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

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

1 

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

 2020/  284م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 

 أخبار االقتصاد السوري

 إعداد الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

  ,April 26  2020 ، نيسان  26األحد 

M E A K -Weekly Economic Report No. 284 /2020 

prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry 

 

 أرسل لسيادتكم:  تحية طيبة، 

 2020/  284م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 

  ,April 26  2020 ، نيسان  26األحد 

 أخبار االقتصاد السوري

 هنا       التقرير كامالً أضغطللحصول على 

 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. 

 

 

http://almustshar.sy/%d9%85-%d8%b9-%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-284-2020/
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 ..”رفع الفوائد لصالح مودعي القطع األجنبي في “التجاري السوري  - 1

 :الخبير السوري  

حّرك المصرف التجاري السوري أسعار الفائدة على ودائع القطع األجنبي لديه بالعمالت الثالث 

تشهد تغيراً في معدالت فائدة ودائع )الدوالر واليورو والجنيه اإلسترليني( بعد فترة من الكمون لم 

القطع وهي الفترة التي شهدت تقلبات في أسعار الصرف في السوق الموازية نتيجة دخول الحرب 

االقتصادية التي تُشن على سورية مرحلة جديدة هدفها الرئيسي الليرة السورية باعتبارها احد الرموز 

 .والكرامة الوطنية

ً لقرار التجاري السوري فقد دخلت معدالت الفوائد المدينة المطبقة على الودائع بالعمالت   ووفقا

األجنبية حيز التنفيذ والعمل بها اعتباراً من الثاني من تشرين األول الجاري، ضمن أربعة من  

آالف دوالر أو ما يعادلها، بالتوازي   3االشتراطات التي تشمل أن يكون الحد األدنى للوديعة الجديدة 

ار ودائع اليورو لمدتين اثنتين هما الشهر واألشهر الثالثة، ناهيك عن إلغاء الودائع ألجل مع إلغاء القر

تسعة أشهر ولكافة العمالت الثالث محل القرار، كما أوجب القرار محدداً رابعاً يقضي بسريان احتساب  

 .الفوائد اعتباراً من تاريخ يوم العمل التالي لتاريخ فتح الوديعة

معدالت الجديدة للفائدة المدينة على ودائع اليورو والجنيه االسترليني والدوالر فقد  وفيما يتعلق بال

حدد قرار المصرف التجاري السوري معدل الفائدة على وديعة الشهر الواحد من الدوالر بمقدار  

% أما اليورو  0,71% في حين بلغ معدلها على وديعة الجنيه االسترليني لنفس الشريحة الزمنية  3,03

لم يحدد القرار معدل فائدة لودائعه الشهرية، وضمن ذات السياق حدد التجاري السوري معدل الفائدة ف

% في حين بلغت هذه النسبة على وديعة  0,67على وديعة الجنيه االسترليني لمدة ثالثة أشهر بمقدار 

عة اليورو لمدة ثالثة %، وكما حال سابقتها لم يتضمن القرار معدل فائدة لودي 3,10الدوالر لنفس الفترة  

 .أشهر

كما تضمن القرار معدل الفائدة على ودائع العمالت الثالث لمدة ستة أشهر والتي حددها القرار 

% لودائع اليورو، أما الجنيه االسترليني فقد بلغ معدل الفائدة 0,59% لودائع الدوالر و 3,36بمقدار 

قرار معدالت الفائدة على ودائع األشهر األثني  %، كما تضمن ال0,83المدينة على وديعته لنفس الفترة  
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% أما الدوالر فقد بلغ معدل 0,89% في حين تبلغ للجنيه االسترليني 1,59عشر والتي تبلغ لليورو 

 http://syrianexpert.net/?p=42264  .%4.03الفائدة المدينة على وديعته 

 

 االستصناع ... خيار جديد للتنمية  (49حديث األربعاء االقتصادي رقم ) - 2

عادةً ما تقوم المصارف اإلسالمية وهي التي تم اعتمادها كؤسسات مصرفية ترتكز في عملها على  

صناع والمزارعة واإلجارة  صيغ التمويل اإلسالمي بجميع أشكالها ومنها )المضاربة والمرابحة واالست

والتوّرق والمشاركة ...( تقوم على تقديم خدمات مصرفية تتماشى مع أسس االقتصاد اإلسالمي المبتعد 

تماماً عن نظام الفائدة أو )الربا( بجميع أشكاله ومسمياته وبالتالي قد تصطدم رغبات التمويل التنموية 

قدرة هذا المصرف على تقديم تمويل المشروعات   مع حائط انظمة المصرف اإلسالمي باإلضافة لعدم

الخاصة في شكل قروض معفاة بالمطلق من الفوائد وإال تحول المصرف لمؤسسة غير ربحية ويمكن  

 .عندها اعتماد أسلوب )وقف النقود( لتمويل المشروعات الصغيرة بدون فوائد 

مات أو الوسائل التي يمكن  وجميع هذه األسباب تقود ألهمية عقود )االستصناع( كأحد أهم الخد 

اعتمادها من قبل المصرف اإلسالمي لتمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع اإلستراتيجية سواًء  

 .الحكومية أو الخاصة أو التشاركية باإلضافة لتمويل المشاريع الصناعية ألصحاب األعمال

اريع باعتباره عقداً يتيح بيع  االستصناع هو الشكل الشرعي واالقتصادي األنسب لتمويل تلك المش

 .ما ال يوجد عند التعاقد مع إمكانية الدفع العاجل أو اآلجل

 :وتتم عملية االستصناع وفق التالي

تبدأ العملية بإفصاح العميل عن رغبته للمصرف اإلسالمي في شراء شيء يحتاج أن يًصنع أو   •

 .يُبنى أو يُركَّب، بمواصفات معينة، وثمن محدد 

لبنك مع العميل عقد استصناع يلتزم بموجبه بصناعة المطلوب وتسليمه للعميل خالل مدة يبرم ا •

 .زمنية محددة، مقابل ثمن محدد يسدد حاالً أو على أقساط متعددة أو بدفعة واحدة مؤجلة

 .يقوم البنك بعد ذلك بتوقيع عقد استصناع مواٍز )مع طرٍف ثالٍث( لصناعة ما طلبه العميل •

على التغيرات الكبيرة في حجم وقيمة المشروعات التي تتطلبها احتياجات التنمية سواًء  إذاً وبناءً 

التي تقوم بها الحكومات أو تلك التي يتم إسنادها للقطاع الخاص، وفي ظل ندرة السيولة وعدم كفاية  

رت حاجة مصادر التمويل لتنفيذ هذه المشاريع باإلضافة إلى قلة الخبرات الالزمة لتنفيذها، فقد ظه

ماسة إلى صيغة تمويل جديدة تتوافق مع المفاهيم الشرعية، وعليه فقد أصبحت عقود االستصناع من  

