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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.

*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
 واصل سعر صرف الليرة السورية انخفاضه أمام الدوالر األمريكي ،األمر الذي ألقى بظالله على أسعار السلع
األساسية التي ارتفعت أسعارها مرتين خالل شهري تشرين الثاني وكانون األول من عام .2019
 إن انخفاض سعر صرف الليرة السورية من شأنه تقليل االلتزامات املالية والعامة على النظام ،حيث ستنخفض
قيمة املوازنة العامة من  7مليار دوالر أمريكي إلى  4.5مليار ،كما ستنخفض كتلة الرواتب من ملياري دوالر أمريكي إلى
مليار دوالر.
 لن يكون انخفاض سعر صرف الليرة السورية في صالح النظام ،حيث سيعزز ذلك من بيئة عدم االستقرار ويزيد من
ً
احتمالية اندالع حركات احتجاجية ،وما يعزز هذه القراءة لجوء النظام جاهدا إلى ضبط سعر الصرف وحركة
األسواق عبر اتخاذ مجموعة من اإلجراءات والسياسات.
ً
 اتخذ النظام سلسلة من اإلجراءات لتعزيز إيراداته املالية ،ومن املتوقع جدا أن يزيد االعتماد على "سندات وأذونات
الخزينة" بهدف االقتراض لتمويل االنفاق الحكومي.
 تظهر املؤشرات تنامي استحواذ الروس على قطاع الطاقة ،بما يجعلهم فاعلين في معادالت الطاقة في سورية وعلى
مستوى املنطقة ،وتلجأ روسيا إلى ضمان عقودها ومصالحها على املدى البعيد في هذا القطاع ،عبر مصادقة مجلس
الشعب على عقودها االستثمارية.
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الواقع احلوكمي واإلدارة احمللية
تصدرت ملفات؛ إصالح القطاع العام االقتصادي ،اإليرادات العامة ،التنمية ،سعرالصرف وارتفاع األسعار ،برنامج
عمل حكومة النظام السوري خالل شهري تشرين الثاني وكانون األول من العام .2019
استعرضت وزارة الصناعة خالل االجتماع الثالث للجنة العليا الخاصة بإصالح القطاع العام االقتصادي ،رؤيتها
املقترحة إلصالح قطاع الصناعات النسيجية ،وذلك ألهميتها بإعادة النهوض باإلنتاج وتأمين حاجة السوق املحلية
ً
ً
والتصدير .تضمنت الرؤية سياسات إصالح القطاع العام النسيجي ،بدءا من زراعة القطن وصوال ملنتجات األلبسة
الجاهزة وتعزيز تنافسية املنتجات السورية .كذلك تم تكليف وزارات املالية والصناعة والجهاز املركزي للرقابة املالية
وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ،وضع دليل استرشادي لحساب التكاليف في الشركات العامة يراعي خصوصية عمل كل
شركة وتوجهاته .كما وجه رئيس الحكومة إنشاء مجموعة على (الواتس آب) تسمى "مجموعة إصالح القطاع العام
ً
االقتصادي" ،ملناقشة وتبادل اآلراء واملعلومات ،مؤكدا ضرورة تكثيف نشاط وعمل اللجنة للتوصل إلى نتائج إيجابية .وفي
السياق نفسه ،أقر مجلس الوزراء تمويل املشاريع االستثمارية والتنموية ذات الجدوى االقتصادية التابعة للجهات العامة
عن طريق طرح "سندات وأذونات خزينة عامة" بفائدة محددة ،وفق آلية معينة بين الجهة املستفيدة وهيئة التخطيط
والتعاون الدولي ووزارة املالية.
بخصوص املوازنة اإليرادات العامة ،وجهت حكومة النظام بأهمية إيجاد مصادر إليرادات عامة حقيقية ومستدامة
ً
ملوازنة الدولة ،وهو ما يستلزم شروطا في مقدمتها إصالح النظام الضريبي ،كم شددت الحكومة في موازنة  2020على
ضرورة الحد من التهرب الضريبي ،وذلك عن طريق زيادة كفاءة اإلدارة الضريبية ،وتشديد العقوبات على عمليات التهرب
ّ
والحد من اقتصاد الظل ،وزيادة الوعي الضريبي ،إضافة لترشيد اإلعفاءات الضريبية ،مع التشديد على مكافحة
الضريبي،
التهريب ،ومتابعة إصالح النظام الجمركي ،كما تخطط الحكومة لتنويع مصادر تمويل املوازنة ،كأن يكون هناك إصدار
سندات وأذونات خزينة عامة ،مع إدارة للدين العام بكفاءة أعلى .يضاف ملا سبق ،إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ،تمكن
من تطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
باالنتقال إلى ملف التنمية ،استعرض مجلس الوزراء املراحل التنفيذية للمشروعات والبرامج التنموية التي أطلقتها الدولة
في املحافظات ،حيث تم التأكيد على االلتزام بالبرامج الزمنية املوضوعة ،وتبني شعار "التنمية الشاملة واملتوازنة" ،كذلك
ً
أهمية البعد الزراعي لالقتصاد السوري ودوره في تحقيق األمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق املحلية وصوال لالكتفاء
الذاتي والتصدير .وفي هذا السياق ،قام فريق حكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء بزيارة ميدانية إلى محافظة حمص،
حيث تم التأكيد على أهمية املوقع الجغرافي لحمص كنواة أساسية لعملية التنمية على مستوى سورية ،كم تم استعراض
املشاريع الخدمية والتنموية على مستوى املحافظة.
وعن انخفاض سعر صرف الليرة السورية وارتفاع أسعار السلع األساسية ،أجرى مجلس الوزراء تقييما لإلجراءات املتخذة
لضبط األسواق واألسعار ومنع االحتكار ومعاقبة املخالفين ،حيث تم توجيه للتنسيق بين وزارتي اإلدارة املحلية والبيئة
والتجارة الداخلية وحماية املستهلك ملراقبة األسواق وضبط األسعار ،وتفعيل عمل اللجان املشتركة بينهما برئاسة عضو
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مكتب تنفيذي للتجول في األسواق .كما تم التوجيه بالتنسيق بين وزارتي االقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية
وحماية املستهلك ،لتعزيز التوريدات الالزمة من املواد األساسية في صاالت السورية للتجارة وتوزيعها حسب احتياجات
كل محافظة.
ً
فيما يخص اإلدارة املحلية ،قدم وزير اإلدارة املحلية والبيئة عرضا ألهم إنجازات الوزارة خالل عام  2019والتي يمكن
إيجازها وفق اآلتي:
-

معالجة  10ألف عقد استثماري ألمالك الدولة من أصل  18ألف عقد استثماري ،حققت وفرات مالية بقيمة 5
مليارات ل.س.

-

متابعة العمل مع األمانة السورية للتنمية ضمن برنامج "مشروعي" ،حيث بلغ عدد املستفيدين منه  73623شخص
في كل املحافظات ،وبلغت االعتمادات املالية التي تم تخصصيها لهذا املشروع حتى نهاية العام ما يقارب  2مليار ل.س.

-

رصد  14.2مليار ل.س لعام  2020إلنجاز مشاريع تنموية مملوكة للوحدات االدارية تقوم بتشغيلها وتحقيق ايرادات
منها.

-

التوسع بمراكز الخدمة بشكل أفقي ،وإنجاز خرائط الحدود االدارية بين املحافظات واملناطق والنواحي ،وتفعيل

-

الربط الشبكي مع كل الوحدات االدارية والجهات التابعة للوزارة.
ً
رصد مبلغا وقدره  25مليار ل.س لتطوير قطاع النقل الداخلي ،واملوافقة على استيراد  2000باص لحل مشكلة النقل
بين مركز املدينة والوحدات االدارية.

-

تخصيص مبلغ مالي وقدره  117مليار ل.س للجنة إعادة اإلعمار ،تم صرفها على كافة املحافظات.

-

عودة  4.8ماليين مهجر داخلي إلى منازلهم ،يضاف إليهم عودة ما يزيد عن مليون شخص من الخارج ،هذا وبلغ عدد
ً
مراكز اإليواء التي تم تأهيلها وصيانتها  14مركزا ،بكلفة تقديرية بلغت نحو  36.737مليون ل.س.
ً
بلغ عدد املنازل املتضررة جزئيا والتي تم تأهيلها ما يزيد على تسعة آالف منزل ،بكلفة تقديرية بلغت أكثر من6.936
ً
مليارات ل.س ،فيما بلغ عدد املنازل الخاصة التي هي قيد اإلكساء  2514منزال ،بتكلفة تقديرية بلغت نحو  5مليارات

-

ل.س.
-

-

صيانة وتأهيل  1193مدرسة ملختلف املراحل التعليمية ،وتأهيل  5مشاف وبناء مشفى واحد ،فيما تم تنفيذ مجموعة
من املشاريع من املوازنة االستثمارية واملستقلة وإعادة اإلعمار منها؛  596مدرسة ملختلف املراحل وتأهيل  23مشفى
ً
ً
وتنفيذ  6مشاف وتأهيل  55مركزا صحيا ،وتنفيذ  6منها مراكز صحية وعيادات شاملة.
ً
تأهيل  514كيلومترا من الطرق ،وإنشاء  581.8كيلومترات من الطرق الجديدة ،وتنفيذ  109.2كيلومترات من شبكة
ً
الصرف الصحي ،وإقامة  5مراكز ثقافية جديدة وتأهيل  11مركزا وإقامة  9مجمعات حكومية ومبنيي خدمات.
ً
استالم  40قالب حمولة و 60جرارا من أصل  ،500فيما يوجد  40ضاغطة قمامة و 16صهريج ماء و 35تركس دوالب
ً
ً
و 25تركسا صغيرا ،كما تم استالم  30آلية من آليات اإلطفاء وزعت على أفواج ووحدات اإلطفاء في املحافظات.
ً
بلغ العدد االجمالي لباصات النقل  1330باصا ،موزعين بين شركات النقل في دمشق وحلب وحمص والالذقية ،فيما
بلغت قيمة الدعم املالي املقدم للشركات األربع  2.7مليار ل.س ،وتم رفد الشركات وباقي املحافظات بـ  100حافلة نقل
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داخلي و 100باص نوع هايغر منها  3لذوي اإلعاقة في محافظات دمشق وحلب والالذقية و 2لذوي اإلعاقة في جمعية
جريح وطن.
-

تخصيص  1.8مليار ل.س لتنفيذ املشاريع املطروحة من قبل محافظتي طرطوس والالذقية ،كذلك رصد ضمن موازنة
ً
الوزارة (اإلدارة املركزية للعام  )2020مبلغا وقدره  4.2مليارات ل.س ،على أن يتم تخصيص مبلغ  10مليارات ل.س
من االعتمادات االستثمارية االحتياطية لتمويل املشاريع التنموية في الوحدات اإلدارية.

