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 موميةالع جمعيةالى اجتماع ال تقرير مجلس االدارة

 2017لغاية نيسان  2015ثاني التشرين من  خالل الفترة  عن عمله

 

 جمعية العمومية الزميالت والزمالء أعضاء ال

 عن أعماله ونشاطيرهذا التقرقدم لكم ي، وأن  مل ترحيبجأ حب بكمأن يريسر مجلس االدارة 

 .   2017ولغاية نيسان  2015ثاني المن تشرين ممتدة خالل الفترة الالجمعية 

 الزميالت والزمالء 

بشكل ولبي على مجمل مكرنات الحياة  2011مزمة التي تعيشاا وررية مذذ ذاارأثرت األ

ومن ضمذاا أنشطة جمعية العلرم االقتصادية اعية والثقافية في البالد ، االقتصادية واالجتم

التكيف مع هذه  علىخالل الفترة المذصرمة ارة مافي ووعه مجلس االد ، وقد عملالسررية 

 الجمعية وأداء التي واهمت في اوتمرار عملوالفعاليات عدد من األنشطة الظروف والقيام ب

 وهر ما نرضحه فيما يلي: وتعزيز مكانتاا العلمية دورها 

 :العلميالنشاط  -أوالا 

على كافة األفكار واآلراء كمذبر مذفتح   واويدورها األ، خالل الفترة المذصرمة الجمعية تابعت 

رات ومذعكسات يوتأث،  في دراوة وتحليل ومتابعة األوضاع االقتصادية واالجتماعية في وررية

واقتراح الحلرل واالجراءات ،  تسليط األضراء على مراقع الخطأ والخلل فيااو، األمزمة علياا 

وراء من خالل ندوة الثالثاء  ة البذاء واإلعمارواالوتعداد لمرحلة إعاد ، المذاوبة لمعالجتاا

 . االقتصادية أو من حلقات الذقاش وورش العمل والذدوات المتخصصة 

 -في المركز الثقافي العربي ضمن ندوة الثالثاء االقتصادية  محاضرات  5اقامة  ت وقد تم

 تذاولت المراضيع التالية :أبررمانة 

 الماذدس الزراعي حسان قطذا  – أثر األمزمة على القطاع الزراعي -1

 الزميل محمد مزهير تغلبي  –اضاءات على مستقبل إعادة البذاء في وررية  -1

 الزميل فؤاد اللحام  -رؤية إلعادة تأهيل الصذاعة السررية  -2
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 الماذدس الزراعي حسان قطذا -رؤية لتطرير القطاع الزراعي  -3

الزميل د.عامر  –األمزمة  مرتكز التذمية ومخرج: المشروعات الصغيرة والمتروطة  -4

 خربرطلي 

 حلقات نقاشية في مقر الجمعية تناولت المواضيع التالية : 4كما عقدت الجمعية 

 الزميل د. علي كذعان  –الرضع الذقدي في وررية  -1

 الزميل د. نبيل وكر  –؟ التشاركية ضرورة أم خيار  -2

 الزميل د.مزياد أيرب عربش  –ة في ورريتذمية اإلقليمية إلعادة اإلعمار مقاربة ال  -3

 الزميل د. نبيل مرمزوق ومزكي محشي –القطاع غير المذظم في وررية  -4

 مع عدد من الجهات  كما قامت الجمعية بمجموعة من األنشطة المشتركة خالل الفترة السابقة

 تضمنت ما يلي:

 ما رومز بدمشقت الذسيجية في فذدق دااورشة عمل بالتعاون مع االتحاد العربي للصذاع -1

 قدم ورقة العمل  (  الراقع ومتطلبات الذارض –الصذاعات الذسيجية في وررية  )تحت عذران  

 فياا الزميل فؤاد اللحام . 

 ورق العمل ) ندوة بالتعاون مع االتحاد العام لذقابات العمال  بمقر االتحاد تحت عذران  -2

 يخ أوغليقدم ورقة العمل فياا الزميل عصام الش ( في وررية

 ندوة مشتركة مع غرفة تجارة دمشق وكلية االقتصاد بجامعة دمشق  بمقر غرفة تجارة  -3

 تم  فياا تقديم( الطبقة الروطى : حاملة التذمية  وركيزة االوتقرار االجتماعي  )دمشق بعذران 

 ورقتي عمل من قبل د. كريم أبر حالوة ود. مزياد مزنبرعة. 

