تقرير مجلس االدارة الى اجتماع الجمعية العمومية
عن عمله خالل الفترة من نيسان  2017لغاية شباط 2018

الزميالت والزمالء أعضاء الجمعية العمومية
يسرمجلس االدارة أن يقدم لكم هذا التقريرعن أعماله ونشاط الجمعية خالل الفترة الممتدة من
تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السابق في نيسان  2017ولغاية شباط . 2018
أوالا -النشاط العلمي:
تابع مجلس االدارة خالل الفترة الماضية عمله في اقامة العديد من األنشطة والفعاليات التي
ساهمت في استمرار عمل الجمعية وأداء دورها وتعزيز مكانتها العلمية كمنبر منفتح على كافة
األفكار واآلراء في دراسة وتحليل ومتابعة األوضاع االقتصادية واالجتماعية في سورية ،
وتأثيرات ومنعكسات األزمة عليها  ،وتسليط األضواء على مواقع الخطأ والخلل فيها  ،واقتراح
الحلول واالجراءات المناسبة لمعالجتها  ،واالستعداد لمرحلة إعادة البناء واإلعمار سواء من
خالل ندوة الثالثاء االقتصادية أو حلقات النقاش وورش العمل والندوات المتخصصة  ،كما هو
مبين فيما يلي:
 -1ندوة الثالثاء االقتصادية
تابعت الجمعية عقد ندوة الثالثاء االقتصادية في المركز الثقافي العربي بابي رمانة بشكل شهري
حيث تم تقديم ثمان محاضرات تناولت المواضيع التالية:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

دور التنوع االقتصادي في صياغة النموذج التنموي السوري  -د .زياد أيوب عربش
التحوالت في النظام الدولي  -تراجع الغرب وصعود روسيا والصين  -د .منير الحمش
 د .سنان علي ديباألجور وتكاليف المعيشة
 د .رشا سيروبتمويل إعادة اإلعمار
 الباحث بشار المنيرالتنمية الشاملة وعالقتها بالوعي المجتمعي
 د .رسالن خضوراآلثار االقتصادية القتصاد الظل
 الباحث فؤاد اللحاماضاءات على التشابك الزراعي الصناعي في سورية
 الباحثة رانية عبد ربهتقييم األثر االقتصادي للنواظم التشريعية
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 -2الحلقات النقاشية
عقدت الجمعية حلقتين نقاشيتين في مقرها تناولتا الموضوعين التاليين:
الباحث زكي محشي
الدكتور نبيل مرزوق

 -1التصدع االجتماعي في سورية
 -2التنمية والعدالة
 -3الندوات وورش العمل :

