تقرير مجلس االدارة
الى اجتماع الجمعية العمومية للجمعية
بتاريخ 2015/11/21
عن الفترة من تشرين ثاني  2011ولغاية تشرين ثاني 2015

الزميالت والزمالء أعضاء الهيئة العامة
يسر مجلس االدارة  ،بعد هذه الفترة الطويلة  ،أن يرحب بكم أجمل ترحيب ،وأن يقدم لكم هذا
التقريرعن أعماله وعن نشاط الجمعية خالل الفترة الممتدة من  2011 /11/23ولغاية
 . 2015/10/31حيث حالت الظروف الصعبة التي تعيشها سورية طيلة الفترة الماضية دون
انعقاد الجمعية العمومية في وقتها المحدد  .وقامت وزارة الشؤون االجتماعية تقديرا ً منها لهذه
الظروف بتمديد عمل مجلس االدارة لغاية  2015/12/14بموجب قرار وزيرة الشؤون
االجتماعية رقم  1700تاريخ  2013/12/1والقرار رقم  15تاريخ  2015/1/12والقرار رقم
 1072تاريخ . 2015/6/14
الزميالت والزمالء
أثرت األزمة التي تعيشها سورية منذ آذار  2011بشكل سلبي على مجمل مكونات الحياة
االقتصادية واالجتماعية والثقافية في البالد  ،ومن ضمنها أنشطة جمعية العلوم االقتصادية
السورية  ،حيث حالت هذه الظروف منذ عام  2012وما بعد  ،دون متابعة الجمعية إلحدى
أنشطتها الرئيسية المعروفة وهي ندوة الثالثاء االقتصادية  ،وقد عمل مجلس االدارة مافي وسعه
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خالل الفترة المنصرمة في سبيل التكيف مع هذه الظروف والقيام بعدد من األنشطة والفعاليات
التي ساهمت في استمرار عمل الجمعية وأداء دورها قدر اإلمكان وهو ما نوضحه فيما يلي:
أو ًلاً-النشاطًالعلمي
 -1الحلقاتًالنقاشيةً
تابعت الجمعية خالل الفترة المنصرمة  ،و ضمن هذه الظروف الصعبة التي تعيشها سورية  ،دورها
األساسي في دراسة وتحليل ومتابعة األوضاع االقتصادية واالجتماعية في سورية  .وادراكا ً ألهمية
ندوة الثالثاء االقتصادية ودورها كمنبر منفتح على كافة األفكار واآلراء لمناقشة هذه األوضاع
والقضايا و تسليط األضواء على مواقع الخطأ والخلل فيها واقتراح الحلول واالجراءات المناسبة
لمعالجتها ،قام مجلس اإلدارة كعادته ومنذ اجتماعه الثالث باالستعداد لعقد ندوة الثالثاء الخامسة
والعشرين بدعوة مجموعة من المختصين والزمالء الجتماع تشاوري بتاريخ  2012/1/10للتداول
بشأن محاور برنامج ندوة الثالثاء لعام  ، 2012إال أن الرأي العام في هذا اللقاء كان يرى التريث في
البدء بهذا النشاط لحين تحسن الظروف الراهنة.
إال أن مجلس االدارة سعى جاهدا ً فيما بعد للتغلب على الظروف التي منعته من تنظيم ندوة الثالثاء ،
فكان له شرف المبادرة أوالً إلى عقد لقاء حواري على مستوى الخبراء االقتصاديين أواخر عام 2013
لمناقشة األوضاع االقتصادية واالجتماعية في سورية نتيجة األزمة واالجراءات والتدابير المطلوبة
لتجاوزها واالستعداد لمرحلة إعادة البناء واإلعمار  .وقد شجع هذا اللقاء عدة جهات عامة وخاصة فيما
بعد على القيام بمبادرات وأنشطة عديدة تناولت مختلف جوانب عملية إعادة البناء واإلعمار وساهمت
في إلقاء الضوء على ضرورة وأهمية توسيع وتعميق هذا النشاط والتأكيد على مشاركة واسعة من كافة
الجهات العامة والخاصة المعنية بما فيها جمعيات ومؤسسات المجتمع األهلي كون المهام المطلوبة في
هذا المجال تتطلب استمرار البحث والمتابعة وتعبئة كافة الجهود واالمكانيات الوطنية لتحقيق األهداف
والغايات المطلوبة .
وخالل عام  ، 2014وفي مقرها المتواضع المعروف  ،تابعت جمعية العلوم االقتصادية السورية
جهودها في تعميق مناقشة موضوع إعادة تأهيل االقتصاد السوري في مرحلة ما بعد األزمة  ،فعقدت
عشرحلقات نقاشية شاركت فيها مجموعة متميزة من االقتصاديين والخبراء وعدد من المسؤولين
المعنيين في الجهات العامة والخاصة  .حيث تناولت عددا ً من القضايا الرئيسية التي يواجهها االقتصاد
السوري بشكل عام وقطاعاته األساسية بشكل خاص شملت ما يلي:
 واقع األسعار بين التحرير واالحتكار – مناقشة عامة الموارد المائية والزراعة في ظل األزمة – الدكتور معن داود دانيال2