مجلس االدارة المحاضرات على مرقع الجمعية االلكتروني. كما يقرم وقد تم تذزيل هذه األوراق و

 ويرمزع الحقاً.   CDقرص مدمج وفي الحلقات الذقاشية في مجلد خاص  الذدوات وبطباعة 

من خالل ندوة الثالثاء االقتصادية بمحاضرة   2017لعام  الجمعية نشاطاا العلمي باشرتكما 

دور التذرع أبررمانة بعذران  –المركز الثقافي العربي  للزميل الدكترر مزياد أيرب عربش  في

 . اإلقتصادي في صياغة الذمراج التذمري السرري : الرؤية الرطذية والمحددات

التحوالت )  بعذرالقادم محاضرة أيار  شارالرابع من  كما ويقدم الزميل الدكترر مذير الحمش في

 . (افي النظام االقتصادي الدولي : صعود الصين وروسي

االتفاق مع الايئة السررية  األهلي تم عمع الجمعيات وهيئات المجتمالجمعية وفي اطار تعاون 

) اثر االجراءات والتدابير القسرية أحادية الجانب لشؤون األورة والسكان على اطالق دراوة 

كتبة أيار في م 2على األسرة السورية ( وذلك في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثالثاء 

 .األسد بدمشق والدعوة عامة  
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 : قامت الجمعية بعدد من األنشطة العلمية األخرى من أهمها اضافة لما تقدم  

على مرافقة ومزارة الشؤون االجتماعية والعمل على احداث مركز للدروات الحصرل  -1

 .  5/10/2016تاريخ  2807بمرجب كتاباا رقم  واألبحاث االقتصادية في الجمعية

ومزارة الشؤون االجتماعية والعمل من حيث المبدأ على تعاون ل على مرافقة الحصر  -2

تاريخ  6182وجاات دولية أخرى بمرجب كتاباا رقم   الجمعية مع مذظمات األمم المتحدة

27/12/2016. 

بحثين حرل الرضع االقتصادي عن اجراء مسابقة ألفضل  3/10/2016اإلعالن بتاريخ  -3

للباحثين الشباب   تين األولىوقد تم تخصيص جائز.  جة مشاكلهالراهن في وررية ووبل معال

كالً من وذة و الثانية  للباحثين من  الفئات العمرية األخرى .ووتمذح الجمعية  35دون ون  

على الرغم إال أنه ألف ليرة وررية لكل بحث .  150لبحثين الفائزين جائزة تشجيعية قيمتاا ا

إال أن الجمعية لم تتلق ورى  2017حتى نااية  شار ذاار من  تمديد فترة تقديم األبحاث 

 . ينمذاوب ين بحث

مفاتحة العديد من الرمزارات و الجاات العامة والجامعات والمعاهد العامة والخاصة برغبة  -4

وتم عقد اجتماعات مع ، الجمعية في التعاون معاا في المجاالت اات االهتمام المشترك 

ج األمم المتحدة رري واالتحاد العام لذقابات العمال وبرناممركز األعمال والمؤوسات الس

مجلس االدارة في ورشة عمل  شارك مزميالن منباذا الخصرص حيث اإلنمائي بدمشق 

 بالتعاون مع ومزارة الشؤون االجتماعية والعملالبرنامج  التمريل المتذاهي الصغر التي نظماا

 . لمدة يرمين 

ين في طرطرس والالاقية نشاطاتاما بعقد الذدوات يتابع فرعا الجمعية غير المشار -5

والمحاضرات في العديد من المدن والمذاطق في هاتين المحافظتين والتي تتذاول العديد من 

 القضايا االقتصادية الراهذة . 

ا   التعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بدمشق -ثانيا

على طلب الجمعية للتعاون مع  في ضرء مرافقة ومزارة الشؤون االجتماعية والعمل

برنامج األمم المتحدة  تم االتفاق معمذظمات األمم المتحدة وجاات دولية اخرى ، 

اإلنمائي بدمشق على قيام الجمعية بإعداد دراوة عن فرص العمل ووبل العيش في 

وقد تم إعالم مديرية  وررية خالل المرحلة الحالية وعلى المدى المتروط والطريل 

تاريخ  18االجتماعية والعمل بدمشق  بذلك بمرجب كتاب الجمعية رقم  الشؤون

15/3/2017 . 

ورغبة من مجلس االدارة بمشاركة الزمالء المختصين في هذا المجال بإعداد  كما أنه

تاريخ  22على كافة الزمالء بالكتاب رقم   عميم المخطط األولي للدراوةتتم الدراوة ، 

  المتضمن ما يلي: 29/3/2017
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المرحلة الحالية ومذعكسات الك  رؤية مستقبلية لالولريات االقتصادية واالجتماعية في -

 على عرض وطلب

 مرحلة اعادة االعمار قرةالعمل في -

 العرض المترقع من قرة العمل  -

 الحالية لتأمين فرص العمل ووبل المعيشة للسكان  ترقعاتال -

 اقتراحات لفرص ومشاريع العادة االعمار في المدن والمذاطق الحضرية والريف في  -

 المحافظات المختارة

 الصذاعات المطلربة وفرص العمل في قطاع الصذاعات التحريلية ) التصذيع الزراعي والغذائي(  -

 العمل ووبل في تامين فرص التي تلعب دوراً المشاريع الصغيرة والمتذاهية الصغروالتشغيل الذاتي  -

 العيش المطلربة. 

