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 أرسل لسيادتكم:  تحية طيبة، 

 ، 19/ 237ر االقتصادي األسبوعي رقم م ع ك التقري

 2019 ، حزيران 09األحد 

 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على 

ة واردة في التقرير قد ال تكون موثوقالمعلومة االقتصادية. أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات ال

بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق هذه المعلومات مع ذكر المصدر 

 لتحقيق الموثوقية .

وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة واردة في التقرير، ألن 

 نشورة في التقرير هو المسؤول. المصدر المثبت في أسفل كل مادة م

 مع أطيب تمنياتي 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                      

 مالحظة: 

 رجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.أ

 

 

 

 



  M E A K-Weekly Economic Reportاالقتصادي األسبوعي                                                               التقريرم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                                الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري األستاذ

2 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                                                                            سورية  12341دمشق ص ب 

 19/  237م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 

Contents 

 3....................................................................................... :العالمي االقتصاد – أوالا 

 3........................................... التجارة اتفاق" تفهم ال" التي وبيلوسي ترامب بين تراشق - 1

 4................................................ "بوينغ تعويض"بـ" هواوي ضربة" على ترد الصين - 2

 5...................................................... األول الربع في يتسارع األميركي االقتصاد نمو - 3

 6..................................................... الصين في العاصفة اختبار لخوض تستعد «أبل» - 4

 9...................................................... :والبولونية اإلنكليزية باللغة العالمي االقتصاد - ثانياا 

5 - Billionaire Warren Buffett Remains Clueless About Bitcoin, Calls It ‘Delusional’ . 9 

6 - US stock market bulls continue to hold the bears on the ropes. The situation is quite 

different in the rattled crypto market. | Source: Shutterstock ....................................... 11 

7 - Hua Changchun of Guotai Junan Securities said that the US and China will strike a 

trade deal in late March but that the two superpowers would continue to wage economic 

warfare on other fronts: ................................................................................................. 12 

8 - Hessia Industrial City a Pillar of Industry and a Main Supplier of National Economy 

 16 .................................................................................. :العربية االقتصادات - ثالثاا 

 16 . …مفتوح بإضراب يلّوحون اإلدارة وموظّفو صفير وداع بعد اليوم الموازنة ينتظر لبنان - 9

 19 ............................... السودان في المركزي والبنك االقتصادية األنشطة يضرب شلل - 10

 21 ....... االحد مساء جلسة وسيعقد الموازنة بمشروع البحث واصل الوزراء مجلس - لبنان - 11

 23 .................................................................................. :السوري االقتصاد - رابعاا 

 ةجديد ضوابط أمام بالتراضي العقد..العامة الجهات أعمال من واسع حيز في الفساد خط آخر - 12

 23 .....................................................................................”والتالعب للهدر مانعة“

 24 ............................... خانقة اقتصادية أزمة اندالع ترجح عوامل.. الهاوية شفير على - 13

 25 ................................................................................... السورية الليرة والدة - 14

 28 ..................................................... اإلعالمي_المكتب# - دمشق_تجارة_غرفة# - 15

 30 ....... وزارات 7 في ليرة مليار 11.42 قيمته فساد عن المستور يكشف“ ابيالرق الجهاز - 16

 34 ........ ..”العضالت ال”  األرقام بلغة اإلنجاز تقرير..أوراقها تستعرض ”األرواق هيئة“ - 17

 دوران ويسرع التضخم يكافح قرار النفطية المشتقات مستوردات حصر:  وصناعيون خبراء - 18

 38 .......................................................................................... المحلي اإلنتاج عجلة

 43 .......................................................................... :قصيرة اقتصادية أخبار - خامساا 

 

 

http://syriatimes.sy/index.php/economy/40539-hessia-industrial-city-a-pillar-of-industry-and-a-main-supplier-of-national-economy


  M E A K-Weekly Economic Reportاالقتصادي األسبوعي                                                               التقريرم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                                الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري األستاذ

3 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                                                                            سورية  12341دمشق ص ب 

 19/  237م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 

 2019 ، حزيران 09األحد  

 االقتصاد العالمي:  –أوالا 

 تراشق بين ترامب وبيلوسي التي "ال تفهم" اتفاق التجارة - 1

  - 2019مايو   24 

 نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب األميركي

أبوظبيقال الرئيس دونالد ترامب الخميس، إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ال  -وكاالت 

تفهم اتفاقية التجارة بين الواليات المتحدة والمكسيك وكندا، وأبلغت الممثل التجاري األميركي روبرت 

 .اليتهايزر أنها تريد أسبوعين لتدرس االتفاقية

ال تفهم مشروع القانون، إنها التفهمه... لذلك يجب عليها أن تكون  بيلوسي" وأضاف ترامب قائال

مضطربة... يجب عليها أن تقر  على دراية كافية وأن تدرس مشروع القانون". ومضى قائال "إنها تبدو

 ."بأنها التفهمه

 'العبقري المتزن جدا'ويتر"عندما يبدأ ، قالت بيلوسي في تغريدة على تتعليقات ترامب وردا على

 ."التصرف بطريقة أكثر رئاسية، فسأكون سعيدة للعمل معه بشأن البنية التحتية والتجارة وقضايا أخرى

وكانت بيلوسي تشير إلى تعليقات أدلى بها ترامب في وقت سابق الخميس، وصف فيها نفسه بأنه 

 .مع انخراط االثنين في حرب كلمات محمومة "عبقري متزن جدا"

اتفاقية  ويحث الجمهوريون في الكونغرس على التصديق على اتفاقية )يوسمكا( التي ستحل محل

ألميركا الشماليا )نافتا( قبل أن يغادر المشرعون واشنطن في عطلتهم في أغسطس.  التجارة الحرة

وكرئيسة لمجلس النواب فإن بيلوسي، المنتمية للحزب الديمقراطي، تتحكم في موعد أي تصويت مبدئي 

 .قد يحدث

لكن بعض المشرعين الديمقراطيين طالبوا ببنود إنفاذ أكثر  2018ونشر نص االتفاقية منذ أكتوبر 

قوة للمعايير الجديدة للعمالة والبيئة في يوسمكا، ومن غير الواضح ما إذا كان هذا يمكن تحقيقه من 

 .خالل التشريع الخاص بتنفيد االتفاقية

المتبقي من األيام التشريعية قبل أن يبدأ الكونغرس  وستقلص فترة دراسة مدتها أسبوعان العدد

 ."عطلته في الثالث من أغسطس. وقال ترامب "أظن أن تلك فترة زمنية طويلة

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A&contentId=1254277
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A&contentId=1254277
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8&contentId=1254277
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8&contentId=1254277
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9&contentId=1254277
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9&contentId=1254277
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9&contentId=1254277
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وقال الجمهوريون في مجلس الشيوخ يوم الثالثاء، إن اليتهايزر يعتقد أن المفاوضات مع بيلوسي 

 ."معها "بنوايا صادقة بشأن إقرار اتفاقية التجارة تحقق تقدما ويجري التعامل

وباإلضافة إلى الواليات المتحدة، يجب أن توافق الهيئة التشريعية في كل من كندا والمكسيك على 

 .االتفاقية التجارية الجديدة قبل أن يمكن بدء سريانها

https://www.skynewsarabia.com/business/1254277-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%82-

%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A-

%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9 

 

 "الصين ترد على "ضربة هواوي" بـ"تعويض بوينغ - 2

 2019مايو   24 

 طائرة من طراز ماكس 96لدى شركات الطيران الصينية 

شركة طيران صينية تطلب  13أبوظبيقدما جمعية صناعة الطيران الصينية دعمها لـ -وكاالت 

 .8كس ما 737تعويضا من شركة بوينغ األميركية بعد أن منعت تحليق طرازات بوينغ 

أخير في تسليم الصينية، في بيان لها يوم الجمعة، أن عمليات الت جمعية النقل الجوي وذكرت

 .الطائرات تسببت في "أضرار جسيمة" للشركات

مليون دوالر( في حالة بقاء الطائرات على األرض  580مليارات يوان ) 4وقدرت خسائرها بنحو 

 .حتى نهاية شهر يونيو المقبل

 ."وقالت المجموعة إنها "ستدعم بنشاط وتنسق بين الشركات األعضاء لتنفيذ أعمال التعويض

في أسطولها، ومن المقرر تسليم أكثر  ماكس طائرة من طراز 96ات الطيران الصينية لدى شرك

 .طائرة هذا العام 30من 

طائرة نفاثة في مارس بعد تحطمها  737من أوائل الحكومات التي طلبت شراء  الصين وكانت

 .وإندونيسياإثيوبيا في

إدارة دونالد  على وقع نزاع تجاري، كما أن األزمة تطورت بعد إعالن وتعيش وانشطن وبكين

ترامب إدراج هواوي، الشركة الصينية العمالقة في مجال االتصاالت، على قائمة الشركات التي تمثل 

على الشركات األميركية بيعها معدات تكنولوجية، خشية  خطرا على األمن القومي، وحظرت بالتالي

 .استفادة الصين منها لغايات تجسسية

https://www.skynewsarabia.com/business/1254277-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1254277-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1254277-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1254277-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A&contentId=1254367
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A&contentId=1254367
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3&contentId=1254367
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86&contentId=1254367
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7&contentId=1254367
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7&contentId=1254367
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قال المتحدث باسم  ونددت الصين، الجمعة، بـ"أكاذيب" الواليات المتحدة في شأن هواوي، حيث

، لو كانغ "منذ وقت غير قصير، روج بعض المسؤولين السياسيين الخارجية الصينية وزارة

 ."مرارا لشائعات تتعلق بهواوي، لكنهم لم يتمكنوا يوما من تقديم أدلة الواليات المتحدة في

https://www.skynewsarabia.com/business/1254367-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-

%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%D9%8A-

%D8%A8%D9%80%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%BA 

 

 نمو االقتصاد األميركي يتسارع في الربع األول  - 3

 2019مايو  31  «الشرق األوسط»واشنطن:  

تسارع نمو االقتصاد األميركي في الربع األول لكن ضغوط التضخم كانت أقل بكثير مما كان 

متوقعا من قبل، وهو ما يدعم قرارا اتخذه مجلس االحتياطي االتحادي )البنك المركزي األميركي( 

 .خرا بتعليق زيادات أسعار الفائدةمؤ

كما ظهرت دالئل على تراجع في القوة المحركة لنمو الصادرات والمخزونات في أوائل الربع 

 .(الثاني. وانخفض نمو قطاعات التصنيع ومبيعات التجزئة واإلسكان والصادرات في أبريل )نيسان

ثالث سنوات لتقييد السياسة النقدية وعلق مجلس االحتياطي في أوائل العام الحالي حملة استمرت 

والتخلي عن أي توقعات لزيادة أسعار الفائدة هذا العام ورفع المركزي األميركي تكاليف االقتراض 

 .2018أربع مرات في 

وقالت الحكومة األميركية أمس الخميس، في ثاني قراءة للناتج المحلي اإلجمالي في الربع األول، 

في المائة بما يمثل انخفاضا طفيفا عن تقديرات الشهر الماضي التي بلغت  3.1إنه زاد بوتيرة سنوية 

في المائة في األشهر الثالثة األخيرة من  2.2في المائة، ونما أكبر اقتصاد في العالم بوتيرة بلغت  3.2

2018. 

وزاد مقياس للتضخم يرصده البنك المركزي بمعدل بلغ واحدا في المائة في الربع األول هبوطا 

في المائة. ومن المتوقع أن يتجاهل صانعو السياسة النقدية تسارع  1.3من وتيرة متوقعة من قبل بلغت 

النمو في الربع األول وأن يركزوا على ضعف الطلب المحلي والتضخم عندما يجتمعون الشهر المقبل. 

. وكان مو الصادراتوفي حين قلصت الحكومة تقديراتها األولية لقيمة االستثمار في المخزونات، زاد ن

 .هذان العامالن المهمان دافعين أساسيين لصعود الناتج المحلي اإلجمالي في الربع األول

وطرأ تعديل طفيف بالزيادة على نمو أسعار المستهلكين، بينما انكمش إنفاق الشركات على المعدات 

تعديل نمو الناتج المحلي في الربع الماضي كما جاء نمو قطاع اإلسكان أضعف مما كان متوقعا. وجاء 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9&contentId=1254367
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9&contentId=1254367
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&contentId=1254367
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&contentId=1254367
https://www.skynewsarabia.com/business/1254367-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D9%80%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%BA
https://www.skynewsarabia.com/business/1254367-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D9%80%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%BA
https://www.skynewsarabia.com/business/1254367-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D9%80%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%BA


  M E A K-Weekly Economic Reportاالقتصادي األسبوعي                                                               التقريرم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                                الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري األستاذ

6 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                                                                            سورية  12341دمشق ص ب 

اإلجمالي للربع األول متماشيا مع توقعات المحللين. ومع استبعاد التجارة والمخزونات واإلنفاق 

في المائة وهي الوتيرة نفسها التي صدرت الشهر الماضي. وذلك  1.3الحكومي، نما االقتصاد بمعدل 

األميركي في يوليو )تموز( أطول فترة  وسيحقق االقتصاد .2013هو أبطأ معدل منذ الربع الثاني من 

 .من النمو المتواصل وهي عشر سنوات

وفي تقرير منفصل صدر أمس الخميس، قالت وزارة العمل إن الطلبات الجديدة للحصول على 

إعانة البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار ثالثة آالف إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 

 .(مايو )أيار 25المنتهي في ألفا لألسبوع  215

وتراجع المتوسط المتحرك ألربعة أسابيع، الذي يُعتبر مؤشرا أدق لسوق العمل ألنه يزيل التقلبات 

  .طلبا األسبوع الماضي 750ألفا و 216طلبا إلى  3750األسبوعية، بمقدار 

https://aawsat.com/home/article/1747261/%D9%86%D9%85%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-

%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84 

 

 تستعد لخوض اختبار العاصفة في الصين « أبل» - 4

  «هواوي»هداف المحتملة النتقام بكين رداا على استهداف تعد أبرز األ

 2019مايو  31 

  «الشرق األوسط»سان فرنسيسكو: 

على أنها الهدف الرئيسي المحتمل للرد الصيني على الخطوات التي اتخذتها « أبل»يُنظر إلى شركة 

الصينية العمالقة لالتصاالت، إال أن الجذور التي أرستها « هواوي»حدة ضد شركة الواليات المت

 .الشركة في الصين َحريّة بأن تساعدها في التغلب على العاصفة السياسية

في الحرب التجارية الدائرة بين البلدين، يعتقد خبراء أن حجم « أبل»وفيما تستهدف بكين شركة 

في ترسيخ عالقات األعمال في الصين هي عوامل تحميها من أي رد الشركة والسنوات التي أمضتها 

 .انتقامي مباشر

فيما تستهدف الواليات »إنه « أنديرلي غروب»وقال روب أنديرلي، محلل التكنولوجيا في مجموعة 