عقود البيع التي يمكن استخدامها بالمصارف اإلسالمية لتلبية حاجات ورغبات الجماعات واألفراد 

http://syrianexpert.net/?p=42264
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الثمن مؤجالً أو على    والتي ال يمكن تمويلها بعقود البيوع األخرى وذلك من خالل تصنيع السلع وسداد 

 .أقساط، وفقاً لقدرات المستصنع )العميل( وموافقة الصانع )البنك( على ذلك

 :أما الضوابط الشرعية الواجب توافرها في عقد االستصناع واالستصناع الموازي 

أن يكون المعقود عليه )المصنوع( معلوماً بدقة، ويتحقق ذلك من خالل: بيان جنسه )المصنوع:  .1

، أو طائرة، أو عقار ...(، وبيان نوعه )ماركة وطراز السيارة أو الطائرة ...(، وبيان صفاته  سيارة

 .()جدول المواصفات الخاصة بالمنتج

  :جواز التأجيل .2

المصنوع مبيع مطلوب صنعه أو الحصول عليه من السوق، لذلك يجب تحديد األجل للتصنيع   •

 .منعاً للغرر

عة الشيء المصنوع وفقاً لعقد االستصناع الموقع بين الطرفين وللشروط  مدة األجل تعتمد على طبي •

 .والمواصفات المحددة بدفتر الشروط للمعقود عليه والتي يتم االتفاق عليها بين الطرفين

الثمن: أن يكون معلوماً بدقة من قبل الطرفين، وأال يتأثر بزيادة األسعار أو أجرة العمل في  .3

جوز تعديل الثمن في حال إدخال تعديالت على المصنوع وموافقة الطرفين على  األحوال العادية، وي

 .التعديالت المطلوبة

إن ما دفعنا للحديث عن هذا النوع من صيغ التمويل اإلسالمي هو الحاجة الملحة أوالً لتسخير  

مشاريع  أموال المصارف اإلسالمية المرخصة أصوالً في سورية لدعم مشاريع البنية التحية وبخاصة 

التشاركية بين القطاعين العام والخاص أو تمويل مشروعات التصنيع الخاصة وبخاصة الصغيرة منها،  

حيث تبين في تحليل نشاطات المصارف اإلسالمية في سورية اعتمادها بشكل أساسي على عقود 

حان الوقت % من أعمالها رغم أهمية العقود األخرى ومنها )االستصناع( فهل 90المرابحة بأكثر من  

 ً  .الستغالل جميع الموارد المتاحة لتمويل مشاريع التعافي واالنتعاش االقتصادي لنرى ذلك قريبا

 .2019/ 10/ 9دمشق في  كتبه: د. عامر خربوطلي

 

 61مشاركة مميزة لبنك سورية الدولي اإلسالمي في معرض دمشق الدولي بدورته  - 3 

 :  2019-8- 28\دمشق –سورية 

يشارك بنك سورية الدولي اإلسالمي في معرض دمشق الدولي بدورته الواحدة والستين، والذي 

آب   28يقام تحت رعاية الدكتور بشار األسد رئيس الجمهورية العربية السورية خالل الفترة ما بين 

 .2019أيلول   6إلى 



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

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

6 

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

بنك سورية الدولي اإلسالمي أكد أن البنك يحرص  وفي تصريح للسيد بشار الست الرئيس التنفيذي ل

دائماً على المشاركة في معرض دمشق الدولي لما له من أهمية كبيرة في تحقيق أهدافنا لتوسيع قاعدة  

 ."عمالئنا وزبائننا في األسواق المحلية واإلقليمية

اعات وبين الست أن المعرض فرصة مهمة للبنك لتعزيز عالقات التعاون مع مختلف القط

االقتصادية والتجارية، لما لها من دور فعال في دعم االقتصاد الوطني واإلرتقاء به إلى مستويات  

أعلى، ولما لهذا المعرض أيضاً من أهمية في تحسين بيئة األعمال وتعزيز دور القطاع الخاص وتحفيزه  

، إضافة إلى أهمية  على النمو وزيادة قدرته التنافسية مع القطاعات األخرى على مستوى المنطقة

المعرض لجهة تعريف الزوار العرب واألجانب بالتطورات الكبيرة التي شهدها القطاع المصرفي 

 .السوري على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها سورية خالل الفترة الماضية

وتمثلت مشاركة البنك في المعرض من خالل جناحين األول في القطاع النسيجي والكيميائي  

والجناح الثاني في قطاع المصارف والتأمين وهو تأكيد على التزام البنك بالمشاركة الفعالة والمتميزة  

 .في هذا النوع من الفعاليات االقتصادية المهمة

وتم تشكيل فريق مصرفي متميز للحضور طوال أيام المعرض، يعمل على عرض خدمات البنك 

تي يطرحها الزوار، كما يشمل جناح البنك في معرض ويجيب عن التساؤالت واالستفسارات كافة ال

دمشق الدولي على نشرات توضح الخدمات والمنتجات المصرفية المتميزة التي يقدمها البنك لعمالئه 

 .عبر شبكة فروعه

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

وهي األعلى منذ انطالق عمل البنك، حيث وصلت نسبة العائد على الودائع بالليرة    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 )

 فضل العوائد الموزعة على الودائع االستثمارية في القطاع المصرفي السوري النسب من أ

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% تقريباً ليصل إلى  9.48

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

% 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 
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مليارات ليرة سورية من إجمالي قيمة التداول في السوق    3.8نحو    وبلغت قيمة التداول على سهم البنك 

 .مليار ليرة سورية  9.6المالية البالغة خالل الفترة حوالي 

 :معلومات عن البنك 

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

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

فرعاً ومكتباً منتشره في مختلف المناطق السورية، ووصل عدد   27ويبلغ عدد فروعه ومكاتبه 

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

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

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

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

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

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

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

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. 

 

 !!”“دمشق الدولي معرض  الطريق.. إلى - 4

    قسيم دحدل البعث : مصدر الخبر - 2019/ 08/ 27الثالثاء,  

تاريخ طويل مليء بالنجاحات في شتى المجاالت وعلى مختلف الصعد والمستويات، يسجل في 

صفحات الذكرى حين نقرأ مذكرات “معرض دمشق الدولي”، الذي ورغم كل سنوات الحرب  

وعسكرياً وحضارياً وثقافياً واجتماعياً، والتي لم يسلم منها بشر أو   اإلرهابية على سورية، اقتصادياً 

شجر أو حجر، استطاع هذا المعرض إثبات عالميته من بوابته الوطنية السورية والدمشقية، كما استطاع  

القائمون عليه قيادة وحكومة وشعباً، إثبات مقدرة السوري، صبراً وجداً ونهوضاً، وصفها المحللون  

ء االقتصاديون قبل العسكريين، باألسطوري، كون االقتصاد ومنعته واستقالليته، يشكل أهم  والخبرا
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عوامل صمود أية دولة في مثل هكذا حرب تشن، غير مسبوقة في أدواتها وتقنيتها وتكنولوجيتها  