 للمذشات العامة والخاصة والصغيرةوالمستقبلية  في تامين الحاجات الحالية ودوره التدريب والتاهيل  -

 .والمتذاهية الصغر 

 للسكان  تامين وبل العيشأجل في المطلرب الدعم المادي غير الغذائي  -

تروطة االجل وخاصة في مجال من فرص العمل قصيرة وم تقديرات الحالية والمستقبليةال -

 الصذاعةوالزراعة

 على المسترى الرطذي  والخدمات المرتبطة باا

الترجاات الحالية والمستقبلية للتدريب والتأهيل واالنتقال الماذي لقرة العمل ومجاالت التدريب  -

 الالمزمة 

 المقترح احداثاا .  القائمة حالياً والمؤوساتمؤوسات التدريب الترجاات الحالية والمستقبلية لدعم  -

لدعم المؤوسات  دور المذظمات الدولية في تقديم الدعم المادي والفذي والمساعدات غير الغذائية  -

 عملية وفي  الراهن الرقت فياالنتاجية العامة والخاصة لتلبية متطلبات فرص العمل ووبل العيش 

 .والمتروط القصير المدى إعادةاإلعمارعلى

على كافة الزمالء الذين تترفر أرقام هراتفام لدى الجمعية ومن خالل المذكرر يم الكتابمتم تعقد و

والطلب ممن لديه الخبرة  مجمرعة )جمعية العلرم االقتصادية السررية ( على الراتس ذب  والفايبر

في مرعد أقصاه إعالم مجلس االدارة بذلك  وارفاق ويرته الذاتية  بالمشاركة في هذه الدراوةوالرغبة 

 . وقد تمت االوتجابة من عدد من الزميالت والزمالء بلغ عددهم وبعة.  2017/ 5/4

ا   الوضع التنظيمي   -ثالثا

إلى رفد مجلس االدارة بدماء وكفاءات  اعضاء 9إلى  7ء مجلس االدارة من أدى مزيادة عدد أعضا

لعلمية والتذظيمية ماامه بالشكل المعتاد في ادارة شؤون الجمعية امجلس االدارة جديدة . وقد مارس 

 والمالية واالدارية وكما يلي:

لمتابعة عمل الجمعية ونشاطاتاا بحضرر بشكل دوري ومذتظم جلسة  25عقد مجلس االدارة   -1

  . ألوباب مبررةفي بعض األحيان  كافة أعضاء المجلس إال من تغيب عن الحضرر
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  . أعضاء جدد  10قبرل انتساب  تم  -2

أما بالذسبة لفرع حلب  .طرطرسب غير المشار الجمعية  ة لفرعإعادة تشكيل اللجذة االداري -3

  .المشار رومياً  فال ترجد أية معلرمات عن واقع هذا الفرع بسبب األوضاع الراهذة في حلب

اا من يمكذ  بذل مجلس اإلدارة جارداً حثيثة مع كافة المسؤولين  لتأمين مقر مذاوب للجمعية  -4

لقضايا ل يليق بمكانتاا العلمية ودورها الريادي في متابعة اأنشطتاا  وفعالياتاا  بشك مماروة

ً مع اتحاد االقتصاديين العرب. ورغم االقتصادية واالجتماعية و ليكرن المكان مقراً مشتركا

م تأمين الرعرد العديدة التي تلقاها مجلس االدارة من عدة جاات باذا الخصرص إال أنه  لم يت

ال الجارد تبذل في هذا المجال حيث تمت اثارة هذا وما تزالمقر المذاوب حتى اآلن 

   .والعمل المرضرع مجددا في لقاء مجلس ادارة الجمعية مع السيدة ومزيرة الشؤون االجتماعية

ما يزال وضع اتحاد االقتصاديين العرب على حاله حيث لم يعقد أي مؤتمر جديد لاذا االتحاد  -5

ً لاذا االتحاوما تزال عادة رئاوته مذاطة بجمعيتذا وما  د يزال الدكترر كمال شرف رئيسا

إلتحاد االقتصاديين العرب . وكما اكرنا فقد حاولذا الحصرل الثالث عشرالمذتخب في المؤتمر

د من على مقر مذاوب ليكرن مقراً لالتحاد بدمشق إال أن هذا األمر لم يتم حتى اآلن ما ح  

 جعل مقره العربية األخرى بخصرص  امكانية متابعة االتصاالت مع الجمعيات االقتصادية

 بدمشق. 