فيما تتصاعد الحرب »وأضاف: «. هدفاا مرجحاا النتقام الصين (المتحدة )هواوي(، أصبحت )أبل

 .«أبل( و)هواوي( هما الشركتان اللتان من المرجح أن تلحق بهما أضرار) التجارية، فإن
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في قلب التوترات المتصاعدة بين القوتين االقتصاديتين األكبر في العالم، « هواوي»وأصبحت 

وأثارت إدارة الرئيس  .اللتين تبادلتا فرض رسوم جمركية على سلع بمئات مليارات الدوالرات

، عمالقة الهواتف الذكية واالتصاالت، على «هواوي»غضب بكين، بوضع األميركي دونالد ترمب 

القائمة السوداء، بسبب مخاوف من أن الصين تستخدمها أداة للتجسس، ومزاعم بانتهاك عقوبات متعلقة 

 .بإيران، وهو ما تنفيه الشركة

إال أنه  يمكن أن يكون ضمن أي اتفاق إلنهاء الحرب التجارية.« هواوي»وقال ترمب إن مصير 

 .تبين أن التوصل لمثل هذا االتفاق أمر صعب، ولذلك تستمر التوترات

 مكانة« أبل»في الصين، كما أن لشركة « كنزاا وطنياا »تعتبر « هواوي»وصرح أنديرلي بأن 

. «من الصعب دائماا التعامل مع شركات تعتبر كنوزاا وطنية»مشابهة في الواليات المتحدة. وأضاف: 

 .«هناك خطراا من أن يتصاعد التوتر إلى حدود تتجاوز المنطق»وأشار إلى أن 

شكل مباشر ب« أبل»، فزيادة التكاليف أو عرقلة إنتاج «أبل»إال أنه توجد كثير من النقاط في صالح 

في الصين، « أبل»في الصين يمكن أن تلحق الضرر بالصين؛ ألن معظم عمليات التصنيع تقوم بها 

 .دان الوظائف، بحسب محللينكما يمكن أن تتسبب في فق

مؤشر « أبل»وقال أنديرلي إن اللعب على المشاعر الوطنية بالقول إن االمتناع عن شراء منتجات 

التي  «أبل»على والء الصينيين، هو أمر يمكن أن تفعله الصين دون محاسبة، إال أن مقاطعة منتجات 

كبير  لم يكن لها تأثير« هواوي»دة لشركة بدأت في الصين العام الماضي بسبب معاملة الواليات المتح

 .على الشركة األميركية

وة إلى إنه يعارض فكرة الدع« هواوي»االثنين، قال الرئيس التنفيذي لـ« بلومبرغ»وفي مقابلة مع 

 .في الصين« أبل»مقاطعة منتجات 

تفعل  (في النهاية فإن )أبل»بأنه « كرييتف ستراتيجيز»وصرحت كارولينا ميالنيسي من شركة 

أجد صعوبة في تخيّل »وأضافت:  .«الكثير في الصين، ومن الناحية االقتصادية فإن ذلك يساعد الصين

 .«أن تستخدم الصين )أبل( وسيلة لالنتقام من الواليات المتحدة

إنها خلقت خمسة ماليين وظيفة في الصين، ترتبط ثالثة « أبل»وعلى موقعها على اإلنترنت قالت 

لمتعاقدين واالستثمارات. ويبلغ عدد موظفي الشركة في الصين مليون موظف، كما يعمل ماليين منها با

ى للمطورين الذين يصنعون المحتو« أبل ستور»مليون آخرين في النواحي المتعلقة بمتجرها  1.8نحو 

 .النقالة، بحسب الشركة« أبل»الرقمي أو الخدمات ألجهزة 



  M E A K-Weekly Economic Reportاالقتصادي األسبوعي                                                               التقريرم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                                الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري األستاذ

8 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                                                                            سورية  12341دمشق ص ب 

 ي الصين باقتصاد ذلك البلد، فإن التسبب في ارتفاعف« أبل»وبينما تضر عرقلة إنتاج منتجات 

المصدرة إلى الواليات المتحدة، لن يشكل ضربة سياسية إلدارة الرئيس دونالد « آيفون»أسعار هواتف 

 .«فوريستر»ترمب، بحسب فرانك غيليت، المحلل في 

اإلضرار »أن  وأضاف .االنتخابية« من المرجح أن تستهدف الحكومة الصينية قاعدة ترمب»وقال: 

بالشركة التي مقرها كاليفورنيا ال يبدو أنه سيصب في مصلحة الصين، والمنطقي هو استهداف الزراعة 

 .«والسلع اليومية األميركية

تيم كوك، كان يدير لوجستيات سلسلة اإلمدادات « أبل»وأشار المحللون كذلك إلى أن رئيس شركة 

 .2011شركة الراحل ستيف جوبز في عام في الشركة، قبل أن يخلف المؤسس الشريك لل

توم كوك يعرف الثقافة في الصين، وعمل بشكل وثيق حول فهم التصرف »وقالت ميالنيسي، إن 

 .«بحذر إلحداث أثر أكبر هناك

كما أن خبرة كوك في سلسلة اإلمدادات تجعل منه الرئيس التنفيذي المثالي إليجاد طرق إلخراج 

 .ي حال لزم األمرعمليات التصنيع من الصين ف

إلى القمة لتصبح واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم، إقامة عالقات « أبل»وتطلب صعود 

التي مقرها تايوان، وشركة « فوكسكون تكنولوجي»قوية مع مزودين ومصنعين آسيويين، مثل 

 .«بيغاترون»

ن الصين، وتيم كوك الجميع يحاولون إيجاد طرق إلخراج عمليات التصنيع م»وقال أنديرلي: 

  .«متخصص في اللوجستيات، ولذلك فهو األكثر قدرة على القيام بذلك

https://aawsat.com/home/article/1747256/%C2%AB%D8%A3%D8%A8%D9%84%C2%BB-

%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%B6-

%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86 
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 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية:  -ثانياا 

5 - Billionaire Warren Buffett Remains Clueless About Bitcoin, Calls It ‘Delusional’ 

Long-term bitcoin skeptic Warren Buffett has once again lambasted cryptocurrencies, 

specifically bitcoin. Source: REUTERS/Rick Wilking/Files  Ben Brown  25/02/2019    

Warren Buffett has blasted bitcoin again, calling it a “delusion.” 

Speaking on CNBC’s Squawk Box, he said: 

“Bitcoin has no unique value at all. It doesn’t produce anything. You can stare at it all 

day and no little bitcoins come out. It’s a delusion basically.” 

Buffett, one of the world’s richest men, praised blockchain and its technology, saying 

“It’s a very ingenious thing to figure out how to have a limited supply and make it harder 

and more expensive to create.”  

But the ‘Oracle of Omaha’ admitted he knows very little about the technology: 

“This is explained to me by people a lot smarter than I am.” 

“RAT POISON SQUARED” 

The 88-year-old billionaire owner of Berkshire Hathaway is no stranger to slamming 

bitcoin and blockchain. As CCN reported in April 2018, he called the world’s largest 

cryptocurrency “rat poison squared” and brushed it off as speculative gambling. 

He stated: 

“Cryptocurrencies will come to bad endings… If you buy something like bitcoin or 

some cryptocurrency, you don’t really have anything that has produced anything. You’re 

just hoping the next guy pays more.” 

.@WarrenBuffett on bitcoin just now: “it’s probably rat poison squared.” #brk2018 

— Becky Quick (@BeckyQuick) May 5, 2018 

WARREN BUFFETT JUST LOST $4.3 BILLION IN A DAY 

It’s an awkward time for the legendary investor to weigh in on bitcoin. His company 

Berkshire Hathaway lost $4.3 billion on Friday 22nd February. One of Buffett’s holdings, 

Kraft-Heinz, plunged 25% after a poor earnings report on Thursday evening. Buffett 

admitted he made a mistake, overpaying for his stake in the food and beverages company. 

While Buffett built up a net worth of $87 billion over decades of savvy investing, he is 

admittedly out of touch with technology. He openly admits he made a mistake by failing 

https://www.ccn.com/author/ben-brown
https://www.cnbc.com/2019/02/25/warren-buffett-says-bitcoin-is-a-delusion.html
https://www.ccn.com/billionaire-warren-buffett-trashes-bitcoin-again-its-rat-poison-squared
https://twitter.com/WarrenBuffett?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/brk2018?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/BeckyQuick/status/992734797939314689?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.ft.com/content/c6d7dd12-38f8-11e9-b72b-2c7f526ca5d0
https://www.businessinsider.com/facts-about-warren-buffett-2016-12?r=US&IR=T
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to invest in Google and other tech companies. Speaking of his failure to invest in 

Amazon, he said: 

“I was too dumb to realize. I did not think [Bezos] could succeed on the scale he has… 

[We] miss a lot of things, and we’ll keep doing it.” 

Isn’t there a chance you misunderstood bitcoin, too? 

AN UNMITIGATED FRAUD? 

Warren Buffett has inadvertently positioned himself as a target for bitcoin enthusiasts. 

Last week, bitcoin bull Max Keiser called Buffett out for alleged “accounting tricks.” 

#Bitcoin up on news Warren Buffett exposes himself in his annual letter as an 

unmitigated fraud and charlatan reliant entirely on tax-payer bailouts and accounting tricks. 

— Max Keiser, tweet poet. (@maxkeiser) February 23, 2019 

He refers to Berkshire Hathaway’s use of stock buy-backs as an example of corporate 

malpractice: 

“It’s pure fraud. Its sole purpose is to commit accounting fraud for the benefit of 

insiders.” 

For many, Warren Buffet is emblematic of a corrupt and outdated financial system. 

Bitcoin, on the other hand, is the future. 

A HISTORY OF BITCOIN BASHING 

Warren Buffett is unlikely to change his views on cryptocurrency and bitcoin. His 

comments today echo those he made a year ago when he said: 

“You can’t value bitcoin because it’s not a value-producing asset.” 

Like so many in the traditional finance industry, however, he parrots the same old 

“blockchain-good, bitcoin-bad” routine. He called blockchain “important” and 

“ingenious,” although he failed to elaborate on what that means. 

For now, he’s sympathetic: 

“People get their hopes up that something like [bitcoin] is gonna change their lives,” 

but “who knows where we’ll be next year.” 

Ben Brown Ben is a journalist with a decade of experience covering financial markets. 

His writing has appeared in The Huffington Post and he worked at Block Explorer, the 

world's longest-running source of Blockchain data. 

https://www.cnbc.com/2017/05/06/warren-buffett-admits-he-made-a-mistake-on-google.html
https://twitter.com/hashtag/Bitcoin?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/maxkeiser/status/1099369267009605632?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.ccn.com/a-real-bubble-warren-buffett-not-impressed-by-bitcoin-price-surge-or-icos
https://www.ccn.com/author/ben-brown
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US stock market bulls continue to hold the bears on the ropes. The situation is quite 

different in the rattled crypto market. | Source: Shutterstock 

https://www.ccn.com/dow-us-stock-market-surge-bitcoin-price-blackout/ 

 

6 - US stock market bulls continue to hold the bears on the ropes. The situation is quite 

different in the rattled crypto market. | Source: Shutterstock 

Dow Futures Surge 160 Points While Crypto Investors Reel from Bitcoin Blackout 

 Josiah Wilmoth  25/02/2019  Bitcoin Analysis, Crypto, News, U.S. Market News 

The Dow barreled toward a 140 point gain on Monday after US President Donald 

Trump announced a delay to the US-China trade deadline. Cryptocurrency investors, 

meanwhile, were left searching for answers after the bitcoin price crashed below $3,715 

just hours after pushing toward $4,200. 

DOW SEES TRIPLE-DIGIT CLIMB, S&P 500 LOOKS TO JUMP PAST 2,800 

As of 8:41 am ET, Dow Jones Industrial Average futures had soared 157 points or 0.6 

percent, implying a gain of 140.19 points at the open. Nasdaq futures outperformed with a 

0.69 percent surge, while the S&P 500 targeted a push past 2,800 on the back of this 

morning’s 0.48 percent pre-market rally. 

Stock market futures tracking the Dow (blue), S&P 500 (red), and Nasdaq (orange) all 

shot higher on Monday. 

On Friday, the Dow raced past 26,000 en route to a 181.18 point or 0.7 percent gain, 

carrying the US stock market bellwether to its highest level since November. The S&P 500 

rose 0.64 percent but failed to unseat resistance at 2,800. The Nasdaq outperformed with a 

0.91 percent rally that pushed it past 7,500 to 7,527.54. 

TRUMP TWEET SENDS DOW HIGHER 

Donald Trump pressed “tweet,” and the Dow shot higher. | Source: AP Photo / Evan 

Vucci 

This morning, all three of Wall Street’s major indices are riding high on the news, 

delivered via Twitter, that the Trump administration would not hike tariffs on more than 

$200 billion worth of Chinese goods following the president’s self-imposed March 1 trade 

deal deadline. 

Trump did not set a new deadline, instead confirming that he would likely meet with 

Chinese President Xi Jinping at his Mar-a-Lago resort in Palm Beach to “conclude an 

https://www.ccn.com/author/josiah-wilmoth
https://www.ccn.com/bitcoin-analysis
https://www.ccn.com/crypto
https://www.ccn.com/news
https://www.ccn.com/market-news
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agreement.” Presumably, the delay is both a carrot and a stick to entice Xi to strike a firm 

deal at the summit, which reports have said could come in late March. 

I am pleased to report that the U.S. has made substantial progress in our trade talks with 

China on important structural issues including intellectual property protection, technology 

transfer, agriculture, services, currency, and many other issues. As a result of these 

very…… 

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2019 

….productive talks, I will be delaying the U.S. increase in tariffs now scheduled for 

March 1. Assuming both sides make additional progress, we will be planning a Summit for 

President Xi and myself, at Mar-a-Lago, to conclude an agreement. A very good weekend 

for U.S. & China! 

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2019 

An increasing number of stock market analysts believe a firm trade deal will spark 

another equities rally, enabling the Dow and its sister indices to rocket back toward their 

2018 all-time highs. 

ANALYST: TRUMP’S TRADE DEAL WON’T SOLVE US-CHINA TENSION 

However, others warn that a trade deal will not be enough to defuse tensions between 

the US and China. 

 

7 - Hua Changchun of Guotai Junan Securities said that the US and China will strike a 

trade deal in late March but that the two superpowers would continue to wage economic 

warfare on other fronts: 

“The two nations will likely reach a deal on all aspects in late March and the tariffs will 

not rise from the current levels, but that doesn’t mean the conflict between them will be 

over.” 

“Tariff wars will be suspended and we’ll enter the ‘post-trade-war’ era, where the two 

nations will shift to championing companies, promoting advanced technologies and trying 

to increase control over global economic rules.” 

Even so, there remains a general belief that a trade deal – whatever it ends up looking 

like – will provide stock markets worldwide with a degree of stability they have sorely 

lacked since the trade war began. 