 …وخبثها

 أن نصمد وننهض، أمر يكاد ال يُصدق حتى من أكثر المتفائلين ممن كانوا يراهنون أن تصبح 

سورية “دولة فاشلة”، وألن رهانهم وتفاؤلهم ردَّ إلى نحورهم، وجب أن نعزز سورية الصمود، بمنعة 

وصمود داخلي وهما باعتقادنا األهم واألصعب..، واسمحوا لنا التطرق من باب التنبه ال أكثر لبعض  

صاداً واستثماراً  للوصول إلى سورية الرائدة، اقت  -على بساطتها  –الموضوعات التي ترى فيها محددات  

 …وعمالً 

في أحد تصريحاته اإلعالمية، كشف وزير االقتصاد والتجارة الخارجية، “أن حجم عقود التصدير 

مليارات ليرة سورية..”، بينما   10لمعرض دمشق الدولي تجاوزت الـ  59التي أبرمت خالل الدورة 

”، وفي ، مبرراً “أن قيمتها لم تظهر بعد 60لم يقدم شيئاً عن حجم العقود التي أبرمت في دورته الـ

الوقت عينه وصف التصدير خالل الدورتين بـ”الموفق”، دون أن يبين بالرقم عائد هذا التوفيق، مكتفياً  

تا، أي عامين كاملين  بالقول: “إن المعرض بدأ يكبر بكل مؤشراته..”، علماً أن  !..دورتين مرَّ

م االقتصادي المدعومة  ينطلق..، وها نحن أوالء ننتظر التقوي  61وها هو ذا المعرض في دورته الـ

 بالمؤشرات التي تكبر..!؟ 

ما تقدم ليس نقداً أو تشكيكاً..، وإنما تقويم مقابل تقويم..، إذ وحسب المبدأ الفيزيائي القائل: “لكل  

فعل ردة فعل”، وبالتالي يجب أن يكون هناك حساب اقتصادي دقيق للصدى االقتصادي لمعرضنا  

أن يحافظ معرض دمشق على طابعه الجماهيري كتظاهرة ثقافية الدولي..، إذ إنه من غير المقبول 

اجتماعية وسياحية وشعبية، بل يقتضي حال البلد االنتقال بالمعرض ليكون ظاهرة اقتصادية مختلفة  

عما كان سابقاً، حيث إيقاع التطور االقتصادي المتسارع بعالقاته ومصالحه الكبرى المتغيرة يفرض  

 …نفسه بقوة

الماليين، وقد تصل لعدد من المليارات تنفق سنوياً على معرضنا الدولي، بدءاً من  إنفاق بمئات 

ماليين ليرة، وليس انتهاء بـ”القطار   3“بوستر” الوردة الشامية “لوغو” المعرض، والتي دُفع لمصممه  

ن  مليو  1.3وسكته ومحطته”، من القدم حتى المعرض، التي كلفت خزينتنا في الدورة الماضية نحو الـ 

ليرة، ولم يتم حسابها ضمن األموال التي أغدقت ألجل المعرض، والتي على ما يبدو أيضاً، لم تكن  

 .كافية..، فتم في هذه الدورة إعادة التأهيل واإلصالح والصيانة

وما بين هذا وذاك اإلنفاق والنفقات مما تنهض به الجهات الحكومية بوزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها  

يجب أالَّ يغيب أو يُغيِّّب عن حسابات جدوى المشاركة، وميزان الخسارة واألربح فيها،  وشركاتها، أمر  
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وهذان المبدآن يجب أن يكونا )مقارنة مع ما تم ويتم إنفاقه(، إمام أية فعالية اقتصادية، وخاصة حين 

لى تكون بمستوى ومقام “دمشق الدولي”، أما أن نتبع أسلوب وطريق “يا نصيب المعرض” للوصول إ

 ً  .الربح والنجاح، فهذا وال شك مقامرة اقتصادية، ال مكان لها في هذه المرحلة مطلقا

وليكن بعلم من يجب أن يعلم، أن سورية ليست بالدولة المقامرة باقتصادها، بل هي دولة مقاومة 

الُمستهدف بامتياز، ولعل المقاومة الداخلية وألنفسنا وأهواء مصالحنا الخاصة..، تفوق مقاومتنا للخارج  

 لكل مقدراتنا وإمكانياتنا وطموحاتنا ومستقبلنا، … واللبيب من اإلشارة يفهم..!؟ 

 http://sns.sy/ar/node/135046   قسيم دحدل البعث : مصدر الخبر

 

 والمشروعات متناهية الصغراقتصاد الظل  (44حديث األربعاء االقتصادي رقم ) - 5

تعرف منظمة العمل الدولية مصطلح اقتصاد الظل أو غير المنظم أو الهامشي بأنه االقتصاد الذي 

يتميز بمجموعة عناصر منها سهولة الدخول للنشاط واالعتماد على الموارد الذاتية وملكية العائلة  

المعتمدة على كثافة العمل واكتساب المهارات خارج النظام للموارد والعمليات الصغيرة النطاق والتقانة  

 .المدرسي النظامي والتوجه نحو األسواق غير المنظمة

أما منظمة التعاون االقتصادي والتنمية فتركز على عناصر أخرى مثل: الوضع القانوني  

 .والترخيص وعدد األشخاص المستخدمين

ً من األنشطة  ً واسعا تختلف من بلد إلى آخر والتي من ضمنها أعمال  ويغطي هذا القطاع طيفا

الوساطة والمضاربة على السلع وخدمات النقل غير النظامية والخياطة المنزلية والصيانة والخدمات 

المنزلية والشخصية واألعمال الحرفية والتعاقد من الباطن وتحضير وتقديم الطعام والخضراوات وبيع  

ع ومسح األحذية وجمع وتصنيف القمامة وتنظيف المغاسل  السجائر وأوراق اليانصيب في الشوار

 .والتمديدات الصحية وغيرها 

وبالرغم من طابعه غير النظامي يقوم هذا القطاع بوظائف ذات فائدة القتصاديات الدول النامية 

فهو يخفف من وطأة البطالة في هذه البلدان وذلك من خالل توفير فرص عمل للعمال غير المهرة الذين  

 .جز القطاع النظامي عن استيعابهميع

وثمة عقبات عديدة تقف في وجه اندماج القطاع غير المنظم لعل أهمها افتقار العاملين في هذا 

القطاع إلى المهارات والتأهيل المطلوب من القطاعات االقتصادية المنظمة وعدم توفر الحد األدنى من 

ولهم على التمويل من المنافذ التمويلية النظامية  رأس المال لدى العاملين في هذا القطاع وتعذر حص

