


المنتدى االقتصادي السوري

ــاع  ــوت القط ــاء ص ــى إع ــدف إل ــتقلة ته ــورية مس ــة س ــة اقتصادي ــة فكري ــة بحثي ــو أول مؤسس ــوري SEF ه ــدى االقتصــادي الس المنت
ــادئ االقتصــاد الحــر وقيمــه. الخــاص الســوري المؤمــن بمب

ــدرك  ــدى م ــا أن المنت ــتدامة كم ــة المس ــة والتنمي ــاة اليدمقراطي ــم الحي ــوري لدع ــاد الس ــة االقتص ــز وتقوي ــى تعزي ــدى عل ــل المنت يعم
تمامــًا للمشــاكل الحاليــة والمســؤوليات التاريخيــة التــي تمــر بهــا البــاد لذلــك يقــوم بتقديــم معلومــات موثقوقــة وتحاليــل اقتصاديــة 
ويقتــرح حلــواًل مــن خــال اوراق السياســات االقتصاديــة العامــة التــي يصدرهــا دوريــًا والتــي نخــدم االقتصــاد الســوري ومرحلــة إعــادة 

اإلعمــار فــي المســتقبل.
يهــدف المنتــدى غلــى بنــاء النمــوذج االقتصــادي الحــر الــذي يتعــاون فيــه صنــاع القــرار غيــر البيروقراطييــن مــع رواد األعمــال الشــباب 
الوطنييــن ، وفــي هــذا الســياق يعمــل المنتــدى علــى تعزيــز وتقويــة القطــاع الخــاص الســوري فــي ســوريا وخارجهــا ولضمــان العطــاء 
ــوريا  ــباب س ــي ش ــال ف ــادة األعم ــة روح ري ــى تنمي ــدف إل ــة ته ــج تدريبي ــدى مناه ــور المنت ــة يط ــورية القادم ــال الس ــتدام لألجي المس
المســتقبل وخاصــة أنــه الممثــل الرســمي لســوريا فــي فعاليــة األســبوع العالمــي لرديــاة األعمــال منــذ عــام 2015 ، وتماشــيًا مــع لغــة 
االقتصــاد الرقمــي يقــوم المنتــدى ببنــاء وتطويــر منصــات أعمــال إلكترونيــة متاحــة لجميــع الســوريين لتمكنهــم مــن فهــم المصطلحــات 

اإلداريــة واالقتصاديــة وترســيخ ثقافــة بيئــة األعمــال الســورية.

رؤية المنتدى االقتصادي السوري
نطمح في بناء نموذج اقتصادي حر ومستدام لسوريا.

مهمة المنتدى االقتصادي السوري
تقوية وتعزيز اإلقتصاد السوري، من خال الممارسات الديموقراطية والتنمية.

قيم المنتدى االقتصادي السوري
يلتزم المنتدى اإلقتصادي السوري بالقيم التالية أدناه أثناء تنفيذ مهمته. وهي:

االستقالية - غير مرتبط بأي حزب سياسي.	 

النزاهة - من خال إظهار ثقافة السلوك األخاقي، والشفافية، والمساءلة.	 

ــا 	  ــة احتياجاته ــى تلبي ــة عل ــال القادم ــدرة األجي ــاس بق ــر دون المس ــات الحاض ــي احتياج ــي تلب ــة الت ــتدامة - التنمي ــة المس التنمي

ــة. الخاص

ريادة القطاع الخاص والمواطنة: البناء على القيم السورية العريقة لمجتمع األعمال السوري.	 

هيكلية المنتدى االقتصادي السوري



مجلس االدارة
يقود هذا المركز 13 عضوا متميزا في مجلس إدارته في سوريا، ونائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي.

أيمن طباع - رئيس مجلس اإلدارة
السيد أيمن طباع عضو مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنتدى االقتصادي السوري. السيد طباع هو رجل أعمال مقيم في 

دمشق، سوريا، حيث يملك شركة تطوير عقاري. حصل السيد طباع على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال في الواليات 
المتحدة. وقبل امتاكه شركة تطوير العقارات، تمكن من إدارة العديد من شركات التمويل والتطوير العقاري. وقد أمضى بعض 

الوقت في الواليات المتحدة ودبي.

