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  تحية طيبة، 

 أرسل لسيادتكم: 

 ، 19/ 260رقم  التخصصي م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي

 لسوري: سعر صرف الليرة السورية وسياسة الدعماالقتصاد ا

  ,November 11 2019 ،الثانيتشرين  11األحد 

 إلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.امتابعة لالتقرير حصيلة 

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على 

 . والبيانات المعلومة االقتصادية

ال تكون موثوقة بما يكفي،  أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد

 وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق هذه المعلومات لتحقيق الموثوقية .

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

 المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير هو المسؤول. 

 أطيب تمنياتي مع 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                      

التقرير لسيادته، إعالمي ليتم حذف اسمه من أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال  مالحظة: 

 القائمة البريدية.
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 "المركزي السوري يكشف حقيقة أسعار الدوالر... واإلنتاج هو "سالح الردع  – 1

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy  20.06.2019 

صرح حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، أن هذا االرتفاع وهمي وليس له أية 

مبررات اقتصادية وليس له أي مستند على األرض إطالقا، وإنما بعض المضاربين تعودا على 

سياسة معينة للمصرف في الماضي، وأكد أنه يمكن التحكم بسعر الصرف من خالل تحفيز االقتصاد 

حاكم المصرف المركزي جاءت بعد ارتفاع في سعر صرف الدوالر الذي تصريحات  .الوطني

 ليرة للدوالر الواحد مما أحدث ضجة في األوساط السورية. 600تجاوز منذ يومين عتبة 

لتعزيز المنتج الوطني  مكافحة التهريب وبعد إطالق الحكومة السورية خطوات استراتيجية أهمها

وكذلك تعزيز أرباح وإنتاج القطاع العام الصناعي في الفترة األخيرة ودعم اإلنتاج الزراعي 

السوري، وإطالق مشاريع إعادة إعمار في الكثير من المحافظات، فإن االقتصاد السوري يتمتع 

لصرف في السوق السوداء وهذا عامل هام جدا بمرونة إنتاجية وناتج محلي بغض النظر عن سعر ا

ويلعب دورا هاما في التخفيف من سلبيات سعر الصرف بحسب الخبراء، مع تأكيدهم على ضرورة 

بإزالة الروتين  القطاع العام الصناعي دعم التصدير بشكل حقيقي ونتائج وخلق أسواق خارجية ودعم

 .من أدائه وتحويل شركاته كافة إلى رابحة

هو  حاكم المصرف المركزي السوري فإن سبب االرتفاع وباإلضافة إلى العقوبات، بحسب

المضاربين وبعض ممن تراكم لديهم مبالغ ال بأس بها من الدوالرات تعودوا على سياسة معينة 

ن التوتر في سوق القطع األجنبي ويصل الفرق إلى ما بين بالماضي للمركزي بأنه عندما يخلق نوع م

وخمسين ليرة سورية كان يبادر المركزي لتحريك النشرة أو ضخ عشرات أو مئات الماليين من  30

الدوالرات لكن اليوم ال يتقبل هؤالء أن هناك سياسة جديدة للمركزي تقول إن كل دوالر موجود لدى 

حق المواطن واالقتصاد السوري من نفط ودواء ومستلزمات إنتاج  المركزي والدولة السورية هو من

ولسنا معنيين بوضع هذا القطع األجنبي بجيوب المضاربين والقلة من التجار ممن يتخيلون أن 

وأضاف قرفول أن تلك الحملة  المركزي سينجر لهذه اللعبة ويرفع سعر الصرف أو يضخ دوالرات.

يكي "سيزر" الذي فرض على سوريا معربا عن "أسفه لتماهي تترافق مع قانون العقوبات األمر

 البعض سواء عن قصد أو غير قصد مع تلك الحرب االقتصادية التي تشن على سوريا".

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201902191039176455-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201902261039361240-%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://www.sana.sy/?p=965132
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وأشار إلى أن "السياسة النقدية هي بخدمة السياسة االقتصادية وال يمكن أن نوجه جميع الموارد 

سعر الصرف من خالل السياسات التي  لتكون بخدمة سعر الصرف" موضحا أنه "يمكن ضبط

انتهجها مصرف سورية المركزي والتي تستهدف بالدرجة األولى خلق الحوافز باالقتصاد الوطني 

ودفع العجلة االقتصادية واستئناف النشاط االقتصادي عبر تأمين وصول العديد من األفراد 

  والشركات إلى مصادر التمويل".

الجهود الممكنة لدعم قطاع الصادرات من خالل دعم المزارع  وأضاف: أن "الحكومة قامت بكل

وتأمين الكهرباء والوقود وتوفير كل الشروط لالشتراك بالمعارض وتحمل نفقات النقل الجوي بما 

فيها الدعم المباشر للصادرات وبالتالي فكما كنا نسمع من خالل تقارير اتحاد المصدرين فصادراتنا 

مليارات دوالر وهذه المبالغ الكبيرة  5أو  4ة وتصل قيمتها إلى أكثر من دول 100تصل إلى أكثر من 

 هي من حق الدولة السورية والمواطن واالقتصاد السوري".

كشف أسبابا هامة في ارتفاع سعر الصرف وتحدث  ز "كاتيخون" للدراساتمركوكان تقرير ل

عن بعض العوامل التي حرمت الدولة السورية من إيرادات هامة من القطاع األجنبي ومن هذه 

العوامل محاربة القطاع العام الصناعي خالل سنوات طويلة لمنعه من الربح والمنافسة والتصدير 

عام  50" من خالل "اإلبقاء على آليات األداء والمناقصات الموضوعة منذ وتكبيله بالروتين "القاتل

حيث يحتاج تأمين "براغي" لمناقصة قد تمتد لوقت كبير يقتل المنافسة ويؤخر اإلنتاج"، كما تطرق 

التقرير إلى مشكلة في عدم التمكن من اختراق األسواق الخارجية في العراق وروسيا وإيران ولبنان 

الدول المستعدة الستقبال اإلنتاج السوري، ولفت المركز إلى موضوع التأخير الكبير في  والكثير من

إطالق معمل العصائر حيث تشتهر سوريا بإنتاج الحمضيات وهذا حرم سوريا من إيرادات هامة 

  بالدوالر. 

وكان رئيس الوزراء السوري عماد خميس أكد الشهر الماضي أن الحكومة السورية الحالية 

أمنت تمويل احتياجات البالد من النفط وباقي االحتياجات من دون أن تستخدم احتياطي النقد األجنبي 

 .2013و 2012مليار دوالر خالل عامي  17)الدوالر(، بينما استخدمت الحكومة السابقة 

رية عن رئيس الوزراء السوري إشارته خالل اليوم الثاني من " السوالوطنونقلت صحيفة "

مليون دوالر  200الدورة الثالثة عشرة للمجلس العام التحاد نقابات العمال إلى أن سوريا تحتاج لنحو 

 مليون دوالر سنوياً للحبوب، في وقت كانت الموارد أقرب إلى الصفر" 400أمريكي شهرياً للنفط، و

مليار دوالر من الخزينة لتأمين  17خميس أن الحكومة السابقة سحبت  وبحسب الصحيفة، ذكر

، بينما لم تسحب الحكومة الحالية دوالراً واحداً من 2013و 2012متطلبات البالد بين العامين 

https://katehon.com/ar/article/swry-lsbb-lkhfy-lswd-ldwlr-fwq-600-lyr-wmwjh-kht-lnhyr-lmdrws
http://alwatan.sy/archives/198461
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واعتمدت الحكومة السورية الحالية على  االحتياطي، ومع ذلك تم تأمين استقرار النفط لعامين.

طي سوريا من الدوالر لتأمين القطع األجنبي الالزم لتمويل فواتير استيراد مصادر أخرى غير احتيا

 .النفط ومواد الطاقة الالزمة وغيره من الحاجات األساسية للمجتمع

حيث ارتفعت في السنوات الماضية تحويالت السوريين من الخارج إلى داخل سوريا وخاصة أن 

ناحية أخرى تحسن واقع الصادرات السورية قليال  هناك أعداد كبيرة من المغتربين السوريين، ومن

)وهي التي تعتبر أهم مصدر محلي لتأمين القطع األجنبي(، باإلضافة  في السنوات الثالثة األخيرة 

إلى أن تحسن اإلنتاج الزراعي والصناعي في سوريا بعد تحرير الكثير من المناطق السورية أدى 

واد وخاصة بعد إطالق الدولة السورية لحملة كبيرة إلنهاء إلى تخفيف فواتير االستيراد لبعض الم

  ظاهرة التهريب كليا. 

وحول قوة االقتصاد اإلنتاجي السوري قال الدكتور والخبير االقتصادي شادي أحمد لوكالة 

 ":سبوتنيك"

حرب بأنه اقتصاد إنتاجي، بمعنى أن االقتصاد اإلنتاجي كان يمثل يتميز االقتصاد السوري قبل ال

% من الناتج القومي، وشكلت 27% من الناتج القومي، حيث شكلت الزراعة حوالي 70أكثر من 

ألف منشأة وبلغ  135الصناعة أيضا رقم موازي، وبلغ عدد المنشآت الصناعية قبل األزمة حوالي 

 ولكن هذا االقتصاد اإلنتاجي تضرر نتيجة الحرب". مليون طن، 4إنتاج القمح حوالي 

وأضاف الخبير: "واآلن بدأت ورشات معينة بإعادة العديد من المعامل والمنشآت الزراعية إلى 

اإلنتاج، ولكن حتى اآلن لم يصل االقتصاد اإلنتاجي إلى مستوياته األساسية قبل االزمة، وهو قد 

يع يساهم في تحقيق حد يسير من المتطلبات التي نحتاجها في سوريا ولكن ال يمكنه أن يلبي جم

االحتياجات السورية، وهذا يعود لعدة أسباب أهمها فقدان الليرة السورية لوظيفتها االستثمارية حيث 

بالمئة من التكلفة االستثمارية للمنشأة وأصبحت اآلن ال تغطي  80كانت الليرة السورية تغطي حوالي 

بيرة التي يمكن أن تنشأ وتابع: "إذا يساهم اإلنتاج السوري بالتخفيف من وطأة التضخمات الك %. 30

 باالقتصاد ولكنه ال يمكن أن يحل اآلن األزمة السورية االقتصادية بشكل كامل".

وختم قائال: "لوال اإلنتاج الحقيقي اآلن )تحديدا الزراعي والصناعي( لكان سعر صرف الدوالر 

الستعادة  ليرة سورية، ولكن بنفس الوقت يجب أن يكون هناك ورشة أكبر 2000إلى  1500اآلن 

 المؤشرات االقتصادية األساسية".