-

بلغ حجم االستثمارات في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق 42.378مليار ل.س ،و 123.مليار ل.س في مدينة الشيخ
نجار بحلب ،و 6.790مليار ل.س في مدينة حسياء بحمص ،كذلك تخصيص  1085مليون ل.س ملتابعة وتنفيذ
املناطق الصناعية والحرفية املوزعة في املحافظات.

-

نفذت الوزارة برامج تدريبية في املجال اإلداري والفني والتقني ودورات تدريبية ألعضاء املجالس املحلية وبلغ إجمالي
ً
عدد املتدربين  26460متدربا.

بلغ حجم إجمالي االعتمادات املالية املخصصة للمحافظات  280.45مليار ل.س ،توزعت وفق اآلتي:
املحافظة

حجم االعتمادات املالية

النسبة من املجموع الكلي

الالذقية
حلب
طرطوس
ريف دمشق
حمص
حماة
دمشق
السويداء
ديرالزور
درعا
الحسكة
إدلب
الرقة
القنيطرة

 37.23مليار
 32.23مليار
 32.13مليار
 28.39مليار
 25.81مليار
 25.17مليار
 18.48مليار
 15.05مليار
 13.4مليار
 12.5مليار
12.46مليار
 10.85مليار
 9.33مليار
 7.33مليار

%13.28
%11.52
%11.46
%10.12
%9.20
%8.97
%6.59
%5.37
%4.78
%4.46
%4.44
%3.87
%3.33
%2.61

جدول االعتمادات الجارية واالستثمارية املخصصة للمحافظات بحسب املوازنة العامة للدولة لعام 2020
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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
ً
 أصدر مصرف سورية املركزي تعميما للمصارف املرخص لها التعامل بالقطع األجنبي ،يتعلق باآللية التنفيذية لقرار
وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية الصادر ،والناظم ملنح إجازات وموافقات االستيراد
 أعلن املصرف التجاري السوري عن قرض تمويل بناء متعدد الطوابق "وحدات سكنية" ،حيث يمول املصرف 50
%من قيمة املشروع ،تسدد على أقساط شهرية أو ربيعة أو نصف سنوية ملدة ال تجاوز  3سنوات.
 بلغت قيمة القروض املمنوحة من قبل مصرف التوفير في السويداء منذ بداية عام  2019ولغاية نهاية الربع الثالث
من العام نفسه حوالي  3مليارات ل.س.
 أفاد مصدر في قطاع التأمين بأن حوالي  %80من إجمالي أموال شركات التأمين يتم استثماراها على شكل ودائع لدى
املصارف العامة والخاصة ،التي اعتذر عدد منها عن قبول ودائع جديدة لشركات التأمين ،بينما نصل نسبة االستثمار
في القطاع العقاري لحدود  ،%13أما النسبة املتبقية فيتم استثمارها في سوق األوراق املالية.
 بلغ إجمالي القروض التي منحها مصرف التسليف الشعبي للعاملين في القطاع العام ،قرابة الـ  83.3مليار ل.س ،منذ
استئناف منح القروض في نهاية عام  2015وحتى نهاية أيلول من عام .2019
 كشف املدير العام للمصرف العقاري مدين علي عن تمويل مشاريع إنمائية منذ بداية عام  2019بقيمة  2.2مليار
ل.س ،استفاد منها أكثر من  400شخص منهم حوالي  293في طرطوس والالذقية.
 منحت الوكالة الدولية اإلسالمية للتصنيف ( )IIRAبنك البركة سورية للعام الثالث على التوالي درجة تصنيف ائتماني
ً
من الدرجة االستثمارية  BBBوفقا ملعيار .DFRA
 كشف مدير عام هيئة اإلشراف على التأمين عن تقديم شركات تأمين إيرانية طلبات للترخيص في سورية.
 بلغ حجم السيولة املوجودة لدى مصرف التسليف الشعبي حوالي  113.5مليار ل.س ،أما بالنسبة ألنواع الودائع فقد
بلغت قيمة ودائع التوفير  73.3مليار ل.س ،أما الودائع ألجل فبلغت  19.8مليار ل.س ،في حين بلغت قيمة الحسابات
الجارية والودائع تحت الطلب حتى نهاية تشرين األول  2019نحو  49.63مليار ل.س.
 بلغت قيمة القروض التي منحها املصرف الزراعي التعاوني لغاية نهاية تشرين الثاني  2019حوالي  279مليار ل.س،
منها  200مليار ل.س للمؤسسة السورية للحبوب.
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املالية العامة
 أصدر بشار األسد املرسوم التشريعي رقم  23لعام  2019القاض ي بإضافة  20ألف ل.س إلى الرواتب واألجور الشهرية
املقطوعة لكل من العاملين املدنيين والعسكريين.
 أصدر بشار األسد القانون رقم  25لعام  2019القاض ي بتحديد اعتمادات املوازنة العامة للدولة للسنة املالية 2020
بمبلغ إجمالي قدره  4000مليار ل.س

ً ً
 وافق مجلس الوزراء على منح املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية سلفة  3.5مليارات ليرة شهريا بدءا من مطلع عام
ً
 ،2020لدفع التعويض املعيش ي للمتقاعدين ،كما تمت دراسة منح املؤسسة العامة لإلسكان قرضا بقيمة  5مليارات
ل.س.
 وافق مجلس الوزراء على منح املؤسسة السورية للتجارة سلفة أولية بقيمة مليار ل.س لدعم تسويق واستجرار زيت
ً
الزيتون ،كما وافق على منح املؤسسة العامة للتأمين واملعاشات سلفة مالية قدرها  22مليارا و 424مليون ل.س،
لصرف املعاشات والزيادة للمتقاعدين العسكريين.
ً
 أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل بعثة تفتيشية موسعة من عدة جهات مهمتها التحقيق بأسباب التراكم
الضريبي ،ومعالجته.
 كشفت وزيرة الدولة لشؤون مشاريع االستثمار واملشاريع الحيوية وفيقة حسني عن معالجة  8700عقد خاص
بعقارات الدولة وأمالكها املؤجرة للقطاع الخاص ،نجم عنها تحصيل إيرادات بقيمة  36مليار ل.س.
 قال وزير املالية أن تكلفة زيادة الرواتب في عام  2020تبلغ  495مليار و 368مليون ل.س ،ويستحق الزيادة أكثر من
 1.5ماليين موظف في القطاع العام ،وأكثر من  550ألف متقاعد.

ً
 ارتفع مستوى التضخم في شهر كانون الثاني من عام  2019بمقدار  ،%826أي  %8.25ضعفا عن كانون الثاني ،2010
وهي سنة األساس ،وفق بيانات "املكتب املركزي لإلحصاء".
 بلغ عدد القضايا الجمركية املنظمة لدى مديرية مكافحة التهريب في الجمارك العامة منذ بداية عام  2019وحتى
منتصف شهر كانون األول من العام نفسه  240قضية ،في حين بلغت الرسوم والغرامات املحصلة حوالي  3مليارات
ل.س.
 وافق مجلس الشعب على تعديل فقرة من قانون خدمة العلم (فقرة هاء /مادة  ،)97والتي تقض ي باستبدال كلمة
ً
الحجز االحتياطي بالتنفيذي على املكلف بخدمة العلم ممن أتم  42عاما ولم يؤد الخدمة العسكرية.
 كشف مدير في مالية ريف دمشق عن تجاوز معدالت الزيادة في التحققات املالية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2019
نسبة  ،%40مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام املاض ي.
ً
 أصدر بشار األسد املرسوم رقم  307القاض ي بتسمية  17عضوا في املجلس االستشاري ملجلس الوزراء ،إذ تمت زيادة
ً
عدد أعضائه بإضافة  3أعضاء جدد ،والتجديد لـ 11عضوا.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

الصفحة6 :

عمران للدراسات االستراتيجية

Omran for Strategic Studies

الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق النظام السوري خالل شهري تشرين الثاني وكانون األول 2019

