مركزعمران للدراسات االستراتيجية
ً
ً
ً
مؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد في البناء العلمي واملعرفي لسورية واملنطقة دول ــة ومجتمعـ ــا ،تـ ــرقى لتكون مـ ــرجع ــا
لترشـيد الس ــياســات ورسم االســتراتيجيات.
ً
ً
ً
تأسس املركز في تشرين الثاني/نوفمبر  2013كمؤسسة دراسات تسعى ألن تكون مرجعا أساسا ورافدا في القضية
ُ
السورية في مجاالت السياسة والتنمية واإلدارة املحليةُ ،يصـدر املـركـز دراســات وأوراق منهجيــة تساند املسيرة العمـلية
للمؤسسـات املهتمــة باملس ــتقبل السوري ،وت ــدعم آليـات اتخاذ القـرار ،وتتفاعل مـع الفـواعل عبـر منصــات متخصصة
لتحقيـق التكامــل املعلوماتي ورسـم خـارطة املش ــهد.
ّ
تعتمد دراسات املركز على تحليل الواقع بأبعاده املتراكبة ،ينتج عنه تحديد االحتياجات والتطلعات ّ
ممـ ــا يمكـن م ــن وض ــع
الخطط التي يحـقـق تنفيذها تلك االحتيـاجات.

*وحدة املعلومات؛ وحدة متخصصة بجمع وتحليل املعلومات من مختلف املصادر العربية واألجنبية ،و ّ
تقدم
خدماتها البحثية لشبكة من املستفيدين من خالل إصدار خرائط وتقارير ميدانية وقياس الرأي العام
املتعلقة بالشأن السوري.
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الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق النظام السوري خالل شهر شباط 2019

