص أن يؤسس لحالة تنافسية ،في ظل احتكار
رامي مخلوف عبر شركائه وأذرعه لهذا القطاع.

ً
 يعاني القطاع العقاري أزمة خانقة ناجمة عن غياب الطلب على العقار املنش ئ حديثا الرتفاع كلفته ،وعزوف الشركات
الكبرى األجنبية عن االستثمار في املشاريع العقارية الكبيرة مخافة استهدافها بالعقوبات األمريكية ،ويعتبر قرار مجلس
ً
محافظة دمشق طي قرار فرض غرامات على أصحاب العرصات املعدة للبناء في حال عدم الترخيص ،مؤشرا على هذه
األزمة.
 من شأن منح إيران عقد استثمار ميناء الالذقية بجزئه أو كله أن يزيد حدة التنافس الروس ي اإليراني ،وأن يستجلب
مخاطر أمنية وعسكرية ،كذلك أن يعزز العقوبات األمريكية على سورية.
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الواقع احلوكمي واإلدارة احمللية
تصدرت ملفات اإلصالح اإلداري واإلنفاق الحكومي وإصالح القطاع العام برنامج عمل حكومة النظام السوري خالل
شهر آذار .2019
ً
اتخذ مجلس الوزراء عددا من اإلجراءات والقرارات في إطار مواصلة عملية اإلصالح اإلداري ملؤسسات الدولة ،حيث
اعتمد املجلس الدليل التنظيمي ملديريات التنمية اإلدارية في الوزارات بهدف توحيد السياسات واإلجراءات املتعلقة
بالتنمية اإلدارية ،ووضع أسس ومعايير محددة للبنية التنظيمية لهذه املديريات وتعزيز كفاءتها ،وعدم التداخل بين مهام
املديريات والوحدات التنظيمية في الجهات العامة ،وأشارت وزيرة التنمية اإلدارية سالم سفاف في هذا الصدد ،بأن اعتماد
املجلس للدليل التنظيمي يعتبر الخطوة األوىى في اإلصالح اإلداري ،ملا يؤمنه من آليات عمل مشتركة وتوضيح للمهام
والتنسيق بين مديريات التنمية اإلدارية بالجهات العامة وبين وزارة التنمية اإلدارية ،كما أقر مجلس الوزراء مشروع
تحديث بنية الوظيفة العامة الذي تقدمت به وزارة التنمية اإلدارية ،والذي يهدف إىى االرتقاء باإلدارة العامة وتعزيز كفاءة
وجودة الخدمات املقدمة للمواطنين ومواجهة آثار األزمة وانعكاساتها ،وعالوة على ما سبق ،تعمل وزارة التنمية اإلدارية
على صياغة قانوني الخدمة العامة والتنظيم املؤسساتي ليحال مكان القانون األساس ي للعاملين في الدولة رقم  50لعام
.2004
أعاد املجلس األعلى للتخطيط االقتصادي واالجتماعي ترتيب أولويات إنفاق املوازنة العامة للدولة ،وفق االستحقاقات
البنيوية العميقة في التنمية ،وبما يتيح مواجهة التحديات القائمة سيما العقوبات األوربية واألمريكية ،ووضع املجلس
االحتياجات األساسية من نفط وقمح ودواء ،كذلك االعتبارات اإلنتاجية في مقدمة األولويات التي سيجري على أساسها
توجيه بوصلة اإلنفاق في سياق املوازنة العامة للدولة للعام الجاري  ،2019حيث تم التوجيه بخفض ما نسبته  %25من
النفقات اإلدارية ونقل الوفورات املالية املتحققة واملقدرة ب ـ  200مليار ل.س ،لتعزيز قدرات قطاع الطاقة من نفط
وكهرباء ودعم الجهات االقتصادية اإلنتاجية ،وفي محاولة لضبط اإلنفاق وترشيده ،كلف مجلس الوزراء الجهاز املركزي
ً
للرقابة املالية تدقيق وإصدار موازنات املؤسسات العامة ذات الطابع االقتصادي التي بدأت تمول نفسها ذاتيا واملراقبة
الدورية لها ،وضبط مؤشرات عملها لزيادة فاعليتها االقتصادية وتحقيق معدالت ربح أعلى.
أقرت لجنة السياسات والبرامج االقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء الوثيقة التنفيذية إلصالح مؤسسات القطاع العام
االقتصادي ،حيث سيتم العمل على إيجاد املرجعية القانونية املطلوبة وتصنيف املؤسسات وتحليل واقعها ،وإعادة
الهيكلية اإلدارية والتنظيمية واملالية واعتماد النموذج اإلصالحي الخاص بكل مؤسسة ،على أن يمثل مشروع إصالح
مؤسسات القطاع العام االقتصادي أحد روافد املشروع الوطني لإلصالح اإلداري.
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أبرز معطيات االقتصاد السوري
يتطرق هذا القسم إىى أبرز معطيات قطاعات االقتصاد السوري ،وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات األساسية
واستعراض أبرز األخبار الدالة واستخالص املؤشرات النوعية.