الزراعة
 أقر مجلس الوزراء االستراتيجية الوطنية لتطوير محصول القمح ،والتي تطمح إلى زيادة املساحة املزروعة بمحصول
القمح إلى  1،8مليون هكتار ،وإنتاج ما يقارب  5ماليين طن بحلول عام  ،2025هذا وبلغت قيمة الخسارة الناجمة عن
فوات إنتاج محصول القمح بين أعوام  2016-2011قد بلغت  2.3مليار دوالر أمريكي.
 وافق رئيس مجلس الوزراء على تقديم قروض وتسهيالت لنقابة األطباء البيطريين للتوسع بمعامل إنتاج الدواء
البيطري ،تمت املوافقة على قيام وزارة الزراعة بتقديم أرض للنقابة إلشادة مشروع لتربية غنم العواس.
 أقر مجلس الوزراء خطة وزارة املوارد املائية في مجال إصالح شبكات الري الحديث ،كما تمت املوافقة على تشميل
مشروع معمل الري الحديث لالتحاد العام للفالحين ببرنامج دعم القروض مخفضة الفائدة ،ومنح القروض الالزمة
لخلق كيان اقتصادي خاص باالتحاد وتوسيع استثماراته ،كذلك تشكيل مجموعتي عمل ملعالجة الديون املترتبة على
الجمعيات الفالحية.
 كشف مدير اإلنتاج الحيواني في وزارة الزراعة أسامة حمود عن عدد األبقار التي تم ترقيمها في سورية حتى اآلن بلغ
ً
 159625رأسا ،وذلك ضمن املشروع الوطني الخاص بترقيم قطعان الثروة الحيوانية
 أشار مدير اإلنتاج الحيواني في وزارة الزراعة الدكتور أسامة حمود للثورة إلى أن عدد األبقار التي تم ترقيمها في سورية
ً
ً
حتى بداية تشرين األول  ،2019حيث بلغت  159625رأسا ،إضافة إلى ترقيم  860115رأسا من األغنام.
 كشف مدير املشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث يحيى محمد عن عدد الفالحين الذين تقدموا بطلباتهم لفروع
ً
املديرية للتحول للري الحديث ،حيث بلغو  367فالحا أكثر من نصفهم في حماة وحمص وريف دمشق.
ً
 بلغت الكميات املسوقة من محصول القطن نحو  19000طنا ،ويتوقع أن تصل الكميات املسوقة لحوالي  100ألف
طن ،بحسب ما صرح به مدير اإلنتاج النباتي في وزارة الزراعة عبد املعين قضماني.
 قرر مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية تعويض املزارعين املتضررين ،بمبلغ إجمالي
وصل لنحو  250مليون ل.س ،استفاد منها أكثر من  6آالف مزارع.
ً
 صدرت محافظة السويداء من بداية  2019نحو  740طنا من التفاح ،أغلبها ملصر ،وكميات محدودة للسودان.
ً
 ارتفع إنتاج محافظة القنيطرة من محصول الزيتون من ألف طن املوسم املاض ي إلى نحو  8190طنا خالل موسم
.2019
 وضعت املؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف بدمشق بئر جديد بالخدمة في مدينة الرحيبة ،لتحسبن خدمات املياه
لحوالي  50ألف نسمة يسكنون املدينة.
 وضعت وزارة املوارد املائية اليوم محطتي ضخ مياه الشرب في الخفسة ومسكنة غرب بالخدمة ،حيث سيؤمن املشروع
املياه لنحو  80قرية في ريف مدينة مسكنة.
 وضعت املؤسسة العامة ملياه الشرب في محافظة القنيطرة  4آبار جديدة إلرواء األهالي في تجمع جديدة الفضل
للنازحين بريف دمشق ،بكلفة إجمالية بلغت نحو  40مليون ل.س.
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 وضعت وزارة املوارد املائية اليوم مشروع خزانين وشبكتين للمياه بالخدمة في حيي الروضة والجمعية بمدينة نبل
بريف حلب الشمالي الغربي ،بتكلفة بلغت  580مليون ل.س.

ً
 أنهت مديرية املوارد املائية بالسويداء عمليات حفر وإكساء  14بئرا في عدد من مناطق املحافظة ،بكلفة  767.5مليون ل.س.
 بلغت نسبة التخزين في سدود محافظة السويداء والبالغ عددها 18ربع الكميات املتوقعة ،واملقدرة ب ـ  68مليون م.3
 أقر مجلس الوزراء برنامج االعتمادية لتسويق املنتجات الزراعية ،والذي تضمن ستة أهداف رئيسية في مقدمتها،
زيادة كمية وقيمة الصادرات الزراعية.
 وافق مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على التعويض ألكثر من  9400مزارع في
منطقة الغاب ومحافظتي ريف دمشق ودير الزور ،بمبالغ وصلت إلى  528مليون ل.س.
 انضمت سورية إلى الشبكة الدولية لحماية الثروة الحيوانية خالل اجتماع اللجنة اإلقليمية ملنطقة الشرق األوسط
للمنظمة العاملية للصحة الحيوانية الذي عقد في أبو ظبي.
 قالت مديرة صندوق دعم اإلنتاج الزراعي ملا جنيدي أنه تم صرف  6.5مليارات ل.س خالل عام  2019لدعم املزارعين.
 كشف مدير زراعة حلب عن تراجع أعداد الثروة الحيوانية في املحافظة ،حيث انخفض عدد األغنام من  2.8مليون
رأس في عام  2011إلى  1.8مليون رأس في عام  ،2019كذلك انخفاض عدد رؤوس األبقار من أكثر من  100ألف رأس
في عام  2011إلى حوالي  67ألف رأس في عام .2019
 تفيد اإلحصائيات بتواجد نحو  32معصرة للزيتون في محافظة حماة ،و 6معاصر في محافظة السويداء ،ونحو 56
معصرة في محافظة حمص ،في حين ارتفع عدد املعاصر في محافظة درعا إلى  26معصرة عاملة من أصل 41
 كشف مدير الزراعة محمود حيو عن تعداد الثروة الحيوانية في محافظة دير الزور ،حيث بلغت أكثر من  2مليون
رأس منها  1.7مليون من األغنام ،ونحو  173لف رأس من األبقار.
 بلغ عدد الثروة الحيوانية في محافظة الحسكة نحو مليون و 400ألف رأس غنم ،و 72ألف رأس بقر ،وحوالي 183
ألف رأي ماعز و 4500رأس جاموس.
 كشف مدير زراعة ريف دمشق عرفان زيادة عن أعداد الثروة الحيوانية في املحافظة والتي بلغت حوالي  2.14مليون
رأس ،منها  1.7مليون رأس غنم وأكثر من  100ألف رأس بقر ،و 4429خيل عربية أصيلة.
 كشف نائب رئيس الوزراء الروس ي يوري بوريسوف عن إرسال روسيا  25ألف طن من الحبوب كمساعدات إنسانية
إلى سورية ،كما قال أن بالده تخطط إلرسال  100ألف طن من الحبوب كمساعدات بحلول نهاية شهر أيار .2020
 قال رئيس مجلس إدارة غرفة زراعة دمشق وريفها أن الغرفة صدرت منذ بداية عام  2019ولغاية نهاية شهر كانون
األول من العام نفسه بقيمة  198.5مليون دوالر أمريكي ،منها  21.5مليون للسعودية وحوالي  41مليون للعراق.
 أشار وزير املوارد املائية إلى ارتفاع كمية املياه من  193مليون متر مكعب في عام  ،2018إلى  918مليون متر مكعب في
عام  ،2019كما كشف عن مفاوضات مع شركة إيرانية إلقامة خزانات مائية في الغاب بقيمة  7مليارات ل.س.
 أعلنت املؤسسة العامة لألعالف أن مبيعاتها منذ بداية العام الجاري بلغت نحو  245ألف طن من مختلف املواد
العلفية فيما بلغ إنتاج معاملها نحو  23ألف طن.
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 قال مدير عام هيئة املوارد املائية بأن هنالك  163سد مستثمر في سورية ،منها  160سد يقع ضمن نطاق عمل الهيئة،
و 3سدود ضمن نطاق عمل املؤسسة العامة لسد الفرات ،أما التخزين اإلجمالي لها فيبلغ  19مليار م.3
 كشف مدير اإلنتاج النباتي في وزارة الزراعة عن زيادة املساحات املزروعة بالقمح والشعير للموسم الحالي مقارنة مع
املوسم السابق ،حيث ومن املخطط زراعة حوالي  1801094هكتارا بالقمح ،وحوالي  1499866بالشعير.
 بلغ إنتاج سورية من الحمضيات ملوسم  2019حوالي مليون طن ،منها  230ألف طن في طرطوس والباقي في الالذقية،
وتشكل هذه الزراعة مصدر دخل أساس ي لنحو  50ألف عائلة.

