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
ً
 يتصدر ملف مكافحة الفساد املشهد الداخلي في مناطق النظام ،معبرا عنه بنقاشات متنامية في املنصات اإلعالمية
غير الرسمية وعلى مواقع التواصل االجتماعي.
 تعتبر مواصل التواصل االجتماعي مالذ املواطنين ملناقشة قضاياهم واستعراض ممارسات الفساد والتشكي منها ،في
مؤشر على ضعف ثقتهم بمؤسسات الدولة واإلعالم الرسمي ،وعدم فاعلية اإلجراءات املتبعة ملكافحة الفساد.
 ال يتوقع أن يكون هنالك أثر كبير إلقرار "الوثيقة االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد" والسبب في ذلك ،ترهل
مؤسسات الدولة ،وغياب حرية اإلعالم ،والشكوك القائمة حول جدية فتح ملفات فساد ملسؤولين بالدولة لهم
شراكات مع رجال أعمال وأمراء حرب متنفذين.
 تعزز نتائج تقارير لجان تتبع املشاريع الحكومية في املناطق املسيطر عليها من قبل حكومة النظام السوري ،صحة
االدعاء القائل بضعف قدرة النظام على إطالق أو إدارة عملية إعادة اإلعمار وأنشطة التعافي املبكر.
 بلغت قيمة ودائع السوريين في املصارف الخاصة حوالي  2مليار دوالر أمريكي بنهاية  ،2018وقد جاءت نتاج معدالت
الفائدة املرتفعة على اإليداع ،وسياسات البنك املركزي الستقطاب الودائع بالعملة األجنبية.
ً
 شهد القطاع الزراعي طفرة في إنتاج عدد من املحاصيل هذا املوسم سيما القمح والشعير ،شكلت متنفسا للنظام
لتخفيف حدة أزمته االقتصادية واستغاللها للتصدير ،ورغم ذلك ال يعول على تعافي القطاع الزراعي في املستقبل
ً
املنظور ،ألسباب تتعلق بغياب التخطيط االستراتيجي والدعم الحكوميين ،فضال عن عدم استقرار أسعار مدخالت
الزراعة.
 تزود شركة  B.Sللمشتقات النفطية التابعة ملجموعة القاطرجي املعامل ب ـ  %80من احتياجاتها من مادة املازوت،
واستهدافها بالعقوبات األمريكية سيؤدي إلى إعاقة جهود النظام في إنعاش القطاع الصناعي.
 عقب هيمنتها على قطاعي الطاقة والنقل ،تبدي موسكو رغبتها باالستحواذ على مؤسسات وشركات القطاع العام
ً
االقتصادي ،وما يعنيه ذلك من تعزيز تموضعها في االقتصاد السوري وعملية إعادة اإلعمار مستقبال ،وحرمان
ً
خزينة النظام من موارد مالية أحوج ما يكون إليها ،فضال عن تمظهر أكثر للتنافس االقتصادي مع إيران في سورية.
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الواقع احلوكمي واإلدارة احمللية
تصدر ملفات مكافحة الفساد ،التنمية ودعم املناطق الصناعية برنامج عمل حكومة النظام السوري خالل شهر
حزيران .2019
أقر مجلس الوزراء "الوثيقة االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد" وفق مستويات تشخيص الحالة الراهنة ،ووضع
التدخالت املناسبة ملكافحة مظاهر الفساد وفق برمجة مادية وزمنية محددة ،تتضمن االستفادة من البنيان القائم
ملؤسسات الدولة املعنية بشكل مباشر بهذا امللف ،كما تضمنت الوثيقة دور الشركاء املعنيين من املجتمع األهلي والقطاع
الخاص لضمان مشاركة جميع أطياف املجتمع في مكافحة الفساد وتعزيز سيادة دولة القانون واالستفادة من تجارب
الدول في هذا الصدد
ناقش مجلس الوزراء تقارير التنمية الواردة من املحافظات ،حيث أشارت التقارير إلى تشابه املعوقات التي تحول دون
تنفيذ املشاريع التنموية في املحافظات والتي تشمل نقص التمويل وقلة الكوادر ،في حين أظهرت التقارير تفاوت
املحافظات من حيث عدد املشاريع التنموية ونسب تنفيذها ،وتطرقت إلى ضعف اهتمام مشاريع التنمية في املحافظات
باملشاريع املتناهية الصغر املوجهة للمواطنين.
تم التطرق خالل اجتماع مجلس الوزراء إلى تقريري التنمية في محافظتي دير الزور وحماة ،حيث أشار تقرير محافظة دير
الزور إلى الصعوبات التي تعوق التنفيذ األمثل للبرامج والخطط واملتمثلة في ضعف خبرة القائمين على املجالس املحلية في
املحافظة ،وعدم كفاية البرامج والخطط املوضوعة للمحافظة نسبة إلى حجم الدمار والتخريب الذي تعرضت له
املحافظة ،مع النقص في اآلليات واملعدات الهندسية باملحافظة ،إضافة إلى غياب دور املجتمع املحلي في الخطط
ً
املوضوعة ،كما بين التقرير عدد املشاريع التي تم التكليف بمتابعتها والتي وصلت إلى نحو  161مشروعا بتكلفة مالية 3.7
مليارات ل.س ،وهي مشاريع منفذة  ،%100فيما بقي مشروعان قيد التنفيذ ،وهما بتكلفة  70مليون ليرة ،و 4مشاريع قيد
التعاقد بقيمة مالية تصل إلى  62مليون ل.س.
أما بخصوص محافظة حماة ،أوضح التقرير الصعوبات التي تعوق التنفيذ في املحافظة واملتمثلة في قلة االعتمادات
املخصصة للمشاريع املخططة األمر الذي يحول دون اإلسراع بعمليات التنفيذ واإلنجاز ،إلى جانب قلة اليد العاملة
الخبيرة ،مع عدم التزام املتعهدين باألوقات املحددة للتنفيذ ،إضافة إلى تذبذب سعر الصرف ،مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار
ً
املواد وعدم استقرار السوق ،فضال عن صعوبة تأمين املواد األساسية املستوردة نتيجة العقوبات االقتصادية.
أعلنت وزارة اإلدارة املحلية والبيئة منح دعم إسعافي للمناطق الصناعية إلعادة تأهيل البنى التحتية في املناطق الحرفية
والصناعية املتضررة ،حيث حصلت مدينة داريا على  35مليون ل.س ،كما تم تخصيص مبلغ  909.467ماليين ل.س
ملناطق القدم والقابون والزبلطاني ،بينما بلغت حصة الليرمون بحلب  400مليون ل.س لتأهيل شبكة اإلنارة ،و226.953
ً
مليونا لتأهيل شبكة الكهرباء والهاتف ،في حين تم تخصيص املدنية الصناعية القديمة بحمص بمبلغ  100مليون ل.س،
كذلك تم تخصيص بعض املناطق الصناعية والحرفية في املحافظات بإعانات مالية من عائدات املرسوم التشريعي رقم
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 37لعام  2015املتضمن تخصص ثالثة باأللف من قيمة كافة املستوردات إلعادة تأهيل وحماية املدن واملناطق الصناعية
والحرفية املتضررة.

