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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.
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الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق النظام السوري خالل شهر آب 2019

ملخص تنفيذي
 توحي اإلجراءات املتتابعة لحكومة النظام ذات الصلة بمؤسسات القطاع العام االقتصادية ،برغبتها تسريع استثمار
مؤسسات العام االقتصادية من قبل القطاع الخاص وفق قانون التشاركية ،كذلك تلزيم بعضها للدول الحليفة لها،
سيما في ظل حاجتها املتنامية لتعزيز إيراداتها املالية.
 يعبر قرب إصدار القانون الجديد لالستثمار بما يتضمنه من امتيازات وحوافز سخية للمستثمرين ،عن نجاح تحالف
رجال أعمال القطاع الخاص وأمراء الحرب الصاعدين في فرض مصالحهم على أجندة الحكومة االقتصادية وتجييرها
لتعزيز مصالحهم وحمايتها ،كذلك استمرار النظام في تبني مقاربة االعتماد على رجال أعمال القطاع الخاص كبوابات
الستقطاب رؤوس األموال الخارجية ،وأمراء الحرب بما يمثلونه من كتل مالية مستحدثة ،بغية تحفيز النمو
االقتصادي وإطالق عملية إعادة اإلعمار.
 جاء عقد املؤتمر الوطني األول لإلسكان والترويج للدراسة التي أعدتها املؤسسة العامة لإلسمنت ،في سياق محاوالت
حكومة النظام استقطاب رؤوس األموال الخارجية لالستثمار في قطاعي اإلنشاءات والعقارات ،وال يتوقع لهذه الجهود
أن تثمر في ظل التخوف من تبعات قانون قيصر في حال إقراره ،كذلك غياب االستقرار السياس ي واألمني املشجع على
االستثمار.
 تواصل حكومة النظام العمل تهيئة األرضية القانونية واإلجرائية الالزمة لطرح الطرقات الدولية واملركزية أمام
االستثمار لزيادة إيراداتها املالية ،ويأتي في هذا السياق تحويل صفة بعض الطرقات من محلية إلى مركزية.
 يظهر مؤشري عدد الدول املشاركة ونوعية املشاركة ضعف النتائج املتحققة عن معرض دمشق الدولي ،حيث
انخفض عدد الدول املشاركة من  48في الدورة السابقة للمعرض عام  ،2018إلى  38دولة في الدورة  61لعام ،2019
كما أظهرت قائمة املشاركين غياب شركات اقتصادية مؤثرة في االقتصاد السوري.
 تعزو مصادر انخفاض عدد الدول املشاركة إلى التحذير األمريكي من مغبة املشاركة في املعرض ،كما فسرت املصادر
نفسها غياب مشاركة عدد من الشركات االقتصادية املؤثرة إلى اعتبارات خاصة تتصل بمسعاها للخروج من قائمة
العقوبات األمريكية واألوربية ،كذلك إلى االستقطابات داخل مجمع رجال األعمال ،على خلفية الحملة التي تعرض
لها رامي مخلوف.
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الواقع احلوكمي واإلدارة احمللية
تصدرت ملفات الواقع التنموي في محافظات الساحل والجنوب ،قطاع اإلسكان ،قانوني االستثمار والتأمين ،إصالح
القطاع العام ،برنامج عمل حكومة النظام السوري خالل شهر آب .2019
أعلنت حكومة النظام السوري أن الساحل السوري سيكون أولى املحطات االختبارية لتنفيذ مشاريع تنموية على مستوى
اإلقليم الجغرافي الواحد ،حيث تم إقرار نوعين من املشاريع في محافظتي طرطوس والالذقية ،يتضمن النوع األول
مشروعات سيتم تقديم الدعم لها (دعم الوحدات اإلدارية) بقيمة تقارب  2مليار ل.س ،أما النوع الثاني من املشاريع
فتصل قيمتها إلى  16مليار ل.س وستكون ذات طابع سياحي بالدرجة األولى وسيتم تلزيمها للقطاع الخاص ،لتتجاوز بذلك
قيمة املشاريع التنموية في الساحل السوري حاجز 17مليارل.س.
في سياق متابعة الشأن الخدمي والتنموي في املحافظات ،اطلع مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري على آلية تنفيذ
ً
الخطة التنموية ملحافظتي درعا والقنيطرة ،وخصص املجلس مبلغا وقدره مليار ل.س للبدء بتنفيذ البنى التحتية في
املخطط التنظيمي للمناطق التي تم إحداثها في محافظة القنيطرة ،كما تم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع
الوزارات لالستمرار بتنفيذ الخطة الخدمية والتنموية في محافظة درعا كاستكمال تأمين الكهرباء لجميع املناطق وإعادة
تأهيل فرع جامعة دمشق ،وصيانة شبكات الصرف الصحي ،وإنجاز دراسات املخططات التنظيمية ،وتأهيل املدارس
واملراكز الصحية والطرقات.
ً ً
شغل قطاع اإلسكان حيزا مهما من العمل الحكومي خالل شهر آب  ،2019حيث رعت الحكومة املؤتمر الوطني األول
لإلسكان ،حيث طرحت مشروعها إلعادة اإلعمار واملستند إلى  3مرتكزات أساسية وهي:
 .1إعادة دوران عجلة اإلنتاج الوطني.
 .2إعادة تخديم املناطق املحررة وإصالح املرافق الخدمية والبنى التحتية لضمان عودة املهجرين.
 .3تهيئة األرضية املناسبة إلطالق عملية اإلعمار والبناء في إطار سورية ما بعد الحرب.
كما ناقش املؤتمر من خالل مجموعات العمل الحكومية والقطاع الخاص التي تشكلت  6محاور رئيسية وهي )1 ،محور
البيانات املتعلقة باإلسكان واملساكن )2 ،محور التخطيط اإلقليمي وأبعاده )3 ،محور يتعلق بتأمين األراض ي املعدة للبناء،
 )4محور يتعلق بمصادر التمويل لهذا القطاع )5،محور يتعلق بالتنفيذ وتقنياته ومستلزماته )6 ،ومحور التشريعات
والقوانين ومشاركة القطاع الخاص.
هذا وخلص املؤتمر إلى توصيات عدة من أبرزها :ضمان عدالة توزيع السكن االجتماعي ،تحديد التشريعات الواجب
ً
تعديلها لتوظيف أموال املصارف في مجال املشاريع السكنية ،إعداد إحصائية جديدة للمساكن املتضررة جزئيا ومشاركتها
مع القطاع الخاص ،تقييم املخططات التنظيمية ووضع املقترحات وفق رؤية تنموية ،متابعة تطوير واعتماد آلية واضحة
للتقييم والبيوع العقارية والتنسيق بين الوحدات اإلدارية وكافة الجهات املعنية بقطاع اإلسكان لوضع رؤية متكاملة لتأمين
وإدارة هذا القطاع ،اللجوء الى التمويل الخارجي عن طريق القروض من الدول واملنظمات وطرح سندات خزينة وصكوك
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إسالمية حكومية لتمويل املشاريع السكنية ،هذا وقد شكل مجلس الوزراء لجنة متابعة تضم وزراء األشغال العامة
واإلسكان واملوارد املائية واإلدارة املحلية والبيئة ،بغية العمل على التوصيات التي أقرها املؤتمر الوطني األول لإلسكان.
فيما يتعلق بقانوني االستثماروالتأمين ،أقر مجلس الوزراء الصيغة النهائية ملشروع قانون االستثمار الجديد بعد األخذ
ً
بكافة املالحظات على املشروع تمهيدا الستكمال أسباب صدوره ،وقد أكد وزير االقتصاد سامر خليل بأن مشروع القانون
ً
الجديد سيغير الخريطة االستثمارية لسورية ،نظرا لشموليته لكافة القضايا التي تتصل بالعملية االستثمارية .كذلك
ً
شارفت الجهات الحكومية املعنية على إعداد مشروع قانون التأمين الجديد ،تمهيدا لرفعه للجهات الوصائية إلصداره.
في جانب آخر ،قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء ملتابعة تنفيذ التوصيات التي خلصت
إليها مجموعة العمل املكلفة بإصالح مؤسسات القطاع العام االقتصادي ،وتشمل مهام اللجنة العليا تخطيط وتنفيذ
إصالح وتطوير وإعادة هيكلة القطاع املذكور بالتنسيق مع جميع الجهات املعنية.
فيما يتصل باإلدارة املحلية ،أصدر بشار األسد املرسوم رقم  242لعام  2019والقاض ي بحل مجلس مدينة الالذقية.