وكان الخبير نفسه قد صرح أمس األربعاء إلذاعة "شام إف إم" حول ارتفاع أسعار الصرف في 

الفترة األخيرة قائال: "ال يوجد سبب وحيد حول هذا االرتفاع، هناك عدة أسباب، فهذه األسباب تجتمع 

https://arabic.sputniknews.com/
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بنسبة معينة، فأوال يوجد ارتفاع عالمي للدوالر وليس مع بعضها وكل واحد منها يؤدي إلى ارتفاعه 

فقط في سوريا وهذا سببه التهويالت باندالع حرب بين إيران والواليات المتحدة واحتماالت انقطاع 

التوريدات النفطية وبالتالي االحتفاظ بالدوالر، وثانيا العقوبات على سوريا والتي بدأ تأثيرها يظهر 

 ، وهذه العقوبات تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف".2018تشرين األول  15من 

وأضاف: عندما بدأت حاجة السوق السورية لالستيراد، وبوجود الصعوبات نتيجة العقوبات، هذا 

األمر أدى إلى زيادة الطلب على الدوالر، أما موضوع حرق المحاصيل فهذا له تأثير، ولكن تأثير 

 داخلي على التوازن بين الليرة والدوالر".

وكشف الخبير عن نزاع، قائال: منذ فترة اندلع نزاعا، من خالل محاولة بعض التجار ورجال 

األعمال ال سيما المسؤولين عن قطاع التصدير، فعندما حصلوا على كمية من الدوالرات، وأرادوا 

إعادة تصريفها، وبالتالي بدأ الضغط على البنك المركزي من أجل رفع سعره، ألنهم ال يرغبون 

تصريف دوالراتهم فق سعر المركزي، ومن هنا بدأ الضغط على السوق السوداء من أجل رفع سعر ب

الصرف، من أجل أن يلحق المركزي سعر الصرف الموجود في السوق، والبنك المركزي لم يفعل 

وقال أحمد: "البنك المركزي كان أمامه خيارين، إما الدخول إلى السوق لضخ الدوالر في  ذلك".

السوداء وهذه السياسة سابقا )الضخ لشركات الصرافة( التي كان لها باب خلفي وبالتالي السوق 

تسريب ثروة الوطن والمواطن، واآلن من الصح أنه لم يفعل ذلك، والخيار الثاني هو أن يرفع سعر 

الصرف الموجود لديه من أجل يكسب الحواالت التي تأتي من خارج سوريا، ولكن لهذ اأيضا 

 فبمجرد رفع سعره، فهذا يعني أنه يثبت سعر السوق السوداء".محاذير، 

وأضاف أن الحكومة أصدرت قائمة المواد التي تمولها، أي التي تدفع من أجلها الكتلة المحددة 

مادة، وهي تشكل  45من الدوالرات الحتياجات المواطنين )وفق سعر المركزي(، والتي حددت 

ها، و لكن بعض التجار الجشعين ال يقبلون بالربح المنطقي % من حجم المواد المسموح استيراد60

 ويرفعون أسعارهم وفق سعر السوق السوداء".

 وأكد أنه األهم من موضوع قيمة سعر الصرف، هو استقرار هذا السعر.
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https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201906201041822697-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-

%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-

%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/ 

 

 وسنرفع مذكرة للحكومة األسبوع القادمالشهابي: ارتفاع سعر الصرف بهذا الشكل مرفوض  - 2

 … ليرة.. فما نّواب الشعب فاعلون؟  600الدوالر فوق 

 الشهابي: ارتفاع سعر الصرف بهذا الشكل مرفوض وسنرفع مذكرة للحكومة األسبوع القادم

 2019-06-19األربعاء,  علي نزار اآلغا  | 

ليرة سورية منذ يومين، وسط غياب  600تجاوز سعر صرف الدوالر أمام الليرة السورية حاجز 

كامل للتصريحات الرسمية من مصرف سورية المركزي أو أي جهة حكومية أخرى، في الوقت 

الذي تباينت فيه وجهات النظر المفسرة ألسباب ذلك االنخفاض في قيمة الليرة السورية مؤخراً 

أ فترة مرت فيها الحرب قبل سنوات، وتخطيها هذا الحاجز ذا البعد النفسي الكبير، لكونه مرتبطاً بأسو

إذ وصل إلى هذا المستوى لساعات، وعاد قبلها سعر الصرف باالنخفاض مع تحسن ملحوظ في قيمة 

الليرة، حيث كانت الحرب مستعمرة بكل أشكالها، أما اليوم فسعر الصرف وصل إلى هذا المستوى 

مباشر لتزيد من ضغوطها على معيشة تدريجياً، وبقي عنده لثالثة أيام، فارتفعت األسعار بشكل 

 .المواطن نظراً لعدم تحسن دخله

أعضاء في مجلس الشعب عما قاموا به أو يخططون للقيام به « الوطن»أمام هذا الواقع، سألت 

حيال سعر الصرف، على اعتبار أن المجلس له دور رقابي على اإلدارة التنفيذية، ويفترض أن مهمة 

ل وجع المواطن والدفاع عنه أمام قرارات الحكومة الخاطئة وصمتها حيال نواب الشعب المنتخبين نق

 .المؤشرات االقتصادية السلبية، ومساءلتها تحت القبة

 مذكرة إلى الحكومة

رئيس لجنة التخطيط واإلنتاج )أو االقتصادية( في مجلس الشعب فارس الشهابي كشف 

ل إلى الحكومة األسبوع القادم مع عن مذكرة خاصة بموضوع سعر الصرف سوف ترس« الوطن»لـ

عودة نشاط الجلسات، وسوف يطرح الموضوع في المجلس وفق طلب المعنيين وما يقتضيه النظام 

الداخلي، ألن موضوع ارتفاع سعر الصرف بهذا الشكل مرفوض، فهو يؤثر سلباً في لقمة عيش 

إلى تسهيالت مصرفية عاجلة  المواطن، ويؤدي إلى تبخر الرواتب، وازدياد الفقر، لذا نحن بحاجة

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201906201041822697-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201906201041822697-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201906201041822697-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201906201041822697-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/
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وتقليص الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسوداء الستقطاب الحواالت، ودعم التصدير بشتى 

الوسائل، ألنه مصدر رئيس للقطع، إذ إن اإلنتاج الزراعي والصناعي هو أساس التصدير وتأمين 

 .القطع وتخفيف الضغط على القطع

المالية بتقديم التسهيالت لدعم اإلنتاج منوهاً بأن أبرز ولفت الشهابي إلى عدم التزام وزارة 

المطالبات الواردة في المؤتمر الصناعي الثالث لم تتحقق، علماً بأن المطلوب اليوم دعم المنتجين 

 .وإزالة األعباء التي يواجهونها

يخص  وتمنى الشهابي أن يكون هناك استجابة حقيقية لدى الحكومة لما سيطلبه مجلس الشعب فيما

سعر الصرف ودعم التصدير والمنتجين، ألن مجلس الشعب يعبر عن المواطنين، وأعضاؤه ال 

يجب أن تستمع »بل ينقلون معاناة المواطنين، و -على حّد تعبيره–يخترعون الموضوعات اختراعاً 

 .«الحكومة إلى مطالب المواطنين، فنحن ننقل معاناتهم

 قرارات غير مفهومة

بكر )وهو خريج كلية االقتصاد( بيّن أن مجلس الشعب يمارس دوره الرقابي على  النائب آالن

الحكومة ويناقش جميع الموضوعات، وفيما يخص سعر الصرف وهو من اختصاص مجلس النقد 

والتسليف، فدورنا كأعضاء في مجلس الشعب المطالبة باستقرار السعر، من دون التدخل في 

ن حجم القطع في المصرف المركزي وغيرها من البيانات المرتبط التفاصيل النقدية التي تكشف ع

 .باألمن االقتصادي للبلد

ليرة سورية بين الرسمي وغير  170أعتبر أن وجود سعري صرف بفارق حتى »وأضاف بكر: 

الرسمي ينعكس إيجابياً على فئة قليلة تمثل بعض التجار الذي يحصلون على تمويل لمستورداتهم 

، على حين ينعكس سلباً على بقية المواطنين وعلى االقتصاد، إذ نخسر الحواالت بالسعر الرسمي

 .«القادمة من الخارج

ال أعرف لماذا ال توجد أي إجراءات لتقليص الفارق بين السعر الرسمي وسعر »وهنا سأل بكر: 

 ؟«السوق السوداء

وتزهر أمورهم، هل معقول أن يستفيد من يحصلون على تمويل بالسعر الرسمي، »وتابع: 

وبعضهم يضارب في السوق السوداء، من دون اتخاذ أي إجراءات لضبط ذلك بتقليص الفارق بين 

سعري الصرف وتخفيف اآلثار السلبية عن اقتصادنا؟ ال أعرف ما اآللية واألساس االقتصادي الذي 

 ؟«يتم العمل على أساسه
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، بما فيها الخضر، إذ يتم رفعها بشكل وتحدث بكر عن مشكلة ارتباط أسعار السلع كافة بالدوالر

مباشر مع ارتفاع الدوالر، فكل التجار يسّعرون على الدوالر، مطالباً التجار بأال يكون الربح وحده 

فقط هو الغاية لعملهم، مستغرباً من حالة الصمت لدى مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية 

ي األداء االقتصادي لدينا إلى ما تتطلبه الحرب كنا نتمنى أن يرتق»المركزي حيال الواقع، وأضاف: 

 .«االقتصادية وإلى مستوى تضحيات قواتنا الباسلة

وخاصة قرار البنزين األخير إذ تم « غير مفهومة»ووصف بكر بعض قرارات الحكومة بأنها 

وأرى أن السياسات االقتصادية »في الوقت نفسه،  95وتخفيض سعر البنزين  90رفع سعر البنزين 

 .«الياً تزيد من معاناة المواطنين وال تخففهاح

ولدى توجيه سؤال للنائب بكر عما فعله أعضاء مجلس الشعب للمواطنين أمام هذا الواقع وهم 

المنتخبون كممثلين للشعب، بيّن أنه تم طرح موضوع سعر الصرف واألسعار مرات عديدة في 

ئلة خطية قّدمت للحكومة تحت القبة، اللجان المختصة وتحت القبة، وعبر مذكرات، وبموجب أس

ولكن هناك تفاوت في تجاوب الحكومة مع المجلس، واألجوبة تكون ذات طابع إعالمي متعلقة 

بالحرب االقتصادية وآثارها وعرض لقيم فواتير االستيراد وتأمين المواد الرئيسة.. وغيرها، منوهاً 