تمام البارودي - نائب المدير التنفيذي
السيد تمام بارودي هو عضو مؤسس في مجلس إدارة المنتدى االقتصادي السوري. غادر السيد تمام بارودي سوريا مع عائلته 

عام 1964 إلى الرياض بعد أن بدأ حزب البعث الحكم في سوريا ومصادرة ممتلكات والده وشركاته بعد اإلصاح الزراعي والتأميم. 

درس الهندسة المدنية في جامعة حلب. سافر للعمل في المملكة العربية السعودية حتى عام 1985 عندما عاد إلى سوريا 

للعمل في البناء والزراعة في مسقط رأسه حماه.

شركاء المنتدى االقتصادي السوري

محمود بادنجكي - عضو مجلس اإلدارة
محمود عادل بادنجكي، الجنسية: سوري، تاريخ ومكان المياد: 1961، حلب، سوريا، الحالة االجتماعية: متزوج، وأب ل 4 أطفال، 

يعيش في غازي عنتاب، تركيا، التعليم: BA. في كلية االقتصاد االقتصادية، جامعة حلب

هند قبوات - عضو مجلس اإلدارة
هند قبوات: محامية تقيم في دمشق وتورنتو. وتحمل B.A. في االقتصاد من جامعة دمشق. وشهادة في القانون من الجامعة 

العربية في بيروت. ودرجة الماجستير في القانون والدبلوماسية من كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية، جامعة تافتس؛ 

شهادة في حل النزاعات من جامعة تورونتو؛ وشهادة في القيادة االستراتيجية من جامعة تورونتو. تعمل السيدة قبوات حاليا 

كمستشار دولي في جانسن وشركاه في تورونتو، باإلضافة إلى دورها كباحثة ومحاضرة في جامعة جورج ماسون. 

ريم عاف - عضو مجلس اإلدارة
ريم عاف باحثة وكاتبة سورية تقدم المشورة للزبائن الحكوميين والشركات حول القضايا الجيوسياسية واالجتماعية 

واالقتصادية والثقافية. باعتبارها زميلة مشاركة في معهد شاثام هاوس البريطاني )لندن(، فقد نشرت العديد من التحليات 

والمطبوعات حول سوريا ومنطقة الشرق األوسط. ولدت في دمشق، وتعلمت في أوروبا والواليات المتحدة، وكسب لها B.A. في 

اإلدارة و M.A. في التسويق، مع التركيز على مسائل تحديد المواقع، والعامات التجارية الوطنية، ووسائل اإلعام.
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المركز الفكري

األبحاث. 1
برنامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للسوريين في تركيا.	 
تأثير األزمة السورية على المصانع في شمال غرب سوريا رقم )2(	 
انعكاسات األزمة السورية على قطاع النسيج	 
األزمة السورية: تداعيات الصناعة الدوائية	 
استبيان حول المعامل والصناعيين في شمال غرب سوريا	 

أوراق السياسات. 2
هل سيعود زيت الزيتون السوري الى الئحة التصدير؟	 
النفط القاتل - سرقة مستقبل السوريين	 
القمح السوري 2015.	 

تقدير موقف. 3
القطاع الخاص السوري – الدور االستراتيجي	 
الزراعة في الغوطة الشرقية	 
االستثمار في سوريا	 
تأثير االزمة السورية على االقتصاد االيراني	 
انعكاسات األزمة السورية على الزراعة	 
أزمة السوريين في تركيا	 
الفساد في سوريا	 
البيئة االستثمارية في سوريا	 
دور القطاع الخاص في إصاح المؤسسات التعليمية	 

التقارير. 4
اقتصاديــات: أصــدر المنتــدى االقتصــادي الســوري تقريــر تحــت اســم » اقتصاديــات«، وهــو تقريــر دوري صــادر عــن الهيئــة، ويســلط 	 

الضــوء علــى اآلثــار االقتصاديــة والظــروف االجتماعيــة والمعيشــية فــي مختلــف المناطــق الســورية.