 الصناعة السورية في ظل األزمة -الزميل فؤاد اللحام-

سورية نحو االنتعاش المبكر -الدكتور همام جزائري

 نموذج وطني للتنمية واإلعمار -الدكتور منير حمش مكون الطاقة من مقيد الى مساند -الدكتور زياد عربش-

الحماية االجتماعية في سورية -المركز السوري لبحوث السياسات

 البعد االداري إلعادة اإلعمار – الدكتور علي الخضر إعادة االعمار عبر بناء اإلنسان – االستاذ آصف يوسف التغير في أسعار الصرف وأثره على التضخم ومستوى المعيشة – الدكتور عابد فضليةوقد تناولت أوراق عمل هذه الحلقات والنقاشات التي دارت حولها  ،أوضاع القطاعات المذكورة قبل
األزمة ونتائجها وآثارها واالجراءات والتدابير المقترحة لمعالجتها سواء في المرحلة الحالية أو في مرحلة
ما بعد األزمة  .وكعادتها قامت ادارة الجمعية برفع خالصة مناقشات وتوصيات عدد من هذه الحلقات إلى
مجلس الوزراء مساهمة منها في تقديم المقترحات لمعالجة المشاكل الراهنة للقطاعات المذكورة  ،كما
أبدت الجمعية استعدادها للتعاون معه في كل ما يتعلق بتنفيذ تلك المقترحات  ،إال أنه وبكل آسف لم يلق
هذا االقتراح التجاوب المطلوب من الجهة األخرى ،ومع ذلك فإن عدم التجاوب هذا لم ولن يمنع الجمعية
من متابعة نشاطها وعملها الدؤوب في هذا المجال.
كما قام مجلس االدارة بطباعة هذه الحلقات النقاشية في مجلد خاص وقام بتوزيعه على الجهات العامة
والخاصة المعنية وهي موجودة في القرص المدمج  CDالموزع عليكم.
 -2الحتفالًباليوبيلًالذهبيًلتأسيسًالجمعيةً
كما تعرفون تم اشهار جمعية العلوم االقتصادية بتاريخ  .1965/7/11وقد قام مجلس االدارة بالتحضير المبكر لهذا
االحتفال بشكل يليق بالمناسبة وبدور الجمعية وأهميتها  ،بحيث تكون االحتفالية بهذه المناسبة فرصة لتجديد وتنشيط
عالقة الجمعية بأعضائها وجمهورها وطرح ومناقشة أهم القضايا األساسية التي يواجهها االقتصاد السوري في هذه
المرحلة  .وقد أقيم االحتفال صباح يوم الخميس  10أيلول  2015في قاعة مركز المؤتمرات بجامعة دمشق
بحضور وم شاركة حشد كبير من أعضاء الجمعية وأصدقائها وعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين من مختلف
الجهات العامة والخاصة المعنية بالشأن االقتصادي  .وتضمنت االحتفالية مايلي:
 -1كلمة عن دور الجمعية ونشاطها خالل خمسين عام  ،قدمها الدكتور كمال شرف رئيس
مجلس االدارة .
 -2دراسة بعنوان السياسات النقدية والمالية في سورية – تشخيص ومقترحات حلول ،قدمها
الدكتور دريد درغام.