ن نعيش الواقع والتفكير بكيفية مواجهة يجب أ»بأنه يجب أال يكون هناك تضخيم لإلنجازات، بل 

ولدى سؤاله عن إمكانية طلب استجواب حاكم مصرف سورية المركزي تحت  .«الحرب االقتصادية

القبة حول الموضوع في هذا الظرف االستثنائي أكد بكر عدم إمكانية طلب استجوابه تحت القبة ألنه 

 .أن المعني المباشر هو الحاكمليس وزيراً، وإنما يتم طلب الوزراء المعنيين، رغم 

http://alwatan.sy/archives/201808  

 

 ..”الدفاع عن الليرة السورية” مليار دوالر جاهزة في صندوق  - 3

 :الخبير السوري 

صندوق مبادرة رجال األعمال السوريين حسان عزقول، أن قيمة اإليداعات في ” غرفة تجارة دمشق“أكد عضو 

لدعم الليرة السورية )عملتي قوتي(، شارفت على الوصول إلى مليار دوالر، موضحاً أن اإليداعات مستمرة حتى يتم 

 .تثبيت سعر الصرف في السوق الموازي

اتهم لكن بالليرة وأكد عزقول أن المودعين بالقطع األجنبي في صندوق المبادرة، سيستردون مايعادل قيمة إيداع

بعد شهر من تاريخ اإليداع، استناداً إلى سعر وسطي ” مصرف سورية المركزي“السورية وفق سعر صرف يحدده 

 .بين سعر الصرف الرسمي المحدد في المصرف المركزي، وسعر السوق الموازي

http://alwatan.sy/archives/201808
http://alwatan.sy/archives/201808


  M E A K-Weekly Economic Report                                                    م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي                 

 Prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                      إعداد الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

10 

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

د، مشدداً على أن انخفاض ليرة سورية للدوالر الواح 603ولفت إلى أن سعر التدخل من قبل المبادرة اليوم، هو 

 .سعر صرف الدوالر أمام الليرة السورية مستمر مع استمرار المبادرة

لدى ” غرفة تجارة دمشق”وبدأ تدخل قطاع رجال األعمال لدعم الليرة السورية من خالل حساب خاص بـ

سوق الموازي األحد لخفض سعر صرف العمالت األجنبية مقابل الليرة السورية في ال” المصرف التجاري السوري“

 .الماضي

التزامها باإلعالن اليومي عن سعر العمالت األجنبية في السوق الموازي، ” غرفة تجارة دمشق“وأعلنت 

وااللتزام التام بتسعير المواد األساسية المستوردة والممولة بسعر الصرف الرسمي لضمان عدم ارتفاع أسعار السلع 

 http://syrianexpert.net/?p=42375 ”االقتصادي“عن …في السوق المحلية

 

 ..مليارات الدوالرات السورية في خطر - 4

 سيرياستيبس :المصدر 

 رئيس غرفة تجارة ريف دمشق يطلق صرخة النقاذ ودائع السوريين في لبنان

مما آلت إليه ” التي يبدو أنها باتت محققة ” رجال أعمال سوريون قلقهم ومخاوفهم  اليخف

”   األحوال في لبنان خاصة وأن المصارف هناك تعاني من مواجهة حقيقة مع االنهيار ما سينعكس

 .  على الودائع السورية فيها” إن لم يكن قد انعكس فعال 

طوال أكثر من عام ونصف والدعوات تخرج غير منقطعة عن ضرورة سحب الوادائع السورية 

باالفالس   من المصارف اللبنانية أمام تراجع التصنيف االئتماني للبنان وتهدد المصارف فيه

 .. واالنهيار

ال بد  اليوم وكما عنونت جريدة األخبار اللبنانية : فإن لبنان أمام انهيار اقتصادي وبالتالي

 . للسوريين أن يقرأوا التطورات االقتصادية في لبنان جيدا قبل قراءة التطورات السياسية حتى

المعلومات المتوفرة لدينا تشير الى السوريين قاموا بسحوبات البأس بها من ودائعهم في 

المصرفي  المصارف اللبنانية . ولكن بالمقابل التزال الودائع السورية تشكل كتاة مهمة في الجهاز

عبر رفع   اللبناني بعد ان تعرضت الغراء استثنائي من مصرف لبنان المركزي في الفترة األخير

اسعار الفائدة على الودائع بالدوالر بشكل غير مسبوق , رفع قرأه البعض بأنه دليل مؤكد على وجود 

 .. أزمة في النظام المصرفي اللبناني

http://syrianexpert.net/?p=42375
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ارف البنانية وغيرها مرهون بالقدرة على ترتيب طبعا أي حديث عن سحب الودائع من المص

من   الداخل االقتصادي في سورية بطريقة التترك مجاال للتفكير حتى أمام أصحاب االموال

السوريين وتقديم المسوغات الكافية العادة أموالهم بما يؤمن حمايتها واستثمارها وتنميتها بشكل سليم 

 وبعيدا عن أية مخاطر

ت هناك فرصة إلطالق الصرخات النقاذ أموال السوريين في المصارف اللبنانية يبدو أنّه ما زال

 ..  وهي بمليارات الدوالرات

وسيم القطان كان واحدا ممن تحدثوا عن ضرورة انقاذ االموال   رئيس غرفة تجارة ريف دمشق

ون الودائع السورية في المصارف اللبنانية قبل أن تحدث الكارثة فأي انهيار يحدث في لبنان ستك

 .. السورية أول ضحاياه

بعدما أوشك النظام المصرفي اللبناني على االنهيار إن لم يكن قد انهار فعال .. “يقول القطان 

لدرجة أن الدولة الشقيقة لم تجد إال الواتس أب واخواته لفرض ضرائب .. النعرف إن كانت أموال 

 . بإمكاننا إطالق صرخة االنقاذ األخيرة لهم السوريين في المصارف اللبنانية بخير والندري أنّه

طبعا كل ما يحدث في لبنان كان هناك من يقرأه بشكل دقيق وينبه بصدق السوريين الى ضرورة 

انقاذ أموالهم وإعادتها الى الوطن حيث النظام المصرفي قوي ومتماسك رغم سنوات الحرب 

 . في اي مصرفالعصيبة بدليل أن ليرة واحدة لم تضيع على سوري واحد 

اآلن يتأكد للجميع أن األموال السورية باتت بمواجهة حقيقة مع ” ويتابع القطان ما كتبه قائال : 

الخطر والندري ما الذي يمكن أن تواجهه هذه األموال من احتماالت الضياع وحتى السرقة .. ولعل 

ى الدوالر كخدعة ستذهب الجميع اكتشف كم يبدو قرار المركزي اللبناني برفع اسعار الفائدة عل

 . ضحيتها األموال السورية

ما يحدث في لبنان هو انعكاس مباشر لالنهيار المالي والمصرفي الذي كان واضحا للجميع ولكن 

الكثيرون فضلوا الوقوع في شرك الدعايات البراقة لمصرف لبنان المركزي الذي أعلن عجزه عن 

 .. شراء حتى الطحين لخبز الشعب

وبعد ما شهدناه في شوارع لبنان واغالق طريق المطار كي اليهرب “يتابع القطان :   في الحقيقة

هل ما زال هناك فرصة ومتسع من الوقت لنقول فيها للسوريين ” لصوص المحاصصة ” من أسموه 

سارعوا إلى انقاذ ما بإمكانكم انقاذه من أموال اخترتم لبنان لتخبأتها واعادتها الى الوطن حيث األمان 

.. وحيث يستكمل الجيش تحرير المناطق وتعيد الدولة سلطتها على نفطها في شرق الفرات وتحكم 

سيادتها عل خزان سورية الغذائي بما يحتويه من قمح وقطن ومياه ..كل هذا يبشر بنهضة اقتصادية 



  M E A K-Weekly Economic Report                                                    م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي                 

 Prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                      إعداد الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

12 

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

% من مواردها وتوفير  90خاصة خاصة وأن عودة النفط والغاز يعني امتالك الدولة ألكثر من 

فاتورة استيراد كانت تستحوذ على مليارات الدوالرات سنويا كانت تذهب ثمن قمح ونفط , األمر 

الذي سينعكس على قوة الليرة وتحسن سعر الصرف والتبشير بنهضة تنموية واسعة في سورية نجزم 

أنها ستكون قبلة رؤوس االموال من مختلف دول العالم وحيث األجدر بها أن تستقطب أموال 

 ريين في الخارج وخاصة من لبنان الذي تتركز في مصارفه كتلة كبيرة من األموال السوريةالسو

نتمنى أن ال تذهب أموال السوريين كضحية للحراك الذي يشهده لبنان احتجاجا على الضرائب 

؟؟ ونتمنى أن يؤمن الجميع أن سورية إنما انتصرت ” نظام “وسوء المعيشة وضد ما قالوا أنه 

 http://syrianexpert.net/?p=42457 ؤسساتها واقتصادها .لشعبها وم

 

 عوامل تؤثر على أسعار الصرفستة   - 5
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األوضاع الحالية لليرة السورية ، واتساع الحديث عن االجراءات الحكومية والخاصة في ضوء 

التراجع ، ودورها في إعادة سعر الصرف إلى مستوى أدنى مما وصل   التي تتخذ لمعالجة هذا

 خالل الفترة األخيرة ،  اليه

ع بهدف توسي ALEXANDRA TWIN رأى موقع الصناعي السوري نشر هذا المقال للكاتب

المعرفة بموضوع دور سعر الصرف وآثاره والعوامل التي تؤثر عليه وبالتالي توضيح ما 

 . حول دوره وايجابيات وسلبيات انخفاضه أو ارتفاعه يمكن 

بصرف النظر عن عوامل مثل أسعار الفائدة والتضخم ، يعد سعر صرف العملة أحد أهم العوامل 

للبلد. تلعب أسعار الصرف دوًرا حيويًا في مستوى  المحددة لمستوى الصحة االقتصادية النسبية

التبادل التجاري للبلد ، وهو أمر بالغ األهمية لكل اقتصاد السوق الحر في العالم. ولهذا السبب ، تعد 

وتحليالً والتالعب بها من قبل الحكومات .  أسعار الصرف من بين التدابير االقتصادية األكثر متابعة 

ة على نطاق أصغر أيًضا ، فهي تؤثر على العائد الحقيقي لمحفظة المستثمر. لكن أسعار الصرف مهم

هنا ، ننظر إلى بعض القوى والعوامل الرئيسية وراء تحركات سعر الصرف. وقبل أن ننظر إلى هذه 

القوى ، يجب أن نعرف كيف تؤثر حركات سعر الصرف على العالقات التجارية بين الدولة والدول 

