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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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الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق النظام السوري خالل شهر تشرين الثاني 2018

ملخص تنفيذي
 تكتسب جلسة مجلس الوزراء في حلب أهميتها من رغبة النظام تأكيد حضوره في املحافظة الحتواء النفوذ اإليراني
ً
املتزايد فيها ،فضال عن رغبته باحتواء مطالب نخبتها املتزايدة.
 لم يخرج التعديل الحكومي عن التوازنات واالعتبارات التي دأب النظام على مراعاتها منذ تأسيسه ،وإن كان أهم
التعديالت تلك التي طالت الداخلية واالتصاالت.
 قام النظام بإدخال تعديالت على القانون رقم  ،10بما يوحي باستجابته للضغوط الروسية واألممية في هذا الصدد،
ومن شأن هذا التعديل أن يؤخر مساعي النظام إخضاع مناطق جديدة للقانون رقم  ،10دون أن يعني ذلك توقف
تنفيذه في املناطق التي أعلن عنها.
 سمح النظام لسكان مخيم اليرموك من الفلسطينيين بالعودة إليه دون السوريين منهم ،وقد جاء ذلك نتيجة ضغوط
خارجية مورست على النظام.
 يعزى انخفاض نسبة البطالة إلى  %10لهجرة اليد العاملة وانضمام الشباب للقوات الرديفة ،ويطرح ذلك تساؤالت
حول توافر املكون البشري إلطالق عملية إعادة اإلعمار ،كما يطرح مخاوف حول القوات الرديفة من حيث حجمها،
ويثير شكوك حول نجاعة استراتيجيات النظام املجتزأة بالتعاطي معها.

الواقع احلوكمي وملف اإلدارة احمللية
تصدرت امللفات التالية برنامج عمل حكومة النظام السوري خالل شهر تشرين الثاني  )1 :2018ملف حلب الخدمي
واالقتصادي )2 ،البرنامج التنموي لسورية ما بعد الحرب )3 ،املنظمات غير الحكومية )4 ،التعديل الحكومي.
عقد مجلس الوزراء اجتماعه في مبنى محافظة حلب برئاسة رئيس مجلس الوزراء إلى جانب  11من الوزراء ،إلى جانب
مشاركة عدد من أعضاء مجالس الشعب واملحافظة واملدنية وممثلون عن الفاعليات الشعبية والحزبية ،وتعتبر هذه
الزيارة الثالثة من نوعها لحلب منذ استعادة النظام السيطرة على كامل مدينتها نهاية  .2016استعرض االجتماع املشاريع
والدعم الحكوميين املقدمين ملحافظة حلب ،حيث تم املوافقة على تنفيذ  800مشروع بقيمة بلغت  58مليار ل.س (حوالي
 134مليون  4باحتساب سعر صرف  434سوري لكل  .)1( )$كذلك افتتح رئيس الحكومة املؤتمر الصناعي الثالث الذي
تنظمه اتحاد غرف الصناعة السورية في مدينة حلب بعنوان "صناعتنا .قوتنا" ،وقد تركزت مناقشات الحضور على ضرورة
معالجة العوائق التي تعترض العمل الصناعي وتعديل قانون التشاركية للبدء بتأهيل املعامل والبنى التحتية ،كذلك التركيز
على القطاعات الصناعية الكبيرة كمشتقات النفط والحديد والصلب(.)2
( )1استعراض استراتيجيات تطوير القطاعات الخدمية واإلنتاجية باجتماع في مبنى محافظة حلب برئاسة املهندس خميس ،جريدة تشرين ،تاريخ  ،2018-11-04رابط
إلكتروني https://bit.ly/2SFSLwR