الصناعة
 قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي أن االتحاد قرر تأجيل املؤتمر الصناعي الرابع املقرر عقده
في دمشق.
 بلغ حجم االستثمارات ضمن املدينة الصناعية في عدرا حوالي  572.6مليار ل.س منذ تأسيسها في  2004وحتى نهاية
تشرين الثاني  ،2019أمنت نحو  68ألف فرصة عمل بحسب بيانات صادرة عن وزارة اإلدارة املحلية والبيئة.
 قال وزير االقتصاد والتجارة الخارجية أن قرار تجميد إجازات االستيراد املتعلقة بمكونات تجميع السيارات مؤقت،
هذا وبلغ عدد السيارات املجمعة في سورية خالل عام  ،2017نحو  3آالف سيارة تم تجميعها في  5شركات.
 أظهرت إحصائيات وزارة الصناعة أن عدد املنشآت الصناعية التي عادت إلى اإلنتاج قد بلغ  18543منشأة صناعية
و 8735منشأة حرفية بينما ال تزال أعمال التأهيل مستمرة في  4573منشأة صناعية و 50266منشاة حرفية.
 وافق رئيس مجلس الوزراء على دراسة لتحويل املنطقة الصناعية في أم الزيتون إلى مدينة صناعية ،كذلك ربطها
بالنقل السككي بمدينة املعارض على طريق دمشق الدولي.
 وافقت اللجنة االقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على مقترح دعم صناعة املواد األولية التي تدخل في صناعات
املنظفات والسيراميك واملحوالت والبطاريات.
 أكد عضو مجلس املديرين في الشركة السورية اإليرانية لتصنيع السيارات (سيامكو) أسعد وردة أن الشركة مستمرة
ولم تتوقف عن التصنيع خالل عام .2019
 صدرت غرفة صناعة دمشق وريفها منذ بداية عام  2019ولغاية تشرين الثاني من العام نفسه منتجات بقيمة 157.5
مليون دوالر أمريكي ،وجاءت لبنان في املرتبة األولى بقيمة الصادرات تلتها السعودية ثم األردن.
 قال مدير مدينة الشيح نجار الصناعية أن هنالك حوالي  600منشأة عادت للعمل واإلنتاج ،منها  300منشأة نسيجية
و 150منشأة للصناعات الهندسية ،في حين توزعت املنشآت املتبقية بنسبة متساوية على الصناعات الكيميائية
والغذائية ،يذكر أن عدد املنشآت العاملة في املدينة الصناعية كانت حوالي  318في بداية .2017
 تم إنجاز معظم مشاريع الخطة االستثمارية ،وخطة موازنة إعادة االعمار واملشاريع املمولة من صندوق املرسوم 37
لألعوام  2017و 2018و 2019في مدينة الشيخ نجار الصناعية ،بقيمة إجمالية بلغت  7.6مليارات ل.س.
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 بلغت املبيعات الفعلية للمؤسسات العامة الصناعية نحو  187مليار ل.س منذ بداية عام  2019وحتى نهاية أيلول
من العام نفسه ،وبزيادة نحو  15باملئة عن مبيعات الفترة نفسها من العام املاض ي.
 كشف مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية عن دراسة إلمكانية تطبيق القانون رقم  10لعام  ،2018لتأمين منطقة
خاصة بالسكن العمالي موزعة على  3مناطق :الشيخ زيات ،كفر صغير ،الشيخ نجار.
 قال مدير عام املخابز جليل إبراهيم أن الشركة انتجت منذ بداية عام  2019ولغاية نهاية الربع الثالث حوالي
650ألف طن خبز ،بمعدل إنتاج يومي يبلغ 2500طن ،بينما بلغ عدد املخابز العاملة نحو .184
 كشف مدير مكتب وزير الصناعة علي يوسف عن قيمة اإلنتاج الفعلي ملؤسسات ومديريات الوزارة منذ بداية عام
 2019ولغاية نهاية تشرين األول من العام نفسه ،حيث بلغت  219مليار ل.س تم تسويقها بالكامل في السوق املحلية.
 تعتزم املؤسسة العامة للصناعات الغذائية إعادة تشغيل معمل اليرموك للمعكرونة في محافظة درعا بعد توقف دام
ً
نحو  14عاما ،وذلك بالتعاون مع محافظة درعا.
 رخصت مديرية صناعة درعا خالل الربع الثالث من عام  2019حوالي  20منشأة حرفية و 52مشروعا صناعيا بقيمة
تتجاوز  3،5مليارات ل.س ،هذا ويبلغ عدد املنشأت العاملة في درعا حوالي  668منشأة صناعية ،و 5911منشأة
حرفية ،ونحو  34منشأة على قانون االستثمار.
 افتتح في مدينة عدرا الصناعية برف دمشق معمل لصناعة األدوية الكيمائية املضادة لألورام السرطانية التابع
للشركة املركزية للصناعات الدوائية "مينفارما" ،التي يمتلكها رجل األعمال سامر الفوز.
 أعلنت هيئة االستثمار السورية عن تنفيذ أربعة مشاريع خالل عام  2019في محافظة طرطوس ،منها ثالثة مشاريع
لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية ،ومشروع إلنتاج األدوية البشرية بتكلفة  2.5مليار ل.س.
 تم تدشين أعمال البنى التحتية للمنطقتين الصناعيتين في الشيخ بدر والدريكيش بمحافظة طرطوس ،ويبلغ عدد
ً
ً
املقاسم في املنطقة الصناعية بدريكيش حوالي  132مقسما ،بينما عددها  146مقسما في املنطقة الصناعية بالشيخ
بدر.
 بلغت مبيعات الشركة العربية الطبية "تاميكو" منذ بداية عام  2019ولغاية شهر تشرين األول  2019نحو ثالث
مليارات و 47مليون ل.س ،بزيادة عن الفترة املماثلة من العام املاض ي بنحو  600مليون ل.س.
 انتجت شركة اسمنت عدرا لغاية الربع الثالث من عام  2019ما كميته  252637طن من الكلنكر ،و 252189طن من
االسمنت ،بقيمة مبيعات زادت عن  107مليارات و 180مليون ل.س.
 سوقت الشركة املتحدة للصناعة والتجارة “الخماسية” خالل األشهر العشرة األولى من عام  2019بضائع بقيمة مليار
و 330مليون ل.س ،بزيادة عن الفترة املماثلة من العام املاض ي قدرها  745مليون ل.س.
 اعتمدت محافظة السويداء أربعة مشروعات لالستثمار بعد املوافقة عليها من وزارة اإلدارة املحلية والبيئة وذلك
بكلفة مليار و 388مليون ل.س.
 قال بسام السعيد مدير صناعة حمص أنه تم تنفيذ وترخيص  203منشآت صناعية وحرفية منذ بداية عام 2019
ولغاية كانون األول من العام نفسه ،تشغل نحو  600عامل عند إنجازها.
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 بلغت أرباح الشركة العامة لصناعة الكابالت بدمشق  3.2مليارات ليرة لغاية تشرين الثاني من عام  ،2019فيما
سجلت قيمة اإلنتاج الفعلي  17.4مليار ل.س ،من أصل قيمة اإلنتاج املخططة والبالغة  17.6مليار ليرة بنسبة تنفيذ
 %99من الخطة اإلنتاجية املقررة.
 أعلنت شركة "إي اس جي" لألسمدة الكيماوية املصرية عن افتتاح فرع لها في سورية ،ومباشرة تأسيس معمل لتصنيع
األسمدة واملبيدات في مدينة عدرا الصناعية.
 أعلنت الشركة العامة للصناعات املعدنية (بردى) عن طرح عدد من عقاراتها لالستثمار من قبل القطاع الخاص
بموجب مزايدة بالظرف املختوم أو عقود بالتراض ي ملدة خمس سنوات قابلة للتجديد باتفاق الطرفين.

التجارة
 طالب أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية محمد حمشو بضرورة وقف تمويل الدولة املستوردات بشكل كامل.
 وصلت أولى شحنات زيت الزيتون السوري إلى شبه جزيرة القرم الروسية ،وكشف علي عباس مدير فرع املنطقة
الساحلية لهيئة دعم وتنمية اإلنتاج املحلي والصادرات ،عن قيمة العقود التجارية التصديرية املبرمة ملوسم -2019
 2020مع شبه جزيرة القرم ،واتلي بلغت  100ألف طن من الحمضيات والفواكه والخضر وزيت الزيتون.
 شارك وفد سوري برئاسة عبد الرحيم رحال عضو مجلس اتحاد غرف التجارة السورية ،في اجتماع مجلس اتحاد
غرف التجارة العربية الذي عقد في البحرين.
 أضافت الواليات املتحدة األمريكية  12شركة وشخصية سورية إلى قائمتها "التجارية السوداء" ،معللة ذلك بدعمهم
املادي لنشاط األسلحة الكيماوية والبيولوجية في سورية.
 وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة االقتصادية بالسماح باستيراد األدوية من إنتاج الشركات التي يوجد
لها مستودعات في املناطق الحرة.
ّ
املصنع
 أيدت اللجنة االقتصادية في “رئاسة مجلس الوزراء” املقترح املتضمن السماح بتصدير مادة الفحم الصناعي
من البيرين (الناتجة عن مخلفات الزيتون) حتى نهاية عام .2019
 أصدرت وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات التنفيذية الخاصة ،بقرار إخضاع استيراد البضائع والسلع
ولكافة املستوردين إليداع وحجز مؤونة بالليرات السورية من القيمة املقابلة ملشروع اإلجازة أو املوافقة.
 اتفق أعضاء من غرف التجارة واتحاد غرف الصناعة وكبار مستوردي املواد الغذائية األساسية وبعض أصحاب
الفعاليات التجارية في اجتماع عقد في وزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلك ،على إصدار نشرة أسعار كل  15يوم
تتضمن أسعار املواد الغذائية األساسية وفق أسعار الصرف الرائجة والتكاليف الحقيقية للسلعة.
ً
 أصدرت وزارة املالية (مديرية الجمارك العامة) قرارا يقض ي برفع الحجز االحتياطي عن أموال رجل األعمال طريف
األخرس وأبنائه والشركات التابعة له.
 أعلنت وزارة النقل إلقاء الحجز االحتياطي على األموال املنقولة وغير املنقولة لكل من محمد أنور شموط ومحمد
عصام شموط من أجنحة الشام.
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ً
 طرحت املؤسسة العامة للتجارة الخارجية مناقصة الستيراد  45ألف طن من األرز األبيض ،مشترطة تقديم العروض
ً
ً
باليورو ،وهو ما لم يكن شرطا منصوصا عليه في املناقصة السابقة.
ً
ً
 أصدر اتحاد غرف التجارة السورية قرارا بتسمية عبد الرحيم رحال رئيسا للجنة املركزية للتصدير ،والذي قال بأن
ً
سيسعى إلى تقوية العالقات مع األسواق الخارجية حاليا كالعراق واألردن ودول الخليج وروسيا وإيران.
 كشف مدير املؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم عن استيراد  1.2مليون طن قمح خالل عام  ،2019ذات منشأ
روس ي بالكامل وبكلفة تصل إلى  310ماليين دوالر أمريكي ،كما كشف عن مناقصة جديدة في  20كانون الثاني 2020
لتوريد  200ألف طن قمح.