ذات القيمة األعلى تجعل واردات البلد أقل تكلفة وصادراتها أغلى في األسواق  األخرى . العملة

األجنبية. العملة ذات القيمة المنخفضة تجعل واردات الدولة أكثر تكلفة وصادراتها أقل تكلفة في 

http://syrianexpert.net/?p=42457
http://alsenaee.com/author/alsenaee/
http://alsenaee.com/author/alsenaee/
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األسواق الخارجية. من المتوقع أن يؤدي ارتفاع سعر الصرف إلى تراجع الميزان التجاري للبلد ، 

 .من المتوقع أن يؤدي انخفاض سعر الصرف إلى تحسينه بينما

أسعار الصرف نسبية ويتم التعبير عنها كمقارنة بيت عمالت البلدين . هناك العديد من العوامل  

التي تحدد أسعار الصرف. وفيما يلي بعض المحددات الرئيسية لسعر الصرف بين بلدين. مع 

ن ، ومثل العديد من جوانب االقتصاد ، تخضع األهمية مالحظة أن هذه العوامل ليست في ترتيب معي

 .النسبية لهذه العوامل إلى الكثير من النقاش

 الفروق في التضخم

عادةً ما تكون قيمة عملة الدولة ذات معدل التضخم المنخفض ، مرتفعة وتزداد قوتها الشرائية 

ت البلدان ذات التضخم مقارنةً بعمالت أخرى. خالل النصف األخير من القرن العشرين ، شمل

المنخفض اليابان وألمانيا وسويسرا ، في حين حققت الواليات المتحدة وكندا معدل تضخم منخفض 

في وقت الحق فقط. تلك البلدان التي ترتفع فيها معدالت التضخم تشهد انخفاًضا في عملتها 

 .أسعار الفائدة بعمالت شركائها التجاريين. هذا عادة ما يكون مصحوبًا بارتفاع مقارنة 

 الفروق في أسعار الفائدة

إن أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف كلها مرتبطة ببعضها البعض. من خالل التالعب في 

وتغيير أسعار  أسعار الفائدة ، تمارس البنوك المركزية تأثيراً على كل من التضخم وأسعار الصرف 

فاع أسعار الفائدة يقدم للمقرضين في االقتصاد عائدا الفائدة ما يؤثر على التضخم وقيم العملة. ارت

أعلى نسبة من البلدان األخرى. لذلك ، فإن أسعار الفائدة األعلى تجذب رأس المال األجنبي وتتسبب 

في ارتفاع سعر الصرف. ومع ذلك ، يتم تخفيف تأثير ارتفاع أسعار الفائدة ، إذا كان التضخم في 

في بلدان أخرى ، أو إذا كانت هناك عوامل إضافية تؤدي إلى انخفاض البالد أعلى بكثير من مثيله 

يميل إلى خفض أسعار  أي انخفاض أسعار الفائدة  –العملة. توجد عالقة عكسية لخفض أسعار الفائدة 

 .الصرف

 العجز في الحساب الجاري

ع المدفوعات الحساب الجاري هو ميزان التجارة بين بلد ما وشركائه التجاريين . وهو يعكس جمي

بين البلدان مقابل السلع والخدمات والفوائد وأرباح األسهم. يظهر العجز في الحساب الجاري أن 

البالد تنفق على التجارة الخارجية أكثر مما تكسب ، وأنها تقترض رأس المال من مصادر أجنبية 

ه من خالل مبيعات لتعويض العجز. بمعنى آخر، تحتاج البالد إلى عمالت أجنبية أكثر مما تتلقا

الصادرات ، وتزودها بعملتها الخاصة أكثر من طلب األجانب على منتجاتها. يؤدي الطلب الزائد 
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على العمالت األجنبية إلى خفض سعر الصرف في البالد إلى أن تكون السلع والخدمات المحلية 

 يمكن تحقيق مبيعات رخيصة بما فيه الكفاية لألجانب ، واألصول األجنبية مرتفعة للغاية بحيث ال

 .للمصالح المحلية

 الدين العام

تلجأ البلدان الى التمويل بالعجز على نطاق واسع لدفع تكاليف مشاريع القطاع العام والتمويل 

الحكومي. وفي حين أن هذا النشاط يحفز االقتصاد المحلي ، فإن الدول التي تعاني من عجز كبير 

األجانب. السبب؟ الدين الكبير يشجع التضخم ، وإذا كان التضخم وديون عامة أقل جاذبية للمستثمرين 

 .مرتفًعا ، فستتم خدمة الدين وسداده في النهاية بدوالرات حقيقية أرخص في المستقبل

في أسوأ الحاالت ، قد تقوم الحكومة بطباعة النقود لدفع جزء من الدين الكبير ، لكن زيادة 

م. عالوة على ذلك ، إذا كانت الحكومة غير قادرة على خدمة المعروض النقدي تؤدي حتماً إلى تضخ

عجزها من خالل الوسائل المحلية )بيع السندات المحلية ، زيادة عرض النقود( ، فعليها زيادة عرض 

األوراق المالية للبيع لألجانب ، وبالتالي خفض أسعارها. أخيًرا ، قد يكون الدين الكبير مصدر قلق 

يعتقدون أن البالد تخاطر بالتخلف عن الوفاء بالتزاماتها. سيكون األجانب أقل لألجانب إذا كانوا 

استعداًدا المتالك أوراق مالية مقومة بتلك العملة إذا كانت مخاطر التخلف عن السداد كبيرة. لهذا 

السبب ، فإن تصنيف ديون البالد )على النحو الذي تحدده وكالة موديز أو ستاندرد آند بورز ، على 

 .بيل المثال( هو عامل حاسم في سعر صرفهاس

 شروط التجارة

نسبة مقارنة أسعار التصدير بأسعار االستيراد ، ترتبط شروط التجارة بالحسابات الجارية 

وميزان المدفوعات. إذا ارتفع سعر صادرات الدولة بمعدل أكبر من سعر وارداتها ، فقد تحسنت 

يادة معدالت التبادل التجاري تظهر زيادة الطلب على معدالت التبادل التجاري بشكل إيجابي. ز

صادرات البالد. وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع اإليرادات من الصادرات ، مما يوفر زيادة في الطلب 

على عملة البالد )وزيادة في قيمة العملة(. إذا ارتفع سعر الصادرات بمعدل أقل من سعر وارداتها ، 

 .لنسبة لشركائها التجاريينفإن قيمة العملة ستنخفض با

 األداء االقتصادي القوي

يبحث المستثمرون األجانب حتما عن الدول المستقرة ذات األداء االقتصادي القوي التي 

يستثمرون فيها رؤوس أموالهم . أي بلد لديه مثل هذه السمات اإليجابية سوف يجذب أموال االستثمار 

خاطر سياسية واقتصادية أكثر. على سبيل المثال ، يمكن أن من بلدان أخرى يُعتقد أنها تنطوي على م
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تسبب االضطرابات السياسية فقدان الثقة في العملة وتحرك رأس المال لعمالت البلدان األكثر 

 .استقراًرا

 الخالصة

العائد الحقيقي لتلك المحفظة. من  في محفظة االستثمار  يحدد سعر صرف العملة التي يحتفظ بها 

انخفاض سعر الصرف يقلل من القوة الشرائية للدخل ومكاسب رأس المال الناتجة عن الواضح أن 

أي عوائد. عالوة على ذلك ، يؤثر سعر الصرف على عوامل الدخل األخرى مثل أسعار الفائدة 

والتضخم وحتى مكاسب رأس المال من األوراق المالية المحلية. في حين يتم تحديد أسعار الصرف 

من العوامل المعقدة التي كثيراً ما تترك خبراء االقتصاد األكثر خبرة في حالة من  من خالل العديد

الهام الذي تلعبه قيم العملة وأسعار   للدور الفوضى ، يجب أن يظل لدى المستثمرين بعض الفهم 

 الصرف في معدل العائد على استثماراتهم.

 2019Alsenaee, 09الصناعي السوري  أكتوبر  -خاص

 

 ..ينتظر المعالجات الجراحية” كسر ظهر االقتصاد السوري” الملف الذي  - 6

 البعثالمصدر:  

على طريق إصالح القطاع العام االقتصادي.. لجان ُشكلت وأخرى ُحلت، دون أن يفضي 

مستدامة.. ضرورة إصالح القطاع.. تشخيص الصعوبات التي التشكيل والحل إلى نتائج وحلول 

يعاني منها.. تحقيق التكامل مع القطاع الخاص.. االستغالل األمثل للموارد.. تدريب وتأهيل العمالة.. 

تعزيز قاعدته االستثمارية.. كلها عناوين تصدرت، ولعقود خلت، اهتمام الجهات المعنية، بالتزامن 

عالم الجماهيرية واإللكترونية، لكن شيئاً على األرض لم يتغير، وبقيت مع تصدرها لوسائل اإل

 !..النتائج رسماً على الرمال

 ..خاسر ويعيد

ليس سراً أن الخسارة هي أبرز سمات شركات ومؤسسات القطاع العام، وبصرف النظر عن 

الخاص؟ سؤال  نوعية النشاط ومستواه.. لماذا يخسر هذا القطاع في الوقت الذي يربح فيه نظيره

يستدعي الكثير من الشرح، الذي في مقدمته طغيان التوصيف االجتماعي على االقتصادي، إذ كان 

ومازال مطلوب منه أن يمتص فائض سوق العمل، وأن يستوعب المتعطلين؛ ما أوجد أكبر مشكلة 

http://alsenaee.com/author/alsenaee/
http://alsenaee.com/author/alsenaee/
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ليمانية(، يصبح من يعاني منها، تلك المتمثلة بالبطالة المقنعة، فحين يصبح العمل االقتصادي )تكية س

 ..الخطأ انتظار الربح منه، مثلما من الصعب استمراره

 ..أدى دوراً 

ال أحد يستطيع إنكار الدور التنموي المهم والمؤثر الذي أداه القطاع العام لعقود خلت، بيد أن 

مشكالت طفت على السطح، وأخرى تغلغلت في العمق، أسهمت في اإلساءة لهذا الدور، فترهل 

، وكثرة المخازين، وعدم مجاراة التصاميم الحديثة، وضعف الدراسات التسويقية التي تقف اإلنتاج

على احتياجات وتفضيالت الجمهور بدقة، ونقص السيولة وقطع الغيار، وتسرب العمالة المحترفة مع 

المحافظة على البطالة المقنعة.. كلها منغصات ومطبات على الطريق حدت من إمكانات إصالح هذا 

 .لقطاعا

الحكومة ملتزمة بالمحافظة على القطاع العام، وبالسعي لتجديد شبابه ليبقى رافعة استثمارية، 

