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 916االجتماعيةة والعمةر رقةم وزارة الشؤون  السورية بموجب قرار أشهرت جمعية العلوم االقتصادية 
 ن عامًا.و، وبذلك يكون قد مضى على احداثها خمس22/7/1965تاريخ 

 
 تهدف جمعية العلوم االقتصادية السورية إلى:

 النهوض باألبحاث المتعلقة بالعلوم االقتصادية. -1
 قة باقتصاديات األقطار العربية عامة والقطر العربي السوري خاصة.خدمة القضايا المتعل -2
المسةةاةمة مةةق االقتصةةادععن العةةرب  ةةي تحقعةةت األةةةداف االقتصةةادية القوميةةة لةمةةة العربيةةة  ةةي كا ةةة  -3

  أقطارةا.
 توثعت الروابط بعن جميق العاملعن  ي حقر العلوم االقتصادية. -4
 دععنالنهوض بالمستوى العلمي والمهني لالقتصا -5
 تاجها النمو االقتصادي واالجتماعي.حالمساةمة  ي تأمعن العناصر الفنية التي ي -6

 
 ةرو  علةم مختلة  تضم الجمعية نخبةة مةن االقتصةادععن السةوريعن الةذعن يمتللةون المعر ةة الن ريةة ب

كريةة عنتمون إلةى طعة  واسةق مةن التيةارات الف تل  المجاالت وإلى جانب الخبرة العملية  ي مخ االقتصاد 
 والمدارس االقتصادية.

 
ن غعةةر يةةة  ةةر  مشةةهر  ةةي محا  ةةة حلةةب، و رعةةاإلةةى جانةةب الجمعيةةة األم  ةةي دمشةةت، احةةدث للجمع

وطرطةةوس. كمةةا للجمعيةةة أعضةةان منتشةةرون  ةةي المحا  ةةات السةةورية مشةةهرين   ةةي محةةا  تي الالذقيةةة 
 األخرى.
 

نقاشةية تتعلةت باالقتصةاديات  لقةاتالجمعيةة علةى تن ةيم محاضةرات وح عملتمن أجر تحقعت أةدا ها 
العربية  القتصاديةمؤتمرات االالجمعية إلى تن يم  عمدتالعربية وباالقتصاد السوري على نحو خاص. كما 

رات االقتصةةادية  ةةي إلةةى المشةاركة  ةةي العدعةد مةةن المةؤتم ، إضةةا ةبالتعةاون مةةق اتحةاد االقتصةةادععن العةرب
 الداخر والخارج.

 
ندوة اقتصادية كر عةوم ثالثةان، عر ةت بنةدوة الثالثةان االقتصةادية، تمتةد  وقد درجت الجمعية على عقد

 .2011ندوة كان آخرةا  ي عام  24عدة أشهر سنويًا. وبلغ عدد الندوات 
 

يةةةة الخاصةةةة امج النةةةدوة علةةةى محاضةةةرات تناولةةةت مختلةةة  القضةةةايا والسياسةةةات التنموت بةةةر لواشةةةتم
والنقةةد والتسةةلع   والسةياحة واالتصةةاالت والطاقةةة واالنشةاناتجةارة والنقةةر والتةةأمعن بالصةناعة والزراعةةة والت

والمصارف والمالية. كما تصدت محاضةرات نةدوة الثالثةان االقتصةادية إلةى مواضةيق اقتصةاد السةو  ، دور 
الدولة  ي التنميةة، واألبعةاد االجتماعيةة واالنسةانية للتنميةة  ةي سةورية، والتخطةيط وآليةات السةو ، ودور 

تصاد السةوري، وةجةرة اللفةانات ، والتنميةة االقليميةة، وأزمةة الجفةاف  ةي المنطقةة الشةرقية، المرأة  ي االق
 ودراسات الجدوى االقتصادية، والمواصفات والمقاعيس، ومناخ االستثمار، واالقتصاد الريعي. 
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ضةخم معالجةة كالبعةةة والفسةاد والتالقضةايا اقتصةادية ملحةة تتطلةب الثالثةان نةدوة ولم تغفر محاضرات 

والفقةةر والبطالةةة ومشةةكلة السةةكن وعجةةز الموازنةةة، واألسةةعار واألجةةور والتشةةغعر وسةةو  العمةةر والضةةمان 
بقضةةايا االصةةال   الصةةحي واألمةةن الغةةذاةي ومعوقةةات النمةةو االقتصةةادي. كمةةا أولةةت النةةدوة اةتمامةةًا خاصةةاً 