( )2خميس يفتتح أعمـ ــال املؤتمر الص ـ ـ ـ ـنـ ــاعي الثـ ــالـ ــث :حزمـ ــة إجراءات السـ ـ ـ ــتعـ ــادة اإلنتـ ــاج ،جريـ ــدة تشـ ـ ـ ــرين ،تـ ــاريخ  ،2018-11-05رابط إلكتروني
https://bit.ly/2LaiNps
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استعرضت الحكومة التقرير الثاني للبرنامج التنموي "سورية ما بعد الحرب" ،حيث يستهدف التقرير مكونات التنمية
ملستقبل سورية وخطتها االستراتيجية حتى العام  ،2030وذلك بشموله لخمسة محاور تتعلق بالحوار الوطني والتعددية
السياسية والبناء املؤسس ي وتعزيز النزاهة والبنى التحتية والطاقة والنمو والتنمية والتشغيل والتنمية اإلنسانية ،هذا
ويتضمن التقرير عدة محاور؛ اإلداري والخدمات والبنى التحتية واالقتصادي واالجتماعي ،كذلك تم تقسيم البرنامج على
مراحل ،أولها مرحلة التعافي وثانيها مرحلة االنتعاش ،أما املرحلة الثالثة فتشمل االستدامة والنمو واالقتصادي(.)3
كلف رئيس الحكومة وزارة الشؤون االجتماعية والعمل إعداد مذكرة مشتركة مع وزارة االتصاالت والتقانة حول مشروع
تطوير عمل املنظمات غير الحكومية تتضمن متطلبات تنفيذ مشروع البوابة اإللكترونية إلدارة املنظمات غير الحكومية.
ً
أصدر بشار األسد مرسوما يقض ي بإجراء تعديل وزاري على حكومة عماد خميس ،حيث شمل التعديل الوزاري  9وزارات
هي :التجارة وحماية املستهلك ،الداخلية ،التعليم العالي ،االتصاالت والتقانة ،التربية ،املوارد املائية ،األشغال العامة
واإلسكان ،السياحة ،الصناعة ،كما تضمن التعديل الوزاري إلغاء وزارة الدولة لشؤون املصالحة لصالح إحداث هيئة
املصالحة الوطنية التي ترتبط مباشرة بمجلس الوزراء .وفي سياق متصل ،أصدر األسد املرسوم رقم  363لعام 2018
ً
ً
القاض ي بإنهاء تعيين بشر الصبان محافظا ملحافظة دمشق وتعيين عادل العلبي بدال منه ،والذي كان يشغل منصب رئيس
مجلس محافظة دمشق منذ .)4(2012
باالنتقال إلى ملف اإلدارة املحلية ،ناقشت لجنة املوازنة والحسابات في مجلس الشعب املوازنة االستثمارية لوزارة اإلدارة
ً
املحلية والبيئة والجهات التابعة لها واملقدرة بـ  71مليارا و 71مليون ل.س (حوالي  164مليون  ،)$هذا وقد حدد وزير اإلدارة
املحلية والبيئة أولويات عمل الوزارة خالل  2019بما يلي )1 :تسريع وتيرة عودة املهجرين )2 ،إعادة تأهيل البنية التحتية
واملؤسسات العامة واملرافق الخدمية )3 ،تقديم الدعم للمدن واملناطق الصناعية )4 ،تكريس االستقرار االقتصادي
وتشجيع االستثمار(.)5
واصلت وزارة اإلدارة املحلية والبيئة تقديم الدعم املالي ملجالس الوحدات اإلدارية عبر تقديمها  1.121.850.000مليار
ل.س ( 2.584.907مليون  ،)$خصص منها  710مليون ل.س ( 1.635.944مليون  )$لدعم  71بلدية مستحدثة ،هذا وقد
توزع الدعم ملجالس الوحدات بين إعانات ومساهمات مالية على املحافظات بحسب األشكال البيانية املرفقة ،وفي نفس

( )3رحاب اإلبراهيم ،مش ــروع طموح لس ــورية ما بعد األزمة  ..الحكومة تعرض اس ــتراتيجيتها عبر برنامجها الوطني حتى  ،2030جريدة تش ــرين ،تاريخ -11-22
 ،2018رابط إلكتروني https://bit.ly/2EiKT0C
( )4محمد راكان مصـ ــطفد ،محمد منار حميجو ،تعديل حكومي يشـ ــمل  9وزارات منها الداخلية والتموين والسـ ــياحة والتربية ،جريدة الوطن ،تاريخ -11-27
 ،2018رابط إلكتروني https://bit.ly/2EgWGMP
( 71 )5مليار ليرة املوازنة االستثمارية لوزارة اإلدارة املحلية ،جريدة تشرين ،تاريخ  ،2018-11-25رابط إلكتروني https://bit.ly/2BaKB8I
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

الصفحة2 :

عمران للدراسات االستراتيجية
Omran for Strategic Studies

الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق النظام السوري خالل شهر تشرين الثاني 2018