مشروع الزراعي يساعد اكثر من 30 عائلة سورية في تركيا	 



المشاريع

مشروع رخصتي. 1

عدد المستفيدين: 3225
مدة المشروع: 4 أشهر

ــم  ــي ت ــال 2017، والت ــورية خ ــركات الس ــاعدة الش ــم ومس ــوري لدع ــادي الس ــدى االقتص ــا المنت ــام به ــي ق ــل الت ــراءات العم ــج إلج التروي
ــة.  ــات التركي ــدى المؤسس ــميا ل ــجيلها رس تس

وقــد شــجع المنتــدى علــى إضفــاء الطابــع الرســمي علــى الشــركات الســورية فــي غــازي عنتــاب مــن خــال إنشــاء طريقــة لتســهيل 
األعمــال. 

حيــث ســيتم تســهيل عمليــات التســجيل ودعــم تطويــر جمعيــة األعمــال الســورية التــي يمكــن أن توفــر هــذه الخدمــات علــى أســاس 
ــة  ــاعدة التقني ــم المس ــميًا لتقدي ــجلة رس ــر المس ــركات غي ــذه الش ــع ه ــدى م ــو المنت ــيعمل موظف ــًا، وس ــي قدم ــتدامة للمض ــر اس أكث
ــات  ــال عملي ــن خ ــم م ــن، وتوجيهه ــح والقواني ــال للوائ ــى االمتث ــاعدتهم عل ــغيل، ومس ــة التش ــم بيئ ــعي لفه ــال والس ــاب األعم ألصح

التســجيل، وكل ذلــك لضمــان تطــور وتنميــة الســوريين فــي غــازي عنتــاب. 
قــام المنتــدى بتنظيــم نــدوة للمســتفيدين للتحــدث عــن البرنامــج، وكيفيــة حمايــة اســتثماراتهم وجعلهــا مســتدامة، وشــرح قوانيــن 

االســتثمار فــي تركيــا.



الريادة

ريادة األعمال:  إيجاد نموذج تعليمي جديد للنازحين والاجئين. 1

2 .www.taalum.net منصة تعالم:  منصة تعليمية إلكترونية

اسبوع ريادة األعمال العالمي. 3

حتــى نهايــة عــام 2015 وصــل المنتــدى االقتصــادي الســوري إلــى حوالــي 
ــر  ــداث تغيي ــة إح ــع إمكاني ــوري، م ــباب الس ــن الش ــازح م ــئ ون 2500 الج
مؤسســاتي أوســع فــي الطريقــة التــي يتعلــم بهــا الشــباب الســوريون 
فــي المســتقبل. ويســاعد منهــج )ريــادة( علــى إعــداد الطاب للمشــاركة 
ــتخدامها  ــم اس ــي يمكنه ــارات الت ــاء المه ــع وإضف ــي المجتم ــاط ف بنش

لتحســين مجتمعاتهــم، والمســاهمة أخيــرًا فــي إعــادة إعمــار ســوريا

يحتــاج الشــباب الســوري بشــدة إلــى الفــرص التــي يوفرهــا هــذا النــوع 
مــن التعليــم مــن أجــل تشــجيع طموحاتهــم الرياديــة. باالضافــة إلــى 
ــين  ــتخدامها لتحس ــب اس ــن للطال ــي يمك ــة الت ــارات الملموس ــل المه نق
ــن  ــوريين م ــباب الس ــدورة الش ــن ال ــة، تمك ــية الحالي ــم المعيش أوضاعه
المشــاركة بشــكل بنــاء فــي مجتمعاتهــم الحاليــة. وقــال أحــد طابنــا: 
ــى  ــدورة األول ــد ال ــن بع ــتقبل«، »ولك ــط للمس ــف التخطي ــل أن أوق »قب