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

املصارف واملؤسسات املالية
ً
 أعلن املصرف الزراعي التعاوني صرف اليوم مبلغ مليار و 800مليون ل.س (حوالي  3.5مليون  )$للفالحين ثمنا لألقماح
املسلمة من قبلهم.
 كشف مدير في املصرف التجاري عن حجم الودائع في املصرف ،حيث بلغت نحو  1620مليار ل.س بحسب آخر
البيانات ،والتي تشمل ودائع تحت الطلب وودائع ألجل وودائع التوفير.
 قال مدير عام هيئة اإلشراف على التأمين سامر العش أن سوق التأمين قد نما خالل العامين املاضيين ،حيث حققت
أقساط التأمين زيادة بمعدل .%20
ً
 أصدر مجلس إدارة مصرف التسليف الشعبي قرارا يمكن الكفيل من الحصول على قرض ذوي الدخل املحدود بما
ال يتجاوز املليون ل.س (حوالي  2ألف  ،)$كاملقترض الذي كفله إذا كان دخله الشهري يسمح له بذلك.
 بلغت القيمة اإلجمالية لودائع العمالء في املصارف الخاصة (ما عدا بنك األردن)  1054.6مليار ل.س (حوالي  2مليار
 $باحتساب سعر صرف  517ل.س لكل  )$في نهاية  2018بحسب البيانات املالية السنوية املفصح عنها ،بما يعني نمو
ودائع الزبائن بنسبة  %24في عام  2018مقارنة بعام  2017حيث بلغت ودائع الزبائن  849.5مليار ل.س.
البنك

ودائع 2018

النسبة من مجمل ودائع 2018

بنك بيمو السعودي الفرنس ي
املصرف الدولي للتجارة والتمويل
بنك سورية واملهجر
بنك البركة
بنك سورية الدولي اإلسالمي
بنك عودة
فرنسبنك
بنك بيبلوس
بنك الشام
البنك العربي
بنك املشرق
بنك سورية والخليج
بنك قطر الوطني

249.5
109.6
107.9
96.8
92.9
66.3
65
54.8
53.96
51
47.9
35.66
23.2

% 23.6
% 10.4
%10.23
% 9.25
% 8.8
% 6.3
% 6.17
% 5.2
%5.12
%4.83
%4.55
%3.38
%2.2