السياق بلغ إنفاق الوزارة على  35منطقة صناعية وحرفية منذ بداية  2018نحو  1.58مليار ل.س ،بحسب مدير املدن
واملناطق الصناعية في الوزارة علي بالل.
توزع الدعم الحكومي املقدم لوحدات اإلدارة املحلية
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توزع الدعم الحكومي املقدم لوحدات اإلدارة املحلية بحسب املحافظة ونوع الدعم خالل شهر تشرين الثاني 2018

ً
ً
ً
في سابقة هي األولى من نوعها ،أصدرت محكمة القضاء اإلداري العليا قرارا قضائيا مبرما بالدعوى أساس  ،7191يقض ي
ً
بإلغاء املرسوم رقم  304جزئيا فيما يخص تسمية الفائزين في انتخابات أعضاء مجلس محافظة طرطوس دائرة الشيخ
بدر االنتخابية فئة (ب) وإعالن بطالن االنتخابات في  18مركز انتخابي(.)6

أبرز معطيات االقتصاد السوري
املالية العامة
 ناقش مجلس الشعب السوري مشروع قانون تصديق اتفاقية إعادة الجدولة للقروض االئتمانية الهندية املمنوحة
من مصرف "اكزيم بنك" الهندي.
 قال وزير املالية السوري بأن مشروع موازنة  2019سيحقق  69747فرصة عمل جديدة منها  42280فرصة عمل
بالقطاع اإلداري و 27467فرصة عمل باالقتصادي.
 كشف مدير عام “اإلدارة العامة للجمارك” عن تحصيل  6مليارات ليرة سورية من غرامات التهريب خالل .2018

ً
( )6القضـ ـ ـ ـ ــاء يبط ــل نت ــائج االنتخـ ـاب ــات املحلي ــة في  /18/مركزا بمنطق ــة الشـ ـ ـ ــيخ ب ــدر في طرطوس ،جري ــدة الوطن ،ت ــاريخ  ،2018-11-04رابط إلكتروني
https://bit.ly/2rxKEqL
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 سجل بيان الحكومة املالي زيادة في العجز املقدر في مشروع املوازنة العامة للدولة  2019بمقدار  139.9مليار ل.س
(حوالي  223مليون  ،)$أي بنسبة  %17.5عن العجز املتوقع في موازنة .2018
 أجرى وزير املالية مقارنة بين االنفاق الحكومي والعجز في موازنتي  2011و ،2019حيث بلغ اإلنفاق املقدر في املوازنة
العامة للدولة  835مليار ل.س في  ،2011لتصل إلى مبلغ  3882مليار ل.س في مشروع موازنة  ،2019في حين بلغ
العجز املقدر في  2011مبلغ  186مليار ل.س ،ليصل إلى مبلغ  946مليار ل.س في موازنة .2019
 أشار وزير املالية إلى تمويل موازنة  2019باالعتماد الكامل على املوارد الداخلية (اإليرادات املالية للدولة) ،باإلضافة
إلى االعتماد على املديونية الداخلية من مصرف سورية املركزي عن طريق سندات موضوعة في التغطية النقدية.
 سجل بيان الحكومة املالي زيادة اإليرادات املقدرة من الضرائب والرسوم في مشروع موازنة  ،2019باملقارنة مع موازنة
 2018بنسبة %37.5

املصارف واملؤسسات املالية
ً
ً
ً
ً
 نفذ املصرف العقاري  531قرضا سكنيا ألفراد بمبلغ  889مليونا و 459ألف ل.س ،باملقابل نفذ املصرف  35قرضا
ً
ً
إنمائيا بمبلغ  147مليونا و 281ألف ل.س.
 خفض املصرف التجاري السوري الحد األعلى لحسابات الودائع ألجل بالليرة السورية من  50مليون ل.س إلى 25
مليون ل.س للمتعامل الواحد.
 عدل مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية املركزي الحد األعلى للحواالت املنفذة وفق نظام التسويات السوري
ً
 ،SYGSبحيث أصبح السقف مفتوحا لدى جميع املصارف العاملة املشتركة بالنظام .بعد أن كان سقف كل حوالة
ً
محددا بـ  75مليون ل.س.
 تجاوز سعر صرف الليرة السورية أمام الدوالر حاجز  500ل.س خالل عدة أيام من شهر تشرين الثاني ،ليعاود سعر
الصرف استقراره ما دون .500