عقدت الجمعية ندوة مشتركة مع غرفة تجارة دمشق وكلية االقتصاد في جامعة دمشق
حول الطبقة الوسطى في غرفة تجارة دمشق .قدمت فيها ورقتان األولى بعنوان الطبقة
الوسطى من وجهة نظر اقتصادية للدكتور زياد زنبوعة  ،والثانية بعنوان الوضع الراهن
للطبقة الوسطى للدكتور كريم أبو حالوة .
كما تعاونت الجمعية مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بدمشق في اقامة ورشة عمل
مشتركة في فندق الداما روز حول التشغيل وسبل العيش في سورية  .قدم فيها الزميالن
فؤاد اللحام وعصام الشيخ أوغلي عرضا ً حول الموضوع .
وقد تم تنزيل هذه األوراق والمحاضرات على موقع الجمعية االلكتروني وسيقوم
مجلس االدارة بطباعة الندوات والحلقات النقاشية لعامي  2016و 2017في مجلد خاص
لكل عام  .كما باشرت الجمعية باإلعداد لنشاطها العلمي في عام  2018بمتابعة عقد ندوة
الثالثار االقتصادية اعتبارا ً من شهر نيسان القادم .
 -4نشاط فروع الجمعية :
تابع فرع الالذقية نشاطه العلمي من خالل تقديم مجموعة من المحاضرات في المركز
الثقافي في الالذقية وجبلة تناولت المواضيع التالية :الكوابح االجتماعية للتغيرات
االقتصادية  ،التشاركية  ،الطبقة الوسطى ،التنمية االدارية  ،األجور وتكاليف المعيشة،
المشاريع الصغيرة  ،الحوكمة واالدارة الرشيدة  ،االنعكاسات االجتماعية لألزمة ،
مؤسسات التنشئة االجتماعية ،االصالح االداري  ،النهج التنموي  ،الجودة ومعاييرها
الدولية ....
كما قام فرع طرطوس بتقدم مجموعة من المحاضرات تناولت المواضيع التالية:
االصالح االداري ،المشروعات الصغيرة  ،االقتصاد السوري ،النظام الضريبي ، ،فساد
المنظمات  ،االقتصاد المعرفي ،سوق األوراق المالية  ،التجربة الصينية.
أما بالنسبة لفرع حلب فلم يقم بأي نشاط خالل سنوات األزمة و تبحث الجمعية حاليا ً
امكانية تفعيله من جديد..
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 -5جائزة الجمعية العلمية :
في اطار العمل على تشجيع البحوث االقتصادية  ،أعلنت الجمعية بتاريخ 2016/10/3
عن مسابقة للبحوث حول القضايا االقتصادية الراهنة في سورية ومنح جائزتين قيمة كل
منهما  150ألف ليرة سورية االولى للباحثين الشباب والثانية للباحثين االخرين  .وتم
تعميم هذا االعالن على عدد واسع من الوزارات والجهات العامة والخاصة بما فيها
الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة وكلك اعضاء الجمعية والباحثين المتعاونين
معها .وتم تمديد فترة تقديم االبحاث من  2017/1/3لغاية شهر اذار  . 2017حيث
تلقت الجمعية بحثين فقط وقد تم تكليف لجنة من مجلس االدارة لدراستهما وتقييمها وقد
خلصت اللجنة الى عدم منح الجائزة ألي من البحثين .
ثانيا ا-التعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بدمشق
في ضوء موافقة وزارة الشؤون االجتماعية والعمل على طلب الجمعية للتعاون مع
منظمات األمم المتحدة وجهات دولية اخرى  ،تم االتفاق بين الجمعية وبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي بدمشق على إعداد دراسة عن فرص العمل وسبل العيش في سورية
ودراسة عن تحليل سلسلة القيمة للقمح  .وقد تم إنجاز هاتين الدراستين وقبولهما من قبل
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بدمشق  .وقد حققت هاتان الدراستان دخالً صافيا ً للجمعية
بلغ نحو  3523100ليرة سورية منها  3089100ل .س في عام  2017والباقي في عام
 . 2018وقد تم وضع هذا االيراد كوديعة سنوية في حساب الجمعية لدى المصرف
التجاري السوري فرع  6لالستفادة من عوائدها في تغطية نفقات الجمعية  .وقد شارك
في إعداد ومراجعة دراسة فرص العمل وسبل العيش مجموعة من الزمالء المختصين
الذين أبدوا رغبتهم واستعدادهم للمشاركة في إعداد هذه الدراسة عندما أعلن مجلس
االدارة عن فتح باب المشاركة من الزمالء المختصين من أعضاء الجمعية في هذا
المجال  .كما شارك في اعداد هذه الدراسة نحو  40باحث رئيسي ومساعد في
المحافظات الست التي شملتها الدراسة وهي ( دمشق  ،ريف دمشق ،حمص ،طرطوس ،
حلب  ،الحسكة ) .
ثالثا ا -الوضع التنظيمي
تمت زيادة عدد أعضاء مجلس االدارة من  7إلى  9اعضاء وقد مارس مجلس االدارة مهامه بالشكل
المعتاد في ادارة شؤون الجمعية العلمية والتنظيمية والمالية واالدارية وكما يلي:
 -1عقد مجلس االدارة منذ انتخابه بتاريخ  2015 /11/21وحتى نهاية شباط الماضي 37
اجتماعا ً منها  20اجتماعا ً لغاية علم  2016و  14اجتماعا ً في عام  2017و 3اجتماعات في
عام  . 2018وكانت هذه االجتماعات تعقد بشكل دوري ومنتظم مرة أو أكثر في كل شهر
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حسب الضرورة لمتابعة عمل الجمعية ونشاطاتها بحضور كافة أعضاء المجلس إال من تغيب
عن الحضور في بعض األحيان ألسباب مبررة.
 -2تم قبول انتساب  14عضوا ً جديدا ً الى الجمعية .
 -3يستمر مجلس اإلدارة ببذل جهود حثيثة مع كافة المسؤولين لتأمين مقر مناسب للجمعية
يمكنّها من ممارسة أنشطتها وفعالياتها بشكل يليق بمكانتها العلمية ودورها الريادي في
متابعة القضايا االقتصادية واالجتماعية وليكون 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 حتى اآلن في هذا المجال.
 -4ما 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 المؤتمرالثالث عشرإلتحاد 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 جعل مقره
بدمشق.
 -5إعادة تفعيل موقع الجمعية االلكترونية وبريدها االلكتروني ،ويغتنم المجلس هذه المناسبة
ليجدد شكره وتقديره لموقع ( مفهوم ) االلكتروني وللزميل سمير العيطة الستضافته هذا
الموقع وتنزيل مخرجات الجمعية العلمية وأخبارها على هذا الموقع بشكل مستمر.
 -6بغية استمرار التواصل بين مجلس االدارة وأعضاء الجمعية تم تشكيل مجموعة (واتس
آب) باسم جمعية العلوم االقتصادية من أعضاء الجمعية من تتوفر لديهم هواتف ( ذكية )
ومعروفة أرقام هواتفهم الخليوية للجمعية  .ويتم االستفادة من هذه المجموعة بابالغ أعضائها
بكافة األخبار والمستجدات المتعلقة بنشاط الجمعية كما يتم من خاللها تبادل اآلراء
والمناقشات حول العدديد من األخبار والقضايا الراهنة ذات العالقة باختصاص الجمعية .
 -7تم تصميم واصدار هوية عضوية جديدة ألعضاء الجمعية ويتم تزويد من يرغب من
األعضاء الراغبين بهذه الهوية .
رابعا ا -الوضع المالي
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 وخاصة داعمة وأعضاء مؤازرين يدعمون هذه الجمعية  .وقد أدت الظروف
الصعبة الراهنة إلى توقيف معونة وزارة الشؤون االجتماعية والعمل السنوية للجمعية منذ عدة
سنوات وكذلك مساهمات األعضاء المؤازرين اآلخرين  ،ما جعل الجمعية تعمد إلى ترشيد نفقاتها
إلى أقصى الحدود الممكنة اعتمادا ً على عوائد ودائعها البنكية الموظفة في المصرف التجاري منذ
سنوات طويلة  .وقد سبق أن وافقت الجمعية العمومية في اجتماعها السابق على رفع رسم
4