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
ً
 حصلت فروع املصرف الزراعي في محافظة الحسكة مبلغا وقدره  2مليار و 315مليون ل.س من إجمالي الديون
ً
الزراعية املترتبة على الفالحين وفقا للقانون رقم  ،46حيث ينص القانون على إعفاء ديون الفالحين والجمعيات
الفالحية التعاونية من الفوائد وغرامات التأخير وجدولتها ملدة  10سنوات ،شرط أن يلتزم الفالح بسداد دفعة %5
كحسن نية والقسط األول من الدين.
ً
 عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع مدراء املصارف العامة الحكومية الستة ،حيث تطرق اللقاء إلى كيفية توظيف
رؤوس األموال املودعة بهذه البنوك والتي تقدر بحوالي  2000مليار ل.س.
 اعتمد مجلس الوزراء اآللية التنفيذية ملشروع الدفع اإللكتروني لتحسين جودة الخدمات املقدمة للمواطنين عبر
املصارف لتكون شاملة ومستقرة.
 كشف رئيس االتحاد العام للتعاون السكني زياد سكري عن تواجد أكثر من  64مليار ل.س للجمعيات التعاونية
السكنية مودعة لدى املصرف العقاري دون الحصول على فوائدها ،باملقابل قال مدير املصرف العقاري مدين علي
إن  %70من حسابات الجمعيات السكنية لدى املصرف خاملة.
 بلغ عدد القروض املمنوحة من قبل املصرف الصناعي منذ قرار استئناف منح القروض وحتى نهاية حزيران 2019
ً
حوالي  290قرضا بقيمة إجمالية  3مليارات و 197مليون ل.س.
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ً
 توضح بيانات املصرف الصناعي ازدياد قيمة ودائع القطاع العام لدى املصرف حيث بلغت  36مليارا و 590مليون
ً
ل.س ،تليها ودائع القطاع الخاص والحرفي بقيمة  22مليارا و 987مليون ل.س ،ثم القطاع التعاوني بقيمة  205ماليين
ل.س ،واملشترك بقيمة  78مليون ل.س.
 كشف مصدر في املصرف التجاري السوري عن منح  1.2مليار ل.س كقروض شخصية منذ بداية منح القرض
الشخص ي الذي أعلن عنه املصرف بداية حزيران  ،2019حيث استفاد أكثر من  500شخص من هذه القروض.
 بلغ عدد املقترضين املستفيدين من القانون رقم  /46/لعام  2018القاض ي بإعفاء القروض املمنوحة للمتعاملين مع
ً
املصرف الزراعي التعاوني من كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير املترتبة عليها  152987مستفيدا ،هذا
وتجاوز إجمالي تحصيالت فروع املصرف العاملة من القروض املذكورة منذ بدء تنفيذ القانون حتى بداية آب 2019
حاجز الـ  3مليارات و 420مليون ل.س.
 أشارت مصادر مصرفية رسمية إلى موافقة مصرف سورية املركزي على رفع سقوف القروض السكنية لتصبح 15
ً
ً
مليون ل.س ،بدال من  5ماليين ل.س كما هو معمول به حاليا لدى املصرف العقاري.
ً
ً
 أعلن مصرف سورية املركزي أن القطاع املصرفي سجل نموا في حجم محفظة القروض بلغ  ،%15متجاوزا للمرة
األولى معدل نمو اإليداعات البالغ  %10خالل النصف األول من عام .2019

املالية العامة
 بلغت إيرادات أمانة جمارك نصيب منذ بداية افتتاحه منتصف شهر تشرين األول  2018ولغاية تاريخ 2019-08-08
نحو  3مليارات ل.س.
 كشف رئيس لجنة املوازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب حسين حسون عن استالم قطع حسابات موازنة العام
ً
 2014بنهاية شهر أيلول  ،2019بعد صدور قانون قطع حسابات موازنة عام  ،2013منوها بأن خطة وزارة املالية
والجهاز املركزي للرقابة املالية إتمام قطع حسابات املوازنات املتراكمة منذ عام  2015وحتى عام  2018وذلك خالل
عام .2020

الزراعة
ً
 كشف مصادر خاصة في "وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي" عن تسويق واستالم  937227طنا من القمح حتى تاريخ
ً
ً
 ،2019-08-26منها  880555طنا تم استالمها من قبل السورية للحبوب ،و 56672طنا من قبل املؤسسة العامة
إلكثار البذار ،بينما ارتفعت كميات الشعير املنتجة إلى نحو  341ألف طن.
 قدرت مديرية زراعة السويداء إنتاج املحافظة من زيت الزيتون خالل موسم  2019بـ  1700طن ،مقارنة  1407طن
ً
في عام  ،2018هذا ويبلغ إجمالي املساحات املزروعة بأشجار الزيتون باملحافظة  9896هكتارا ،وعدد األشجار الكلي
فيها مليون و 650ألف شجرة ،منها مليون و 316ألف شجرة مثمرة.
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 قدر سهيل حمدان مدير مكتب الحمضيات بوزارة الزراعة كمية إنتاج الحمضيات ملوسم  2019بأكثر من مليون
طن ،أكثر من  200ألف طن في طرطوس ،و 800ألف طن في الالذقية.
 أعادت مديرية الشؤون االجتماعية والعمل بالسويداء تفعيل وحدتين لصناعة السجاد اليدوي في بلدة عرمان وقرية
ذيبين ،في سياق خطة الوزارة لتمكين املناطق الريفية.

ً
 قدرت زراعة القنيطرة اإلنتاج املتوقع من محصول العنب ملوسم  2019بنحو  840طنا ،ويقدر عدد األشجار املثمرة
ً
واملنتجة نحو  60ألف شجرة ،بينما يقدر اإلنتاج املتوقع من التفاح للموسم الزراعي الحالي بنحو  4920طنا.
 أشار صالح املقداد رئيس دائرة التخطيط بمديرية زراعة درعا إلى زيادة املساحة املروية في خطة املوسم الزراعي
ً
ً
القادم بواقع  2841هكتارا ،توزعت على البطاطا بواقع  685هكتارا والبندورة  655هكتارا.
 كشف مدير زراعة القنيطرة شامان الجمعة عن أرقام الثروة الحيوانية في املحافظة والتي توزعت وفق اآلتي22792 :
رأس بقر 21519 ،رأس ماعز 152 ،رأس غنم.