دارة باألةةداف والحوكمةة  ةي الن ةام النقةدي والمصةارف والقطةا  ايداري والن ةام التربةوي واي واالقتصادي 
صةةةال  القطةةةا  العةةةام الصةةةناعي. كةةةذلك تناولةةةت  عمليةةةة االصةةةال  االقتصةةةادي وتطةةةوير القطةةةا  الخةةةاص واا

وربيةةة المتوسةةطية ، والتعةةاون فةةات  ةامةةة كالعولمةةة، والشةةرالة األ محاضةةرات النةةدوة بالبحةةث والتحلعةةر مل
األزمة االقتصادية العالمية، والصناعات الصغعرة  اللبناني ، ومن مة التجارة العالمية، وتداعيات –السوري 

والمتوسةةطة، والقطةةا  غعةةر المةةن م، والبحةةث العلمةةي/ والجةةودة وحمايةةة المسةةتهلك واالسةةتثمار األجنبةةي  ةةي 
وكةةةةةةةةةةةةر ةةةةةةةةةةةةةذو المحاضةةةةةةةةةةةةرات موجةةةةةةةةةةةةودة علةةةةةةةةةةةةى موقةةةةةةةةةةةةق الجمعيةةةةةةةةةةةةة األللترونةةةةةةةةةةةةي  سةةةةةةةةةةةةورية.
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رًا بالغ األةمية  ي إثارة اةتمام المواطنعن بالشةأن االقتصةادي، و ةي لعبت ندوة الثالثان االقتصادية دو 
كةذلك كانةةت نةةدوة تشةجيعهم علةةى المشةاركة  ةةي النقةةام و ةي تعمعةةت  همهةةم للقضةايا االقتصةةادية الراةنةةة. 

بغرض إتاحةة المجةال لتفاعةر اءران مةن أجةر التوصةر إلةى الثالثان منبرًا مفتوحًا لجميق االتجاةات الفكرية 
سةاحة حةرة للحةوار االقتصةادي لجميةق مصةلحة الةوطن. كمةا كانةت النةدوة   عد مشةتركة غاعتهةا النهاةيةةقوا

 القوى االجتماعية  ي القطر التي ترغب  ي المساةمة  ي عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية.
 

ي، و ي لسور كانت جمعية العلوم االقتصادية السورية سباقة  ي تسليط الضون على أوجا  االقتصاد ا
تصةادية ملحةة و ةي التألعةد علةى ضةرورة المبةادرة إلةى االصةال  علةى مختلة  إثارة النقةام حةول قضةايا اق

 تمر التأجعر.د باعتبارو مهمة ال تحالصع
 

استطاعت جمعية العلوم االقتصادية السورية أن تنجح  ي القيةام بةدورةا الهةام خةالل العقةود الخمسةة 
. وةةذا ال يعنةي بطبيعةة الحةال تقاللعتها كجمعية علمية أةلية غعةر حكوميةةالماضية ألنها حا  ت على اس

تجنب التعاون مق األجهزة التنفعذية بمةا يسةاعد علةى تعزيةز االقتصةاد السةوري.  مةن أولةى مهةام الجمعيةة 
 .قديم النصح والرأي لها لتجاوزةامساعدة األجهزة التنفعذية على التشاف عثرات االقتصاد السوري، وت

 
الجمعية  ي أدان دورةا من الحضور اللثع  للمهتمعن بالمحاضرات التةي تللقةى يس أدل على نجا  ول

 ي الندوة من طالب وأسةاتذة وأ كةاديمععن ومهنعةعن ومثقفةعن وعمةال وحةر ععن وسةعدات ومسةؤولعن وتجةار 
 عتها.بهم قاعة المركز الثقا ي العربي بالمزة على س عععن وسياسععن وصحفععن الذعن تضعتوصنا
 

 2010/  2/ 17كةالنور تعتبةر  ةي عةددةا الصةادر بتةاريخ جةادة ولعر ةذا النجةا  قةد جعةر صةحيفة 
نشاط الجمعية نموذجًا نوعيًا ممعزًا لواحدة من أبرز مؤسسات المجتمق المةدني، وتشةعد بالةدور الةذي تقةوم 

الدراسةةات بعمةةت  منوةةةةواالجتماعيةةة، بةةن نةةدوات الجمعيةةة  ةةي مجةةال التوعيةةة ونشةةر الثقا ةةة االقتصةةادية 
والبحةةوث التةةي تلقةةى  عهةةا وتنوعهةةا وحةةرص المحاضةةرين  عهةةا علةةى تألعةةد التةةرابط الوثعةةت بةةعن الةةوطني 