اإلسكان
 وافق مجلس الشعب على تعديل مواد في القانون رقم  10الخاص بتنظيم الوحدات اإلدارية في املحافظات ليشمل
التعديل رفع التصريح عن الحقوق العينية التي لم تثبت في املصالح العقارية من أصحابها إلى سنة بعدما كانت املدة
ً
شهرا ،كما شمل التعديل املادة  14من املرسوم التشريعي  66والصادر في عام  2012الذي يختص بتنظيم الوحدات
اإلدارية املتمخض عنه القانون  10بإضافة فقرة من املادة  14التي تنص على أنه يحق ألصحاب الحقوق الذين لم
يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة حل الخالفات الحق في االدعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان
القضائية املنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
 كلف مجلس الوزراء محافظة دمشق بأعمال تأهيل البنى التحتية وإعادة الخدمات األساسية إلى مخيم اليرموك في
ً
دمشق تمهيدا لعودة املهجرين.
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ً
 صرح معاون وزير األشغال العامة واإلسكان بأن الوزارة لم تتلق بعد أي عروض من الشركات التي زارت سورية مؤخرا.
 كشف معاون وزير األشغال العامة واإلسكان عن حل ما يقارب  33جمعية سكنية على مستوى املحافظات منذ بداية
ً
 ،2018في حين تم دمج حوالي  10جمعيات ،علما بانخفاض عدد الجمعيات التعاونية بمختلف أنواعها من 2681
جمعية ما قبل األزمة إلى  2533جمعية لغاية نهاية شهر أيار .2018
 أنفقت املؤسسة العامة لإلسكان  6.8مليارات ل.س خالل عشرة أشهر من  2018على مشاريعها االقتصادية
ً
واالستثمارية ،علما بأن االعتماد األساس ي للمؤسسة قد بلغ  13مليار ل.س.
 أشار عضو املكتب التنفيذي ملحافظة دمشق فيصل سرور عن تواجد  3500منزل في التضامن صالحة للسكن ،كما
أفاد بعدم تواجد نية إلخالء أي منطقة للسكن العشوائي إال بعد إجراء الدراسات لها ،كذلك أشار بأنه ليس هنالك
أي تنفيذ ألي منطقة تنظيمية باستثناء منطقة القابون الصناعي.

الطاقة والكهرابء
 افتتح رئيس مجلس الوزراء محطة توليد الكسوة الكهروضوئية باستطاعة  1026ميغاواط ،الذي نفذتها شركة
الشركة السورية األوكرانية املشتركة "سوالريك" بقيمة تقدر بنحو مليار ل.س.
 دخل بئر "دير عطية  "1املوجود في حقل دير عطية الغازي نطاق الخدمة بطاقة إنتاجية تقدر بنحو  150ألف متر
ً
مكعب من الغاز يوميا.
 حقق مشروع البطاقة الذكية للمحروقات وفرات على خزينة الدولة بقيمة  10مليار ل.س ،هذا ويعتبر املشروع جزء
من مشروع متكامل بدء عام  2014ألتمته حركة املشتقات النفطية.
 كشف وزير النفط والثروة املعدنية بأن تأمين االحتياجات النفطية ال يتوقف عند تأمين املشتقات النفطية بل في
تأمين املواد الخام عبر الخط االئتماني لتصل الفاتورة إلى  2.4مليار دوالر كمشتقات نفطية على مستوى العام.
 بلغت االعتمادات املخصصة للشركة السورية لتخزين وتوزيع املواد البترولية (محروقات) نحو  2.44مليار ل.س
للعام  ،2019حيث تم تخصيص  715مليون ليرة إلنشاء محطات تعبئة وقود في املحافظات و 80مليون ليرة إلنشاء
مستودعات للزيوت والشحوم املعدنية.
 بلغت التكلفة املالية اإلجمالية إلعادة تأهيل محطة تحويل كهرباء امليادين  3.2مليارات ل.س.
 كشف املدير العام للشركة العامة لكهرباء عن قيام وزارة الكهرباء بإجراء عقد لصيانة وإعادة تأهيل منشأة توليد
السويدية الغازية بقيمة مليار و 100مليون ل.س.