الطاقة والكهرابء
 أقر مجلس الشعب ثالثة مشاريع قوانين متضمنة تصديق عقود للتنقيب عن النفط مع شركتي ميركوري وفيالد
الروسيتين ،حيث تختص شركة ميركوري في منطقتي البلوك رقم ( 7في الجزيرة السورية) والبلوك رقم  ،19وتختص
شركة فيالدا في منطقة البلوك رقم ( 23شمال دمشق).
 صادق مجلس الشعب على اتفاقية لتأسيس شركتي" :مصفاة الساحل" و"مصفاة الرصافة" موقعة بين وزارة النفط
وشركة "أرفادا" التي تعود ملجموعة قاطرجي ،وشركة ساليزارشيبينغ اللبنانية.
 أشارت بيانات وزارة النفط والثروة املعدنية إلى تحسن إنتاج الغاز في سورية ،حيث ارتفعت الكميات املنتجة من
ً
 6.5ماليين متر مكعب يوميا في عام  2016إلى  17.8مليون متر مكعب في عام  ،2019كما تمت زيادة معامل إنتاج الغاز
من  1في عام  2016إلى  5معامل حالية في .2019
 كشف وزارة النفط والثروة املعدنية عن دراسة تفصيلية لتحويل سيارات (التكس ي) العامة العاملة على البنزين
للعمل على الوقود الغازي (س ي إن جي).

ً
ً
ً
 كشف مدير عام شركة كهرباء حمص مصلح الحسن قيام الشركة حاليا بدراسة  15طلبا مقدما من مستثمرين
إلنشاء مشاريع طاقة بديلة موزعة في عدد من املناطق بحمص ،هذا وبلغ بلغ عدد مشاريع الطاقة الشمسية املولدة
للكهرباء والتي نفذتها الشركة  6مشاريع في املدينة الصناعية بحسياء وفي بعض مناطق املحافظة تتراوح استطاعاتها
بين  30و 300كيلو واط ساعي تم ربط أربعة منها بالشبكة الكهربائية.
 صرح مصدر في وزارة النفط والثروة املعدنية بأنه تم تحديد إجمالي اإلنتاج املخطط له للعام  2020بكمية 32.9
ً
مليون برميل نفط خام ،أي بحدود  90ألف برميل متوقع انتاجه يوميا ،وأشار إلى أن اإلنتاج خالل عام  2019كان
ً
بحدود  24ألف برميل يوميا ،بعد أن كان حوالي ألفي برميل عام .2016
 بلغت قيمة أضرار قطاع الكهرباء بحسب تقديرات وزارة الكهرباء حوالي  4تريليونات ل.س ،بينما بلغت أضرار قطاع
النفط حوالي  81مليار دوالر أمريكي.
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كشفت مذكرة أعدتها وزارة الكهرباء بانه سيتم تنفيذ استراتيجية الطاقات املتجددة عبر مشاريع مفتاح باليد التي
ستؤمن  500ميغا واط كهروضوئية على ثالث مراحل ،بكلفة إجمالية تقدر ب ـ  450مليون يورو ،و 400ميغا واط مزارع
ريحية على ثالث مراحل بتكلفة إجمالية تبلغ  480مليون يورو.

ً
 أصدرت الشركة السورية لتخزين وتوزيع املواد البترولية “محروقات” اليوم قرارا يقض ي بتخفيض سعر طن مادة
ً
الفيول ليصبح  217ألف ليرة سورية للطن الواحد بدال من  230ألف ليرة.
ً ً
 أظهر مشروع موازنة  2020انخفاضا كبيرا في خسارة شركة "محروقات" بنسبة تجاوزت  ،%97.4وذلك انخفاض
الدعم من  430مليار ل.س إلى  11مليار ل.س.
 وضعت محولة جديدة استطاعتها  30ميغا فولت امبير في محطة تحويل شهبا في السويداء بالخدمة ،بتكلفة إجمالية
بلغت نحو مليار ل.س.
 وضعت الشركة العامة لكهرباء السويداء  32مركز تحويل هوائي وأرض ي بالخدمة خالل الربع الثالث لعام ،2019
يذكر أن العدد اإلجمالي للمشتركين بالطاقة الكهربائية في محافظة السويداء يبلغ نحو  152ألف مشترك.
 قامت شركة "دبليو دى ار فى ام" للطاقة البديلة والصناعات الثقيلة باملدينة الصناعية في حسياء بريف حمص،
بتصنيع وتجميع وتركيب وتشغيل عنفة ريحية ،باستطاعة تبلغ  2.5ميغا واط.
 وضعت محطة تحويل ابن النفيس  66/20بالخدمة في محافظة دمشق باستطاعة  90ميغا فولت أمبير وتكلفة
إجمالية ما يقارب  6.5مليار ل.س.
 تم إقامة مشروع ألواح الطاقة الشمسية في قرية الحميري بريف محافظة حماة ،عبر التعاون بين الشركة العامة
لكهرباء حماة والقطاع الخاص ،هذا ويبلغ عدد محطات الطاقة الشمسية إلنتاج الكهرباء املرخصة وقيد اإلنجاز في
محافظة حماة  ،4محطات اثنتان منها في املنطقة الصناعية وواحدة في قمحانة ،ومثلها في مدينة محردة.
 قال مدير عام املؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أن عدد ضبوط االستجرار غير املشروع للكهرباء في جميع املناطق
السورية منذ بداية عام  2019وحتى بداية كانون األول من العام نفسه ،قد بلغ أكثر من  27.9ألف ضبط ،بكمية
استجرار وصلت إلى  130مليون كيلو واط ساعي ،تقدر قيمتها بـ 15 .4مليار ل.س.
 يقدر حجم إنتاج الكهرباء الراهن في سورية ب ـ  3800ميغا واط ،في حين أن الحاجة الفعلية هي  5500ميغا واط بحسب
بعض املصادر.
 أعلنت وزارة النفط والثروة املعدنية عن إدخال بئري شريفة  2وشريفة  104باملنطقة الوسطى في اإلنتاج ،وهو ما
ً
يعني إضافة ما يقارب مليون متر مكعب يوميا من الغاز إلى الشبكة.
 نفذ أهالي بلدة قطينة وقفة احتجاجية أمام الشركة العامة لألسمدة مطالبين بإيقاف املعامل عن العمل ،حتى تجرى
ً
لها الصيانة الالزمة ،يذكر أن املعامل تستثمر حاليا من قبل شركة "إس تي جي" الروسية (إنجينيرينغ).
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اإلسكان
 وافق مجلس الشعب على مشروع القانون الخاص بإلغاء االتحاد العام للتعاون السكني.
 كشف مدير املؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة املعدنية سمير األسد عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "ساواي
الصينية" ،في مجاالت صناعة الرمال الكوارتزية وصناعة األسمنت وصناعة حصويات البناء.
 وافقت هيئة االستثمار على تأسيس مشروع إلنتاج البلوك البيتوني مسبق الصنع ،وتعود ملكية املشروع الذي سيقام
في منطقة جبرين الصناعية قرب حلب خالل مدة  3سنوات ،إلى املستثمر محمد محمد علي قلعه جي.
 أعلن مدير عام املؤسسة العامة لإلسمنت ومواد البناء أيمن النبهان أن هنالك عروض يتم دراستها من أجل إنشاء
خط إنتاج سيراميك مقدمة من مستثمرين وطنيين وأجانب ودول صديقة ،يذكر أن عدد املنشآت الصناعية القائمة
ً
في مجال صناعة السيراميك تبلغ  9منشآت ،علما أن  13منشأة توقفت عن العمل.
 كشف مدير عام الشركة العامة للفوسفات واملناجم بشير منصور أن الشركة بصدد توقيع عقد مع شركة بالز
ً
البيالروسية لتوريد آليات هندسية ثقيلة بقيمة تقارب  7مليارات ل.س ،تتم مقايضتها بالفوسفات املنتج ذاتيا ضمن
مناجم الشركة.
 كشف مدير عام الشركة العامة للفوسفات واملناجم عن التعاقد مع إحدى شركات القطاع الخاص إلعادة تأهيل
املصانع املدمرة في مناجم خنيفيس واملناجم الشرقية البالغ عددها  6مصانع ،بقيمة تقدر بنحو  12مليار ل.س تدفع
مقايضة بالفوسفات املنتج.
 بين معاون وزير األشغال العامة واإلسكان مازن لحام أن قانون البيوع العقارية تم إعادته إلى وزارة املالية لدراسته
حيث أن وزارة املالية أصبحت هي الجهة املخولة بإقرار تعليماته.
 تم منح الترخيص األولي لسبع شركات في مجال التطوير واالستثمار العقاري ،كما تم املوافقة على املقترح املقدم من
مؤسسة ألتون للتطوير واالستثمار العقاري إلحداث منطقة تطوير عقاري في منطقة معربا بريف دمشق.
 قال رئيس مجلس مدينة حلب معد املدلجي أن املجلس يعمل على تنفيذ منطقتي تطوير عقاري في الحيدرية شمال
شرق حلب وتل الزرازير جنوب غرب املدينة ،وهما من أمالك مجلس مدينة حلب.
 كشف رئيس مجلس الوزراء عن إصدار املخططات التنظيمية لكل من منطقتي اليرموك والقابون السكني بحلول
شهر كانون الثاني من عام  ،2020كما قدم محافظ حمص مقترحات تمت املوافقة عليها للمخططات التنظيمية
ألحياء جورة الشياح والقرابيص وواجهة حي القصور والخالدية وكرم شمشم ،كما تم تقديم شرح مفصل للمنطقة
التنظيمية في بابا عمرو والسلطانية وجوبر وتتطرق االجتماع إلى الدراسات التخطيطية ملدن تدمر والحصن والقصير
والرستن.
 كشف معاون وزير األشغال العامة واإلسكان مازن اللحام عن تجهيز أضابير  26منطقة من مناطق التطوير العقاري
لتنفيذها كضواح سكنية على مستوى البلد ،وفي السياق نفسه كشفت معاونة وزير األشغال العامة واإلسكان
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لشؤون التطوير العقاري راما ظاهر عن جاهزية  7مناطق تطوير عقاري إلقامة ضواح سكنية من أصل  26منطقة
قيد الدراسة.
 قال معاون وزير األشغال العامة واإلسكان للشؤون اإلدارية والقانونية واملالية محمد سيف أنه حتى اآلن ال يوجد إال
ً
العقد الروس ي الذي تم توقيعه مؤخرا لتوريد  144آلية هندسية على مدى عام.