ملخص تنفيذي
 تتكثف الضغوط على النظام من قاعدته املوالية له ،على خلفية تردي الوضعين االقتصادي والخدمي ،وعدم
استكمال معالجة ملف تسريح ضباط وجنود االحتياط.
 اضطر النظام إلى تبني إجراءات مؤقتة المتصاص نقمة قاعدته املوالية له ،وذلك بإعالنه برنامج دعم وتمكين
املسرحين من خدمة العلم ،وتوحي مدة البرنامج املؤقتة وعدم مالءة النظام املالية وما يعانيه من ضغوط اقتصادية،
بأن البرنامج قد مول من قبل رجال األعمال املوالين له.
 لم تلحظ مؤشرات ملموسة على انحسار أزمة الغاز واملشتقات النفطية ،بل تأزم الوضع املعيش ي للسكان والناجم
عن؛ ارتفاع أسعار السلع األساسية ،والحد من تداول البدائل السلعية املهربة ،وتدني القيمة الشرائية لليرة السورية.
 يعتمد النظام على الخطوط االئتمانية املقدمة من قبل حلفائه لتأمين احتياجاته األساسية ،ولعل األهم اعتماده
املتزايد على التمويل األممي لتمويل مشاريعه وبرامجه الحكومية تحت مسميات برامج "الترميم واملشاريع التنموية".
 يعتمد النظام وبشكل متزايد على القطاع الخاص لتحفيز النمو االقتصادي وااللتفاف على نظام العقوبات وتوفير
االحتياجات األساسية ،وهو ما يلحظ من خالل كسر احتكارية الدولة للقطاعات االقتصادية كالنفط والكهرباء،
وتقديم التسهيالت ملستثمري القطاع الخاص عبر لقاء األربعاء االستثماري ،وإتاحة املجال أمامه الستثمار منشئات
الدولة وقطاعاتها الخدمية عبر صيغ متعددة كالتشاركية ونظام. B.O.T
ً
 يولي النظام اهتماما بمجالس وحدات اإلدارة املحلية العتبارات مصلحية ،فهي أداته للتحصل على مزيد من الدعم
ً
ً
األممي ،وضبط املجتمعات املحلية بالوقت الذي تزداد فيه سخطا ،فضال عن توليد الريع الناجم عن استثمار أمالكها
املحلية.
 تساور إيران الشكوك حيال التزام النظام باالتفاقيات االقتصادية التي وقعها بوقت سابق ،لذلك تحرص على تكثيف
لقاءاتها واجتماعاتها مع حكومة النظام لضمان تنفيذ هذه االتفاقيات ،وما يميز الحركية اإليرانية االقتصادية
ً
اهتمامها بنيل مكتسبات في قطاعي النقل البري والبحري املحتكرين روسيا.
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الواقع احلوكمي واإلدارة احمللية
تصدر ملفات االستثمارودعم العسكريين واإلدارة املحلية برنامج عمل حكومة النظام السوري خالل شهر شباط .2019
أطلقت حكومة النظام بالتعاون مع هيئة االستثمار السورية "لقاء األربعاء االستثماري" برئاسة رئيس مجلس الوزراء
ومشاركة عدد من الوزراء املعنيين بموضوع االستثمار ،إضافة إلى مدير عام هيئة االستثمار ،ومدير عام هيئة الضرائب
والرسوم ،وذلك الستعراض املشاكل والعقبات التي تواجه املستثمرين والعملية االستثمارية ،والعمل على إيجاد الحلول
لها ،هذا وقد ُعقد اللقاء االستثماري مرتين خالل شهر شباط ،ومن أبرز اإلجراءات املتخذة خالل اللقاءين)1(:
 إعداد البيئة القانونية املواتية لالستثمار من خالل تعديل التشريعات القائمة وإصدار ما يلزم من قوانين ،حيث تم
ً
تعديل قانون االستثمار ضمن قائمة من القوانين التي سيصار إلى تعديلها تباعا.
 تخصيص  40مليار ل.س (حوالي  100مليون دوالر أمريكي باحتساب سعر صرف  435ل.س لكل دوالر) منها  20مليار
ً
للدعم املباشر و 20مليار لدعم الفوائد املترتبة على املقترضين ،وهناك  40مادة يمكن تصنيعها محليا ضمن برنامج
إحالل املستوردات ،أما بخصوص منح القروض ودعمها فاألمر محصور للمستثمر املساهم بالبناء فقط.
 املوافقة على تخصيص أراض ي إلنشاء  9معامل في توسع املنطقة الصناعية بحماة ،تعود ملكيتها ملستثمرين من مدينة
حماة.
 تخصيص مستثمر من جبلة بمقسم في مدينة عدرا الصناعية وتمديد الترخيص ملعمله في مجال صناعة األدوية.
 منح تسهيالت من مديرية السياسات في وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية ملستثمر في مجال تدوير النفايات الصلبة
بمحافظة السويداء ،على أن يتم اعداد مذكرة متكاملة بمتطلبات املشروع ليتم عرضه على مجلس الوزراء واتخاذ
قرار بشأنه.
 املوافقة على تقديم تسهيالت للحصول على قرض لشراء أرض ملستثمر في مدينة حلب إلقامة مشروع إلنتاج الحليب
العضوي وتسمين العجول وإنتاج اللحم العضوي ،كذلك مشروع إلنتاج الشتول العضوية ،وتعتبر هذه املشاريع
األولى من نوعها في سورية.
في نفس السياق ،قامت هيئة االستثمار السورية بافتتاح مكتب في مقرها الرئيس ي وفروعها في املحافظات الستقبال طلبات
املستثمرين ومشاكلهم ومتابعتها مع الجهات املعنية.
ً
أقر مجلس الوزراء برنامجا لدعم وتمكين املسرحين من خدمة العلم ،الذين أمضوا خمس سنوات أو أكثر في الخدمة
اإللزامية أو االحتياطية ،أو املسرحين نتيجة إصابتهم في العمليات الحربية الذين لم يتم تخصيصهم بمعاش تقاعدي،
ً
يتضمن تقديم مبلغ  35ألف ل.س شهريا ملدة سنة ،وتسهيل حصولهم على فرصة عمل بالقطاعين العام والخاص أو
ً
ً
األهلي ،أو مساعدتهم على تأسيس مشروعات متناهية الصغر بعد تأهيلهم وصقل مهاراتهم مهنيا وحرفيا لتمكينهم من
) (1في أولى جلسات “االربعاء االستثماري” ،رئيس الحكومة بصحبة “طاقم قرار وتنفيذ” :إيجاد حلول فورية للمستثمرين الجادين ،موقع اتحاد املصدرين
السوريين ،رابط إلكتروني  ،http://sef-sy.org/?p=15317كذلك املستثمرون مرتاحون في جلسة “االربعاء االستثماري” الثانية …وحماة تقطف الثمار
باملوافقة على تخصيص أراض ي إلنشاء  9معامل ،موقع اتحاد املصدرين السوريين ،رابط إلكتروني http://sef-sy.org/?p=15328
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الحصول على هذه الفرص ،وقد بين مدير الصندوق الوطني للمعونة االجتماعية لؤي العرنجي أن القيمة اإلجمالية لبرنامج
ً
دعم وتمكين املسرحين تصل لنحو  4مليارات ل.س (حوالي  10مليون دوالر أمريكي) ،متوقعا أن يبلغ عدد املستفيدين من
البرنامج نحو  10آالف مسرح.
ً
ً
باالنتقال إلى ملف اإلدارة املحلية ،احتلت اإلدارة املحلية حيزا واسعا من خطاب بشار األسد خالل استقباله رؤساء
املجالس املحلية من جميع املحافظات ،حيث أكد األسد في خطابه على محورية القانون  107كإطار لالمركزية ورفضه
الطروحات األخرى التي تروج لالمركزية بصيغها الشاملة والسياسية ،كما أكد على دعم اإلدارات املحلية ومحوريتها في
معالجة الشؤون الخدمية للسكان) 2( .في ترجمة للتوجهات التي أطلقها بشار األسد ،أقر مجلس الوزراء مجموعة من
القرارات التي تشكل األرضية للتنمية املحلية بقيادة املجالس املحلية خالل املرحلة املقبلة ،وذلك بالتنسيق مع جميع
املؤسسات الحكومية في املحافظة واإلدارة املركزية ،وشملت القرارات والتوجيهات)3( :

ً
 تكليف املجالس والوحدات اإلدارية برسم خارطة طريق تنموية لكل وحدة إدارية وفقا ملقدراتها الطبيعية والسياحية
ً
والعمرانية واالقتصادية والثقافية ،ومشاركة املجتمع املحلي في إعدادها ،وصوال إلدارة موارد كل وحدة بما يحقق
التنمية املطلوبة.
 تعزيز الشراكة بين املواطنين واملنظمات الشعبية واملهنية وهيئات املجتمع املحلي من جهة ،واملجالس املحلية من جهة
أخرى ،وذلك بهدف تطوير الواقع ،وفق رؤية مشتركة.
 تكامل املشاريع املحلية متناهية الصغر مع املشاريع االستراتيجية وإنجاز خطط أكثر مالءمة لحاجات املواطنين،
وتبسيط اإلجراءات والسرعة في تقديم الخدمات.
عقدت وزارة اإلدارة املحلية االجتماع املوسع لرؤساء املجالس املحلية في املحافظات بعنوان "االرتقاء بدور املجالس املحلية
في التنمية" ،حيث تمت مناقشة املواضيع التالية؛ آلية عمل الوحدات اإلدارية في ظل األوضاع الراهنة ،تفعيل مراكز
خدمة املواطن ،املشاريع الصغيرة واملتناهية الصغر ،تبسيط اإلجراءات وإعداد املخططات التنظيمية ،ومعالجة السكن
العشوائي واملناطق الحرفية.
أكد معاون وزير اإلدارة املحلية والبيئة معتز قطان خالل اللقاء أن املرحلة األولى بالتنمية هي وضع الخطة وتحديد
مجموعة البرامج التنفيذية التي ترتب حسب األولويات وتنفذ وفق اإلمكانات ،وأما الغاية األساسية فهي االستثمار األمثل
إلمكانيات الوحدة اإلدارية ،كذلك كشف قطان أن بعض الوحدات اإلدارية بدأت العمل على موضوع تنظيم بعض املناطق