وتعقد إجراءات التسجيل وتعدد الشروط المطلوب الوفاء بها وارتفاع تكاليفها بما يتجاوز إمكانات 

http://sns.sy/ar/node/135046


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

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

10 

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

العاملين في هذا القطاع فضالً عن أن االندماج في القطاع المنظم يفرض على العاملين في القطاع غير 

  .واألنظمة النافذة مما يلقي على كاهلهم أعباء مالية ال يستطيعون تحملها  المنتظم االلتزام بالقوانين

وتتفاوت نسبة العاملين في هذا القطاع إلى مجموع العاملين من بلد آلخر تبعاً لعوامل عدة من أهمها 

معدل النمو السكاني، وقدرة االقتصاد النظامي على توفير فرص عمل الستيعاب الداخلين الجدد إلى 

وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن نسبة العاملين في القطاع    العمل ودرجة التحضر، سوق

 . % من العاملين في القطاع الحضري66و   40غير المنظم في آسيا تتراوح بين 

% من الناتج المحلي اإلجمالي  35% إلى  5كما أن مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي تتراوح بين  

 .البلدان الناميةللعديد من 

وتتعدد العوامل التي أدت إلى توسع القطاع غير المنظم في هذه البلدان ويأتي في مقدمتها المعدالت 

المرتفعة لنمو السكان وحالة الركود االقتصادي في المناطق الريفية، والسياسات االقتصادية غير  

 .السليمة التي أهملت التنمية الريفية

ن نتائج تداعيات األزمة تضخم القطاع غير المنظم ألسباب اقتصادية  أما في سورية فقد كان م

من حجم االقتصاد إلى   % 25وأخرى اجتماعية وازدادت نسبته التي كانت مقدرة قبل األزمة بحوالي 

ضعف هذا الرقم وهي بمجملها تقيد خارج الحسابات القومية للناتج المحلي اإلجمالي السوري وتؤثر  

ن سلباً باعتبارها غير مشاركة في تسديد الضرائب وبعيدة عن التنظيم وخارج نطاق في كثير من األحيا 

اإلحصائيات، وبالتالي البد من التركيز على إعادة إدماج هذه األعمال الصغيرة غير المنظمة لتكون  

 ضمن دائرة العمل االقتصادي المنظم مع منحه كل المزايا والمشجعات اإلدارية والمالية وبشكل يعود 

 .بالفائدة األكبر على اقتصاد ما بعد األزمة

 .9/2019/ 4كتبه: د. عامر خربوطلي  دمشق في 

 

 العناوين االقتصادية لصحف اليوم األربعاء  - 6

 صحيفة الوطـن:   عن االنترنيت   - 2019/ 08/ 28األربعاء,  

 رجل أعمال إماراتياً يشاركون في دورة المعرض الحالية  40 •

 للطيران«: سحوبات على تذاكر مجانية خالل المعرض »السورية  •

»الوطن« تقدم كل ما ينبغي أن تعرفه عن معرض دمشق الدولي … اليوم.. افتتاح »مبهر«   •

 لمعرض دمشق الدولي … وزير االقتصاد لـ»الوطن«: كل شيء منجز على أكمل وجه
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صناعة وتجارة عمان«  الدبس: توقعات لعقود تصديرية كبيرة خالل الدورة الحالية … »غرفة   •

 شركة كبيرة في دورة المعرض هذا العام 16رجل أعمال عمانياً و  40لـ»الوطن«: 

موسكو تدين محاوالت واشنطن تعطيل معرض دمشق الدولي … خبراء روس: معرض  •

 دمشق الدولي كان وال يزال يشكل تظاهرة اقتصادية كبيرة

 كة في المعرض أغلبها مهتمة باإلعمار شر 60رئيس الغرفة السورية اإليرانية لـ»الوطن«:  •

وزير الكهرباء لـ»الوطن«: تغذية المعرض لن تزيد ساعات التقنين وطريق المطار مضاء  •

 بالكامل 

»التموين« لـ»الوطن«: مخبز متنقل الختبار الرغيف الصغير وتخفيضات في جناح السورية  •

 للتجارة 

 ساعة في محطات دمشق 24»محروقات« لـ»الوطن«: البنزين على مدار  •

 صحيفة تشرين:  •

شركة إيرانية في معرض دمشق   60إيراني على تطوير عالقات التعاون...    – حرص سوري   •

 الدولي ورغبة مشتركة في إقامة معارض دائمة

مليوناً بأربع منها... »الصناعات   397مليار ليرة بخمس شركات وتخسر    2,1المؤسسة تربح   •

 مغشوشة مماثلة لمنتجاتها الغذائية« تشكو مواد مهربة و

 مليون يورو  670توسع ثالث في محطة كهرباء دير علي بتكلفة  •

 سفير الصين بدمشق: منحة جديدة من الباصات لرفد قطاع النقل الداخلي في سورية  •

اإلداريون أكثر من العمال... »األعمدة الخرسانية« في حمص ينتج مئتي عمود في نصف   •

 عام! 

 صحيفة الثورة:  •

 ستثمار السياحي في السويداء تخصص رحالت طيلة أيام المعرض شركات اال •

 عماني   -شركة عمانية في المعرض وملتقى سوري  ١٤ •

 الصحة: تعريف الرواد بالخدمات المتميزة لالرتقاء بالواقع الصحي  •

 الموقع: المعرض فرصة لتعزيز صمود االقتصاد السوري  •

 شركات صناعية وطنية  ٣١٠لـ عامل نفذوا األجنحة المستضيفة  ١٥٠٠عارض و  ٢٥٠٠ •

 اتفاق تعاون وتقديم الخدمات بين هيئة المشروعات والسورية للتأمين  •
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 كميات الشوندر المتوقع إنتاجها ال تكفي لتشغيل معمل السكر بالشكل االقتصادي  •

 الصناعة تبحث مع وفد البيت التجاري في القرم سبل تفعيل التعاون المشترك  •

 صحيفة البعث:  •

عربية وأجنبية تشارك اليوم بالحدث االقتصادي األهم رسائل استراتيجية للدورة دولة  38 •

 يتصدرها اإلعمار  61الـ

رد من مصرف سورية المركزي: نعمل باستمرار على متابعة أبرز المستجدات في عمل   •

 مؤسسة ضمان مخاطر القروض 

 مؤسسة ووزارتين  14مشاركة عمانية رسمية وخاصة في عبر   •

 آالف طن  103طن من المواد العلفية وتوزيع  ألف  424شراء  •

 أشهر الماضية 3مليون ليرة حجم قروض التجاري السوري في طرطوس خالل ال  200 •

 الطريق.. إلى “دمشق الدولي”!!  •

 http://sns.sy/ar/node/135054  متابعة محطة أخبار سورية: مصدر الخبر

 