وحاضناً اقتصادياً، ومساهماً فاعالً في الناتج المحلي اإلجمالي؛ لذا تمنحه الفرصة تلو األخرى، 

ئل التطوير، بصرف النظر عن مدى االستفادة من هذه الفرص.. حرصها على امتالكه أدوات ووسا

وعلى تمكينه من المنافسة أمام القطاع الخاص، الذي يلعب )على أرضه وبين جمهوره(، لكن يبدو أن 

 .(الحلول تجاوزت التعاطي اإلجرائي إلى البنيوي، فـ )الفتق اتسع على الراتق

 طرح الشركات لالكتتاب العام

يقدم فكرة طرح شركاته  في السعي إليجاد حلول تخرج القطاع العام من أزمته، هناك من

لالكتتاب العام، فرئيس مجلس مفوضي هيئة األوراق واألسواق المالية الدكتور عابد فضلية ينظر إلى 

هذا الحل وفق اآلتي.. يمكن توسيع القاعدة االقتصادية والمؤسساتية للشركات المساهمة العامة، إما 

كات مساهمة خاصة ومحدودة المسؤولية بتأسيس المزيد منها أو بالتحول من مؤسسات فردية أو شر

إلى مساهمة عامة، وهذا ينطبق على القطاع العام االقتصادي )اإلنتاجي واإلنشائي والخدمي(، كما 

ينطبق على القطاعين الخاص والمشترك؛ لذا في إطار عملية إصالح القطاع العام، التي تدفع بها 

دة اإلعمار، ال شيء يمنع من التوجه إلى هذا وتقودها عديد الجهات الحكومية في إطار عملية إعا

الشكل القانوني من الشركات المساهمة العامة، وذلك بتحويل )بعض( الشركات والمؤسسات العامة 

الصناعية مثل اإلسمنت واأللبسة على سبيل المثال، )وغير الصناعية( مثل التطوير العقاري والشحن 

%( لشريك 30%( من أسهمها، ويباع )51كومية )البحري، إلى شركات تمتلك فيها الجهة الح

استراتيجي )رجل أعمال( من القطاع الخاص ذي خبرة وكفاءة في مجال وطبيعة نشاط الشركة 

الجديدة، ويمكن توزيع )نسبة ُمحددة( من باقي األسهم على العاملين فيها بأسعار مخفضة وتسهيالت، 
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على األشخاص الطبيعيين واالعتباريين من جهات عامة ثم تُطرح األسهم الباقية على االكتتاب العام، 

 ..وخاصة

 ..جوهر الفكرة

هذه هي الفكرة عموماً، أما التفاصيل والضوابط والمعايير والمحددات التنفيذية لهذه الفكرة، فهي 

يجب قبل كل شيء تحديد طبيعة األنشطة التي يمكن أن تخضع  كثيرة ومتنوعة، ووفقاً لفضلية

للتطبيق )أنشطة غير االستراتيجية وغير السيادية(، وتحديد المؤسسات والشركات العامة التي يمكن 

البحث بتحويلها )يجب أال تكون لديها تشابكات مالية، وأال تكون خاسرة، لتكون نموذجاً تجريبياً 

نسب توزيع األسهم بين الشركاء، وفيما إذا كانت حصة الجهة الحكومية )أقل  ناجحاً(، ومن ثَم تحديد

%(، ومن هي الجهات التي سيطرح عليها االكتتاب )اعتبارية أم طبيعية، عامة أم 50أم أكثر من 

خاصة، أم كالهما؟(، وكذلك تحديد النسبة المئوية ألسهم كل جهة، و)األهم(، فيما إذا كان إدخال 

يجي من القطاع الخاص ضرورياً ومفيداً أم ال، وما نسبة وحدود مساهمته )ومهامه( في شريك استرات

 .الشركة المساهمة العامة الجديدة

 تشريع جديد

إلى ضرورة استصدار قانون خاص لهذا النوع من الشركات المساهمة العامة،  ويدعو فضلية

( عليها، وإلى عدم ضرورة أن 2011( لعام )29لعدم إمكانية تطبيق أحكام قانون الشركات رقم )

تخضع أو تُطرح جميع الشركات المقترح أو الممكن تحويلها لمسطرة واحدة من األحكام، من حيث 

سيما االستراتيجي الخاص(، ونسبة توزع األسهم فيما بينهم، مع إضافة شرط أن طبيعة الشركاء )وال

يتم إدراج أسهم هذه الشركات في سوق دمشق، وأال تقل نسبة )األسهم الحرة( التي يمكن تداولها بيعاً 

%( من إجمالي األسهم، مع التنويه أيضاً إلى نجاعة وجدوى هذا النوع من الشركات 20وشراء عن )

نشطة والمؤسسات والشركات التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة إلعادة تأهيلها وتحديثها في األ

 .وتشغيلها، وفي الفروع والمجاالت التي تحتاج إلى مرونة في إدارتها وتسويق منتجاتها

 عطش اإلدراج

من يبدي المدير التنفيذي لسوق دمشق الدكتور عبد الرزاق قاسم حماساً كبيراً إلدراج المزيد 

، حيث أدرجت األسبوع 27الشركات في السوق، التي رفعت عدد الشركات المدرجة لديها إلى 

الفائت شركة إسمنت البادية، وبذلك أصبح القطاع الصناعي في السوق ممثالً بشركتين؛ ما يعني أن 

ي هناك حاجة كبيرة إلدراج شركات صناعية، وبالتالي فإن فكرة طرح شركات القطاع العام الصناع

لالكتتاب والتداول على أسهمها من شأنها إغناء السوق وتعزيز دورها االستثماري، وذلك بالنظر إلى 
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كون هذه الشركات تتمتع بشهرة واسعة، وهي محل ثقة المستهلكين والمتعاملين، الذين جربوا 

 .منتجاتها وخدماتها طويالً 

 طرح رسمي

وقت سابق، رؤية للنهوض بالقطاع  وكانت وزارة الصناعة قدمت للجنة االقتصادية، في

الصناعي، وتضمنت بعضاً من الخيارات المتاحة أمام هذا القطاع، منها اإلبقاء على الوضع الراهن، 

وهذا يعني التآكل واالضمحالل أو على األقل االنحسار، في حين ذهب خيار آخر إلى العمل على 

مطروحاً، مع إمكانية إغالق بعضها  تطوير هذه الشركات، وظل خيار معالجة أصول كل الشركات

بعد خسارة أصولها الرأسمالية، ودراسة إمكانية اعتماد صيغ التشاركية والتفاهمات والشراكات 

 .المحدودة النطاق أو الشاملة

كما من الممكن طرح األسهم في اكتتاب عام )كلياً أو جزئياً(، حيث يقصد بالطرح العام قيام 

ن أسهم رأسمال المنشأة للبيع للجمهور، من خالل البورصة، والنتيجة الحكومة بطرح كل أو جزء م

هي أن تصبح الشركة مشتركة حكومية وخاصة، شريطة توافر الشروط الفنية والمالية الكفيلة بإنجاح 

هذا الخيار، كتوافر السيولة النقدية في السوق المحلية لتمويل الشراء، ووجود سوق نشطة لألسهم، 

أخرى، مثل طرح األسهم في اكتتاب خاص، أي بيع أسهم المنشأة أو جزء منها إضافة لخيارات 

لمستثمر واحد أو مجموعة مختارة من المستثمرين، علماً بأن هذه الخيارات كلها تبقى أفكاراً ورؤى 

 1http://syrianexpert.net/?p=4251  ….قابلة للدراسة

 

 و أكثرها استنزافاً لألموال ؟؟” أخطر الملفات“هل تفتح سورية  - 7

 تشرين –منال صافي  

استمرت إجراءات رفع أسعار السلع المدعومة حكومياً خالل الحرب، واستمرت معها فاتورة 

الدعم باالرتفاع لتشكل أقصى درجات الضغط على الموازنة العامة للدولة مع وصول نسبة الدعم 

، مقابل كل ذلك، ومع ضعف 2019%( من إجمالي الموازنة العامة لعام 40الحكومي إلى أكثر من )

المقدرة على تحسين الدخول وخاصة لفئتي العاطلين عن العمل وموظفي القطاع العام، وضعف 

شبكات الحماية االجتماعية الحتضان الفئات واألسر األكثر هشاشة، استمرت الفجوة بين الدخول 

سعار وتكاليف المعيشة باالتساع, هذا ما جاء في أوراق سياسات أعدها مركز دمشق لألبحاث واأل

http://syrianexpert.net/?p=42511
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يعالج خاللها قضية الدعم الحكومي وما تثيره من جدل بسبب الضغط الحكومي « مداد»والدراسات 

 .المستمر لإلنفاق من جهة، ولحصر المستفيدين منها بأصحاب الحاجة حصراً 

لواقع يكسب قضية الّدعم الحكومي أهميةً كبيرةً في ظّل الجدِل الدَّائر وتذكر الدراسة أن هذا ا

حول جدوى الدعم ومدى تحقيقه أهدافه االقتصادية واالجتماعية، وبخاصٍة مع تسارع وتيرة 

وتوجيهه نحو مستحقيه، هذا الشعار الذي ُرفع في متن الخطة « عقلنة الدعم»وإجراءات ما ُسّميت 

ي شهدت سنوات تنفيذها إجراءات تنفيذية باتجاه رفع جزئيٍّ لبعض أوجه الدعم الخمسية العاشرة الت

التي كانت سائدة في سورية لعقوٍد مضت، وهذا الرفع جاء مطلباً من متطلبات تنفيذ برنامج اإلصالح 

االقتصادي المنبثق عن تلك الخطة، في المقابل لم تشهد إجراءات وبرامج تخفيف التأثيرات السلبية 

ها االقتصادي واالجتماعي سرعةً في التنفيذ، بل معظمها لم ينفذ برغم وجوده النظري في طيات بشقي

 .وفصول الخطة

تبدو دراسة مسألة الدعم ضرورية اليوم العتبارات متعلقة بالواقع السورّي والظروف االستثنائية 

شرائح واسعة من  بعد ثماني سنوات حرب أو ما يزيد، واألوضاع المعيشية الصعبة التي وصلتها

السكان، من جهة أخرى، فإنَّ دراسة مسألة الدعم تعّد مهمة بالمعنى السياسي لقطع الطريق على 

أولئك الذين انهزموا عسكرياً وفشل تدخلهم، وهم سيحاولون على األغلب ومن خالل األوضاع 

دولة وما يترتب على االقتصادية الصعبة تأليب الرأي العام وإضعاف وفك العالقات بين المجتمع وال