ً
ً
 كشفت مديرة الدراسات بهيئة االستثمار ،أن  12مشروعا للطاقة بتكلفة  1796مليار ل.س لم ينفذ أيا منها.
 كشف رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشعب السوري فارس الشهابي عن عرض الوفد البرملاني األردني إلعادة تفعيل
خط الغاز العربي ،مع إمكانية استجرار كميات من الغاز الفائض ،منوهين بوجود فائض من الكهرباء لديهم يعادل
 400ميغا يمكن به تغذية الربط الشبكي القديم بين البلدين.
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 كشف مدير عام املؤسسة العامة لتوليد الكهرباء بأن هناك مشروع توسيع محطة تشرين البخارية ،حيث يتم
التفاوض الستئناف العمل في املشروع بقرض من الحكومة الهندية بتكلفة حوالي  300مليون يورو.

التجارة والصناعة
 خفضت الشركة العامة للمنتجات الحديد والفوالذ "حديد حماة" أسعار مبيع الطن الواحد من مادة الحديد املبروم
بـ  15ألف ل.س ،وحديد البيليت بـ  20ألف ل.س.
 أفاد مدير التجارة الخارجية في وزارة االقتصاد باملوافقة على  6408من طلبات االستيراد للقطاع الخاص خالل الربع
الثالث من  ،2018منها  5599إجازة استيراد و 809موافقات استيراد وفق منطقة التجارة العربية الكبرى ،وكانت
الحصة األكبر منها في ريف دمشق بنسبة  29باملئة من اإلجمالي.
 كشف تقرير وزارة الصناعة في  2018عن خسائر تقدر بنحو  1.27مليار ل.س منذ بداية العام لغاية نهاية أيلول،
ً
وتعود تلك الخسائر إلى وجود عجز يفوق األرباح ،إذ تجاوز العجز اإلجمالي مبلغ  16مليار ل.س ،نصفه تقريبا في
املؤسسة الكيميائية ،وأكثر من  5مليارات ل .س في النسيجية ،ونحو  1.9مليار ل.س في االسمنت ،من دون أن تسجل
التبغ واألقطان أي عجز.
 كشف مدير الشركة العامة للمخابز بأن مخصصات الفرد من مادة الدقيق التمويني في السنة تبلغ  100كلغ ،تكون
ً
حصة الفرد السنوية من مادة الخبز حوالي  115كيلو غراما.

الزراعة
ً
 بلغت الكميات املصدرة من الفستق الحلبي  2766طنا ،ومن املتوقع أن يبلغ إنتاج الفستق الحلبي األخضر لهذا
املوسم نحو  56ألف طن ،هذا ويقدر عدد إجمالي أشجار الفستق في سورية  9.96ماليين شجرة منها  7.1مثمرة ،في
ً
حين تبلغ املساحة املزروعة نحو  59932هكتارا.
 بلغ حجم الصادرات الزراعية لألردن منذ افتتاح معبر نصيب حاجز  17ألف طن من الخضر والفواكه ،هذا ويشهد
املعبر حركة تصدير يومية تقدر ب ـ  500طن ،وقد ساهم التصدير بارتفاع أسعار بعض املنتجات بنسبة تتراوح بين
 %5_3بحسب ما صرح به عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحالق.
 بلغت أضرار القطاع الزراعي بحسب إحصائيات لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي نحو  1.2تريليون ل.س (حوالي 3
مليار دوالر) ،هذا وبلغت موازنة الوزارة  2019ما قيمته  30مليار ل.س (حوالي  70مليون .)$
 ازدادت مساحة األراض ي الزراعية املزروعة بالتفاح في محافظة السويداء من  10آالف هكتار لتصل إلى  15.7ألف
هكتار ،لتحتل السويداء بذلك املرتبة األولى على صعيد سورية بزراعة التفاح بنسبة .%30
 أفاد رئيس االتحاد العام للفالحين بأن نسب التعويض املقررة للفالحين ال تتجاوز  %20من تكاليف املوسم املتضرر،
ً
كاشفا بالوقت نفسه عن صرف  6.5مليار ل.س كتعويضات ل ـ  228ألف فالح ،في حين أفاد بوجود  37مليار ل.س
كذمم مالية مترتبة على  740ألف فالح مقترض.
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 كشف مدير الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي عن استيراد  41مليون كلغ من مشتقات األلبان،
في حين تم تصدير  6مليون كلغ من املشتقات منذ بداية العام ولغاية نهاية تشرين األول ،كما أفاد باستيراد 2821
رأس بقر و 3189رأس عجل.