ودائع البنوك الخاصة في سورية في عام  ،2018الوحدة مليارل.س
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ً
 أوضح مدير القروض باملصرف الزراعي التعاوني زيدان سعدات أن املصرف سيمنح قروضا متوسطة وطويلة األجل
بنسبة  60إلى  %70لغايات إنشاء البيوت البالستيكية وشراء تجهيزات توليد الكهرباء بالطاقة املتجددة وشراء
الجرارات والحصادات ،أما الفائدة على القروض فستكون وفق اآلتي %11 ،على القروض متوسطة األجل للغايات
الزراعية % 12 ،على القروض متوسطة األجل للغايات غير الزراعية %12 ،على القروض طويلة األجل للغايات
الزراعية % 13 ،على القروض طويلة األجل للغايات غير الزراعية.
 عاود فرع مصرف التسليف الشعبي في الحسكة منح القروض للعاملين من ذوي الدخل املحدود بسقف اقتراض ي
يصل إلى مليون ل.س ،وذلك عقب توقف دام ثماني سنوات.
 أنجزت هيئة اإلشراف على التأمين املسودة النهائية لقانون التأمين املقترح من اللجنة املشكلة إلعداد مسودة القانون.
ً
 أصدر املصرف العقاري قرارا يتضمن إلغاء شرط االدخار املسبق "الوديعة" لجميع أنواع القروض ضمن السقوف
املحددة في نظام عمليات املصرف.
 أقر مجلس الشعب مشروع القانون املتعلق زيادة الحد األدنى لرأسمال شركات الحواالت املالية الداخلية.

املالية العامة
ً ً
 أصدرت حكومة النظام بالغا عاما حددت فيه املعايير واإلجراءات واالعتبارات الناظمة إلعداد مشروع املوازنة العامة
ً
للدولة لعام  2020ومنها ،عدم إدراج أي مشروع ورصد اعتماد له ما لم يكن موافقا عليه من قبل رئاسة مجلس
الوزراء إال في حاالت الضرورة القصوى ،انسجام املشاريع االستثمارية مع األهداف الكلية والقطاعية املقرة من قبل
املجلس األعلى للتخطيط االقتصادي واالجتماعي.

الزراعة
 كشف املدير العام ملؤسسة الحبوب يوسف قاسم عن استالم املؤسسة حوالي  270ألف طن من القمح منذ بداية
ً
املوسم ولغاية  ،2019-06-17عبر  40مركزا للمؤسسة في مختلف املحافظات ،كما تم تسديد مبلغ حوالي  12مليار
ً
ل.س ثمنا لهذه األقماح.
 كشف تقرير اللجنة املشكلة من قبل حكومة النظام تقييم تأثير العاصفة على محصول التبغ ،عن تضرر  %90من
حقول التبغ بشكل كبير جراء العاصفة.
 بلغ حجم املساحة اإلجمالية املزروعة بالقطن في محافظة الحسكة حوالي  2570هكتار ،وفي سياق أخر كشف وزير
الزارعة أن املساحة املتضررة من الحرائق قد بلغت لتاريخ  2019-06-12حوالي  55ألف هكتار على مستوى سورية،
واملساحة األكبر املتضررة هي ملحصول الشعير.
 قال مدير التخطيط في وزارة الزراعة هيثم حيدر أن مساحة األراض ي الزراعية "املحررة" قد بلغت  824ألف هكتار،
ً
تمت زراعة  506ألف هكتار بمحاصيل شتوية مقابل  14013هكتار بمختلف أنواع املحاصيل الصيفية ،مضيفا أن
القسم األكبر من األراض ي "املحررة" قد زرعت بمحصول القمح بمساحة بلغت  202393هكتار.
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 كلف مجلس الوزراء وزارات اإلدارة املحلية والبيئة واألشغال العامة واإلسكان والزراعة واإلصالح الزراعي وهيئة
ً
ً
ً
التخطيط اإلقليمي بتطوير منطقة الغاب بمحافظة حماة زراعيا وعمرانيا واقتصاديا واستثمار مقوماتها الزراعية
ً ً
ً
ً
والطبيعية ووضع خريطة صناعات زراعية وتسويقية ملنتجاتها التي تشكل خزانا زراعيا وتنمويا مهما.
 أعلن مدير املؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم عن تفريغ أربع بواخر محملة بـ ـ 110آالف طن قمح مستورد
كانت وصلت إلى مرفأ طرطوس خالل فترة عيد الفطر.
 قال رئيس االتحاد العام للفالحين أحمد إبراهيم أن زيادة في اإلنتاج الفعلي من الحبوب فاقت تقديرات اإلنتاج
املتوقعة ،حيث ازداد إنتاج سورية من القمح لهذا العام بنسبة  %50مقارنة بالعام املاض ي.
 أكد مدير عام املؤسسة العامة للدواجن أن املؤسسة أنتجت خالل األشهر الخمسة األولى من عام  2018أكثر من 75
مليون بيضة ،هذا وقد بلغت إجمالي املبيعات من مادتي الفروج والبيض نحو  3.5مليار ل.س في الفترة نفسها.
 قال عبد املعين قضماني مدير اإلنتاج الزراعي في وزارة الزراعة أن نسبة تنفيذ خطة زراعة العروة الربيعية من
ً
ً
البطاطا وصلت إلى  ،%79حيث بلغت املساحة املزروعة  15592هكتارا واملخطط له  19692هكتارا ،وقد جاءت حلب
ً
ً
ً
ً
ً
أوال بـ  4474هكتارا وحماة ثانيا بـ  4056هكتارا ،فإدلب  3428هكتارا ،ثم طرطوس  2500هكتار.
 كشف نبيه مراد مدير زراعة حلب عن حجم الثروة الحيوانية في املحافظة ،إذ وصل عدد رؤوس األبقار إلى ،67059
في حين بلغ عدد األغنان  1.9مليون رأس ،كما شملت اإلحصائية املاعز والذي بلغ عدده  213ألف رأس ،أما املداجن
ً
العاملة حاليا فعددها  108من أصل  992كانت قبل عاملة قبل األزمة.
 كشفت رويترز عن طرح سورية مناقصة عاملية لشراء  200ألف طن من قمح الطحين من مصدر وحيد وهو روسيا.