ً
 قدرت مديرية الزراعة بالسويداء إجمالي إنتاج املحافظة من ثمار الدراق ملوسم  2019بنحو  811طنا ،ويبلغ إجمالي
ً
املساحات املزروعة بالدراق في السويداء حوالي  3550دونما ،تزرع ب ـ  156ألف شجرة دراق ،يشكل املثمر منها حوالي
 124ألف شجرة.
 توقعت مديرية زراعة السويداء إنتاج  43406أطنان من البندورة ملوسم  ،2019غالبيتها ضمن املساحات املزروعة
املروية تتركز في منطقتي السويداء الغربية وصلخد وبعض املساحات في منطقة شهبا.
 قدرت مديرية زراعة طرطوس إنتاج املحافظة من الزيتون خالل موسم  2019بـ  103آالف طن ،بزيادة قدرها  40ألف
طن عن عام  ،2018ويبلغ إجمالي املساحات املزروعة بالزيتون في املحافظة نحو 75ألف هكتار ،وعدد األشجار الكلي
ً
نحو  11مليونا ،منها  10ماليين شجرة في طور اإلثمار.
 كشف رئيس دائرة اإلنتاج النباتي في مديرية زراعة الالذقية هيثم الحاجي عن زيادة متوقعة في محصول الكرمة،
ً
ً
ً
متوقعا إنتاج  6621طنا خالل موسم  2019مقارنة ب ـ  4400طنا خالل موسم .2018
ً
 قام فرع إكثار البذار بدير الزور بتوزيع نحو  133طنا من بذار القطن على الجمعيات الفالحية واملزارعين املتعاقدين
معه للموسم القادم ،وقد بلغت املساحات املقررة للزراعة ب ـ  16622دونم ،كما تم توزيع  70طن من بذار األقماح
القاسية والطرية لزراعة مساحة وقدرها  28ألف دونم.
 خصصت الهيئة العامة إلدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة مساحة  2000هكتار لزراعة الخضار الشتوية
التكثيفية للموسم الزراعي املقبل وذلك في األراض ي الواقعة تحت إشراف عملها.
 انتعشت املزروعات واملحاصيل واألراض ي املروية بشبكة ري طار العال العشارنه الغاب في محافظة حماة هذا العام،
نتيجة توفر املياه وارتفاع مخزونها في السدود وال سيما الرستن ومحردة.
 تعتبر محافظة حمص األولى في سورية بزراعة التفاح من حيث املساحة واإلنتاج ،حيث تقدر املساحة املزروعة
بالتفاح بحوالي  11ألف هكتار ،يتواجد فيها حوالي  4مليون و 425ألف شجرة تفاح بين مروية وبعل.
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 كشفت مديرة صندوق دعم اإلنتاج الزراعي في وزارة الزراعة لمى جنيدي عن موافقة مجلس الوزراء على مقترح وزارة
الزراعة دعم محاصيل الكرسنة والبيقية والجلبانة بقيمة  4000ل.س لكل دونم ،كذلك دعم محصولي الفصة
والذرة الصفراء ب ـ  2000ل.س لكل دونم.
 كشف سراج خضر مدير عام مؤسسة الدواجن عن تواجد  11منشأة إنتاجية تابعة للمؤسسة ،خرج منها أربع من
الخدمة في الحسكة وحلب والرقة وإدلب.
 قدرت مديرية زراعة القنيطرة إنتاج املحافظة من محصول التين ملوسم  2019بنحو  1608أطنان.
 أنهت مديرية زراعة القنيطرة بالتعاون مع فرع مشاريع استصالح األراض ي املحجرة وتطوير األشجار املثمرة استصالح
نحو  600دونم من األراض ي في الرفيد ومجدوليا وممتنة وأم باطباط ،هذا ويشار إلى أن خطة استصالح األراض ي
للموسم الزراعي الحالي تتضمن استصالح  1700دونم.

ً
 أنهى فرع مشاريع استصالح األراض ي وتطوير التشجير املثمر بالسويداء تجهيز  825دونما من األراض ي في قريتي الرافقة
ً
وامتان لوضعهما باالستثمار الزراعي ،في حين تم تجهيز أكثر من  1730دنما لالستثمار الزراعي في عام .2018
 كشف رئيس مكتب الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية في اتحاد فالحي درعا محمد هاشم الجندي عن عودة زراعة
التبغ في املحافظة ،حيث بلغت مساحة األراض ي املرخصة لزراعة التبغ في درعا خالل موسم  2019حوالي 504
دونمات من أصل الخطة املقررة البالغة  1500دونم.
 كشف رستم رستم مدير فرع املؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في طرطوس عن تفريغ  28باخرة محملة
باألقماح في الصومعة املرفئية بطرطوس منذ بداية عام  2019ولغاية تموز من العام نفسه.
 انخفض إنتاج محافظة الالذقية من الزيتون من حوالي ما يزيد عن  200ألف طن في عام  ،2018إلى حوالي  168ألف
طن خالل موسم .2019
 قدرت مديرية الزراعة في الحسكة إنتاج املحافظة من محصول البندورة ملوسم  2019بأكثر من  13ألف طن وذلك
ضمن املساحة املزروعة في مناطق االستقرار الزراعي ،هذا يشار إلى أن مجمل املساحة املزروعة بمحصول البندورة
ً
للموسم الحالي في الحسكة بلغ  9250دونما.
 صدقت وزارة الزراعة على انتخابات مجالس عشر غرف زراعية هي :غرف زراعة دمشق وريفها والالذقية ودير الزور
وحمص والقنيطرة ودرعا وطرطوس وحلب وحماة والسويداء ،في حين لم يصر إلى إجراء انتخابات في كل من إدلب
والرقة.

التجارة والصناعة
 رفعت غرفة صناعة حلب مطالبها لوزير الصناعة ضمن رؤيتها إلعادة تنشيط الصناعة بحلب ومن أبرزها :تأجيل
أقساط القروض املستحقة على الصناعيين ،إيجاد صيغة إلعادة جدولة القروض وحسم الفوائد التي تضمن حق
الصناعي واملصرف ،رفع الرسوم الجمركية على بعض املنتجات املستوردة.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

الصفحة6 :

عمران للدراسات االستراتيجية

Omran for Strategic Studies

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

 بلغت قيمة املبيعات الفعلية اإلجمالية للمؤسسات العامة الصناعية  118.4مليار ل.س خالل النصف األول من عام
 ،2019بزيادة نحو  %11.6عن الفترة نفسها من عام  ،2018حيث بلغت املبيعات حينها  106.1مليارات ل.س.
ً
 أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلك قرارا كلفت بموجبه مكتب ومجلس إدارة اتحاد غرف التجارة
السورية بمتابعة املهام املوكلة إليهم بموجب القوانين واالنظمة الخاصة ملدة  4أشهر ،كما كلفت الوزارة بموجب
القرار نفسه مكاتب ومجالس إدارات غرف التجارة في دمشق وريف دمشق وحلب وحمص وحماة ،ومكاتب ومجالس
ً
ادارات غرف التجارة والصناعة في باقي املحافظات ملتابعة املهام املوكلة إليهم ملدة أربعة أشهر اعتبارا من  1أيلول حتى
نهاية عام .2019
 عقدت اللجنة املركزية للتصدير اجتماعها األول في اتحاد الغرف التجارية برئاسة محمد غسان القالع رئيس االتحاد،
وأعضاء اللجنة املمثلين للجان التصدير الفرعية في الغرف التجارية والغرف التجارية الصناعية األربعة عشر في
املحافظات.
 بدأت الشركة العامة لصناعة الكابالت بحلب أعمال ترميم وإصالح املباني واآلالت والبنى التحتية ،كما تعاقدت
الشركة مع شركة أبولو الهندية إلعادة تأهيل خط إنتاج كابالت التوتر املتوسط وتوريد النتروجين.
 أفاد محمد نديم أطرش صاحب منشأة لصناعة النسيج ورئيس لجنة منطقة الكالسة الصناعية ،إن عدد املعامل
التي عادت لإلنتاج بلغ نحو  1300معمل تعمل بطاقات إنتاجية متباينة.

ً
 دخلت مطحنة وصومعتا أم الزيتون في محافظة السويداء مرحلة التشغيل ،تمهيدا الستالمها من الشركة اإليرانية
املنفذة للمشروعين ،حيث بلغت كلفتها  13مليون يورو وباستطاعة قدرها  10آالف طن من القمح.
ً
 وزعت غرفة صناعة حماة  250مقسما من أصل  300ضمن توسع املنطقة الصناعية في حماة ،وكشف زياد عربو
رئيس غرفة الصناعة في حماة عن انتساب أكثر  100منشاة في حماة للغرفة خالل عام  ،2018ليصبح العدد الكلي
للمنشآت الصناعية العاملة في املحافظة حاليا  1626منشأة.
 أنهت الورشات الفنية التابعة للشركة السورية لصناعة اإلسمنت ومواد البناء بحماة الصيانة الشاملة للمعمل رقم
ً
ً
 2بهدف تطوير إنتاجية املعمل الذي تبلغ طاقته الحالية  945طنا من الكلنكر يوميا.
ً
ً
 كشف محمد طراف مدير الفرع الصناعي في مؤسسة اإلسكان العسكرية بحمص عن تواجد  13معمال منتجا في
املؤسسة تغطي حاجة السوق وجهات القطاعين العام والخاص من مواد البناء واألثاث املنزلي.