 .هذا التصور من تأثيرات خطرة تستحق الدراسة

 !رفعه..أمر خطير

يحقق الدَّعم بشكله الحالي تأثيرات إيجابية تتجلى في مساعدة األسر بشكل جزئي على تلبية بعض 

، كما يسهم في دعم عمليتي ….(متطلبات العيش )الخبز، الطاقة، مياه الشرب، الصرف الصحي

لتصدير، ورغم إيجابيات الدعم إال أنَّ له تأثيرات سلبية منها، مثالً: تشوه األسعار، وضعف اإلنتاج وا

حوافز التطوير للقطاعات والّسلع المدعومة يعزز الّدعم بنمطه السائد ثقافة االتكال واالنتظار 

ا يفوق والهدر، إذ يكون اإلقبال على استهالك المواد المدعومة أكبر بكثير من غير المدعومة بم

االحتياج، ويسهم في سوء عدالة التوزيع، فالفئات األغنى هي األكثر نصيباً من الدَّعم، كما يسهم في 

 .تعميق الفساد

الدعم قضية إشكالية اقتصادية اجتماعيه زيادته أو تخفيضه أو رفعه بالمطلق أمٌر خطير، 

اقتصاد السوق االجتماعي شقّان: والقرارات التي اتُّخذت قبل الحرب أسهمت في تعميق األزمة، ففي 

األول اقتصادّي واآلخر اجتماعّي، كانت اإلجراءات المنفذة جريئة كثيراً بالشق األول )التحرير 
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ورفع الدعم واللبرلة( وكنا أكثر من خجولين في الشق االجتماعي، وإذا أعدنا هذا السيناريو اليوم 

 .سيكون الوضع كارثياً 

ن وجزء من العقد االجتماعي الذي قام بين الدولة والمجتمع سياسات الدعم هي حق للمواط

افتراضياً، جزٌء من نظام الحكم ونمط الدولة هو التزامها بالدعم، وإذا تغيّرت التزاماتها تجاه المجتمع 

 .فيجب عليه تغيير العقد

 التحديات

منها: التهريب، هناك أولويات يمكن للحكومة العمل على مكافحتها قبل التفكير برفع الدعم و –

 ..هذه كلها كافية لتغطية فاتورة الدعم… التهرب الضريبي والجمركي، الفساد

ول كافةً سياسات دعم، لكنها تضع استراتيجيات للخروج اآلمن بالنسبة للدَّعم ذي  – تتبنّى الدُّ

 .األهداف المؤقتة

الدعم مرحلة حضانة، في سورية عندما تم تبني الدعم لم توضع أي استراتيجيات للخروج منه، ف

 .يترافق بمظلة من اإلجراءات أي يتم دعم قطاع معين آنياً 

تصحيح أرقام الدعم إجراء ضروري، فحسابات الدعم الحالية هي حسابات غير دقيقة، فقسم  –

كبير من المبالغ التي تسمى دعماً وتحسب على المواطنين في الواقع هي تقصير في عمل الوزارات، 

ب الفاقد من الكهرباء ومياه الشرب بسبب التعديات وسوء الشبكات يجب أاّل يتم تحميلها وَمثَُل ذلك نس

 .للمواطنين كمبالغ دعم، ألن حلها بيد الحكومة

عملية دعم القطاعات ليست ثابتة بل متغيرة، وتختلف أولوية القطاعات بحسب مسيرة التطور  –

 .لةاالقتصادي، فيجب إعادة ترتيب األولويات في كل مرح

 .تسهّل تكنولوجيا المعلومات والبطاقة الذكية اليوم ضبط الدعم نسبياً، لكن تبقى هناك فجوات –

يقتضي استمرار الدعم وجود شفافية مطلقة، تحدد كيف تنفق كّل ليرة مخصصة للدعم، وأن  –

 .يكون االستهداف دقيقاً ومحدداً 

ولتأصيل خلل بنيوي خطير في سورية، الدعم بوضعه الراهن سيئ، فهو باب لتغطية الفساد  –

 .اقتصادّي واجتماعّي واستراتيجي ندفع وسندفع ثمنه مستقبالً 

شبكات الحماية االجتماعية غير فعالة وغير مترابطة، ومن غير المجدي رفع الدعم من دون  –

 .إصالحها، لتشكل حماية للطبقات واألسر الهشة وحصانة لها

 الخروج اآلمن
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كل آن مسألة خطيرة إذا لم يترافق بمظلة من اإلجراءات الحكومية التي تساعد رفع الدعم اآلن و

يمكن أن يكون « بالصدمة»على الخروج اآلمن، وفي مقدمتها التمكين االقتصادي. كما أنَّ رفعه 

كارثياً، فالرفع إذا تّم يجب أن يكون تدريجياً وانتقائياً لبعض الجوانب، وضمن حزم وبعد دراسة 

المتوقعة، ويجب التمييز بين الدعم االجتماعي ودعم اإلنتاج والمنتجين، فبعض القطاعات تأثيراته 

يجب االستمرار في دعمها مقابل أخرى يكون دعمها آنياً أو مرحلياً، كما يحتاج رفع الدعم حزمة 

 وإال سيكون…( متكاملة من السياسات )ضرائب، أجور، موازنة عامة للدولة، إدارة إنفاق وإيرادات

 .المردود السلبّي قاسياً جداً 

إن منعكسات العالج الصادم في المجتمعات الهشة خطيرة جداً، ومجتمعنا هشٌّ ومتصدع، لذا 

يجب العمل على عقلنة الدعم ووضعه في سياقه الصحيح، وضمان وصوله إلى مستحقيه، وهذا يجب 

 .قودة اليومأن يكون مشروَع دولة وجزءاً من خطة ورؤية حكومية، هذه الرؤية مف

 سيناريوهات

 :خيارات التفكير في سياسات الدعم عبر سيناريوهات عديدة« مداد»تطرح دراسة 

السيناريو االستمراري: أي االستمرار باآلليات الحالية، وهو أمر غير قابل لالستدامة، إذ إن  –

 .مشاكل الدعم الحالية ستستمر، ويمكن أن تتفاقم في األمدين المتوسط والبعيد

سيناريو الرفع التدريجي: وهو سيناريو طويل األمد، ألن متطلبات تحقيقه تتوقف على أهداف  –

وسياسات التنمية على المدى الطويل، ويقوم على التمكين للناس اقتصادياً شيئاً فشيئاً، بحيث نصل 

 .نافسةإلى مرحلة التوازن بين الدخول واألسعار ومرحلة قطاعات اقتصادية متطورة قادرة على الم

سيناريو الرفع بالصدمة: هو أسوأ السيناريوهات ويقوم على رفع الدعم بشكل فجائي من دون  –

حساب المفاعيل والتأثيرات االجتماعية أو السياسية أو االحتجاجية لهذا اإلجراء، وهذا ما حدث عام 

2010. 

الح آلياته الحالية، السيناريو اإلصالحي: يقوم هذا السيناريو على االستمرار بالدعم مع إص –

ووصوله إلى مستحقيه، والتفكير بموارد أخرى لدعم الموازنة العامة للدولة، وهو سيناريو مركب 

يجمع بكفاءة بين االحتفاظ بالحد األدنى للمسؤوليات االجتماعية للدولة وتخفيف تأثير الضغوط 

 .والتشوهات الكلية التي يسببها الدعم على المدى الطويل

 اإلصالحي السيناريو

إن تطبيق السيناريو اإلصالحي يستدعي تبني وتنفيذ سياسات إصالحية كحزمة واحدة تشكل 

 .بمجملها مساراً واضحاً وشفافاً يحقق األهداف االقتصادية واالجتماعية بشكل عقالني ومدروس
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 على المدى القريب والمتوسط

للوقوف على الحجم الحقيقي تصحيح تشوهات وأخطاء حسابات الدعم: وهي خطوة استهاللية  –

 .للدعم وتقييم تأثيره في المواطنين والقطاعات المدعومة والموازنة العامة للدولة

تبني آليات استهداف شفافة ومتطورة إليصال الدعم لمستحقيه، فاآلليات الحالية يشوبها الكثير  –

 .من أوجه الفساد والبيروقراطية

نات شمولية ومكونات استهدافية، إذ إن معظم مكونات حصر مكونات الدعم وتقسيمها إلى مكو –

الدعم الحالية تتسم بالشمولية في التغطية وال تميّز بين فقير وغني، وبالتالي ال تؤدي دوراً واضحاً في 

 .تخفيف سوء عدالة التوزيع

تخفيض الفجوة بين الدخول واألسعار )تكاليف المعيشة( ليس بزيادة الرواتب واألجور  –

بل بخلق فرص عمل ومصادر دخل جديدة، والقضية األهم في هذه السياسة ليس المفاضلة فحسب؛ 

بين زيادة الرواتب واألجور أو خلق فرص عمل، بل السياستان مطلوبتان لتحقيق هدف تحسين 

 .األحوال المعيشية

تبني منهجية سليمة وواضحة لصنع السياسات العامة وتسلسلها، فمن المفترض أن تبنى  –

السياسات المالية والنقدية لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، وليس أن تتحكم السياسات المالية 

والنقدية بسياسات وأهداف التنمية األخرى، فمنهجية صنع السياسات العامة الحالية غير واضحة 

 .وغير مترابطة

 المدى البعيد

يتم تنفيذها وتحقيقها إال على المدى  تُعد سياسات رفع الدعم جزءاً من منظومة التنمية التي ال

الطويل، ورغم الفعالية النسبية لسياسات الدعم وأهميتها وبخاصة في الدول التي تمر بحروب 

وأزمات ودورها في تحقيق األهداف المنشودة في األجل القصير، إال أن الواقع العملي برهََن على أن 

جملة من التداعيات، منها: تشجيع وزيادة استهالك االستمرار فيها على المدى الطويل تترتُب عليه 

السلع والخدمات التي يشملها الدعم؛ تسريع وتيرة نمو النفقات العامة وتشجيع التهريب؛ تباطؤ نمو 

 .الموارد العامة، إضافة إلى التشوهات السعرية للسلع عبر الحدود

الدول النامية ومنها سورية،  إضافة لذلك وفي ضوء التحديات المالية التي تواجهها اقتصاديات

أصبح من الصعب االستمرار في تمويل التكلفة المرتفعة لبرامج الدعم الذي أصبح يزاحم تمويل 

االستثمار العام في البنى التحتية واالجتماعية كالنقل والبنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية. في 

في نظم الدعم الحكومي في معظم البلدان والتدرج ظل هذه التداعيات ازدادت الحاجة إلعادة النظر 



  M E A K-Weekly Economic Report                                                    م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي                 

 Prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                      إعداد الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