ــدورة، أريــد أن يكــون لهــا مســتقبل«. مــن ال

فــي إطــار التــزام المنتــدى بتوفيــر أحــدث المعــارف جنبــا إلــى جنــب مــع قــدرات الويــب 2.0 
ــوريا  ــل س ــن داخ ــورية م ــرة الس ــف الهج ــا لوق ــا قوي ــدى ح ــع المنت ــي، وض ــم اإللكترون التعل
ومخيمــات الاجئيــن اإلقليميــة إلــى أوروبــا وأجــزاء أخــرى مــن العالــم، و الركيــزة الرئيســية لهذا 
ــي  ــاده« التعليم ــج »ري ــال برنام ــن خ ــورية م ــة الس ــوى العامل ــل الق ــادة تأهي ــي إع ــل ه الح

الســوري.
ــا  ــن داخلي ــوريين والنازحي ــن الس ــن الاجئي ــح ل 2500 م ــب الناج ــن التدري ــنتين م ــد س بع
ــا  ــدى حالي ــل المنت ــت. ويعم ــى االنترن ــا عل ــج مجان ــذا المنه ــم ه ــادة »، وتقدي ــا« ري لمناهجه
علــى تطويــر منصــة ديناميكيــة للتعليــم عبــر اإلنترنــت، وهــي »تعلــم الريــادة« التي ســتعالج 
أزمــة التعليــم بيــن الاجئيــن الســوريين والنازحيــن داخليــا داخــل البلــد وفــي الشــتات علــى 

الســواء.

ســيتم اســتخدام األمــوال المتبــرع بهــا مــن قبــل المنتــدى لبنــاء »Taalum.net« مــن مرحلــة 
بيتــا فــي منصــة التعليــم تعمــل بكامــل طاقتهــا، مــع المــواد وصفحــات تفاعليــة للطــاب 

والمعلميــن للتفاعــل مــع بعضهــا البعــض.

ــارات؛  ــاء المه ــال، وبن ــادة، وإدارة األعم ــال، والقي ــادة األعم ــى ري ــة عل ــدورات التعليمي ــتركز ال س
مــن خالــل توســيع قدراتهــا التشــغيلية، ســتعمل المنصــة علــى تزويــد جيــل كامــل بالعلــم و 
المعرفــة الفنيــة للمســاعدة فــي بنــاء مجتمــع ســوري حيــوي وديمقراطــي فــي فتــرة مــا بعــد 

النــزاع.

ــل ســوريا فــي أســبوع ريــادة األعمــال العالمــي يــوم الســبت  المنتــدى االقتصــادي الســوري مَث
14 تشــرين الثانــي 2015 ألول مــرة فــي ثمانــي ســنوات مــن هــذا الحــدث الدولــي. شــارك العديــد 
مــن رجــال األعمــال والمســؤولين الســوريين فــي هــذا الحــدث، باإلضافــة إلــى مشــاركة منظمــات 
المجتمــع المدنــي الســورية والدوليــة، وممثليــن عــن العديــد مــن األحــزاب السياســية، وعــدد 

كبيــر مــن الشــباب الســوري. 

ــى منــذ  ــي للمــرة األول أهميــة هــذا الحــدث، هــو تمثيــل ســوريا فــي مثــل هــذا الحــدث الدول
تأسيســها فــي عــام 2008، كانــت فرصــة لتســليط الضــوء علــى مفهــوم ريــادة األعمــال وأهميــة 

المشــاريع التجريبيــة الصغيــرة فــي مســتقبل اقتصــاد الســوري.



التدريبات

تنمية االقتصاد المحلي. 1

قــام فريــق العمــل الخــاص بقســم البحــوث والتطويــر فــي المنتــدى االقتصــادي الســوري بإعــداد برنامــج خــاص لتدريــب 
وتأهيــل خبــراء اقتصادييــن محلييــن لمســاعدة اإلدارات المحليــة فــي تنظيــم الجهــود وتقييــم اإلقتصــاد المحلــي الخــاص بهــم 

ومســاعدتهم علــى فهــم و إعــداد وتنفيــذ الخطــة االســتراتيجية لتنميــة االقتصــاد المحلــي.