 !..على “المركزي” أن يقول كلمته - 7

   25/08/2019األحد,  حسن النابلسي  البعث : مصدر الخبر 

يثير التزام مصرف سورية المركزي الصمت المطبق تجاه ما يعتري انخفاض سعر صرف الليرة 

تنعكس سلبا على  السورية أمام الدوالر الكثير من الريبة، ويفتح المجال واسعاً أمام تأويالت وتفسيرات  

 !..واقع سعر الصرف

رغم اعترافنا بحساسية أي تصريح بهذا الخصوص، وضرورة توخي الدقة الشديدة عند اإلدالء 

به، إال أن هذا ال يعني النأي التام عن أي توضيح يضعنا بصورة ما يحدث، على األقل كإعالميين كي  

تكون خاطئة فحسب، بل خطرة لجهة االسهام نستطيع تقدير الموقف، وعدم اللجوء إلى تقديرات قد ال 

 !..في المزيد من تدهور سعر الصرف

لربما كان ألي توضيح يصدر عن المصرف المركزي لما يحدث أثر إيجابي، على األقل لجهة بث 

تطمينات شريطة أن تكون مبنية على أسس واقعية ومنطقية وليست طوباوية، الهدف منها إبراء ساحة 

 !..ليرة في السوق الموازية  620ي سعر الصرف هذه األيام، والذي يناهز حاجز الـالمركزي مما يعتر

فإذا ما كان ارتفاع سعر الدوالر مقابل الليرة ، ووهمياً حسب ما يحاول أن يؤكده المركزي بين الفينة  

http://sns.sy/ar/node/135054
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واألخرى، فيجب أن يكون هناك حملة حكومية غير مسبوقة لسحق كل من يتاجر بسعر الصرف، ومن  

 !..ليرة 620بضائعه على أساس الـ يسعر

فاألسعار باتت أكثر من كاوية نتيجة تقويمها وفق سعر السوق الموازية المطّوعة من قبل المتاجرين  

بسعر الصرف، وهذا يعني بالمحصلة إما إنه سعر حقيقي وليس وهمياً، أو إنه بالفعل وهمي وليس  

ية المعنية لجهة سحق المرتكبين، هو من قلب حقيقياً، ولكن عجز الحكومة ممثلة بأذرعها التنفيذ 

إننا أمام منحدر خطير جداً، ينذر بمزيد من التدهور… والضحية بالنهاية هو المواطن الذي   !..المعادلة

أطبقت ضغوطات الحياة عليه ، ولم يعد قادراً على أدنى حد من المجاراة لما يحدث في السوق، والرابح 

 !..همثلة من الساعين لتضخيم ثروات

ولعله من سخرية االقتصاد أن يصبح سعر الصرف وتذبذباته حديث الشارع برمته، وأن يدعي  

من ال تمت مهنته أو حرفته إلى الدوالر بصلة أن ارتفاعه أثر على رفع تكاليف إنتاجه. لقد وصلنا إلى  

ازدياد أعضاء  مرحلة امتص فيها الدوالر دخولنا وهدد مدخراتنا، منذراً بانقراض الطبقة الوسطى و

الطبقة الفقيرة وتعميق فقرها، وتعاظم ثروات األغنياء خاصة المستفيدين من لعبة سعر الصرف، 

فأبطال هذه اللعبة نجحوا إلى حد كبير في إخراج حلقات مسلسل ارتفاع سعر الصرف في متوالية لم  

ً بتدهور عملتنا الوطنية؛ ما ش جع السواد األكبر من  يغب عنها العامل النفسي الذي أعطى انطباعا

 !..مجتمعنا على اإلسراع بتبديلها بالدوالر من استطاع إليه سبيالً، إلى جانب الذهب والعقار

http://sns.sy/ar/node/134969 

 

 ..واجهة معرض دمشق الدولي الدليل القاطع  تريفيو تعلن االنتصار للصناعة السورية..وفي - 8

 :الخبير السوري   

خرجت شركة تريفيو..بمفردها لتواجه تدفّق السيل السلعي القافز فوق الحدود وفوق القوانين، 

 .ليستهدف المستهلك السوري في عقر داره

في  إنها حرب خرساء تدور رحاها في األسواق السورية حالياً، بين قطبين ..األول “صنع 

سورية”..والثاني ” أعدّ للتهريب إلى األسواق السوريّة”، وكم هو هائل الفرق بين هذين القطبين في  

ذروة السعار وضروب االنتقام التي يحضرها القابعون هناك وراء البحار، لكل المالمح الجميلة في 

 .سورية ومنها الصناعة العائدة بقوة من تحت أنقاض الحرب 

http://sns.sy/ar/node/134969
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كباش” الظاهر..أعلنت “تريفيو” كشركة صناعية وطنيّة في سورية، حرباً  في هذا الزحام و “ال

احترافية على السلع المهّربة الغازية للسوق السورية، قوامها عاملين اثنين..األول جودة المنتج التي 

تهلك تتكفّل تلقائياً بلجم جماح السلع ” الملغومة تهريباً”..والثاني القدرة على التسويق والوصول إلى المس

السوري لكسب ثقته بالسلعة والدليل المادّي المباشر، مقدّمة تشكيلة من سلع المنزل السوري وعلى  

 . رأسها الشاشات الذكية عالية الدقة والجودة

ً في عالم الصناعة والتسويق..وكان المميز في حراكها  في الواقع حققت “تريفيو” حضوراً الفتا

ي سورية” ..أي تحاول االنتصار للصناعة السورية عموماً، وقد التسويقي أنها تسّوق لشعار “صنع ف

اختارت أن تعزز حمالتها بمنتج جاذب قادر على االستحواذ على ثقة المستهلك السوري، بعد أن كاد  

يتوه في ” بحر” من خيارات سلع يصفها العارفون ببواطن األمور بأنها ” أعدت خصيصاً للتهريب  

 .”إلى سورية

يفيو من روع خيارات المستهلك السوري، بما أتاحته من سلعة بديلة لألخرى المهّربة،  لقد هدّأت تر

 .وهاهي تبدي احترافاً جديداً في طريقة تسويقها لما صنعته العقول واأليدي السورية الماهرة

كانت تريفيو سبّاقة إلى مبادرة طيبة وهي العمل على تشكيل مجموعات إعالميّة و “حملها” يومياً  

معرض دمشق الدولي، لالطالع على تطورات االنتعاش الحاصل في الصناعة السورية..ودون   إلى

طويل بحث سيكون الدليل في جناح هذه الشركة الوطنيّة االحترافية التي أثبتت قدرتها على االنعطاف  

 .بقناعات المستهلك السوري

لخارجين عن االقتصاد وسوف تكون قادرة خالل يوميات المعرض على تغيير قناعات الزوار ا

 .السوري والصناعة السورية قاطبة

منتجات تريفيو استحقت الريادة في مضمار الصناعة السورية، والريادة في الحضور على واجهات  

معرض دمشق السوري، ويتوقّع مراقبون أن تكون لها الريادة في بيوت السوريين..فـ”صنع في  