النقل
ً
 كشف وزير النقل السوري بأن سورية ستكون مركزا لتوزيع القمح الروس ي لدول املنطقة ،وهذا وبلغت موازنة وزارة
النقل  2019أكثر من  44.7مليار ليرة منها  700مليون ملديرية العامة للموانئ و 10مليارات ليرة للمؤسسة العامة
للخطوط الحديدية و 29.5مليار للمؤسسة العامة للمواصالت الطرقية

السياحة
 توقع وزير السياحة بشر يازجي قدوم نحو  2مليون عربي وأجنبي لسورية خالل  ،2018في حين بلغ عدد القادمين
خالل العام املاض ي  1.3مليون زائر منهم  200ألف سائح ديني ،هذا وبلغت موازنة الوزارة في  2019ما قيمته 5.3
مليارات ل.س ،بزيادة  4مليارات عن  2018حيث بلغت  1.3مليار ل.س.

العمل
 كشف مدير املكتب املركزي لإلحصاء بأن معدل البطالة انخفض إلى  %10في سورية بعدما ارتفع خالل عامي 2013
و 2014إلى  %46من حجم القوى العاملة واملقدرة ب ـ  4مليون ،وعزا انخفاض نسبة البطالة إلى هجرة اليد العاملة
وتطوع آخرين منهم في القوات الرديفة.

الصحة
 كشف وزير الصحة عن تواجد  70مشفد حكومي في إطار الخدمة من أصل  ،98كما أفاد بتواجد  89معمل إلنتاج
ً
الدواء محليا ،وعن تصدير الدواء إلى  16دولة ،هذا وبلغت موازنة الوزارة في  2019أكثر من  28.6مليار.

إعادة اإلعمار والعالقات االقتصادية
تحاول حكومة النظام جذب األموال من الخارج إلطالق عملية إعادة اإلعمار ،ولتحقيق هذه الغاية أطلقت وزارة املالية
"منتدى التمويل األول في سورية" بمشاركة رسمية بمشاركات رسمية لعدد من الدول كروسيا وإيران والهند وممثلين عن
مجالس رجال األعمال والغرف الصناعية والتجارية سواء املحلية أو الخارجية ،حيث ناقش املنتدى التعثر املالي في سورية
ومصادر التمويل الداخلية والخارجية واالستثمار األجنبي ،كما استعرض نماذج لعملية إعادة اإلعمار ،ورؤية املؤسسات
الغربية لهذه العملية ،إضافة إلى دور التأمين في تمويل املشاريع االستثمارية ،وإيجاد التغطية التأمينية للمشاريع عبر طرح
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مشروع تأسيس شركة استثمارية تأمينية ممولة من شركات التأمين املحلية ( .) 7وفي محاولة لالنفتاح على األسواق
املجاورة ،شاركت  21شركة سورية في فعاليات معرض بغداد الدولي في دورته  ،45وقد ترأس رئيس اتحاد املصدرين محمد
ً
السواح الوفد السوري ،منوها بأهمية السوق العراقية كوجهة للمنتجات السورية(.)8
تواصل حكومة النظام تقديم تسهيالت لرجال األعمال لتأسيس شركات اقتصادية ،وفي هذا الصدد صادقت وزارة
التجارة الداخلية وحماية املستهلك على تأسيس  7شركات في شهر تشرين الثاني  2018بحسب ما هو مرفق في الجدول.
اسم الشركة

رأسمال

املجال

سمارت موني للدفع اإللكتروني

-----

التجارة اإللكترونية

فقيه للتعهدات واملقاوالت

املقاوالت والتعهدات

املساهمون
فراس رسالن الدباس ،مصعب
عبد العليم غزال
عماد عبد هللا فقيه ،ربيع عبد هللا
فقيه ،عبد هللا عماد فقيه

اتش إل بي فيديوسيا_ محاسبون
قانونيين ومستشارو أعمال
راماك للمشاريع التنموية
واالستثمارية