ً
 استوردت سورية في عام  2018ما مقداره  6.75مليار دوالر بزيادة  %12عن عام  ،2017علما أن نسبة  %57من
املستوردات السورية تأتي من ثالث دول :تركيا  1.34مليار دوالر ،الصين  1.27مليار دوالر ،اإلمارات  1.19مليار دوالر.
 وجه وزير الصناعة كافة املديرين والعاملين في املؤسسات الصناعية بضرورة موافاة الوزارة بمذكرة تفصيلية
تتضمن تحليل وتقييم واقع كل الشركات سواء أكانت رابحة أم خاسرة أو حدية أو حتى متوقفة عن العمل ،مع
املؤشرات االقتصادية لكل منها.
 كشفت دراسة أعدتها املؤسسة العامة لإلسمنت حول واقع هذا القطاع عن تواجد  3شركات للقطاع العام وهي:
شركة عدرا لصناعة اإلسمنت ،وشركة طرطوس ،والشركة السورية تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى  3.8ماليين طن
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ً
سنويا ،كذلك تواجد  33مشروع للقطاع الخاص إلنتاج االسمنت تتوزع وفق اآلتي :معمل خاص منفذ ومنتج
ً
لألسمنت وهي شركة اسمنت البادية بطاقة إنتاجية تقدر بـ  1.65مليون طن سنويا 2 ،مشروع منفذ ومتوقف عن
ً
العمل وهما (الفارج ،غوريتش) بطاقة إنتاجية تصل إلى  4.5مليون طن سنويا 11 ،مشروع حصلوا على تراخيص
ً
صناعية بطاقة إنتاجية تصل إلى  25.14مليون طن سنويا 19 ،مشروع لم يحصلوا بعد على تراخيص صناعية بطاقة
ً
إنتاجية تصل إلى  30.5مليون طن سنويا.
 كشفت الدراسة التي أعدتها املؤسسة العامة لألسمنت عن حاجة قطاع االسمنت إلى تمويل بنحو  2مليار دوالر
أمريكي لتفعيل الفرص االستثمارية في قطاع االسمنت ،منوهة بأهمية التشاركية في هذا الصدد.
 أشار وزير الصناعة إلى عودة أكثر من  18ألف منشأة صناعية خاصة للعمل ،كذلك عودة  8735منشاة حرفية
ملزاولة نشاطها ،في حين يتم العمل على إعادة تأهيل حوالي  4573منشأة صناعية ،وحوالي  50.3ألف منشأة حرفية.
 كشف محمد فياض مدير صناعة ريف دمشق عن ترخيص  6منشئات صناعية خالل النصف األول من عام 2019
وفق أحكام مرسوم االستثمار رقم  ،10بقيمة إجمالية تزيد عن  100مليار ل.س.
ً ً
 قدم مجلس إدارة هيئة دعم وتنمية اإلنتاج املحلي والصادرات دعما ماليا للمساحات املحجوزة لصالح االتحادات
والغرف السورية املشاركة في الدورة الـ  61ملعرض دمشق الدولي بنسبة .%100
 عدلت وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية الحد األدنى للسعر االسترشادي لخمس مواد تشمل :الحليب املجفف
مسحوب الدسم وكامل الدسم إلى جانب مادة البوفيدون املعقمة والذرة الصفراء العلفية وبذور فول الصويا.
 أنتجت الشركة العامة للصناعات الكيميائية والدهانات (أمية)  195ألف طن من الدهانات الصناعية الزيتية
ً
والبالستيكية ،و 50طنا من املنتجات الثانوية ،بقيمة إجمالية بلغت نحو  955مليون ل.س خالل النصف األول من
عام  ،2019وبزيادة قدرها  %36مقارنة ببيانات النصف األول من عام .2018

ً
ً
 نفذ املكتب املركزي لإلحصاء بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة الغذاء العالمي ،مسحا ميدانيا
غطى أعوام  2019 ،2017 ،2015وكان من أهم نتائجه :تغير األنماط االستهالكية والغذائية للفرد واألسرة ،ضرورة
السعي بشتى الطرق لتحسين الدخل ،بما يكافئ التضخم الناتج عن تبعات األزمة.
 تشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة إلى أن نسبة املعامل واملنشآت الصناعية التي عادت للعمل
واإلنتاج بلغت نحو  %65من إجمالي عدد املنشآت واملعامل التي كانت مسجلة قبل األزمة.

الطاقة والكهرابء
 كشف رئيس حكومة النظام عماد خميس عن استيراد نفط ومشتقات نفطية خالل الفترة املنصرمة من عام 2019
ً
ً
بما قيمته  1.2مليار دوالر أمريكي ،مشيرا إلى أن اإلنتاج الراهن للنفط ال يتجاوز  24ألف برميل يوميا ،في حين يتم
ً
إنتاج حوالي  17.8مليون متر مكعب من الغاز يوميا.
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 أعادت الشركة العامة لكهرباء القنيطرة التيار الكهربائي إلى قرية أم باطنة وجوارها في ريف القنيطرة األوسط بعد
انقطاع ألكثر من ست سنوات ،وتواصل ورشات الصيانة واإلصالح أعمال تأهيل املنظومة الكهربائية في قرى ممتنة
واملنبطح على محور قرية رويحينة بريف القنيطرة.
 تم وضع مشروع التوسع الثاني ملحطة دير علي بمحافظة ريف دمشق في طور التشغيل التجريبي ،وتقدر استطاعته
اإلجمالية ب ـ  750ميغاواط ،وبكلفة مالية تقدر بـ  670مليون يورو ،إضافة إلى مشروع التوسع الثالث الذي بلغت
نسبة األعمال فيه  ،%40هذا وترفد محطة دير علي الشبكة الكهربائية باستطاعة  1300ميغاواط.
 تعاقدت محافظة السويداء مع إحدى الشركات املتخصصة بالطاقة املتجددة لتنفيذ محطة توليد بالطاقة
الكهروضوئية على أرض املدينة الصناعية بأم الزيتون بكلفة  7.5مليار ل.س ،باستطاعة وقدرها  10ميغا واط.
 كشف مدير شركة كهرباء حمص مصلح الحسن عن إعادة تأهيل ثمانية مراكز في القصير ،إضافة إلى قسم من
شبكات التوتر املنخفض واملتوسط في املدينة وريفها ،وتخديم  38قرية تابعة للمدينة من أصل  55قرية.
 بلغت تكلفة أعمال صيانة وإعادة تأهيل الشبكات الكهربائية ومراكز التحويل التي أجرتها الشركة العامة لكهرباء
ً
حماة في ريف املحافظة الشرقي مليارا و 100مليون ل.س
 شغلت الورشات الفنية التابعة لفرع املنطقة الوسطى لنقل الكهرباء املجموعة الثالثة في محطة تحويل كهرباء محردة
بعد تركيب  3قواطع كهربائية جديدة.

اإلسكان
 اعتمد مجلس الوزراء توصيات "املؤتمر الوطني األول لإلسكان" املتمثلة بــ؛ تجهيز األراض ي املهيأة للبناء وأساليب
التمويل واألطر املؤسساتية والتشريعات الناظمة للعمل اإلسكاني ،ودور القطاع الخاص والتخطيط اإلقليمي.
 كشف رئيس مجلس الوزراء عن تشييد نحو  40ألف شقة سكنية بين عامي  ،2019-2011بكلفة إجمالية تقدر بنحو
ً
 400مليار ل.س ،منوها بخطة الحكومة تشييد  100ألف وحدة سكنية في مختلف املحافظات.
 كشف رئيس االتحاد العام للتعاون السكني زياد سكر عن أزمة سكن في سورية ،حيث قدر الحاجة إلى ما بين 1.2
و 1.8مليون مسكن.