 واالقتصادي واالجتماعي.
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لعقةد حلقةات نقاشةية  امتديقتصر نشاط الجمعية على ندوة الثالثان االقتصادية، بر  لم ي كر األحوال 

ن المختصةعن للبحةث  ةي مواضةيق محةددة بهةدف الوصةول إلةى شارك  عهةا عةدد محةدود مةورشات عمر  و
استنتاجات وتوصيات ومقترحات عملية. وخالل العقود الخمسة الماضية ن مت الجمعية العدعد من حلقات 

 نقاشية وورشات العمر كما كان من مواضيعها التالي:
 دعم الصناعة الوطنية  ي سورية.  -
 الدول العربيةالصناعة النفطية  ي  ر العولمة ومكانة  -
 حول التلنولوجيا ) التقانة  ( -
 استراتعجية التقانة  ي سورية الواقق واء ا  -
  .النفط العربي و دور النفط االستراتعجي ومستقبلن االقتصادي -
والنتةةةاةج االقتصةةةادية وعالقتةةةن باقتصةةةاد السةةةو  بر الةةةدعم بةةةعن التوجهةةةات الراةنةةةة مسةةةتق -

 االجتماعي.
 .يةاألورب -الشرالة السورية   -
 .المنعكسات االقتصادية واالجتماعية لسياسات ر ق الدعم -
 .الن ام  العالمي الجدعد والتلتالت االقتصادية -
 .الن ام  العالمي الجدعد ومنعكساتن -
 .الن ام  العالمي الجدعد والدول النامية -
 .الن ام  العالمي الجدعد والمنطقة العربية -
 

تعةذر تن ةيم برنةامج نةدوة الثالثةان االقتصةادية قةد   وبالن ر لل ةروف الصةعبة التةي تمةر بهةا سةورية
تركعةةز نشةةاطها علةةى الحلقةةات النقاشةةية التةةي تناولةةت  ، ممةةا د ةةق الجمعيةةة إلةةى2014 – 2012لةعةةوام 

 المواضيق التالية:
 
 واقق األسعار بعن التحرير واالحتلار  ي سوريا؛    -
 .الزراعة والموارد الماةية -
  .األزمة: الواقق والمطلوبالسورية  ي  ر  الصناعة -
  .االنتعام المبكر والتنميةسورية نحو  :إعادة االعمار -
 . نموذج وطني للتنمية واالعمار االقتصاد السوري من المحنة واللبوة إلى النهوض -
 االقتصادي للبنان النهوض ومعزز مساند إلى مقعد الطاقة من قطا  مكون  -
 .  حالة الحماية االجتماعية  ي سورية -
عادة االعمار ة و ايدار  -     . ي سوريةاا
   .ايعمار عبر إعادة بنان اينسانإعادة  -
 .التغعر  ي أسعار الصرف وأثرو على التضخم ومستوى المعيشة -

للوصةول ختصاصةات ياتضةم زمةالن مةن مختلفةات وغالبًا ما كان يسبت الحلقات النقاشية جلسات عص   لةري 
القتصةةادي. وأسةةهمت الحلقةةات النقاشةةية وجلسةةات العصةة  الفكةةري  ةةي تحفعةةز جهةةات صةةيغ مناسةةبة لتفععةةر الحةةوار اإلةةى 

كما قامةت الجمعيةة بر ةق خالصةة عةدد مةن ةةذو الحلقةات   مختلفة لتن يم  عاليات لبلورة أنشطتها  ي التعامر مق األزمة.
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المعنية لوضةق ةةذو التوصةيات النقاشية وتوصياتها إلى رةاسة مجلس الوزران مبدية استعدادةا لتتعاون مق كا ة الجهات 
 موضق التنفعذ

 
 مناسبات مختلفة نذكر منها:  عاليات  ي جمعية العلوم االقتصادية السورية خالل عقودةا الخمس ن مت          
  و  1ندوة على ةامم االجتما  الثامن والعشرين لمجلس اتحاد االقتصادععن العةرب الةذي عقةد  ةي دمشةت  ةي

حول السو  العربية المشتركة وآ ةا  المسةتقبر. قةدم  عهةا الةدكتور مصةطفى  1998 من تشرين الثاني عام 2
.  "نحو رؤيةة مسةتقبلية لتفععةر السةو  العربيةة المشةتركة"اللثعري رةيس اتحاد االقتصادععن العرب بحثًا بعنوان 