املحاسبة املالية

بطرس ميالة

االستيراد والتصدير-
املقاوالت واالستثمار

بشاشة واملعدات للتجارة

االستيراد والتصدير

عين الشرق للطاقة املتجددة
للتجارة واملقاوالت العامة

الطاقة

طريق الجودة

صيانة حقول النفط

راماك للمشاريع التنموية
واالستثمارية ،رامي مخلوف
توفيق سعيد املعدات ،فواز
حسين محمد بشاشة ،أحمد
خضر خويلة ،سامر هنداوي
فيصل جمول ،إباء فيصل جمول،
باسل إبراهيم
رفعت عدنان الجندي ،محمد عيد
اليغيش ي

مكون أجنبي

لبنان
لبنان

األردن

الشركات املنشأة واملرخصة خالل تشرين الثاني 2018

فيما يتعلق بملف العالقات االقتصادية مع الدول الصديقة ،بحثت لجنة الصداقة البرملانية السورية اإليرانية في طهران
سبل تفعيل العالقات البرملانية بين البلدين وتعزيزها في جميع مجاالت التعاون الثنائية بما فيها السياسية واالقتصادية
والتجارية .أما مع روسيا ،اتفق وفد االتحاد العام للجمعيات الحرفية السوري مع غرفة صناعة وتجارة أبخازيا على إقامة
ً
بيت دائم للمنتجات الحرفية السورية في أبخازيا ليكون منفذا لتصدير املنتجات الحرفية إلى دول االتحاد الروس ي وأوروبا.
ناقش مجلس الشعب مشروع القانون املتضمن تصديق اتفاقية إعادة الجدولة للقروض االئتمانية الهندية املمنوحة من
مصرف "اكزيم بنك" الهندي املمول ملشروعي تحديث معمل حديد حماة" وتوسيع محطة توليد تشرين الحرارية.

( )7علي محمود سليمان ،مدير هيئة االستثمار ل ـ ـ ـ«الوطن» :طرح املشروعات املتعثرة على القطاع الخاص لتأمين تمويل لها في منتدى التمويل األول ،جريدة
ً
الوطن ،تاريخ  ،2018-11-25رابط إلكتروني  ،https://bit.ly/2GdC0rsأيض ــا أنظر ،تأس ــيس ش ــركة اس ــتثمارية تأمينية على طاولة منتدى املال واملص ــارف
والتأمين بعد غد ،جريدة البعث ،تاريخ  ،2018-11-26رابط إلكتروني https://bit.ly/2UBCsmA
( 21 )8شركة سورية في معرض بغداد الدولي ،جريدة تشرين ،تاريخ  ،2018-11-10رابط إلكتروني https://bit.ly/2QS9EHm
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خالصة حتليلية
عقد مجلس الوزراء جلسته األسبوعية ألول مرة خارج العاصمة دمشق وذلك في مدينة حلب لالطالع على واقعها الخدمي
واالقتصادي ،وجاءت الزيارة الحكومية إلى حلب بتوجيه من بشار األسد ،وتعتبر الثالثة من نوعها للمحافظة منذ استعادة
ُ
النظام السيطرة على املدينة بنهاية  ،2016وال تكتسب الزيارة أهميتها من حجم املشاريع التي أعلن عنها ،كذلك الوعود
الحكومية التي أطلقت ،وإنما ملا تضمنته من رسائل متعددة ،حيث أراد النظام تأكيد حضور مؤسساته في حلب وقدرتها
على توفير الخدمات ،وذلك الحتواء الحضور اإليراني الخدمي واألمني املتزايدين في املحافظة عبر ذراعيها فيلق املدافعين
ً
عن حلب ولواء الباقر ،فضال عن رغبة النظام باحتواء مطالب نخبة حلب االقتصادية إزاء ما يعتبرونه إهمال متعمد من
الحكومة ملصالحهم.
ً
جاء اإلعالن عن التعديل الوزاري ضمن سياق سلسلة من اإلجراءات التي اتخذها النظام مؤخرا ،بهدف ضبط مؤسسات
الدولة واملجتمع وإعادة هيكليتهما بما ينسجم مع توجهاته للمرحلة املقبلة ،حيث قام النظام بتنظيم انتخابات اإلدارة
املحلية وإجراء تعديالت هيكلية في مؤسسة حزب البعث ،كذلك القيام بمناقالت في مؤسسات الدولة ،ليستتبعها بإجراء
تعديل حكومي شمل ثلث الحكومة ،لعل أهمها تلك التي طالت وزارة الداخلية إذ بقيت من حصة "السنة" كما هي إدارة
ً
األمن السياس ي مراعاة من النظام لتوازنات واعتبارات محددة دأب على العمل بها منذ تأسيسه ،كذلك كان الفتا تغير وزير
االتصاالت والتقانة واستبداله بإياد الخطيب ،وتشير مصادر مطلعة بأن تغير وزير االتصاالت كان لرفضه زيادة أجور
خدمات االتصاالت واالنترنت ،في حين أن بديله الخطيب من أشد املؤيدين لهذا القرار ،أما بقية التعديالت الوزارية
فجاءت المتصاص نقمة السكان على الفشل الحكومي في هذه القطاعات ،كما جاءت معبرة عن توازنات مراكز القوى
داخل النظام ،هذا ويتوقع أن تشهد الفترة املقبلة تغيرات في املحافظين ،مع استكمال العمل على إجراء تغيرات في قيادة
مؤسسات الدولة وأجهزتها الخدمية واإلدارية.
قام النظام بإجراء تعديل على القانون رقم  10شمل رفع التصريح عن الحقوق العينية التي لم تثبت في املصالح العقارية
من أصحابها من مدة شهر إلى سنة ،كما شمل العديل إضافة فقرة من املادة  14التي تنص ،على أنه يحق ألصحاب الحقوق
الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة حل الخالفات الحق في االدعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال
اللجان القضائية املنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
تأتي هذه التعديالت الرسمية في سياق ضغوط مارستها موسكو على النظام ،وهو ما تفيد به تصريحات روسية ملسؤولين
في األمم املتحدة بأن النظام قد سحب القانون رقم  10من املتداول( ،)9ومن شأن هذا التعديل أن يؤخر فقط إصدار
مخططات تنظيمية جديدة ملناطق وفق القانون رقم  ،10دون أن يوقف تنفيذ القانون في املناطق التي بدأ العمل بها .وفي
سياق متصل ،أعلن النظام على لسان نائب وزير خارجيته فيصل املقداد السماح ألهالي مخيم اليرموك من الفلسطينيين
دون السوريين بالعودة ملنازلهم ،حيث تعهدت منظمة االونروا والسلطة الفلسطينية بتقديم الدعم املادي الالزم لرفع