املصارف واملؤسسات املالية
 وقع بنك البركة مع اتحاد املصدرين السوريين اتفاقية تعاون تهدف إىى تقديم خدمات مصرفية للمصدرين.
 كشفت بيانات هيئة اإلشراف على التأمين أن إجماىي أقساط شركات التأمين الخاصة من دون التأمين اإللزامي على
السيارات سجلت خالل عام  2018نحو  8.5مليارات ل.س ،بمعدل نمو  %14.8عن عام .2017
 طلب مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية املركزي من املصرف العقاري التريث بمنح قرض البطاقة "سيريا
كارد" ،وبرر املجلس قراره بعدم حصول املصرف العقاري على موافقة مسبقة من مجلس النقد الستنناف منح هذا
القرض.

ً
 أظهرت بيانات عام  2018تحسنا في األداء العام للقطاع املصرفي الخاص ،حيث بلغت أرباح املصارف الخاصة األربعة
عشر نحو  13.8مليار ل.س في عام  ،2018بزيادة نسبتها  %144عن عام  ،2017وكان نصيب املصارف اإلسالمية ما
ً
يزيد قليال على  %55من إجماىي أرباح القطاع املصرفي الخاص ،مقابل نحو  %45للمصارف للتقليدية.
املصرف
بيمو السعودي الفرنس ي
سورية واملهجر
الدولي للتجارة والتمويل
بيبلوس
عودة
قطرالوطني
الشرق سورية
فرنسبنك
البنك العربي
سورية والخليج
األردن سورية
البركة
سورية الدولي اإلسالمي
الشام اإلسالمي

أرباح عام 2018

أرباح عام 2017

نسبة الزيادة

2.8
1.9
1.4
1.2
1.1
0.592
0.507
0.228
- 2.2
- 1.2
- 0.150
4.3
2.4
0.858

-2.07
-761
2.2
0.964
- 3.3
- 12.3
- 2.1
- 4.7
- 5.3
- 2.3
- 2.5
----------

%235
%353
%37
%28
%135
%104
%124
-----%1457
%236
%133

قيمة أرباح املصارف السورية الخاصة بين عامي 2018-2017

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

الصفحة3 :

عمران للدراسات االستراتيجية
Omran for Strategic Studies

الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق النظام السوري خالل شهر آذار 2019

املالية العامة
 ضاعف مصرف سورية املركزي نسبة االحتفاظ بمراكز القطع التشغيلية (مدينة أو دائنة) لكل مصرف مسموح له
ً
التعامل بالقطع األجنبي ،لتصبح  %2بدال من  %1من مجموع عناصر األموال الخاصة األساسية الصافية ،ما يتيح
ً
للمصارف هامشا أكبر لالحتفاظ بالقطع األجنبي ،كما ضاعف القرار نسبة مبيعات القطع األجنبي اليومية املسموح
ً
بها لتصبح  %1بدال من  5باأللف ،لتلبية طلبات التمويل بالقطع األجنبي عن طريق املصارف العاملة.

