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 أرسل لسيادتكم:  تحية طيبة، 

 2020/  283م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 

  ,April 19  2020 ، نيسان  19األحد 

 أخبار االقتصاد السوري

 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية. 

بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على  أضعه 

المعلومة االقتصادية. أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون موثوقة 

 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  

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

 مع أطيب تمنياتي  

 الكفري األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا                                                                

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                      

 مالحظة:  

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

 

 



  M E A K-Weekly Economic Report                         الاقتصادي الأسبوعي                             التقريرم ع ك 

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

2 

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

 2020/  283م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 

 أخبار االقتصاد السوري

  ,April 19  2020 ، نيسان  19األحد 

 

Contents 

 3 ............................................ تمويل زيادات الرواتب من وفر الموازنات االستثمارية أمر مستبعد … - 1

 4 .......................................................... .…إطالق قروض جديدة لتمويل شراء الجرارات الزراعية - 2

 6 ..................... ..حكومات و مسؤولون سابقون متهمون بهدر الفرص..حيث التقصير أخطر من االرتكاب - 3

 8 ......................... ..مليار ليرة من بوابة الالذقية وفي طرطوس حديث آخر 187سورية تستورد ما قيمته  - 4

 9 .............................. .. ال ” فرعنة” في قطاع االسمنت السوري بعد اليوم.. عصا غليظة لمكافحة الفساد - 5

 10 ............................................... وزير سابق قد يخضع للمساءلة..” الطحين األسود” ملف فساد كبير - 6

 11 ................................. !!بين الدمج والتصادم.. غرف التجارة والصناعة تحت وطأة تنازع المصالح؟؟ - 7

 13 ................................................................................... (42االقتصادي رقم )حديث األربعاء  - 8

 16 ...................................بنك سورية الدولي اإلسالمي يوقع مع الجامعة االفتراضية مذكرة تفاهم علمي - 9

 17 ......................................................................... أصحاب )الياقات البيض( والنمو االقتصادي - 10

 18 ...................................................................... مطارح ” الفساد السوري” تُعلن عن نفسها ؟؟؟  - 11

 21 ......... مليون ليرة حصيلة قضايا التهريب أسبوعيا   500رقم صادم يتسّرب من مبنى الجمارك السورية:  - 12

 23 ................................................ ..تعّرفوا على جنسيّة مشغل االتصاالت الخلوي الثالث في سورية - 13

 24 ........................... …وصيّة لتصويب مسار أكبر مشروع وطني في سورية 14خبير اقتصادي يعلن  - 14

 28 ............................................... ..توقعات بتحسن الليرة السورية ..والمقدمة كانت استقرارا  مريحا   - 15

 29 ...................................................................... ..”مصرف التوفير ينفي ” الشائعات المغرضة - 16

نصف للمواد األولية..الصناعات الغذائية نحو دعم  بالمئة وتخفيض الرسوم الجمركية إلى ال 5قرض بفائدة  - 17

 30 ............................................................................................................................... ..جديد

 32 ............................................................... !! ظاهـرة معرض دمشق الدولي ..لماذا النتوسع بها - 18

 34 ............................................ 2019نتائج قياسية لبنك سورية الدولي اإلسالمي في النصف األول  - 19

 35 .................................... ..وزير المالية يصدر قرارات مفاجئة و ” تبديل طرابيش” في مالية دمشق - 20

 37 .............................................................................................. أخبار اقتصادية قصيرة:  -خامسا  

 39 ................................................ مليون دوالر شهريا  كلفة مستلزمات الطاقة 200المهندس خميس :  - 4

 

 



  M E A K-Weekly Economic Report                         الاقتصادي الأسبوعي                             التقريرم ع ك 

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

3 

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

 2020/  283م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 

 أخبار االقتصاد السوري

  ,April 19  2020 ، نيسان  19األحد 

 

 االستثمارية أمر مستبعد …  تمويل زيادات الرواتب من وفر الموازنات  - 1

بالمئة وسطي نسبة تنفيذ الموازنات  60رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشعب لـ»الوطن«: 

 االستثمارية في الجهات العامة

 2019- 08- 20الثالثاء,    علي نزار اآلغا |

كشف رئيس لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب حسين حسون لـ»الوطن« عن  

مع نهاية الشهر الجاري )أيلول(، وذلك بعد صدور قانون   2014استالمهم قطع حسابات موازنة العام 

مؤخرا ، منوها  بأن خطة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية   2013قطع حسابات موازنة 

(، وذلك 2020خالل العام القادم ) 2018وحتى  2015إتمام قطع حسابات الموازنات المتراكمة منذ 

بعد تأخر مخالف للمهلة الدستورية وهي عام بعد انتهاء السنة المالية، سببه ظروف الحرب اإلرهابية  

 .على سورية بشكل رئيس

يتحدث مراقبون عن عدم أهمية قطع الحسابات لسنوات سابقة، تغيرت خاللها حكومات، وتغير  

المحددة في الموازنة العامة مثل تنفيذ الخطط   وزراء ومدراء عامون يفترض محاسبة من أخّل بالتزاماته

االستثمارية واالنفاق الخاص بها والتعاقد، أو مساءلتهم، وهم غير موجودين على رأس عملهم اليوم، 

 .ما يفقد قطع الحسابات غايته وفعاليته، ويجعله حالة شكلية، بل الحديث فيه مضيعة للوقت 

قطع الحسابات أمر دستوري البد منه، حتى لسنوات   حسون خالف هذا الرأي نسبيا ، منوها  بأن

سابقة في ظل حكومات لم تعد موجودة اليوم، وقد أصبح القطع اليوم أمرا  واقعا  بسبب تغير الحكومة  

وعدد من المديرين العامين، الفتا  إلى أنه على الجهاز المركزي للرقابة المالية بالمبادرة لفتح تحقيق  

 .لل أو فساد في األمور التي فيها خ

وشدد على أنه خالل قطع الحسابات يتم استدعاء الجهات التي انخفضت فيها نسبة تنفذ الموازنة  

، بحضور الوزير المعني ومعاونيه  2013جهة في موازنة    90بالمئة، وكانت نحو    50االستثمارية عن  

عام أو الوزير، ألن العالقة والمديرين المختصين، ويتم التعامل مع الجهة العامة حتى لو تغير المدير ال

هي مباشرة بين اللجنة والوزارة المعنية، وهناك متابعة مستمرة لكافة الملفات، ويفترض أن يكون هناك  
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حجز احتياطي على المسؤولين في حاالت وجود سرقات وفساد، ومتابعة للملفات المنظورة أمام 

ط االستثمارية، مشددا  على أن حقوق القضاء، كما توضح الوزارة أسباب انخفاض نسب تنفيذ الخط

 .الدولة محفوظة حتى مع التغير الحاصل في اإلدارات خالل السنوات السابقة التي تأخر قطع حساباتها

بالمئة خالل السنوات السابقة، منوها     60وكشف حسون عن وسطي تنفيذ للموازنات االستثمارية بحدود  

بالمئة،  20بالمئة، ويصل إلى  50امة نسب تنفيذها تقّل عن بأن هناك عددا  ال بأس فيه من الجهات الع

بالمئة تقريبا  في بعض الجهات، مستبعدا  إمكانية استخدام المبالغ   80في حين ترتفع نسب التنفيذ إلى 

الناجمة عن عدم تنفيذ كامل الموازنات االستثمارية، أي الوفر، لتمويل زيادات في الرواتب واألجور، 

ك حديثا  عن تطبيق هذا األمر خالل العام الجاري، إال أن رئيس لجنة الموازنة رأى أن  علما  بأن هنا

 .تطبيق األمر غير ممكن، موضحا  أن زيادات الرواتب وتمويلها لها آليات خاصة

وعن توصيات اللجنة التي تقدمها للحكومة كل قطع حسابات وعدم تنفيذها، بين حسون أن واجب 

التوصيات والتي يتصدرها رفع الرواتب واألجور وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين  اللجنة رفع تلك 

وضبط األسواق وتأمين كافة األدوية الالزمة وتفعيل دراسات الجدوى االقتصادية قبل تنفيذ أي مشروع  

تها وحل التشابكات المالية.. وغيرها من التوصيات، لكن تنفيذها أمر مرتبط حصرا  بالحكومة وإمكانيا

 http://alwatan.sy/archives/209100 .ومواردها في ظل الحرب اإلرهابية على سورية وتداعياتها

 

 .…إطالق قروض جديدة لتمويل شراء الجرارات الزراعية  - 2

 :الخبير السوري  

الجرارات الزراعية للفالحين تقسيطا  عن طريق شركات  أعلن المصرف الزراعي آلية تمويل 

 .القطاعين العام والخاص 

أوضح مدير المصرف الزراعي التعاوني إبراهيم زيدان أنه على   – حسب صحيفة البعث  -و

المستفيد أن يتقدم بطلب استقراض للمصرف يحدد فيه اسم الشركة أو وكيلها، التي يرغب بشراء 

نوعه ومواصفاته، وإرفاق عرض بسعر الجرار في حال كان شراؤه من القطاع  الجرار منها، مع تحديد  

الخاص، وإرفاق عرض سعر أصولي محدد فيه نوع الجرار ومواصفاته ومدة ارتباط العارض بعرضه 

% من سعر الجرار في 30مع صورة عن السجل التجاري للعارض، وكتاب دفع سلفة االكتتاب البالغة  

 .اع العامحال كان شراؤه من القط

http://alwatan.sy/archives/209100
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وأضاف زيدان: على المزارع تأمين كفيلين؛ أحدهما أو كالهما من العاملين في الدولة أو من  

المزارعين أو من الصناعيين أو من التجار، إضافة إلى الموافقة على رهن الجرار لمصلحة المصرف 

 .حتى يتم دفع كامل المبلغ الذي سيكون سقفه األعلى خمسة ماليين ليرة سورية

دور المصرف الزراعي وشركة الجرارات أو وكيلها أوضح مدير القروض الزراعية في   وعن

المصرف التعاوني المهندس زيدان سعادات للبعث أن المصرف يقوم بدراسة الطلب وإعداد بطاقة  

ة  استعالم للمستفيد يبين فيها مالءة المستفيد مرفقا  بالثبوتيات الالزمة، ومقدرته على التسديد والمديوني

إن وجدت، مع بيان باالستثمارات الزراعية التي يقوم بها وفق مضمون التعليمات التطبيقية لنظام 

عمليات المصرف، وتوفر شروط اإلقراض، في حال كان الجرار المراد شراؤه عن طريق القطاع  

ان الخاص يقوم المصرف باالستعالم عن الجرار ومواصفاته في السوق ولدى القطاع العام في حال ك

النوع متوفرا  لديه للتأكد من أسعاره الحقيقية، ليتم في ضوء ذلك تحديد مساهمة المصرف من قيمة  

الجرار كقرض طويل األجل، ووفق السعر األقل ووفق معدالت التمويل الواردة في جدول االحتياج  

لة شركة  المعمول به لدى المصرف، على أن يكون الجرار حديثا  غير محدث، ويقوم المصرف بمراس

القطاع العام أو شركة القطاع الخاص أو وكيلها بكتاب يتضمن تعهده بدفع مبلغ القرض إليها بعد أن 

يتم تسجيل الجرار في مديرية النقل في منطقة عمل الفرع ووضع إشارة الرهن على صحيفته وتسليمه  

فتح حساب جاري   للمستفيد، وموافاته بنسخة من إشعار التسليم وفق األصول، مع إعالمه بوجوب 

شركات القطاع الخاص لدى أحد فروع المصرف والحساب المفتوح بدون فوائد؛ وذلك لتحويل مبلغ  

القرض في حال تمت الموافقة على اإلقراض، عند وصول كتاب فرع المصرف الممول ومرفقاته تقوم  

الموجه إلى مديرية النقل  الشركة أو وكيلها بتثبيت رقم المحرك ورقم الهيكل المراد تسليمه على الكتاب  

التابع لها إلتمام وضع إشارة الرهن على صحيفة الجرار، بعد عودة الكتاب من مديرية النقل و التأكد  

من وضع إشارة الرهن تقوم الشركة أو وكيلها بتسليم الجرار للمستفيد بموجب إشعار تسليم أصولي  

تقوم بإعالم المصرف الممول بتاريخ التسليم يتم توقيعه عليه، مع أخذ رقم بطاقته الشخصية، ومن ثم 

الفعلي مرفقا  بكتاب المطالبة القاضي بطلب تحويل مبلغ القرض إلى حسابها الجاري المفتوح لدى  

الفرع المذكور أو أي فرع مصرف زراعي آخر في القطر بالنسبة لشركات القطاع الخاص، أو إلى 

ى أحد المصارف العاملة بالقطر، عند وصول كتاب  الحساب الجاري لشركة القطاع العام المفتوح لد 

المطالبة مرفقا  بنسخة من إشعار التسليم وكتاب الرهن يقوم المصرف بتسجيل القرض، ومن ثم يتخذ 

يوما  من تاريخ  15اإلجراءات الالزمة لتحويل مبلغ القرض إلى حساب الشركة أو وكيلها خالل مدة 

 .وصول كتاب المطالبة
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ن كل مزارع بإمكانه شراء الجرارات والحصادات بقرض طويل األجل ضمن وأضاف سعادات أ

المبيعة لدى   % من قيمتها، علما  أن الجرارات 70جدول االحتياج المعمول به لدى المصرف بنسبة 

الشركات في األسواق السورية حديثة بمواصفات عالمية مع توفر القطع التبديلية باألسواق، يتقدم 

تقراض للمصرف يحدد فيه اسم الشركة أو وكيلها التي يرغب بشراء الجرار منها المستفيد بطلب اس

سواء القطاع العام أو الخاص مع تحديد نوعه ومواصفاته، والمصرف الزراعي التعاوني يقدم كافة  

   .التسهيالت لشراء الجرار على أال تستغرق المعاملة أكثر من أسبوع

http://syrianexpert.net/?p=41376 

 

 ..حكومات و مسؤولون سابقون متهمون بهدر الفرص..حيث التقصير أخطر من االرتكاب  - 3 

 :الخبير السوري  –ناظم عيد  

إن كان ثمة منفذ قانوني للدخول إلى ملفات محاسبة نوعية، ليس على ما ارتكبه وفعله مسؤولون  

تنفيذيون سابقون، بل على ما لم يفعلوه، فعلى األرجح سيكون علينا إحداث محاكم مساءلة نوعية، 

  سوء التخطيط و التسبب بضياع فرص وفوات منفعة في معظم  لمحاسبة طواقم حكومية سابقة على 

القطاعات التنموية، في بلد غني بمواردة ليست بحاجة لمن يبحث عنها كي يستثمرها، بل هي التي 

 !!تبحث عمن يجيد استثمارها؟؟

فقد كان مريبا  أن نؤّجل استحقاقات كثيرة من ” زمن الترف واالسترخاء”، لنعود ونلتقطها اليوم  

 أخرى فرضتها الحرب بأوزارها الثقيلة، في زحام استحقاقات كثيرة وكثيرة جدا    –ومتى    –على عجل  

حيث حسبُنا أن ننجح كدولة وحكومة في إطفاء حرائق كثيفة وتفّرقة دفع بها ظرفنا الصعب إلى طاوالت 

 .اإلدارة والقرار

لن نوّسع الدائرة ..بل سنبقى في مضمار أسخى و أبسط القطاعات الزاخرة بالفرص وال”  

الزراعي السوري، قرائن إدانة تشير بأصابع االتهام إلى حكومات   النّعم”..في مواسم أزمات اإلنتاج

متوالية على اإلدارة التنفيذية في بلدنا، إما بالتقصير، أو التخطيط الخاطئ، أو قلّة االكتراث، وغيرها  

من مقدمات الفشل التي ال تفضي إال للنتائج ذاتها التي يفضي إليها الفساد الموصوف، الذي ندّعي أننا  

 .رنا سيوفنا وحرابنا في مواجهتهأشه

فالهدر فساد، وكذلك “دفن الموارد”، وتفويت الفرص، وتحييد الميزات االقتصادية في بعديها  