ً
ً
( )2الرئيس األسد :الحرب كانت بيننا نحن السوريين وبين اإلرهاب حصرا .نحن ننتصر مع بعضنا ال ننتصر على بعضنا وأي انتصار يكون حصرا على اإلرهاب
بغض النظر عن جنسيته ،سانا ،تاريخ  ،2019-02-17رابط إلكتروني https://sana.sy/?p=896762
( )3خميس للفريق الحكومي :تنفيذ التوجيهات التي حملتها كلمة رئيس الجمهورية ووضعها في املسار الحقيقي الذي يوفر أفضل الخدمات للمواطن ،جريدة
الوطن ،تاريخ  ،2019-02-25رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/188463
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ً
وفقا للقانون رقم  10الخاص بالتنظيم العمراني ،وعن تعويض األضرار للمواطنين أفاد قطان بأن األولوية لتأهيل البنى
التحتية العامة)4(.

أطلقت وزارة اإلدارة املحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي  UNDPورشة العمل الوطنية حول تطبيق
قانون اإلدارة املحلية بمشاركة عدد من املحافظين ورؤساء املجالس املحلية ،وناقش املشاركون اإلطار القانوني لإلدارة
املحلية وكيفية تحديد الفرص واألولويات من املشاريع املحتاجة إلى الدعم ،وسبل تمكينها لوضع الخطط التنموية الخاصة
باملجتمع املحلي وتنفيذ املشاريع بكفاءة عالية بما يسهم في استثمار املوارد املتاحة وتنمية املجتمعات.
واصلت وزارة اإلدارة املحلية والحكومة دعم وحدات اإلدارة املحلية ،حيث خصصت وزارة اإلدارة املحلية مبلغ  500مليون
ً
ل.س دعما منها لـ  46من الوحدات اإلدارية في السـويداء ،كذلك وافق مجلس الوزراء على تخصيص محافظات حلب
والالذقية وطرطوس وحمص بمبلغ مليار ل.س لكل محافظة لدعم الوحدات اإلدارية بما يمكنها من تنفيذ املشاريع
الخدمية فيها ،على أن تراعى الحاجات الفعلية الخدمية والتنموية في الوحدة اإلدارية.

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

املصارف واملؤسسات املالية
 أوعز رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بتشكيل لجنة لدراسة مقترحات لتحسين واقع السوق التأميني املحلي،
برئاسة رئيس هيئة تخطيط الدولة وبمشاركة ممثل عن القطاع الخاص.
 أجاز املصرف املركزي ملؤسسات التمويل الصغيرة ممارسة تقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين على القروض
ً
املمنوحة من قبلها ،وفقا للضوابط التي تضعها هيئة اإلشراف على التأمين ،ومن املؤسسات املشمولة بالقرار:
مؤسسة التمويل الصغير األولى-سورية ،املؤسسة الوطنية للتمويل الصغير ،مصرف اإلبداع للتمويل الصغير
واملتناهي الصغر ،مؤسسة نور للتمويل الصغير.
 بدأ املصرف الصناعي منح القروض للحرفيين منذ بداية شهر آب  ،2018وقدر حجم القروض املمنوحة للحرفين
بمليار ل.س (حوالي  2.5مليون دوالر أمريكي) بفائدة قدرها  ،%10كما أعلنت مصارف أخرى ومنها مصرف التسليف
الشعبي واملصارف الخاصة فتح باب القروض للحرفيين.
 كشف مدير عام املصرف التجاري السوري علي يوسف عن تعديل حجم اإليداع املسموح به لدى املصرف ليصبح
ً
ً
ً
 50مليون ل.س بدال من  25مليونا ،مبينا بأن هذا السقف مسموح به لألفراد واملؤسسات بفائدة قدرها .%8.25

( )4محمد منار حميجو ،في ملتقى «اإلدارة املحلية» محافظون يعرضون إجراءاتهم لتنظيم مناطق … قطان لـ«الوطن» :تعويض املواطنين متعلق باإلمكانات
واألولويات مسخرة لتأهيل البنى التحتية ،جريدة الوطن ،تاريخ  ،2019-02-17رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/187277
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 أعلن املصرف املركزي نتائج االكتتاب على شهادات اإليداع بالليرة السورية لإلصدار األول لعام  ،2019والتي تم
إصدارها وفق طريقة سعر الفائدة الثابت وبقيمة اسمية  100مليون ليرة للشهادة الواحدة وبسعر فائدة  ،%4.5وقد
ً
اشترك باالكتتاب  16مصرفا ،وبلغ عدد الشهادات املكتتب بها  1308شهادات بقيمة  130.8مليارات ل.س (حوالي
 301مليون دوالر أمريكي).