النقل
ً
 أعلنت مؤسسة الطيران العربية السورية عودة الرحالت من أبو ظبي إىى الالذقية بدءا من يوم السادس والعشرين
من آذار الجاري ،وذلك لتغطية الطلب الكبير على السفر من اإلمارات إىى سورية.
 تسلمت وزارة اإلدارة املحلية  50باص نقل داخلي حديثة الصنع ذات منشأ صيني من نوع "هيغر أتوماتيك" ،وتعتبر
هذه الدفعة الثانية من نوعها من أصل  200باص تم التعاقد بخصوصها.
 كشف املدير العام ملؤسسة الطيران املدني إياد زيدان عن أولويات املؤسسة للمرحلة القادمة وتشمل؛  )1تأهيل
املطارات املدنية )2 ،دراسة إمكانية تحويل بعض املطارات القائمة في عدد من املحافظات إىى مطارات مدنية كمطار
طرطوس الزراعي )3 ،رفع مستوى األداء في مطار القامشلي الدوىي.
ً
 وصل أول قطار محمل ب ـ  1500طن من الحبوب إىى صوامع الناصرية بريف دمشق قادما من مرفأ الالذقية ،وذلك
عقب توقف هذا الخط خالل سنوات األزمة.

الزراعة
 وافق مجلس الوزراء على املوازنة التقديرية وخطة أعمال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية
لعام  2019والتي بلغت نحو  6مليارات ل.س.
 كشفت مديرة التخطيط والتعاون الدوىي في وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي عن عدد املستفيدين من املنح املقدمة
ً
من منظمة األغذية والزراعة "الفاو" ،حيث بلغ  413378مستفيدا بين أعوام .2018-2012
 منحت غرفة زراعة السويداء نحو  400شهادة منشأ للمصدرين لتصدير نحو  9آالف طن تفاح باتجاه السوقين
املصري واألردني.
ً
 قدم الصندوق الوطني للمعونة االجتماعية قروضا لتمكين الريف السوري بمبلغ ملياري ل.س خالل عام .2018
 اقترحت الهيئة العامة للمنافسة ومنع االحتكار السماح باستيراد اللحوم الحمراء املثلجة واملبردة ،كذلك تخفيض
التعرفة الجمركية على الحوم املستوردة بكافة أشكالها وأنواعها ،وذلك لسد النقص الحاصل في األسواق.
 تراجعت املساحات املزروعة بمحصول القطن من  175147هكتار في عام  ،2011لتصل إىى  49.626في عام ،2018
كما انخفض اإلنتاج من  671668طن في عام  2011ليصل إىى  52.400طن في عام .2018
 وافق مجلس الشعب على مشروع القانون الناظم لحماية الثروة الحيوانية وإلغاء القانون رقم  29لعام .2006
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 أنهت مديرية صوامع الحبوب أعمال الصيانة والتأهيل للمباني في صومعتي عدرا بريف دمشق وتل بالط بحلب،
بتكلفة إجمالية للصومعتين  1.27مليار ل.س.

التجارة والصناعة
 كشفت معاونة مدير هيئة دعم وتنمية اإلنتاج املحلي والصادرات سامية املعري عن االنحدار في قيم الصادرات بين
أعوام  ،2017-2010حيث انخفضت من  12مليار دوالر في عام  2010لتصل إىى  700مليون دوالر في عام .2017
 تم استنناف العمل في الشركة السورية لصناعة االسمنت عقب إعادة تشغيل فرن املعمل الثالث بطاقة إنتاجية
ً
تصل إىى  3300طن كلنكر يوميا.
 بلغت قيمة مستوردات سورية من مستلزمات الصناعة لعام  2018نحو  3.9مليارات يورو مقابل  1.5مليار يورو
لعام  ،2015وذلك بحسب تقرير صادر عن وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية.
 أصدرت املؤسسة العامة للصناعات النسيجية تقريرها الربعي املتعلق باملؤشرات االقتصادية لغاية بداية شهر آذار
 ،2019حيث بلغت قيمة اإلنتاج السلعي للمؤسسة نحو  5.96مليارات ل.س ،مقابل  14.85مليار ل.س املخطط له،
كما بلغت قيمة املبيعات اإلجمالية للشركات التابعة للمؤسسة  6.85مليارات ل.س مقابل  14.85مليون ل.س
املخطط له.
 بلغ عدد املخابز على مستوى الجمهورية العربية السورية  270منها  95متوقفة ،في حين بلغت كمية إنتاج الخبز في
ً
عام  2018نحو  820207طنا،
 وافق مجلس الوزراء على اإلعالن عن بدء االكتتاب في املناطق الصناعية والحرفية التي يتم إنشاؤها باملحافظات والتي
وصلت نسب إنجاز البنى التحتية فيها .%80