السياحة
 منحت مديرية السياحة في درعا خالل عام  2019أربع استمارات تأهيل سياحي ملنشآت في درعا ،كما أنها منحت
املحافظة  13سجل سياحي منذ عودة املحافظة لسيطرة الحكومة.
 بينت وزارة السياحة أن عدد املنشآت السياحية املوضوعة بالخدمة منذ بداية عام  2019ولغاية الربع الثالث من
العام نفسه قد بلغ  167منشأة ،بقيمة استثمارية تصل إلى  84مليار ل.س.
 زار وفد استثماري من سلطنة عمان برئاسة محمد الخالدي "رئيس مجموعة ناس لالستثمارات العقارية والسياحية"
محافظة الالذقية ،حيث تم االطالع على اإلمكانيات السياحية في املحافظة.
 بلغ عدد نزالء الفنادق من العرب واألجانب منذ بداية العام  2019ولغاية بداية شهر أيلول من العام نفسه نحو 294
ألف نزيل فندقي منهم؛  220ألف من العرب بزيادة مقدارها  ، %47و 74ألف نزيل فندقي أجنبي بزيادة مقدارها %63
وذلك مقارنة مع نفس الفترة من عام .2018
 ارتفعت نسبة القادمين بغرض السياحة الدينية بمعدل  %24منذ بداية عام  2019ولغاية تشرين األول من العام
نفسه مقارنة مع نفس الفترة من عام  ، 2018حيث بلغ عدد الزوار  212ألف زائر ،أي بزيادة مقدارها  %23عن نفس
الفترة من عام .2018
 أطلقت وزارة السياحة أعمال التجديد في فندق شيراتون دمشق ،بعد إقرار بدء من قبل األعمال باملجلس األعلى
للسياحة.
 صادق وزير السياحة محمد رامي رضوان مرتيني على عقد مشروع فندق مدينة الشباب – املزة بدمشق ،والعائد
بملكيته للقيادة املركزية لحزب البعث العربي االشتراكي ،وقد تحصلت شركة وائل نصري وجميل خوري (فندق دار
الياسمين) على عقد االستثمار.
 أصدرت وزارة السياحة رخصة إشادة سياحية معدلة للملكية ملطعم سياحي من سوية  5نجوم في صيدنايا بمحافظة
ريف دمشق.
ً
 أكد رئيس مجلس مدينة الالذقية نبيل البدء بهدم شاليهات مسبح أوغاريت تمهيدا لطرحها باالستثمار ،منوها بأن
ذلك يأتي في إطار العمل لرفد مجلس املدينة بموارد أكبر.
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النقل
 نقل موقع االقتصادي تسرييات حول احتمال نقل مرفأ الالذقية إلى شاطئ قرب مدينة جبلة.
 كشف مدير في الجمارك عن مرور أول  10شاحنات باتجاه األراض ي العراقية عبر منفذ البوكمال الحدودي ،وهي
شاحنات محملة باملواد والبضائع املختلفة للمشاركة في معرض بغداد الدولي.
 كشف تقرير أعدته وزارة النقل عن واقع الخطوط الحديدية في سورية ،عن تجاوز العائدات التي حققها القطاع
عتبة املليار ل.س حتى نهاية أيلول عام  ،2019كما كشفت الوزارة عن مناقشة مشروع ربط ميناء اإلمام الخميني
الواقع على الجانب اإليراني من مياه الخليج مع ميناء الالذقية على البحر األبيض املتوسط ،بتنفيذ وتمويل من إيران.
 قالت لوسيندا دحدوح معاون املدير املؤسسة العامة للمواصالت الطرقية ،أن املؤسسة مسؤولة عن شبكة الطرقية
الرئيسية التي يبلغ طولها نحو  8889كم منها  1585كم أتوسترادات ،وأشارت دحدوح إلى أن قيمة األعمال املنجزة
خالل عام  2019وفق األسعار العقدية بلغت نحو  22مليار ل.س.
 أعلنت شركة أجنحة الشام للطيران عزمها تسيير أولى رحالتها من مطار دمشق الدولي إلى مطار برلين في العاصمة
األملانية عبر مطار بيروت الدولي.
 عقد وزير النقل السوري لقاء مع وفد شركة تاتا الهندية بحضور السفير الهندي ،حيث تركز اللقاء حول رؤية تطوير
ً
السكك الحديدية واالستفادة من الخبرات الهندية في مشاريع النقل وخاصة في مجال إنشاء الخطوط وإعادة تأهيلها.
ً
 أصدرت وزارة النقل قرارا أعفت بموجبه سيارات الشحن العراقية من الرسوم املالية املفروضة عند دخولها من معبر
البوكمال إلى األراض ي السورية محملة أو فارغة.
 ألغت وزارة املالية الرسوم والبدالت اإلضافية املفروضة على عبور الشاحنات األردنية إلى سورية ،على أن تقتصر
ً
على تحصيل نسبة رسوم العبور  %10املفروضة سابقا بموجب قرار وزارة النقل لعام .2018

العمل
ً
ً
 أجرت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بالتعاون مع مكتب اإلحصاء مسحا شامال شمل أكثر من  4500منشأة في
القطاع الخاص لتحديد االحتياج الحالي من اليد العاملة في هذا القطاع ،هذا وقد أكد ما يزيد على حوالي  %60من
املسرحين من خدمة العلم رغبتهم بالعمل في القطاع العام.
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إعادة اإلعمار والعالقات االقتصادية
صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلك على تأسيس  80شركة خالل شهري تشرين الثاني وكانون األول من العام
ً
 2019استنادا ملا نشره موقع االقتصادي ،يذكر منها ما هو مرفق في الجدول التالي:
اسم الشركة
ش ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررركة رف ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررول
للمقر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراوالت
واالستثمارات
ش ر ر ر ر ر ر ر ررركة القص ر ر ر ر ر ر ر رروراء
التجارية
شركة ساستيف
شر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررركة الواع ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررد
لالستثمار والبناء
ش ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررركة القيص ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررر
لالستثمار

رأسمال
 5مليون
 5مليون
 5مليون
 5مليون
 30مليون

شركة ميبروتك

 5مليون

شر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررركة األبر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررار
لالستيراد والسياحة

 5مليون

ش ر ر ر ررركة خ ر ر ر رروري وف ر ر ر رررح
ل ر ر ر ر ر ر ر ر ر الت واملعر ر ر ر ر ر ر ر رردات
النموذجية

 5مليون

شر ر ررركة الذبير ر ررروالن ر ر ر ير
لالستيراد والتصدير

 5مليون

شركة األنوار املاسية

 5مليون

ش ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررركة العظ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررم
واألشقر

 5مليون

شركة دبيلو ك

 5مليون

املجال

املساهمون

التعه ـ ـ ــدات وتج ـ ـ ــارة م ـ ـ ــواد
البناء

اليـ ــاس وليـ ــد رفـ ــول ،أنـ ــس وليـ ــد رفـ ــول،
زين ـ ـ ـ ــة بهج ـ ـ ـ ــت الس ـ ـ ـ ــبع ،ولي ـ ـ ـ ــد الي ـ ـ ـ ــاس
رفول
ع ـ ـ ــالء حس ـ ـ ــن أحم ـ ـ ــد ،فه ـ ـ ــد عبـ ـ ـ ــد
العسه
يحيح ـ ـ ـ ــى محم ـ ـ ـ ــود عويض ـ ـ ـ ــة ،إبـ ـ ـ ـ ـراهيم
نص ـ ـ ـ ـ ـ ــر إبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراهيم ،حس ـ ـ ـ ـ ـ ــان محم ـ ـ ـ ـ ـ ــد
عبداللي
سـ ـ ــامي سـ ـ ــليمان حسـ ـ ــين ،ماجـ ـ ــد فهـ ـ ــد
املولى
رفي ـ ــق س ـ ــعيد عم ـ ــر ،ط ـ ــالل قاس ـ ــم أب ـ ــو
فاعور ،مصان عزيز النحاس
محم ـ ــد ف ـ ــوزي النابلس ـ ـ ي ،م ـ ــاهر حس ـ ــن
الحبال ،طارق محمد بشير عرودكي

------

محم ـ ـ ــد مه ـ ـ ــدي س ـ ـ ــمان ،أص ـ ـ ــغر عل ـ ـ ــي
أكبر بويامنش ،حميد رضا اطمينان

إيران

زي ـ ـ ــد ط ـ ـ ــالل الخـ ـ ـ ــوري ،س ـ ـ ــالم جـ ـ ـ ــورج
فرح

------

التعه ـ ـ ــدات وتج ـ ـ ــارة م ـ ـ ــواد
البناء
التعه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات ،االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيراد
والتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدير اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمار
الفنادق ،اإلعالن
التعه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات ،االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيراد
والتصدير
التعه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات ،االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيراد
والتصدير
التعه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات ،االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيراد
والتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدير ،تقانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
معلومات
التعه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات ،االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيراد
والتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدير ،خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمات
سياحية
اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيراد املع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات
واآلليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمات
الوساطة
استيراد وتصدير