BITCOIN BLACKOUT SENDS CRYPTO MARKET $15 BILLION INTO THE RED 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1099800961089003522?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1099803719435239426?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.ccn.com/us-china-trade-deal-optimism-will-spark-massive-dow-jones-rally
https://www.ccn.com/us-china-trade-deal-optimism-will-spark-massive-dow-jones-rally
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-25/trump-tariff-delay-doesn-t-mean-trade-war-is-over-analysts-say
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The bitcoin price went down in a blaze of glory on Sunday. | Source: Shutterstock 

Cryptocurrency investors had much less to cheer about heading into the US trading 

session, as traders continued to grapple with the impact of Sunday’s severe sell-off, which 

in a matter of minutes erased a full week of progress. 

Over the course of February, the bitcoin price had steadily climbed from the low 

$3,200s to $4,190, representing an intramonth gain of nearly 30 percent. However, the 

flagship cryptocurrency failed to smash through technical resistance at $4,190, triggering 

a rapid sell-off that carried bitcoin as low as $3,714 on Bitstamp – a decline of $476 or 11 

percent. 

That’s what you call a full Bart– not something any crypto investor wants to see. 

Other cryptocurrencies were rocked even harder, with ethereum, EOS, litecoin, and 

bitcoin cash all flashing 24-hour declines of at least 13 percent. 

What had so recently looked like the makings of a bull market once again feels 

precarious, and bears are already patting themselves on the back for not joining last week’s 

feeding frenzy. 

Mati Greenspan, Senior Market Analyst at eToro, said that the Sunday crash was a 

“stark reminder” about the high-risk nature of cryptocurrencies. However, he declined to 

join the doom-and-gloom parade, stating that bitcoin now has an excellent opportunity to 

build support at $3,800 before making another upside breakout attempt. 

“This latest crypto sell off is a stark reminder that cryptoassets remain a volatile, 

developing asset-class, and investors should act accordingly. Bulls will be watching to see 

if prices can hold at $3,800, as this would be a nice place to build support.” 

Analysts are blaming ethereum for triggering the sell-off. 

Greenspan further noted that the sell-off was led by the ethereum price, which he says 

also helped catalyze the recent crypto rally. He argued that this indicates that ethereum is 

re-establishing itself as an asset that has the gravitas to move the wider markets. 

“Curiously, this slide was led by Ethereum, which dropped about 5 minutes ahead of 

the rest of the market. As such, Ethereum has now become a [bellwether] asset for the 

market. Last week’s miniature bull run was led by Ethereum, and this latest slide means 

the asset cements its place as a key signal for investors watching the market.” 

https://www.ccn.com/bitcoin-price-plunges-11-factors-behind-sundays-big-crypto-market-dump
http://ccn.com/bitcoin-price
https://www.ccn.com/heres-why-the-bitcoin-price-has-crypto-traders-railing-at-bart-simpson
https://www.ccn.com/bitcoin-price-4100-2-hours-analyst-crypto-bullish
http://ccn.com/ethereum-price
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For now, bitcoin is trading below $3,800 at $3,788 with nearly $11 billion in 24-hour 

trading volume. The cryptocurrency market cap stands at $129 billion, a drop of $15 billion 

from its weekend peak. 

Featured Image from Shutterstock. Price Charts from TradingView. 

Josiah Wilmoth 

Josiah is the US editor at CCN. In a past life, he taught Herodotus and Boethius to high 

school students. He holds long-term investment positions in bitcoin and other large-cap 

cryptocurrencies. Follow him on Twitter or email him directly at 

josiah.wilmoth(at)ccn.com. 

 

8 - Hessia Industrial City a Pillar of Industry and a Main Supplier of National Economy 

 Friday, 08 March 2019  

HOMS- Vital facilities in Hessia industrial city constitute the spine of the industrial 

factor of the country with the number of investors having reached 905 since it was launched 

in 2004 with a capital estimated at SYP 188 billion, a report by SANA has stressed. 

Speaking during a visit paid to a number of facilities in Hessia industrial city, Industry 

Minister Mohammad Ma’an Zein al-Abiden Jazba called on the national industrialists to 

return home, particularly after the facilitations provided by the Syrian government to 

upgrade the industrial sector. 

According to SANA, Jazba hailed efforts of the industrial Syrians operating in Hessia 

, who have been working under hard conditions in order to contribute to promoting the 

local production. 

For his part, Chairman of Homs Chamber of Industry, Labib al-Ikhwan pointed out to 

the role of the Chamber in supporting the industrials aimed at raising the level of the 

production and the export efficiencies, noting that the Chamber has constant plans for 

opening more important industry facilities. 

 

Director of Hessia industrial city, Bassam Mansour, underlined that various products 

of the industrial city , including food and engineering and chemical have contributed to 

https://www.tradingview.com/ideas/cryptocurrency/
https://www.ccn.com/author/josiah-wilmoth
http://syriatimes.sy/index.php/economy/40539-hessia-industrial-city-a-pillar-of-industry-and-a-main-supplier-of-national-economy
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supplying the local market with its needs and has not stopped production during the crisis 

in Syria, adding that a facility enters production in a daily scale as the number of the 

workers and producers is increasing. 

The Minister visited the Syrian-Iranian Automobile Manufacturing 

Company(SYIECO) which will be launched soon in the Syrian markets releasing its first 

product, SAIPA. 

Assistant of the general director of the executive affairs in the company, Bahram Saberi 

said that the company has resumed production in 2016 after four years of suspension, 

indicating that a production plan was developed in 2017 to produce 4,000 cars , which are 

economical and suitable. 

The tour also included the visit of medical, texture, food and Heavy industry facilities. 

http://syriatimes.sy/index.php/economy/40539-hessia-industrial-city-a-pillar-of-

industry-and-a-main-supplier-of-national-economy 
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 االقتصادات العربية: -ثالثاا 

 …لبنان ينتظر الموازنة اليوم بعد وداع صفير وموظّفو اإلدارة يلّوحون بإضراب مفتوح - 9

 :2019-5-17الصحافة اليوم  االخبار  *

 : أداة للجباية أم لتحسين االقتصاد؟%3زيادة الرسم الجمركي 

، في %3مركي على الواردات بمعدل دخل اقتراح وزير االقتصاد منصور بطيش زيادة الرسم الج

مسار أكثر جديّة. مجلس الوزراء ألّف لجنة وزارية لدرسه، فيما بدأت تتبلور مواقف متفاوتة منه 

صادرة عن ممثلي القوى السياسية في الحكومة وعن ممثلي هيئات أصحاب العمل. بينهم من يشترط 

أنه يجب ربطها بحماية المنتجات المحلية من أن تكون الزيادة شاملة كل الواردات، وبينهم من يعتقد 

 اإلغراق، وحماية المستهلك، وبينهم من يستثني تطبيقه مع االتحاد األوروبي والدول العربية

 %3أثار اقتراح وزير االقتصاد منصور بطيش بزيادة الرسم الجمركي على الواردات بمعدل 

الجدل أقرب إلى بازار منفصل عن أهمية إقرار  جدالا واسعاا بين المعنيين. للوهلة األولى، يبدو هذا

تجارية هدفها إعادة رسم النموذج االقتصادي اللبناني بما يؤدي إلى تعزيز  –سياسات اقتصادية 

الصادرات وتخفيف الضغط عن ميزان المدفوعات. ثمة خبراء يعتقدون أن ترفيع االقتراح إلى مستوى 

الح عن النقاش، سواء كانت هذه المراكز تتمثل بالتجار السياسات الوطنية، يتطلب عزل مراكز المص

والصناعيين أو بكتل سياسية تربطها عالقات بدول متضررة من اإلجراءات المقترحة. األفضل، برأي 

هؤالء، أن تقّرر الحكومة سياستها التجارية، من خالل تحديد القطاعات التي تجب حمايتها وتعزيز 

منظومة التجارة الدولية، وهو ما يؤدي إلى تقليص عجز الحساب  تنافسيتها تمهيداا لدمجها ضمن

 .الخارجي، أي تخفيف نزف العمالت األجنبية التي يستقطبها لبنان بكلفة باهظة لتمويل استيراد السلع

وباالستناد إلى هذه السياسة، يمكن تحديد معايير واضحة لزيادة الرسم الجمركي متصلة بالمدة 

سم والسلع التي يصيبها وعالقات لبنان مع الدول التي يتبادل معها السلع. قد يكون الزمنية وبمستوى الر

من أبرز هذه المعايير التفريق بين السلع النهائية التي تدخل إلى لبنان والمواد األولية التي تستخدم في 

 .الصناعات المحلية أو السلع االستهالكية الحيوية

ادة، ينطلق من مصالح القوى، وصوالا إلى إيجاد آلية للموازنة المفارقة أن النقاش في لبنان، كالع

 .في ما بينها، ما يؤدي عملياا إلى نسف الجزء األساسي من األهداف التي ُوضع االقتراح من أجلها

 التجار مع الرسم الشامل

 رئيس جمعية التجار في بيروت نقوال شّماس، كان رافضاا لمبدأ زيادة الرسم الجمركي، إال أنه

شعرت بأّن هناك إصراراا وإرادة سياسية صلبة لدى تكتل لبنان القوي لالستفادة من »عّدل موقفه. 
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محطة الموازنة لتحقيق ثالثة أهداف: ربط الشأن االقتصادي بالمالي، تقليص العجز التجاري، حماية 

مد شقير القطاعات اإلنتاجية. لذا، ناقشت مبادرة الوزير منصور بطيش مع وزير االتصاالت مح

لمدة ثالث سنوات يشمل كل  %2وخلصت إلى موقف حاسم بإمكانية زيادة الرسم الجمركي بمعدل 

الواردات باستثناء المواد األولية للصناعة، واآلليات الصناعية، والمشتقات النفطية التي تستخدم في 

 .«إنتاج الطاقة الكهربائية

  كل الوارداتالرسم شامالا   من التجار بأن يكون   موافقة مشروطة

كونها مرتفعة بما فيه الكفاية لتحقيق »ويتشّدد شّماس في معدل الزيادة المطروحة انطالقاا من 

مليون دوالر، ومتواضعة بما يكفي لعدم إطالق التضّخم والتهريب وأذية التجار  300إيرادات بقيمة 

عة زيادة رسوم جمركية مرتف أي اقتراح آخر يرمي إلى»ولكنه يعترض على «. النظاميين والمستهلكين

على باقة محّددة من السلع، إذ إن ذلك لن يفي بالغرض المالي المنشود، وسيؤدي إلى زعزعة القطاع 

التجاري وفتح أبواب التهريب ودّك إيرادات الخزينة وإشعال نار التضّخم ورفع بنية األسعار. إن زيادة 

الوحيد المقبول من األسرة التجارية مع مراعاة  الرسم الجمركي بشكل شامل على الواردات هو األمر

 .«هوامش الصناعيين

 أولوية حماية الصناعة

 %10وبحسب رئيس المجلس الوطني لالقتصاديين اللبنانيين، صالح عسيران، فإنه يقترح زيادة 

من حاجات السوق. ويشير إلى  %60لمّدة خمس سنوات على الواردات التي لها بديل في لبنان يغطي 

تستند إلى توقيع لبنان اتفاقيات مع االتحاد »الذريعة المستخدمة لضرب هذا االقتراح ساقطة ألنها  أن

األوروبي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها التي تفرض على البلد العضو أن يرفع القيود عن 

طي لبنان الحق من االتفاقية مع االتحاد األوروبي، تع 34لكن، على سبيل المثال، إن المادة … وارداته

في فرض رسوم حمائية أو ردعيّة لمدة معينة إذا تبيّن له أنه يواجه مخاطر جديّة تستوجب تعزيز عجز 

الحساب الجاري، أي أن االتفاقية أعطت لبنان مساحة واسعة من الحرية لتعزيز صادراته وحماية 

 .«صناعته يجب استغاللها وعدم التذّرع باالتفاقية لمنع هذا االقتراح

زيادة الرسم الجمركي مطلب »كذلك، يشير نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، إلى أن 

وهو ينطلق من كون البضاعة المستوردة «. ال تكفي %3الصناعيين، وإن كانت نسبة الزيادة بمعدل 

يما فتأتي بفواتير مخفضة، وهناك كالم رسمي عن الواردات من الصين المفوترة بقيمة ملياري دوالر، 

مليارات دوالر. هذا يضر بالخزينة، ويضرب المنافسة بين الصناعة  4قيمتها بحسب المنشأ تبلغ 

واالستيراد، وهو عنصر حاسم لالستنتاج بأن المستورد هو المستفيد من فرق الفوترة، وأن المستورد 
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ع زيادة هائياا. نحن مهو الوحيد الذي سيخسر من ربحه لتمويل زيادة الرسم، بينما لن يتأثّر المستهلك ن

على السلع  %10على السلع التي يوجد بديل محلي لها، ومع زيادة الرسم بمعدل  %3أو  %2الرسم 

 .«اآلتية من الشرق األقصى

 موافقة غير محسومة

وزير االتصاالت محمد شقير، يتجنّب الحديث عن موقف تيار المستقبل من زيادة الرسم الجمركي، 

ه بصفته رئيساا للهيئات االقتصادية، ويشير إلى أنه ال يوافق على زيادة بمعدل إال أنه يعبّر عن رأي

أاّل تشمل السلع األساسية مثل المحروقات والدواء  %2، ويشترط للموافقة على زيادة بمعدل 3%

والغذاء وسواها، وأن يكون إقرارها مرتبطاا باستثناء يتعلق بالدول التي لدى لبنان اتفاقيات معها مثل 

 االتحاد األوروبي يساعد لبنان بمبالغ طائلة هي بمثابة»االتحاد األوروبي واتفاقية التيسير العربية. 