ويغتذم المجلس هذه المذاوبة  ، إعادة تفعيل مرقع الجمعية االلكترونية وبريدها االلكتروني -6

وللزميل ومير العيطة الوتضافته هذا المرقع ( مفارم ) ليعرب عن شكره وتقديره لمرقع 

كما تم اجراء  .بشكل مستمرع وتذزيل مخرجات الجمعية العلمية وأخبارها على هذا المرق

الصيانات الالمزمة لمقر الجمعية وشراء بطارية ومحرل لضمان اوتمرار العمل خالل فترة 

 .انقطاع التيار الكاربائي

واتس )بغية اوتمرار التراصل بين  مجلس االدارة وأعضاء الجمعية  تم تشكيل مجمرعة  -7

هراتفام   ومعروفة أرقام (  رويداند )من أعضاء الجمعية من تترفر لديام  هراتف  (ذب

ويتم االوتفادة من هذه المجمرعة بابالغ أعضائاا بكافة األخبار . الخليرية للجمعية 

والمستجدات المتعلقة بذشاط الجمعية كما يتم من خاللاا تبادل اآلراء والمذاقشات حرل 

  باختصاص الجمعية .  من األخبار والقضايا الراهذة اات العالقة دالعددي

الجمعية ويتم تزويد من يرغب من  تم تصميم واصدار هرية عضرية جديدة  ألعضاء -8

 األعضاء الراغبين باذه الارية .

ا رابع  الوضع المالي  -ا

من المعروف أياا الزمالء أن أية جمعية اليمكن أن تعيش وتذشط في أداء دورها ومااماا بالشكل 

شتراكات أعضائاا فقط . حيث البد لاا من وجرد المطلرب اعتماداً على رورم االنتساب الياا وا

جاات عامة داعمة وأعضاء مؤامزرين يدعمرن هذه الجمعية . وقد أدت الظروف الصعبة الراهذة 

وكذلك  مذذ عدة وذرات السذرية للجمعيةوالعمل ومزارة الشؤون االجتماعية  إلى ترقيف معرنة
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تعمد إلى ترشيد نفقاتاا إلى أقصى ية ما جعل الجمعاآلخرين ، عضاء المؤامزرين مساهمات األ

الحدود الممكذة اعتماداً على عرائد ودائعاا البذكية المرظفة في المصرف التجاري مذذ وذرات 

ألف ليرة من غرفة تجارة دمشق  500تلقت الجمعية دعماً مالياً بمبلغ  2016طريلة . وفي عام 

حيث  ية من الزميل أديب األشقر ألف ليرة ورر 50ومحمد حمشر الزميل ألف ليرة من  500و

مدفأة غامز بالجمعية . كما تلقت الجمعية تبرعاً نفقات  جزء من واهمت هذه التبرعات في تغطية

يثين من الشركة السررية الكررية لالتصاالت . دوجاامزي هاتف حالصذاعية من مجمرعة دعبرل 

   يعام عنالجمعية  ةوميزاني اميالخت دم تقرير مدقق الحسابات التفاصيل الرافية حرل الحسابيقو

واالقتراح برفع   2017. كما نرفق باذا التقرير المرامزنة التقديرية للجمعية لعام  2016و 2015

 االشتراك السذري إلى خمسمائة ليرة وررية وذريا لكل عضر .

اا إلى خسارة الجمعية عدداً من أعضائبكل أوف يرد مجلس ادارة الجمعية أن يشير  في الختام 

الذين وافتام المذية خالل الفترة المذصرمة ممن قدمرا خدمات جليلة للجمعية وواهمرا في ادارتاا 

و أنشطتاا  وهم الزمالء : فاروق التمام ،  د. صباح بقجه جي ، د. مطانيرس حبيب ، د. وليم 

 ياوين ، د. فؤاد دهمان ، عبد الكريم أبامزيد، أحمد أوعد عياش ومحمرد رنكر . 

بخالص الشكر والتقدير لثقتكم التي مذحتمرها  يكم إل هذه المذاوبة ليتقدم  مجلس االدارة يغتذمكما  

ً له  لبذل ما يستطيع  ز مسيرة الجمعية كمذبر حر يتعز على للعملله والتي كانت حافزاً كبيرا

ع مستقل يسترعب كافة اآلراء واألفكار التي تخدم مصلحة الرطن ووحدته وتطرره وتقدمه ويتس

عيشاا بلدنا تنأمل أن تتحسن الظروف التي  افة أبذائه على اختالف ذرائام ومعتقداتام . كمالك

 بمزيد من الذجاح والتقدم . تاامتابعة مسير لتتمكن الجمعية من   الحبيب

 

 رئيس مجلس االدارة       أمين السر

 الدكترر كمال شرف       اللحام  فؤاد

 

 

    

       