بحثةًا بعنةوان بالد العربية كما قدم األستاذ برةان الدجاني األمعن العام التحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة لل
 ".من مة التجارة الحرة العربية اللبرى وآ ا  المستقبر"
  ةةي  نةةد   التةةي أقيمةةتجمعيةةة العلةةوم االقتصةةادية السةةورية  عامةةًا علةةى تأسةةيس 40ناسةةبة مةةرور بماالحتفاليةةة 

رؤيةة "، قةدمت  ةي إطارةةا محاضةرات لعةدد مةن االقتصةادععن الشةباب تحةت عنةوان 2005تمةوز  30الشام  ي 
 األورا  التالية: تضمنت. "شبابية لمستقبر االقتصاد السوري 

 تطور العالقات االقتصادية بعن سورية ودول الجوار. اعداد عهد غزالة -
الةةدعن اعةةداد عمةةاد  ، رأسةةمال البشةةري  ةةي سةةورية: قيةةاس عاةةةد االسةةتثمار  ةةي رأسةةمال البشةةري ال  -

 .المصبح
 إعداد سفيان ةيكر. أةمية السو  المالية  ي االقتصاد الوطني. -
آ ةةا  التجةةارة الخارجيةةة  ةةي سةةورية مةةن خةةالل تطةةوير الجهةةاز المصةةر ي وأن مةةة القطةةق، اعةةداد ماجةةد  -

 الع مة.
 رؤية للنمو االقتصادي المستدام  ي سورية، إعداد ربيق نصر. -
 رؤية مستقبلية لتوجن االقتصاد السوري نحو اقتصاد المعر ة ، اعداد محمد خضري. -
 لتجارة ايللترونية  ي سورية، إعداد جولي اسكندر.معوقات تطوير ا -
دور المن مةةات الداعمةةة لةعمةةال  ةةي تطةةوير القطةةا  الخةةاص السةةوري. ) نمةةوذج الشةةركات الصةةغعرة  -

 والمتوسطة(، إعداد عامر خربوطلي.
  جةرى  عهةا الحةدعث عةن دمشةت  2008لثقا ةة العربيةة للعةام  ي إطار االحتفال بدمشت عاصمة اندوة رمضانية

بسةام جةاموس المةدعر العةام  الةدكتور . علةي القةيم معةاون وزيةر الثقا ةة و أ وطريت الحرير وتحدث  عها كةر مةن
 كتورة ريم منصور األطرم.لآلثار والمتاح  والد

الةةذي  ت جمعيةةة العلةوم االقتصةادية السةورية  ةي  عاليةةات اتحةاد االقتصةادععن العةربلةى الصةععد العربةي شةاركع     
علميةة. كمةا ال نإن على مستوى اجتماعةات مجلةس االتحةاد أو علةى مسةتوى مؤتمراتة ،ي بغداد  1965تأسس عام 

 – 11استضا ت الجمعية  ي دمشت ثةالث مةؤتمرات علميةة لالتحةاد؛ المةؤتمر العلمةي الثالةث الةذي عقةد  ةي الفتةرة 
الرابةق العلمةي ؤتمر ، والمة 1979/  12/  20 – 18السابق الذي عقد  ي الفتةرة العلمي ، والمؤتمر 1971/  16

 .2002/  10/  24 – 22عشر الذي عقد  ي الفترة 
اقتصاديًا من أعضةان الجمعيةات االقتصةادية المصةرية والعراقيةة  30اد حشارك  ي المؤتمر العلمي الثالث لالت           

ف. وضةم الو ةد السةوري اقتصةادععن مةن مصةر والعةرا  والمغةرب كضةعو  9والسودانية واالردنية واللويتيةة، باالضةا ة إلةى 
.  االقتصةادية العربيةة للبحةوثوالجمعيةة لتجاريةة جمعية العلوم االقتصةادية السةورية ونةادي خريجةي المعاةةد امن أعضان 

والتعةدعن لتنميةة الصةناعية والمن مة  العربيةة لكما حضر ممثلون عن جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة االقتصادية، 
 تجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية كمراقبعن.والمكتب الداةم لغرف ال



 

6 

 

حول التجةارة الخارجيةة والعالقةات والتلةتالت العلمي الثالث لالتحاد وتمحورت األبحاث التي قدمت  ي المؤتمر            
 االقتصادية بعن الدول العربية نذكر منها:

 السو  العربية المشتركة -
 مجال التعاون واالندماج التجارة الخارجية للدول العربية  ي -
 اتجاةات التبادل التجاري  ي البالد العربية -
 أةمية التجارة الخارجية  ي الدول النامية باالشارة إلى التجربة المصرية -
 التجارة الخارجية  ي القطر العربي السوري مالمح  -
 ةات التجارة الخارجية  ي األردنااتج -
 موق  السودان من التلامر االقتصادي العربي -
 حقيقة التجارة الخارجية والتنمية االقتصادية  ي العرا  -
 التلتالنت االقتصادية لدول شمال أ ريقيا -
 الن ام النقدي الدولي والعالقات االقتصادية الخارجية للبالد النامية والعربية -
 ربي.موضوعات  ي قضايا التجارة الخارجية وواقق التخل  والتبعية االقتصادية  ي اقتصادات الوطن الع -
، واشةتمر "آ ةا  التنميةة الزراعيةة العربيةة " تحت عنةوان بدمشت عقد المؤتمر السابق لالتحاد االقتصادععن العرب        

وسةةورية واللويةةت. كمةةا تطرقةةت أبحةةاث  ردن يةةة الزراعيةةة  ةةي كةةر مةةن العةةرا  واأل معلةةى أبحةةاث تناولةةت اسةةتراتعجية التن
الرةيسةةية للتنميةةة الزراعيةةة  ةةي المسةةألة الزراعيةةة  ةةي المغةةرب ، والمالمةةح المةةؤتمر إلةةى التصةةنيق الزراعةةي  ةةي سةةورية، و 

ماةرية العربية اللعبية   االشترالية، والثةروة السةمكية ومشةكلة األمةن الغةذاةي، وتمويةر التنميةة الزراعيةة  ةي سةورية، الج
 واالتفاقيات الدولية والسلق الزراعية،  ضاًل عن مشكلة األمن الغذاةي.

 
ضةةا ة إلةةى والمغةةرب واللويةةت ومصةةر، باي ردنالتحةةاد اقتصةةادعون مةةن العةةرا  واأل لشةةارك  ةةي المةةؤتمر السةةابق           

 اقتصادععن سوريعن مع مهم من أعضان جمعية العلوم االقتصادية السورية.
العةرب، قةد تمعةز بالمشةاركة الواسةعة لالقتصةادععن   االقتصادععن العرب  التحادشر أما المؤتمر العلمي الرابق ع

حعث شارك اقتصادعون عةرب مةن المغةرب والجزاةةر ومصةر والسةودان و لسةطعن واألردن وسةورية ولبنةان والعةرا  والةيمن 
 عددةم الماةة. ا  العالم الثالث  ن منبايضا ة إلى اقتصادعع

والموضةةوعية  كمةةا تمعةةز المةةؤتمر بكثةةرة األبحةةاث العلميةةة المقدمةةة التةةي بلةةغ عةةددةا الخمسةةعن ، والتةةي اتسةةمت بةةالعمت
 وتناولت المحاور التالية:

 .التلتر االقتصادي العربي -
 .التنمية من أجر االستخدام األمثر للموارد االقتصادية والبشرية -
 .النفط ودورو  ي تنشيط االستثمار العربي وحماية األمن االقتصادي العربي -
 .ةتو ع  المعلوماتية والتلنولوجيا  ي خدمة التنمية االقتصادية العربي -
 من أجر حماية األمن االقتصادي العربي على المستويعن الرسمي والشعبي.تفععر المقاطعة العربية  -

شةاف األمةن االقتصةادي العربةي كنظ المةؤتمرون تزاعةد اث والنقاشات التةي دارت حولهةا، الحةعروض األبحا ي ضون 
العربية تعاني من مشةكلة الفقةر والبطالةة وتزاعةد والمخاطر الخارجية التي تستهدف وجود األمة العربية، وأن االقتصاديات 

االقتصةةاد العربةةي مةةا زال يعتمةةد إلةةى حةةد بععةةد علةةى قطةةا  الةةنفط، وأن الصةةناعة الفجةةوة بةةعن االدخةةار واالسةةتثمار، وأن 
ن  اةرة ةجرة األدمغة العربية المستفحلة تشكر قضية مركزيةة وةامةة عتطلةب  المصر ية مازالت محدودة وغعر متطورة، واا

عالجةةة أسةةبابها، وأن العولمةةة تفةةرض تحةةديات جدعةةدة علةةى مسةةعرة التنميةةة االقتصةةادية واالجتماعيةةة العربيةةة والتلامةةر م
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أمةرًا وان دخول االقطار العربية  ي مجاالت منتقاة من قطا  تلنولوجيا المعلومات واالتصاالت أصةبح االقتصادي العربي، 
 ملحًا عتطلب المعالجة الجادة، وان األمن االقتصادي العربي يعتبر ركنًا أساسيًا من أركان األمن القومي العربي.