ً
 وافق رئيس مجلس الوزراء على منح نقابة املهندسين قرضا بقيمة  15مليار ل.س للبدء باستثمار املشاريع مكتملة
الدراسة في عدد من املحافظات ،كذلك تخصيص النقابة بأرض لتنفيذ مشروع في مجال الطاقات املتجددة
الكهروضوئية.
 ناقش وزراء اإلدارة املحلية والنقل والداخلية ومحافظا طرطوس والالذقية تنفيذ مقترحات اللجنة الوزارية املشكلة
بالقرار  /2566/لعام  2016ودراسة واقع االستثمارات على األمالك العامة البحرية ،واستثمارات الوحدات اإلدارية
على أمالكها والعمل على رفع بدالتها بما ينسجم مع األسعار الرائجة.
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ً
 قام مجلس محافظة الالذقية بالتعاون مع الوحدات اإلدارية املعنية ومديرية املوانئ بمعالجة عقود  26استثمارا من
ً
أصل  ،52حيث تم زيادة بدالت استثماراتها املالية وليرتفع بذلك العائد املالي من  62مليون ليرة سنويا إلى أكثر من
 267مليون ل.س.

ً
 وقع محافظ دمشق عادل العلبي عقدا بقيمة  750مليون ل.س مع الشركة العامة للدراسات الهندسية إلعداد
الدراسة الفنية الالزمة للبنى التحتية ملنطقة باسيليا سيتي.

السياحة
 أطلقت وزارة السياحة بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) مشروع "الحاضنة
التراثية" الخاصة بالحرف التقليدية ،وذلك في سوق املهن اليدوية بدمشق التكية السليمانية.
 بلغ عدد القادمين بغرض السياحة لسورية منذ بداية عام  2019وحتى بداية تموز من العام نفسه حوالي مليون 120
ألف زائر ،مقارنة ب ـ  650ألف زائر خالل الفترة نفسها من عام  ،2018أي بزيادة قدرها .%76

النقل
 شهد ميناء طرطوس نهاية شهر آب  2019تدشين مشروع معمل إصالح السفن التابع ألسطول البحر األسود الروس ي،
وذلك بحسب ما أفادت به وكالة "تاس" الروسية.
 أعلن مدير الشركة العامة للسكك الحديدية بوزارة النقل العراقية طالب الحسيني عن جاهزية العراق إلعادة العمل
في الخط السككي (بغداد_ إسطنبول) واملار من سورية في مدينة القامشلي.
 حدد قرار لوزارة النقل قيمة تذكرة مرور السيارة الفارغة غير السورية الداخلة إلى سورية بموجب موافقة وزارة
النقل بـ  180000ل.س للسيارات الشاحنة العربية ،و 240000ل.س للشاحنات األجنبية ،كما حددت الوزارة قيمة
تذكرة التحميل إلى بلد ثالث للسيارات غير السورية بـ  200000ل.س للسيارات الشاحنة العربية ،و 260000ل.س
للسيارات الشاحنة األجنبية.

ً
ً
 أعلن وزير النقل ضم  17طريقا محليا إلى الشبكة الطرقية املركزية التابعة لوزارة النقل-املؤسسة العامة للمواصالت
الطرقية أبرزها :أثريا – خناصر-حلب ،عقدة حميميم – مطار حميميم.
 باشرت مديرية فرع املواصالت الطرقية في محافظة حماة عملية إعادة تأهيل الطريق الواصل بين صوران وخان
شيخون.

ً
 أعلنت السلطات األردنية فرض رسوم مالية على الشاحنات السورية الداخلة إلى البالد ،انطالقا من مبدأ "املعاملة
باملثل".
 أعلن سفير الصين في دمشق فيونغ بياو أن بالده ستقدم منحة جديدة لسورية عبر تقديم دفعة من الباصات
الصينية لرفد قطاع النقل في البالد ،هذا وتقدر املساعدات الصينية منذ عام  2011ب ـ  800مليون يوان صيني.
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العمل
 أعلنت مؤسسة ضمان مخاطر القروض في وزارة املالية عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من الشواغر في اإلدارة
العامة للمؤسسة بدمشق.

ً
ً
 أصدرت وزارة السياحة قرارا بتثبيت  85عامال في الفنادق العائدة ملكيتها للوزارة وفق معايير محددة مهنية وتشغيلية
وإدارية تحقق مصلحة العمل بما ينسجم مع مضمون قانون العمل رقم  17لعام .2010
 أشار يحيى أحمد مدير عام مؤسسة التأمينات االجتماعية إلى تسجيل أكثر من  811ألف عامل في القطاع الخاص،
إضافة إلى مليون و 15ألف عامل في القطاع العام ليصبح مجموع العاملين املسجلين أكثر من مليون و 800ألف
عامل.

إعادة اإلعمار والعالقات االقتصادية
صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلك على تأسيس  30شركة خالل شهر آب من عام  ،2019وذلك بحسب ما
نشره موقع االقتصادي ،يذكر منها ما هو مرفق في الجدول ،هذا وقد بلغ عدد الرخص املمنوحة للشركات منذ بداية عام
 2019ولغاية نهاية شهر آب من العام نفسه حوالي  328شركة في مجاالت متعددة.
اسم الشركة

رأسمال

شركة سياج للتطوير
واالستثمارالعقاري

 50مليون

شركة بروكيم

 49مليون

شركة محمد ربيع
الدمشقي وشركائه

 25مليون

شركة املجموعة الطبية
الحلو املتكاملة لتجهيزات
املخابروبنوك الدم
شركة طريق الحرير
للزراعة
شركة الحمام للتجارة
واملقاوالت

املجال

مكون أجنبي

املساهمون

ناجي عاشور ،عبد الرحمن أحمد بدر
الدين حسون ،محمد ملهم أحمد بدر
التطوير واالستثمار العقاري الدين حسون ،محمد أديب أحمد بدر
الدين حسون ،بالل محمد النعال،
عناية هللا أحمد بدر الدين حسون
ملا عبد هللا برقاوي ،سحر محمد وائل
استيراد وتصدير وتجارة عامة عبد الكريم ،جمال محمد وائل عبد
الكريم
محمد ربيع صالح الدمشقي ،جهاد
استيراد وتصدير وتجارة عامة إبراهيم حيدر أحمد ،أحمد فياض
طراف

 15مليون

مستلزمات وتجهيزات طبية

 5مليون

استيراد وتصدير وتعهدات
زراعية

 5مليون

استيراد وتصدير وتجارة عامة
ومقاوالت

نورس علي الحريري ،عبد الخالق جبر
العبد
لي شين وي ،لينغ فينغ تشين ،عبد
الباسط مللوك
علي حسين نجم ،محمد مرعي
الحمود ،حسن حسين حمام ،حسن
يونس شرابه ،عيس ى محمد علي

---

----

لبناني

----صيني
لبناني

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

الصفحة11 :

عمران للدراسات االستراتيجية

Omran for Strategic Studies

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

شركة عين اليقين للتجارة

 5مليون

استيراد وتصدير وتجارة عامة
ومقاوالت

شركة توب اندستريز
الصناعية

 5مليون

استيراد وتصدير وتجارة عامة
ومقاوالت

حيدر عادل ساهي ساعدي ،سيد
فرقان بن سيد نوري سجادبور،
محمد حسين عباس زنجار ذهبيات،
زياد عدنان مشمس
بشار بشير أبو قوره ،شركة توب
اندستريز الصناعية