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 -3دراسة بعنوان الصناعة السورية في ظل األزمة – الواقع ومتطلبات التعافي  ،قدمها
الزميل فؤاد اللحام .
 -4دراسة بعنوان واقع القطاع الزراعي خالل سنوات األزمة واالجراءات الحكومية المتخذة
 ،قدمها الدكتور هيثم األشقر.
 -5دراسة بعنوان مراجعة تحليلية للسياسات االقتصادية الكلية وتصحيح المسار ،قدمها
الدكتور منير الحمش.
وفي اطار هذه االحتفالية أعد مجلس االدارة نشرة تعريفية بعنوان ( جمعية العلوم االقتصادية في
خمسين عاما ً ) تضمنت تاريخ الجمعية وأنشطتها ومنجزاتها خالل نصف القرن الماضي  ،كما
تضمنت توثيقا ً لمجالس االدارة وأعضائها الذين تعاقبوا على ادارة الجمعية خالل هذه الفترة وتم
توزيع هذا النشرة على المشاركين في االحتفالية وعلى مختلف وسائل االعالم وهي موجودة في
القرص المدمج  CDالموزع عليكم.
كما أنجز مجلس االدارة وألول مرة توثيقا ً ألبحاث ندوة الثالثاء االقتصادية الموجودة الكترونيا ً ،
اضافة إلى الندوات والحلقات النقاشية التي قامت بها الجمعية خالل الفترة المنصرمة وتم جمعها
في قرص مدمج  CDتم توزيعه على الجهات المعنية العامة والخاصة والباحثين وهي موجودة
أيضا ً في القرص المدمج  CDالموزع عليكم.
 -3األنشطةًوالفعالياتًاألخرى
شاركت الجمعية في كافة األنشطة والفعاليات التي دعيت اليها خالل الفترة الماضية سواء من قبل
برنامج التحديث والتطوير الصناعي أو الجمعيات األهلية األخرى كجمعية البيئة وغيرها  .كما قام
فرعا الجمعية غير المشهرين في كل من الالذقية وطرطوس بإقامة عدة محاضرات حول القضايا
االقتصادية الراهنة .
ثانيًا اً-الوضعًالتنظيميً ً
رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البالد  ،قام مجلس االدارة بأداء مهامه بالشكل النظامي المعتاد في
ادارة شؤون الجمعية العلمية والتنظيمية والمالية واالدارية وكما يلي:
 -1عقد مجلس االدارة  51جلسة لمتابعة عمل الجمعية ونشاطاتها بحضور كافة أعضاء
المجلس إال من تغيب عن الحضور ألسباب مبررة .
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 -2قبول انتساب  29عضوا جديدا ً وبذلك يصبح عدد أعضاء الجمعية حتى تاريخه 1402
عضوا.
 -3إعادة تشكيل اللجنة االدارية لفرعي الجمعية غير المشهرين في كل من الالذقية وطرطوس
على النحو التالي :
فرعًالالذقيةًً:د .سنان علي ديب – رئيسا  ،د .عبد الهادي الرفاعي  -نائبا ً للرئيس ،د .منى
بيطار -أمينة السر ،د .وائل منصور عضوا ،د .زينة األحمد  -عضوا ً