مكون أجنبي

عبـ ـ ـ ـ ــد القـ ـ ـ ـ ــادر عبـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ــرحمن عبـ ـ ـ ـ ــد
القـ ـ ــادر البشـ ـ ــير ،خالـ ـ ــد أحم ـ ـ ـد محمـ ـ ــد
علي
اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيراد وتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدير ،عف يفـ ـ ــة عبـ ـ ــد الحسـ ـ ــين حـ ـ ــاجي محمـ ـ ــد
بهم ـ ـ ــن ،موس ـ ـ ـ ى عب ـ ـ ــد الحس ـ ـ ــين ح ـ ـ ــاجي
خدمات سياحية
محمـ ـ ــد بهمـ ـ ــن ،هـ ـ ــارون عبـ ـ ــد الحسـ ـ ــين
حاجي محمد بهمن
التعه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات ،االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيراد رن ـ ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ـ ــادر القب ـ ـ ـ ـ ــاني ،خال ـ ـ ـ ـ ــد بس ـ ـ ـ ـ ــام
والتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدير ،تج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة األشقر ،ماجد مؤيد العظم
نفطية
وسـ ـ ــيم أنـ ـ ــور القطـ ـ ــان ،غـ ـ ــادة درويـ ـ ــش
االستيراد والتصدير
الغزو

------عراق
-----لبنان
لبنان

السودان

الكويت

-------------
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شركة تي دبيلو أ

 5مليون

شر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررركة املتمي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ة
للتج ر ر ر ر ر ررارة والذ ر ر ر ر ر رردمات
النفطية

 5مليون

ش ر ررركة م ر رردادكو لل ر رردعم
اللوجستي والذدمات

 10مليون

شركة بيت املعدات

 5مليون

ش ر ررركة رواف ر ررد للتجر ر ررارة
والطاقة البديلة

 25مليون

مجموع ر ر ر ر ررة املس ر ر ر ر ررتقبل
القريب
ش ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررركة الش ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررر
االوس ر ر ر ر ر ررط لتج ير ر ر ر ر ر ر ات
البناء العامة
ش ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررركة املمالي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررك
للتجارة واملقاوالت

 100مليون
 7مليون
 5مليون

االستيراد والتصدير

وسـ ـ ــيم أنـ ـ ــور القطـ ـ ــان ،غـ ـ ــادة درويـ ـ ــش
الغزو

التعه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات ،االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيراد ي ـ ــامن ج ـ ــرجس مل ـ ــص ،ع ـ ــامر عب ـ ــد
والتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدير ،تج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة الحس ـ ــن ،ف ـ ــادي امي ـ ــل ال ـ ــويس ،م ـ ــاهر
منجد البيطار ،معتز اميل الويس
نفطية
خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدعم فراس السخني
اللوجس ـ ـ ـ ــتي واالستش ـ ـ ـ ــارية
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الطاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والنق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ،اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيراد
وتصدير
التعه ـ ـ ــدات وتج ـ ـ ــارة م ـ ـ ــواد شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة منفل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوطي القابض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
املحـ ــدودة ،إيـ ــاد نقـ ــوال زحـ ــالوي ،ديـ ــاب
البناء
نقوال زحالوي ،نقوال دياب زحالوي
اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيراد وتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدير معتـ ـ ــز فاضـ ـ ــل أبـ ـ ــو راس ،وعـ ـ ــد مـ ـ ــروان
أب ـ ـ ــو راس ،افرنجي ـ ـ ــة ش ـ ـ ــاهين كنع ـ ـ ــان،
واستثمارات
مروان فاضل أبو راس.
اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيراد وتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدير محمـ ـ ـ ـ ـ ــد احمـ ـ ـ ـ ـ ــد الشـ ـ ـ ـ ـ ــهابي ،عصـ ـ ـ ـ ـ ــام
حسن حيدر ،عامر نزار جعلوك
واستثمارات
التعه ـ ـ ــدات وتج ـ ـ ــارة م ـ ـ ــواد ج ـ ـ ـ ــون تشـ ـ ـ ـ ــانغ ،وانـ ـ ـ ـ ــغ شانشـ ـ ـ ـ ــينغ ،وو
ونشيانغ ،ليقانغ جو
البناء
التعه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات ،االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيراد حسـ ـ ـ ـ ــين علـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــرز ،رضـ ـ ـ ـ ــا محمـ ـ ـ ـ ــود
خليفة
والتصدير

-------------

---------

اإلمارات

------------الصين
لبنان

بعض الشركات املرخصة خالل شهري تشرين الثاني وكانون األول من عام ( ،2019العملة ليرة سورية)

ً
كشفت هيئة االستثمار السورية في تقرير سابق لها عن استقطاب  30مشروعا خالل الربع األول من العام  ،2019بتكلفة
تقديرية وصلت إلى  21مليار ل.س ،منها مشروع إلنتاج البلوك البيتوني منطقة جبرين الصناعية قرب حلب للمستثمر
محمد محمد علي قلعه جي.
فيما يتعلق بالعالقات االقتصادية بين روسيا والنظام السوري ،قال وزير الصناعة إن هناك عدد من املنشآت واملشاريع
الصناعية املهمة تم إدراجها ،ضمن إطار بروتوكول اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة املشتركة السورية الروسية
املعنية بالتعاون التجاري واالقتصادي والعلمي والفني (تم التوقيع عليه في كانون األول  )2018بحسب ما هو مرفق في
الجدول التالي.
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الرقم

املشروع

املحافظة

القطاع

1

معمل جديد إلنتاج االسمنت في املسلمية

حلب

صناعة االسمنت

2

إعادة تأهيل الشركة العربية لإلسمنت

حلب

صناعة االسمنت

3

تحديث وتطويرشركة حديد حماه
«معملي الذالئط الفوالذية ومعمل
األنابيب املعدنية»
مشروع استخالص السيليكون من
الرمال الكوارتزية
إقامة مشروع لص رالبازلت وإنتاج
األنابيب والقضبان البازلتية

الشركة الروسية
بروميشليني
إنجينيرينغ
الروسية
بروميشليني
إنجينيرينغ
الروسية
بروميشليني
إنجينيرينغ
الروسية

مذكرة تفاهم
دراسة جدوى
اقتصادية
تقديم عروض
فنية وتجارية

حماة

الصناعات املعدنية

-----

الصناعات الكيمائية

السويداء

الصناعات الكيمائية

6

إعادة تأهيل الشركة العامة لإلطارات

حماة

الصناعات الكيمائية

7

إقامة مجمع صناعي نسيجي

حلب

الصناعات النسيجية

-----

8

إقامة مجمع صناعي نسيجي

دمشق

الصناعات النسيجية

-----

9

مشروع تحديث شركة نسيج

الالذقية

الصناعات النسيجية

الشركة الروسية
فيانفستمنت

10

مشروع إنتاج اإلضافات الكيميائية
لتقوية املالط اإلسمنتي "الكريسوتيل"

----

الصناعات الكيمائية

معادن أورينبورغ

4
5

التنفي

----الشركة الروسية
فيانفستمنت
إس تي جي
إنجينيرينغ

دراسة جدوى
اقتصادية
دراسة جدوى
اقتصادية
دراسة جدوى
اقتصادية
تقديم عروض
فنية وتجارية
دراسة جدوى
اقتصادية
تقديم عروض
فنية وتجارية
دراسة جدوى
اقتصادية

ً
قائمة املشاريع والفرص االستثمارية التي تلقى اهتماما من الجانب الروس ي في القطاع الصناعي