إيراني ،عراقي

كويتي

بعض الشركات املنشأة واملرخصة خالل شهرآب  ،2019العملة ليرة سورية

افتتح رئيس حكومة النظام معرض دمشق الدولي بدورته  ،61بمشاركة حوالي  38دولة وما يقارب  1700شركة عربية
ً
وأجنبية بحسب املنظمين للمعرض ،هذا واستقطب املعرض وفودا لرجال أعمال عرب أبرزهم من دول اإلمارات وسلطنة
عمان والعراق ،إلى جانب املشاركة الدائمة في املعرض منذ عودة انطالقة فعاليته عام  2017من قبل روسيا وإيران ودول
تعتبر صديقة للنظام السوري كالبرازيل والهند وبيالروسيا وآخرين من دول أوربا الشرقية ،هذا وقد اختتم املعرض فعاليته
بتوقيع املئات من العقود واالتفاقيات والتفاهمات بين الشركات املشاركة ورجال األعمال األجانب والعرب والسوريين
ً
ً
لتسويق املنتجات السورية خارجيا وداخليا ،وإقامة شراكات ملشاريع في القطاعات اإلنتاجية والخدمية والطاقة وفي
مجاالت إعادة اإلعمار.
فيما يتعلق بالعالقات االقتصادية بين روسيا والنظام السوري ،شاركت روسيا عبر شركاتها ورجال أعمالها في أعمال
معرض دمشق الدولي  ،61حيث صرح القائم بأعمال السفارة الروسية بدمشق ايلدار قربانوف بمشاركة  16شركة
روسية في املعرض ومن أبرزها :شركة راندار املتخصصة في تصنيع األعالف واألسمدة الزراعية ،شركة "البحث واإلنتاج"
املتخصصة بإنتاج أجهزة اإلنارة ،شركة "اوكسومو" محدودة املسؤولية املتخصصة بكابالت الطاقة" ،املؤسسة التجارية
كرمتورغ" للمعدات واملواد الالزمة لشركات النفط والغاز" ،مصنع كيروف" لبناء اآلالت ،شركة ميركوري ،شركة فيالدا،
وقد توجت املشاركة الروسية في املعرض بحصولها على عدد من العقود واالتفاقيات وفق اآلتي )1 :توقيع شركتي ميركوري
وفيالدا مع املؤسسة العامة للنفط ثالثة عقود في مجال املسح والحفر واإلنتاج في القطاع النفطي والغازي في املنطقة
الوسطى واملنطقة الشرقية )2 .توقيع مؤسسة الحاجي لتصدير الخضراوات والفواكه مع البيت السوري في "جمهورية
ً
القرم الروسية" اتفاقية لتصدير كميات من الخضراوات والفواكه وزيت الزيتون بقيمة  2مليون دوالر أمريكي ،علما أنه
سيتم استخدام الخط البحري املباشر بين املرافئ السورية والروسية لتوريد الخضراوات والفواكه )3 .توقيع اتفاقية بين
حكومة النظام السوري و"جمهورية القرم الروسية" لتعزيز التعاون التجاري واالقتصادي في مجاالت إنشاء بيت تجاري
وشركة مالحة للقطاع الخاص وتبادل املشاركات في املعارض  )4توقيع حكومة النظام و"جمهورية أوسيتيا الجنوبية"
اتفاقية لتعزيز التعاون التجاري واالقتصادي بين الطرفين.
عقد على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي  61امللتقى الثالث لرجال األعمال السوري الروس ي لبحث آفاق االستثمار
والتبادل االقتصادي والتجاري ،وشارك عن الجانب السوري عدد من رجال األعمال وأعضاء من مجلس األعمال السوري
الروس ي ،عرف منهم :جمال قنبرية رئيس مجلس األعمال السوري الروس ي ،لؤي يوسف املدير العام ملجلس األعمال
السوري الروس ي ،عبد الهادي الباني رجل أعمال ،علي األحمد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حمص ،عبد الرحيم
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رحال عضو اتحاد غرف التجارة السورية عضو مجلس رجال األعمال السوري الروس ي ،ابراهيم ميده مدير هيئة دعم
وتنمية اإلنتاج املحلي والصادرات ،ميسرة الحاجي عضو مجلس األعمال السوري الروس ي ،إياد محمد رئيس اللجنة املركزية
للتصدير في اتحاد غرف التجارة.
باالنتقال إلى العالقات االقتصادية بين إيران والنظام السوري ،شاركت إيران عبر شركاتها ورجال أعمالها في أعمال
معرض دمشق الدولي  ،61حيث كشف حسن دناني فر مستشار النائب األول للرئيس اإليراني (رئيس لجنة تنمية العالقات
االقتصادية مع سورية والعراق) عن مشاركة أكثر من  60شركة إيرانية في املعرض وفق ما هو مذكور في الجدول املرفق،
وقد تكللت املشاركة اإليرانية في املعرض بالتوقيع على عدد من العقود واالتفاقيات من أبرزها )1 :توقيع الشركة الدولية
للتقنيات التعليمية السورية مع شركة نوفن اإليرانية اتفاقية تعاون لتوليد الطاقة الكهربائية في إحدى املناطق الواقعة
بين حمص وحسياء بطاقة إنتاجية مبدئية  5ميغاواط )2 .توقيع شركة "بنياد" اتفاق مع وزارة الصناعة إلحداث مصنع
مشترك في مدينة الالذقية إلنتاج املواد الغذائية ،كذلك اتفاق آخر إلنجاز مصانع مشتركة إلنتاج واجهات املباني في
محافظة حمص وشركة قابضة إلنتاج مواد البناء )3 ،مباحثات بين شركة "بنياد" مع وزارة النفط إلنشاء مصنع لتكرير
زيوت املحركات )4 ،تفاوض شركة "ارات ماشين" املتخصصة في بناء املطاحن واملنفذة ملشروعي مطحنتي سلحب وأم
الزيتون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلك لبناء  3مطاحن وتحديد مواقعها.
الرقم

االسم

املجال

املمثل

1
2
3
4

ASA.CO
ارويهبشت
ATISAZ
عمران ومسكن اصفهان

الثروة الحيوانية
الدهانات
قطاع اإلنشاءات واإلعمار
قطاع اإلنشاءات واإلعمار

5

Saipa Syria SIVECO

السيارات

6

الشركة القابضة للصناعات الغذائية سينا
 - Hamrahan Pishro Tejaratشرکت بازرگانی
همراهان پیشرو تجارت
الفاضل تجارة
پایا سامان پارس می باشد
املجموعة الصناعية شيشه وغاز
هيئة املعارض اإليرانية
شرکت عمران و مسکن ایران است
شرکت پارس نما تولید کننده و مجری
تخصص ى نمای جی اف ار س ى در ایران

إنتاج وتصدير املواد الغذائية
استيراد وتصدير ،تخليص جمركي ،تطوير
األعمال
تجارة عامة
بنية تحتية ،اسمنت وسكك حديد
الزجاجيات
تنظيم املعارض
قطاع اإلنشاءات واإلعمار

أمير حسين طباطبايي
ميثم ملكي
--------محسن يزدان فر
أمير شيرازي
-----

------

قطاع اإلنشاءات واإلعمار

----

7
8
9
10
11
12
13
14

PSG- Padideh Shimi Gharb

منظفات ومواد تجميل

15
16
17

بلندای صنعت
گروه تجاری صنعتى بومرنگ
Gohar Plastic

شبكات مياه
مواد بناء
إنتاج حبيبات PVC

محمود اشتري
إبراهيم برجسته
---------

بابك باباجان زاده
امير حسين
محمود كبيريان
حسن العامري
مجيد كريمي
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18
19
20
21
22
23
24
25
26

شركت خانه
Rayan Nasr Sharif
زرین شفق تجارت
ساتيا
سام بديده
شرکت کارخانجات صنعتى آردماشين
Payndan
Behranoil
شرکت جنرال مکانیک
شرکت دی

28
29
30

 Zam Zamشرکت زمزم در سالسفيران فاطر صنعت طه
شركة سورنا للبالط

31

Saba Battery

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Keyhan
شرکت ملی ساختمان می باشد
Iran Pavilion Organizer
Rayhana Group
شرکت قند اصفهان
شركة الحفارى شمال
شركة إيراندار
شرکت پروتئين گستر سینا
شرکت بیمه سینا
شركة سينا لتنمية الطاقة
شرکت تولیدی قند شيروان
طرح توسعه عمران صنعت
شرکت صنایع غذایی مهرشهر
شرکت صنایع پخت مشهد
شركة فردوس بارس لتوسيع الزراعه والتربية
الحيوانيه
شرکت عمران و مسکن شمال اقدام نمايند
شرکت تولیدی و صنعتى فریدولين
كيميا اليكسير آسيا
شرکت ایران چوب
مجمع شمس آذر
Natanz Steel Company
مدينة كاوه الصناعية

27

46
47
48
49
50
51
52
53

قطاع اإلنشاءات واإلعمار
استيراد وتصدير مواد بناء
استيراد وتصدير مواد بناء ومواد غذائية
أجهزة منزلية
أجهزة منزلية
مصنع اآلالت إنتاج صوامع الدقيق
خدمات مالية وتجارية ونفطية
زيت السيارات
بنية تحتية ،اسمنت وسكك حديد