ً
 كشف مدير عام املصرف الصناعي عمر سيدي عن منح املصرف قروضا بقيمة تجاوزت  700مليون ل.س (حوالي
 1.6مليون دوالر أمريكي) خالل عام  ،2018ذهب معظمها لتمويل املشروعات الصغيرة ،كذلك أفاد بتجاوز حجم
التحصيالت املالية لعام  2018ما قيمته  4مليارات ل.س ،منها  2.5مليار ل.س تعود لقروض متعثرة.
 أفاد مدير املؤسسة العامة السورية للتأمين بسيطرة املؤسسة بنسبة  %70من سوق التأمين ،وأن أرباحها بلغت 4.5
مليار ل.س (حوالي  10.5مليون دوالر أمريكي) في عام .2018
 كشف مدير عام مصرف التسليف الشعبي نضال العربيد بأن حجم الودائع لدى املصرف قد سجل بنهاية عام 2018
ً
نحو  127.14مليار ل.س (حوالي  292مليون دوالر أمريكي) ،محققا زيادة بنسبة  %21.4عن عام  ،2017كما بين بأن
تحصيالت املصرف من القروض اإلنتاجية املتعثرة املسددة بالكامل خالل عام  2018قد بلغت  286مليون ل.س تعود
ً
إلى  684مقترضا.
 صرح مدير عام املصرف العقاري مدين علي بأن املصرف يعاني من تركة ثقيلة جراء الديون املتعثرة التي تجاوزت
قيمتها  107مليارات ل.س بنهاية عام  ،2018منها نحو  96مليار ل.س قروض منحت بالليرات السورية ،ونحو 11.5
مليار ليرة قروض منحت بالعمالت األجنبية.

ً
 أشار حاكم مصرف سورية املركزي حازم قرفول بارتفاع معدل التضخم  %112في عام  ،2013منوها باالستنزاف
الكبير في االحتياطات النقدية ،كما أوضح عن تبني املصرف سياسة جديدة بين تموز  2016وأيلول  2018تقوم على
القطيعة مع السياسة السابقة بموجب القرار  ،257وتفعيل دور املصارف في السوق وهو ما ساهم بتخفيف التقلب
في سعر الصرف.

املالية العامة
 كشف رئيس لجنة املوازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب حسين حسون بمناقشة قطع حساب موازنة ،2013
ً
مبينا بالعمل على قطع حساب موازنة  2014من قبل وزارة املالية والجهاز املركزي للرقابة املالية.
 كشف مدير مالية حلب محمود الجمل عن زيادة التحصيالت املالية في املحافظة بنسبة  %48خالل عام 2018
مقارنة بعام .2017
 كشف مدير النقل بمحافظة الحسكة عثمان السلمان أن املديرية حصلت لقاء رسوم املعامالت املنفذة والخاصة
ً
مبلغا وقدره  1.1مليار ل.س.
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 كشف معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فضل اللـه غرز الدين أن وسطي معدل النمو بين عامي -2001
 2010بلغ  ،%5.2في حين بلغ نحو –  %11.5خالل الفترة بين  ،2016-2011كما بين غرز بأن نسبة مساهمة حلب في
الناتج املحلي اإلجمالي قد بلغت نحو  ،%16مقابل  %12لدمشق ،وأن هذه النسب لم تتغير خالل سنوات الحرب.
 أقر مجلس الشعب تعديل  19مادة من مشروع قانون الجمارك ،منها تحويل املديرية العامة للجمارك إلى هيئة عامة
للجمارك تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل املالي واإلداري وترتبط بوزير املالية مقرها مدينة دمشق على أن
يكون لها فرع في املوازنة العامة للدولة وتحل محل مديرية الجمارك العامة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

النقل
 بلغ حجم األضرار التي تعرضت لها املؤسسة العامة للخطوط الحديدي في املناطق التي يمكن الوصول إليها حتى نهاية
عام  2018ما قيمته  700مليار ل.س (حوالي مليار ونصف دوالر أمريكي) ،وقد أفاد املدير العام للمؤسسة نجيب
الفارس بإعداد املؤسسة خارطة طريق الستثمار األراض ي والعقارات التي تمتلكها املؤسسة في املحافظات ليصار إلى
طرحها لالستثمار على القطاع الخاص وفق نظام التشاركية أو B.O.T
 كشف مدير شركة النقل الداخلي بدمشق سامر حداد عن قرب وصول الدفعة الثانية من الباصات املتفق على
ً
استيرادها من الصين بواقع  50باص ،منوها بالدعم الحكومي للنقل الداخلي والتوجيه بتأمين  1000باص نقل داخلي
ليصار لتوزيعها على املحافظات.
 أكد مدير عام املؤسسة العامة للخطوط الحديدية نجيب الفارس عزم املؤسسة على تشغيل خط القطار من حلب
إلى دمشق خالل عام  2019بعد انجاز أعمال الصيانة لهذا املحور.
 بلغت نسبة إنجاز مشروع نفق خربة غازي على أوتوستراد حمص ـ طرطوس حوالي  ،% 70بكلفة تقديرية تصل إلى
 800مليون ل.س.

الزراعة
 كشف وزير الزراعة أحمد القادري أن املساحات املزروعة بالقمح لعام  2019وصلت إلى مليون و 300ألف هكتار
ً
ً
معظمها في محافظات الحسكة ودير الزور وحلب وحماة ،حوالي  %70منها مروي والباقي بعال ،متوقعا أن يصل اإلنتاج
لنحو  2.6مليون طن.