ً

ًفرعًطرطوسًً:د .أديب برهوم -رئيسا ًًً،أ .عبد اللطيف شعبان  -نائبا ً للرئيسً،د .إسماعيل
شعبان -أمينا ً للسرً،أ .محمد سليمان على  -أمينا ً للصندوقًً،أ .نديم محمد علي  -عضوا ً
أما بالنسبة لفرع حلب المشهر رسميا ً فال توجد أية معلومات عن واقع هذا الفرع بسبب األوضاع الراهنة
في حلب ً .
 -4بذل مجلس اإلدارة جهودا ً حثيثة مع كافة المسؤولين من نواب رئيس مجلس الوزراء للشؤون
االقتصادية ووزراء االقتصاد وغيرهم لتأمين مقر مناسب للجمعية يمكنها من ممارسة أنشطتها وفعالياتها
بشكل يليق بمكانتها العلمية ودورها الريادي في متابعة القضايا االقتصادية واالجتنماعية و ليكون المكان
مقرا ً مشتركا ً مع اتحاد االقتصاديين العرب .ورغم الوعود العديدة التي تلقاها مجلس االدارة من عدة جهات
بهذا الخصوص إال أنه لم يتم تأمين المقر المناسب حتى اآلن وما تزال الجهود تبذل في هذا المجال حيث
تمت اثارة هذا الموضوع مجددا في لقاء مجلس ادارة الجمعية مع السيدة وزيرة الشؤون االجتماعية بتاريخ
ً . 2015/10/21
 -5ما يزال وضع اتحاد االقتصاديين العرب على حاله حيث لم يعقد أي مؤتمر جديد لهذا االتحاد وما تزال
عهدة رئاسته مناطة بجمعيتنا وما يزال الدكتور كمال شرف رئيسا ً لهذا االتحاد المنتخب في المؤتمر الثالث
عشر إلتحاد االقتصاديين العرب  .وكما ذكرنا فقد حاولنا الحصول على مقر مناسب ليكون مقرا ً لالتحاد
بدمشق إال أن هذا األمر لم يتم حتى اآلن ما حد من امكانية متابعة االتصاالت مع الجمعيات االقتصادية
العربية األخرى بخصوص المقر بدمشقً .
 -6تنظيم سجالت الجمعية وإعداد قاعدة معلومات لألعضاء إضافة لترتيب نظام جديد لمكتبة الجمعية.
ً-7إجراء صيانة شاملة للمقر سواء من ناحية شبكة المياه أو الشبكة الكهربائية وكذلك التجهيزات المكتبية
وكان مقر الجمعية مفتوحا ً بشكل دائم أمام أعضاء الجمعية والزوار يوميا ً من الساعة العاشرة صباحا ً حتى
الساعة الثانية بعد الظهر باستثناء أيام العطلً .
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ً

ثالثًا اً-الوضعًالماليً ً
من المعروف أيها الزمالء أن أية جمعية اليمكن أن تعيش وتنشط في أداء دورها ومهامها بالشكل
المطلوب اعتمادا ً على رسوم االنتساب اليها واشتراكات أعضائها فقط  .حيث البد لها من وجود
جهات عامة داعمة و أعضاء مؤازرين يدعمون هذه الجمعية  .وقد أدت الظروف الصعبة
الراهنة إلى توقيف معونة

وزارة الشؤون االجتماعية السنوية للجمعية وكذلك مساهمات

األعضاء المؤازرين ما جعل الجمعية تعمد إلى ترشيد نفقاتها إلى أقصى الحدود الممكنة اعتمادا ً
على عوائد ودائعها البنكية الموظفة في المصرف التجاري منذ سنوات طويلة  .وفي عام 2015
وفي إطار التحضير لالحتفالية بتأسيس الجمعية  ،تلقت الجمعية دعما ً ماليا ً بمبلغ  200ألف ليرة
من غرفة تجارة دمشق و 200ألف ليرة من اتحاد المصدرين السوريين و 500ألف ليرة من
رجل األعمال السيد محمد حمشو  ،حيث ساهمت هذه التبرعات في تغطية نفقات االحتفالية
بتأسيس الجمعية .وتقدم تقارير مدقق الحسابات التفاصيل الوافية حول الحسابات الختامية
وميزانيات الجمعية عن األعوام  2011و 2012و  2013و 2014المعروضة عليكم  .أما فيما
يتعلق بعام  2015فإن التقريرالمرفق يبين ايرادات ونفقات الجمعية لغاية  . 2015/10/31كما
نرفق بهذا التقرير الموازنة التقديرية للجمعية لعام . 2016
في الختام يتقدم مجلس االدارة إلى جمعيتكم الموقرة بخالص الشكر والتقدير لثقتكم التي منحتموها
له والتي كانت حافزا ً كبيرا ً له لبذل ما يستطيع خالل الفترة المنصرمة وضمن الظروف الصعبة
التي تشهدها سورية ليكون أهالً لهذه الثقة  .ونتمنى الجتماعنا هذا التوصل إلى نتائج مرضية
تعزز مسيرة الجمعية كمنبر حر مستقل يستوعب كافة اآلراء واألفكار التي تخدم مصلحة الوطن
ووحدته وتطوره وتقدمه ويتسع لكافة أبنائه على اختالف آرائهم ومعتقداتهم  .كما نأمل أن تتحسن
الظروف التي يعيشها بلدنا الحبيب ليستطيع مجلس االدارة القادم متابعة مسيرة الجمعية بمزيد
من النجاح والتقدم .