---فاطه نصر اللهى
علي زرين
سهراب الرفيعى
Ms. Samnejad
جعفر شيوزى
-----------

بنية تحتية ،اسمنت وسكك حديد

-----

املشروبات الغازية
األسالك الكهربائية
البالط والسيراميك
إنتاج كافة أنواع البطاريات املدنية
والعسكرية
قطاع السيارات
بنية تحتية ،اسمنت وسكك حديد
تنظيم معارض
عسل
إنتاج سكر
حفر آبار نفطية
شركة صناعية
إنتاج املنتجات البروتينية واألسماك
خدمات التأمين
حقول النفط والغاز
إنتاج سكر
قطاع اإلنشاءات واإلعمار
تبريد وتخزين املواد الغذائية
صناعات املخابز والطعام

--محسن نجفي
------

محمد بو زيد
--------مسعود بهرامى
-------------مهندس علي زركوب
---أبو القاسم اسحق آبادى

القطاع الزراعي والحيواني

-----

قطاع اإلنشاءات واإلعمار
األجهزة املنزلية
تصنيع وتصدير املذيبات الكيمائية
تصميم وإنتاج األلواح الخشبية
إنتاج قمع ومعكرونة
إنتاج مواد الصلب
مدينة صناعية

----محمد الحيدري
سعيد اينانلو
-------علي بو زيد
-----

سيد مجيد هدايات
جواد ركنى زاده
-----
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54
55
56
57
58
59
60
61
62

شرکت مهستان
نوين كام سالمت (نكسا)
نوين كام هيمارى ىمين (نكا)
شرکت ونک پارک می باشد
بارس راستاك
شركة بالرمو
بنياد
الصفدي السورية اإليرانية
شركة ديميرجي اإليرانية

قطاع اإلنشاءات واإلعمار
خدمات طبيه
خدمات الطاقة
قطاع اإلنشاءات واإلعمار
تنظيم معارض
مواد البناء
قطاع اإلنشاءات واإلعمار
كهربائيات ومواد بناء
صناعة خطوط اإلنتاج

----علي آمره
علي آمره
---مهدي سعيد الذاكرين
حميد رضا شيريان
مجيد رسمي
لويزا العكاري
حسين رحمانيان

الشركات اإليرانية املشاركة في الدورة  61ملعرض دمشق الدولي

وفي سياق تطويرالعالقات بين الجانبين ،أبرمت هيئة اإلشراف على التأمين مذكرة تفاهم مع مؤسسة التأمين املركزية في
إيران من أجل تعزيز التعاون في مجال التأمين بين الجانبين ملدة خمس سنوات قابلة للتجديد ،كما أجرى عدد من
املسؤولين اإليرانيين لقاءات مع نظرائهم من حكومة النظام ،حيث بحث وفد إيراني برئاسة وزير الطرق وبناء املدن رئيس
اللجنة املشتركة العليا للتعاون االقتصادي بين سورية وإيران محمد إسالمي مع عدد من الوزراء كل على حدة سبل تعزيز
التعاون في مجاالت التجارة واإلسكان والنقل وإعادة اإلعمار ،وأعرب الوزير اإليراني أعرب عن رغبة بالده تنفيذ املشاريع
التي اتفق على تنفيذها الجانبان بسرعة لتطوير وزيادة التعاون التجاري .كذلك عقد حسن دناني فر مستشار النائب
األول للرئيس اإليراني ورئيس لجنة تنمية العالقات االقتصادية مع سورية والعراق ،لقاءات مع عدد من مسؤولي حكومة
النظام بحضور أعضاء غرفة التجارة السورية – اإليرانية ،حيث أكد عاطف النداف وزير التجارة الداخلية وحماية
املستهلك للتعاون مع الجانب اإليراني في مجال بناء املطاحن ،كذلك التعاون في عدد من املشاريع األخرى التي تتم دراستها
كإقامة معمل للتعليب والتوضيب وإقامة مجمع تنموي ،وبدوره أعلن مصان النحاس أمين سر غرفة التجارة السورية –
اإليرانية عقد اتفاقيتين مع الجانب اإليراني إلنشاء معملين األول لصناعة حليب األطفال ،والثاني إلنشاء معمل لألدوية
السرطانية.
في سياق متصل ،عقد في العاصمة اإليرانية ملتقى فعاليات التعريف بالفرص االستثمارية والتجارية في سورية ،والذي
نظمته مؤسسة الباشق للمعارض واملؤتمرات السورية بالتعاون مع شركة "بارس رستاك اإليرانية" للمعارض واملؤتمرات
الدولية ،كذلك عقدت الغرفة التجارية السورية اإليرانية املشتركة مؤتمرها األول في فندق ايبال بالعاصمة دمشق ،حيث
خلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات من أبرزها :ضرورة تطوير اتفاقية التجارة الحرة املوقعة بين البلدين عام 2011
من خالل إلغاء السلع املستثناة من االتفاقية ،وإلغاء الرسوم والضرائب املفروضة على السلع املتبادلة بين البلدين
للوصول إلى تطبيق منطقة تبادل حر كاملة ،تقديم الدعم إلنشاء قاعدة بيانات عن الفعاليات االقتصادية والصناعية في
كال البلدين ،إنشاء مصرف تجاري مشترك يمول حركة التبادل التجاري بين البلدين وبالعمالت الوطنية ،إنشاء شركة
تأمين مشتركة واعتمادها لحركة التبادل التجاري املشترك ،تسهيل إنشاء شركات صرافة مشتركة وإعطاء األولوية
للمشاريع املشتركة التي تعتمد على املواد األولية ومستلزمات اإلنتاج الوطنية ،تقديم التسهيالت إلقامة معارض املنتجات
الوطنية في كال البلدين ،والنظر في إقامة شركة قابضة مشتركة.
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خالصة حتليلية
ً ً
تشغل مؤسسات القطاع العام االقتصادية حيزا مهما في جدول أعمال حكومة النظام ،منبعه الرغبة في تخفيف الكلف
املالية ،وزيادة اإليرادات املالية من خالل فتح باب االستثمار فيها أمام القطاع الخاص والدول الصديقة على حد تعبير
النظام ،حيث سبق وأطلق رجال أعمال كوسيم قطان دعوات إلفساح املجال أمام القطاع الخاص الستثمار مصانع
ومنشآت تابعة للقطاع العام )1(،كما أبدت دول كروسيا وإيران اهتمامها بالحصول على عقود لترميم وتشغيل مؤسسات
القطاع العام االقتصادية املربحة ،وتحصلت على عدد منها رغبة في ضمان تحصيل ديونها املستحقة على النظام ،كذلك
ً
ً
تعزيز حضورها في االقتصاد السوري حاليا ،وتوظيفه لتعظيم مكاسبها من عملية إعادة إعمار سورية مستقبال .وفي هذا
السياق يمكن تفسير قرار تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء ملتابعة تنفيذ توصيات مجموعة العمل املكلفة
بإصالح مؤسسات القطاع العام االقتصادي ،إضافة إلى تكليف وزير الصناعة املدراء والعاملين في مؤسسات القطاع
العام الصناعية موافاة الوزارة بمذكرة تفصيلية تتضمن أبرز املؤشرات االقتصادية ذات الصلة بعمل املؤسسات ،كما
ً
يمكن اعتبار ما سبق مؤشرا على رغبة حكومة النظام تسريع استثمار مؤسسات العام االقتصادية من قبل القطاع
الخاص وفق قانون التشاركية ،كذلك تلزيم بعضها للدول الحليفة لها ،سيما في ظل الحاجة املاسة إلى تعزيز مداخيل
الخزينة باإليرادات املالية.
أعلن مجلس الوزراء قرب إصدار قانون االستثمار الجديد ،وسيتضمن القانون الجديد بحسب ما هو متداول حوافز
للمستثمرين فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب ،كذلك إحداث مركز لتسوية النزاعات االستثمارية ،ويعتبر قانون
االستثمار الجديد الثالث من نوعه عقب قانوني االستثمار رقم  10لعام  ،1991والقانون رقم  8لعام  ،2007ويوحي قرب
إصدار القانون الجديد بما يتضمنه من امتيازات وحوافز سخية للمستثمرين )2(،بنجاح تحالف رجال أعمال القطاع
الخاص وأمراء الحرب الصاعدين في فرض مصالحهم على أجندة الحكومة االقتصادية وتجييرها لتعزيز مصالحهم
وحمايتها ،كذلك استمرار النظام في تبني مقاربة االعتماد على رجال أعمال القطاع الخاص كبوابات الستقطاب رؤوس
األموال الخارجية ،وأمراء الحرب بما يمثلونه من كتل مالية مستحدثة جراء األنشطة غير الشرعية ،بغية تحفيز النمو
االقتصادي وإطالق عملية إعادة اإلعمار ،وهو ما يعني االستمرار بتبني النموذج االقتصادي ما قبل عام  2011والقائم
على تحالف رجال األعمال_ النظام ،وما يعنيه ذلك من إحداث استقطابات اقتصادية وأزمات اجتماعية.
تعول حكومة النظام على قطاعي اإلنشاءات والعقارات الستقطاب رؤوس أموال رجال األعمال والشركات الخارجية
الباحثة عن فرص استثمارية مربحة ومضمونة ،ولتحقيق ما سبق تعمل الحكومة على تهيئة األرضية القانونية واإلدارية
والتنظيمية إلطالق فرص استثمارية في قطاعي اإلنشاءات والعقارات ،والترويج لها على أمل جذب االستثمارات الخارجية،
ويفسر ما سبق االهتمام الحكومي بعقد املؤتمر الوطني األول لإلسكان ،كذلك الترويج للدراسة التي أعدتها املؤسسة
العامة لإلسمنت حول واقع قطاع االسمنت والفرص االستثمارية في هذا املجال ،وال يتوقع للمساعي الحكومية في هذا
( ) 1وفاء جديد ،التشاركية ..مشاركة في القرار كما يراها التجار … تجار يقترحون الشراكة مع «السورية للتجارة» ،الوطن ،تاريخ  ،2019-07-11رابط إلكتروني
http://alwatan.sy/archives/204797
( )2رشا سيروب ،قراءة خاصة في مشروع قانون االستثمار الجديد ،جريدة الوطن ،تاريخ  ،2019-08-18رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/208746
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الصدد أن تثمر في ظل إحجام رؤوس األموال الخارجية عن االستثمار في سورية ،مخافة استهدافها بالعقوبات األمريكية
في حال تم إقرار قانون قيصر ،كذلك ضعف البيئة االستثمارية في ظل غياب االستقرار السياس ي واألمني.
تواصل حكومة النظام العمل تهيئة األرضية القانونية واإلجرائية الالزمة لطرح الطرقات الدولية واملركزية أمام االستثمار
لزيادة إيراداتها املالية ،وقد سبق لوازرة النقل أن طرحت مشاريع لتطوير الطرق الرئيسية وفق نظام الـ  ،O. Tكما أعلنت
نيتها تنفيذ عدد من الطرق الرئيسية أبرزها)3( :