التجارة والصناعة
ً
ً
 أكدت وزارة الصناعة تبني إجراءات الحماية الذكية والتحفيزية لكل ما ينتج داخليا أو يمكن إنتاجه محليا ومنها؛
ترشيد االستيراد وفرض ضميمة على املستوردات التي لها مثيل باإلنتاج املحلي ،وضع أسعار استرشادية للسلع التي
لها مثيل باإلنتاج املحلي من خالل لجنة مشكلة لدى وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية ،دراسة وتعديل الرسوم
الجمركية للمواد األولية ومدخالت اإلنتاج الالزمة للصناعة وللسلع التي لها مثيل باإلنتاج املحلي من خالل لجنة
ترشيد التعرفة الجمركية لدى مديرية الجمارك العامة.
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 كشف مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية حازم عجان عن انتهاء الدراسات الهندسية والفنية للبدء بإقامة مدينة
املعارض في حلب بكلفة تقدر بـ ـ  40مليار ل.س (حوالي  100مليون دوالر أمريكي).
 كشف رئيس اتحاد الحرفيين ناجي حضوة عن تواجد  116منطقة حرفية موزعة على كامل الجغرافيا السورية،
باإلضافة إلى خمس مناطق حرفية جديدة تم اإلقرار بإنشائها من الحكومة في عام  2018وهي منتشرة في مناطق الدوير
ً
والباردة ومنطقة حران العواميد وخربة الشياب في ريف دمشق ،منوها بأن الدعم املقدم من قبل وزارة اإلدارة املحلية
للمناطق الحرفية قد تجاوز  15مليار ل.س.
 أفادت مصادر أن قيمة الدعم اليومي الحكومي ملادة الخبز تصل إلى  1.1مليار ل.س ،أي ما يزيد عن  400مليار ل.س
ً
سنويا (حوالي مليار دوالر أمريكي) ،حيث يقدر اإلنتاج اليومي من مادة الخبز من قبل املخابز التابعة للشركة العامة
للمخابز ب ـ  2600طن أي أكثر من  820ألف طن في عام .2018
 كشف مدير املنطقة الحرة الداخلية في الالذقية إبراهيم حايك أن رأس املال املستثمر وصل نحو  19مليون دوالر
أمريكي ،وأن عدد املستثمرين قد وصل إلى  22مستثمر.
 كشف مدير فرع شركة الرخام مالك خير بيك عن بدء تنفيذ شراكة مع شركة كناوف األملانية لتطوير وتوسيع
وتأهيل معمل الجص في الالذقية.
 صادق املكتب التنفيذي ملجلس محافظة السويداء على املوازنة العامة للمدينة الصناعية بأم الزيتون لعام 2019
واملقدرة ب ـ  2مليار و 120مليون ل.س ،وذلك لتنفيذ أعمال الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية.
 بلغ حجم االستثمار في املدينة الصناعية في حسياء في محافظة حمص نحو  187مليار ل.س منذ تأسيس املدينة
ً
ً
الصناعية وحتى نهاية عام  2018وفقا لألسعار القديمة ،حيث بلغ عدد املستثمرين في املدينة  898مستثمرا ،وعدد
املنشآت املنتجة  225منشأة ،واملنشآت قيد اإلنشاء  673منشأة ،وعدد العمال حوالي  25ألف عامل.
 أبدت املؤسسة العامة للصناعات الغذائية استعدادها للتشاركية مع القطاع الخاص إلنقاذ بعض شركاتها ومنها
شركة ألبان دمشق وشركة الزيوت.
 كشف املدير العام الشركة السورية لصناعة اإلسمنت ومواد البناء في حماة الطيب يونس أن أرباح الشركة العام
املاض ي بلغت  6مليارات ل.س ،وذلك من قيمة مبيعاتها اإلجمالية التي بلغت نحو  21.4مليار ل.س.
 طالب محافظة القنيطرة همام دبيات بتشكيل لجنة لدراسة إمكانية إحداث شركة مساهمة ،للبدء في بناء املقاسم
التابعة للمحافظة في املنطقة الصناعية في الحلس.

الطاقة والكهرابء
 كشف مدير املؤسسة العامة لنقل الكهرباء فواز الظاهر عن انتهاء الوزارة من تنفيذ مشروع خط التوتر العالي 66
ً
ً
كيلو فولط املمتد من مدينة سلحب إلى مصياف بتكلفة  2.5مليار ل.س ،وبطول يصل إلى  25كيلومترا ،مبينا أن
الخط الجديد تم ربطه مع محطة تحويل سلحب.
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 كشف مصدر مسؤول في وزارة النفط بأن الباخرة املحملة ب ـ  2500طن من مادة الغاز ،تكفي حاجة السوق املحلية
ملدة  5أيام.
 بلغت قيمة الخسائر التي لحقت بمحطة توليد محردة نحو مليار ل.س نتيجة تعرضها للقصف من مناطق سيطرة
فصائل املعارضة.
 وافقت وزارة الكهرباء على ترخيص  41مشروع لتوليد الكهرباء عبر الطاقات املتجددة من أصل  58طلب ،حيث ما
يزال هنالك  17مشرع قيد الترخيص تتوزع على املحافظات وفق اآلتي 3 :في حمص 5 ،في طرطوس 4 ،في ريف دمشق،
 2لكل من دمشق والسويداء ،مشروع واحد في الالذقية .هذا وبلغ عدد املشروعات ّ
املنفذة واملربوطة مع الشبكة