 
التةةي تواجةةن األمةةن االقتصةةادي العربةةي أوصةةى انطالقةةا مةةن التشةةخيص لواقةةق االقتصةةادات  العربيةةة والمخةةاطر           

 المؤتمرون بة:
ة الموجهةةة ضةةد العةةةرا ، والضةةغوط األمريكيةةة واالسةةةراةعلية علةةى لبنةةان. وشةةةجب اسةةتنكار التهدعةةدات األمريكيةةة -

دانة عمليات ايبادة االسراةعلية ضد الشعب الفلسطعنيالضغوط التي تمارس على سورية،   .واا
للوصةةول إلةةى تجمةةق اقتصةةادي عربةةي، وتةةأمعن الةةدعم الضةةروري ءليةةات التلامةةر خلةةت ال ةةروف الموضةةوعية  -

 .تفاقيات العربية / العربيةالعربي، والتزام الدول العربية بالمواثعت واال  والتعاون االقتصادي
لةةى االرتبةةاط العضةةوي  - المةةاةي، وقيةةام األمةةن األمن الغةةذاةي و بةةضةةرورة توجيةةن اةتمةةام ألبةةر للقطاعةةات الزراعيةةة واا

 .عمر عربي مشترك لضمان األمن الماةي العربي
ةمةةة علةةى محةةور التعةةاون والتلامةةر االقتصةةادي بةةعن الةةدول أسةةس اسةةتراتعجية عربيةةة للتنميةةة الشةةاملة قاوضةةق  -

 العربية.
قةةاني، والتوسةةق  ةةي إحةةداث تطةةوير ومراجعةةة ن ةةم وبةةرامج التعلةةيم، ودعةةم وتشةةجيق البحةةث العلمةةي والتطةةوير الت -

 .لنولوجيةحاضنات ت
سةب الةدول السياسات العربية  يما عتعلت بقطا  النفط للحصول على سةعر حقيقةي عةادل لةن وتع ةيم مكاتوحعد  -

العربية والحد من استنزاف ةةذو الثةروة العربيةة القابلةة للنضةوب، وتوجيةن العواةةد النفطيةة لالسةتثمار  ةي الةدول 
 العربية لتنمية اقتصاداتها، واالنتقال لصناعة التلرير بداًل من تصدعر النفط الخام.

لتبةادل وتشةجيعن أمةام السةلق والبضةاةق لتفععةر المقاطعةة العربيةة للبضةاةق االسةراةعلية/ و سةح مجةاالت االدعوة  -
والمنتجةةات الوطنيةةة الفلسةةطعنية/ ولزيةةادة مسةةاةمة الحكومةةات والجمةةاةعر العربيةةة  ةةي صةةندو  دعةةم الصةةمود 

 العربي والفلسطعني
خلةت  ص الفجةوة بةعن االدخةار واالسةتثمار،ر ق القدرة االدخارية الداخلية وترشعد االستهالك العام والخاص لتقلةي -

خ جةاذب لالسةتثمار وتةو عر الةدعم الضةروري للمؤسسةة العربيةة لضةمان االسةتثمار، وترقيةة الصةناعة ابعةة ومن
عادة ةيكلة مؤسسات وصنادعت التنميةة العربيةة وتعزيةز  المصر ية العربية وتحدعثها وتعزيز  درتها التنا سية، واا

عادة ةيكلة مؤسسات وصنادعت التنمية العربية وتعزيز  امكاناتها المالية والفنية. قدرتها التنا سية، واا
بايضةةا ة إلةةى المشةةاركة  ةةي الفعاليةةات العلميةةة التحةةاد االقتصةةادععن العةةرب، شةةاركت جمعيةةة العلةةوم 

مقرةةا القةاةرة،  االقتصةادية التةيالعربيةة للبحةوث جمعيةة الاالقتصادية السورية  ي تن ةيم نةدوات اقتصةادية مةق 
دوة المزايةةا التنا سةةية للمنتجةةات العربيةةة التةةي عقةةدت  ةةي دمشةةت تناولةةت قضةةايا اقتصةةادية عربيةةة. نةةذكر منهةةا نةة

 بالتعاون مق اتحاد غرف التجارة السورية وغر ة تجارة دمشت. 2007/  8/ 26بتاريخ 
كمةةةا شةةةاركت الجمعيةةةة  ةةةي أعمةةةال ومناقشةةةات الورشةةةة الحواريةةةة حةةةول أزمةةةة الفكةةةر االقتصةةةادي،              

 2010/  9/  25السياسةةات االقتصةةادية التةةي عقةةدت  ةةي دمشةةت بتةةاريخ  الرأسةةمالي الراةنةةة وتةةداعياتها علةةى
 والتي ن متها الجمعية العربية للبحوث االقتصادية بالتعاون مق كلية االقتصاد  ي جامعة دمشت.