( )9األمم املتحدة :دبلوماس ي روس ي أبلغنا أن سوريا سحبت “القانون رقم  ،”10عنب بلدي ،تاريخ  ،2018-10-18رابط إلكتروني https://bit.ly/2QSLk8c
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الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق النظام السوري خالل شهر تشرين الثاني 2018

األنقاض واستعادة الخدمات للمخيم ،وتشير بعض املصادر إلى بأن قرار عودة فلسطيني مخيم اليرموك قد جاء نتيجة
ضغوط خارجية مورست على دمشق التي كانت قد أعلنت عن رغبتها بإخضاع املخيم للقانون رقم  ،10يذكر بأن مجلس
ً
الوزراء قد أصدر قرارا يقض ي بأن تحل محافظة دمشق محل بلدية اليرموك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ،وأن
يوضع العاملون في اللجنة املحلية ملخيم اليرموك القائمون على رأس عملهم تحت تصرف محافظة دمشق(.)10
ً
كان الفتا تصريح مدير املكتب املركزي لإلحصاء بانخفاض مستوى البطالة إلى  %10في  2018بعدما وصل إلى  %45خالل
عامي  ،2015-2013وقد عزي األمر إلى هجرة اليد العاملة وانضمام الشباب للقوات الرديفة ،األمر الذي يطرح إشكالية
حول مدى توافر العنصر البشري املؤهل إلطالق عملية إعادة اإلعمار كما يروج النظام بذلك ،كما يطرح مخاوف من
حجم القوات واملشاكل األمنية واالقتصادية املصاحبة لعملية حل هذه التشكيالت ،في ظل عدم توافر بدائل متكاملة وال
استراتيجية متكاملة للنظام للتعامل مع هذه التشكيالت.

( )10مجلس الوزراء يوكــل مهــام بلــديــة اليرموك إلى محــافظــة دمشـ ـ ـ ــق ،مجموعــة العمــل من أجــل فلسـ ـ ـ ــطيني سـ ـ ـ ــوريــة ،تــاريخ  ،2018-11-20رابط إلكتروني
https://bit.ly/2rz5gyN
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