ً
ً
ً
ً
الكهربائية السورية نحو  28مشروعا (مزرعة كهروضوئية) ،منها  13مشروعا حكوميا ،واحدا تابع للمؤسسة العامة
ً
لتوليد الكهرباء وهو مشروع مزرعة الكسوة ،و 12مشروعا ّنفذها املركز الوطني لبحوث الطاقة ،أي هناك  15جهة
خاصة تبيع الكهرباء للحكومة عبر املزارع الكهروضوئية.
 أنهت وزارة الكهرباء مشروع إعادة تأهيل خط التوتر الكهربائي  66ك ف الواصل من منطقة التيفور إلى مدينة تدمر
من أجل تزويد املدينة وريفها بالطاقة الكهربائية ،بكلفة تقديرية تصل إلى مليار ل.س.
 كشف املهندس محمد الصالح املدير العام لشركة كهرباء حلب أن الشركة قامت بتأهيل  426مركز تحويل لتأمين
التغذية الكهربائية للمناطق الصناعية داخل املدينة ،وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في مناطق الشقيف والليرمون
والكالسة الصناعية.
 اقترح املهندس نزيه معروف مدير عام كهرباء الالذقية إنشاء محطة تحويل ( 230/66/20ك.ف) في موقع محطة
الدعتور ،وإنشاء محطة تحويل في حديقة املشروع الثامن ( 66/20ك.ف) ،واستبدال محطة تحويل املدينة الرياضية
( 66/20ك.ف) واإلسراع في إنشاء محطة تحويل امللعب البلدي ( 66/20ك.ف) ،ومحطة تحويل ساحة اليمن (66/20
ك.ف) .وأشار إلى ضرورة إنشاء محطة تحويل ( 66/20ك.ف في املزيرعة).

العمل
ً
 كشفت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل ريمة قادري عن إعداد الوزارة  265برنامجا ضمن التنمية املستدامة حتى
عام  ،2030منوهة بالتوجه نحو املزيد من برامج دعم تمكين املرأة.
 كشفت مديرية الشؤون االجتماعية والعمل في محافظة طرطوس عن عدد املسجلين لديها في مكتب التشغيل في
املحافظة ،حيث وصل إلى  235949مسجل بين آذار وكانون األول من عام  ،2018مشيرة إلى تأمين  17فرصة عمل في
القطاع الخاص والجمعيات.
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اإلسكان
 كشف مدير عام املصرف التجاري السوري علي يوسف عن إطالق قرض تمويل للمقاولين ،على أن يكون القرض
ً
مخصصا لزيادة النشاط في قطاع اإلشادة والبناء ،وتصل نسبة التمويل لحدود  %50من تكلفة املشروع بسقف ال
يتجاوز مليار ليرة وملدة  3سنوات.
 أعلن فرع املؤسسة العامة لإلسكان في حمص عن تحديد حصة املحافظة من مشروع االدخار السكني في محافظات
ريف دمشق وحلب وحمص وحماة والالذقية والسويداء والقنيطرة ودرعا بـ  2000شقة في منطقة ضاحية غرب طريق
دمشق.
 أعلن مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس حسان حسن عن مجموعة من مشاريع تنفيذ للمرافق العامة
بنحو  600مليون ل.س.
 أقر مجلس الوزراء الصيغة األولية ملشروع خطة تقييم تطوير املخططات التنظيمية للمدن ،وحدد رئيس املجلس
ً
لوزارة اإلدارة املحلية أسبوعا من تاريخه إلعالن املدد الزمنية الالزمة إلصدار املخططات التنظيمية النهائية للمدن
على كامل مساحة سورية والبالغ عددها  165مدينة ،خاصة املدن التي دمرها "اإلرهاب".
 كشف مصدر قضائي عن إعادة فتح السجل العقاري الدائم في دوما وحرستا بعدما كان هناك سجل مؤقت.

السياحة
 كشف مدير سياحة ريف دمشق محمد وائل الكيال أن عدد الزوار العرب والسوريين لعام  2018قد بلغ نحو
ً
 223434زائر منهم  50207زائر أجنبي ،مشيرا بأن نسبة إشغال الفنادق قد وصلت إلى  %40عام  2018مقارنة ب ـ %36
في عام  ،2017كذلك كشف الكيال أن عدد منشآت الكلي التي تم تأهيلها بلغ  684منشأة منها  345منشأة خارج
الخدمة و 124منشأة مؤهلة وفق املرسوم  11لعام .2015

إعادة اإلعمار والعالقات االقتصادية
أطلقت حكومة النظام بالتعاون مع هيئة االستثمار السورية "لقاء األربعاء االستثماري" برئاسة رئيس مجلس الوزراء بهدف
دعم املستثمرين ومعالجة الصعوبات التي تواجه العملية االستثمارية ،كما اتخذت وزارات الحكومة وهيئاتها ومؤسساتها
عدد من القرارات التي تصب جميعها في إطار دعم مشاركة القطاع الخاص لالستثمار وفق صيغ متعددة أبرزها التشاركية
ونظام  ،B.O.Tوفي سياق دعمها لرجال األعمال لتأسيس شركات استثمارية ،صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية
املستهلك على تأسيس  9شركات في شهر شباط  2019بحسب ما هو مرفق في الجدول.
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رأسمال

املجال

املساهمون

مكون أجنبي

 5مليون ل.س

املقاوالت والتعهدات

أحمد موفق بكداش ،دعاء محمد فايز تيناوي

---

لوجستيكس يارد

 5مليون ل.س

الشحن والنقل

فارس يعقوب أبو جودة ،طارق حسن سليمان،
عبير عدنان حلباوي

لبنان

أعمال

 25مليون ل.س

التعهدات والنفط
واملقاوالت

محمد شحادة دوكان ،باسل عزيز عباس

---

املقاوالت والتعهدات

عزام قاسم الحسن

الحفر والهدم وترميم
املباني
إنتاج وتصنيع السيارات
واالستيراد
إقامة املداجن واستيراد
وتصدير املواد الغذائية