التجارة والصناعة
 أجرت لجنة رسم السياسات والبرامج االقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء تقييما لعمل املؤسسة العامة للصناعات
النسيجية والشركات التابعة لها ،وتم الطلب من مجلس إدارتها تقديم دراسة متكاملة حول الشركات املتوقفة عن
العمل والبالغ عددها 11شركة.
 قال مدير املدن الصناعية في وزارة اإلدارة املحلية علي بالل أن املدن الصناعية الرئيسية الثالث قد استقطبت
استثمارات بقيمة  21مليار ل.س (حوالي  41مليون  )$منذ بداية عام .2019
 أعلنت غرفة صناعة دمشق وريفها إحداث "لجنة املصدرين" ،عقب إحالة مجلس الشعب مشروع قانون إلغاء
القانون الخاص بإحداث اتحاد املصدرين للجنة املختصة ملناقشته.
 قال مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية حازم عجان أن حجم االستثمار في املدينة منذ بداية عام  2019وحتى نهاية
شهر أيار قد بلغ نحو  5مليارات ل.س.

ً
 أصدرت وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية قرارا يقض ي بالعمل على إعادة قطع التصدير الى مصرف سورية املركزي
لتكون إدارة هذا القطع تحت رعايته.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

الصفحة5 :

عمران للدراسات االستراتيجية
Omran for Strategic Studies

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

 رفض املصدرين في اجتماع لغرفة تجارة دمشق القرار املزمع إصداره بخصوص إعادة قطع التصدير للمصرف
املركزي.
 قال عبد الوحيد العوض مدير الصناعة في درعا أن عدد املنشآت الصناعية والحرفية التي دخلت حيز اإلنتاج
باملحافظة قد بلغ  11منشأة خالل شهر أيار برأسمال  169مليون ل.س ،يذكر أن عدد املنشآت الصناعية والحرفية
املرخصة في درعا بلغ  6527منشأة موزعة على املجاالت الهندسية والكيميائية والغذائية والنسيجية منها  642منشأة
صناعية والباقي حرفية.

ً
 أصدر مصرف سورية املركزي تعميما تضمن تعديل قائمة املواد التي لها أولوية في تمويل املستوردات من قبل
املصارف املسموح لها التعامل بالقطع األجنبي ،وتضمن التعميم السماح بتمويل جميع مستوردات املواد األولية أو
ً
مستلزمات اإلنتاج الصناعي والزراعي غير املدرجة في القائمة الواردة بالتعميمين اللذين صدرا سابقا بهذا الشأن.
 أدرجت الواليات املتحدة شركة  B.Sللخدمات النفطية التابعة ملجموعة قاطرجي الدولية تحت قائمة العقوبات
ً
وحظر التعامل معها ،يذكر أن الشركة تؤمن حاليا حوالي  %80من حاجة املعامل من مادة املازوت بحسب ما كشفه
نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحالوي.
 أدرجت الواليات املتحدة األمريكية سامر الفوز وعدد من أشقائه وشركاته على قائمة العقوبات األمريكية.
 كشف مدير عام الشركة التجارية الصناعية املتحدة (الخماسية) مصطفى هالل عن زيادة مبيعات الشركة بنحو
 102مليون ل.س مقارنة بالفترة املماثلة من عام  ،2018يذكر أن الشركة أنشأت باملرسوم التشريعي رقم ( )21لعام
 1946ويبلغ رأسمالها  460مليون ليرة ومساحتها اإلجمالية  114ألف متر مربع.
 بلغت األرباح الصافية إلجمالي مؤسسات وشركات وزارة الصناعة نحو  2.37مليار ل.س خالل الربع األول من عام
 ،2019وبحسب تقرير تتبع األداء للربع األول  2019لوحظ وجود خسائر وعجز في بعض املؤسسات مثل الصناعات
النسيجية ومؤسسة السكر.

الطاقة والكهرابء
 قدر تقرير لشركة الفرات للنفط الخسائر املادية الناجمة عن عدم القدرة على تشغيل حقلي العمر والتنك بحوالي
 332مليون دوالر أمريكي خالل الربع األول من عام  ،2019وقدر التقرير إجمالي الخسائر املباشرة وغير املباشرة
للنفط منذ العام  2011وحتى الربع األول من عام  2019بنحو  14.55مليار دوالر أمريكي.
 كشف مدير املؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء عبد الوهاب الخطيب عن وصول  200محولة توزيع كهرباء استطاعة
ً
ّ
 50كيلو فولط أمبير خالل شهر أيار  ،2019بقيمة مالية للعقد بلغت  386ألف دوالر ،وبين الخطيب أنه يتم حاليا
إعداد  5عقود جديدة لتأمين محوالت باستطاعة ( 1600-1000-630 – 400-200كيلو فولط أمبير).
 بلغت أضرار املنظومة الكهربائية في محافظة حلب حوالي ألف مليار ل.س من أصل  4االف مليار خسائر قطاع
الكهرباء في سورية.
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ً
 دفعت حكومة النظام مبلغا وقدره  440مليون دوالر أمريكي قيمة مشتريات بالقطع األجنبي ،حيث سددت  240مليون
دوالر أمريكي قيمة عدد من النواقل النفطية ،كذلك  200مليون دوالر أمريكي ثمن تسلمها  600ألف طن من القمح.