ً
 أصدر رئيس مجلس الوزراء املهندس عماد خميس قرارا يسمح لغرف الصناعة والتجارة املشتركة باستيراد مادتي
ً
ً
ً
الفيول واملازوت برا وبحرا للصناعيين فقط ملدة ثالثة أشهر ،بموجب توصية اللجنة االقتصادية الصادرة مسبقا
ً
بهذا الخصوص ضمانا الستمرارية اإلنتاج.
 وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجان متابعة للمشاريع املتعثرة بين القطاعين العام والخاص ،واتخاذ اإلجراءات التي
تعزز فرص تشغيلها.
 أصدر رئيس الوزراء اآللية الجديدة لقبول وتصديق الوثائق التجارية للبضائع املوردة إىى سورية ،واستيفاء الرسوم
القنصلية ،بناء على توصية اللجنة االقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء.
 بلغ إجماىي األرباح املحققة في الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية نحو  1.1مليار ل.س ،في حين
بلغت الخسائر املحققة لدى بعض الشركات التابعة حواىي  6.9مليارات ل.س .وبالتاىي يكون الرصيد الصافي نحو 5.8
مليارات ل.س خسائر محققة خالل .2018

ً
 وافق مجلس إدارة هيئة دعم وتنمية اإلنتاج املحلي والصادرات على تقديم دعم ملنتجي الخيوط املغزولة اعتبارا من
نيسان  2019ولغاية آذار .2020
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 توقفت  510منشأة من أصل  1249تعمل في مجال صناعة النسيج الدائري (السيركولير) في حلب ،وذلك نتيجة
النقص الكبير في أسواق حلب من األقمشة (املصنرة) األساسية في صناعتهم.
 أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلك عن حل وتصفية شركة "مجموعة سوا" بناء على رغبة مالكيها،
وتأسست الشركة في عام  ،2014وتعود ملكيتها إىى طارق بن عبد العزيز الدسوقي وكمال فوزي القباني إىى جانب
الحبال.

الطاقة والكهرابء
 بلغ اإلنتاج اليومي من الكهرباء بحسب التصريحات الحكومية  4000ميغا واط ساعي ،يتم تخصيص  1.15مليون
كيلو واط (ما نسبته  %1.2من اإلنتاج الكلي للكهرباء) لإلنارة ،بكلفة تقدر ب ـ  80.6مليون ل.س ،أي حواىي  29.4مليار
ل.س في السنة.
 كشف مدير عام شركة كهرباء دير الزور خالد لطفي إن ديون الشركة على القطاعين العام والخاص تجاوزت 1.5
مليار ل.س.
ً
 أبرمت وزارة الكهرباء ومدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب اتفاقا لتنفيذ وتشغيل محطة الطاقة الشمسية في الشيخ
نجار باستطاعة  30ميغا واط ساعي.

العمل
 أقر مجلس الوزراء الضوابط واألسس الالزمة إلعادة العامل (املستقيل أو املعتبر بحكم املستقيل) إىى وظيفة تتوافر
ً
فيه شروط شغلها وبأجره السابق ،تفاديا لوقوع ارتباكات من شأنها التأثير على االستقرار الوظيفي للعاملين وعلى
حسن ودوام عمل املرفق العام.