شادي مفيد عساف ،رهف عمر شيخ أمين،
مرهف عمر شيخ أمين

اسم الشركة
بك ك ك كك ك ك ككدا
والتعهدات

لك ك ك كلك ك ك كمك ك ك كق ك ك ككاوالت

كاتلونيا للتطوير واالسك ك ك ككتثمار
العقاري
نيو بليد
مورجانو موتورز
اآلف ك ككار لك ك كتك ك كط ك ككوي ك ككر الك ك ك ك ككروة
الحيوانية
رام ككام للمشك ك ك ك ككار ع التنموي ككة
واإلنسككانية املسككاهمة امل فلة
القابضة
غك ككاريكوس لكلكتكعكهك ككدات الك كريك ككة
والبحرية

 1.03مليار ل.س

نوري حميشو ،مازن حميشو ،رياض رشيد بيازيد
محمد قاسم البزال ،محمد زهير باقر قزويني

كافة املجاالت

رامي مخلوف ،صندوق الشرق االستثماري،
شركة راماك االستثمارية

املقاوالت والتعهدات وتجارة
مواد البناء

طوني شربل بو غاريوس ،آية مصباح الحمامي

لبنان

لبنان

الشركات املنشأة واملرخصة خالل شباط 2019

فيما يتعلق بالعالقات االقتصادية بين روسيا والنظام السوري ،أقر مجلس الشعب مشروع قانون تصديق العقد املوقع
بين املؤسسة العامة للصناعات الكيميائية وشركة "إس تي جي" انجينيرينغ الروسية الستثمار معامل الشركة العامة
لألسمدة بحمص ،كذلك كشفت وزارة النقل عزمها تطوير املرافئ السورية وإنشاء مرافئ جديدة وطرح مشروعات تخدم
هذا املجال بالتعاون مع الجانب الروس ي ومن أبرز املشاريع املقترحة على الجانب الروس ي:
 .1مشروع إنشاء مرفأ بديل عن مرفأ الالذقية أو توسيعه.
 .2دراسة توسيع مرفأ طرطوس لرفع القدرة التمريرية للبضائع.
 .3إنشاء مرافئ جافة لخدمة املرافئ البحرية عن طريق استثمار أراض ي املرفأ الواقعة على طريق عام (الالذقية – حلب)
في منطقة سنجوان العقارية كمساحات تخزينية رديفة.
عقد في غرفة تجارة دمشق لقاء مع وفد حزب روسيا املوحد لبحث آفاق مساهمة شركة (باراديغما) في الدفاع عن أصول
ومصالح رجال األعمال السوريين في الخارج ،وقد تمحورت املداخالت حول إيجاد صيغة مشتركة لتطوير التعاون التجاري
املشترك بين الجانبين ،وإيجاد حلول منطقية لكل العقبات التي تعترض االرتقاء بالعالقات التجارية بين الجانبين.
باالنتقال إلى العالقات االقتصادية بين إيران والنظام السوريُ ،عقد ملتقى رجال األعمال السوري اإليراني في سياق
متابعة التفاهمات واالتفاقيات املوقعة بين الطرفين بوقت سابق ،وقد أكد السفير اإليراني جواد ترك بأن الهدف من هذا
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امللتقى والزيارات واللقاءات املشتركة بين الطرفين ،يتجاوز الجانب التجاري لتحقيق التكامل والتعاون االقتصادي ،وذلك
لكسر الحصار االقتصادي املفروض على البلدين ،كذلك أقر مجلس الوزراء البرنامج التنفيذي التفاقيات التعاون
ً
االقتصادي والثقافي والسياحي والتعليمي التي تم توقيعها في دمشق مؤخرا مع الجانب اإليراني ،كما طلب من الوزارات
املعنية إعداد تقارير أسبوعية عن مدى التقدم في تنفيذ كل اتفاقية وعرضها على مجلس الوزراء .وعن الفرص االستثمارية
املعلنة مع الجانب اإليراني ،أفادت وزارة النقل بأنها قامت بعقد مباحثات مع الجانب اإليراني لتنفيذ مشروع إنشاء حوض
إصالح السفن وتعميرها في مرفأي طرطوس وعرب امللك.