اإلسكان
 كشفت بيانات وزارة الزراعة عن مساحة أراض ي أمالك الدولة ،والتي تجاوزت  70مليون دونم ،وأفادت بيانات الوزارة
بأن مساحة املستثمر واملؤجر منها هي بحدود  18.9مليون دونم -بنسبة  %27من اإلجمالي ،وحجم إيراداتها املتوقعة
في عام  2018كان بحدود  10مليارات ل.س.
 وافق مجلس محافظة دمشق وباإلجماع على إعالن املخطط التنظيمي التفصيلي رقم  104ملنطقة مدخل دمشق
الشمالي (منطقة القابون الصناعي) لتعديل الصفة العمرانية للمنطقتين العقاريتين (قابون _حرستا) من  Cزراعة
داخلية ومناطق منظمة  4Gمناطق صناعية إلى أ مناطق قيد التنظيم.
 كشف رئيس بلدية جرمانا غسان رافع عن مساعي لتوسيع مخطط جرمانا التنظيمي بحيث يشمل كافة أحياء املدينة.
 أكد كمال الشماط وكيل مالكي املقسم  47Hفي "ماروتا سيتي" حصولهم على رخصة البناء من محافظة دمشق عقب
استكمالهم اإلجراءات الالزمة.

ً
ً
 أنهت املؤسسة العامة لإلسكان تخصيص  1476مسكنا عماليا للمكتتبين على مشروع إسكان العاملين في الدولة
واملوزعة على الجهات العامة بموجب قراري وزير األشغال العامة واإلسكان رئيس اللجنة العليا للسكن العمالي.
 كشف محافظ دمشق عادل العلبي عن مشروع قيد الدراسة إلنشاء قناة لدرء السيول عن مدينة دمشق تمتد من
منطقة معربا وحتى املزة .86

السياحة
 منحت مديرية املنشآت السياحية في وزارة السياحة  11رخصة تشييد مشاريع سياحية جديدة خالل عام ،2018
بقيمة إجمالية بلغت حوالي  51مليار ل.س (حوالي  100مليون ،)$كما منحت املديرية  166رخصة تأهيل ملنشآت
سياحية مرخصة بقيمة استثمارية بلغت  80مليار ل.س.
 بلغ عدد القادمين العرب واألجانب إلى سورية حتى نهاية أيار  2019نحو  915ألفا بنسبة ارتفاع نحو  %76عن نفس
الفترة من عام  ،2018فيما بلغ عدد القادمين األجانب ومعظمهم من دول أوربا الغربية نحو  73ألف قادم بزيادة
قدرها  %18عن نفس الفترة من عام .2018

النقل
 كشف نجيب فارس مدير عام املؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى وجود مشاريع استراتيجية تقوم املؤسسة
بتنفيذها ومنها؛ مشروع تفريعة سككية مع محطات التفريغ والتحميل من محطة قطينة باتجاه مقالع اإلحضارات
الحصوية في حسياء ،الربط السككي اإلقليمي بين املوانئ السورية والعراقية ،تشغيل املرفأ الجاف في حسياء ،تنفيذ
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تفريعة من محطة خنيفيس إلى املدينة الصناعية في حسياء ،صيانة وتأهيل التفريعة التي تصل صوامع الحبوب في
الناصرية.

العمل
 قدر أستاذ االقتصاد في جامعة دمشق رسالن خضور نسبة العاملين بأجر من إجمالي عدد املشتغلين  ،% 66.5ونسبة
أصحاب األعمال  ،%3.7ونسبة العاملين لحسابهم الخاص  ،% 29.8كما قدر حجم اقتصاد الظل بحدود  %78في
عام .2016

إعادة اإلعمار والعالقات االقتصادية
صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلك على تأسيس  24شركة جديدة خالل شهر حزيران  ،2019بحسب ما
نشره موقع االقتصادي ،يذكر منها املرفق في الجدول.
اسم الشركة

رأسمال

املجال

شركة ليتيا

 500مليون

تصنع الفوط الصحية

شركة فيتا نوتريا

-----

صناعة األدوية

منشاة لصناعة ألواح
الجبسم بورد
شركة أسود وحمية
للتجارة واملقاوالت
شركة الباخرة الخضراء
الجديدة للسياحة
والسفر

مكون أجنبي

املساهمون
محمد همام عدنان مسوتي ،تيا
محمد همام مسوتي ،ليما محمد
همام مسوتي
سوزان محمد خالد الحناوي ،يارا
أحمد باسل املوش ي