 .1الطريق السريع (شمال _ جنوب) :يمتد من الحدود التركية حتى الحدود األردنية (باب الهوى ،حلب ،حماة ،حمص،
دمشق ،الحدود األردنية) بطول  432كلم ،وبكلفة أولية تقدر ب ـ  808ماليين يورو.
 .2الطريق السريع (شرق _ غرب) :يمتد من طرطوس عبر التنف إلى الحدود العراقية (طرطوس ،حمص ،البصيري،
ً
التنف ،الحدود العراقية) بطول  351كلم تقريبا ،وبكلفة أولية تقدر ب ـ  473مليون يورو.
 .3ربط طريق الساحل الغاب مع أوتوستراد حماة _حلب بطول حوالي  30كلم ،كذلك استكمال طريق دير الزور
_البوكمال ،والطريق الشاطئي (الالذقية ،جبلة ،بانياس).
كذلك أعلن وزير النقل في حكومة النظام عن تخصيص الجزء األكبر من ميزانية وزارة النقل في عام  2019والبالغة 44
ً
مليارا و 762مليون ل.س ،لدعم شبكة الطرق املركزية ،وإعادة تأهيل الجسور والعبارات ،واالنطالق بوصالت طرقية
جديدة ،وإنجاز التقاطعات على مستويات متعددة للتخفيف من الحوادث املرورية ،إضافة للربط بين املحافظات
للتخفيف من أزمة املواصالت وتسهيل نقل الركاب والبضائع وتعزيز وسائل األمان )4( .وفي هذا السياق ،أصدرت وزارة
ً
ً
النقل قرارها في شهر آب  2019والقاض ي بتحويل 17طريقا محليا إلى الشبكة الطرقية املركزية التابعة لوزارة النقل-
املؤسسة العامة للمواصالت الطرقية أبرزها :أثريا – خناصر-حلب ،عقدة حميميم – مطار حميميم ،وقد فسر الباحث
ً
االقتصادي يونس الكريم هذا القرار باالعتبارات التالية )1 :رفع املستوى العام لسرعة للسيارات ،أي أكثر من  90كيلومترا
في الساعة ،ما يحقق جغرافية الوصل إلى دول العالم األخرى ،وبالتالي الوصول إلى املياه الدافئة (البحر املتوسط) )2 ،هو
وضع خريطة إلعادة خصخصة قطاع الطرقات وفرض ضرائب ،سواء من الدولة أو القطاع الخاص على العابرين
واملستخدمين )3 ،جذب االستثمارات األجنبية ،خاصة أن الجانبين اإليراني والروس ي مهتمان باألمر .كما شارك مهندس
الطرقات السوري عبد الجبار كيالي املحلل االقتصادي يونس في تحليله ،عندما تحدث عن عدم إمكانية استثمار الطرقات
ً
املحلية ،وأن استثمارها يتطلب تحويلها إلى طرق تجارية أو طرق تربط املحافظات مع بعضها ،مؤكدا أن تعديل تصنيف
الطرقات من محلية إلى مركزية يعزز من إمكانية عرضها أمام االستثمار)5(.

أقيم معرض دمشق الدولي بدورته الحادية والستين في مدينة املعارض بدمشق ،وحاول املاكينة اإلعالمية للنظام جاهدة
إظهار نجاح املعرض على صعد حجم املشاركين وعدد الزوار والعقود التي تم توقيعها على هامش املعرض ،إال أن انخفاض
( ) 3الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق النظام السوري خالل شهر آب  ،2018مركز عمران للدراسات االستراتيجية ،تاريخ  ،2018-09-19رابط إلكتروني
https://bit.ly/2IqYPsN
( )4وزارة النقل حسمت قرارها  ..اتوسترادات مأجورة قريبا في سوريا ،مراسلون ،تاريخ  ،2019-01-16رابط إلكتروني https://bit.ly/2meD0C5
( )5مراد عبد الجليل ،طرقات سوريا ..بانتظار جيوب املستثمرين ،عنب بلدي ،2019-09-08 ،رابط إلكتروني https://www.enabbaladi.net/archives/326340
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عدد الدول املشاركة من  48في الدورة السابقة للمعرض عام  ،2018إلى  38دولة في الدورة  61لعام  ،2019كذلك غياب
شركات اقتصادية مؤثرة في االقتصاد السوري كشركة أمان القابضة ،ودمشق شام القابضة إلى جانب شركات التطوير
العقاري )6(،يقلالن من النتائج املتحققة عن املعرض ،وتعزو بعض املصادر املطلعة انخفاض عدد الدول املشاركة إلى
التحذير الذي أطلقته السفارة األمريكية للدول والشركات ورجال األعمال من مغبة املشاركة في املعرض ،كما فسرت
املصادر نفسها غياب مشاركة الشركات االقتصادية املؤثرة التي سبق ذكرها برغبة سامر الفوز في االبتعاد عن األضواء،
ً
بالوقت الذي يحاول فيه إزالة اسمه من قائمة العقوبات ،فضال عن االستقطابات داخل مجمع رجال األعمال ،على خلفية
الحملة التي تعرض لها رجل األعمال رامي مخلوف من قبل النظام.

( )6وائل الدغلي ،شركات سورية معروفة تغيب عن معرض دمشق الدولي ،االقتصادي ،2019-09-04 ،رابط إلكتروني https://bit.ly/2lQMbsu
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