النسبي والمطلق، واالستثمار القاصر بخياراته المرتبكة ومطارحه المشتتة، كلّها مالمح خلل يتماهى  

http://syrianexpert.net/?p=41376
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ة األخالقية تؤكد أن ال فرق في معايير هذا الوجود  تماما  بخالصاته مع االرتكاب، ألن المحاكمة المنطقي 

 .بين القتل الخطأ والقتل القصد، وإن التمست القوانين الجنائية فروقا  جزائية

مواسم سورية تضيع هدرا  أو شبه هدر.. إما تصديرا  خاما  أو تلفا  وكسادا ، أي إما نصف ضياع، 

اما  كما هي مالمح بصمات الفساد في ميادين أو ضياع كامل لمقدرات وموارد وجهود وأموال.. تم

التنمية واإلنتاج، والسبب تقاعس وتقصير، حيث ال يبدو السهو مسوغا ، وال قلّة الحيلة ذريعة، وال  

 .ضبابية الرؤية عذرا  مقبوال  

تتدفق من حقول اإلنتاج استغاثات مزارعي البطاطا “الكاسدة”، و   على إيقاع الحرب والحصار، 

والتفاح والبندورة ومنتجي زيت الزيتون، وسلسلة منتجات تندرج في قائمة الخصوصية  الحمضيات،

السورية.. تقاليد سنوية من الشكوى حّولت “مواسم الخير” إلى مواسم أزمات…وطالما كان الحّل  

من “أوسعوا” مؤسساتهم بحثا  واجتماعات   محيّدا  عن طاوالت النقاش والعصف الذهني الذي ادعاه 

 .ار الوصفات الشافيةالبتك

التصنيع الزراعي كحل “مفتاحي” لمشكلة مترامية   مريب فعال  أن تتجاهل ” حكومات الرخاء” 

الطيف، رغم القناعات التي لم تخل منها خطة أو برنامج عمل حكومي منذ عقود من الزمن وحتى  

ناطق اإلنتاج السخية،  يومنا هذا، رغم أن نشر منشآت هذا النوع من المشروعات على نطاق واسع في م

يتسم بتكاليف استثمارية أقل بكثير مما نحاول تجريبه جذافا  من عالم الصناعة الرحب، وعلى األرجح  

سيكون من العسير على أي مسؤول حكومي بيان السبب و إقامة الحجة المقنعة، بشأن “لهونا” بأحالم  

ن يتوقع أننا قادرون على إخراجها خارج  تجميع السيارات وسلع هندسية أخرى معقدة، ال يمكن لعاقل أ

المضمار المحلّي الضيق، وكأننا في حالة تحٍد مع عقدة نقص تكنولوجية طالما قهرتنا، ونحاول عبثا   

 .!!قهرها؟

قديما  قيل: ليس أشقى من امرٍئ يسعى ألن يكون كما ال تؤهله إمكاناته الذاتية، وما يصح على  

المجتمعات والدول، فنحن بلد زراعي بامتياز غارق حاليا  في “وصمة” شبه خواء البشر يسري على 

من منشآت القيمة المضافة الحقيقية، وهذه األخيرة تتوفر بالمطلق في مضمار التصنيع الزراعي،  

وغالبا  المنتج المنتظر غذائي وصفه أحد رجال األعمال الكبار بأنه عبارة عن “تحويل التراب إلى 

ألنه مرغوب مهما كانت الكميات في األسواق الخارجية، حتى إنه ليس من الحكمة والرشد نقود”، 

االقتصادي أن نصدر منتجا  زراعيا  خاما ، فكل ما ينتج يجب أن يكون للتصنيع بعد كفاية حاجة  

 .االستهالك المحلّي
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الزراعي   رحلة نشر أنماط التصنيع –بتوقيع وزارة االقتصاد والتجارة  –متأخرون بدأنا 

بمشروعات صغيرة فردية وعائلية في مواقع اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وبهذا نحقق  

 ..الهدفين االقتصادي واالجتماعي معا ، ونحل مشكالت فقر وبطالة

عبر ذات المشاريع التي أعدتها الوزارة في سياق إحالل البدائل السلعية المحلية للمستوردات، و 

تلف للمشروعات الصغيرة.. لتكون الحكومة بدعمها هذا النوع من النشاط قد أوفت بجزء ترتيب مخ

من التزام قد قطعته في سياق برنامجها الذي أطلقته منذ مباشرتها مهامها، وهو دعم المشروعات 

 .الصغيرة

ورية بقي أن نختم بحقيقة قد يكون الكثيرون منّا على غير علم بها، وهي أن معظم الصادرات الس

كانت من إنتاج أسري يدوي بسيط، فماذا نريد أكثر من ذلك   2017خالل فترة األزمة والسيما في عام  

 ..دليال  لنقتنع بأن األوان قد آن الستثمار ميزاتنا االقتصادية، وإيقاف نزيف الموارد الحاد؟؟

عم المبادرات هي كلمة في مثل هذا المشهد ” الحّساس” فعال  تبقى المبادرات..ال بدّ من مبادرات..ن

السّر المفتاحية للتنمية ببعدها ومفهومها األفقي..و” أبطال” المبادرات ليسوا روبوتات علينا انتظار  

استيرادها من اليابان مثال ..بل مواطنون من هذا البلد لديهم الرغبة بالعمل، لتكون البقية على الحكومة  

 ..طها..دعم وقروض وتسهيالت جاهزة بانتظار من يلتق 

هو توّزع حتمي لألدوار بين المواطن والحكومة، وتقاسم مهمة االضطالع بالعبء التنموي 

 . الثقيل..وقد يكون علينا أوال  أن نطرد 

جّربوا نجحوا والشواهد كثيرة ال تحتاج   إرهاصات الذهنية المحبطة بفعل الحرب و آثارها..فمن

 http://syrianexpert.net/?p=41380  ..فمواردنا تنتظر  ..إلى جلسات حوار و تنازع آراء

 

 ..مليار ليرة من بوابة الالذقية وفي طرطوس حديث آخر 187سورية تستورد ما قيمته  - 4

 :السوري الخبير

بلغت القيمة اإلجمالية إلجازات وموافقات االستيراد الممنوحة من مديرية اقتصاد الالذقية خالل 

مليار ليرة. و ذكر مدير مديرية االقتصاد في محافظة الالذقية تيسير سلطانة   187,158العام الجاري 

لمستوردين والتّجار لغاية  إجازة استيراد تم منحها ل 1024أن قيمة هذه اإلجازات والموافقات شملت 

تاريخه في مختلف القطاعات، بعد أن تمت دراسة الطلبات المقدمة من التجار وأصحاب المنشآت  

، كما تّم منح هذه اإلجازات والموافقات بعد 2007لعام  8الصناعية وفق قانون االستثمار والمرسوم 

رجية وتأشير الشركات المصنّعة التثبت من مطابقتها للشروط المعتمدة في أحكام التجارة الخا

http://syrianexpert.net/?p=41380
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والمصدّرة بما يفيد أنّها غير محظور التعامل معها، وبعد تصديق الفواتير وشهادات المنشأ للبضائع 

 .السورية المصدّرة عمال  بتعليمات وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية

إجازة  868ى وبين سلطانة أن إجازات االستيراد الممنوحة خالل الفترة الماضية توزعت عل

وموافقة للقطاع الخاص، شملت استيراد مواد متنوعة، كالمحركات وقطع التبديل المستعملة والبذور  

الزراعية والرز المقشور والشاي األسود والجوز بقشره والبن وذرة البوشار واألقمشة والشعير العلفي  

مليار ليرة. وأوضح سلطانة    173.115والروافع الشوكية، والعديد من المواد األخرى التي بلغت قيمتها  

إجازة وموافقة قد وصلت قيمة مستورداتها إلى   90أن المنشآت الصناعية التي حصلت على 

مليارات، حيث استوردت العديد من المواد، مثل القمح والمخاليط العطرية والمشاحف    8.972

 .العلب واألغطية المعدنية وغيرهاالفوالذية والمواد األولية لصناعة اإلسفنج وأحجار جلي، إضافة إلى  

( مليارات، وتتضمن استيراد 5إجازة بقيمة )  65وفي قطاع السيارات أشار سلطانة إلى منح 

إطارات مطاطية جديدة وسيارات رأس قاطر وشاحنة مستعملة وجرارات زراعية جديدة وحصادات 

على إجازة   –يفيد به سلطانة حسب ما  –زراعية مستعملة، فيما اقتصرت مستوردات القطاع العام 

 .مليون ليرة سورية 34.710استيراد واحدة شملت مجموعة توليد كهربائية مع قطعها بقيمة  

فيما أكد أكد تقرير صادر عن مديرية االقتصاد والتجارة الخارجية في طرطوس انخفاض عدد 

نظيرتها في نفس  عن  2019موافقات وإجازات االستيراد، وكذلك قيمتها خالل النصف األول من 

خالل ذات الفترة،  2018الفترة من العام الماضي لجهة ما بلغه عدد إجازات وموافقات االستيراد من 

مليون يورو، أما عدد إجازات وموافقات   979إجازة وموافقة بقيمة  444حيث وصل العدد إلى 

 .مليون يورو 543إجازة وموافقة بقيمة   268فقد بلغ   2019االستيراد خالل النصف األول من 

http://syrianexpert.net/?p=41378 

  

 .. عصا غليظة لمكافحة الفساد  ال ” فرعنة” في قطاع االسمنت السوري بعد اليوم.. - 5

 :الخبير السوري  

بينما يبدو العقد مع شركة فرعون.. مجرد “فرعنة موصوفة” على إسمنت طرطوس وعدرا، 

وحيث أجمع مدراء شركات اإلسمنت مع مدير عام المؤسسة في اجتماع عقد قبل أيام على ضرورة  

فسخ العقد مع فرعون لوجود الكثير من األسئلة التي تحتاج إلى توضيح بما فيها بنود العقد نفسه واألهم  

http://syrianexpert.net/?p=41378
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ّن المعملين في كل من طرطوس وعدرا لم يستفيدا شيئا  من فرعون بل على العكس تعرقل وتأخر  أ

 .. العمل

اليوم يقف قطاع اإلسمنت في وجه من أفسدوا فيه من داخله ومن خارجه حيث يجري التحقيق  

 حاليا   في قضايا فساد في قطاع اإلسمنت وأبطال الملف مسؤولين ورجال أعمال ؟ 

لومات فإن المبالغ كبيرة تصل إلى مليارات الليرات السورية وأن التحقيقات وصلت وبحسب المع

إلى مرحلة متقدمة ولعل التحقيق في قطاع اإلسمنت يأتي بالتوازي مع ملفات فساد أخرى بمليارات 

 . الليرات وملفات أخرى في طريقها لتكون في دائرة التحقيق والتفتيش

ة تم تشكيل لجنة للتحقيق بقضية فساد المقاولين في الشركة العامة ووفقا  لمصادر في وزارة الصناع

 .لإلسمنت ومواد البناء ومطالبتهم بالمبالغ الكبيرة المترتبة عليهم لصالح المؤسسة

وحيث تمت إحالة جميع الملفات المتعلقة بالقضية للهئية المركزية للرقابة والتفتيش وذلك حرصا  

أنواع الفساد وألننا نتوخى الطريق الصحيح ونعمل ببوصلة السيد الرئيس من الوزارة على اجتثاث كافة  

لتكون األمور في نصابها الصحيح. وكان عقد في مبنى رئاسة مجلس الوزراء اجتماع لبحث واقع 

اإلسمنت استعدادا  وتحضيرا  لمرحلة إعادة اإلعمار وتم الحديث خالل االجتماع عن المشاكل التي  

 http://syrianexpert.net/?p=41372 .بينها الفساد تواجه القطاع ومن  

 

 وزير سابق قد يخضع للمساءلة..” الطحين األسود” ملف فساد كبير - 6

 :الخبير السوري  

األمنية أوقفت صباح  قال مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الجهات  

 .يوم األحد الماضي معاون مدير المؤسسة العامة للحبوب لشؤون اإلنتاج مهند شاهين

الذي كان يشغل قبل ذلك مديرا عاما لمؤسسة المطاحن  –وأوضحت المصادر بأن توقيف شاهين 

 –   2019لعام  11الصوامع( بموجب القانون رقم  –الحبوب  –قبل دمج المؤسسات الثالث )المطاحن 

جاء إثر اعترافات أحد مستثمري المخابز االحتياطية في دمشق والذي أفاد بأن عدة مسؤولين ومنهم  

شاهين قاموا بصرف كميات وهمية من الطحين، وكذلك تورط المسؤول المذكور في بيع مطحنة في 

 .دير الزور بالتواطؤ مع مسؤولين أكبر منه

شاهين برفقة مسؤولين آخرين ومنهم وزير سابق  وتشير خيوط التحقيقات إلى تورط الموقوف 

للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، السيما بعد أن حصلت الجهات الرقابية والقضائية على إذن رئيس  

http://syrianexpert.net/?p=41372
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الجمهورية بالتحقيق معه وهذا ما يفرضه القانون كون القضايا تتعلق بعمل المسؤول. وكانت أثيرت 

لتجارة الداخلية وحماية المستهلك؛، لكن المصادر تعترف بأن قضايا فساد عدة حول مسؤولي وزارة ا

ثّمة “حماة” وشركاء حالوا حتى اآلن دون كشف هذا الفساد ورموه باعتبارهم أكبر من أن يتم فتح  

تحقيقات بحقهم ومن ضمنهم الموقوف نفسه حين كان يعمل رئيسا  لدائرة المواد بمديرية تموين ريف  

 !!العام حينذاك وهو مسؤول حالي بالوزارة وأخ ألحد الوزراء دمشق بالتشارك مع المدير

وتضيف المصادر بأن “القوة” و”القدر” أوقفا المحاسبة وبدال  من اإلطاحة بالمتهمين تم ترفيعهم  

إلى مراكز أكبر وأكثر نفعا . “هاشتاغ سوريا” حاول الحصول على تصريحات لتأكيد أو نفي خبر  

المعلومات التي حصل عليها من مصادره الخاصة؛ إال أنه دخل في دوامة  توقيف شاهين وللتعقيب على  

 .المماطلة والهروب التي كثيرا ما يجيدها المسؤولون

مدير عام مؤسسة الحبوب يوسف قاسم أجاب بأن الموضوع ال يمكن نشره، طالبا  التواصل مع 

جود بعض التحقيقات نافيا  علمه  الوزارة. وزير التجارة الداخلية ال يعلم هو اآلخر لكنه أكد على و

بتوقيف شاهين أو أي شخص آخر في إطار التحقيقات الجارية حاليا . أما معاونو الوزير، فلم تفلح جهود  

مراسلي “هاشتاغ سوريا” المستمرة منذ يومين بالتواصل معهم؛ ذلك أنهم أغرقوا أنفسهم في اجتماعات 

 !ماهية الموضوع واألسئلة التي سنطرحها عليهموانشغاالت لن تنتهي كما يبدو بعد أن علموا 

ال يبقى والحال هذه إال التساؤل عن سّر هذا التكتم والتهرب الذي يعتمده المسؤولون الحكوميون  

بمختلف مراتبهم ومواقعهم كسياسة وحيدة وموحدة في وجه أي معلومات تتعلق بالفساد الذي يبدو وكأنه 

 !ختراقها بسبب تكافلها وتعاضدها وتكافل أعضائها الفاسدينتحول إلى قوة كبرى ومنظومة يصعب ا

 http://syrianexpert.net/?p=41370  هاشتاغ

 

 !!غرف التجارة والصناعة تحت وطأة تنازع المصالح؟؟ بين الدمج والتصادم.. - 7

 الوطن المصدر:  

تتضارب مصالح الصناعيين والتجار في عدد من القضايا، وخاصة فيما يتعلق باالستيراد والرسوم  

الجمركية، فبينما يطالب الصناعيون بإيقاف استيراد المنتجات التي تصنع محليا  ورفع الرسوم الجمركية  

باب االستيراد  على المستوردات التي لها بدائل محلية من أجل تشجيع اإلنتاج، يطالب التجار بفتح

وإلغاء الترشيد وتخفيض الرسوم الجمركية.. وغيرها العديد من القضايا الخالفية، لذا يبرز مقترح  