 .«فرق عجز الميزان التجاري بينه وبين لبنان

زيادة الرسم الحمائي على السلع التي اشتكت من »ويذهب شقير أبعد من ذلك، مشيراا إلى أنه ضّد 

بذلك على التجربة مع تركيا بعد زيادة رسم حمائي على بعض  إغراق واردات وتزايدها، مستعيناا 

مليون  18الواردات المستوردة من هناك في السنة الماضية. تبيّن أن الخزينة خسرت إيرادات بقيمة 

دوالر وال تزال البضائع نفسها المشكّو منها تدخل مهّربة إلى لبنان. يجب أن ننظر إلى حماية المستهلك 

 .«فع كلفة المعيشة في لبنانأيضاا وأاّل نر

 الجدوى االقتصادية

ماذا عن موقف حزب هللا الذي عبّر عنه في جلسة مجلس الوزراء؟ الحزب يرفض التعليق، إال أن 

ما رشح من موقفه في جلسات مجلس الوزراء أنه يرفض الزيادة الشاملة على كل الواردات تجنّباا 

ذ إنه يرفض زيادة الرسوم في الظروف الحالية. لذا، يجب إلدخال لبنان في دوامة ارتفاع األسعار، إ

تحويل هذا الرسم إلى أداة اقتصادية مجدية للتفريق بين السلع التي لها بدائل محلية وبين السلع غير 

 %5الضرورية. الهدف حماية اإلنتاج المحلي، علماا بأن كل السلع التي لها بدائل في لبنان تمثّل أقل من 

مليون دوالر، ما يعني أن المقاربة يجب  700السلع المستوردة وقيمتها اإلجمالية تبلغ  من مجموع قيمة

م على ، إذ ليس منطقياا زيادة الرسو«الضريبة»أن تكون دقيقة لتحديد السلع التي يجب أن تصيبها هذه 

، ات فقطأما إذا كان الهدف هو اإليراد… المشتقات النفطية، وال على السلع االستهالكية األساسية

فستصبح زيادة الرسم الجمركي على كل الواردات مماثلة لزيادة الضريبة على القيمة المضافة، مع 

فرق أن الثانية تحصيلها أسرع للخزينة، وهذا ال يعني بأي شكل من األشكال أن الحزب يوافق على 

 .زيادة ضريبة القيمة المضافة



  M E A K-Weekly Economic Reportاالقتصادي األسبوعي                                                               التقريرم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                                الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري األستاذ

19 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                                                                            سورية  12341دمشق ص ب 

 زيادة الرسم الجمركي بيد الحكومة

، فإن مجلس النواب منح الحكومة 2018تشرين األول  10الصادر في  93ن رقم بموجب القانو

سلطة التشريع في الحقل الجمركي لمّدة خمس سنوات، وهو أمر دأبت عليه الحكومات المتعاقبة استناداا 

إلى أسباب موجبة تتعلق بضرورة أن تكون السلطات المختصة مهيّأة في كل وقت التخاذ اإلجراءات 

ووضعها فوراا موضع التنفيذ، نظراا لطابع السرعة الذي تتسم به التشريعات الجمركية  الضرورية

ولطابع السرية خالل فترة دراستها وإعدادها حتى إصدارها. بمعنى آخر، إن الحكومة لديها الحق في 

تعديل الرسوم الجمركية بمرسوم، وهي ُمنحت هذا التفويض من مجلس النواب لسبب بديهي مرتبط 

كانية تخزين التّجار للبضائع في حال علمهم بأّن هناك زيادة على الرسم الجمركي ستشمل سلعاا بإم

معينة، وبالتالي سيحققون إثراءا على حساب المستهلك. وفي الحالة الراهنة، إن إدراج اقتراح كهذا في 

ويلة التّجار فرصة ط الموازنة يعني أن إقراره ومناقشته في اللجان النيابية وفي الهيئة العامة، يمنح

 .لتخزين السلع التي تُطَرح زيادة الرسم عليها

http://www.almanar.com.lb/5245770 

 

 شلل يضرب األنشطة االقتصادية والبنك المركزي في السودان - 10

 2019مايو،  21 : بنك السودان، السودان اليوم  

شرق االوسط ـ في وقت تكاد فيه غالبية األجهزة التنفيذية في السودان في حالة ركود بسبب ال

الضبابية التي تكتنف سياسة البالد، فإن حالة من الشلل أصابت الكثير من أنشطة األجهزة االقتصادية 

 .منذ أكثر من شهر، خاصة البنك المركزي السوداني

ن المركزي عبد الرحمن بن عوف، فإن البنك المركزي لم ووفقاا لمدير اإلعالم في بنك السودا

يصدر أي توجيهات أو سياسات مالية جديدة، بعد التغيير الذي حدث في البالد، بما في ذلك اإلجراءات 

 .الدورية للمستوردين والمصدرين

وعزا بن عوف وضع بنك السودان المركزي الحالي، مثل بقية الجهات الحكومية األخرى، إلى 

ب ناطق رسمي للبنك طيلة هذه الفترة؛ وتوقف البنك عن إصدار تعليمات أو توجيهات بشأن غيا

 .السياسات المالية والنقدية التي تسير الحركة االقتصادية اليومية للبالد منذ أكثر من شهر

http://www.almanar.com.lb/5245770
https://alsudanalyoum.com/wp-content/uploads/2018/02/75.jpg?x90714


  M E A K-Weekly Economic Reportاالقتصادي األسبوعي                                                               التقريرم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                                الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري األستاذ

20 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                                                                            سورية  12341دمشق ص ب 

من العاملين في بنك السودان المركزي في ساحة مقر البنك  100وفي غضون ذلك تجمع نحو 

بجنوب الخرطوم، ينددون فيها بسياسات المركزي، ووجهوا انتقادات حادة لفك وسريان بحي المقرن 

 .حسابات خاصة بعد قرار تجميدها

وقال متحدث باسم العاملين في البنك المركزي، إن كثيراا من السياسات التي كانت تحدث أمامهم 

م، وكانوا مجبرين على في معظم قطاعات وأقسام البنك المركزي، كموضوع الذهب، لم تكن تعجبه

 .العمل، وفقاا لسياسات البنك

وأضاف أن العاملين في المركزي يريدون أن يعيدوا لبنك السودان سمعته وهيبته التي فقدها خالل 

األعوام الماضية، نتيجة السياسات المالية والنقدية للمركزي، والتي قادت البالد إلى تدهور مريع في 

جنيه أمام الدوالر ألدنى المستويات، وتخطى حاجز السبعين جنيهاا بداية االقتصاد، تدنى فيه سعر ال

 .جنيهاا  45العام الجاري، فيما سعره داخل البنك المركزي 

وتكاد تخلو خزائن البنك من احتياطي نقدي، سواء ما يعينه على سد االحتياجات األساسية مثل 

صرافات ال تغطي إال القليل من احتياجات الدقيق والخبز وقليل من السيولة يدفع بها للبنوك وال

 .المواطنين من النقد

ويذكر في هذا الصدد أن بنك السودان المركزي تلقى ودائع أول من أمس من السعودية بلغت قيمتها 

 .مليون دوالر 250نحو 

وحذر قطاع المصدرين من مغبة استمرار هذا الوضع الضبابي من بنك السودان، على حركة 

ظل تداعيات الحصار األميركي، الذي يمنع دخول العمالت األجنبية إلى الخرطوم أو  الصادرات في

 .خروجها

عاماا، ورفعته من عامين جزئياا، لكنه  20وهو القرار الذي اتخذته الواليات المتحدة األميركية قبل 

 .ما زال سارياا، وال تستطيع البنوك السودانية تحويل أو تسلم عملة الدوالر األميركي

عن مصاعب « الشرق األوسط»وأكد مصدرون، فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، في جولة لـ

يواجهونها في إصدار الوثائق من بنك السودان المركزي، بجانب صعوبة تحويل عائدات الصادر 

بالعمالت الحرة من البلد الذي تصدر إليه السلع السودانية، بسبب منع التحويالت المالية واستمرار 

 .الحصار األميركي على البالد سريان

وقال المصدرون إن حركة الصادرات تعتبر متوقفة منذ أكثر من شهر، في وقت كان يقدر أن 

 .تصل عائدات الصادرات بنهاية العام الحالي إلى أربعة مليارات دوالر
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وقف توأدت حالة الضبابية في االقتصاد، بسبب غياب وعدم تشكيل حكومة تنفيذية في البالد، إلى 

دخول استثمارات أجنبية إلى البالد منذ بداية العام الجاري، رغم توقيع مذكرات وعقود لمشاريع 

استثمارية مع شركات ودول العام الماضي، ورغم تحسن بيئة االستثمار في البالد، وفقاا آلخر تقارير 

 .البنك الدولي عن مؤشرات أداء األعمال في السودان

الشرق »العام لإلعالم والترويج بمفوضية االستثمار بوالية الخرطوم، لـوقال ناصر هاشم، المدير 

بجانب توقف االستثمارات األجنبية الجديدة، فإن جميع مرافق االستثمار ومكاتبه في »، إنه «األوسط

 .المركز والواليات متوقفة، إال عن العمل الروتيني للمشروعات القائمة

https://alsudanalyoum.com/sudan-news/economy/%D8%B4%D9%84%D9%84-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84/ 

 

 مجلس الوزراء واصل البحث بمشروع الموازنة وسيعقد جلسة مساء االحد -لبنان  - 11

    18 May ،2019 

عقد مجلس الوزراء اللبناني الجمعة جلسة في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الدين 

 .الحريري وحضور الوزراء، حيث استكمل البحث في بنود مشروع قانون الموازنة العامة

ة سنعقد جلس“ة تحدث وزير اإلعالم جمال الجراح حيث تال المقررات الرسمية قائال وبعد الجلس

أهم القرارات التي اتخذت اليوم تضبط “، ولفت الى ان ”مقبلة عند التاسعة والنصف من مساء األحد

اإلنفاق والتهرب الضريبي والجمركي وفي موضوع التهرب الضريبي، باتت هناك جملة إجراءات 

د الموازنة المصدقة، فلكي تتمكن الشركة أو أي أحد الحصول على قرض من المصارف، منها اعتما

 .”يجب أن تكون ميزانيته مصدقة من وزارة المالية

كما ألزمنا البلديات أن تصرح لوزارة المالية عن كل المؤسسات التجارية أو “وأضاف الجراح 

وزارة المالية من متابعة موضوع التهرب  مؤسسات األعمال التي تفتح في نطاقها البلدي لكي تتمكن

في موضوع التهرب الجمركي، هناك أيضا جملة إجراءات اتخذت، وهناك ضبط “، وتابع ”الضريبي

للتهريب عبر المعابر غير الشرعية، وكلفت وزارة الدفاع بوضع آلية لهذا الموضوع. وكذلك، هناك 

 .”التي أقرت في السابقإقفال المؤسسات الوهمية والعديد من األمور األخرى 

سيرفع إلى المجلس األعلى  3الرئيس الحريري أبلغ الوزراء أن التدبير رقم “واشار الجراح الى 

 .”للدفاع للبت به

https://alsudanalyoum.com/sudan-news/economy/%D8%B4%D9%84%D9%84-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84/
https://alsudanalyoum.com/sudan-news/economy/%D8%B4%D9%84%D9%84-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84/
https://alsudanalyoum.com/sudan-news/economy/%D8%B4%D9%84%D9%84-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84/
https://alsudanalyoum.com/sudan-news/economy/%D8%B4%D9%84%D9%84-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84/
http://www.almanar.com.lb/framework/includes/uploads/2017/07/manar-01245730015009212124-e1557913087962.jpg
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ليست هناك دولة في العالم ال تأخذ ضريبة على التقاعد، خفضنا المكافآت، ففي “وقال الجراح 

ساعة، لكن بقيت في الموازنات أمواال  35ية بالموازنة الماضية حددنا سقف ساعات العمل اإلضاف

لكي تعطى المكافآت للناس الذين حققوا أمورا إضافية وعملوا  %70للمكافآت، هذه األموال خفضناها 

 .”بشكل إضافي، فيما كانت قبال توزع على الجميع وبشكل استنسابي، فهذه اآللية اآلن توفر أمواال كثيرة

 المالوكالة الوطنية لالع :المصدر

http://www.almanar.com.lb/5248223 
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 االقتصاد السوري: -رابعاا 

آخر خط الفساد في حيز واسع من أعمال الجهات العامة..العقد بالتراضي أمام ضوابط جديدة  - 12

 .”مانعة للهدر والتالعب“

 :سوريالخبير ال 

ستكون سورية قريباا أمام حد مانع لممارسات الفساد و الهدر الجارية في العقود بالتراضي التي 

تبرمها جهات القطاع العام، والتي تتسبب بضياعات هائلة في األموال، إضافة إلى مخرجات ال ترقى 

 .ثير منهاإلى المستوى المأمول في المشاريع والمعدات واألعمال موضوع هذه العقود أو الك

وألول مّرة منذ عشرات السنين، تم وضع موضوع العقود بالتراضي اليوم على طاوالت البحث 

والنقاش في رئاسة مجلس الوزراء، عبر اجتماع غير تقليدي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس 

لمجلس الوزراء الوزراء، بحضور وزراء المالية واالقتصاد والتجارة الداخلية والعدل واألمين العام 

ومعاوني وزيري المالية واألشغال العامة واإلسكان، إضافة إلى الفريق المتخصص في رئاسة مجلس 

 .الوزراء

وتبيّن في المداوالت التي جرت في اجتماع كان أشبه بجلسة عصف فكري، أن ثمة إشكاليات كبيرة 

ات لة قانونية، وفي مقدمة اإلشكاليتشوب هذا النوع من العقود في الممارسة وليس في طبيعة العقد كحا

، مع اإلشارة إلى أن هذا النوع من العقود يمكن أن يكون هو األفضل إذا تم ”عاقد النفقة”ما يتعلق بـ

 .إبرامه بأيد نظيفة وبخبرات كفوءة حريصة على مصلحة العمل

مصلحة العمل ل” خادمة“إاّل أن المسألة تتطلب وضع ضوابط و روائز لضمان أن تكون هذه العقود 

ووفق ظروف وضرورات ضيقة، وتّم تشكيل لجنة من مختصين في رئاسة مجلس الوزراء ووزارات 

 .المالية واألشغال، لبلورة حزمة ضوابط محكمة لهذا النوع من العقود

وتّم التركيز على عقود الصيانة التي تجري بالتراضي وتستنزف أمواالا طائلة بالقطع األجنبي 

كات غير سوريّة، و إمكانية استبدالها واالستعاضة عنها بكوادر محليّة ، أثبتت لصالح جهات وشر

ظروف الحصار والحرب أن لدينا الكثير منها، وقد وفّرت هذه الكوادر مئات ماليين الدوالرات في 

 .بعض الجهات التي كانت مرتهنة في أعمالها لشركات غير سورية بعقود هي أشبه بعقود اإلذعان

قاشاا مطوالا حول العقود بالتراضي في شركات القطاع العام اإلنشائي وبعض الجهات كما جرى ن

 .العامة األخرى، وهذه أيضاا ستخضع للضوابط الجديدة التي سيصار إلى بلورتها و تعميمها

http://syrianexpert.net/?p=38345 
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 على شفير الهاوية.. عوامل ترجح اندالع أزمة اقتصادية خانقة - 13

 l3  2019أبريل -  

 يرجح خبراء اقتصاديون احتمال اندالع أزمة اقتصادية هذا العام

أبوظبييرجح خبراء اقتصاديون احتمال اندالع أزمة اقتصادية هذا العام ال تقل ضراوة  -ترجمات 

عن "الكساد العظيم" الذي أصاب العالم في ثالثينيات القرن الماضي، نظرا لوجود عوامل ترجح حدوث 

 .ع مالي حادتراج

عوامل "مساعدة"  6وذكر تقرير لموقع "كوين سبيكر" المتخصص بالشؤون االقتصادية، أن هناك 

 :كبيرة أزمة اقتصادية توفر بيئة خصبة الندالع

 تعاف منقوص

يعتقد خبراء أن االقتصاديات العالمية لم تتعاف بعد من األزمة المالية األخيرة التي عصفت بها بين 

 .، األمر الذي يجعلها "هشة" وغير قادرة على تحمل مشكالت جديدة2008-2007عامي 

، أن اإلصالحات االقتصادية التي قامت لصندوق النقد الدولي وفي هذا السياق، أشار تقرير حديث