اإلسكان
 انخفضت نسبة مخالفات البناء في محافظة ريف دمشق بما يزيد عن  %85في عامي  ،2018-2017بحسب ما أفاد به
مدير دائرة مكتب محافظ ريف دمشق عصام النصر هللا ،وذلك نتيجة التشدد في مالحقة املخالفات وإقالة رؤساء
البلديات املتورطين في عمليات املخالفات.
 بلغ عدد السكان العائدين إىى مدينة حرستا  20ألف نسمة بحسب ما أفاد به رئيس مجلسها عدنان الوزة ،وقد قامت
منظمات وهيئات منها ب ـطركية الروم األرثوذكس ي وجمعية حرستا الخيرية بترميم عدد من املنازل في املدينة.
 كشف عضو املكتب التنفيذي لقطاع الخدمات واملرافق ورئيس لجنة استالم منطقة اليرموك سمير الجزائرىي عن
مشروع إلعداد الدراسات التنظيمية التفصيلية الالزمة لتقييم وتقويم املخطط التنظيمي ملخيم اليرموك.
 قرر مجلس محافظة دمشق في جلسته األوىى من دورته الثانية للعام الحاىي طي قراره رقم  4م.د لعام  2018املتضمن
إخضاع مقاسم منطقة ماروتا سيتي ألحكام املرسوم التشريعي رقم  82لعام  2010لجهة فرض غرامات على أصحاب
العرصات املعدة للبناء في حال عدم الترخيص تبدأ بقيمة  %10لتصل في الحد األعلى إىى .% 80
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 أعدت محافظة ريف دمشق عدة دراسات تخطيطية لتنظيم السكن العشوائي في املحافظة منها ،مشروع دراسة
ً
تخطيطية لتنظيم السكن العشوائي شملت عدة مناطق ،منها داريا بمساحة إجمالية  850هكتارا بقيمة دراسة
ً
ً
إجمالية  391مليونا ،ومنطقة سبينة بمساحة  100هكتار بمبلغ  46مليونا ،ومنطقة الدخانية التابعة لجرمانا
ً
بمساحة  15هكتارا بقيمة  6ماليين و 900ألف ل.س.
 أعلنت املؤسسة العامة لإلسكان بدء اكتتاب التسجيل على  12.2ألف وحدة سكنية في عدد من املحافظات ،بموجب
قرار وزير األشغال العامة واإلسكان رقم  ،407على أن يتم تخصيص ما نسبته  %50منها لذوي الشهداء ومصابي
الحرب الحاصلين على بطاقة شرف بموجب أحكام املرسوم  20لعام .2015

السياحة
 كلف مجلس الوزراء وزارة السياحة بوضع قاعدة بيانات تضم جميع املشروعات السياحية املتعثرة للقطاعين العام
والخاص في جميع املحافظات ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة إقالعها والتواصل مع املستثمرين واملالكين لالستفادة
من مختلف أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة في هذا االتجاه.
 كشف مدير سياحة دمشق طارق الكريشاني عن منح رخص تأهيل سياحية في دمشق لـ  48منشأة سياحية من
مختلف املستويات منذ بداية العام  2019بتكلفة إجمالية  6,4مليارات ل.س.
 قالت نائلة شحود مديرة سياحة حلب أن هنالك  110فنادق من مستويات مختلفة كانت في حلب قبل األزمة ،يعمل
ً
ً
منها حاليا  12فندق ،كما أن هنالك جهودا إلعادة تأهيل  15فندق من مستويات مختلفة هذا العام.
 كشف مدير الشركة السورية للسياحة والنقل فايز منصور عن توقيع اتفاقية تفاهم بين وزارة السياحة ومنظمة
ً
الحج والزيارة في إيران لعودة الوفود اإليرانية بعد انقطاعها لفترة وجيزة ،الفتا إىى أن إيرادات السياحة الدينية تقدر
في عام  2018بزهاء  442.7مليون ل.س.
 منحت وزارة السياحة رخصة توظيف سياحية معدلة لفندق في دمشق ،يعود بملكيته لصندوق التكافل االجتماعي
لنقابة املعلمين وتستثمره شركة "ماوية" لالستثمارات السياحية بكلفة استثمارية تصل لحواىي 1.6مليار ل.س.
 منحت وزارة السياحة رخصة تأهيل فني أوىي لشاطئ مفتوح في محافظة الالذقية باستثمار من قبل الشركة السورية
للنقل والسياحة.