توحيد اتحادات وغرف التجارة والصناعة من أجل العمل ضمن إستراتيجية واحدة وأهداف مشتركية  

http://syrianexpert.net/?p=41370
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باالستيراد والتصدير..  لتنمية وتطوير اإلنتاج المحلي، ويعمل ضمن االتحاد المشترك لجان مختصة

وغيرها، وهذا أمر جار الحديث حوله من بعض رجال األعمال، وخاصة أن هناك نواة أولية بوجود 

 .غرف مشتركة للصناعة والتجارة في عدد من المحافظات 

تم التواصل مع عدد من رجال األعمال ذوي الشأن في اتحادات وغرف التجار   لمناقشة هذا المقترح

والصناعة، إذ صّرح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق أيمن مولوي بأن إحداث اتحاد مشترك 

لغرف التجارة والصناعة ال يخلق الحلول أمام تضارب المصالح، بل سيكون هناك مصالح شخصية 

للمنتسبين لالتحاد، مبينا  أن في معظم دول العالم هناك غرف تجارة منفصلة عن غرف الصناعة وذلك 

 .سب مصلحة كل بلد ح

واعتبر أن القرارات تؤخذ اليوم بناء على التشاركية ما بين غرف التجارة والصناعة والزراعة  

 .«والسياحة، مضيفا : »نحن متعاونون مع الحكومة وغرف الزراعة والتجارة في سبيل تحقيق التوازن 

ار من دون مناقشته مع  ولفت مولوي إلى أن وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية ال تتخذ أي قر

 .مختلف الغرف

من جهته بيّن الصناعي فراس تقي الدين أن هناك مطالبات قديمة بإحداث اتحاد مشترك لغرف 

التجارة والصناعة وذلك بسبب تضارب المصالح بين التجار والصناعيين، فهناك أمور مشتركة وهناك 

ات من دون وجود جهة مرشحة من الطرفين  أمور مختلف عليها، الفتا  إلى أن تضارب مصالح هذه الجه

 .لمفاضلة القرارات واتخاذ األمثل منها يمثل مشكلة

ورأى تقي الدين أن هذه الخطوة تسهل التعامل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، ألنه في  

حال كان لغرف التجارة توجه مخالف لتوجه غرف الصناعة سيحدث خالف من دون التوصل إلى 

 .اسبةنتائج من

ولفت إلى عدم وجود أي عوائق أمام إحداث جهة مشتركة تمثل اتحاد غرف التجارة والصناعة  

لكن هذا األمر يلزمه قرار حكومي، مضيفا : »الحظنا في الفترة األخيرة تضاربا  في المصالح حال دون  

لحصار  اتخاذ القرارات، في الوقت الذي نحن بأمّس الحاجة فيه إلى قرارات مناسبة لظروف ا

االقتصادي«، مبينا  أنه في حال إحداث جهة مشتركة بين األطراف المتعارضة المصالح فسوف تتناسب  

 .%90القرارات مع مصلحة البلد بنسبة 

إلى ذلك، بيّن مدير اتحاد غرف التجارة فراس جيجكلي أن التضارب في المصالح بين التجار  

رانا  عالية من الحماية، على حين إن التاجر يطالب والصناعيين ال يُلغى، فالصناعي دائما  يطلب جد 

 .باالنفتاح وإزالة هذه الجدران، وهذا في معظم دول العالم ليس فقط في البلد 
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بدوره اقترح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق حسان عزقول تشكيل لجان مشتركة من غرف  

تضارب في القرارات كما يحصل  التجارة والصناعة لدراسة األمور االقتصادية كي ال يكون هناك

 .اآلن، مؤيدا  توحيد غرف التجارة والصناعة السورية كافة في سبيل تقليل الجهود والقرارات المتخذة

ولفت إلى أن كثرة االتحادات تشتت القرارات، ومن األفضل إحداث اتحاد عام واحد يشمل غرف 

اك صعوبات أمام هذا األمر تتمثل في  التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والحرفيين، لكن هن 

 .تضارب المصالح وتفضيل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة

إلى ذلك، بيّن نائب رئيس اتحاد غرف التجارة عبد الناصر الشيخ فتوح أن الحكومة عقدت اجتماعا   

عتمد على  مع االتحادات كافة خالل الشهر الماضي، وكان هناك تعاون مشترك لرسم رؤية وطنية ت

 .إستراتيجية وطنية مهمة بعيدا  عن المصالح اآلنية لألشخاص 

ولفت إلى أن بعض المنتسبين لالتحادات المختلفة يشكلون عائقا  أمام دمج االتحادات وذلك لتحقيق  

مصالحهم الشخصية من دون المصلحة الوطنية، مبينا  أهمية دمج االتحادات ألن البلد في ظرف 

 .ارات استثنائية وجريئةاستثنائي تلزمه قر

ولفت إلى أن تحقيق هذه الخطوة يتطلب اجتماعا  مع الحكومة، مع االلتزام بالشفافية والصراحة  

 http://syrianexpert.net/?p=41359 .التامة

 

 ( 42حديث األربعاء االقتصادي رقم ) - 8

 غرف التجارةاألنظمة العالمية ل

تعتبر غرف التجارة وبخاصة في أوروبا ذات تاريخ عريق فهي تعود لمئات السنين وهي وريثة  

المجالس التجارية ونقابات التجار والصناع وأصحاب الحرف حيث كان الهدف من هذه النقابات  

مهنتهم عبر  المحافظة على مستوى المهنة وتطوير اإلنتاج وتمكين أصحاب المهنة من الدفاع عن 

  .انتخاب ممثليهم في هذه النقابات 

وكانت هذه االتحادات بشكل عام تمثل تجمعا  للتجار والحرفيين في مهن معينة يتعاهدون بقسم  

معين على إتباع نظام االتحاد وأصول المهنة واحترام السلطة المشرفة عليه. إال أن هذه االتحادات 

قتصادية لم تستطع التكيف مع األوضاع الجديدة بعد توسع  وبخاصة في أوروبا ونتيجة التطورات اال

/ إلى 1789حركة اإلنتاج ودخول المجمعات الصناعية بدل الورش الصغيرة مما أدى أخيرا  في عام / 

إلغاء هذا النظام نهائيا  مفسحة المجال أمام الغرف التجارية التي ظهرت منسجمة بشكل أكبر من فكرة 

 .عت بين المصالح المختلفة ونشرت المعرفة والتوسع التجاريحرية العمل والتجارة وجم

http://syrianexpert.net/?p=41359
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إذا  الغرف التجارية بشكل عام وفي أوروبا بشكل خاص هي وريثة المجالس التجارية ونقابات  

التجار واالتحادات المهنية وكان لها وضع قانوني مناسب ضمن قانون الجمهورية الفرنسية وهذا النظام  

ساكسون الذي تعتبر بموجبه الغرف منظمات خاصة ذات  -م االنجلويختلف بشكل أساسي عن النظا

  .عضوية اختيارية

 أثر تراجع دور االتحادات بدأت الغرف تظهر في أوروبا، ولقد جاءت التسمية من اللغة الفرنسية

(CHAMBRE)  وكانت تطلق على مجلس الوزراء وعلى المجالس التمثيلية األخرى هناك، وال شك

استعاروا الكلمة من االتحادات االقتصادية للداللة على أن القصد منها أن تكون كمجلس  أن الفرنسيين 

 .أو جمعية تجمع التجار ومن ثم انتقلت التسمية إلى بقية دول العالم

/ ولقد لعبت هذه 1599وأول اتحاد سمي "غرفة" كان في مدينة مرسيليا، بفرنسا، وذلك في عام /

د القانون التجاري والرسوم الجمركية، كما عهد إليها بتعيين القناصل،  الغرفة دورا  كبيرا  في توطي 

 .وتنظم البعثات التجارية

/ بإنشاء غرف 1700وأدى نجاح هذه الغرفة الباهر إلى قيام الملك لويس الرابع عشر في عام /

في عام  تجارية في عدد من المدن الفرنسية الهامة، ولما جاء نابليون بونابرت أصدر قانون الغرف 

 ./ الذي طور اختصاصات الغرف وتنظيمها1804/

ولقد تأثرت البالد األوروبية األخرى من التجربة الفرنسية فظهرت "غرفة تجارة فرانكفورت في  

 ."/1729/" و "غرفة تجارة تورينو في ايطاليا عام / 1707ألمانيا عام / 

بل الحكومة تعين السلطة مجالس أما في انجلترا فلم تنشأ الغرف على أساس مؤسسات مدعومة من ق

إدارتها، بل وجدت كمؤسسات مستقلة عن أي دعم أو تدخل حكومي، ولقد نقل االنجليز هذا النوع من 

/" و "غرفة تجارة  1768الغرف إلى مستعمراتها وهكذا وجدت "غرفة تجارة جرسي في انجلترا عام / 

 . "/1810عام /  /" و "غرفة تجارة اديالند في استراليا1768نيويورك عام / 

أما في العالم العربي فتعتبر غرفة تجارة دمشق ما أقدم هذه الغرف إذ يعود تأسيسها إلى عام 

/ حسب الفرمان العثماني الصادر بهذا الخصوص أما أول قانون رسمي فيعود إلى عام 1830/

لب تجارت  ميالدية( باسم "ح  1885/ للهجرة )1303/، وغرفة تجارة حلب التي تأسست عام / 1892/

 ."وزراعت اوضه سي

ومع ازدياد حجم التجارة والصالت بين الدول ازداد عدد الغرف التجارية وأصبحت مؤسسات 

يزداد اختصاصها ويتوسع دورها في الحياة االقتصادية، وذلك لدعم الحركة التجارية ولتسهيل االتصال  

 .بين المستوردين والمصدرين
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عها من غرف للتجارة والصناعة والزراعة،هي اتحادات  الغرف االقتصادية على اختالف أنوا

لتمثيل المصالح المتماثلة ألعضائها من أرباب األعمال في منطقة جغرافية معينة، وتقوم بالعمل على  

التأثير في سياسة الحكومات االقتصادية وفي تطوير التجارة والصناعة والزراعة واألعمال التقنية  

الغرف من المؤسسات االجتماعية التي تهدف إلى تطوير المجتمع من خالل  والفنية واإلدارية، وتعتبر  

دعم وتطوير الفعاليات االقتصادية واإلنتاجية، وهي من المؤسسات التي ال تهدف تحقيق أي ربح مادي 

 .وإنما خدمة أعضائها وخدمة المجتمع

وان تنظيم غرفة  ومن نشرة أصدرتها "غرفة تجارة الواليات المتحدة" في مدينة واشنطن بعن 

 :دليل للمجتمعات التي تهدف تنظيم غرف تجارة" يمكن ذكر التعريف التالي للغرف التجارية  -التجارة

الغرفة التجارية مؤسسة ال تهدف تحقيق أية أرباح مادية، تمول على أسس طوعية وتؤسس لتدفع  

و لتسمح ألصحابها بأن يتواصلوا  إلى األمام المصالح التجارية والمالية والصناعية والمدنية لمجتمع ما  

 .بشكل جماعي إلى ما ال يستطيع أي منهم أن يتوصل إليه بشكل إفرادي

/  1938( لعام / 133وفي سورية، يمكن تعريف الغرف على ضوء ما جاء في القانون رقم )

 :/ لتنظيم الغرف التجارية والصناعية في سورية كالتالي1959( لعام /131والقانون رقم )

مؤسسات ذات نفع عام تتمتع بشخصية اعتبارية غايتها خدمة المصالح التجارية وتمثيلها   الغرف)

 .(والدفاع عنها والعمل على ترقيتها

إن كلمة غير ربحية ال يعني أن خدمات الغرف يجب أن تكون مجانية بل إن المقصود هو أال تضع  

سوم واالشتراكات الضرورية لتمويل  الغرف الربح المادي كهدف أساسي تسعى إليه، بل أن تكتفي بالر

 .نشاطاتها والتي تختلف من غرفة إلى أخرى

أما بالنسبة للمشاريع المستقلة التي تديرها بعض الغرف، فمن المفروض أن تكون لها ميزانيات 

خاصة بها حسب القوانين المرعية، وبالتالي فإن جمع األموال في الغرف ليس غاية بحد ذاته بل هو  

يق أهداف الغرفة في حماية المصالح التي تمثلها وخدمة أعضائها، أكانوا من القطاع العام  وسيلة لتحق

 .أو الخاص، وخدمة المجتمع عامة

إن هذا االستعراض السريع لتاريخ وأنظمة وأهداف الغرف يضع الغرف السورية في صلب 

كمستشار اقتصادي للحكومة في  التحديات لتكون مرجعا  وممثال  للفعاليات االقتصادية باإلضافة لدورها  

 .مرحلة الشراكة التنموية لتعزيز التعافي االقتصادي

 .2019/ 8/ 21دمشق في  كتبه: د. عامر خربوطلي
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 بنك سورية الدولي اإلسالمي يوقع مع الجامعة االفتراضية مذكرة تفاهم علمي  - 9

السورية مذكرة تفاهم علمي بهدف إقامة وقع بنك سورية الدولي اإلسالمي مع الجامعة االفتراضية  

تعاون علمي وثيق يعود بالنفع على كال الجانبين، وذلك في مجال الدراسات واالستشارات واألبحاث 

وتبادل الخبرات المصرفية واألكاديمية والعلمية وفي إقامة أنشطة علمية وعملية وذلك في إطار ربط 

 .يسهم في تحقيق غايات التنمية االقتصادية واالجتماعيةاألنشطة البحثية والتعليمية للجامعة وبما 

وقع عن الجانبين األستاذ بشار الست الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي اإلسالمي والدكتور خليل  

 .العجمي رئيس الجامعة االفتراضة السورية وبحضور عدد من المدراء من الطرفين

التنفيذي للبنك إننا سعداء بالتعاون مع الجامعة  وبهذه المناسبة قال السيد بشار الست الرئيس

االفتراضية السورية في سبيل تقديم الدعم للموارد البشرية التي دائما  ما يعتبرها البنك حجر الزاوية 

لنمو أعمال أي مؤسسة، والمعيار الرئيس للحفاظ على مكانتها وإنجازاتها كون الموارد البشرية  

عنصرا  مهما من عناصر النجاح، والعمود الفقري ألي مشروع أو أصبحت شريكا  إستراتيجيا  و

ومن هذا المنطلق فإن البنك يحرص دائما  على أن يكون له دور كبير في تطوير هذه الموارد   مؤسسة

 .البشرية وتقديم الدعم لهم ليكونوا مشاركين فعالين في تنمية مجتمعاتهم

وجه البنك لتوسيع آفاق المعرفة وتنشيط التبادل  وأضاف الست: إن توقيع هذه االتفاقية يعكس ت

والتواصل بين الجامعة االفتراضية السورية وبنك سورية الدولي اإلسالمي في كل ما ينعكس إيجابا  

 .على المجتمع واإلنسان

 :معلومات عن البنك 

وقام برفعه  ( مليارات ليرة سورية 5يذكر أن بنك سورية الدولي اإلسالمي تأسس برأسمال قدره )

 .2007مليار ليرة وبدأ تقديم أعماله المصرفية في الربع الثالث من عام   15ليصل إلى 

فرعا  ومكتبا  منتشره في مختلف المناطق السورية، ووصل عدد   27ويبلغ عدد فروعه ومكاتبه 

وك السورية  ويعد البنك من أكبر البن  2018ألف متعامل حتى نهاية العام    235عمالء البنك إلى أكثر من  

ألف مساهم، ومن أهم غايات البنك توفير    13الخاصة من حيث عدد المساهمين حيث بلغ عددهم حوالى  

وتقديم الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية وممارسة أعمال التمويل واالستثمار القائمة 

التنمية االقتصادية في سورية  على غير أساس الفائدة في جميع صورها وأشكالها، والمساهمة في عملية  

من خالل قيام البنك بالمساهمة في عملية التمويل واالستثمار الالزمة لتلبية احتياجات المشاريع اإلنمائية  

المختلفة بما ينسجم وأحكام الشريعة اإلسالمية، إضافة إلى تحقيق نمو دائم ومتصاعد في الربحية وفي  

على   2017حصل بنك سورية الدولي اإلسالمي في العام معدالت العائد على حقوق المساهمين، و



  M E A K-Weekly Economic Report                         الاقتصادي الأسبوعي                             التقريرم ع ك 

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

17 

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

جائزة الريادة في التطور والنمو في سورية من اتحاد المصارف العربية، كما حصل على جائزة "أفضل  

 Acquisition " من مجلة2017مزود للخدمات المصرفية اإلسالمية في سورية للعام 

International Magazine  التابعة لمجموعة Global Media العالمية. 