االشتراك السنوي ألعضاء الجمعية إلى  500ل.س سنويا ً اعتبارا ً من عام  2018ويجري حاليا ً
متابعة نشر هذا التعديل رسميا ً .
وخالل العام الماضي تلقت الجمعية مجموعة من المفروشات المكتبية ( طاوالت وكراسي
ومكاتب مستعملة ) هدية من المركز السوري لبحوث السياسات .
وفي عام  2018تلقت الجمعية دعما ً ماليا ً بمبلغ  500ألف ليرة من غرفة تجارة دمشق التي
تعتبرمشكورة الجهة الوحيدة المستمرة في دعم الجمعية .ويتناول تقرير مدقق حسابات الجمعية
والحسابات الختامبة المعروضين عليكم في هذا االجتماع معلومات تفصيلية أكثر عن ايرادات
ونفقات الجمعية خالل عام  2017وخطتها لعامي  2018و. 2019

في الختام يغتنم مجلس االدارة هذه المناسبة ليتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير لثقتكم التي
منحتموها له والتي كانت حافزا ً كبيرا ً له لبذل ما يستطيع للعمل على تعزيز 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 من كافة أعضاء الجمعية
المشاركة بشكل أوسع في أنشطة وفعاليات الجمعية وأن تتحسن الظروف التي تعيشها بلدنا
الحبيب لتتمكن الجمعية من متابعة مسيرتها بمزيد من النجاح والتقدم .

أمين السر

رئيس مجلس االدارة

فؤاد اللحام

الدكتور كمال شرف
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