أمين السر تكليفا

رئيس مجلس االدارة

هنا الحسيني

الدكتور كمال شرف
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تقريرًعنًحساباتًالجمعيةًموقوفااًبتاريخًً 2015/10/31
أو ًلاً-اليراداتً ً
بلغتًايراداتًالجمعيةًلغايةًً2015/10/31كماًيليً :
900000

اعانات

597690

ًفوائدًالودائعًالبالغةًً7.5مليونًليرةًسوريةًلدىًالمصرفًالتجاريًالسوري

8100

ايرادات الصندوق ( اشتراكات ورسوم انتساب)

1505790

ً

ًالمجموعًمليونًوخمسمائةًوخمسةًآلفًوسبعمائةًوتسعونًليرةًسوريةً ً

ثانيًا اً-النفقات
بلغتًنففاتًالجمعيةًحتىًتاريخًً2015/10/31كماًيليً :
147650

نفقات االحتفالية بتأسيس الجمعية ( بما فيها الضيافة والمطبوعات)

190500

شراء حاسب جديد مع توابعه

35000

طباعة  100مجلد من أوراق الحلقات النقاشية التي تمت عام 2014

190000

مكافآت شهرية للعامل لدى الجمعية

125000

نفقاتًالكهرباءًوالهاتفًوالمياهًوالقرطاسيةًوالصيانةًوالضيافةًونفقاتًنثريةً

13500

األجار السنوي للمقر

10000

اتعابًمحاسبًالجمعيةًلنجازًًالحساباتًًالختاميةًوميزانيةًعامً2014

10000

اتعابًمفتشًالحساباتًلنجازًتدقيقًومراجعةًالحساباتًًالختاميةًوميزانيةًعامً2014

1690

عموالت مصرفية

3750

عمولة اصدار دفتر شيكات

727090

ً

ًالمجموعًسبعمائةًوسبعًوعشرونًالفًوتسعونًليرةًسوريةً ً
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778700
ليرةًسوريةً ً

ً

ًالوفرًالمتحققًحتىًتاربخهًً:سبعمائةًوثمانًسبعونًالفًوسبعمائةً

ً
مشروعًالموازنةًالتقديريةًًللجمعيةًلعامًً 2016
ً
أو ًلاً-اليراداتً ً
ً
200000

اعانات

20000

اشتراكات ورسوم انتساب االعضاء

5000

مبيع مطبوعات الجمعية

640000

فوائد أموال الجمعية المودعة بالبنك التجاري السوري

ً865000

ً

ًمجموعًاليراداتًثمانمائةًوخمسًوستونًألفًليرةًسوريةً ً

ً

ثانيًا اً-النفقاتً ً
240000

مكافأة العاملين في الجمعية

180000

بريد وهاتف وماء وكهرباء

60000

قرطاسية

15000

ايجار المقر

150000

أثاث وتجهيزات

220000

أنشطة ثقافية

ً865000

ً

ًمجموعًالنفقاتًثمانمائةًوخمسًوستونًألفًليرةًسوريةً ً
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