 المصدر: بنك سورية الدولي اإلسالمي 

 

 أصحاب )الياقات البيض( والنمو االقتصادي  - 10

 د. عامر خربوطلي  

هناك أشخاص يملكون قدرا  من المال لتغطية احتياجاتهم األساسية مثل الطعام والمالبس والمسكن  

الكماليات باإلضافة لالدخار وهؤالء يُطلق عليهم  وال يزالون يملكون بعض المال من أجل تغطية بعض  

لقب )الطبقة الوسطى( أو )أصحاب الياقات البيض( للداللة على قدرتهم المالية على ارتداء القمصان 

 .البيضاء وتغييرها يوميا  مع ما يترتب على ذلك من تكاليف

عشر وكان يُعرف  بدأ استخدام مصطلح الطبقة الوسطى في أوروبا في أوائل القرن التاسع 

)بالبرجوازية( التي اعتمدت باألساس على قطاع التجارة وأرباحها وبشكل عام يتم تعريف الطبقة  

الوسطى على أساسين األول: يعتمد على الناحية االجتماعية واالقتصادية من خالل قياس حجم  

م وطبيعة العمل وحجم  االستهالك وحجم الدخل، أما الثاني: فيعتمد على عوامل متغيرة كمستوى التعلي 

 .األسرة ونوعية السكن والمحيط االجتماعي ومدى انخراط الفرد بمؤسسات وأنشطة المجتمع األهلي

وفي بعض األحيان يتم تصنيفها من خالل كيفية تحديد هذه الفئة لذاتها وتطلعاتها الشخصية حيث  

 .أنها تلك الفئة التي تكسب رزقها من العمل وال ترث ثروات طائلة

ا يهمنا هنا القول أن الطبقة الوسطى هي مصدر االزدهار االقتصادي فهي قاعدة مستقرة من م

 .المستهلكين الذين يدفعون عجلة اإلنتاج وبالتالي تحقق ريادة األعمال وتشجع االبتكارات واالستثمارات 

ك الطبقة  وهذا ما أكد عليه رائد االقتصاد العالمي )جون ما ينارد كينز( عندما قال )إن استهال

 .(الوسطى مطلوب لتحفيز االستثمار

على هذا األساس تتحلى الطبقة الوسطى بالطموح والرغبة في تحسين وضعها االجتماعي 

واالقتصادي ولذلك تخاطر بما تمتلكه من أصول واستثمارات بهدف الحصول على المزيد واالرتقاء 

 .الحركة االقتصادية بهذه الدوافع والتحركات  إلى درجة أعلى من السلم االجتماعي، حيث تتأثر تلقائيا  
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باختصار شديد يمكن القول أن الطبقة الوسطى هي بمثابة المحرك األساسي للتنمية االقتصادية  

والضامن الرئيسي لالستقرار االجتماعي وأغلب دول العالم المتقدم تشكل الطبقة الوسطى الشريحة  

 .القتصادياألكبر من المجتمع، وهي بذلك مصدر النمو ا

أما فــي ســـورية وقبل األزمة فتشـــير الدراســات إلى أن الطبقــة الوســـطى كانــت تشـــــكل ما 

% من المجتمع وقد تراجعت بشكل غير مسبوق بفعل األزمة وتداعياتها االجتماعية  80- 70بيـــن 

ادية واجتماعية غير حميدة وآثار اقتص   % وهي نسبة ذات خطورة كبيرة15واالقتصادية إلى ما يقارب  

وهي التي تفسر لنا بشكل واضح تراجع االستهالك واالدخار واالستثمار في آٍن معا  والدخول في دوامة 

) الركود التضخمي ( أي وجود كتلة نقدية كبيرة مع ضعف بالمبيعات ألغلب الســـلع فهل تفلح 

 .……نة ألصحاب )الياقات البيض( لنرىاإلجراءات االقتصادية المطلوبة لالنتعاش في إعادة المكا

http://syrianexpert.net/?p=41446 

 

 مطارح ” الفساد السوري” تُعلن عن نفسها ؟؟؟  - 11 

 جريدة قاسيون  :المصدر   

السوريون أن المؤشرات تضع المؤشرات الدولية سورية في رأس قائمة مؤشر الفساد، ويعلم 

الدولية مسيسة، ولكنهم يعلمون أيضا  أن هذه المؤشرات )ال تعطي فسادنا حقّه(، فالفساد في سورية هو  

بنية متكاملة ومنظمة، وليس )ضربات شطارة استثنائية(. إنه عمود أساس في تهاوي البالد وتراجعها  

 .زمن كفيال  بكشف عورتهامنذ عقود مضت، مقابل تراكم ثروات شخصية ضخمة سيكون ال

يصعب الوصول إلى تقدير ملموس ألرقام النهب المنظم في سورية، ألن اإلثباتات الرقمية 

 .والقانونية حول الملفات الكبرى تبقى في الغرف المغلقة، وفي دوائر الوالءات الضيقة

ائح ولكن بناء  وإن وصلت فإنك لن تجد منظومة سياسية قانونية تتفاعل جديا ، إذ قد تتحرك فض 

على تناقضات قوى المال غالبا ، ويذهب ضحيتها )موظفو فساد( من الدرجات الثالثة وما دون وزير  

هنا ومدير هناك… وهذا في أحسن األحوال، ألنه في أغلب األحوال األخرى ينكفئ العارفون مقدرين 

 .ية ومنظومة قانونية تحميهمعواقب المّس بمنظومة قائمة على النفوذ والمال والقوة، دون حريات سياس

ولكن ال يصعب على أي طرف جدي أن يقارب مواضع وآليات الفساد العامة، وبالتالي مواضع  

 .وآليات اجتثاثه الضرورية. فالفساد يتحرك حيث تخلق الثروة ويتم تداولها

 ما هو الفساد؟ 

http://syrianexpert.net/?p=41446
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األساس على وزن النفوذ الفساد في النهاية هو جزء من الربح، ولكنه الجزء غير الشرعي. يعتمد ب

والقوة وعلى االمتيازات البيروقراطية، أي يعتمد على امتيازات جهاز الدولة كجهاز قمع وتنظيم. 

ويتحول إلى أوزان نوعية في السوق، كما أنه يتشابك عموما  مع قوى السوق الكبرى. إنه حصة طفيلية  

المنتجة، وكلما كبر وتوسع يقلل فعالية   قائمة على القوة و)السلبطة(… وهو يقتطع من الدخل والثروة

العمليات االستثمارية ويشكل عقبة في وجه أي تقدم لألمام. إنّه حصة يقتطعها الكبار من األموال  

والثروات الواقعة تحت أيديهم والتي يديرها جهاز الدولة، ومن أموال وأرباح من هم أصغر منهم في 

ت األدنى، بل ويصل الفساد إلى مستويات من الضحالة السوق، وهؤالء بدورهم يقتطعون من الحلقا

والعنف ليقتطع مباشرة من لقمة المستهلك النهائي أو ماله أو ممتلكاته… وكل هذا يحّول الفساد إلى 

آلية شاملة تُبقي للشرائح األقل دخال  ما ال يُذكر، وتدفعهم لالنخراط في منظومة األخالق الفاسدة لكبار 

 .الفاسدين

 أين يُقتطع؟ من 

يقتطع الفساد من كل موضع تُنتج فيه الثروة والدخل أو يتم تداولهما. وكلما كان القطاع أعلى دخال   

 .كلما تمركز الفساد، وضبط عملياته ووضع يده

وإذا ما أتيت إلى بلد مثل سورية، فإنه يمكن القول إن الفساد يضع نصب عينيه قطاعات مثل: النفط 

والصناعة بدرجة أقل، كما أنه ينشط بطبيعة   -االتصاالت  –النقل  –الزراعة  -العقارات  -الطاقة –

الحال في التجارة الخارجية والداخلية، وفي قطاع المال والمصارف حيث تتجمع األموال. أي في كل  

 .مجال اقتصادي، كّل حسب أهميته وحجم الثروة فيه

اص(، ولكن يمكن إيجاد عوامل  وفي كل هذه القطاعات تعمل آليات متنوعة، ووفق )االختص

 .مشتركة فيما بينها

 السلب من الثروات العامة

بداية، هنالك وضع اليد المباشر وغير المباشر، وهذا في المجاالت التي يمتلك المال العام حصرية  

إنتاجها وتداولها. كما في قطاع النفط مثال ، الذي لم تكن بياناته تدخل الموازنات أو تُعلن بالكامل، وعدا 

التعاقد مع شركات لإلنتاج   عن هذا يتم امتصاص إمكانات الربح من هذا القطاع بكافة األشكال، فيتم

والتخديم مقابل امتيازات، ويُصدّر النفط خاما  مقابل عموالت للوكالء، وتُستورد المشتقات عبر دائرة 

مؤسساتية ضيقة ووكالء محددين وبأسعار مضّخمة، ويُخّصص مبلغ كبير لدعم المحروقات بينما كلفها  

مبالغ من الدعم، وتتحول المشتقات المدعومة إلى باب الحقيقية أقل من أسعار مبيعها المدعومة، فتُنهب  

تهريب كبير. أما اليوم هذه العملية تستمر وتشتد مع ارتفاع كلف االستيراد وتسليمه للوكالء، وإدخال 
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شركة في خدمات التوزيع ال يعلم أحد ما حصتها وَمن أصحابها وكيف حصلوا على هذا االمتياز، وهل  

 .!هل كان وجودها ضروريا  فعال ؟ كانت هنالك عروض أخرى، أو

واألمر ذاته في المنتجات الزراعية الكبرى، المحاصيل اإلستراتيجية، التي كانت الدولة تستلمها 

وتدير توزيعها، بل أيضا  في أراضي الدولة والسمسرة في المخالفات والتعدي وصوال  لبيعها وعرضها  

يث الفساد من عقود االستثمار واستيراد المعدات إلى لالستثمار، وكذلك في قطاع الطاقة الكهربائية ح 

الصيانة إلى التوزيع والتغافل المنظم عن االستهالك الكبير. وهي أهم المواضع، حيث تنتج ثروة مادية  

 .لجهاز الدولة حق التصرف بها، وللفساد مزايا هذا الحق

 إدارة المال العام والخدمات

، قدّره عموما ، يعتبر التصرف بالمال العام  أو السلطات العامة في كل القطاعات باب نهٍب هاّمٍ

% من ناتج جهاز الدولة، )كتاب د. قدري جميل قضايا  50االقتصاديون السوريون بنسبة قد تصل إلى  

اقتصادية(. فكل عملية يقوم بها جهاز الدولة: لالستيراد أو للتوكيل والتعهد هي )باب رزق(: إذ يسعى 

لى أعلى مبلغ من المال العام مقابل أقل تكاليف، فَتُضّخم الفواتير )بنسب تصل  المتنفذون ليحصلوا ع

أضعاف في بعض األمثلة(، وتُحصر فيه العقود والمناقصات لوكاالت كبار الفاسدين   10إلى 

وشركاتهم، أو لألطراف والشركات الدولية التي تدفع لهم أعلى سمسرة، وبالمقابل، تنفّذ العمليات غالبا   

أ المستويات وأقل التكاليف وبمخالفات للعقود لتقليص التكاليف. أي إن أغلب تعامالت الدولة مع  بأسو

أطراف خارجية وداخلية وفي جميع القطاعات لتلبية احتياجاتها وتحديدا  الكبيرة منها، هي بمثابة  

لون هم شركاء   )نصبة( تمّر عبر وكالء كبار الفاسدين وشركاتهم، أو عبر األطراف الدولية التي يعم

 .لها

كما أن إدارة الخدمات العامة هي باب نهب هام، فعندما نتحدث عن قطاع النقل مثال ، المعابر 

الحدودية والمرافئ تحديدا  فإن نشاط الفساد عاٍل ومترّكز، ليستثمر في التهريب والمخالفات بل حتى  

لتجارة، مقابل تزوير المواصفات في القطاعات السوداء، ويحصل على حصة من قوى السوق العاملة با

وتقليل المدفوعات الجمركية. وإذا تحدثنا عن قطاع االتصاالت فإن هذا القطاع عالي الدخل وبقرة  

 .حلوب، وبشكل شرعي لقوى النفوذ الكبرى، التي غيرت العقود وأزاحت حصة المال العام علنا  

لفساد قدراته، وفتح للسوق مجاال  وال تستطيع أن تستثني أي قطاع خدمي عام آخر، إال ونهش ا

استثماريا  فيه، كما في الصحة والتعليم. كأن تتحول الكتب المدرسية والمناهج إلى صفقات تجارية  

احتكارية، وأن تتحول مخصصات األدوية السرطانية إلى باب تجارة وهلم جّرا… مع كل هذا تتقاطع  
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ر سوق مواد أساسية في دوائر ضيقة، استيرادا  أو التجارة الخارجية والداخلية، حيث يتم توزيع احتكا

 …تصديرا  أو حتى في السوق المحلية سواء بالدخول النظامي أو التهريب 

 الفساد أعاق التطور 

إن الفساد يتحول إلى عائق مباشر أمام االستثمار الحقيقي وتوسع الزراعة والصناعة وتطوير بنية  

ر مهتم بها طالما أنه يستطيع أن يحصل أعلى دخل دون  النقل واإلسكان والطاقة وغيرها، فهو غي

تكاليف. وهو يعيق استثمار أطراف السوق األخرى أيضا  في هذه المجاالت، ألن قوى السوق مضطرة 

للسعي لمجاراة معدالت ربح األثرياء المتنفذين، حرصا  على أاّل يتم ابتالعها تماما  من قبلهم، وهي  

 .جاالت عملية تمت في الكثير من الم 

لذلك فإن استدامة التخلف والتدهور في البنية االقتصادية السورية يرتبط بمنظومة الفساد 

االقتصادية، وهي نتاج لها… وهو عامل حاسم في الوصول إلى األزمة التي تعيشها سورية، وفي  

برؤية تغييرات  طريقة إدارتها: اقتصاديا  بل وسياسيا ، فإن أحدا  من هؤالء المتنفذين الكبار ال يرغب 

جدية في المنظومة. الفساد يستمر اليوم بآلياته التقليدية، ولكنه مع ضيق النشاط االقتصادي يصل إلى  

دَركه األسفل: ميليشيات مباشرة تفرض إتاوات على النشاط االقتصادي، وتسلب بشكل منظم، وتحتكر  

ثروات البالد، وتهّرب أموالها   بقوة السالح، وتعمل في القطاعات السوداء، وتشتري بأرخص األسعار

للخارج، وتنشط في المضاربة وغيرها… ال يمكن تجاوز احتماالت العودة للفوضى مع استمرار هذه 

المنظومة، وال يمكن أن ننتقل الحقا  إلعادة إعمار فعلية ونحن مثقلون بعبء الفساد الكبير، الذي يتحول 

 http://syrianexpert.net/?p=41965   .اجتثاثه إلى ضرورة وطنية اليوم قبل الغد 

 

مليون ليرة حصيلة قضايا التهريب  500رقم صادم يتسّرب من مبنى الجمارك السورية:   - 12 

 أسبوعيا  

 الوطن صحيفة  :المصدر  

السيراميك دخلت البلد تهريبا ، ويتم كشف ضابط في »الجمارك« عن ضبط كميات كبيرة من تربة  

 .مليون ليرة 100العمل حاليا  على المصالحة عليها، متوقعا  أن تتجاوز قيمتها 

وحول تراجع حجم قضايا التهريب خالل الفترة الماضية لدى الجمارك بين الضابط أنه ربما ترافق 

ؤساء ضابطات ومفارز وخفر..  ذلك مع التنقالت التي طالت الكثير من مفاصل العمل الجمركي من ر 

وغيرهم، إذ يحتاج المنقولون الجدد بعض الوقت للتعرف على طبيعة المهام والجغرافيا التي يتحركون  

http://syrianexpert.net/?p=41965


  M E A K-Weekly Economic Report                         الاقتصادي الأسبوعي                             التقريرم ع ك 