اص علةى الصةععد الثقةا ي اذ عمةدت إلةى تن ةيم ر الجمعية التعاون مق  عاليات القطا  الخةولم تغف            
ادية عةةدة بالتعةةاون مةةق غر ةةة تجةةارة دمشةةت وغر ةةة صةةناعة حلةةب حةةول مواضةةيق ومسةةاةر تتعلةةت نةةدوات اقتصةة

 بأنشطة القطا  الخاص.
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يستخلص مما تقدم أن حضور جمعية  العلوم االقتصادية السةورية  ةي الحيةاة العامةة وال سةيما                
م يكةن مةن المسةتغرب أن عتةولى عةدد مةن االقتصادية والفكرية للمجتمق السوري ةو حضور بارز وممعةز. لةذا لة

أعضةاةها مسةةؤوليات ومناصةةب اقتصةةادية وسياسةةية ةامةةة علةى مسةةتوى ناةةةب رةةةيس مجلةةس الةةوزران للشةةؤون 
 االقتصادية ووزران ومعاونوا وزران ومدران عامعن وسفران .

ي تسةليط الضةون القرن الثةاني مةن عمرةةا، تتةابق جمعيةة العلةوم االقتصةادية السةورية دورةةا  ة مق بداية نص 
على القضايا االقتصادية واالجتماعية التةي تواجةن سةورية والةوطن العربةي متمسةكة بموقفهةا المسةتقر والتزامهةا 

 بالعمر على تحقعت التنمية االقتصادية واالجتماعية وتحقعت التلامر االقتصادي العربي.
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 منذ تأسيس    أعضاء مجالس اإلدارة

  االقتصادية السورية جمعية العلوم
 

 1965عام 

 

 

 مجلس اإلدارة الثاني                                                               مجلس اإلدارة األول  

 

 الرئيس          : هشام متولي                                                    الرئيس          : عدنان شومان 

 نائب الرئيس   : عادل العاقل                                                     ئيس   : كمال حصني نائب الر

 أمين السر      : عمار جمال                                                                 أمين السر      : محمد العمادي 

 أمين الصندوق : محمد العمادي                                                   أمين الصندوق : محمد األطرش

 العضو          : أحمد مراد                                               العضو          : عبد الوهاب خياطة 

 العضو          : عبد الوهاب خياطة                                                                        العضو          : كرم توما 

 العضو         : محمد األطرش                                                     العضو          : هشام متولي 

 

 

 ارة الرابعمجلس اإلد                                                               مجلس اإلدارة الثالث

 

 الرئيس           : محمد العمادي                                                    الرئيس          : هشام متولي 

 نائب الرئيس    : عبد هللا العظمة                                                       نائب الرئيس   : عادل العاقل 

  أمين السر       : نعيم الشعار                                                    عمار جمال  أمين السر      :

 أمين الصندوق : أحمد مراد                                                  أمين الصندوق : محمد العمادي 

 العضو          : عادل العاقل                                                     العضو          : أحمد مراد  

 العضو          : هشام متولي                                                       العضو         : محمد األطرش

 صالح دعبول  العضو          :                                                     العضو          : حنا خوري 

 

 

 مجلس اإلدارة السادس                                                          مجلس اإلدارة الخامس

 

 الرئيس               : محمد العمادي                                             الرئيس               : محمد العمادي 

 نائب الرئيس        : عبد هللا العظمة                                                     العظمة نائب الرئيس        : عبد هللا

 أمين السر           : سهام الشريف                                               أمين السر           : أحمد مراد  

 أمين الصندوق     : ناظم حيدر                                                  أمين الصندوق     : فؤاد دهمان

 العضو              : فؤاد دهمان                                                                                العضو              : هشام متولي

 العضو              : هشام متولي                                            العضو              : صالح دعبول

 العضو             : صالح دعبول                                              : نعيم الشعار     العضو          

 

 دارة الثامن مجلس اإل                                                          مجلس اإلدارة السابع 

 (1989/ 7/ 25  ولغاية 6/10/1982)من                          1982/ 10/ 5  ولغاية  1979/   7/  18من 

 

 الرئيس               : كمال شرف                                             الرئيس               : فؤاد دهمان