إعادة اإلعمار والعالقات االقتصادية
واصلت حكومة النظام عقد لقاءات "األربعاء االستثماري" خالل شهر آذار والتي ركزت على الواقع االستثماري في محافظتي
السويداء وحماة ،حيث وجه رئيس مجلس الوزراء الوزارات واملؤسسات الحكومية املعنية النظر بالعراقيل التي تحول دون
إعادة إطالق املشاريع الزراعية والحيوانية في محافظة السويداء ،وتأمين التمويل الكافي من املصرف التجاري السوري
إلطالق مشروع الفحم ،كما تمت املوافقة على استيراد خط إنتاج جديد ملعمل صناعة الخيش البالستيكي في محافظة
حماة ،كذلك معالجة مشكلة مشروع إنتاج األدوية البشرية ومستحضرات التجميل واملستحضرات الصيدالنية في
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طرطوس ،وإعادة إحياء مشروع لتربية الدواجن بالالذقية ،وفي سياق دعمها لرجال األعمال لتأسيس شركات استثمارية،
صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلك على تأسيس  10شركات في شهر آذار  2019بحسب ما هو مرفق في
الجدول.
رأسمال

اسم الشركة

املساهمون

املجال

قدرات الغد

 50مليون

الصناعة ،الزراعة ،السياحة

أمان القابضة

نايا للطيران

 500مليون

النقل الجوي

فراس محي الدين البني ،بدر محي الدين
البني ،رزان محي الدين البني

جامعة
الخاصة
الكتريك
للصناعات
الكهربائية

الشهباء

خالد خليفة بين دعيج آل خليفة ،ثابت
الخلف الهزاع

----

بور
-----

يوني مار للتجارة
والخدمات النفطية

-----

أمان لألسمنت

----

بيرجا الشرق

----

الجديدة

الرائد
للسياحة
الفؤاد للسياحة
 5مليون
والسفر
الشادن

----

األسالك الكهربائية

مكون أجنبي

بحرين

محمد عبد الجبار الحمدان ،مهران محمد
سليمان ،غسان نظمي خليل

جان جورج نجار ،جورج نعيم النجار،
عدنان موس ى حبيب مقطش ،رشدي لبنان ،األردن
الخدمات النفطية
نجيب مرهج ،رعد نزيه مخول
شركة ديسكريت ،سامر زهير الفوز،
االسمنت
أسامة قرواني
الخدمات النفطية ،اإلنشاءات ،عبد الرحيم رحال ،وسيم عمر فاروق
روسيا
مزيك ،يروي الكسيندررفيتش بانكوف
السياحة
الصين

الخدمات السياحية

ليغانغ جو ،ليقانغ جو ،ليانغ جانغ

الخدمات السياحية

فؤاد مصطفى أبا زيد ،فادي مصطفى أباد
زيد

اإلنشاءات والترميم

محمد علي الخنسا ،علي حسين نجيم،
محمد مرعي الحمود ،مدين صالح حمود

لبنان

الشركات املنشأة واملرخصة خالل شباط 2019

فيما يتعلق بالعالقات االقتصادية بين روسيا والنظام السوري ،وافق مجلس الوزراء على مشروع العقد بين وزارة النفط
وشركة ستروي ترانس غاز الروسية حول القيام بأعمال املسح ودراسة املوقع لحقل البلعاس الغازي ،ويعتبر االتفاق أوىي
على أن يليه توقيع عقد مشروط بنتائج املسح الجيوفيزيائي والجيولوجي.
باالنتقال إىى العالقات االقتصادية بين إيران والنظام السوري ،ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون يقض ي بالتصديق
على اتفاقية التعاون االقتصادي االستراتيجي طويل األمد املوقعة مع الجانب اإليراني ،كما صادق املجلس على مذكرة
ً
التفاهم التي تضمنت  17بندا لتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من املجاالت ،كذلك صادقت اللجنة االقتصادية في
رئاسة مجلس الوزراء على عقد بين وزارة الكهرباء ،وشركة "مبنا" اإليرانية إلنشاء محطة توليد كهربائية في الالذقية على
الساحل السوري.
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زار وفد إيراني وزارة الصناعة السورية ،وتم التباحث في إمكانية االستثمار في قطاع التصنيع الزراعي وإقامة مشاريع
مشتركة يتم االتفاق عليها بين الجانبين ،وقد تم النقاش بشأن إمكانية البدء بثالثة مشاريع مشتركة وهي؛  )1إنتاج األلبان
واألجبان في محافظة القنيطرة )2،مشروع إلنتاج عصائر الحمضيات في الساحل السوري (الالذقية) )3 ،إقامة مشروع
ً
لصناعة وتعبئة زيت الزيتون وإنتاج الصابون في محافظة حلب ،باملقابل أكد الجانب اإليراني اهتماما أكثر بالتعاون في
مجال صناعات االسمنت ومواد البناء والصناعات النسيجية ،كذلك إمكانية املشاركة اإليرانية في إعادة تأهيل وتطوير
الشركات الصناعية العاملة في كل املجاالت التصنيعية وإعادة تأهيل الشركات التي تعرضت للتخريب.
وفي إطار التعاون املشترك بين رجال األعمال السوريين واإليرانيين ،زار وفد سوري مكون من  24رجل أعمال برئاسة عبد
الناصر فتوح (رئيس غرفة تجارة حمص ونائب رئيس اتحاد الغرف السورية) غرفة تعاون إيران وعدد من االقتصاديين
ورجال األعمال اإليرانيين ،حيث تم التباحث بالفرص املشتركة وإمكانية تعزيز التعاون بين الجانبين في املجال الصناعي
والتجاري.
عن العالقات مع بقية الحلفاء ،استلمت وزارة اإلدارة املحلية والبيئة الدفعة األوىى من املنحة الصينية من مادة الرز
واملقدرة ب ـ  4152طن ،هذا وتقدر قيمة املساعدات الصينية املقدمة منذ  2016ولغاية آذار  2019بما قيمته  410مليون
يوان صيني أي ما يعادل  27مليار ل.س.