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

22 

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

فيها، إضافة للعمل على نسج عالقات وشبكة من المخبرين تسهم في توريد المعلومات واإلخباريات  

ذلك مع التحضيرات األخيرة لمعرض  عن مستودعات التهريب، وبعض المخابئ السرية، كما ترافق 

دمشق الدولي وما رافقه من أنشطة، إذ كانت أولوية العمل الجمركي للمساهمة في إنجاح المعرض 

وتقديم كل التسهيالت الممكنة لتأمين انسيابية في وصول المواد السلع لمعرض دمشق الدولي وفق  

 .األنظمة القوانين السارية

نشاط الجمركي لطبيعته بعد تمكن العناصر المنقولين من فهم مهامهم  وأكد أن هناك حاليا عودة لل

مليون ليرة أسبوعيا ،    500والتعامل معها، كاشفا  عن تسجيل حصيلة إجمالية لقضايا التهريب تقترب من  

 .لدى مختلف الضابطات الجمركية

امة بما يحقق  واعتبر أن حملة الجمارك على المهربات مستمرة، لكنها تتغير بحسب الظروف الع

الجدوى األكبر منها، لكون الهدف هو الحد من ظاهرة التهريب، منوها  بأنه يجري العمل على تفعيل  

النطاق الجمركي في مختلف المناطق التي يتم تحريرها عبر عودة العمل الجمركي إليها، وتثبيت النقاط  

ية العمل على إعادة عدد من  والمفارز من جديد لضبط حركة التهريب، وقد تم خالل الفترة الماض 

المفارز والنقاط الجمركية في عدة مناطق، منها ريف دمشق، وأنه يتم العمل على تأمين كل مستلزمات 

 .العمل الجمركي من تجهيزات وكوادر بشرية.. وغيرها

وعلى التوازي لذلك يجري العمل على تفعيل المفارز المتواجدة في الالذقية وطرطوس عبر زيادة 

في التعامل مع البيانات المرافقة للبضائع الموردة، ومطابقتها مع البضائع، مبينا  أن لدى كل مفرزة    الدقة

عناصر مؤهلين علميا ، ويملكون خبرات خاصة في التعامل مع البيانات الجمركية، وخاصة   7- 6نحو  

 .الترجمة الدقيقة

تقارير دورية بذلك تفيد بتقييم العمل، وبين أن هناك حالة مستمرة لتقييم أداء المفارز، ويتم إعداد 

وبناء عليه تصدر القرارات المناسبة من نقل أو محاسبة أو منح تحفيزات للعناصر المميزين الذين  

يحققون قضايا مميزة، كما أن هناك الكثير من العقوبات التي تتشدد بها الجمارك تجاه أي حالة تجاوز  

مخالفة، تبدأ من النقل إلى الصرف من الخدمة، وأنه في ترتكب من قبل أي عنصر بعد التحقق من ال

 .المقابل يتم العمل دوما  على زيادة مهارة العاملين في القطاع الجمركي عبر برامج التدريب والتأهيل

 http://syrianexpert.net/?p=41932 
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 ..جنسيّة مشغل االتصاالت الخلوي الثالث في سوريةتعّرفوا على   - 13

 االقتصادي  –نجود يوسف  :المصدر 

أكد وزير االتصاالت والتقانة إياد الخطيب أن المشغل الثالث لالتصاالت الخلوية سيكون من نصيب  

 .شركة وطنية سورية، وسيتم اإلعالن عنها في الوقت المناسب 

د الخطيب شباط الماضي، عن وجود مفاوضات مع الجانب وأعلن وزير االتصاالت والتقانة إيا

اإليراني، إلدخال مشغل اتصاالت خلوية ثالث إلى البالد، مبيّنا  أنه سيتم اإلعالن عن أي جديد في هذا 

الموضوع، بينما لم تعلن الوزارة رسميا  عن أي تقدم أو تراجع بخصوص التفاوض مع الشركة  

 .سوري قادم اإليرانية، رغم اإلعالن عن مشغل

وقبل أيام، كشفت صحيفة “الشرق األوسط” عن اتفاق جرى بين “شركة أم سي آي” اإليرانية  

و”الشركة السورية لالتصاالت”، لتفعيل المشغل الثالث للهاتف المحمول في سورية، مشيرة إلى أنه  

 .يجري حاليا  وضع اللمسات األخيرة على شروط العقد 

الحكومة السورية على بدء إجراءات دخول مشغل ثالث للخلوي، ليضاف إلى  ، وافقت  2010وفي  

، وتم توقيع مشروع  ”MTN”شركتي االتصاالت العاملة حاليا  وهي “سيريَتل موبايل تيليكوم” و

 .”MCI“ مع شركة االتصاالت اإليرانية 2017المشغل الثالث في 

أن هذا االستثمار يحتاج ألموال كثيرة ورأسمال  وبيّن أديب ميالة والذي كان حينها وزيرا  لالقتصاد،  

 .مليون دوالر، وستدفع الشركة اإليرانية جزءا  من تلك األموال كثمن لالستثمار 300يفوق 

، وقعت الحكومتان السورية واإليرانية اتفاقية التعاون االقتصادي  2019ومع نهاية كانون الثاني 

ة تفاهم وبرنامجا  تنفيذيا ، لتعزيز التعاون بين البلدين في  اتفاقية ومذكر 11طويل األمد، وذلك من بين 

 .عدة مجاالت 

  31.289ووصلت أرباح شركتي االتصاالت في سورية خالل النصف األول من العام الجاري إلى  

 مليون ليرة لـ”شركة  789مليار ليرة أرباح “شركة سيريتل”، و   30.5مليار ليرة سورية، موزعة بين  

MTN”. 39.44مرتفعة   2018مليار ليرة سورية خالل  58.5يتل” أرباحا  قدرها وحققت “سير  %

% 38وأيضا  ارتفعت بنسبة    2018مليارات ليرة في    9.7نحو   ”MTN“ ، فيما بلغت أرباح 2017عن  

سعر دقيقة االتصال من الخط الالحق الدفع   2016ورفعت شركتا االتصاالت في    .عن العام الذي سبقه

  9ليرة بدل   13ليرات، أما خط مسبق الدفع أصبحت الدقيقة بـ 6.5ليرة سورية بدل   11)الفواتير( إلى  

 http://syrianexpert.net/?p=41863 .ليرات 

http://syrianexpert.net/?p=41863
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 …وصيّة لتصويب مسار أكبر مشروع وطني في سورية  14خبير اقتصادي يعلن  - 14

 الوطن صحيفة  :المصدر 

حرضني على كتابة هذه السطور ما قرأته حول ندوة التشاركية بين العام والخاص التي نظمتها  

ضمن ملتقى األربعاء األسبوعي، وما لحظته من استمرار   2019/ 7/ 10غرفة تجارة دمشق بتاريخ 

وض  تشويه الهدف األساس من إطالق التشاركية في سورية منذ نحو عشر سنوات واستمرار غم

المفهوم لدى المستفيدين المحتملين منها والخلط بين التشاركية والقطاع المشترك. وأكتب هنا للتذكير  

تشرين   5شباط، و  22و 21و  16و  15بما كتبته حول هذا الموضوع في صحيفة »الوطن« بتواريخ 

ا جاء في  ، لتصحيح مفهوم التشاركية واإللحاح على ضرورة تعديل قانون التشاركية كم2017األول 

 .نسخته األخيرة بهدف تصويب المسار قبل أن تتم إقامة أي مشروع في ظل قانون قاصر

 :وأود هنا توضيح ما يلي

لتشمل مشاريع البنية التحتية حصرا ، ولكن   2009تم إعداد المسودات األولى للقانون في العام   -1

( منه، »المرافق العامة والبنى 2) تم توسيع نطاقه في مسودته األخيرة، ليشمل، كما جاء في المادة

التحتية والمشاريع العائدة ملكيتها للقطاع العام«، مستثنيا  مشاريع النفط والغاز والثروات الطبيعية، أي  

إن القانون أصبح يشمل المشاريع اإلنتاجية والخدمية الهادفة إلى الربح، وقد صدر للقانون بعد ذلك 

أسابيع فقط )بناء على إصرار الوزير المختص في حينه( رغم اتساع   تعليمات تنفيذية أعدت خالل ثالثة

 .نطاق القانون وتنوع وتعدد مشاريعه، فجاءت التعليمات التنفيذية قاصرة مثلها مثل القانون نفسه

منذ ذلك التوسع في نطاق القانون تدفقت مشاريع القطاع العام المقترحة للتشاركية، واتسع الحديث 

أصبحت عنوانا  رنانا  يتغنى بها أصحاب القرار والبيروقراطيون الكبار والصغار  عن التشاركية، و

جعل التشاركية هوية   -وائل الحلقي –والمنّظرون اإلعالميون، حتى إن رئيس الوزراء السابق 

اقتصادية، واعتبر أنها تشكل الجيل الثالث من أجيال االقتصاد السوري، إذ يشكل الجيل األول جيل  

 .لعام، والجيل الثاني جيل اقتصاد السوق االجتماعي، والجيل الثالث جيل التشاركيةالقطاع ا

إذا أردنا طرح التشاركية بمعنى مشاركة القطاع العام والخاص في التنمية االقتصادية   -2

واالجتماعية )بصيغ مختلفة( وصوال  إلى التنمية التضمينية والمستدامة، فهذا جيد ومطلوب، لكن هذا 

فهوم التشاركية الذي ظهر في العالم في العقود األربعة الماضية بهدف إشراك القطاع الخاص غير م

ثم تراجعنا عنه في   2010في تنمية البنى التحتية، وهو المفهوم الذي بدأنا اعتماده في سورية في العام  

 .2016لعام   5القانون الجديد، القانون رقم  
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قنية تتضمن إدخال القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية  التشاركية التي تعنينا هي عالقة ت -3

لالستفادة من خبراته الفنية واإلدارية وقدراته المالية، ولتخليص الدولة من أعباء مشاريع تقع عادة  

 .ضمن مسؤوليتها وال يدخل إليها القطاع الخاص بسبب عدم ربحيتها ومخاطرها العالية

حافز للقطاع الخاص للدخول في هذه المشاريع وليتحمل تكاليفها  لذلك جاءت الحاجة لقانون يقدم ال

وليشارك القطاع العام في مخاطرها ولينظم ويوازن العالقة بين طرف يهدف إلى الربح )الخاص(  

وطرف يهدف إلى المنفعة العامة )العام(، وال تدخل جهة القطاع العام اإلداري صاحبة المشروع في  

شروع، بل تبقي ملكية الشركة للقطاع الخاص، ويشرف القطاع العام اإلداري  ملكية الشركة المنفذة للم

 .صاحب المشروع على أدائها

ال حاجة للمشاريع اإلنتاجية الربحية أن تنضوي تحت قانون التشاركية، مهما كان القطاع الذي  -4

يع، فالطرفان  تنتمي إليه، ألنه ال يوجد تضارب مصالح بين الطرفين العام والخاص في هذه المشار

يشتركان باالستثمار والملكية في شركة المشروع، وكالهما يهدف إلى الربح فيها، وبالتالي يمكن لهذه 

 .الشراكة أن تخضع لقوانين التجارة والشركات والعمل والضرائب التي يخضع لها القطاع الخاص 

، تؤسس شركاته  لكنه في الحالة السورية نجد أن طرف القطاع الخاص الراغب في المشاركة

وتخضع نشاطاتها ورواتب عمالها لقوانين وضوابط معينة، في حين يخضع طرف القطاع العام الراغب 

بالمشاركة لقوانين وأنظمة وضوابط أخرى للتأسيس والتشغيل، فقد صدرت قوانين في السابق تنظم  

لعام   10قانون رقم عمل هذا القطاع المشترك في قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة، وأهمها ال

المتعلق بالقطاع المشترك الزراعي، والقوانين الخاصة بمشاريع معيّنة في القطاع السياحي مثل   1986

مشروع المنشآت السياحية ومشروع ترانستور ومشروع عمريت، وقوانين خاصة في القطاع الصناعي  

 .شملت مشروعي الخيوط الجراحية وابن زهر للصناعات الصيدالنية

التشاركية ليست ملجأ لمعالجة المشاريع المتعثرة في القطاع العام كما تراها وزارة الصناعة   -5

وكما تراها جهات أخرى في الحكومة. والغريب أنهم يعتقدون أن القطاع الخاص سيركض وراء هذه 

ا خردة. المشاريع »المكتنزة باألرباح الدفينة«، وينسون أن معظمها مؤسسات أصبحت آالتها ومعداته

كما أنه من المستحيل أن تجد مستثمرا  خاصا  يقبل أن يدخل شريكا  ضمن الشروط المعقدة التي حددها 

القانون إلقامة هذه المشاريع )قديمة أو جديدة( وللرقابة عليها، علما  أن هذه الشروط تصلح لمشاريع  

ليل على هذه الشروط الصعبة نقترح  البنى التحتية ولكنها ال تصلح للمشاريع اإلنتاجية الربحية. وللتد 

 .من القانون 78و  65- 61و  58- 57و  46، و42-31و  16- 12مراجعة المواد 



  M E A K-Weekly Economic Report                         الاقتصادي الأسبوعي                             التقريرم ع ك 

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

26 

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

التشاركية ليست خصخصة، ألن ملكية المرفق العام في عقد التشاركية تعود للدولة بعد انتهاء   -6

خصخصة وإذا أصّر   العقد الذي قد يمتد لعشر أو لعشرين سنة أو أكثر، ولكن حتى إذا كانت التشاركية

البعض أن يعتبرها خصخصة، فما العيب في ذلك إذا تمت هذه التشاركية بشفافية تامة ومن دون فساد، 

ولماذا الرفض للقطاع الخاص مادام اقتصادنا الجديد قد تصالح مع القطاع الخاص منذ بداية التسعينيات  

 .2005ومادام قد تبنى اقتصاد السوق االجتماعي رسميا  منذ العام 

البد من التذكير أن مشاريع التشاركية تقام وتشغّل تحت إشراف الدولة التي تعتبر هي المسؤولة   -7

في نهاية المطاف عن توفير المرفق العام للمواطن بالجودة الالزمة وبالسعر العادل ولمصلحة المواطن،  

اع عقد الشراكة لمبادئ وهي كذلك المسؤولة عن الشفافية وتكافؤ الفرص في تلزيم المشاريع وإخض

الحوكمة الرشيدة لضمان عدم احتكار األقوياء )السوريين وغير السوريين( لهذه المشاريع أو اإلساءة  

إليها، وللتأكد من عدم استخدام القانون لغسيل رؤوس األموال. وواقع األمر أن أهمية هذا الدور للدولة 

 .اص فيهافي هذه المشاريع ال تقل عن أهمية دور القطاع الخ

للدولة إمكانية تعاقدها مع القطاع الخاص   1949أتاح القانون المدني السوري الصادر عام  -8

إلدارة مرفق عام، وذلك بموجب عقد يسمى »عقد التزام المرافق العامة«، وقد عّرف القانون المدني  

صادية، ويكون هذا بأنه »عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقت 634هذا العقد في مادته رقم 

العقد بين جهة اإلدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغالل المرفق 

 .«فترة معينة من الزمن 

تسمح بإقامة مشاريع تشاركية بين العام والخاص إلدارة  1949إذا ، فقوانيننا النافذة ومنذ العام 

 .مرفق عام

حلة إعادة اإلعمار حاجة ملحة بسبب كلفة إعادة بناء ما تم تدميره في تعتبر التشاركية في مر -9

البنية التحتية من طرق وجسور وكهرباء وطاقة متجددة واتصاالت وشبكات مياه وصرف صحي  

مليار دوالر(، فضال  عن كلفة إعادة بناء البنى اإلنتاجية، في   200وغيرها )والتي تقدّر بما ال يقل عن  

 .لدولة وتعاظم مسؤولياتها االقتصادية واالجتماعية بعد األزمةظل تدني موارد ا

وال شك أن الدولة ستتولى إقامة معظم مشاريع البنى التحتية في نهاية المطاف، ولكن إذا تركنا 

إقامة هذه المشاريع للدولة وحدها بعد األزمة، فستغرق الدولة في مديونية داخلية وخارجية ال حد لها،  

إلى رهن بعض مرافقها العامة لجهات خارجية تسديدا  لديونها، أو إلى دعوة  وستضطر بعد حين

 .صندوق النقد الدولي لإلنقاذ 
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المطلوب اآلن هو تعديل قانون التشاركية الحالي، إلخراج مشاريع القطاع العام اإلنتاجية   -10

مشاريع البنى التحتية  والخدمية الربحية )مشاريع القطاع المشترك( من نطاق عمله وإبقائه محصورا  ب

(، وقانون  2010لعام  67والمرافق العامة كما هو الحال في قانون التشاركية المصري )القانون رقم 

لعام   49(، وقانون التشاركية التونسي )القانون رقم 2014لعام  31التشاركية األردني )القانون رقم 

2015). 