 نائب الرئيس        : طه بالي                                         عيلنائب الرئيس        : توفيق اسما
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 أمين السر           : فاروق التمام                                            : فاروق التمام   أمين السر         

 أمين الصندوق      : محمد بسام السباعي                                   : محمد بسام السباعي   أمين الصندوق   

 العضو               : محمد جالل مراد                                              العضو               : فؤاد اللحام 

 فؤاد اللحام العضو               :                                              العضو               : سهير كمال

 العضو               : مصطفى دباس                                       العضو               : محمد جالل مراد

 رئيساً فخرياً         : محمد العمادي                                          عماديال: محمد   رئيساً فخرياً      

 

 

 

 

 مجلس اإلدارة العاشر                                                              سع مجلس اإلدارة التا

 ( 2000/  11/ 7  ولغاية 2/1994/ 12)من                                     (1994/ 1/2  ولغاية 7/8/1989)من          

 

 الرئيس               : كمال شرف                                               الرئيس               : كمال شرف

 نائب الرئيس        : الياس نجمة                                       نائب الرئيس        : محمد سعيد النابلسي

 : فاروق التمامأمين السر                                                         أمين السر           : فاروق التمام

 أمين الصندوق      : محمد بسام السباعي                                     أمين الصندوق      : محمد بسام السباعي

 العضو               : محمد سعيد النابلسي                                                   العضو               : الياس نجمة

 العضو               : عارف دليلة                                           : مصطفى دباس               العضو

 العضو               : عبد القادر النيال                                       العضو               : أحمد منير الحمش

 رئيساً فخرياً         : محمد العمادي                                           عماديالرئيساً فخرياً         : محمد 

 

 مجلس اإلدارة الثاني عشر                                                     مجلس اإلدارة الحادي عشر 

 ( 2005/  3/  14  ولغاية  12/3/2003)من                                 ( 2003/  2/  5  ولغاية 8/11/2000)من 

 

 الرئيس               : عصام الزعيم                                               الرئيس               : كمال شرف

 ي                    نائب الرئيس        : محمد العماد                                         نائب الرئيس        : عبد القادر النيال

 أمين السر           : فاروق التمام                                              أمين السر           : فاروق التمام

 أمين الصندوق      : محمد بسام السباعي                                     أمين الصندوق      : محمد بسام السباعي

 العضو               : عبد القادر النيال                                               : عارف دليلة             العضو  

 العضو               : نبيل مرزوق                                            العضو               : تيسير الرداوي

 العضو               : فؤاد اللحام                                             نالعضو               : عدنان شوما

               العضو               : نبيل رزوق  

   العضو               : محمد رياض األبرش 

 

 10/4/2002مالحظة: نبيل رزوق    بدالً من تيسير الرداوي اعتباراً من 

 1/5/2002ألبرش   بدالً من عدنان شومان اعتباراً من محمد رياض ا        

 

 مجلس اإلدارة الرابع عشر                                                   مجلس اإلدارة الثالث عشر 

/  11/ 22  ولغاية  2007/ 9/ 25)من                               (2007/ 9/  7  ولغاية 17/3/2005)من  

2011 ) 

 الرئيس               : كمال شرف                                      الرئيس               : عصام الزعيم

 نائب الرئيس        : محمد غسان القالع                                 نائب الرئيس        : أحمد منير الحمش

 أمين السر           : فاروق التمام                                    أمين السر           : عبد القادر النيال

 أمين الصندوق     : نبيل مرزوق                                أمين الصندوق      : محمد غسان القالع

 14/12/2007توفي بتاريخ : عصام الزعيم      العضو                                                          العضو               : نبيل سكر

 استقال بتاريخالعضو               : أحمد منير الحمش                                           العضو               : حيان سليمان
25/10/2007 

 ضو               : عبد القادر النيالالع                                         العضو               : نبيل مرزوق

 العضو               : فؤاد اللحام    10/3/2008انتخب من الهيئة العامة بدالً عن الدكتور عصام الزعيم بتاريخ                  

 بسام السباعي محمد :      العضو            10/3/2008انتخب عوضاً عن الدكتور منير الحمش بتاريخ                              
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 لجمعية العلوم االقتصادية السوريةمجلس اإلدارة الخامس عشر 

 (   هتولغاي  22/11/2011)  

 

 الرئيس               : كمال شرف

 نائب الرئيس        : محمد غسان القالع

 أمين السر           : عبد القادر النيال

 يأمين الصندوق      : محمد بسام السباع

 العضو               : هنا الحسيني

 العضو               : فؤاد اللحام

 العضو               : رشا سيروب