لهــذا قــام المنتــدى االقتصــادي الســوري بتنظيــم ورشــة عمــل خاصــة بيــن الفتــرة الواقعــة مــا بيــن 15-19 آب، 2016. حــول 
هــذا الموضــوع تهــدف إلــى تزويــد اإلدارات المحليــة ورجــال األعمــال وممثليــن عــن المجتمعــات المحليــة المدنيــة فــي ســورية 
بكافــة المعلومــات واألدوات الخاصــة بمفهــوم التنميــة االقتصاديــة المحليــة، ولمــاذا وكيــف يتــم تحقيقهــا، وكيفيــة تحديــد 
ــي  ــاص ف ــاع الخ ــو دور القط ــة؛ وماه ــة المحلي ــة االقتصادي ــط للتنمي ــة التخطي ــي عملي ــدء ف ــة للب ــة الازم ــوات األولي الخط

المشــاركة أو دعــم هــذه العمليــة التنمويــة، وأهميــة إطــاق الحــوار بيــن القطاعيــن الخــاص و قطــاع اإلدارة المحليــة.

إن البرنامــج تــم إعــداده بشــكل متكامــل بحيــث يتضمــن باإلضافــة إلــى دليــل إرشــادي مجموعــة مــن التماريــن العمليــة، 
ــس  ــة، ومجال ــإدارات المحلي ــًا ل ــد مائم ــج يع ــة. والبرنام ــروض التقديمي ــات والع ــتخدام، والفيديوه ــزة لاس ــب الجاه والقوال
ــى  ــة إل ــة، باإلضاف ــة االقتصادي ــأن التنمي ــي ش ــة ف ــي العامل ــع المدن ــات المجتم ــع منظم ــات، وجمي ــدات والبلدي ــدن والبل الم

شــركات ومؤسســات القطــاع الخــاص الراغبــة فــي فهــم عمليــة التنميــة االقتصاديــة المحليــة والمشــاركة بهــا.
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ــباب  ــاه الش ــة تج ــؤوليته االجتماعي ــن مس ــا م ــاص وانطاق ــاع الخ ــة القط ــوري بأهمي ــادي الس ــدى االقتص ــن المنت ــا م ايمان
ــي  ــاب ف ــه للط ــة الموج ــة المدني ــج التربي ــوان برنام ــت عن ــرات تح ــلة محاض ــاد سلس ــر واعتم ــم تطوي ــد ت ــوري. فق الس
المرحلــة الثانويــة. وهــي مجموعــة مــن البرامــج التــي تتنــاول األبجديــات الرئيســية الازمــة لفهــم ســوق العمــل وبعــض 

ــل. ــات العم ــال وأخاقي ــادة األعم ــم ري ــى عال ــول إل ــباب للدخ ــا الش ــي يحتاجه ــية الت ــارات الرئيس المه
كانــت غايــة المنتــدى االقتصــادي الســوري فــي المرحلــة األولــى مــن هــذا المشــروع. ردم الفجــوة بيــن الشــباب الســوري فــي 
ــي  ــية والت ــارات األساس ــة: المه ــن التالي ــج العناوي ــن البرنام ــث تضم ــا حي ــل فيه ــوق العم ــا، وس ــي تركي ــوء ف ــات اللج مخيم
تتضمــن التواصــل الفعــال. الــذكاء العاطفــي. التفــاوض وحــل النزاعــات .إدارة الوقــت .والقيــادة .كذلــك يحتــوي البرنامــج علــى 

مهــارات التفكيــر األساســية باإلضافــة إلــى أخاقيــات العمــل .

ــى نجاحــا وإقبــاال كبيــرا حيــث تمكنــا مــن تخريــج 600 طالــب وطالبــة. مــا شــجع  ولقــد حقــق البرنامــج فــي مرحلتــه األول
المنتــدى علــى إطــاق المرحلــة الثانيــة والتــي تتضمــن نقــل هــذه التجربــة إلــى الداخــل الســوري كمشــروع تنمــوي، مــن 
خــال تطبيــق هــذا المشــروع فــي ثاثيــن نقطــة فــي المجتمــع المحلــي الريفــي حصــرا لتخريــج 30 طالــب وطالبــة، علــى 
ــى حــل،  أن يتقــدم كل منهــم بمشــروع صغيــر قــادر علــى حــل مشــكلة موجــودة فــي األصــل داخــل مجتمعــه وبحاجــة إل
وبالتالــي ســيقوم المنتــدى باختيــار المشــروع األفضــل وتمويلــه للبــدء بالتنفيــذ. يســعى المنتــدى مــن خــال هــذه الخطــوة 