ون آخر يخضع له جميع مشاريع القطاع المشترك  وبالتالزم مع التعديل أعاله نقترح إصدار قان -11

اإلنتاجي والخدمي في القطاعات االقتصادية الربحية كالصناعة والزراعة والسياحة وأي قطاع  

اقتصادي آخر، وإخضاع هذه المشاريع ألنظمة وقوانين القطاع الخاص. وحين يأتي اليوم الذي يتم فيه  

بقوانين السوق ويخضع ألنظمة ومعايير وقوانين القطاع  إصالح القطاع العام االقتصادي، حيث يعمل 

الخاص نفسها، أو اليوم الذي يخرج فيه القطاع العام السوري من العملية اإلنتاجية، تنتهي الحاجة  

 .لقانون القطاع المشترك المقترح

 ، فنحن غير مستعدين 2016لعام  5يجب التنبه إلى أنه حتى إذا صلح قانون التشاركية رقم  -12

للتشاركية بعد، إذ هناك حاجة لرفع مستوى مؤسسة القطاع الخاص اإلنتاجية التي ستتولى الريادة والتي 

سيتطلب منها رؤوس أموال كبيرة، وحاجة لتحسين بيئة االستثمار لجذب القطاع الخاص. وهناك حاجة، 

يع جهات الدولة المعنية  من جهة أخرى، لتقوية قدرات الدولة اإلدارية والتنظيمية والتنفيذية، كي تستط

إعداد ملفات مشاريع التشاركية وطرحها بكفاءة وشفافية، وهناك حاجة ثالثة لتطوير القطاع المصرفي  

والمالي غير المصرفي إلدخال التمويل الطويل األجل إلى القطاع المصرفي، حيث ال يمكن للقطاع 

مشاريع البنى التحتية والمرافق العامة المصرفي الحالي المعتمد على الودائع القصيرة األجل تمويل 

الطويلة األجل. وال شك أن إدخال التمويل الطويل األجل إلى السوق يبدأ من خالل تفعيل قوانين  

  2010المصارف االستثمارية والتمويل العقاري والتأجير التمويلي التي صدرت في الفترة ما بين 

ألزم قانون التشاركية القطاع المصرفي السوري في   . وتزداد الحاجة لتفعيل هذه القوانين حيث 2012و

»تمويل جزء من التمويل المصرفي المطلوب لهذه المشاريع وفق النسب التي يحددها  61مادته رقم 

 .«طلب العروض أو المجلس

يجب التأكيد على ضرورة اإلسراع بالتعديل المطلوب لقانون التشاركية واإلسراع باالستعداد  -13

ألهميتها الملّحة في إعادة إعمار ما تهدم من بنى تحتية خالل ثماني سنوات من األزمة، لها، نظرا  

وألهمية إعادة إعمار خدمات هذه البنى للمواطن كما أهميتها لدعم القطاعات اإلنتاجية األساسية  

 .وأهميتها للتنمية المستدامة على المدى البعيد 
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أربعة أو خمسة مشاريع بنى تحتية تعتبرها ذات أولوية  أخيرا ، نقترح أن تحدد الحكومة  -14

وجديرة بالتشميل في قانون التشاركية، بدءا  بإعداد دراسة جدواها االقتصادية واالجتماعية، بما فيه 

مخاطرها وأسعار مخرجاتها وأثرها في القطاعات االقتصادية المختلفة وعلى المجتمعات المرتبطة  

لها وطرحها وتلزيمها واإلشراف على تنفيذها، وذلك لالستفادة من الوقت بها، كما دراسة طريقة تموي

إلى أن يتم التعديل المقترح في القانون، فدراسة كهذه تتطلب جهدا  كبيرا  ووقتا  طويال  وكفاءة وذهنية  

اج  في الدراسة والتقييم تختلف كليا  عن ذهنية وأسلوب دراسة المشاريع اإلنتاجية الربحية التي ال تحت 

ألكثر من أشهر معدودة إلعدادها، ونقترح أن نبدأ من هنا بالتالزم مع البحث في تعديل القانون تعديال   

 .جذريا  كما بالتالزم مع بدء االستعداد لتطبيقه على أرض الواقع

http://syrianexpert.net/?p=41788 

 

 ..تحسن الليرة السورية ..والمقدمة كانت استقرارا  مريحا  توقعات ب   - 15

 :الخبير السوري  

استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدوالر األمريكي خالل تعامالت هذا األسبوع، وذلك بعد 

تحقيق الليرة السورية لمكاسب كبيرة أمام الدورالر األمريكي في األسبوع الماضي، و يرى مركز مداد 

دة في في رصده للسوق أن عمليات البيع والشراء بالسوق الموازي اتسمت بالضعف مع وجود زيا

العرض ورغبة بالتخلص من الدوالر األمريكي، وذلك نتيجة لحالة الترقب والخوف التي تسود  

األسواق، وذلك بعد المعلومات الواردة إلى السوق، والتي تشير إلى إمكانية تحقيق الليرة المزيد من  

هدها سعر الصرف تعود المكاسب خالل الفترة القادمة، وتأكد الكثير من المتعاملين بأن التقلبات التي ش

ألسباب غير حقيقية، ترتبط بصورة رئيسة بعمليات المضاربة والتالعب المقصود في سعر صرف 

الليرة السورية من قبل مجموعة من المضاربين بهدف تحقيق مكاسب كبيرة، مستغلين الظروف  

ف الدوالر األمريكي  االقتصادية واألمنية في البالد، وذلك على الرغم من االستقرار النسبي لسعر صر

مقابل العمالت الرئيسية في األسواق المالية العالمية هذا األسبوع، وعدم حدوث تغيرات جوهرية في  

 .العوامل االقتصادية الحقيقية المؤثرة على سعر صرف الليرة السورية

ليرة سورية   620وقد تراوح سعر صرف الليرة السورية أمام الدوالر األمريكي بين مستوى 

ليرة سورية خالل تعامالت هذا األسبوع؛ مع توقعات بتحقيق الليرة المزيد من التحسن   625ستوى وم

 .خالل الفترة القريبة القادمة

http://syrianexpert.net/?p=41788
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أما في السوق الرسمية، فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدوالر األمريكي لدى 

ا  في تثبيت سعر صرف المصارف وشركات الصرافة، إذ ما زال مصرف سورية المركزي مستمر

ليرة سورية للدوالر األمريكي الواحد، وكذلك   436الليرة السورية مقابل الدوالر األمريكي عند مستوى  

سعر شراء الدوالر األمريكي لتسليم الحواالت الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند  

لدوالر األمريكي بموجب النشرة ليرة سورية، وسعر صرف الليرة السورية مقابل ا 434مستوى 

 .ليرة سورية للشراء 435ليرة سورية للمبيع   438الرسمية عند مستوى 

أما بالنسبة لسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في السوق الموازية خالل تعامالت هذا 

 702وى  األسبوع، فقد انخفض سعر صرف الليرة السورية ليرتفع زوج )اليورو/ليرة سورية( إلى مست

ليرة سورية المسجل في نهاية األسبوع   675ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقارنة مع مستوى 

%، كما تراجعت الليرة السورية أمام اليورو في السوق الرسمية وبما نسبته  4السابق، وبما نسبته 

ة هذا األسبوع  ليرة سورية في نهاي  481.28%، ليرتفع زوج )اليورو/ليرة سورية( إلى مستوى 0.22

 .ليرة سورية في نهاية األسبوع السابق 480.21مقابل مستوى 

http://syrianexpert.net/?p=41988 

 

 ..”مصرف التوفير ينفي ” الشائعات المغرضة - 16

 :الخبير السوري  

يشاع حول إيقاف الفوائد على اإليداعات لدى  نفت مديرة مصرف التوفير هيفاء يونس ما 

المصرف، معتبرة  األمر مجرد إشاعات، وذلك ردا  على ما أثير مؤخرا  في بعض صفحات التواصل  

 .االجتماعي »فيسبوك« حول إيقاف الفوائد 

لـ»الوطن« أن حجم   من جانبه، بين مدير التخطيط واإلحصاء في المصرف محمد رائد مقداد 

مليار ليرة سورية، عما   30ى المصرف سجل زيادة حتى نهاية شهر آب الماضي بنحو اإليداعات لد 

مليار ليرة، قابلها سحوبات بنحو  170كانت عليه بداية العام الجاري، إذ سجلت حتى نهاية آب نحو 

 .مليار ليرة 140

ونّوه بأن المصرف مستمر بمنح التسهيالت االئتمانية وفق خطة عمله، والتوجهات الحكومية، وأنه  

ألف قرض  16.4مليار ليرة، منها  22.9ألف قرض بقيمة  29.2منذ بداية العام الجاري تم منح نحو 

يين بقيمة  آالف قرض تنموي للعسكر 10.8مليارات ليرة، ونحو  9.6تنموي للعاملين في الدولة بقيمة 

http://syrianexpert.net/?p=41988
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مليارات   5.3قرضا  ألصحاب المهن العلمية بقيمة  388مليارات ليرة، على حين تم منح نحو  7.3

 .مليون ليرة 651قرضا  للمتقاعدين بقيمة   1550ليرة، ونحو 

وكانت اإلدارة العامة لمصرف التوفير أعلنت عن نسب فوائد جديدة شملت عدة أنواع حسابات في  

توفير وحساب توفير األطفال والحسابات ألجل، وتم تطبيقها اعتبارا  من أول  المصرف ومنها حساب ال

% حتى مبلغ خمسة ماليين  7، بنسبة على الحساب الجاري صفر بالمئة، وحساب التوفير  2019تموز  

% حتى مبلغ خمسة ماليين ليرة سورية، على حين حسابات االدخار  7ليرة سورية، وحساب األطفال 

ألف ليرة   100أشهر، والحد األدنى لفتح الحساب  3% سنويا  للوديعة ألجل 7سبة )وديعة ألجل( فبن

ألف ليرة،  100% سنويا ، الحد األدنى لفتح الحساب 7أشهر نسبة الفائدة  6سورية، ووديعة ألجل 

 .ألف ليرة سورية 100% سنويا ، الحد األدنى لفتح الحساب أيضا  7ووديعة لمدة عام معدل الفائدة 

ألف ليرة،  200% سنويا ، والحد األدنى لفتح الحساب 7الوديعة لمدة سنتين فمعدل الفائدة  بينما

 .ألف ليرة 200% سنويا  وحد أدنى لفتح الحساب عند 7سنوات بمعدل فائدة  3وكذلك الوديعة ألجل 

هذا ويمنح المصرف قروضا  قصيرة األجل بهدف تمويل رأس المال العامل لكل الفعاليات 

ادية بمختلف أنواعها وطبيعتها على أن تكون المنشآت قائمة ومرخصة وتمارس نشاطها بشكل االقتص

فعلي، وذلك لتمكين المنشآت من شراء المواد األولية وزيادة قدرتها التشغيلية واستغالل الطاقة اإلنتاجية  

 .بالشكل األفضل

ب واإليداع عبر كل فروعه واستطاع مصرف التوفير أن يوفر للمتعاملين معه إجراء عمليات السح

فرعا  ومكتبا    60ومكاتبه، بغض النظر عن الفرع أو المكتب الذي بيده الحساب، إذ يضم المصرف 

 http://syrianexpert.net/?p=41955  .تنتشر في مختلف المدن السورية

 

بالمئة وتخفيض الرسوم الجمركية إلى النصف للمواد األولية..الصناعات   5قرض بفائدة  - 17

 ..الغذائية نحو دعم جديد 

 :الخبير السوري

بيّنت مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ريم حللي في تصريح لصحيفة الوطن، أن  

من ألفها إلى يائها هو توجه حكومي،   وضع خريطة غذائية تشمل كل أنواع الصناعات الغذائية وواقعها 

وقد قامت به المؤسسة، وحرصت فيه على مراعاة الربط بين الخطتين الزراعية والصناعية سعيا  إلى 

تحقيق األمن الغذائي والوصول إلى منتجات صناعية زراعية ذات ميزة تنافسية قادرة على تلبية  

 .وصوال  إلى تصدير الفائض   متطلبات السوق المحلية بالجودة والسعر المناسبين

http://syrianexpert.net/?p=41955


  M E A K-Weekly Economic Report                         الاقتصادي الأسبوعي                             التقريرم ع ك 

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

31 

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

حللي بينت أن هناك خطوات علمية ومتابعة سوف تترجم إلى برامج ومشاريع تقدمها المؤسسة 

بإشراف الوزارة، منها على المستوى اإلستراتيجي ومنها تنفيذي يتطلب حل المشكالت الموجودة على  

ض بواقع المؤسسة، تتضمن  أرض الواقع، إذ تم وضع مصفوفة تنفيذية تتضمن برامج زمنية للنهو

 .مقترحات للمعالجة، إضافة إلى وضع تقارير دورية لرئاسة مجلس الوزراء عما تم تحقيقيه

وهدفت الخريطة الزراعية الصناعية لتحقيق تنمية جغرافية صناعية مستدامة على مستوى  

غيرها ضمن   المحافظات لمعرفة موارد كل محافظة واستثمارها، سواء كانت زراعية أم صناعية أو

مشاريع، وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه المشاريع من قبل الحكومة بل يمكن أن تنفذها المؤسسة أو  

القطاع الخاص أو بالتشاركية، ومن ضمنها تقديم مقترحات هي بمنزلة محفزات وهذا يتطلب تشريعا ، 

صناعة الغذائية لكل شركة حتى إضافة إلى ذلك تناولت الخريطة آلية جديدة لتطوير المؤسسة العامة لل

 .المتوقفة منها

وذكرت حللي أن هناك جملة من الصعوبات والمعوقات التي تعاني منها المؤسسة والتي أكدت 

الحكومة ضرورة تجاوزها، وأهمها التسعير اإلداري المرتبط بالمحاصيل الزراعية الذي له تأثير على  

اإلنتاج، إضافة إلى ضعف القدرة التسويقية بسبب انخفاض  تنافسية المنتج، وينعكس على ارتفاع تكاليف  

اعتماد بند الدعاية واإلعالن وعدم المرونة بمنح المحفزات التشجيعية لبيع المنتجات لجهة محدودية  

الصالحيات الممنوحة لمجلس اإلدارة واللجان اإلدارية في الشركات وضعف في الكوادر الفنية 

 .المؤهلة

يابا  للمنافسة مع القطاع الخاص لكون التشريعات الناظمة لعمل الشركات ورأت حللي أن هناك غ

الصناعية العامة مغايرة تماما  آلليات العمل في القطاع الخاص، إضافة إلى التهرب الضريبي في بعض 

المنشآت الصناعية الخاصة ناهيك عن التالعب بالمواصفات القياسية في بعض المنشآت الصناعية في  

 .خاص القطاع ال

وأشارت حللي إلى أن الصناعات الغذائية تشكل رديفا  أساسيا  لإلنتاج الزراعي في تحقيق األمن  

الغذائي الوطني، وذلك من حيث أهميتها في تلبية احتياجات التنمية المستدامة، وزيادة الدخل القومي  

زان التجاري وتأمين القطع  بفعل الزيادة الناجمة عن القيمة المضافة، إضافة إلى المساهمة في دعم المي

األجنبي من خالل تصدير المنتجات الزراعية المصنعة، وتعزيز وتنشيط االستثمار في هذا القطاع 