 .عد األزمة غير مكتملة وال تكفي لتأمين النظام المالي العالمي من أي انهيارات في المستقبلبها الدول ب

 أزمات منطقة اليورو

جملة من المشكالت التي تؤثر في وضعها االقتصادي والمالي، وفي طليعتها  منطقة اليورو تواجه

تفاصيل العالقة المستقبلية بين االتحاد األوروبي وبريطانيا، غير  ، حيث ال تزال"البريكست" مسألة

 .محسومة حتى اآلن

وال يريد االتحاد األوروبي خروج بريطانيا بطريقة عشوائية بسبب الضريبة االقتصادية الباهظة 

المترتبة على األمر، ولكنه في المقابل ال يفضل الرضوخ لشروط لندن كيال يغري ذلك آخرين بأن 

 .ذو حذوهاتح

وفي حال لم تبذل الدول األوربية مزيدا من الجهود تطال إصالحات هيكلية تعزز النمو، فمن شأن 

 .ذلك أن يعمق الهوة بين دولها، ليكون تفكك االتحاد النتيجة المحتومة

 اندالع حرب تجارية

اد عالمة جيدة بالنسبة لالقتص النزاع التجاري بين الصين والواليات المتحدة األميركية ال يمثل

 .العالمي، إذ أكد صندوق النقد الدولي أن الحرب االقتصادية بين واشنطن وبكين ستخفض النمو الدولي

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9&contentId=1241105
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A&contentId=1241105
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A&contentId=1241105
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88&contentId=1241105
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA&contentId=1241105
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA&contentId=1241105
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9&contentId=1241105
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 كذلك قد يدفع الضغط االنتخابي الرئيس األميركي دونالد ترامب التخاذ مزيد من اإلجراءات

 .العقابية لبكين، وهو ما يهدد بمزيد من التراجع االقتصادي العالمي

 قضية الديون

خالل السنوات التي تلت االنهيار االقتصادي األخير، لحقت ديون كبيرة بالعديد من الدول، فمثال 

 في المئة من ناتجها المحلي اإلجمالي، كما كشف صندوق النقد 82.6يبلغ الدين البريطاني ما يقارب 

 .تريليون دوالر 184الدولي أن الديون العالمية وصلت إلى 

ومع اإلبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، بات االقتراض رخيصا، وهو ما يرجح إمكانية تعمق 

 .األزمة االقتصادية إن استمرت تلك األحوال بالتوازي مع تعاظم التضخم

https://www.skynewsarabia.com/business/1241105-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-

%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B9-

%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A9 

 

 والدة الليرة السورية - 14

 2017الباحثون السوريون ©  2018-11-20

 النقد السوري خالل الحكم العثماني:

سورية آنذاك، وإنما لم تكن العملة المتداولة زمن الحكم العثماني في سورية مرتبطة بالدولة ال

م كانت الدولة العثمانية خاضعة لقاعدة المعدنين، 1888ارتباطها كان بالحكم العثماني نفسه. قبل عام 

ذهب( -وهي ليست بقاعدة رياضية وانما نظام صرف نقدي يعبر عن التداول بالنقود المعدنية )فضة

ت العمالت المتداولة آنذاك: ليرات عليها نقش عثماني معترف به ضمن اإلمبراطورية العثمانية، كان

 عثمانية ذهبية وفضية.

وفي نفس الفترة تم اصدار العديد من األوراق النقدية العثمانية، ولكن لم تكن محمية بعالمات مائية 

 وتميزت بندرة اإلصدار، ولم يذكر أن تم التداول بها في دولة سورية آنذاك.

م قاعدة ذهب )المعدن الواحد(، حيث تم التعامل بعملة 1888طبقت االمبراطورية العثمانية بعد عام 

سورية دون شكلها الصريح، ضمن التعامالت بجانب الليرة الذهبية العثمانية والفرنسية واإلنكليزية، 

بسندات خزينة نمساوية وألمانية. وكان  %200وتميزت هذه الفترة بإصدارات ورقية عثمانية مغطاة 

هاية الحكم العثماني نتيجة الثورة العربية الكبرى، األمر الذي مهد لظهور م عام مفصلياا لن 1918عام 

 الليرة السورية فيما بعد.

https://www.skynewsarabia.com/business/1241105-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1241105-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1241105-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1241105-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1241105-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A9
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م، لم تعد العملة الورقية العثمانية ذات قيمة قابلة للتداول،  1918والجدير بالذكر أنه في نفس العام 

م،  1923ي سوريا حتى عام وحل مكانها الجنيه المصري المطبوع ببريطانيا، الذي جرى التعامل به ف

 مع اإلشارة أنه بقي التعامل جارياا بالعمالت الذهبية والفضية السالف ذكرهم والجنيه اإلسترليني.

يذكر أن التعامل بالجنيهات المصرية في بعض المناطق السورية أدى إلى إطالق تسمية )مصاري( 

األهلي( المتداول في سورية بعد  هذه صورة للجنيه المصري )إصدار البنك كبديل عن كلمة نقود.

 انتهاء التعامل بالعمالت العثمانية ودخول الجيش البريطاني من مصر

 النقد السوري بين الحربين العالميتين )في ظل االنتداب الفرنسي(:

اللبنانية -م عندما وضعت سورية ولبنان تحت االنتداب الفرنسي ولدت الليرة السورية1920في عام 

ألول مرة حيث تم إصدارها من قبل المصرف السوري )المصرف الفرنسي في سورية( الذي أعطي 

آنذاك امتياز إصدار النقد بقرار من المفوض السامي الفرنسي والذي اشترط ربطه بالفرنك الفرنسي 

فرنك فرنسي( وتكونت واحدة الليرة السورية من أجزاء تدعى "غروش" بحيث كانت 20ليرة = 1)

 غرش(. 100يرة الواحد = )الل

غرش( أو ليرة  100م من فئة ) 1919صورة ألول ليرة سورية إصدار )البنك السوري( عام 

واحدة، كما هو واضح تم معاملة النقود الورقية مثابة الشيك المسحوب على باريس )باإلضافة لمرسيليا 

 فرنك فرنسي 20في عمالت أخرى(، وكل ليرة تعادل 

لك الحقبة االبنة البارة للفرنك تتبع كل تحركاته، لكنه لم يكن من المقبول أن وكانت الليرة في ت

يعطى حق إصدار النقد بقرار من االحتالل دون موافقة الحكومات المحلية لذا بدأت المفاوضات مع 

م وأثمرت إقرار هذا اإلصدار باتفاقية نقدية بين الحكومة الفرنسية من 1924الحكومات المحلية عام 

والحكومتين السورية واللبنانية من جهة أخرى، أعطت من خاللها "البنك السوري" االمتياز  جهة

عام، وعندما أريد تجديد االتفاقية كانت األمور تجري بسرعة وسالسة  15بإصدار هذه الليرة وذلك لمدة 

 ال الليرتينمع الحكومة اللبنانية بشكل أكبر منها مع الحكومة السوري آنذاك... مما أدى إلى انفص

 م إال أنهما كانتا قابلتين للدفع في كال البلدين.1939السورية واللبنانية عن بعضهما في عام 

 إصدار بنك سورية ولبنان 1939صورة لليرة واحدة عام 

وفي فترة الحرب العالمية الثانية رافق التحالفات الفرنسية البريطانية تحالف الفرنك الفرنسي مع 

بالجنيه  1941ي واقترن سعرا صرفهما ببعضهما، وتم ربط الليرة السورية عام الجنيه اإلسترلين

االسترليني وُعمم ذلك على جميع األراضي الواقعة تحت حكم فرنسا )فكان الجنيه اإلسترليني بعد 
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ليرة سورية تعادل فرنكاا فرنسياا  22.65قرشاٌ سورياا، وكانت  883.125احتالل الحلفاء لسورية تعادل 

 اا(.واحد

ليرة  2.19دوالر = 1م، تم اعتماد الدوالر األمريكي مقابل الليرة السورية )1947وفي عام 

سورية(، وظل التذبذب في أسعار الصرف يسبب المشاكل االقتصادية لسورية حتى ضاقت حكومتها 

 ةذرعاا بذلك وبدأت المفاوضات الستقالل الليرة وتصفية الديون مع فرنسا حتى تركت سورية منطق

 م.1948الفرنك عام 

 النقد السوري منذ االستقالل وحتى تاريخ اليوم:

دام إصدار الليرة السورية مرتبطاا إدارياا بفرنسا حتى بعد استقالل سورية، فما زال اإلصدار يتم 

تحت إشراف فرنسي عن طريق مصرف سوريا ولبنان بتوقيع الرئيس بوسون، ولكن مع إدراج توقيع 

م، ومرت الحكومة  1949على النقد فكان آخر إصدار ورقي للمصرف المذكور عام مدير ُشَعب سوريا 

م، فتم إصدار أول ليرة سورية مستقلة عن فرنسا  1957النقدية السورية بعمليات تأسيس متتابعة حتى 

 .1953عام

صورة ألول ليرة سورية ،، نالحظ سميت اإلصدار األول ،، صادرة عن مؤسسة النقد السورية 

 م 1953

وتم إدراج اسم الجمهورية السورية، وتوقيع الحاكم )حاكم المصرف المركزي(، وتوقيع وزير 

 ، ثم تم اعتماد توقيع وزير االقتصاد فيما بعد.1957و 1953المالية في البدايات في اصداري 

(، باإلضافة إلى عمالت 50، 25، 10، 5، 2.5وتم إصدار عمالت معدنية من فئات القروش )

 ( ليرة.500، 100، 50، 25، 10، 5، 1فئات ) ورقية من

م ،، عليها توقيع  1957صورة ألول ليرة سورية صادرة عن مصرف سوريا المركزي ،،، سنة 

 الحاكم ، وتوقيع وزير المالية

ليرة في  3.65اعتمد المصرف المركزي سياسة سعر الصرف الثابت حيث تم تسعير الدوالر ب 

ليرة  48.5، وأصبح في التسعينات 1989عام  11.25تى وصل إلى ، وتم تعديل السعر ح1976عام 

 إلى جانب سعر الصرف المتعدد.

ليرة؛ باإلضافة إلى طرح  1000و 200تم إصدار عمالت ورقية من فئة  2000وفي مطلع عام 

( بصكها 25، 10، 5، 1إصدارات جديدة من باقي الفئات، واالستغناء عن النقود الورقية المساعدة )

 ياا إلى جانب الليرة والليرتان.معدن
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ظل ربط الليرة بالدوالر األمريكي ساري حتى أتى قرار فك ارتباط الليرة السورية بالدوالر 

: اليورو، االسترليني، 2007وربطها بسلة عمالت )وحدات حقوق السحب الخاصة( في آب من عام 

 نتطرق لها في بحث الحق. الدوالر، الين وبأوزان متفاوتة، مروراا بسياسات صرف آخرى سوف

 المصادر:

، مدخل إلى اقتصاديات النقود والمصارف. مديرية 2007د. أحمد زهير شامية، مصطفى حسين 

 الكتب والمطبوعات الجامعية، جامعة حلب، بتصرف.

 ، موجز االقتصاد السياسي، الجزء الثاني، مطبعة جامعة دمشق، بتصرف.1960أحمد السمان، 

(، دار 1958 – 1850، أضواء على الرأسمال االجنبي في سورية )1967بدر الدين سباعي، 

 الجماهير، دمشق. بتصرف.

 نور حبوباتي Raed Dahman Mustafa W. Nourallah Julie Yaco : المقال من إعداد

Mais Sultan Batoul Suleiman جهاد محمد Ammar Al Bassyouni 

  

 المكتب_اإلعالمي# - قغرفة_تجارة_دمش# - 15

بالتعاون مع مصرف سورية  2019-2-13أقامت غرفة تجارة دمشق ندوتها األسبوعية تاريخ

مركز التدريب والتأهيل المصرفي بعنوان)شهادات اإليداع بالليرة السورية الموجهة  –المركزي 

ريف لشرح وتع للمصارف العامة التقليدية لإلصدار األول في تاريخ مصرف سورية المركزي( وذلك

  شهادات اإليداع والهدف والغاية منها وآلية اإلصدار والجهات المؤهلة لالكتتاب،

أدار الندوة الدكتور عامر خربوطلي)مدير غرفة تجارة دمشق( وتحدث فيها السيد محمد زين 

 .(الدين)مدير مديرية الدين العام مصرف سورية المركزي

م رئيس الغرفة و أعضاء مجلس اإلدارة بالحضور وبالسيد بدايةا رحب الدكتور عامر خربوطلي باس

محمد زين الدين، وبينا أهمية هذه الندوة وتميزها كموضوع وحضور، وأشار إلى أن قرار إصدار 

شهادات اإليداع بالليرة السورية جزء من أدوات السياسة النقدية وإن قيام غرفة تجارة دمشق باستضافة 

في الحراك االقتصادي ومواكبة القرارات االقتصادية، وأن فكرة الندوة أتت الندوة تم بناءا على دورها 

 .بمبادرة من مصرف سورية المركزي

بدأ السيد محمد زين الدين حديثه بتعريف شهادة اإليداع بالليرة السورية بأنها ورقة مالية تصدر 

 م والتداول ويتم تحديدعن مصرف سورية المركزي بآجال محددة ألغراض إدارة السيولة، قابلة للخص

https://www.syr-res.com/user/781.html
https://www.syr-res.com/user/443.html
https://www.syr-res.com/user/627.html
https://www.syr-res.com/user/848.html
https://www.syr-res.com/user/848.html
https://www.syr-res.com/user/442.html
https://www.syr-res.com/user/1298.html
https://www.syr-res.com/user/1378.html
https://www.syr-res.com/user/1378.html
https://www.syr-res.com/user/1132.html
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نشرة اإلصدار والحد األدنى لها مليون ليرة سورية و تتناسب مع حجم أعمال   القيمة االسمية من خالل

 .الجهات المؤهلة لالكتتاب، ومعطيات إدارة السيولة

وتحدث عن الفائدة على شهادات اإليداع التي تصدر الشهادات مقابل إيداع نقدي )خصم إصدار( 

يوم وتدفع القيمة االسمية للشهادة  365  زمني يعتمد على عدد األيام الفعلية ويعتبر السنةعلى أساس 

في تاريخ االستحقاق )المتضمنة مبلغ الفائدة(وأن شهادات اإليداع القابلة للتداول هي ذات اآلجال التي 

 د آجال تزيد عنال تزيد عن سنة ، وأشار إلى التنسيق مع سوق دمشق لألوراق المالية في حال اعتما

سنة لتحديد ، وأكد على أن شهادات اإليداع ال تعتبر جزءاا من مبلغ االحتياطي النقدي اإللزامي بالليرة 

اإلئتمانية، كما قام باإلجابة على األسئلة التي   السورية وهي مستثناة من قرارات تركزات المحفظة