الدعاية والدعاية المضادة..وهذه حقيقة سيعرفها كل من  سورية” شعار للتطبيق النافذ وليس لمجرد 

 .”يجّرب منتجات شركة تريفيو التي يُفاخر القائمون عليها بأنها ” سورية بامتياز 

c.v 

كأحد أهم المصانع المتخصصة بتصنيع    2005تأسست شركة تريفيو للصناعات االلكترونية في عام  

 .ات التلفزيون الحديثةالمنتجات الكهربائية العصرية وبشكل خاص شاش

 واعتمدت لتبدع في هذا المجال على أحدث تقنيات عرض الصورة للشاشات التي تدعم الدقة العالية

( ( HDR – FUEL HD- 4K  باإلضافة إلى دعم التطبيقات الذكية 75″ ولغاية 22بقياسات من ،″
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لتواكب التكنولوجيا الحديثة في هذه الصناعة. تسعى شركة تريفيو   (SMART TV) على الشاشات 

دائماً لتلبية احتياجات المستهلك من المنتجات العصرية من خالل اإلمكانيات العالية لمصانعها مما أتاح  

لها تطويرمنتجات الكترونية متنوعة ذات كفاءة والموثوقية، منها شواحن الموبايل الحديثة ولمبات 

والمراوح المنزلية بأشكالها المختلفة. طموح شركة تريفيو الدائم هو بأن تقدم دائماً  LED اقةتوفير الط

منتجاتها بجودة عالمية بخبرات وأيادي سورية من خالل العمل على تطوير كوادرها من المهندسين 

كنولوجيا  والفنيين والعمال بالتدريب المستمر وإطالعهم بشكل دوري على أحدث ما قدم على صعيد الت

الرقمية الخاصة بالمنتجات المنزلية، بالتوازي مع احدث التطبيقات العملية في اإلدارة والجودة بغاية 

  .رفع كفاءة خطوط االنتاج مما ينعكس بشكل إيجابي على جودة المنتج

 http://syrianexpert.net/?p=41529 

 

 ..خبير اقتصادي يكشف حقيقة األوراق المختلطة في سوق العمل السورية - 9

 :الخبير السوري  

تعد قوة العمل أحد أهم عناصر اإلنتاج األساسية، التي تؤثر إلى حدٍّ كبير على كفاءة االقتصاد  

لوطني، وعلى إمكانية المنظومة االقتصادية وقدرتها، على االستخدام األمثل لإلمكانات والموارد  ا

االقتصادية، سواء كان لجهة ما يتعلق باستثمار الموارد الطبيعية والبشرية، أم لجهة ما يتعلق بالقدرة  

نيوي وكياني أساسي، في على إدارة التقانة والتكنولوجيا، وبالتالي تطويعها كمدخل لتوطينها كجزٍء ب

 .منظومة اإلنتاج الكلية

في كافة األحوال، أن عملية االستثمار في الكوادر البشرية، وبرامج التدريب والتأهيل، لم تعد 

تندرج، في عداد وجهات النظر، وتصنيفات الرأي، إذ أنه ال يمكن اللحاق بركب التطورات العالمية 

سياقاتها المتسارعة، إال بواسطة كوادر بشرية، مدربة ومؤهلة، بصورة المعاصرة، وال االندماج في 

متقدمة ومتكاملة، من الناحية التقنية والمعرفية في ضوء ما تقدم، يبقى السؤال التنموي المطروح بقوة 

في سوريا: ما هو واقع الكوادر البشرية في المؤسسات السورية الحكومية، ما هي مشكالتها ؟ وماهي  

فها وقوتها؟ وإلى أي مدى قادرة، أن تكون رافعة حقيقية القتصاٍد، يواجه استحقاقات الحرب  نقاط ضع

 .وما بعدها؟

لقد توسع الجهاز البيروقراطي في القطاع العام، وفي جميع المؤسسات الحكومية السورية، بصورة  

اآلن، وكان العمل في   كبيرة، خالل العقود الخمسة الماضية، ألسباب عديدة، ال يتسع اإلطار لمناقشتها

http://syrianexpert.net/?p=41529
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مؤسسات القطاع العام، ومؤسسات الخدمة المدنية، يعد رغبة حقيقية لغالبية عظمى من قوة العمل في 

سوريا، طوال عقوٍد من الزمن، وذلك ألسباٍب مختلفة، اقتصادية واجتماعية وثقافية عديدة، ال يتسع  

 .اإلطار لمناقشتها وتحليلها اآلن

بالحسبان، في هذا السياق، هو أن العمل في القطاع العام ومختلف المؤسسات إال أن ما يجب أن يؤخذ  

الحكومية، كان قد أسهم إلى حدٍّ كبير، في توفير فرصة حقيقية، لمجموعة كبيرة من الكوادر العاملة في 

أن  هذه المؤسسات، للتعلم والتدرب، واكتساب الخبرة العملية والتنفيذية، األمر الذي ساعدها بقوة، في 

تتحول إلى نخب فنية نوعية، وتكنوقراط مميزين، وكوادر بيروقراطية، لها باع طويل في مختلف  

المجاالت، الطبية والهندسية واالقتصادية… وغير ذلك من المجاالت، أسهمت إلى حدٍّ كبير في عملية  

سوريا لسنواٍت التأسيس لبنية اقتصادية وخدمية تحتية متينة، شكلت قاعدة صلبة لعملية التنمية في 

 .طوال

لكن المشكلة الكبرى، التي باتت تواجه جميع مؤسسات الدولة السورية في الوقت الراهن، تتولّد من  

النقص الحاد، في حجم قوة العمل ونوعيتها، إذ فقدت غالبية كبرى من مؤسسات القطاع العام، 

ية ) فنيين ومتخصصين وتكنوقراط  ومؤسسات الخدمة المدنية في سوريا، كّماً كبيراً من الكوادر النوع

ومهنيين وأصحاب حرف… (، ألسباٍب مختلفة وعديدة، يندرج في مقدمتها ضعف األجور، وتمكن  

بعضهم من إيجاد فرص عمل بديلة، ذات دخل أعلى، في الداخل والخارج، أو بسبب االلتحاق بصفوف  

ن األسباب، في الوقت الذي توقف الجيش والقوات المسلحة، أوالهجرة ومغادرة البالد.. وغير ذلك م

فيه قسم كبير من برامج التدريب والتأهيل، ال سيما برامج التدريب الخارجية، جراء الحصار، وفرض 

العقوبات الدولية على سوريا، كل ما تقدم جاء بالتزامن مع تعقيدات ظروف الحرب، وارتفاع حدّة 

لها دور كبير في دفع الدولة السورية، لتبني  مفاعيلها السلبية، طوال سنواتها التسع، والتي كان 

استراتيجية انفاق بديلة، تنطلق من أولويات مختلفة، مضمونها االستراتيجي، تخفيض حجم االعتمادات 