-------

-----

صناعة ألواج الجبسم بورد

خضر طاهر علي ،رفعات حشيش

-----

 5مليون

استيراد املشتقات النفطية
واملواد الغذائية

محمد عفيف شمس ،شادي محمد
أسود ،يوسف حميه حميه

لبناني

 5مليون

السياحة

ليغانغ جو ،ليقانغ جو ،ربيع هاني
املوسوي

لبناني ،صيني

شركة االعتزاز

 5مليون

تجارة املواد الغذائية

شركة داود فارما

 50مليون

صناعة األدوية

شركة املتميزة للحلول
الهندسية

مليون

تجارة السيارات ،السياحة

حسن أحمد شيخ أحمد ،صفاء
الدين جبار خطار الزوار ،ميري
حميدي عودة
ماهر إبراهيم سلمون ،ياسر سليم
داود ،نضال نبيل داود ،نبيل سلم
داود ،حسين سليم داوود ،داود
سليم داود
مرسال يوسف بطرس جرجس،
فادي محمود الخضري

عراقي

----

----

بعض الشركات املنشأة واملرخصة خالل شهرحزيران 2019
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فيما يتعلق بالعالقات االقتصادية بين روسيا والنظام السوري ،نفت وزارة الكهرباء التقارير اإلعالمية حول شراء سورية
ً
الكهرباء من روسيا ،مؤكدة بأن هذا الخيار غير ممكن من الناحية العملية نظرا لتواجد مسافة كبيرة بين البلدين ،لكنها
ً
املقابل أشارت إلى عرض الجانب الروس ي بناء محطة على نفقة موسكو ،وبيع الكهرباء املولدة للجانب السوري وذلك تبعا
للقانون رقم  ،23دون تقديم تفاصيل أخرى عن املوضوع.
أكد محمد خليفة مدير قسم التكاليف والتحليل املالي في وزارة الصناعة أن الوزارة اتخذت عدة خطوات من أجل االرتقاء
بالصناعة السورية ،وأضاف أن هنالك  10شركات صناعية سوف يتم استثمارها من قبل الجانب الروس ي وهي :الشركة
العامة لإلسمنت ،الشركة األهلية للمنتجات املطاطية والبالستيكية ،شركات بالستيك حلب واملتحدة الخماسية والنايلون
والجرارات حلب لصناعة الكابالت ،املؤسسة العامة للسكر وشركة حديد حماة ،سيرونيكس ،شركة الدباغة في دمشق،
والشركة العامة لتعبئة املياه.
ً
في هذا السياق ،قدمت شركة روسية عرضا لوزارة الصناعة يتضمن استثمار شركة البطاريات بحلب ،التابعة للمؤسسة
العامة للصناعات الهندسية ،على أن تكون حصة الجانب الروس ي  %20من اإلنتاج ،وبذلك تحصل شركة البطاريات على
كمية إنتاج  200ألف بطارية جراء االستثمار تبلغ قيمتها حوالي  6مليارات ل.س.
في سياق الزيارات املتبادلة بين الجانبين ،بحث وفد رجال األعمال الروس ي املمثل ل ـ  11منطقة روسية ومن مختلف
االختصاصات مع مجلس ي إدارتي غرفتي تجارة دمشق وصناعة دمشق وريفها في اجتماعين منفصلين ،سبل تعزيز التعاون
االقتصادي والتجاري وتذليل العقبات أمامه.
كشفت معاون وزير االقتصاد لشؤون التنمية االقتصادية والعالقات االقتصادية الدولية رانيا خضر األحمد عن التوجه
إلقامة معرض دائم في أوسيتيا الجنوبية بغية الترويج للمنتجات السورية ،خاصة عقب توقيع مذكرة اقتصادية العام
املاض ي ،وذلك في إطار زيادة التبادل التجاري بين سورية وأوسيتيا.
باالنتقال إلى العالقات االقتصادية بين إيران والنظام السوري ،عقدت الهيئة العامة ملجلس األعمال السوري اإليراني
اجتماعها في دمشق بحضور السفير اإليراني ،حيث تم استعراض ما أنجزه املجلس خالل دورته السابقة ،وآليات التعاون
والتسهيالت املقدمة بين البلدين لتسهيل انسياب البضائع ،كما تمت مناقشة رؤية العمل للمرحلة القادمة والتأكيد على
أهمية تعزيز التكامل في العمل في الجانبين التجاري واالستثماري ،وتم في نهاية االجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد عرف
منه الشخصيات التالية :إياد محمد ،عالء الدين خيربيك ،علي كامل ،عامرخيتي.
في سياق الزيارات املتبادلة بين الجانبين ،شارك وفد من حكومة النظام السوري بالدورة التدريبية للمسابقة الدولية
الثالثة للتعامالت في سوق األوراق املالية التي عقدت في طهران ،حيث تضمنت الدورة محفظة مالية وهي أوراق مالية
تصدرها عدة شركات إيرانية إضافة إلى التعامالت باألوراق املالية .وبعد هذه الدورة ستدار املحفظة املالية ملدة شهر
ونصف الشهر من قبل الوفود املشاركة في أنظمتها املالية.
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في إطار العالقات االقتصادية والتجارية بين النظام والدول الصديقة له ،عقدت الهيئة العامة ملجلس األعمال السوري
الصيني اجتماعها العام بحضور معاون وزير االقتصاد الدكتور بسام حيدر وسفير جمهورية الصين الشعبية بدمشق
فنغ بياو ،وقد ناقش اجتماع الهيئة العامة الذي ترأسه محمد حمشو رئيس مجلس األعمال السوري الصيني جملة من
القضايا املدرجة على جدول األعمال وما تم إنجازه خالل الدورة املاضية للمجلس ،وآليات التعاون والتسهيالت املعتمدة
في عمليات التعاون االقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين ،كما انتخب مجلس إدارة جديد تضمن الشخصيات التالية:
محمد حمشو ،سميرعموري ،عبد الباسط مللوك ،محمد العش ،سامرالدبس ،لبيب إخوان ،عبود صروف.
وفي إطار العالقات املتبادلة بين الصين وحكومة النظام السوري ،تسلمت وزارة اإلدارة املحلية والبيئة  100باص نقل
داخلي حديثة الصنع مقدمة من جمهورية الصين الشعبية ليصار إلى توزيعها على املحافظات.