  .طرحها الحضور الذي تميّز بالعدد الكبير والتخصص

دير ذكره أن شهادات اإليداع في إطار تفعيل أدوات السوق المفتوحة المتاحة للمصرف والج

المركزي كما أنها ستسمح بتوفير قناة توظيف جديدة لألموال الموجودة في المصارف مايؤدي إلى 

تحفيز المصارف لجذب ودائع جديدة إلى القطاع المصرفي من خالل طرح منتجات مصرفية جديدة 

 .ور تتناسب مع متطلباتهمجاذبة للجمه

 

 

https://al-akhbar.com/ArticleFiles/2018123103445698636818132856985014.pdf
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 وزارات 7مليار ليرة في  11.42يكشف المستور عن فساد قيمته “الجهاز الرقابي  - 16

 المصدر : تشرين 

سياسة جديدة اتبعها الجهاز المركزي للرقابة المالية بعيدة عن تصيّد األخطاء الناتجة عن العمل 

ءة ائتمان للمال العام إنما حماية المال العام من الهدر من دون قصد التي لم تؤد إلى هدر أو فساد أو إسا

وحماية المؤسسات واالشخاص، وهنا يكون دوره توجيهياا, أما األخطاء واالرتكابات المتعمدة التي 

أضرت بالمال العام فال بد من معالجتها ومحاسبة مرتكبيها بعد ثبوت الهدر أو الفساد أو إساءة االئتمان 

التحقيقات التي يجريها الجهاز المركزي تنفيذاا للقوانين. وإن تحدثنا بشفاقية أكثر  أو اإلهمال نتيجة

لوجدنا أن الجهاز المركزي للرقابة المالية ليس هو الجهة الوحيدة المعنية بمكافحة الفساد بل هو إحدى 

، إضافة المؤسسات التي تحّد من الفساد من خالل قيامه بأعماله المكلف بها بموجب قانون إحداثه

لمكافحته لبعض قضايا الفساد التي تحال إليه أو المكتشفة أثناء قيامه برقابته الدورية على جهات القطاع 

العام, ووجود مفتشي الجهاز المركزي لدى الجهات العامة يلعب دور الرقابة الوقائية إضافة للرقابة 

الل عام قضايا التحقيقية التي تمت معالجتها خالعالجية والرقابة المسبقة ورقابة األداء التي يقوم بها, فال

أسفرت عن فرض العديد من العقوبات الزاجرة بحق بعض العاملين ومنها اإلعفاء من مهام  2018

البعض والحجز على األموال المنقولة وغير المنقولة على آخرين وصرف البعض من الخدمة إضافة 

رتكاب أفعال ومخالفات ترتقي إلى الجرم الجزائي. إال إلحالة العديد منهم إلى القضاء المختص نتيجة ا

أن تلك اإلجراءات اليمكن أن تنهي حاالت الهدر والفساد واإلهمال وإساءة االئتمان ما لم يتم تحليل 

البيئة التي ظهرت فيها ودراسة أسبابها لتحديد ومعرفة الضوابط الواجب وضعها لضمان عدم إمكانية 

 .حدوثها

اية من إعداد التقرير فقد تم إعداد نسخ إلكترونية تتضمن نتائج أعمال التدقيق والتحقيق وبغية تحقيق الغ

لدى كافة الجهات العامة التابعة لكل وزارة وتم إبالغها للوزراء بهدف االعتماد عليها في تصويب 

 .األخطاء ومعالجة االنحرافات التي تمت اإلشارة إليها في تقارير الجهاز

إجراء الدراسات التحليلية لواقع عمل الجهات العامة لمعرفة األسباب الحقيقية التي إذ كان البد من 

أدت إلى حدوث الهدر أو الفساد أو اإلهمال أو إساءة االئتمان ومن ثم يتم وضع الضوابط والحلول 

الالزمة للبيئة التي ظهرت فيها، فالفساد كالسرطان يحتاج إلى عمل جراحي دقيق الستئصاله كلياا 

وتطهير البيئة التي ينمو خاللها. فالتوجيهات جاءت من السيد الرئيس بشار األسد والذي أشار صراحة 
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ضرورة ضرب البيئة الفاسدة وليس مالحقة الفاسدين فقط وبما يضمن التخفيف من أولئك »إلى: 

 .«الفاسدين وعندها تصبح عملية المحاسبة والمالحقة أسهل ونصل إلى نتائج أفضل

متضمناا نتائج أعماله  2018عداد التقرير السنوي للجهاز المركزي للرقابة المالية عام حيث تم إ

التدقيقية والتحقيقية في مختلف القطاعات االقتصادية واإلدارية, وقد تم تبويب التقرير وفق الوزارات 

 .كل على حدة

راا من القضايا المحالة أن هناك عدداا كبي  رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق أوضح

، حيث بلغ عدد المذكرات الواردة إلى مديرية التحقيق من إدارات وفروع 2018للتحقيق خالل العام 

 مذكرة وقد تمت دراستها والموافقة على التحقيق بها ضمن األسس التي تم وضعها لذلك.  226الجهاز 

قضية  /126مايعادل / 2018الل عام حيث بلغ عدد القضايا التحقيقية المنتهية التي تم فصلها خ

 2018/ قضايا تخص أعواماا سابقة وأنجزت بعام 9إضافة إلى / 2018/ قضية تخص عام 99منها /

/ موضوعاا انتهت إلى الحفظ نتيجة انتهاء التحقيقات إلى عدم وجود مسؤولية تستدعي 18والباقي البالغ /

 .بمعالجتها تدقيقياا اتخاذ إجراء عقابي أو إحالة للقضاء وتم التوجيه 

/ 11.42قد بلغت ما يعادل / 2018وكشف برق أن المبالغ المالية المكتشفة والمستردة خالل عام 

ألف يورو، وهذه المبالغ تضمن نتائج أعمال 254ألف دوالر أمريكي و 750مليار ليرة إضافة إلى 

مال الخطة التدقيق الدوري وتنفيذ أعالتحقيق إضافة إلى المبالغ التي تم اكتشافها وطلب استردادها أثناء 

 :وفق ما يلي 2018السنوية للجهاز المركزي خالل 

/ مليارات ليرة استرد منها فعلياا لتاريخ 6.27أوالا في مديرية التحقيق: تم اكتشاف مبالغ تعادل /

 من إجمالي المبالغ المكتشفة، % 32/ مليار ليرة وبما يعادل 2مبلغ يفوق / 31/12/2018

مليارات ليرة استرد منها فعلياا لتاريخ  3ي القطاع اإلداري فقد بلغت المبالغ المكتشفة بحدود أما ف

تقريباا من المبالغ المكتشفة، وفي القطاع  %30/ مليون ليرة أي مانسبته 899مايعادل / 31/12/2018

 254ر أمريكي وألف دوال 750/ مليار ليرة باإلضافة إلى 2.138االقتصادي بلغت المبالغ المكتشفة /

 11.5/ مليون ليرة سورية إضافة إلى 40مايعادل / 31/12/2018ألف يورو، استرد منها فعلياا لتاريخ 

/ دوالر ويتم متابعة تحصيل المبالغ المتبقية عند ورود إجابات الجهات العامة على 2842ألف يورو و/

بلغ  2018ي تم اتخاذها خالل عام التقارير. وأشار برق إلى أن عدد قرارات منع السفر الصادرة الت

قراراا لحين انتهاء التحقيقات وتحديد المسؤوليات، في حين بلغ عدد قرارات  /28عددها ما يقارب /

/ 41/ مليار ليرة وقد تم إحالة /1.494/ قراراا وهي تأمين لسداد مبلغ /26الحجز االحتياطي نحو /

خر الزال منظوراا أمام القضاء. وبخصوص قضية إلى القضاء المختص تم فصل بعضها والبعض اآل
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األعمال التي قام بها الجهاز المركزي من خالل مهامه في التحقيق بأسباب خسائر الجهات العامة ذات 

/ دورة مالية تشير 695الطابع االقتصادي أوضح برق أن الجهاز المركزي قام في التحقيق بنتائج /

بالتحقيق في نتائج أعمال الميزانيات والقوائم المالية المقدمة  نتائجها إلى حدوث خسائر. أما فيما يتعلق

/ دورة مالية تعود لسبع 39فقد تضمنت التحقيق بـ/ 2018للجهاز والمدروسة من قبله خالل عام 

مليار ليرة أولها وزارة النقل، حيث بلغ عدد الجهات المحقق  39.9وزارات حيث بلغ اجمالي خسائرها 

مليارات ليرة، أما وزارة الصناعة فقد بلغ عدد الجهات  9.6خسائرها نحو جهات وإجمالي  7بها 

وفي وزارة الكهرباء تم التحقيق مع  ,مليار ليرة 2.6جهة حيث بلغ اجمالي خسائرها  23المحقق فيها 

مليار ليرة سورية. وأشار إلى أن وزارة الموارد المائية  31جهتين وبلغ اجمالي خسائر الوزارة نحو 

ماليين ليرة وصوالا إلى وزارة  9.5د الجهات المحقق معها جهتين لتسجل خسائرها بنحو كان عد

ماليين ليرة،  4االتصاالت التي كان لديها جهة واحدة يحقق معها، حيث بلغ إجمالي خسائرها بحدود 

تان، مليون ليرة وعدد الجهات المحقق معها جه 14.3في حين بلغت خسائر وزارة التجارة الداخلية نحو 

مليون ليرة،  17وختاماا كان لوزارة الزراعة جهة واحدة تم التحقيق معها، حيث بلغت خسائرها نحو 

وكانت نتائج التحقيقات في غالبية الجهات المذكورة تشير إلى عدم مسؤولية إدارة الشركة ومجلس 

لخطط اإلنتاجية إدارتها عن الخسائر وكان من أهم أسباب حدوث هذه الخسائر عدم إمكانية تنفيذ ا

الموضوعة ألسباب مبررة إضافة إلى االرتفاع الكبير في أسعار المواد األولية ومستلزمات اإلنتاج ما 

أدى الرتفاع التكاليف. والنقطة األهم هي البيع بأقل من أسعار التكلفة نظراا للدعم الحكومي المقدم 

الشركات عن العمل مع استمرار صرف  مياه(، إضافة إلى توقف العديد من -لبعض القطاعات )كهرباء

 .النفقات الثابتة

 نتائج األعمال

وبخصوص نتائج أعمال الجهاز على مستوى القطاع االقتصادي واإلداري والتأشيري أوضحت 

األرقام أنه في القطاع االقتصادي: بلغ عدد الجهات العامة ذات الطابع االقتصادي الخاضعة للرقابة 

/ جهة فرعية وهي 773جهة رئيسية إضافة إلى / /248/ جهة منها /1021/ ما يعادل 2018خالل عام 

دون التراكم الرقابي  2017شهر عمل لتنفيذ الخطة السنوية لعام  3008بحاجة نظرياا إلى ما يعادل 

/ دورة مالية لجهات رئيسية لم تنجز حساباتها 285ما يعادل / 31/12/2017والمحاسبي الذي بلغ لغاية 

الحرب التي مر بها القطر وخروج العديد من الجهات الفرعية التابعة لها عن الخدمة بسبب ظروف 

شهر عمل إلنجازها, بمعنى أن إنجاز الخطة مع  /3049/منذ عدة سنوات وهي تحتاج إلى ما يعادل 

شهر عمل( فإذا اعتبرنا أن طاقة المفتش المتاحة هي عشرة  6057=3049+3008)التراكم يحتاج إلى 
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/ 268/ مفتش للقطاع االقتصادي بينما المتاح حالياا فقط /600مل نجد أننا بحاجة إلى ما يقارب /أشهر ع

مفتشاا اقتصادياا وهذه من أهم الصعوبات التي نعاني منها والتي تحتاج إلى توسيع المالك وزيادة عدد 

ئيسية إضافة إلى / تقريراا لجهات ر251العاملين الفنيين. ومع ذلك قام الجهاز المركزي بإصدار /

 ./ كتاب قبول329/ قرار قبول و/49تقريراا لجهات فرعية صدر من خاللها / /720/

في القطاع اإلداري: بلغت عدد الجهات العامة ذات الطابع اإلداري والخاضعة لرقابة الجهاز خالل 

فعلياا  شهر عمل, وقد أنجز منها /3187// جهة وتحتاج إلى ما يعادل 2397ما يعادل / 2018عام 

, أما بالنسبة للتراكم البالغ 2017فقط فيما يخص دورة عام  %83/ شهر عمل أي بنسبة إنجاز 2652/

شهر  /225/ شهر عمل أنجز منها فعلياا ما يقارب /1073/ دورة مالية فهو يحتاج إلى مايعادل /2454/

حول صعوبات العمل من إجمالي التراكم, وأوضح التقرير أن ما تم ذكره  %13عمل وبنسبة إنجاز 

في القطاع االقتصادي ينطبق على جهات القطاع العام اإلداري لجهة نقص الكادر البشري وما تم 

/ مفتشاا تم إنجازه فقط بجهود 288شهراا( وهو يحتاج إلى ما يعادل / 2877=225+2652إنجازه فعلياا )

 .المعيارية إلنجاز األعمال/ مفتشاا في القطاع اإلداري نتيجة المتابعة وضغط بعض المدد 227/

صكاا تتعلق  /316850ما يعادل / 2018في قطاع التأشير: ورد إلى الجهاز المركزي خالل عام 

، %100بمختلف األوضاع الوظيفية للعاملين في الجهات العامة وقد تمت دراستها وبنسبة تقترب من الـ

/ صكاا إلى جهاتها 31388ها /من الوارد وأعيد من %90/ صكاا وبنسبة 285053حيث تم تأشير /

 %10المختصة بموجب الحواشي نتيجة عدم استكمال وثائقها أو لوجود أخطاء فيها وهي تشكل نسبة 

من إجمالي الصكوك وهذه النسبة تدل على ضعف أداء وخبرة العاملين بالشؤون اإلدارية لدى الجهات 

عمال المنجزة. وقمنا بدراسة مختلف أنواع العامة وتتناسب هذه النسبة عكساا مع جودة األداء ودقة األ

تلك الصكوك وتم توحيد نماذجها لكافة الجهات العامة وذلك بموجب تعميم صادر عن رئيس مجلس 

الوزراء وذلك بهدف الحد ما أمكن من األخطاء إضافة لذلك قام الجهاز المركزي بدراسة واعتماد ما 

ألف عامل  50وى القطر عيّن بموجبها ما يزيد على / اختباراا على مست286مسابقة و/ /178/يقارب 

 .في الدولة

 قطع الحسابات

في مجال تدقيق قطع الحسابات للموازنة العامة للدولة أوضح برق أنه أنجزنا حالياا قطع الحسابات 

وأرسلت للجهات المختصة وحالياا نقوم بالعمل إلنجاز قطع حسابات  2013للموازنة العامة للدولة لعام 

بالتنسيق مع وزارة المالية ولعل من أهم الصعوبات التي نواجهها  2014وازنة العامة للدولة لعام الم