 .يؤدي إلى تكامل التخطيط الزراعي والصناعي في مناطق اإلنتاج

ومن أهداف الخريطة بحسب حللي استثمار الموارد المحلية من الناتج الزراعي واستكمال سلسلة  

لقيمة المضافة للمنتج النهائي وصوال  إلى منتجات صناعية غذائية ذات ميزة تنافسية قادرة على تلبية  ا
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متطلبات السوق المحلية بالجودة والسعر المناسب والعمل على تصدير الفائض والمساهمة في تحسين  

 .الميزان التجاري

الصناعات الغذائية المطلوبة حسب األهمية  وأشارت إلى أن اآللية التنفيذية تتم ضمن معايير تقييم 

ونسبة المواد الزراعية من المواد األولية للصناعة المستهدفة وحاجة السوق. إضافة إلى األنشطة التي  

تُغني عن االستيراد بهدف تحقيق بدائل المستوردات بمنتج ذي مواصفة قياسية وأسعار تنافسية تراعي 

 .على مستوى القطر وحسب الميزات التنافسية لكل محافظة  التوزع الجغرافي لألنشطة الصناعية

 مزايا مقترحة 

تضمنت الخريطة أهم المحفزات المقترحة لكل صناعة، ومنها إعفاء احتياجات المشروع الالزمة  

إلقامته وتطويره وتوسيعه من اآلالت والتجهيزات والمعدات من الضرائب والرسوم المالية والبلدية  

بالمئة مع تسهيالت في الدفع،  5مع منح المستثمر قرضا  إلقامة المشروع بفائدة  والجمركية وغيرها،

بالمئة على المواد األولية ومدخالت اإلنتاج الالزمة  50إضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 

ات لهذه الصناعة ولمدة ثالث سنوات من بدء اإلنتاج، وإعفاء من ضريبة الدخل الحقيقية لمدة ثالث سنو

من تاريخ بدء اإلنتاج، وتخفيض قيمة األرض المخصصة للمشروعات إلى النصف في حال بدء اإلنتاج  

 .خالل عامين من تاريخ تسليم األرض وذلك في حال كان التخصص في المدن الصناعية

وتضمنت أيضا  محفزات أقل أهمية من السابقة، تضمنت منح المستثمر قرضا  إلقامة المشروع 

بالمئة على المواد  30بالمئة وبتسهيالت في الدفع، وتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة  7ر بفائدة تقد 

األولية ومدخالت اإلنتاج الالزمة لهذه الصناعة ولمدة ثالث سنوات من بدء اإلنتاج، وإعفاء من ضريبة  

ة الدخل الحقيقية لمدة سنتين من تاريخ بدء اإلنتاج، وتم تأكيد تخفيض قيمة األرض المخصص

بالمئة في حال بدء اإلنتاج خالل عامين من تاريخ تسليم األرض وذلك في حال    25للمشروعات بقيمة  

 http://syrianexpert.net/?p=41419 .كان التخصص في المدن الصناعية

 

 !! ظاهـرة معرض دمشق الدولي ..لماذا النتوسع بها  - 18

 بديع عفيف  - 2019/ 08/ 20الثالثاء,  SNS رأي 

ال شك أن معرض دمشق الدولي أصبح حدثا  مهما  ينتظره الكثيرون صيف كل عام، و لمكانه القديم  

وسط العاصمة دمشق نكهة ال تنسى. في دورته األولى بعد سنوات الحرب والعدوان على سورية،  

http://syrianexpert.net/?p=41419
http://sns.sy/ar/taxonomy/term/6
http://sns.sy/ar/taxonomy/term/6
http://sns.sy/ar/taxonomy/term/6
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وللمدن    أصبحت إقامة المعرض تقريبا  غاية بحدّ ذاتها ورمزا  لعودة األمن واالستقرار لمحيط العاصمة

السورية وانقشاع ظالم اإلرهاب ووحشيته. و بذلت الوزارات والجهات المعنية جهودا  جبّارة لتنظيم  

وإقامة المعرض في دوراته األخيرة. وهناك جهود حثيثة ــ كما هو واضح ــ هذا العام لجعل المعرض 

ألوضاع السياسية والضغوط  أكثر تطورا  ومشاركة وتنوعا  وحضورا  داخليا  وخارجيا . وبالطبع فإن ا

 الغربية تترك أثرها على مشاركة عدد من الدول، بل وتمنع هذه المشاركة. 

ولنا أن نسأل بعدما تمرس المعنيون في تنظيم المعرض، عّما سيكون بعد المعرض، ماذا بعد انتهاء 

د منها؟ هل هناك  الحدث؟ هل يتم البدء بالتحضير للمعرض القادم؟ هل نكتفي بالظاهرة أم نسعى لنستفي

لجان متابعة لتقييم المعرض وأهمية إقامته والمشاركة فيه، ليس كظاهرة سياحية وإعالمية فحسب، 

رغم أهمية هذا الجانب، بل كنشاط اقتصادي متنوع يخدم االقتصاد والتطور في البلد، ويساهم في إعادة 

عقود جديدة...؟ بل هل تم األخذ اإلعمار عبر استقدام خبرات ومعارف جديدة وعقد اتفاقات وإبرام 

 بالحسبان هذه المسائل عند دعوة الفعاليات االقتصادية للمشاركة في المعرض؟

ما تناولته وسائل اإلعالم حتى اآلن، رّكز على تنظيم المعرض ونجاح ذلك وعدد المشاركين  

المعرض؛ ما هي  وزيادتهم وتنوعهم، ولكن لم يتم التركيز على ماذا سنجني من المعرض؛ أي ما بعد 

النتائج التي سنحصل عليها؛ ال يجوز أن ينتهي المعرض بانتهاء فعالياته في السادس من أيلول. ال بد  

من دراسة كل الجوانب المتعلقة به؛ تقييم نقاط الضعف ونقاط القوة، ما هي الفوائد والعائدات، أي 

ين االقتصاد السوري، كيف يمكن  الجوانب كانت بدون جدوى، كيف يمكن استثمار المشاركات في تحس

 اكتساب المزيد من الخبرات ونقل التكنولوجيا الجديدة إلى سورية... الخ. 

ولماذا النفكر في توسيع هذا النشاط االقتصادي الهام ليشمل محافظات سورية أخرى تتميز كل  

ها االقتصادي  منها بنشاط اقتصادي مختلف , بحيث يكون لكل محافظة معرضها الدولي المرتبط بنشاط

مثال  السويداء وعنبها وتفاحها, لماذا اليكون لها معرض دولي يختص بتصنيع هذه المنتجات الزراعية  

الهامة, ونتبادل الخبرات مع المشاركين في معرض السويداء... وهكذا األمر مع الالذقية وحمضياتها  

 وزيتونها والمحافظات األخرى ...

نهايتها وعلينا بذل المزيد من الجهود للبدء بإعادة اإلعمار واالقالع من جديد الحرب شارفت على   

ومواكبة التطور بعد سنوات من الجمود والمراوحة المكلفة، والمعرض يفتح نافذة مهمة على الداخل 

           والخارج لمعرفة القدرات الكامنة والمتاحة التي يمكن االستفادة منها..!!

http://sns.sy/ar/node/134788 

 

http://sns.sy/ar/node/134788
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 2019نتائج قياسية لبنك سورية الدولي اإلسالمي في النصف األول   - 19

: أعلن بنك سورية الدولي اإلسالمي، البنك الرائد في سورية عن  2019ايلول  15\دمشق –سورية 

، حيث ارتفع صافي الربح المحقق  2019تحقيق نتائج مالية قياسية في النصف األول من العام الجاري  

ك بعد مليار ليرة سورية مقارنة بالنصف األول من العام السابق وذل 2.9% ليصل إلى نحو 66بنسبة 

اقتطاع الضريبة ودون احتساب أثر إعادة تقييم القطع البنيوي، وبلغت نسبة العائد على حقوق  

% بالنصف األول من العام السابق، وبذلك فإن ربح السهم الواحد 5.9% مقارنة بنحو  9.37المساهمين  

ي للبنك في  ، كما وصل إجمالي الدخلي التشغيل2019ليرة في النصف األول من العام  21بلغ نحو 

 .مليارات ليرة سورية 8إلى حوالى   2019الستة أشهر األول من العام  

% حتى نهاية النصف األول من العام  59وفي جانب الموجودات حقق البنك نموا  بنسبة بلغت نحو  

مليار ليرة في نهاية   366مليار ليرة مقابل  583ليتخطى مجموع أصول البنك حاجز  2019الجاري 

مليار ليرة    329مليار ليرة مقابل    540بينما وصل إجمالي اإليداعات لدى البنك إلى نحو    ،2018العام  

مليار ليرة   30.5%، كما بلغ مجموع حقوق المساهمين نحو 64وبنسبة نمو مقدارها  2018في نهاية 

نحو  بمعدل نمو  2018مليار ليرة في نهاية العام  27.5مقابل   2019في نهاية النصف األول من العام  

 2019مليار ليرة حتى نهاية النصف األول  259%، كما بلغ صافي المحفظة التمويلية للبنك نحو 11

 .%113وبنسبة نمو بلغت نحو   2018مليار ليرة سورية في نهاية العام  121مقابل  

ويحتفظ البنك بمخصصات واحتياطيات كافية لمواجهة مخاطر اإلئتمان، بناء على المعايير  

(  9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم  30لعالمية )معيار المحاسبة المالية اإلسالمي رقم المحاسبية ا

والمعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي، األمر الذي يعزز قدرة البنك في المحافظة على مركزه 

 .المالي القوي

إننا نشعر بالفخر لتمكن وفي تعليقه على هذه النتائج قال السيد بشار الست الرئيس التنفيذي للبنك: 

، وسنواصل  2019البنك من تسجيل رقم قياسي في جانب صافي األرباح في النصف األول من العام 

تحقيق النمو في نتائج أعمالنا، األمر الذي ينعكس في الزيادة المستمرة لحصة بنك سورية الدولي 

 .اإلسالمي في السوق السورية

جاءت مدعومة بتحسن أداء أنشطة التمويل وجودة األصول،  وأكد الست على أن النتائج المحققة 

وأضاف: يمكننا االستفادة من المكانة الراسخة للبنك في السوق السورية والقاعدة الرأسمالية والسيولة 

 .القوية واغتنام الفرص المتاحة من أجل تحقيق نتائج أفضل في الفترات القادمة بإذن هللا تعالى
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ضا  تحقيق التقدم على صعيد تقديم منتجات وخدمات مصرفية متطورة  وأضاف الست: سنواصل أي 

 .بشكل كبير للمتعاملين تفضي إلى منحهم تجربة مصرفية مميزة

وكان بنك سورية الدولي اإلسالمي قد قام بتوزيع أرباح الودائع اإلستثمارية عن النصف األول من  

حيث وصلت نسبة العائد على الودائع بالليرة  وهي األعلى منذ انطالق عمل البنك،    2019العام الجاري  

%(، في حين بلغت نسبة العائد الموزعة على الودائع ألجل 9السورية وألجل ثالث سنوات نحو ) 

%( نسبة العائد على الودائع ألجل سنة واحدة، وتعد هذه 8.5%( وبلغت نحو ) 8.75سنتين حوالي )

 ستثمارية في القطاع المصرفي السوري النسب من أفضل العوائد الموزعة على الودائع اال

من خالل توزيع أسهم مجانية على مساهميه بنسبة   2019وقام البنك بزيادة رأسماله في العام 

  2010للعام    3مليار ليرة سورية، األمر الذي يحقق متطلبات القانون رقم    15% تقريبا  ليصل إلى  9.48

 .مليار ليرة سورية 15  التي تقضي برفع رأسمال المصارف اإلسالمية ليصبح

% من  40وفيما يتعلق بأداء سهم البنك في بورصة دمشق فقد استحوذ سهم البنك على مانسبته 

، 2019إجمالي قيمة التداول في سوق دمشق لألوراق المالية في النصف األول من العام الجاري 

لي قيمة التداول في السوق  مليارات ليرة سورية من إجما  3.8وبلغت قيمة التداول على سهم البنك نحو  

 .مليار ليرة سورية  9.6المالية البالغة خالل الفترة حوالي 

 المصدر: بنك سورية الدولي اإلسالمي 

 

 ..وزير المالية يصدر قرارات مفاجئة و ” تبديل طرابيش” في مالية دمشق  - 20

 :الخبير السوري  

دمشق صدرت مؤخرا  عن وزارة المالية من  قرارات نقل مفاجئة لرؤساء أقسام في مديرية مالية 

دون علم الهيئة العامة للضرائب والرسوم، المفترض أن تبدي رأيها في مشروع كهذا، ولكن القرارات 

صدرت ولم تحمل سوى توقيع وزير المالية، ليقتصر دور الهيئة بعد ذلك فقط على تسجيلها في الديوان  

 .ومنحها أرقاما  وتواريخ

المذكورة على تكليف كل من غيث عبود برئاسة قسم االستعالم الضريبي في  وشملت القرارات 

»مالية دمشق« بعد أن كان رئيسا  لدائرة اإلنفاق االستهالكي، وتكليف حسان حواصلي برئاسة قسم  

الدخل المقطوع بدال  من زيدون حامد، ويحيى علولو رئيسا  لوحدة كبار المكلفين بدال  من عازر دحدل 

 .ح رئيسا  لقسم متوسطي مكلفي الدخل بديال  عن نبيل طويرالذي أصب
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وحسب مدير مسؤول في مالية دمشق أن هذه التنقالت أحدثت خرقا  في آلية اختيار األشخاص  

إلدارة المفاصل المهمة في مديريات المالية بشكل عام، والسيما في مديرية مالية دمشق األكبر واألوسع  

أحبطت أحالم    -حسب المصادر-المديريات في المحافظات، وهذا الخرق  نشاطا  وتحصيال  على مستوى  

بعض الساعين إلى تسلم هذه المناصب ممن ليست لديهم الجدارة والكفاءة إلدارتها، ومن يدقق في 

القرارات الصادرة يجد أنها استندت إلى القوانين الناظمة واألنظمة النافذة إلجراء التنقالت اإلدارية في 

 .عامةالجهات ال

وللمرة األولى في تاريخ مديرية مالية دمشق تصدر قرارات تنقالت إدارية بسرية تامة لكونها  

تتعلق بمناصب عمل حساسة ال يمكن تقليدها ألي شخص ليست لديه الخبرة في إدارة الملفات الضريبية  

الية دمشق التي  وتاليا  تحقيق نسبة إنجاز جيدة في العمل، وهو ما يعكس وجهة نظر إدارة مديرية م

ترى أن هذه التنقالت عادية وطبيعية, ومن المفترض أن تجري بين الفينة واألخرى بعد تقييم شامل  

لعمل األشخاص الذين يتولون إدارة بعض المفاصل المهمة على مستوى العمل الضريبي بعيدا  عن أي  

يار األشخاص المؤهلين ومن تدخالت خارجية تؤثر في خطط اإلدارة في تقويم العمل وإنجاحه عبر اخت 

ذوي الخبرة اإلدارية والضريبية، ومن جهة أخرى ال يمكن النظر إلى نقل رئيس قسم لقسم آخر على  

أنه مسألة سلبية، وهو ليس انتقاصا  من خبراتهم أو دليال  على وجود شبهات تشوب عملهم، بل على  

وتتم االستفادة من خبراتهم في تطوير   العكس تماما ، هناك رؤساء أقسام ناجحون في إدارة أقسامهم

 .عمل بعض األقسام األخرى

ويمكن اعتبار القرارات المذكورة إجراء يسجل لوزارة المالية منعا  لتدخل أي أطراف خارجية في  

 http://syrianexpert.net/?p=42115 .اختيار المفاصل المهمة
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 أخبار اقتصادية قصيرة:  -خامسا  

 حكومة لبنان تكشف "خطوات مؤلمة" إلنقاذ االقتصاد  - 1

 أبوظبي  -وكاالت  

 زعزعت أزمة لبنان الثقة في نظامها المصرفي 

أفادت نسخة من بيان وزاري ختامي اطلعت عليها وكالة رويترز أن الحكومة اللبنانية أقرت خطة 

تتضمن خفض أسعار الفائدة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وأخذ "خطوات مؤلمة" مع  إنقاذ مالي 