خالصة حتليلية
يدرك النظام املخاطر السياسية واالقتصادية وكذلك االجتماعية الناجمة عن تردي األوضاع االقتصادية واملعيشية في
ً
مناطق سيطرته ،ويحاول جاهدا احتواء هذه املخاطر عبر تبني سياسات وإجراءات تتصل بإصالح مؤسسات الدولة والحد
من الفساد والهدر داخلها ورفع كفاءتها ،كذلك إعادة توجيه سياسات اإلنفاق العام بالحد من النفقات اإلدارية لصالح
ً
تعزيز اإلنفاق على قطاع الطاقة واملشاريع االقتصادية اإلنتاجية ،فضال عن إصالح مؤسسات القطاع العام االقتصادية
ً
ً
تخفيضا للكلف والخسائر االقتصادية وتحصيال للمنافع املادية الناجمة عن استثمارها أو حتى إمكانية بيع الخاسرة منها،
وال يبدو بأن هنالك إجماع حكومي على صيغة موحدة إلصالح مؤسسات القطاع العام االقتصادية بحسب ما أشارت إليه
"الوثيقة التنفيذية" ،والتي شارك بصياغتها عدة منظمات دولية بحسب بعض املصادر الصحفية )1(،ويمكن تفسير ما
ً
سبق بتضارب مصالح الجهات املعنية بالقطاع العام االقتصادي بين املدافعين عن استمرار القطاع العام ضمانا
الستمرارية امتيازاتهم ومنافعهم املادية ،وبين املنادين بكسر احتكار مؤسسات القطاع العام االقتصادية وإتاحتها أمام
ً
القطاع الخاص استثمارا ،وال تعزز املعطيات الراهنة فرص تطبيق هذه الوثيقة التنفيذية أو نجاحها ،سيما في ظل ترهل
مؤسسات القطاع العام وشيوع الفساد داخلها ،وحجم الدمار الذي تعرضت له ،واالفتقاد للموارد املادية والكوادر
ً
البشرية الالزمة للمباشرة بعملية اإلصالح ،فضال عن خضوع هذا القطاع للتنافس الروس ي_ اإليراني وفق ما تقتضيه
مصالحهما.