خالصة حتليلية
يعتبر ملف مكافحة الفساد أحد أبرز امللفات التي تتصدر املشهد الداخلي في مناطق سيطرة النظام ،ويعتبر الحديث
املتنامي للمواطنين على صفحات التواصل االجتماعي حول انتشار ممارسات الفساد في مؤسسات الدولة ،وانتشار
الصفحات التي تشهر بممارسات الفساد ،مؤشرات ملموسة على ضعف ثقة املواطنين بمؤسسات الدولة وآلياتها
ملكافحة الفساد ،وفي محاولة من الحكومة المتصاص النقمة املتزايدة من السكان املواطنين على شيوع ممارسات الفساد،
وإظهار جديتها بتعزيز تنافسية وشفافية االقتصاد ،قامت حكومة النظام بإقرار "الوثيقة االستراتيجية الوطنية ملكافحة
ً
الفساد" والترويج لذلك إعالميا ،كما تم اتخاذ عدة إجراءات لإليحاء بجدية إجراءات مكافحة الفساد ومنها؛ إتاحة
مساحات إعالمية على التلفزيون الرسمي ملناقشة الفساد ،مواصلة خطط اإلصالح اإلداري للحد من الفساد والترهل
اإلداري ،وعلى الرغم مما سبق ،تبقى جهود مكافحة الفساد دون املستوى املطلوب في ظل غياب حرية الرأي واإلعالم
املسؤول واعتقال عدد من اإلعالميين املواليين ممن تحدثوا عن ملفات فساد كبيرة ،وترهل املؤسسات املناط بها مكافحة
ً
الفساد وضعف الكفاءات ،فضال عن تواجد شكوك جدية حول فتح ملفات فساد املسؤولين الكبار وشراكاتهم مع رجال
األعمال وأمراء الحرب ،إضافة إلى تخوفات من استغالل ملف مكافحة الفساد لتصفية الحسابات الداخلية بين الخصوم.
تعزز نتائج تقارير لجان تتبع املشاريع الحكومية في املناطق املسيطر عليها من قبل حكومة النظام السوري ،صحة االدعاء
القائل بضعف قدرة النظام على إطالق أو إدارة عملية إعادة اإلعمار وأنشطة التعافي املبكر ،فاملؤسسات مترهلة
وتفتقد املجالس املحلية في مناطق سيطرته إلى الشرعية والخبرات الالزمة ،كما أن هنالك نقص حاد في املوارد املالية
والكفاءات البشرية واملواد األساسية ،ويضاف إلى ما سبق إقصاء متعمد من قبل النظام للشركاء املحليين غير املسيسين
لصالح االعتماد على شبكات املحسوبية للبعث واألجهزة األمنية.
بلغت قيمة ودائع السوريين في  13مصرف خاص أكثر من ألف مليار ل.س (حوالي  2مليار  )$في نهاية  ،2018دون أن يشمل
هذا الرقم ودائع املصارف فيما بينها ،في حين بلغت اإليداعات لدى املصارف العامة حوالي  2000مليار ل.س (حوالي  4مليار
 ،)$ويمكن تفسير ارتفاع الودائع بالقطع األجنبي (الدوالر) إلى ،ارتفاع معدالت الفائدة على الودائع بالقطع األجنبي والتي
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تراوحت بين  ،%4 _2.5بالتوازي مع سياسات البنك املركزي التي تستهدف جذب الودائع بالقطع األجنبي من السوق املحلي
والخارجي مما يعزز من سيولته النقدية ويدعم احتياطاته النقدية ،لجوء الزبائن لتحويل مدخراتهم إلى القطع األجنبي
وإيداعها لدى املصارف الخاصة والحكومية كمالذ آمن ووعاء استثماري لها إلى جانب غياب الفرص االستثمارية خارج
القطاع املالي في هذه الفترة ،األمر الذي سيلقي بتبعاته السلبية على التراجع في قيمة صرف الليرة السورية وارتفاع معدالت
التضخم إلى جانب التأخر في تعافي االقتصاد الكلي.
ً
شكلت املناطق الزراعية التي استعاد النظام السيطرة عليها في عام  2018من قوات املعارضة السورية ،متنفسا للنظام
للتخفيف من حدة األزمة االقتصادية التي يعاني منها ،حيث أتاح اإلنتاج الوفير من املحاصيل الزراعية (سيما القمح
والشعير) املجال للنظام لتخفيف فاتورته مستورداته من الخارج ،كما أتاحت له املجال لتصدير كميات من املحاصيل