23 

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

في خطوات إصالحية على المدى البعيد لمنظومة الدعم بشكل يخفف من التأثيرات السلبية في الفئات 

السكانية والقطاعات المتضررة ليس من منظور اجتماعي وتنموي فحسب، بل من منظور سياسّي، 

شعبي رافض لهذه التدخالت، كما حدث في بلدان عديدة  فعادةً ما تترافق إجراءات رفع الدعم بحراك

، في هذا الخصوص ركزت أغلب الدول النامية على إصالح الدعم …….()تونس، مصر، األردن، 

الذي يشكل عبئاً على الموازنة العامة مثل دعم الطاقة الذي بات يقتطع جزءاً من الموارد العامة، هذا 

ض الدول هََدَف إلى ضبط وترشيد الدعم وإعادة هيكلته واالنتقال التحول السياساتي الذي انتهجته بع

 .إلى وسائل بديلة

 باقية ومبررة

مع ضرورة األخذ بالحسبان أنَّ بعض أشكال الدَّعم باقية ومبررة مع بقاء الحالة التي استدعاها 

ة، ودعم تبني سياسة الدعم: كدعم بعض أوجه اإلنتاج والتصدير وهي متغيرة ومتبدلة حسب الحاج

األسر والفئات األكثر هشاشة، باإلضافة إلى ضرورة استمرار الدولة بممارسة مسؤولياتها 

 .االجتماعية في الصحة والتعليم وكفالة الفئات الهشة من السكان

 د. سلمان: يجب أن يمنح الدعم لإلنتاج قبل االستهالك بهدف خفض التكلفة واألسعار *

 ة للفساد ويجب أن يستفيد منه المواطن ال السلعد. العدي: الدعم الحالي نافذ *

لم تعد نغمة الدعم الحكومي تطرب اآلذان، ففي كل مرة يشكو فيها المواطن من الوضع المعيشي 

المتدهور مطالباً بزيادة األجور، يصدح بعض المسؤولين بـ)األسطوانة المشروخة( نفسها لتذكيره 

الخزينة من جراء تحمل فاتورة الدعم وخاصة المتعلقة برغيف الخبز  باألرقام الخيالية التي تتكبدها

التي تتجاوز المليار ليرة يومياً، لدرجة أن البعض رد عبر مواقع التواصل االجتماعي )بال هالمنية( 

وبدأت المقترحات وتقديم الحلول تنهال من قبل نشطاء ومهتمين بالشأن االقتصادي لحل هذه 

القاسم المشترك بين جميع اآلراء هو االتفاق على أن سياسة الدعم الحالية غير  اإلشكالية، وإذا كان

 .عادلة، ويجب العمل على إصالحها، غير أنهم يختلفون في آلية وأسلوب إعادة التوزيع

إذ طرح البعض فكرة توزيع األموال المخصصة للدعم مباشرة إلى المواطنين كمبالغ نقدية أو 

/ ألف ليرة 200نما رأى آخرون بزيادة نسبة األجور والرواتب لتصل لحوالي /عبر البطاقة الذكية بي

مقابل تحرير األسعار حالً مناسباً، وذهب البعض إلى أن األثرياء هم المستفيد األكبر من الدعم على 

حساب الفقراء وخاصة فيما يتعلق بمخصصات الدعم للبنزين عبر البطاقة الذكية باعتبار الفقير ال 

سيارة ويستخدم وسائط النقل العام. نحاول في هذا التحقيق مناقشة السجاالت واألفكار التي يملك 
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أطلقت بخصوص سياسة الدعم الحكومي التي تتعرض لكثير من االنتقادات في اآلونة األخيرة وفيما 

 .إذا كان لدى الحكومة فعالً نيات حقيقية إلعادة التوزيع أو تحرير الدعم

أشار إلى أن إيصال الدعم لمستحقيه هو « تشرين» ها المواطن سمير اسحاق لـففي رسالة توجه ب

مجرد شعار، إذ ال يختلف اثنان على أن الدعم يجب أن يرتفع كلما ازدادت نسبة الفقر و ينخفض كلما 

ازدادت نسبة الثراء لدى بعض الشرائح، منوهاً بأنه يمكن االستدالل على المستوى المعيشي من 

ن، فمن غير المنطقي أن تدعم الحكومة حوامل الطاقة للقاطنين باألحياء الراقية، التي قد منطقة السك

يصل سعر المنزل فيها إلى أرقام فلكية بالمستوى نفسه الذي تدعم فيه القاطنين في العشوائيات، كعش 

ا الورور الذين هم من أصحاب الدخل المحدود وصغار الكسبة ويعيشون في منازل التتوافر فيه

 .الشروط الصحية

ويضيف: المنطق في الدعم أن المناطق السكنية الراقية ليست بحاجته، وإنما يجب تحرير أسعار 

 .الطاقة فيها، على أن يتم تحويل هذا الوفر إلى المناطق األكثر فقراً 

ويقدم وجهة نظر تتلخص بضرورة وجود مشروع وطني يتم تكليف وزارة اإلدارة المحلية 

من تصنيف المدن إلى عدة مناطق بحسب أسعار المساكن فيها، وعندها يصبح من السهل بتنفيذه، يتض

إيصال الدعم إلى مستحقيه، محذراً من أن من يدخل مطحنة الفقر يخرج منها مجرماً أو إرهابياً، وأن 

مساعدة الطبقات األشد فقراً ضرورة من باب الحفاظ على األمن الوطني، باعتبار أن جيوش الفقراء 

 .والعاطلين عن العمل فريسة سهلة لكل من أراد ببلدنا األذى والدمار

 بالفقه االقتصادي

الدكتور حيان سلمان معاون وزير الكهرباء أكد أن سياسة الدعم متبعة في كل دول العالم بما فيها 

اعة المتقدمة اقتصادياً، فأمريكا تعطي قيمة المحاصيل الزراعية للفالحين حتى لو لم يقوموا بزر

أرضهم، منوها بأنه يمكن تقسيم الدعم إلى قسمين إنتاجي واستهالكي، فالدعم اإلنتاجي يكون لمصادر 

إنتاج محددة ولصناعات معينة تتمتع بميزات تفضيلية ال تستطيع أن تثبت موجوديتها في سوق 

ة وتقليص اإلنتاج الداخلية والخارجية، أما الدعم االستهالكي فهو يهدف لتحقيق عدالة اجتماعي

الفروقات بين المستهلكين والتغلب على أعباء الحياة المادية. وأوضح أنه من حيث الفقه االقتصادي، 

فالدعم هو تشويه لمنظومة األسعار ألنه يعني أن على خزينة الدولة أن تتحمل النفقات ما بين التكلفة 

لك ارتفعت مؤخرا األصوات والسعر، كما هو الحال بالنسبة لبعض السلع المدعومة في سورية، لذ

التي تطالب بإيصال الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وال سيما أن منظومة الدعم تعم جميع المواطنين 

 وال تميز بين غني وفقير
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ولفت الدكتور سلمان إلى أن الدعم يجب أن يكون منطقياً وأن يعطى لإلنتاج قبل االستهالك وأن 

خفيض التكلفة ومن ثم تطرح السلع باألسعار المناسبة وبين أنه يتم دعم المواقع اإلنتاجية بهدف ت

برغم الظروف االقتصادية الصعبة وسنوات الحرب التي أرهقت الخزينة وما رافق ذلك من شح 

 .الموارد اليزال موضوع الدعم يحظى بأهمية خاصة من قبل الحكومة وهو حق لكل مواطن

 دعم تفضيلي

وزيع الدعم والتي يستفيد منها األغنياء والفقراء على حد سواء وما وعن اآللية المطبقة حاليا في ت

يشكل ذلك من ظلم اجتماعي شدد الدكتور سلمان على أن الدستور السوري اليميز بين مواطن وآخر 

فالجميع متساوون بالحقوق والواجبات، لكن يمكن أن يكون الدعم تفضيلياً أو انتقائياً بحيث يوجه إلى 

ن طريق المنظمات الشعبية أو )البونات ( ولكن بشكل عام ال يجوز التمييز بين شرائح محددة ع

المواطنين على أساس موقعهم من سلم الرواتب واألجور والدخل وأن الحل الوحيد هو بدعم اإلنتاج 

 .لخفض التكلفة وبالتالي خفض األسعار

ألسعار مقابل زيادة األجور وعن رأيه بالدعوات التي أطلقها اقتصاديون إللغاء الدعم وتحرير ا

والرواتب، وفيما إذا كان المواطن يستطيع تحمل تحرير األسعار في الوقت الراهن، وما الذي سيحل 

بالنسبة لمن ال يتقاضى أجوراً من الحكومة كالفالحين الذين يشكلون نسبة غالبة من المجتمع السوري 

ا الرأي، و نحتاج دراسة متأنية بحيث يتم وكذلك شرائح كبيرة ال تتقاضى أجوراً قال: لست مع هذ

 .تخفيف الدعم بشكل تدريجي بما يتناسب مع زيادة الرواتب واألجور

و تابع: من المعروف أن زيادة الرواتب واألجور يجب أن تترافق مع زيادة الناتج المحلي 

للمؤسسات والبنى اإلجمالي، وهذا الناتج حالياً يعاني ظروفاً قاسية نتيجة ما حل من دمار وتخريب 

التحتية للمنشآت بسبب األعمال اإلرهابية،لذلك يمكننا اقتراح آلية معينة لتخفيف الدعم للسلع غير 

الضرورية ومن ثم السير باتجاه تحرير األسعار ومن ثم رفع الدعم بشكل نهائي حتى تتعادل القوة 

 .الشرائية للمواطن، و يقترب دخله مع ثمن التكلفة

 تعافي اإلنتاج

/ مليون ليرة سنويا،  800وفيما يخص الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء أشار الى أنه يتجاوز/ 

وهو رقم كبير خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز والخسائر التي لحقت بهذا القطاع نتيجة 

 ./ مليار ليرة كخسائر مباشرة وغير مباشرة 3000األعمال اإلرهابية التي بلغت حوالي /

/ 2020الدكتور سلمان انخفاض الدعم الخاص بالمشتقات النفطية في موازنة العام القادم /ويفسر 

%(.بأنها دليل على 96.8مليار ليرة )أي بنسبة تقارب  11إلى  2019مليار ليرة عام  343من نحو 
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ل / ألف برميل قب 385تعافي اإلنتاج المحلي الذي بدأ يعوض قليالً من المستوردات، إذ كنا ننتج/ 

/ برميل خاللها وأن الوضع عاد لألفضل، كما أن أموال القطع  2000األزمة و انخفض اإلنتاج إلى / 