( )1تشكيك في دمشق بقدرة الحكومة على إصالح القطاع العام ،جريدة الشرق األوسط ،تاريخ  ،2019-04-02رابط إلكتروني http://bit.ly/2Gp8Bcb
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تظهر املؤشرات زيادة االعتماد الحكومي على القطاع الخاص لاللتفاف على نظام العقوبات وتوفير االحتياجات
األساسية كاملشتقات النفطية سيما عقب تشديد العقوبات على إيران والحيلولة دون وصول إمداداتها النفطية إىى سورية
ً
ً
ً
بحرا ،حيث أصدرت الحكومة قرارا يقض ي بالسماح لغرف الصناعة والتجارة املشتركة استيراد مادتي الفيول واملازوت برا
ً
وبحرا للصناعيين فقط ملدة ثالثة أشهر ،ويؤشر هذا القرار إىى نية الحكومة التملص من التزاماتها فيما يتعلق بتأمين
ً
املواد األساسية ودعمها ،إىى جانب وجود نية لدى الحكومة بتحرير أسعار هذه املواد تدريجيا ،وما سيخلفه ذلك من تبعات
سلبية على االقتصاد السوري من ناحية ارتفاع الطلب على القطع األجنبي الالزم لالستيراد وزيادة الضغط على الليرة
السورية ،وارتفاع كلفة اإلنتاج الصناعي والزراعي ،وانتشار حاالت االحتكار والتالعب بأسعار هذه املواد ،األمر الذي
سيلقي بظالله السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين للحصول على هذه املواد ،وال يتوقع لهذا القرار أن يؤسس لبيئة
تنافسية بين التجار فيما يتعلق باستيراد املشتقات النفطية ،إذ يحتكر رامي مخلوف عبر أذرعه وشركائه مجموعة
القاطرجي ومحمد حمشو وعمار سوسه تجارة املشتقات النفطية.
يعاني القطاع العقاري أزمة حادة ناتجة عن عزوف الشركات الكبرى األجنبية عن االستثمار في هذا القطاع مخافة
ً
ً
استهدافها بالعقوبات األمريكية ،كذلك غياب الطلب على العقار املشيد حديثا الرتفاع سعره ،فضال عن ارتفاع أسعار
مواد البناء وقلة اليد العاملة ،وظهرت هذه األزمة بشكل واضح في مشروع ماروتا سيتي ،حيث اضطرت محافظة دمشق
إىى طي قرارها رقم  4لعام  2018املتضمن إخضاع مقاسم منطقة ماروتا سيتي ألحكام املرسوم التشريعي رقم  82لعام
 2010لجهة فرض غرامات على أصحاب العرصات املعدة للبناء في حال عدم الترخيص تبدأ بقيمة  % 10لتصل في الحد
األعلى إىى  ،% 80وفي حين بررت املحافظة تأخير املالكين واملستثمرين بإصدار التراخيص الالزمة للمباشرة بالبناء بمشاكل
ذات صلة باملخططات التنظيمية وإىى خالفات مع نقابة املهندسين ،أفاد مصدر مطلع بضغوط مارسها املستثمرين
واملالكين في مشروع مارتا سيتي على محافظة دمشق إليقاف تنفيذ هذا القرار لتجنيبهم خسائر مادية ناجمة عن عدم
مباشرتهم البناء ،األمر الذي يتقاطع مع ما ذكره عضو مجلس محافظة دمشق ماهر قريط بأن طي القرار يصب في مصلحة
املستثمرين وليس في مصلحة مشروع ماروتا سيتي واملحافظة)2 (.

تظهر املؤشرات زيادة التنافس بين الحليفين روسيا وإيران لالستحواذ على قطاع النقل البري والبحري والجوي ،ويظهر
هذا التنافس بشكل واضح في سعي إيران لالستحواذ على ميناء الالذقية ،حيث أعلن في شهر شباط عن تشكيل لجنة
سورية برئاسة املدير العام للشركة العامة ملرفأ الالذقية للتباحث مع الجانب اإليراني بخصوص عقد تشغيل محطة
حاويات مرفأ الالذقية ،في ظل عدم قبول روس ي بحسب ما أظهرته العديد من املواقع والتسريبات الصحفية ،ومن شأن
منح النظام إيران عقد تشغيل امليناء أن يأزم عالقاته مع روسيا التي تنتشر قواتها في املحافظة بشكل مكثف ،وأن يعزز
ً
التنافس الروس ي اإليراني ويظهره للعلن ،كذلك أن يعطي إسرائيل مبررا الستهداف امليناء بضربات عسكرية وعمليات
ً
أمنية ،فضال عن تكثيف الحصار على املوانئ السورية من قبل الواليات املتحدة األمريكية.

ً
( )2محمود الصالح ،جلس محافظة دمشق يطوي غرامات املشروع  … 66قريط :كل ما يتعلق بماروتا سيتي يتم على عجل همسا ،الوطن ،تاريخ -03-11
 ،2019رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/190375
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