 .المرصودة لتمويل اإلنفاق العام، ومنها بالطبع اعتمادات اإلنفاق على برامج التدريب والتأهيل

انتاج مشكالت كبرى، باتت تواجه بقوة مؤسسات الدولة السورية،  إن ما تقدم، أسهم إلى حدٍّ كبير في  

 .وتحد من قدرتها على االرتقاء، بمستوى اإلنجاز، وتحسين مستوى الكفاءة و األداء

وفي الواقع إن مشكلة نقص الكوادر في المؤسسات الحكومية وأجهزتها، لها بعداً آخر، يختلف إلى  

إذ أن مشكلة المؤسسات الحكومية، ال تتمثل فقط بالنقص في حجم    حدٍّ كبير من حيث المحتوى والتأثير،

الكوادر الفنية، بل تتمثل أيضاً، بالفرق الشاسع، بين خبرات النسق األول في الجهاز البيروقراطي 

وكوادره “تحديداً ممن ترك العمل، أو حتى ممن بقي على رأس عمله، لكنه محبط ويائس”، وبين  



  M E A K-Weekly Economic Report                         ي الأسبوعي                            الاقتصاد 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  

ني، ممن يحملون المؤهل العلمي نفسه، والشهادة ذاتها، لكنهم يفتقدون الخبرة خبرات كوادر النسق الثا 

 .العملية، والمهارات اإلدارية المناسبة أو المطلوبة

لقد حاولت الحكومات السورية المتعاقبة، أن ترمم النقص في حجم الكوادر، عن طريق إجراء 

لمشكلة الحقيقية أو الجوهرية لم تُحل، ال  مسابقات، لتعيين كوادر من جميع الفئات الوظيفية، لكن ا

في حجم الكوادر من حملة الشهادات الجامعية، وال    بالنسبة لمؤسسات الدولة، التي تعاني من نقص 

 .بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية، الذين يبحثون عن فرص العمل، ألن مدخل المعالجة خاطئ

ن “عددهم”، وال بشهاداتهم، لطالما لدينا عشرات ألن أساس المشكلة ومضمونها، ليس بكم المتقدمي 

ألوف المتقدمين، ممن يحملون شهادات جامعية، بل في مبدأ عملية العالج، أي في عملية التعيين ذاتها، 

، والتي لم تستند “عن قصٍد، أو    وفي مضمونها وغاياتها، أي في المسابقات، التي تجريها الحكومة

إلى دراسات وافية وكافية لطبيعة الحاجة في المؤسسات، وال لطبيعة  بخالفه”، إلى أسس دقيقة، أو 

مشكلة النقص في حجم الكوادر وأسبابها، كما أنها لم تستند إلى دراسة موضوعية لطبيعة مشكلة 

 .البطالة، التي ترتفع نسبها بصورة مؤلمة، بين صفوف الجامعيين، وحملة الشهادات العليا

ة في سوريا مئات المسابقات طوال العقود السابقة، دون إجراء أي  لقد أجرت الحكومات المتعاقب

تعديل لبنية المالكات الوظيفية التقليدية أو التاريخية للمؤسسات، التي تتكون من الناحية الهيكلية أو  

%( منها، من الفئة الثانية، أي من حملة شهادات المعاهد 80البنيوية، بنسبة تقارب حدود الـ ) 

الثانوية العامة، بمختلف فروعها “العلمي واألدبي والصناعة والتجارة والفنون النسوية  المتوسطة، و

والعلوم الشرعية”، يُضاف إليهم حملة الشهادة اإلعدادية “فئة ثالثة”، والسائقين والحراس “فئة رابعة  

وقوية   وخامسة”، ما يجعل فرصة حملة الشهادة الجامعية ضعيفة ومحدودة، والمنافسة بينهم شديدة

لمليء شواغر فئة أولى، محدودة العدد، بحكم المالك، ما أدى إلى إبقاء نسبة البطالة مرتفعة بين الشباب  

 .والشابات، خريجي الجامعات والمعاهد العليا

وفي سياٍق متصل، ال بد من اإلشارة، إلى أن محدودية الفرص، أمام حملة الشهادات الجامعية، 

لها دور كبير، في ارتفاع منسوب االبتزاز، والفساد واإلفساد، إذ أن الحاجة  المتقدمين للمسابقات، كان 

ومفاعيلها، دفعت كثيرين من خريجي الجامعات للبحث عن الفاسدين، أو عن وكالئهم، لدفع الرشاوي، 

 .لضمان الفوز، أو النجاح في المسابقات 

لوقت الراهن، وهي المتعثرة،  في األحوال كافة، إن المؤسسات الحكومية هي الخاسر األكبر في ا

في مسارها وفي أدائها، ألنها مستمرة في العمل، عن طريق منظومة أو بنية بيروقراطية “إدارية”،  

ً ومعرفياً، تتكون بغالبيتها، من موظفي وعمال الفئة الثانية والثالثة والرابعة  ضعيفة المحتوى علميا
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، وبالتالي االرتفاع المستمر في المستوى العام  والخامسة، وما زاد الطين بلة مؤخراً، هو التضخم

لألسعار، الذي أدى إلى تراجع القوة الشرائية للدخول والمرتبات، ما دفع عدداً كبيراً من 

الوظيفية، من مختلف الفئات، للتقدم بطلبات إجازات بال أجر، أو بطلبات لالستقالة من العمل    الكوادر

 .ع الخاص داخل سوريا، أو ألجل السفر إلى الخارجبصورة مبكرة، ألجل العمل في القطا

وبذلك تُستكمل الخسارة الكبرى سوريا ، بتسرب ما تبقى لديها، من كوادر وكفاءات، نحن في أمّس 

 بقلم الدكتور .مدين علي   .الحاجة إليهم في الوقت الراهن

http://syrianexpert.net/?p=41527 

 

 أصحاب )الياقات البيض( والنمو االقتصادي  (43حديث األربعاء االقتصادي رقم ) - 10

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

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

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

 .البيضاء وتغييرها يومياً مع ما يترتب على ذلك من تكاليف

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

)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  

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

 .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

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

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

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

 .(وسطى مطلوب لتحفيز االستثمارال

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 

 .تصادية بهذه الدوافع والتحركات إلى درجة أعلى من السلم االجتماعي، حيث تتأثر تلقائياً الحركة االق

http://syrianexpert.net/?p=41527
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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  

 .األكبر من المجتمع، وهي بذلك مصدر النمو االقتصادي

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

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

ية غير حميدة وآثار اقتصادية واجتماع   % وهي نسبة ذات خطورة كبيرة15واالقتصادية إلى ما يقارب  

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

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

 ........لياقات البيض( لنرىاإلجراءات االقتصادية المطلوبة لالنتعاش في إعادة المكانة ألصحاب )ا

 .2019/ 8/ 28دمشق في  كتبه: د. عامر خربوطلي

 