إلــى تحقيــق األهــداف التاليــة:

تدريب 30 طالب وطالبة وتزويدهم بالمهارات واألفكار الريادية.	 
ــال 	  ــن خ ــة م ــا بإيجابي ــل معه ــي والتفاع ــم المحل ــي مجتمعه ــودة ف ــاكل الموج ــاس المش ــى التم ــباب عل ــاعدة الش مس

ــازم لتلــك  ــى توفيــر الدعــم ال ابتــكار الحلــول المناســبة علــى أن يســعى المنتــدى بالتعــاون مــع المجلــس المحلــى إل
ــاريع. المش

المســاهمة فــي نشــر ثقافــة فهــم ســوق العمــل والفكــر الريــادي بيــن الشــباب ممــا يؤســس لمســتقبل اقتصــادي واعــد 	 
. يا ر لسو
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يعــد األســبوع العالمــي لريــادة األعمــال GEW أكبــر احتفــال فــي العالــم للمبدعيــن والعصامييــن الذيــن ينشــئون االعمــال 
ــة  ــق رفاهي ــادي وتحقي ــو االقتص ــة النم ــع عجل ــي دف ــاهم ف ــا يس ــع، مم ــى واق ــكار ال ــول األف ــي تح ــدة الت ــركات الرائ والش
اإلنســان. خــال أســبوع واحــد مــن شــهر نوفمبــر مــن كل عــام، هــذا االســبوع يلهــم النــاس فــي كل مــكان مــن خال أنشــطة 
ــذه  ــن. ه ــال ومبتكري ــرواد اعم ــة ك ــم الذاتي ــاف إمكاناته ــى استكش ــاعدتهم عل ــى مس ــدف إل ــة ته ــة وعالمي ــة ووطني محلي
األنشــطة، والتــي تتألــف مــن المســابقات والنشــاطات الواســعة النطــاق تهــدف الــى ربــط المشــاركين بداعميــن محتمليــن 

ومدربيــن وحتــى مســتثمرين ممــا يفتــح البــاب امامهــم علــى امكانيــات جديــدة وفرصــا مثيــرة.

تجــدر اإلشــارة أن المنتــدى االقتصــادي الســوري مثــل ســوريا )2015 - 2016 - 2017( ضمــن أســبوع هــذه الفعاليــة ألول مــرة منــذ 
انطــاق هــذه المبــادرة قبــل ثمانيــة ســنوات، وبهــذه المناســبة يقــوم المنتــدى االقتصــادي الســوري بتنظيــم العديــد مــن 

الفعاليــات ومنهــا:
 

تنظيم دورات تدريبية حول مفاهيم ريادة األعمال وأهميته.  	
عرض أفام تحفيزية حول قصص رواد أعمال ناجحين من العالم.  	

تنظيم لقاءات مع رواد أعمال سوريين ومشاركة قصصهم.  	
تنظيم زيارات ميدانية للعديد من الجهات المعنية بريادة األعمال.  	

تنظيم لقاءات شبابية مع طاب الجامعات وبحث مستقبل ريادة االعمال في سوريا.  	

فــي النهايــة يمكــن القــول ان االســبوع العالمــي لريــادة االعمــال GEW هــو أكثــر مــن حملــة توعيــة ألهميــة دعــم المشــاريع 
الرائــدة فقــط، بــل هــو منصــة لاتصــال والتعــاون بيــن جميــع المهتميــن علــى امتــداد طيــف ريــادة األعمــال مــن اجــل 

تعزيــز النظــم البيئيــة االقتصاديــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.



اإلنفوغرافيكس

النفط السوري الزراعة في الغوطة الشرقية زيت الزيتون في سوريا

قطاع النقل السوري ينزف مؤشرات حول عمالة المهاجرين السوريين القمح السوري

رأي الشباب السوري في العودة إلى سوريا خسائر الحرب االقتصاد المهمش

تطور الرواتب واألجور خال سنوات الصراع 
السوري