 .األجنبي المخصصة لتأمين المشتقات النفطية أصبح اليوم من الصعب تأمينها

جامعة دمشق أكد أن سياسة الدعم االشتراكية  -الدكتور إبراهيم العدي األستاذ في كلية االقتصاد

فشلها ولم تنعكس على المواطن إيجاباً، فالدعم يفترض أن يتوجه مباشرة للمواطن وليس أثبتت 

للسلع، وأن معظم الدول التي طبقت الدعم على السلع فشلت بل وفتحت منفذاً للفساد، الفتاً إلى أن 

ة الحصول على رخصة فرن أشبه بالمعجزة نظراً لما تحققه من ثراء ناجم عن السرقات بمادة الخمير

والمازوت والدقيق. وأشار إلى أن الدعم على مادة الخبز منذ عشرات السنين قدم لنا خبزاً بمواصفات 

سيئة وفي بعض األحيان انتهى المطاف بهذا الرغيف ليقدم علفا للحيوانات. ورأى أن البعض متمسك 

ية المستهلك ال تقدم بسياسة الدعم الحالية باعتباره منفذا للسرقات والفساد وأن وزارة التجارة وحما

شيئاً يصب في مصلحة المستهلك، وغير قادرة على لجم ارتفاع األسعار، لذلك من األفضل رفع 

 .الدعم وترك السوق يضبط إيقاعه بنفسه

أما بخصوص مخاوف التضخم التي يطلقها البعض في حال زيادة الرواتب ورفع الدعم قال: 

ن ال يمكنها التحكم بالكتلة السلعية وعليه فإن هذه المخاوف الحكومة هي من تتحكم بالكتلة النقدية ولك

المبرر لها والتضخم عدو افتراضي ال وجود له وأضاف: هناك خبراء وأكاديميون في هذا المجال 

يمكن للحكومة االستعانة بهم ومن تجارب الدول األخرى إليجاد طريقة عادلة لتوزيع الدعم كفتح 

 م وتحويل هذه المبالغ الى حساب المستحقينحساب للشرائح المشمولة بالدع

وأردف الدكتور العدي أن أسلوب دعم البنزين عن طريق البطاقة الذكية الذي طبق مؤخراً استفاد 

سيارات حصل على الليترات المدعومة لكن الفقير الذي يتنقل بوسائط  10منه األغنياء فمن لديه 

ير، محذراً من أن موارد البالد تستنزف وعلينا النقل العامة لم يحصل على شيء وهذا إجحاف كب

اتخاذ إجراءات تقطع هذا النزيف،فاستمرار الدعم على هذا الحال ما هو إال باب للفساد وتشويه 

للقوانين االقتصادية واألخالقية،و المستفيد من الدعم هم األغنياء والفاسدون والمتضرر الوحيد هو 

 .الفقير

 حق حصري

د عربش المستشار في رئاسة مجلس الوزراء يرى ضرورة تصحيح آلية بدوره الدكتور زيا

الدعم الحكومي، فالمواطن يحصل على أكثر من حاجته من الخبز بسبب رخص ثمنه، وفي بعض 

األحيان يقدم علفاً للحيوانات، مبينا أن تخصيصه عبر البطاقة الذكية يحد من هذا الهدر ويسهم في 
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به إلى لبنان واألردن، وأن الدعم هو حق حصري للمواطن السوري ترشيد االستهالك، ويمنع تهري

 .بغض النظر عن وضعه االجتماعي

وأشار إلى أن رفع الدعم هو مطلب مجتمعي، غير أن تحديد الفئات المستحقة للدعم أمر شائك 

ه / ألف ليرة شهريا لكن زميله اليتجاوز دخل400جداً، فهناك أستاذ جامعي يصل دخله إلى حوالي /

/ ألف ليرة، معتبرا أن تخصيص المواطنين بمادة المازوت التدفئة عبر البطاقة الذكية كان فيه 100/

إجحاف لبعض المناطق فاالستهالك في األرياف الباردة للمادة ال يقارن بكمية االستهالك في المدن 

 .الداخلية األكثر دفئاً 

نظره فيما يتعلق بمقترح رفع الدعم  ويقدم جمال السطل أمين سر جمعية حماية المستهلك وجهة

مقابل زيادة أجور العمال بأنه في هذه الحال لن يستفيد سوى العاملين بالقطاع الحكومي وبذلك 

ستحرم شريحة كبيرة تستحق الدعم من صغار الكسبة وهذا ظلم وانقاص لحقوقهم مبيناً أن الدعم عبر 

دعم بوضعه الحالي يشكل إرهاقاً كبيراً للدولة ويشجع البطاقة الذكية يعّد حال أفضل، مشدداً على أن ال

 .على التهريب والهدر ويجب ضبط هذه اآلليات

يرى الدكتور علي ميا األستاذ في كلية االقتصاد في جامعة تشرين، أن قضية الدعم الحكومي من 

ذات اقتصاد القضايا األساسية في اقتصاديات كل الدول سواء أكانت متقدمه أم نامية، رأسماليه أم 

مخطط، وهي من المسائل التي تقلق مجتمعنا في سورية وخصوصاً في هذه الظروف االقتصادية 

الصعبة التي نتجت عن الحرب الكونية التي تشن على بالدنا األمر الذي انعكس سلبا على المستوى 

 . المعيشي لكافة المواطنين وخصوصاً الفقراء وذوي الدخل المحدود

سياسة الدعم للجميع ثبت فشلها ألنها غير عادلة يحصل عليها الغني والفقير وقال: إن آليات 

 بالتساوي ولهذا يجب إعادة النظر فيها والبحث عن آليات جديدة بحيث يصل الدعم لمستحقيه فقط

ويفند الدكتور ميا الطروحات التي تم تداولها بشأن الدعم، فإعطاء األسر الفقيرة مبلغاً نقدياً 

تساؤل: ما مقدار هذا المبلغ؟ وكيف سننتقي هذه األسر؟ والسيما في ظل الفساد  يضعنا أمام

المستشري وتدخل األساليب البيروقراطية والمحاباة والعالقات الشخصية وبالتالي قد تتجاوز تكلفة 

 .هذا األسلوب تكلفة الدعم نفسه

يصبح الحد األدنى لألجور  أما الفريق الذي ينادي برفع الدعم كامالً مقابل زيادة األجور بحيث

ألف ليرة سورية، فيرى أن هذا األمر قد يؤدي إلى تحسن الوضع المعيشي قليالً بالنسبة  200

للعاملين وخصوصاً إذا كان في األسرة مجموعة من العاملين غير أن هذا الدخل في ظل االرتفاع 

 شي للمواطنين بعد مضي سنةالجنوني لألسعار قد ال يكون له أي أثر إيجابي على المستوى المعي
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 مقترحات

ويحدد الدكتور ميا دور الحكومة في هذا اإلطار بالعمل قدر اإلمكان على تحويل شعار إيصال 

الدعم لمستحقيه إلى واقع عملي يشعر به المواطن وذلك من خالل زيادة األجور في القطاعين العام 

استعالم جديد يتمتع بالنزاهة والشفافية والخاص بشكل يتناسب مع تكاليف المعيشة، وايجاد نظام 

بالحصول على المعلومات الالزمة لعمله، إضافة لمكافحة التهرب الضريبي واإلعفاءات الضريبية 

 .غير المبررة و اإلسراع في تشكيل هيئه لمكافحة الفساد

والتركيز على السياسات االجتماعية التي تستهدف الفقراء وكذلك إيجاد شبكات لألمان 

جتماعي قادرة على احتواء الفقراء والمحتاجين من خالل تقديم إعانات نقدية أو عينية وخدمات اال

صحية وتعليمية، واألهم استغالل الجزء الذي يتم توفيره من جراء توجيه الدعم لمستحقيه فقط في 

وهكذا  إقامة مشاريع تنموية من شأنها توليد فرص عمل جديدة وزيادة اإلنتاج وتحقيق قيمه مضافة

يتحول جزء من الدعم المباشر المقدم للسلع والمواد إلى دعم مباشر لمستقبل التنمية والشرائح 

 .االجتماعية ذات الدخل المحدود

يعرف الدكتور سنان ديب الخبير االقتصادي الدعم بأنه أحد أساليب توزيع الثروة الوطنية بشكل 

ألقل دخال، موضحاً أن رفع الدعم التدريجي عادل إليصال السلع والخدمات الضرورية للشرائح ا

كان مطروحاً من قبل الحكومة قبل األزمة، ولكن هذا الطرح قابله آنذاك رفض من كل األطراف 

باعتبار أن مؤشراتنا االقتصادية كانت إيجابية فال ديون ونسبة البطالة مقبولة والطبقة الوسطى 

ف: جاءت انعكاسات الحرب ليصبح ما رفضناه مسيطرة واالحتياطي النقدي ال يستهان به. وأضا

سابقا حاجة وخاصة البطاقة الذكية التي عالجت الكثير من الهدر، والسيما الوقود لتكون الكمية 

المدعومة واحدة لكل شرائح الشعب وشدد على ضرورة التوسع بدعم المنتجات الزراعية لكونها 

 .تحقق أمننا الغذائي

ة الواقع و الخروج ببرنامج اقتصادي واجتماعي غايته تحسين ومراجعة كل القرارات و قراء

مستوى معيشة المواطن ضمن اإلمكانات المتاحة وزيادة مداخيل الحكومة عبر ترشيد االستهالك 

والهدر، ومحاولة إعادة األموال المهاجرة وخاصة في البلدان المحيطة والوصول لحل وطني 

 .لإلحاطة بالفساد

 غير مطروح حكومياً 

غم كل وجهات النظر واإلجماع بأن الدعم الحكومي بأسلوبه الحالي لم يعد مقبوالً، وخاصة فيما ر

يتعلق برغيف الخبز الذي يرهق خزينة الدولة ويسهم في الهدر والتهريب غير أن مدير المواد 
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ة لرفع واألمن الغذائي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشر السقا أكد أنه ال توجد ني

الدعم عن مادة الخبز، وأنه ليس هناك أي دراسة حاليا بهذا المجال و كل ما يتم الحديث عنه من 

تحرير للدعم مقابل زيادة لألجور غير مطروح بالنسبة للحكومة وهذه الدراسات تبقى آراء شخصية 

رة يومياً وأنه ال ألصحابها! ولفت إلى أن قيمة الدعم اليومي على مادة الخبز تصل لحوالي مليار لي

يوجد استيراد لمادة الدقيق نظراً ألن أنظمة التجارة الخارجية تمنع ذلك، وإنما يتم طحن الدقيق محلياً 

من اقماح محلية أو مستوردة وفق االحتياجات وتبلغ الحاجة اليومية من الدقيق التمويني يومياً حوالي 
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