هو عدم توفر البيانات للعديد من الجهات العامة الواردة ضمن الموازنة العامة نتيجة ظروف الحرب 
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ائق بوتيات والوثالتي مرت على بلدنا الحبيب وخروج العديد من الجهات العامة عن الخدمة وفقدان الث

الالزمة لقطع الحساب العام إضافة إلى عدم إمكانية إصدار قرارات القبول لبعض الجهات والهيئات 

العامة ذات الطابع اإلداري ويتم العمل حالياا مع وزارة المالية لتجاوز تلك الصعوبات وإيجاد الحلول 

نجازها خالل الربع الثالث من العام الجاري الالزمة لقطع حسابات الموازنة العامة للدولة ومن المتوقع إ

ولم يتوان رئيس الجهاز  2015ليتم البدء بعد ذلك بدراسة وتدقيق حسابات الموازنة العامة للدولة لعام 

المركزي للرقابة المالية في شرح متطلبات ومستلزمات الجهاز ليقوم بدوره األهم في تعزيز دور 

ية المال العام يتطلب تقديم الدعم الكافي وتأمين المستلزمات الجهاز في مجال مكافحة الفساد وحما

الضرورية والتي تتمثل بتحسين الوضع المادي للعاملين الفنيين ورفع تعويض التفتيش ليتناسب مع 

طبيعة العمل والدور الذي يقوم به المفتش. ومن ثم تأمين مستلزمات العمل المادية والمتمثلة باحتياجات 

لعدد من المباني ومقرات العمل ووسائط النقل واألجهزة والتجهيزات الحاسوبية  الجهاز المركزي

إضافة إلى ضرورة تعديل المالك العددي للجهاز لتأمين الكادر الفني القادر على القيام باألعمال 

المطلوبة. ومن ثم إعداد واعتماد مؤشرات أداء ومعايير من قبل مختصين تمكن الجهاز المركزي من 

  .م بدوره في رقابة األداء وتقييم العملالقيا

http://syrianexpert.net/?p=38499 

 

 ..”ال العضالت” تستعرض أوراقها..تقرير اإلنجاز بلغة األرقام ” هيئة األرواق“ - 17

 المصدر : البعث 

لى شهدت الهيئة العامة لألوراق واألسواق المالية، خال العام المنصرم، حراكاا مؤسسياا فاعالا ع

مختلف األصعدة، والسيما لجهة المراجعة الشاملة للمنظومة التشريعية التي تنظُم عملها، وتُحدد عالقتها 

الفنية بالغير، وتلك المتعلقة بأسس تعزيز البنية الرقابية واإلشرافية لعملها خالل المرحلة القادمة. فقد 

لف عة تأثير أحكام هذه التشريعات على مختعملت الهيئة على تقييم العديد من تشريعاتها الناظمة، ومتاب

الجهات والقطاعات، وقامت بالتالي بتطوير وتعديل ما يلزم لتسهم بصورة أفضل بتطور واستقرار 

 .القطاع المالي وأسواق رأس المال والمتعاملين فيها

 ، بينت ممارستها ودورها األساسي في2018وبحسب التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة لعام 

التأكد من سالمة األوضاع المالية للشركات المساهمة العامة ودقة إفصاحاتها بما يسهم في رفع مستوى 

الشفافية وطمأنة جميع فئات المستثمرين ومساعدتهم في اتخاذ القرار االستثماري المناسب، باإلضافة 
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ين، وذلك من خالل إلى تشجيع الشركات المساهمة العامة على توزيع جزء من أرباحها على المساهم

تنظيم عمل شركات الخدمات والوساطة المالية وتقييم شروط ومعايير الترخيص، واعتماد األشخاص 

الطبيعيين العاملين لدى هذه الشركات، باإلضافة إلى التحقق من التزام هذه الشركات بجميع القوانين 

ي تتم في سوق دمشق لألوراق المالية واألنظمة ذات الصلة بعملها. وذلك من خالل متابعة التعامالت الت

والرقابة عليها، والتأكد من سالمة سيرورتها ومن عدم وجود أية حاالت تالعب في حركة التداوالت 

 .بما يسهم في رفع مستوى الثقة في السوق المالي

 ..أهم األنشطة

خاللها ، ناقش 2018  جلسة في عام 41أكدت الهيئة في تقريرها أن مجلس المفوضين قد عقد 

المواضيع المتعلقة بعمل الهيئة والجهات التي تُشرف على عملها، وتمخض عن هذه االجتماعات 

ا تنّوعت وفق اختصاصات عمل الهيئة القانونية والفنية والتنظيمية واإلدارية،  151استصدار  قرارا

مساهمة  ومنها: خمسة قرارات بالموافقة على إصدار وطرح أسهم بغرض زيادة رأس المال شركات

قرارات بالموافقة على  4قراراا بالموافقة النهائية على زيادة رأسمال شركة مساهمة عامة.  15عامة. 

قرارات بتحديد تاريخ استحقاق مساهمي الشركة  9اعتماد أسهم زيادة رأس مال شركة مساهمة عامة. 

كات الخدمات والوساطة شر 7قرارات بتجديد اعتماد  6وأيضاا  .المساهمة العامة لألسهم المجانية

قراراا باعتماد  13من األشخاص العاملين لديهم لممارسة أعمال الخدمات المالية، و 53المالية، و

 .أشخاص طبيعيين للعمل لدى شركات الخدمات والوساطة المالية

 إلغاء وتجديد

عتماد قرارات با 4شركات خدمات ووساطة مالية، و 9كما أصدرت الهيئة قراراا بإلغاء ترخيص 

قراراا باعتماد قرارات مجلس إدارة سوق دمشق لألوراق المالية،  12من مدقق الحسابات العام، و 29

وقراراا بتمديد مهلة بيع أسهم زيادة رأس مال مصرف سورية والخليج، وآخر باعتماد قائمة المحكمين 

مادها لتي تّم تجديد اعتالمعتمدين. وبحسب التقرير فقد بلغ عدد شركات الخدمات والوساطة المالية ا

، 2017شركات، حيث صدر قرار تجديد اعتماد أحد هذه الشركات نهاية عام  7للعمل في عام الماضي 

شركات  8بالمقابل تّم إلغاء ترخيص  .2018شركات بداية عام  6فيما صدرت قرارات تجديد اعتماد 

بالشروط الواردة في نظام  خدمات بسبب حلها وتصفيتها، إضافة إلى شركة أخرى لعدم التزامها

 .ترخيص شركات الخدمات والوساطة المالية

 تطوير البيئة التشريعية
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وعملت الهيئة خالل العام الماضي على إجراء مراجعة شاملة لعدد من األنظمة والقرارات التي 

ها، ة بتنظُم عمل الجهات التي تُشرف الهيئة على عملها، باإلضافة إلى أنظمة العمل الداخلية الخاص

ممثل رئيس مجلس  -حيث تّم رفع مشاريع تعديل عدد من األنظمة، إلقرارها من قبل وزير المالية

الوزراء في اإلشراف على الهيئة، كما أصدر مجلس المفوضين قرارات تتعلق بتعدياٍت وإضافاٍت 

لحة مصحديثة على نصوص بعض القرارات، بما يتالءم مع متطلبات المرحلة الراهنة ومقتضيات ال

العامة، فبالنسبة للتشريعات المعّدلة التي تّم إقرارها وإلصدارها من قبل وزير المالية، تعديل نظام 

(، وقد أضاف 2018/  12/ 6  تاريخ 300مدققي حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة )القرار رقم 

هدف مدقق الحسابات وواجباته ب هذا النظام أحكاماا حديثة تتعلق بتحديد دقيق للشروط المطلوبة العتماد

االرتقاء بمهنة تدقيق الحسابات، حيث أنهى العمل بأحكام نظام مدققي حسابات الجهات الخاضعة لرقابة 

 .2006/ 6/  28  / تاريخ 3944الهيئة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم / 

 15/ و تاريخ 281  ة: )القرار رقموكذلك قرار بتحديد بدل تجميد شركات الخدمات والوساطة المالي

، المتضمن فرض بدل يُستوفى من شركات الخدمات والوساطة المالية الحاصلة على 2018/  11/ 

 .من البدل السنوي المعتمد % 50قرار بتجميد أو تعليق كامل أنشطتها، حيث تّم تحديد هذا البدل بواقع 

 62  ا من قبل مجلس المفوضين، فقد أصدر القرار رقمأما بالنسبة للتشريعات المعّدلة التي تمّ إقراره

، القاضي بتعديل الشروط األساسية للترخيص لشركات الخدمات والوساطة 2018/ 5/  14  / م تاريخ

المالية، الواردة في الدليل اإلرشادي لشركات الخدمات والوساطة المالية الخاصة بالشريك االعتباري 

والوساطة المالية، باإلضافة إلى السماح للمؤسسين األفراد بتقديم  االستراتيجي في شركات الخدمات

طلب لترخيص شركة خدمات ووساطة مالية ضمن الضوابط المحددة من قبل الهيئة في هذا القرار. 

/ من 4بإضافة فقرة إلى المادة /  2018/  11/  19  تاريخ  م / 113  كما أصدر المجلس القرار رقم

وتجميد شركات الخدمات والوساطة المالية، تجيز للمجلس الموافقة على تمديد  تعليمات قواعد تعليق

تجميد أعمال الشركة لمدة تزيد عن الثالث سنوات، سنة فسنة، لظروف يعود تقديرها للمجلس. وأيضاا 

قرار اإلعفاء من تقديم وثيقة دراسة الجدوى االقتصادية عند زيادة رأس مال شركات الصرافة المساهمة 

 .2017لعام  29عامة، وفقاا ألحكام القانون رقم ال

 مشاريع في طور اإلصدار

أنهت الهيئة مراجعة عدد من األنظمة المعمول بها والتي تُعنى بالجهات الخاضعة إلشرافها، وذلك 

بغرض مواكبة التطورات الحديثة وفق أفضل المعايير، ولضمان مبادئ العدالة والشفافية، حيث 

ه األنظمة أحكاماا عصرية تسهم في ضبط عمل الجهات التي تُشرف الهيئة على تضمنّت مشاريع هذ
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عملها، وبما يحقق أهداف الهيئة، ومنها: نظام اإلفصاح والشفافية للجهات الخاضعة إلشراف ورقابة 

هيئة األوراق واألسواق المالية؛ ونظام حوكمة الشركات المساهمة العامة، باإلضافة إلى النظام الداخلي 

 .هيئة األوراق واألسواق الماليةل

وحول الدراسات المرفوعة إلى رئيس مجلس الوزراء، قامت الهيئة وبتكليف منه وبالتعاون مع 

، كما قامت الهيئة في ”رؤى في تطوير القطاع المالي“سوق األوراق، بإعداد مذكرة شاملة بعنوان 

لى تشجيع التحول إلى شركات مساهمة إطار بنود هذه المذكرة باقتراح مسودة مشروع مرسوم يهدف إ

خاصة وعامة، ويهدف كذلك إلى تشجيع تأسيس المزيد من الشركات المساهمة العامة، ويُعّد هذا 

 .2010، الذي انتهت فترة نفاذه عام 2007  لعام  61  المرسوم بديالا عن المرسوم

 معالجة المخالفات

رقابتها وإشرافها، للتأكد من عدم ارتكابها أي وتعمل الهيئة على متابعة أعمال الجهات الخاضعة ل

، بلفت نظر عدد من 2018  مخالفة للقوانين واألنظمة النافذة، وفي هذا اإلطار قامت الهيئة خال عام

الجهات التي تُشرف على أعمالها التخاذ اإلجراءات المناسبة وتصحيح األخطاء المرتكبة من قبلها، 

ت على النحو األمثل. كما فرضت عقوبة بحق أحد شركات لعدم بما يضمن استمرار عمل هذه الجها

التزامها بأحكام نظام إصدار وطرح األوراق المالية. باإلضافة إلى رفع عدد من المذكرات إلى إدارة 

استناداا إلى ) Forex قضايا الدولة بخصوص التَّدخل في الدعاوى المتعلقة بأصحاب مكاتب البورصات

 .(هيئة بهذا الخصوصالكتب الواردة إلى ال

 دعاوى قضائية

وكذلك تتابع الهيئة الدعاوى القضائية المتعلقة بعملها والمنظورة أمام المحاكم القضائية المختلفة، 

وأعدت المذكرات والدفوع المالئمة لتقديمها للمحاكم عن طريق وكيل الهيئة في إدارة قضايا الدولة، 

شركة وساطة مالية على الهيئة بوقف تنفيذ قرار إداري مع  وفق اآلتي: الدعوى اإلدارية المرفوعة من

طلب إعالن انعدامه. الدعوى الجزائية المرفوعة من قبل الهيئة بمواجهة أعضاء مجلس إدارة شركة 

صناعية ومفتش حساباتها بجرم االحتيال ومخالفة أحكام قانون الهيئة. الدعوى اإلدارية المرفوعة من 

جلس إدارة شركة صناعية لمنع سفرهم إلى الخارج. الدعاوى الجزائية قبل الهيئة على أعضاء م

وحول الشكاوى فقد تلقّت الهيئة  .الخاصة بجرم ممارسة نشاط الوساطة المالية بدون ترخيص من الهيئة

الشكاوى الواردة من عدد من الجهات التي تشرف على عملها، باإلضافة إلى شكاوى واردة من العاملين 

الجهات، حيث تَم التواصل مع األطراف المعنية بهذه الشكاوى وتوجيهها لتجاوز جميع  لدى أحد هذه

 .األخطاء المرتكبة، ومن ثّم متابعة تنفيذ توصيات الهيئة في هذا الصدد
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 أتمتة لتطوير الرقابة

بحثت الهيئة مع عدد من الجهات المختصة سبل تطوير عمل الهيئة واألنظمة الرقابية المستخدمة 

بلها، حيث تّم إعداد الدراسات المالئمة، واالطالع على العروض المقّدمة من قبل هذه الجهات، من ق

ومن ثم تقييم هذه العروض من حيث الجودة والكلفة، تمهيداا للتعاقد مع الجهة المناسبة إلنجاز البرامج 

ئة، متعلقة بعمل الهيالمطلوبة، حيث قامت الهيئة بالتعاقد مع جامعة دمشق لتنفيذ عدد من البرامج ال

 .ويجري العمل على تأمين البيئة التشغيلية المناسبة لعمل هذه البرامج تمهيداا لتنصيبها

، وتم تنصيب البرنامج الحاسوبي الالزم، 2018  كما أطلقت إدارة الهيئة مشروع األرشفة عام

لى يوماا بيوم، إضافة إوسيتم بموجب هذا البرنامج أرشفة وثائق ومستندات ومراسالت العمل اليومي، 

أرشفة كافة ورقيات الهيئة منذ تأسيسها، وذلك من أجل توثيق تاريخ الهيئة من جهة، وللحفاظ على 

مستندات عملها والعودة إليها عند الحاجة من جهة أخرى. وكشفت الهيئة في تقريرها عن أنه قد تقرر 

 دمشق، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء االنتقال إلى المبنى الجديد، الكائن في منطقة يعفور بريف