خالصة حتليلية
تتزايد الض وط على النظام من قاعدته املوالية له على خلفية عدم استكمال تسريح الجنود والضباط االحتياط ،كذلك
ارتفاع األسعار وتردي الوضع االقتصادي والخدمي ،وفي محاولة المتصاص هذه النقمة أعلنت حكومة النظام برنامجها
لدعم وتمكين املسرحين من خدمة العلم ممن تجاوزت مدة خدمتهم الخمس سنوات ،شريطة أن ال يكونوا مستفيدين من
أي راتب معاش ي تقاعدي جزئي أو ثابت ،وأن ال يكونوا موظفين في القطاعين العام أو الخاص ،وقدرت مصادر حكومية
ً
ً
حجم الشريحة املستفيدة من هذا املشروع ب ـ  10آالف شخص ،سيتلقون راتبا شهريا مقداره  35ألف ل .س (حوالي 80
ً
دوالر أمريكي) ملدة  12شهرا ،أي ما يقارب  4مليارات ل.س في السنة (حوالي  10مليون دوالر أمريكي) ،وتشير مدة البرنامج
املحددة بسنة إلى عدم قدرة النظام املالية على تحمل نفقات استمرار برنامج الدعم ،كما توحي باحتمال كبير لقيام مجمع
رجال األعمال املوالي للنظام بتمويل هذا البرنامج بشكل غير علني.
تستمر األزمات الخدمية واملعيشية في مناطق سيطرة النظام ،حيث لم تلحظ مؤشرات ملموسة بعد على انحسار أزمة
ً
الغاز رغم وصول إمدادات عن طريق البحر مصدرها الرئيس ي إيران ،كذلك شهدت أسعار السلع األساسية ارتفاعا بفعل
تكثيف الجمارك دورياتها في األسواق ملالحقة البضائع املهربة خاصة التركية منها ،وانخفاض سعر صرف الليرة السورية
أمام الدوالر األمريكي والذي وصل إلى  540ل .سورية لكل دوالر ،وقد عزى مركز مداد أسباب انخفاض الليرة السورية أمام
الدوالر إلى عوامل عدة أبرزها:
 .1تكثيف العقوبات االقتصادية األوربية (التمنع عن تمويل إعادة اإلعمار) ،واألمريكية (قانون قيصر) على النظام.
 .2زيادة الطلب على الدوالر في السوق املحلية لتأمين التمويل الالزم الستيراد بعض املواد األساسية كاملشتقات النفطية
والقمح.
 .3زيادة حدة املضاربات مع التوقعات بانخفاض مستمر لليرة السورية.
 .4ارتفاع الطلب على الذهب والدوالر نتيجة املخاوف من استمرار تراجع سعر صرف الليرة السورية.
 .5ترقب التطورات العسكرية واألمنية والسياسية التي تسود خاصة في شمال سورية.
تحاول حكومة النظام معالجة االنكما

االقتصادي ومواجهة العقوبات املفروضة من خالل حزم تقشفية وأخرى

تحفيزية ،حيث تفيد مصادر خاصة باعتماد النظام على التمويل األممي لتمويل جزء معتبر من مشاريعه تحت مسمى
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ً
"الترميم واملشاريع التنموية" ،فضال عن اعتماده املتزايد على دعم حلفائه وأصدقائه واملقدم بواسطة الخطوط االئتمانية،
بالتزامن مع تبنيه سياسات تقشفية للحد من االنفاق العام ،ولعل املؤشر األهم الذي يمكن مالحظته هو تزايد اعتماد
النظام على القطاع الخاص لتحفيز النمو االقتصادي وااللتفاف على نظام العقوبات وتوفير االحتياجات األساسية،
ويظهر ما سبق من خالل إطالق الحكومة "لقاء األربعاء االستثماري" بشكل أسبوعي بغرض التواصل مع مستثمري القطاع
ً
الخاص وتقديم ما يلزم من تسهيالت الفتتاح مشاريع استثمارية ،فضال عن إتاحة املزيد من قطاعات الدولة أمام استثمار
ً
القطاع الخاص وفق أحد صيغ االستثمار وأبرزها التشاركية ونظام  ،B.O.Tعالوة على كسر احتكار الدولة لقطاعات
اقتصادية وفي مقدمتها النفط والكهرباء أمام استثمار القطاع الخاص.
احتلت اإلدارة املحلية مكانة متقدمة في خطاب النظام خالل الفترة السابقة ،حيث تصدرت كعنوان خطاب بشار األسد
أمام رؤساء مجالس وحدات اإلدارة املحلية ،كما عقدت الحكومة ووزاراتها املعنية عدة لقاءات وورش خاصة وتشاركية مع
جهات أممية مثل  UNDPللنقاش حول كيفية تطبيق قانون اإلدارة املحلية وتطوير قدرات مجالسها ،وكان سبق للحكومة
أن عززت صالحيات وكادر وزارة اإلدارة املحلية والبيئة من خالل نقل أربعة مديريات من وزارة األشغال العامة واإلسكان
لصالح وزارة اإلدارة املحلية والبيئة وهي :مديرية التخطيط العمراني ومديرية تنفيذ التخطيط ومديرية الطبوغرافيا
ً
ومديرية التنمية العمرانية ،فضال عن تعزيز صالحيات وزير اإلدارة املحلية بتخويله إحداث مناطق صناعية وحرفية في
الوحدات اإلدارية وفق آلية ينظمها القانون.
يفسر اهتمام النظام باإلدارة املحلية باعتبارات مصلحية ال تعكس أي نية جدية على دعم وتمكين الالمركزية في سورية،
ً
حيث يسوق النظام مجالس وحدات اإلدارة املحلية للمجتمع الدولي باعتبارها شريكا للتحصل على الدعم الذي توفره
ً
الجهات املانحة ،فضال عن اعتماده عليها كأداة محورية في ضبط املجتمعات املحلية سيما مع تنامي حالة السخط الشعبي
ً
من تردي الوضع الخدمي واالقتصادي ،فضال عن توظيفها لتوليد الريع الناجم عن استثمار األمالك املحلية باالعتماد على
القطاع الخاص.
يظهر تواصل اللقاءات والزيارات املتبادلة ذات الطابع االقتصادي بين إيران والنظام السوري ،املساعي اإليرانية الحثيثة
ً
ً
لترجمة االتفاقيات التي وقعتها سابقا مع حكومة النظام ،حيث تدرك إيران جيدا إمكانية لجوء النظام للمناورة والتسويف
لتأجيل تنفيذ االتفاقيات أو سحب االمتيازات االقتصادية منها كما حصل في مناسبات عدة ،ولعل ما يميز الحركية
اإليرانية اهتمامها املكثف بالحصول على امتيازات في قطاعي النقل ال ري والبحري ،وهو ما سيضعها في منافسة مباشرة
مع الجانب الروس ي املحتكر لهذا القطاع.
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