 .الحرص على عدم المساس بذوي الدخل المنخفض 

ووافق مجلس الوزراء على البيان الختامي اليوم الخميس، بتعديالت طفيفة على مسودة حصلت 

 .م في اقتراع على الثقةعليها رويترز يوم األحد، وسيعرضها على البرلمان األسبوع القاد 

تقول يجب خفض الفائدة على القروض  بنانيةالحكومة الل" الوزاري الختامي وجاء في نسخة البيان

الحكومة اللبنانية ستتواصل مع  " وأضافت  ."والودائع إلنعاش االقتصاد وخفض تكلفة الدين العام

استعادة االستقرار   كما ستعمل الحكومة على  ."المانحين الدوليين لتدبير قروض ميسرة وتمويل للخزانة

ملة واستخدام البنوك احتياطياتها وبيع استثماراتها في  المصرفي بسبل تشمل إعادة الهيكلة والرس

وأردفت قائلة "ال بد من بعض الخطوات المؤلمة، لكنها ستعمل على الحد من أثرها على   .الخارج

في   الثقة في نظامها المصرفي وزادت مخاوف المستثمرين لبنان وزعزعت أزمة ."محدودي الدخل

 .تحت واحد من أثقل أعباء الدين في العالم بلد، يئن

في التوصل إلى خطة إنقاذ منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري   اللبنانيون وأخفق السياسيون

 .ضد الفساد في مؤسسات الدولة احتجاجات  في أكتوبر الماضي، بعد 

https://www.skynewsarabia.com/business/1318841-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-

%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-

%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%94%D9%84%D9%85%D8%A9-

%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-

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

 

 موريتانيا.. الرئاسة تعلن إنشاء مجلس أعلى لالستثمار - 2

   –نواكشوط/ محمد البكاي/ األناضول  

 لالستثمار في البالد.أعلنت الرئاسة الموريتانية، في مرسوم صدر الجمعة، إنشاء مجلس أعلى 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/business/1318841-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%94%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.skynewsarabia.com/business/1318841-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%94%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.skynewsarabia.com/business/1318841-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%94%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.skynewsarabia.com/business/1318841-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%94%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.skynewsarabia.com/business/1318841-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%94%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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وقالت الرئاسة في بيان اطلعت عليه األناضول، إن المجلس األعلى لالستثمار يهدف إلى اإلسهام  

في إقامة اقتصاد تنافسي متنوع منفتح على القطاع الخاص وقادر على خلق فرص العمل والقيمة 

مال ودعم تنافسية االقتصاد، كما يهدف إلى تسريع وتيرة التطور في مجال تحسين مناخ األع  المضافة.

 وتوفير إطار مالئم للتشاور بين القطاعين العام والخاص.

وأشار البيان أن المجلس سيساهم أيضا في ترقية فرص االستثمار من خالل تحديد اإلجراءات 

المحفزة المالئمة له، والمشاركة في تصور ومتابعة تنفيذ كل اإلصالحات التشريعية والتنظيمية  

يناير/ كانون الثاني الماضي قال الوزير    29وفي    ية والمؤسسية الهادفة إلى ترقية االستثمارات.واإلدار

بالمئة    6.9األول إسماعيل بده الشيخ سيديا، إن اقتصاد بالده “حقق نتائج جيدة ووصلت سنة النمو إلى  

   .2020بالمائة في   6.3″، على أن يتباطأ إلى 2019في 

بالمائة في   3البرلمان حول سياسية حكومته، أن نسبة التضخم بلغت    وأفاد خالل عرض قدمه أمام

  7وتحاول موريتانيا تعزيز معدالت النمو فوق  .2020بالمائة في  3.4، على أن تصعد إلى 2019

بإشراك القطاع الخاص في المشاريع   2018بالمائة، بعد سنوات من التراجع الحاد؛ إذ اتخذت قرارا منذ  

 كومية. االستراتيجية الح

https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-

%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-

%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a3%d8%b9%d9%84/ 

 

 عملة جديدة.. تقاوم الماء وصديقة للبيئة مصر تعلن عن  - 3

 الجنيه المصري   

   2020مارس  7   أبوظبي –سكاي نيوز عربية 

قال نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، الجمعة، إن البنك سيبدأ في طبع عملة  

 ."جنيهات" من مادة "البوليمر 10بالستيكية من فئة " 

ستظهر خالل الفترة المقبلة مع بدء عمل مطبعة البنك المركزي  العملة الجديدة وأشار نجم إلى أن

 .ة اليوم السابع المصرية، وفقا لصحيف العاصمة اإلدارية الجديدة المصري الجديدة في

https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a3%d8%b9%d9%84/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a3%d8%b9%d9%84/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a3%d8%b9%d9%84/
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&contentId=1326334
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&contentId=1326334
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&contentId=1326334
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&contentId=1326334
https://www.skynewsarabia.com/business/1206146-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%94%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%9F
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المصارف  وأكد جمال نجم، على هامش مشاركته في منتدى رؤساء إدارات المخاطر في

أضعاف العمر االفتراضي لنظيرتها   3تتميز بأنها تدوم  النقود البالستيكية ، أنالغردقة بمدينة العربية

 .الورقية أو البنكنوت 

مك األقل، وتتيح عمرا افتراضيا وحسب الخبراء تتميز النقود البالستيكية بالمرونة والمتانة والس

أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء،    3أطول يصل إلى نحو  

وأقل في درجة تأثرها باألتربة، وهى صديقة للبيئة، وذات قابلية أقل كثيرا في التلوث مقارنة بفئات 

 .التزييف والتزوير النقد الورقية المتداولة، باإلضافة إلى صعوبة

https://www.skynewsarabia.com/business/1326334-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-

%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-

%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-

%D9%88%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%94%D8%A9 

 

 مليون دوالر شهريا  كلفة مستلزمات الطاقة200المهندس خميس :  - 4

 : الخبير السوري 

إلى   المهندسينخالل مؤتمر نقابة   عماد خميس في كلمته  لفت رئيس مجلس الوزراء المهندس

أن “استهداف قطاع الطاقة أدّى إلى توقّف اإلمدادات”. وأشار إلى أن حاجتنا من “مستلزمات الطاقة 

مليون دوالر، وهذا المبلغ ال يشمل الغاز المستخدم لتوليد الطاقة في  200تبلغ كل شهر بحدود الـ 

  300ت المتوقفة كافة، سيكلفنا األمر محطات توليد الكهرباء”. كما بيّن أنه “إذا أردنا تشغيل المحطا

 .”مليون دوالر

وأشار خميس إلى أنه “يتساءل البعض أين الخدمات واالقتصاد ومتطلبات المواطن السوري، ولكن  

سنوات من الحرب، نعلم أننا أفضل واقعا من باقي الدول”.   8عندما نقارن سورية التي تعّرضت لـ 

ر مؤسساتها، ولكن يجب أن نقول أنه ال يوجد قطاع ضمن الحكومة  وأّكد أن “الحكومة تتابع باهتمام عب

 http://syrianexpert.net/?p=39066     متابعات  .”إال وبدّل أولوياته

 

 2018معدل البطالة في العالم عام   - 5

الوطني الخاص بدولة معينة، أو حسب تعريف منظمة  يمكن تعريف معدل البطالة إما بالتعريف  

  .(OECD) أو تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (ILO) العمل الدولية

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&contentId=1326334
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&contentId=1326334
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9&contentId=1326334
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&contentId=1326334
https://www.skynewsarabia.com/business/1326334-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%94%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1326334-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%94%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1326334-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%94%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1326334-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%94%D8%A9
http://syrianexpert.net/?p=39066
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ويشير معدل البطالة من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إلى عدد األشخاص العاطلين عن  

 عاملين والعاطلين(.  العمل كنسبة مئوية من القوة العاملة )إجمالي عدد األشخاص ال

، ف "العاطلون" هم أولئك األشخاص الذين ال يعملون  (ILO)ووفق ا لتعريف منظمة العمل الدولية  

 حالي ا ولكن لديهم االستعداد والقدرة على العمل مقابل أجر، والذين يبحثون عن عمل.  

 %.  5.0بنسبة  2018قدر معدل البطالة في العالم عام  

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/res/index.htm 

 

 

 انتهى التقرير 

The report ended 

Raport się zakończył 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/res/index.htm&source=datasetsearch
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  · ٢٠١٦نوفمبر   ٨ مفاهيم اقتصادية

 ما الذي يعنيه مبادلة العملة المحلية؟ 

ادالت النقدية، هي عبارة عن اتفاقية ثنائية تسمح لدولة ما بتبادل عملتها مع دولة أخري اتفاقية التب

وتتزايد أهمية تلك العملية في ظل تفاقم عدم االستقرار االقتصادي العالمي، حيث تساعد سياسة مبادلة  

ام أي مخاطر  العمالت في استقرار السوق المالية للدولتين المعنيتين عبر تحسين أوضاع عملتيهما أم

 .اقتصادية عالمية وتساعد على تعزيز التعاون االقتصادي والمالي بينهما

  2008والمثال الواضح على اتفاقية تبادل العملة بين كوريا والواليات المتحدة المعقودة في عام 

ة على  كوريا المركزي وبنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي، التي أدت إلى قدرة كوريا الجنوبي بين بنك

شراء الدوالر األمريكي بالعملة الكورية على أن يتم بعد فترة محددة تبادل نفس الكمية بالمعدل المتفق 

 .عليه

وقد أدت هذه اإلتفاقية إلى رفع احتياطي النقد األجنبي في كوريا وهو ما أسهم في وقف االنخفاض في 

 .شى بشدة من حدوث شح في السيولةسعر العملة الكورية التي كانت تعاني بشدة في ذلك الوقت وتخ

أشهر وقعت الصين والمغرب اتفاقا لمبادلة العملة المحلية قيمته عشرة مليارات يوان لمدة  4قبل نحو 

سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين لتنضم المغرب لنحو ثالثين دولة وقعت معها الصين تلك   3

اليوان" العملة العالمية الرئيسية المقبلة، حيث تشكو  اإلتفاقية في إطار سعيها إلى أن تصبح عملتها "

وفي نهاية العام الماضي أدرج  .الصين النظام المالي العالمي الحالي المرتكز على الدوالر األمريكي

 .صندوق النقد الدولي اليوان في سلة من أربع عمالت يستخدمها الصندوق

ر واليورو والعمالت الرئيسية األخرى كعملة  وتزداد التوقعات بأن يصعد نجم اليوان لينافس الدوال

ويعتبر إدراج اليوان إلى جانب الدوالر واليورو والجنيه اإلسترليني والين الياباني في سلة   .عالمية

الصندوق رمزا النتصار بكين يعكس قوتها المتنامية في العالم كثانية أكبر اقتصاد، واعترافا بسعيها  

 .لتحرير عملتها

https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-

z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJ

C3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-

https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARDzUSEmghHMP6z3q4oD1BR7TFtXkJVsd4za7QXkQuXMDgfEiawLlZclJ14TDkiIyA5wYeSZ1XCH7rgJ&hc_ref=ARTe5yj6kQuOspfkBIaPzRn6Yr5M6kDx99WDzuC-EATGkjuosJ_KCrFpohoIDRMNIN4&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDqfiPxDfQWC7GYU298-dfgl2I-zUa7c5N9PcLi9dh4EOSEGZgpPrY6GhrXRMSjj9XcqtQmB1pndWqtdj1sa5J8G6t7ox8OeEzHpi98IPzJK-WO5iVBe41WiZ_JD6n5mNs1vpT5NX6QbnjaPiALcxO1s7iYwHF_evcyT9g9Ogh192s2qAuOxXGbkC23u0xtuC8aFZhOKlgY8jpG2FIZUiy_TvRwBqpmmJXNV_1_RsvnDYuFRKzj7ujm3za1eO0wawpb87qukBOrHkMhJgZ_Hca3yL0cqQQbwPR4H3ibE3P0kNcmUq5nuHSsfABOQOO8eer6noxDXBU-YGUGFvhnVA
https://www.facebook.com/learneconomy/posts/1135082913234734?__xts__%5B0%5D=68.ARDqfiPxDfQWC7GYU298-dfgl2I-zUa7c5N9PcLi9dh4EOSEGZgpPrY6GhrXRMSjj9XcqtQmB1pndWqtdj1sa5J8G6t7ox8OeEzHpi98IPzJK-WO5iVBe41WiZ_JD6n5mNs1vpT5NX6QbnjaPiALcxO1s7iYwHF_evcyT9g9Ogh192s2qAuOxXGbkC23u0xtuC8aFZhOKlgY8jpG2FIZUiy_TvRwBqpmmJXNV_1_RsvnDYuFRKzj7ujm3za1eO0wawpb87qukBOrHkMhJgZ_Hca3yL0cqQQbwPR4H3ibE3P0kNcmUq5nuHSsfABOQOO8eer6noxDXBU-YGUGFvhnVA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/learneconomy/posts/1135082913234734?__xts__%5B0%5D=68.ARDqfiPxDfQWC7GYU298-dfgl2I-zUa7c5N9PcLi9dh4EOSEGZgpPrY6GhrXRMSjj9XcqtQmB1pndWqtdj1sa5J8G6t7ox8OeEzHpi98IPzJK-WO5iVBe41WiZ_JD6n5mNs1vpT5NX6QbnjaPiALcxO1s7iYwHF_evcyT9g9Ogh192s2qAuOxXGbkC23u0xtuC8aFZhOKlgY8jpG2FIZUiy_TvRwBqpmmJXNV_1_RsvnDYuFRKzj7ujm3za1eO0wawpb87qukBOrHkMhJgZ_Hca3yL0cqQQbwPR4H3ibE3P0kNcmUq5nuHSsfABOQOO8eer6noxDXBU-YGUGFvhnVA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJC3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-T1cK4XOO-fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG38fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww
https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJC3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-T1cK4XOO-fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG38fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww
https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJC3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-T1cK4XOO-fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG38fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww
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hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-

Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-

T1cK4XOO-

fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG3

8fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww 

 

  · ٢٠١٦أغسطس  ٢٢  مفاهيم اقتصادية

 ي اإلجمالي؟ ما الفرق بين الناتج القومي اإلجمالي والناتج المحل

الناتج القومي االجمالي: قيمة السلع والخدمات في االقتصاد القومي في فترة زمنية معينة أو فترة  

مالية معينه، والسلع والخدمات هنا التي ينتجها أيادي وطنية داخل حدود الوطن و خارج حدود الوطن  

لسلع والخدمات في االقتصاد القومي  الناتج المحلي االجمالي: قيمة ا  .ولكن عوائد عوامل اإلنتاج وطنية

في فترة زمنية معينة أو فترة مالية معينة، والسلع و الخدمات هنا التي تنتجها الدولة داخل إقليمها 

 .وحدودها بأيادي وطنية أو اجنبيه ولكنها داخل حدود الدولة

https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-

z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJ

C3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-

hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-

Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-

T1cK4XOO-

fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG3

8fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww 

 

 : أنهل تعلم   مفاهيم اقتصادية

 لتر تقريبا  159سعة برميل النفط الخام :  *

لتر كيروسين،   15لتر ديزل،  32لتر بنزين،  70مكونات برميل النفط الخام بحسب الكميات : *

%  9% ديزل، 20% بنزين، 44مكونات برميل النفط الخام بحسب النسب :  .لتر مواد أخرى 42

 .% المواد األخرى27كيروسين،  

غاز مسال وغير مسال، فحم بترولي، زيت وقود، اسفلت، شحوم، مواد سائلة،  المواد األخرى : 

 .مواد بتروكيميائية، علما بأن هذه الكميات والنسب تتفاوت بأجزاء بسيطة حسب نوع النفط

 .% تكلفة التوزيع  12% تكلفة التكرير،  12التكلفة المضافة لكل برميل : 

https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-

z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJ

C3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-

hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-

https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJC3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-T1cK4XOO-fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG38fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww
https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJC3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-T1cK4XOO-fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG38fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww
https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJC3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-T1cK4XOO-fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG38fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww
https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJC3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-T1cK4XOO-fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG38fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww
https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJC3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-T1cK4XOO-fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG38fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww
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