وفي إطار تمتين العالقات االقتصادية والتجارية بين البلدين ،وقعت اللجنة السورية الروسية الدائمة املشتركة للتعاون
التجاري واالقتصادي والتقني والعلمي خالل اجتماعها الثاني عشر في موسكو ،البروتوكول الختامي لالجتماع واتفاقية
للتعاون في مجال التسهيالت الجمركية بين البلدين .كذلك كشف وزير االقتصاد والتجارة الخارجية عن االتفاق مع
الجانب الروس ي للعمل على صياغة مشروع اتفاق لتوسيع التعاون التجاري واالقتصادي بين البدين خاصة في املجالين
التجاري والجمركي ،أشار الوزير بأنه لم يتم بحث العمالت التي سوف يتم اعتمادها في التبال التجاري بين البلدين خالل
املباحثات ،فيما إذا كان الدوالر األميركي أم العمالت املحلية.
باالنتقال إلى العالقات االقتصادية بين إيران والنظام السوري ،شارك وفد سوري من غرفة التجارة السورية اإليرانية
املشتركة في ملتقى الفرص التجارية االقتصادية مع سورية ،الذي أقيم في مقر منظمة تنمية التجارة بالعاصمة اإليرانية،
وهدف امللتقى إلى؛ تعريف شركات القطاع الخاص اإليراني بالفرص االستثمارية املتوفرة في سورية ،وزيادة حضورها في
املرحلة القادمة إلعادة تأهيل القطاعات اإلنتاجية ،وبناء شراكات اقتصادية مع القطاع الخاص السوري.
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وفي إطار تعزيز العالقات بين البلدين ،تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الكهرباء السورية ونظيرتها اإليرانية ،وذلك
بهدف تطوير واستقرار منظومة الكهرباء في سورية ،واالعتماد على الذات وتوطين التكنولوجيا وصناعة التجهيزات
الكهربائية في سورية .وفي السياق نفسه ،عقد في العاصمة طهران اجتماعات اللجنة السورية اإليرانية املشتركة في مجال
األشغال العامة واإلسكان في مقر وزارة الطرق وبناء املدن اإليرانية ،حيث تم التأكيد على مذكرة التفاهم املوقعة بين
الجانبين ،وضرورة البدء بالعمل املشترك بين الشركات املعنية.
كذلك أعلن وزير الطاقة اإليراني ،رضا أردكانيان ،عقب لقاء مع وزير املوارد املائية السوري ،أن الجانبين اتفقا على تشكيل
لجنة مشتركة حول انخراط الشركات اإليرانية في املشاريع املتعلقة بإعادة إعمار سوريا ،كما تم توقيع مذكرة تفاهم
بخصوص تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال إنشاء السدود واآلبار السطحية واملضخات املائية ،وإعادة تأهيل املنظومة
املائية في سورية ،واالستفادة من تبادل الخبرات والدراسات والبحث العلمي في هذا املجال.
إلى جانب ما سبق ،التقى وفد من الشركات اإليرانية في محافظتي تبريز وأذربيجان الشرقية مع مجلس إدارة غرفة تجارة
دمشق ورجال أعمال سوريين ،حيث تم التباحث في تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بين البلدين ،وخاصة في مجاالت
البناء واإلعمار واملعلوماتية والصناعات الغذائية.
بخصوص العالقات االقتصادية والتجارية بين النظام السوري والدول املؤيدة له ومنها كوريا الشمالية والهند ،اختتمت
أعمال اللجنة االقتصادية املشتركة السورية– الكورية للتعاون االقتصادي والعلمي والفني والتجاري ،وتم توقيع ثالث
وثائق لتعزيز اإلطار القانوني الناظم للعالقات الثنائية بين البلدين.
بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ورئيس غرفة تجارة دمشق غسان القالع مع سفير جمهورية الهند بدمشق سبل
تعزيز العالقات التجارية بين البلدين ،حيث دعا القالع الشركات الهندية للعمل في البنية التحتية وقطاع النسيج ،في حين
أبدى السفير رغبة عدد من الشركات الهندية للعمل في سورية.
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خالصة حتليلية
انخفضت قيمة الليرة السورية بشكل حاد ،حيث تخطت حاجز  900ل.س مقابل الدوالر األمريكي في السوق السوداء،
وقد ترافق ذلك االنخفاض مع ارتفاع أسعار السلع األساسية ،حيث تضاعفت قيمتها مرتين خالل شهري تشرين الثاني
وكانون األول من عام  ،2019ويفسر جهاد يازجي " رئيس تحرير النشرة االقتصادية اإللكترونية "سيريا ريبورت" االنخفاض
ً ً
ً
الحاد لليرة السورية بما يلي :تشتري سورية تقليديا جزءا مهما من الدوالر من السوق اللبنانية ،وقد زاد استخدامها أكثر
مع بدء االحتجاجات أي في العام  2011والعقوبات ،وبالنتيجة فإن سورية تأثرت اليوم بصعوبة شراء الدوالر من لبنان،
وبحسب املحلل في الشأن السوري سامويل راماني ،فقد خسرت الليرة السورية  %30من قيمتها منذ بدء الحراك الشعبي
في لبنان ضد الطبقة السياسية.
يعتقد بعض املحللين أن النظام سيستفيد من انخفاض سعر صرف الليرة السورية ،حيث سيقلل ذلك من من القيمة
ً
الفعلية لكتلة الرواتب املستحقة ملوظفي الدولة ،والتي تقدر بحسب سعر افتراض ي  500ل.س بملياري دوالر سنويا ،وإن
انخفاض سعر الصرف إلى  1000ل.س من شأنه خفض قيمة كتلة الرواتب إلى مليار دوالر أمريكي ،كما سيؤدي انخفاض
ً
الليرة السورية إلى تقليل االلتزامات العامة لحكومة النظام ،وهو ما حدث فعليا لقيمة املوازنة لعام  2020التي انخفضت
ً
من  7مليار دوالر أمريكي لحظة إعدادها إلى  6مليار دوالر أثناء مناقشتها ،إلى  4.5مليار دوالر أمريكي راهنا.
باملقابل ،هنالك وجهة نظر معاكسة تقول بتضرر النظام من انخفاض سعر الصرف ،حيث سيحفز ذلك بيئة عدم
االستقرار الناجمة عن تزايد الغضب واإلحباط الشعبي العام لدى السكان ،والتي قد تتطور إلى موجات احتجاجية قد
يتحول بعضها إلى العنف ،وما يعزز تلك القراءة لجوء النظام إلى تبني سياسات واتخاذ تدابير عدة في محاولة منه لضبط
ً
سعر الصرف وامتصاص النقمة الشعبية ،حيث أصدر بشار األسد مرسوما يقض ي بزيادة الرواتب (املرسوم التشريعي
رقم  ،)23للتخفيف من وطأة انخفاض سعر الصرف على فئة موظفي الدولة ،الذين يقدرون بأكثر من  2مليون موظف
ومتقاعد مدني وعسكري .كذلك وافق مجلس الوزراء على منح املؤسسة السورية للتجارة سلفة بقيمة  10مليارات ل.س
لتغطية حاجة السوق املحلية من املواد الغذائية وتأمينها للمواطنين بأسعار مناسبة ،وهو ما مكن املؤسسة السورية
للتجارة من بيع  40ألف سلة غذائية بسعر مخفض بقيمة  10آالف ل.س في الفترة املمتدة بين بداية كانون األول 2019
ولغاية األسبوع األول من شهر كانون الثاني .2020
ً
تجدر اإلشارة أيضا إلى لجوء الحكومة إلى تفعيل أدواتها التنفيذية لضبط حركة األسواق ،حيث تم زيادة عدد دوريات
التموين ملراقبة األسعار ومخالفة التجار غير املتقيدين باألسعار الرسمية أو أصحاب املحالت املمتنعين عن البيع ،وقد
ً
أدى ذلك إلى إضراب بعض التجار وإغالق محالهم كما حصل في الالذقية بحسب إدعاء بعض املصادر .أيضا عملت وزارة
التجارة الداخلية وحماية املستهلك على إصدار نشرة نصف شهرية لضبك أسعار السلع واملواد الغذائية واالستهالكية
األساسية ،على أن تقوم دوريات التموين بالتأكد من التزام املحالت التجارية باألسعار املحددة .كذلك أصدرت هيئة غسل
ً
األموال وتمويل اإلرهاب التابعة ملصرف سوريا املركزي بيانا بررت فيه سبب إغالق بعض شركات الصرافة مثل شركات
الحافظ وإرسال وأراك والهرم ،وأن ذلك جاء نتيجة توفر معلومات ومعطيات تفيد بتورط هذه الفروع في تنفيذ حواالت
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مالية خارجية غير مرخص لها القيام بتنفيذها ،ومجهولة املصدر ،بشكل يخالف القوانين واألنظمة النافذة وينطوي على
مخاطر غسل أموال وتمويل إرهاب مرتفعة .عالوة على ما سبق ،قامت وزارة األوقاف بإطالق مبادرة "الدين أخالق ….
زكاتك خفض أسعارك" ،في محاولة منها للتأثير على التجار املقربين من املؤسسة الدينية ،لحثهم على خفض أسعار السلع
األساسية.
ً
يسعى النظام جاهدا إلى تعزيز إيراداته املالية في الوقت الذي يمر فيه بضائقة مالية حادة يتوقع أن تزداد مع تفعيل قانون
قيصر ،األمر الذي يفسر اتخاذه سلسلة من السياسات واإلجراءات من أبرزها )1 :معالجة  10ألف عقد استثماري ألمالك
الدولة من أصل  18ألف عقد استثماري ،حققت وفرات مالية بقيمة  5مليارات ل.س )2 ،موافقة مجلس الشعب على
تعديل فقرة من قانون خدمة العلم (فقرة هاء /مادة  ،)97والتي تقض ي باستبدال كلمة الحجز االحتياطي بالتنفيذي على
ً
املكلف بخدمة العلم ممن أتم  42عاما ولم يؤد الخدمة العسكرية )3 .إيالء اهتمام مللف التهريب الضريبي ،وتشكيل مجلس
الوزراء بعثة تفتيشية موسعة من عدة جهات مهمتها التحقيق بأسباب التراكم الضريبي ،ومعالجته )4.إصدار قرارات
بالحجز االحتياطي على عدد من كبار رجال األعمال ،لدفعهم إلى إجراء تسويات مالية ،هذا ويتوقع أن تدفع الحاجة املاسة
للتمويل النظام إلى االعتماد أكثر على سندات الدين العام ،باعتباره أداة مالية لضبط سعر الصرف ،وتقليص مستويات
التمويل بالعجز وطباعة األوراق النقدية ،من الجدير ذكره أن موضوع طرح سندات وأذونات الخزينة ليس وليد األزمة،
عراب القصةّ ،
بل يعود االهتمام به إلى العام  ،2006وكثيرون يعتبرون وزير املالية محمد الحسين ّ
ونفذ أول مزاد في نهاية
العام  ،2010وتكررت التجربة عام  ،2011ثم توقفت.
أعلن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي قرار االتحاد تأجيل املؤتمر الصناعي الرابع املقرر عقده في
ً
دمشق ،معلال ذلك بعدم تنفيذ مقررات املؤتمر الثالث الذي عقد بحلب منذ عام ،ليؤكد ما سبق القراءة التحليلية التي
وردت في تقرير الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق النظام السوري خالل شهر تشرين األول  ،2019والتي أشارت إلى
ً
احتمالية عالية لفشل "برنامج إحالل الصناعات املحلية بدال من املستوردة".
تظهر املؤشرات تنامي استحواذ الروس على القطاعات االقتصادية الحيوية في سورية ،حيث تحصلت شركات روسية
على عدد من عقود التنقيب على النفط في منطقتي الجزيرة السورية وشمال دمشق ،إلى جانب تلك العقود التي سبق
ً
ً
وتحصلوا عليها في الساحل السوري ،بما يجعل من روسيا طرفا مؤثرا في معادالت الطاقة في سورية وعلى مستوى املنطقة
سيما بعد شراكاتهم االستراتيجية في هذا الصدد مع تركيا ،وأشار مصدر محلي إلى لجوء روسيا إلى تصديق عقودها من
ً
قبل مجلس الشعب للتأكيد على شرعيتها القانونية وجعلها التزاما على الدولة السورية ،لحماية مصالحها على املدى البعيد
بغض النظر عمن يتولى السلطة في سورية ،ولم يستبعد املصدر أن يكون لروسيا دور خفي في عقدي إقامة مصفاتين
للنفط الذي نالتهما شركة تتبع للقاطرجي وأخرى لبنانية تحت مسمى " ساليزار شيبينغ" ،بدليل الرغبة امللحة في املصادقة
عليهما من قبل مجلس الشعب.
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