ووزير المالية، كما تمت الموافقة الحكومية النهائية على تغطية كل ما يلزم لهذا االنتقال من تجهيزات 

 .2019  ومخصصات مالية، الذي من المخطط له أن يُنجز أواسط العام

http://syrianexpert.net/?p=39313 

 

ردات المشتقات النفطية قرار يكافح التضخم ويسرع دوران خبراء وصناعيون : حصر مستو - 18

 عجلة اإلنتاج المحلي

 المصدر : تشرين  

بعد انتظار طويل, جاءت االستجابة تحت ضغط ظروف ملحة تكمن في صدور قرار عن رئاسة 

مجلس الوزراء يقضي بالسماح لغرف الصناعة والصناعيين باستيراد مادتي الفيول والمازوت براا 

راا ولمدة ثالثة أشهر، بعد موافقة اللجنة االقتصادية وبموجب ضوابط تضعها وزارات النفط و وبح

 .الثروة المعدنية واالقتصاد والتجارة الخارجية و الصناعة

ولهذا القرار مدلول اقتصادي كبير في ظل معاناة كبيرة تفرضها حالة الحصار االقتصادي 

 رصد أهمية هذا« تشرين»لبلدنا . من هذا المنطلق حاولت  والعقوبات التي فرضتها الدول المعادية

القرار وانعكاساته على السوق المحلية ، وخاصة القوى المنتجة والمؤثرة في حجم السوق من حيث 

 .الكم والنوع
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 إنعاش للقطاع الصناعي

ية صالمستشار االقتصادي الدكتور ماهر سنجر أشار خالل حديثه إلى أن القرار صدر بناء على تو

اللجنة االقتصادية والبنك المركزي هو أحد األعضاء الفاعلين في هذه اللجنة ما يشير إلى أن الظروف 

المالئمة لقرار كهذا قد تمت تهيئتها كما حصل سابقاا لدى صدور قرار استيراد الغاز والفيول, حيث 

 تالي من المالحظ في صلبأتى هذا القرار استكماالا للقرارت السابقة إلنعاش القطاع الصناعي, وبال

القرار وصياغته االهتمام بالصناعيين وبتطوير عجلة اإلنتاج, مع ضرورة انتظار التعرف على ماهية 

 .الضوابط التي تم ذكرها في صلب هذا القرار

منوهاا بأنه من المرجح االعتماد على الضوابط نفسها التي وضعها البنك المركزي سابقاا والمتمثلة 

راد الفيول بكميات محددة ولفترة معينة من خالل تحويالت القطع الخارجي الواردة بتمويل استي

للصناعيين خشية التأثير في سعر الصرف بطريقة غير مرغوب بها تؤثر سلباا في عجلة اإلنتاج وتفرغ 

القرار من محتواه. ومن الضوابط التي البد من متابعتها أيضاا حسب د.سنجر، حجم مستلزمات 

للمادة المستوردة، وهنا يكمن عمل وزارة الصناعة تجنباا للمغاالة في تقدير احتياجات الصناعي 

الصناعيين, فكل كمية فائضة سيتبعها الكثير من عالمات االستفهام عن الغاية من استيراد كمية كهذه 

الدور  ىوكيفية تصريفها. وتالياا ستكون الضوابط بمنزلة إدارة صحيحة لموارد الصناعيين وستحافظ عل

 . اإلشرافي والرقابي لكل من غرفة الصناعة والوزارة

 مكافحة تضخم المستورد

وعند السؤال عن قراءته لصدور هذا القرار، أوضح د.سنجر أنه نتيجة التضخم الحاصل وخاصة 

التضخم المستورد والتضخم الناتج عن ضعف دوران عجلة اإلنتاج المحلي تسعى الجهات المعنية 

التضخم بالعمل على دعم الصناعة الوطنية، فدوران عجلة االنتاج يؤدي إلى التقليل من لمحاربة هذا 

التضخم, فالقرار حسب د.سنجر يهدف إلى دعم قطاع يعول عليه الكثير ويمثل رافعة لبقية القطاعات 

 .االقتصادية المكونة للنظام االقتصادي الكلي

الحصار واإلجراءات الظالمة أحادية الجانب من  من دون أن ننسى أن القرار أتى رداا إضافياا على

قبل أميركا والدول األوروبية، المفروضة على الدولة ومؤسساتها، فالتشاركية هنا مع القطاع الخاص، 

 .هي تفعيل لالقتصاد السوري ورفعه لدرجة المرونة الالزمة

 استجابة سريعة
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ر في تشغيل المعامل المهدد بعضها من جهتها أكدت غرفة صناعة دمشق وريفها أهمية هذا القرا

بالتوقف نتيجة فقدان مادتي الفيول والمازوت، كما يعكس القرار االستجابة السريعة من الحكومة 

 .للصناعيين الذين تقدموا بطلبات من أجل استيراد هذه المادة

 خطوة إيجابية

أن سماح الحكومة  في حين أكد المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية أسعد وردة

للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية، يعد خطوة إيجابية بعد حصول أزمة في توريد هذه المنتجات 

إلى البالد نتيجة الحصار االقتصادي واشتداده خالل الفترة األخيرة، حيث تسبب النقص في إيقاف عدد 

 ية التي بدأت عجلتها بالدوران، وإيقافمن المعامل والمصانع، ما سيلحق ضرراا كبيراا بالصناعة المحل

أي معمل أيا كان حجمه سيترك أثراا سلبياا في تعطيل اإلنتاج بعد محاولة الصناعيين تشغيل معاملهم 

وإرجاعها إلى دائرة الخدمة لتصنيع سلع تلبي حاجة السوق المحلية مع تصدير بعضها إلى األسواق 

 .الخارجية التي بدأت باسترجاعها مؤخراا 

نوهاا بأهمية مشاركة الصناعيين للحكومة في توريد المشتقات النفطية ماسيؤدي إلى توافر المادة م

 .وتخفيض سعرها وتخفيف األعباء على الدولة في هذه المرحلة

وضمن اإلطار ذاته أكد الدكتور أسامة أبو فخر المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية 

مليات التوريد من خالل منع قيام بعض الصناعيين في المتاجرة بهذه ضرورة العمل على ضبط ع

المشتقات, ما يضمن أن استيراد أي كميات ستكون موجهة إلى تشغيل المعامل، وليس استغالل األزمة 

الراهنة لكسب أموال مضاعفة، وخاصة أن بيع المشتقات النفطية يعد مجدياا ومربحاا اقتصادياا، وإن 

 .إلى اتساع السوق السوداء ومافياتها، وسيلحق الضرر بالصناعة والمواطنحدث ذلك سيؤدي 

 الصناعي يرفض الخسارة

وبدورها وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية قدمت مقاربة أكدت فيها ضرورة استخدام هذا القرار 

 200يقارب الـلتأمين حاجات الصناعة فقط، من دون المتاجرة بالمواد، فالمازوت مدعوم من الدولة بما 

ليرة لليتر، وعند بيعه بسعره اليوم بالسوق السوداء يشكل مربحاا للتجار، ولكن عند استيراده من قبل 

الصناعيين فسيكون سعره مرتفعاا مايقلل إمكانية بيعه بسعر أعلى ويشكل خسارة لهذا الصناعي، 

 .والصناعي السوري يرفض الخسارة بكل تأكيد

 دوضوابط االستيرا« النفط»

في حين اكتفت وزارة النفط والثروة المعدنية بإصدار الشروط والضوابط المطلوب مراعاتها في 

، فعند االستيراد 276استيراد مادتي المازوت والفيول لغرف الصناعة والصناعيين وفق القرار رقم 
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تقديم  ارجية، معبراا أو بحراا يتم الحصول على إجازة االستيراد من قبل مديرية االقتصاد والتجارة الخ

بيان تفصيلي عن مقصد الحمولة والجهة المخصصة بها داخل السوق السورية، مصدق من غرف 

الصناعة السورية، إضافة لموافقة رئيس لجنة المحروقات في المحافظة على الكميات المخصصة لكل 

 .منشأة والمقدرة من قبل اللجنة الفنية

في بيانها، أنه يتم االستيراد عن طريق المرفأ البحري وعن المتطلبات اللوجستية أكدت الوزارة 

بالناقالت البحرية على خزانات مصب بانياس النفطي، إضافة لقيام شركة مصفاة بانياس وشركة 

المحروقات والشركة السورية بنقل النفط، بالعملية اللوجستية من قبول الناقلة وربطها، إضافة إلجراء 

 بانياس، ثم تفريغ الناقلة والتخزين والتحميل بالصهاريج. على أن يتم تحليل العينات في مخبر مصفاة

تنظيم إذن شحن للصهاريج من قبل شركة المحروقات وغرف الصناعة والصناعيين، ويتم تسليم المادة 

للمستورد من أرض مستودعات شركة محروقات في بانياس، بعد تسديد جميع النفقات المترتبة على 

 .يل وتفريغ وتخزين المادة وإعادة تعبئتها في الصهاريجاستقبال وربط وتحل

والبد من أن تحديد الكميات الموردة وفق العمليات الناظمة المعمول بها وبوجود شركة مراقبة 

عالمية ولجان فنية من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية ومندوب من الجهة المستوردة وتقع أجور 

 .دشركة المراقبة على عاتق المور

وفيما يخص الطلبات اللوجستية لالستيراد براا بالصهاريج من دول الجوار، تم التأكيد على ضرورة 

مصدق من جهة رسمية, في حال كان الصهريج يحمل لوحة غير « كرت كيل»تحميل الصهاريج 

سورية، إضافة للحصول على وثيقة من شركة محروقات تسمح لها بالنقل من دول الجوار إلى سورية 

 .توجب إبراز هذه الموافقة إلى األمانة الجمركية للسماح بخروجها فارغة للتحميلو

أما فيما يتعلق بعملية التوزيع فيمنع تغيير مقصد الحمولة إلى أي جهة أخرى مغايرة للبيان الوارد 

في طلب إجازة االستيراد ألي سبب كان من قبل الناقل أو صاحب المقصد، ويمنع تجيير المادة 

ت_فيول( المحملة بالصهريج ألي جهة أخرى من قبل صاحب المنشأة تحت طائلة اتخاذ )مازو

 .العقوبات الرادعة بحقه وفق األنظمة النافذة لذلك

وأن تقوم الجهة المستلمة للمادة بختم إذن الشحن إشعاراا باستعالم المادة وموافاة شركة محروقات 

تخدام مادتي الفيول المازوت من قبل غرف الصناعة بنسخة عنها، إضافة لتأكيد وزارة النفط على اس

 .والصناعيين ضمن المنشآت العائدة للصناعيين وعلى مسؤوليتهم تحت طائلة المساءلة القانونية

إضافة لضوابط تمثلت بمنع تغيير مقصد إذن الشحن إلى جهة أخرى مغايرة إلذن الشحن المنظم 

لم شركة محروقات بالكميات الموردة وأماكن تسليمها من قبل المصدر، وعلى الجهة المستوردة أن تع
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كما تعامل المواد المستوردة من قبل غرف … أسبوعياا وإعالم لجنة المحروقات في المحافظة بذلك

الصناعة معاملة الغاز المنزلي المستورد في إعفائه من العمولة لمصلحة شركة محروقات، وبالنسبة 

 .للوجستية، تعامل بما يسهم في تخفيض التكلفةللرسوم والضرائب ونفقات العملية ا

وتّحدد أسعار مبيع مادتي المازوت والفيول للصناعيين من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية 

ومكتب تسويق النفط بقرار يصدر استناداا إلى نشرات بالتس العالمية ألسعار المشتقات النفطية صعوداا 

 http://syrianexpert.net/?p=38293 .وهبوطاا 
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -خامساا 

 بورصة البحرين تعاني من تدني السيولة - 1

 :الشرق -الدوحة  2019-05-19األحد  

لسيولة تداول واتراجعت بورصة البحرين خالل تعامالت األسبوع الماضي، وسط تدني مستويات ال 

مع مخاوف المستثمرين الجيوسياسية بفعل هجمات على سفن ومحطات نفط خليجية. وبنهاية التعامالت 

نقطة، بهبوط نسبته  1399.58نقطة، بالغاا المستوى  36.7األسبوعية، خسر المؤشر العام البحريني 

مليون سهم، مقابل  10.27جلسات تداول إلى  5بالمائة. وتضاءل حجم تعامالت السوق خالل  2.5

 .بالمائة أسبوعياا  40.35مليون سهم األسبوع الماضي، بتراجع  17.21

 1.89بالمائة خالل األسبوع الحالي إلى قيمة  66.95كذلك هبطت السيولة اإلجمالية للسوق بنحو 

     .مليون دينار باألسبوع السابق 5.71مليون دينار، مقارنة بقيمة 

https://www.al-sharq.com/article/19/05/2019/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-

%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9 

 

 المعدنية المتوارية عن األنظار من جديد” الخمسين“ظهور  - 2

 المصدر :تشرين 

أكد النائب األول لحاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد إبراهيم حمره أن المركزي يقوم 

 .شهرياا بضخ كميات من فئة الخمسين ليرة المعدنية مقابل سحب ما يماثلها من الفئة الورقية

لتداول من فئة ولفت حمره أن المركزي سيقوم خالل األشهر القليلة القادمة بزيادة المطروح ل

 .الخمسين ليرة المعدنية في األسواق، وفي المقابل سيتم سحب المهترئة

/، إذ أصبحت 100 – 50ويعاني المواطنون مشكالت عديدة بالنسبة لفئات العمالت الصغيرة مثل /

 .معظمها مهترئة، وهناك من يرفض التعامل بها سواء من سائقي السرافيس أو المحال التجارية

المركزي طرح نسخة معدنية جديدة لفئة الخمسين ليرة الورقية وطرحها للتداول في يذكر أن 

 .السادس والعشرين من شهر كانون األول العام الماضي

 

 

https://www.al-sharq.com/article/19/05/2019/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.al-sharq.com/article/19/05/2019/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.al-sharq.com/article/19/05/2019/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9
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 الرئيس األسد يجتمع بفريق المشروع الوطني لإلصالح اإلداري - 3

 :الخبير السوري 

ي، ويؤكد على ضرورة تحديد الرئيس األسد يجتمع بفريق المشروع الوطني لإلصالح اإلدار

أولويات العمل فيه بشكل أدق خالل الفترة المقبلة، بالشكل الذي يضمن إنجازا حقيقيا أكبر على 

 .األرض.. مشددا على أهمية تحديد وحصر أسباب المعوقات التي واجهته، وطرق معالجتها

ة التأسيسية من عمر اجتماع اليوم تضمن مراجعة وتقييما شاملين لما تم إنجازه خالل المرحل

 ..المشروع، كما تم تقديم عرض موسع لما سيتم تنفيذه خالل الفترة المقبلة

 عن صفحة رئاسة الجمهورية

http://syrianexpert.net/?p=39771 

 

 انتهى التقرير

The report ended 

Raport się zakończył 

*** 

http://syrianexpert.net/?p=39771
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