لألسواق املجاورة بغرض الحصول على القطع األجنبي ،كذلك أتاح تسويق الفالحين لجزء من منتجاتهم عن طريق
ً
مؤسسات النظام املجال له القتطاع القروض املستحقة على الفالحين وبالتالي تعزيز السيولة النقدية لديه ،فضال عن
امتصاص القطاع الزراعي لنسبة جيدة من العمالة ،ويشكك العديد من املحللين بجدوى التعويل على تعافي القطاع
الزراعي في املستقبل املنظور ،حيث ال تتوافر خطط حكومية على مستوى االقتصاد الكلي لتنمية القطاع الزراعي وربطه
بالقطاعات االقتصادية األخرى ،كما أن هنالك ضعف اهتمام من قبل القطاع الخاص بالتشاركية أو االستثمار في القطاع
الزراعي ،إضافة إلى مشاكل تتعلق بصعوبات التسويق وانخفاض حجم الدعم الحكومي املقرر للقطاع الزراعي ،وعدم
استقرار أسعار مدخالت الزراعة وتقلبها وارتفاعها ،مثل أسعار الوقود والكهرباء واألسمدة وغيرها ،وعدم توفرها بشكل
دائم.
أدرجت الواليات املتحدة األمريكية عدد من رجال األعمال السوريين كسامر الفوز وأشقائه ،إلى جانب عدد من الشركات
كشركة  B.Sعلى قائمة العقوبات األمريكية ،وتعتبر العقوبات األمريكية على شركة بي س ي النفطية األهم باعتبارها املزود
الرئيس ي ل ـ  %80من املعامل بمادة املازوت وذلك بحسب ما كشفه نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحالوي.
لم تظهر بعد مؤشرات ملموسة على تناقص إمدادات شركة  B.Sأو ارتفاع أسعارها في السوق املحلية السورية نتيجة
العقوبات األمريكية ( 293ل.س ثمن ليتر املازوت) ،وهو ما يمكن تفسيره بامتالك الشركة ملخزونات كافية من املشتقات
النفطية ،أو اعتمادها على شركاء آخرين غير مستهدفين بالعقوبات األوربية واألمريكية لتأمين امداداتها من املشتقات
النفطية سيما من السوق اللبنانية ،وال يحول ما سبق دون إمكانية تأثر الشركة في املستقبل املنظور مع دخول العقوبات
حيز التنفيذ ولجوئها إلى رفع أسعارها وخفض قدرتها على إمداد السوق باملشتقات النفطية ،وما سيترتب على ذلك من
إعاقة جهود النظام في إطالق أنشطة التعافي املبكر في قطاعي الزراعة والصناعة.
تظهر مؤشرات متنامية مساعي موسكو لالستحواذ على مؤسسات وشركات القطاع العام االقتصادية الربحية ،ويأتي
هذا التوجه عقب ضمان موسكو هيمنتها على قطاعي الطاقة والنقل السوريين ،وتعتبر روسيا هذه االستثمارات بمثابة
ً
تعويض اقتصادي لها عن تدخلها العسكري إلى جانب النظام ،فضال عن رغبتها بإحكام هيمنتها االقتصادية على سورية،
ً
وتوظيف ذلك لتعزيز تموضعها في عملية إعادة اإلعمار مستقبال ،ومن شأن االنخراط االقتصادي املتزايد ملوسكو في
السوق السورية أن يقلل من فرص إيران االستحواذ على فرص استثمارية اقتصادية وأن يحفز التنافس فيما بينهما ،كما
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أن االستحواذ الروس ي على موارد الطاقة واملنشئات االقتصادية املدرة للمال من شأنه حرمان خزينة الدولة من موارد
ً
مالية هي بأشد الحاجة إليها راهنا ،هذا وتفيد مصادر مطلعة بتشكل تحالف اقتصادي_ مصلحي بين عدد من رجال األعمال
املواليين للنظام ،وبين املتنفذين الروس من رجال أعمال مقربين الرئيس الروس ي ،والضباط الروس املتواجدين في قاعدة
حميميم العسكرية ،حيث يتولى رجال األعمال السوريين تسهيل املصالح الروسية االقتصادية والتجارية في السوق
السورية ،مقابل قيام رجال األعمال الروس واملتنفذين من النخبة الحاكمة بتسهيل أنشطة رجال األعمال السوريين في
روسيا ،إضافة إلى توفير الحماية والغطاء األمني لرجال األعمال السوريين داخل سورية.
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