 إطالق كرنفالي لمعرض دمشق الدولي  سورية تنتصر من جديد.. - 11

 ورئيس مجلس الوزراء يصوغ رسائل تفاؤل سياسية واقتصادية بليغة 

 :الخبير السوري  

أمس  الوزراء المهندس عماد خميس مساءممثالً السيد الرئيس بشار األسد افتتح رئيس مجلس 

 1700معرض دمشق الدولي في دورته الحادية والستين تحت شعار “من دمشق إلى العالم” بمشاركة  

دولة عربية وأجنبية وبحجوزات تجاوزت   38شركة محلية وخارجية من القطاعين العام والخاص تمثل  

 .ألف متر مربع ألول مرة في تاريخ المعرض  100مساحتها  

وفي كلمة االفتتاح نقل المهندس خميس ترحيب الرئيس األسد بضيوف سورية، مؤكداً أن معرض 

دمشق الدولي يعود اليوم ليكمل من جديد رسالته االقتصادية واالجتماعية والثقافية والحضارية وليكون  

بين الشعوب    صلة الوصل بين الشرق والغرب وجسراً للتبادل التجاري والتعاون االستثماري والثقافي

الحرة ومنصة لتعاون اقتصادي إقليمي ودولي يحفظ للشعوب ثرواتها ومواردها ويعزز من عالقاتها  

 .التجارية واالستثمارية

وقال رئيس مجلس الوزراء: إن أي محاولة لوضع حد لألطماع الخارجية ومواجهة المخططات 

من العالقات االقتصادية التي تخدم شعوب  المشبوهة في بالدنا تتطلب كما في السابق بناء شبكة واسعة  

 .المنطقة والعالم
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وأبدى المهندس خميس ترحيب سورية بكل مشروع للتعاون االقتصادي وخاصة أنها تتحضر  

لمرحلة إعادة اإلعمار والبناء وتزخر بفرص استثمارية مغرية تدعمها جهود حكومية مكثفة لتوفير 

ستثمار المحلي واألجنبي، معرباً عن أمله بأن يتيح المعرض بيئة تشريعية وإدارية محفزة ومشجعة لال

 .للمشاركين االطالع على الفرص االستثمارية في سورية وتطورات المناخ االستثماري فيها

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن سورية سعت منذ الدورة األولى لمعرض دمشق الدولي قبل نحو  

ون االقتصادي والتجاري مع مختلف دول المنطقة والعالم خمسة وستين عاماً إلى تعزيز مجاالت التعا

 .وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والمعارف ونشر ثقافات الشعوب وفنونها

وأضاف المهندس خميس: إن سورية تفخر بتضحيات قواتها المسلحة وانتصاراتها المجيدة على  

معظم مناطق البالد من براثن    مدى تسع سنوات من حرب شرسة وقاسية حيث تم بفضل الجيش تحرير

اإلرهاب والفكر التكفيري وهي تخوض اليوم بمزيد من العزيمة واإليمان بالنصر معركة تحرير  

محافظة إدلب التي حولها التحالف األمريكي التركي إلى ملجأ لكل إرهابيي العالم ومأوى لكل تنظيم  

حميات تتقاسم الدول الغربية ثرواتها  تكفيري لزعزعة استقرار المنطقة وتحويل دولها إلى مجرد م

 .وخيراتها وتجبرها على تمرير مشروعات وصفقات تنال من حقوق األمة العربية وأراضيها

وبيّن المهندس خميس أنه منذ بدء الحرب اإلرهابية على سورية لم يهتز إيماننا بالنصر على  

شآت والمعامل وسرقتها وتجنيد آالف اإلرهاب لحظة واحدة وأنه على الرغم من تدمير اإلرهابيين للمن

 .االنتحاريين فقد ثبتنا وعلمنا العالم معنى الصمود 

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحرب اإلرهابية التي تعرضت لها بالدنا لم تكن ذات طابع 

عسكري وسياسي فحسب بل كانت حربا إرهابية اقتصادية أيضاً جسدتها عمليات التخريب والتدمير  

للمنشآت والمعامل والممتلكات العامة والخاصة وعمليات النهب والسرقة للموارد والثروات  الممنهج 

 .الطبيعية وجسدتها كذلك اإلجراءات االقتصادية القسرية أحادية الجانب الجائرة المفروضة على سورية

نا في  وأكد المهندس خميس أنه إلى جانب قواتنا المسلحة وتضحياتها السامية كان عمالنا وفالحو

معاملهم وحقولهم حاضرين بإنتاجهم الذي دفع البعض حياته ثمنا الستمراره، مشيراً إلى أن هذا 

المعرض بأجنحته ومشاركيه يمثل أحد تجليات الصمود االقتصادي المذهل للشعب السوري الذي بنى  

بنا األساسية من  الرئيس األسد استراتيجيته على ثالث ركائز رئيسة تتجلى األولى بتأمين احتياجات شع

سلع وخدمات وضمان توافرها إنتاجاً محلياً أو استيراداً رغم اإلجراءات القسرية الجائرة أحادية الجانب  

 .المفروضة على سورية منذ األيام األولى للحرب اإلرهابية عليها
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ف أشكالها  وأضاف: إن الركيزة الثانية تمثلت بمواكبة انتصارات قواتنا المسلحة إلعادة الحياة بمختل

إلى المناطق المحررة من اإلرهاب عبر إصالح بناها التحتية ومرافقها الخدمية انطالقاً من التزام الدولة  

بواجباتها ومسؤولياتها تجاه كل مواطن سوري ما أثمر الحقاً عن عودة ماليين المهجرين بفعل اإلرهاب 

عداد لمرحلة ما بعد الحرب من خالل العمل إلى مناطقهم وأعمالهم بينما تتجسد الركيزة الثالثة باالست 

على توفير األرضية المناسبة لتلك المرحلة والتي بدأت فعال مع تنفيذ مئات المشروعات التنموية في  

مختلف المحافظات وإعادة هيكلة دور مؤسسات الدولة بما يصون ويرسخ انتصارات قواتنا المسلحة  

وأكد المهندس خميس أن امتالك سورية   .ب السوريويحقق التطلعات المستقبلية المشروعة للشع

اقتصاداً قوياً متنوعاً ومؤسسات عامة وخاصة متماسكة وكفاءات وخبرات مخلصة مكنها من الصمود 

 .وتجاوز كل ما حيك ويحاك ضد لقمة عيش المواطن السوري وثرواته وموارده

ولية غسان الفاكياني في كلمة له بدوره لفت المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض واألسواق الد 

ً من الخبراء والمهندسين العاملين المهرة عملوا من أجل أن تكون فعاليات المعرض  إلى أن فريقا

وأقسامه مناسبة للفرح وفرصة للتعرف على ما يحمله األصدقاء من بديع صناعاتهم ومنتوجهم الوطني  

ا على دمشق الصمود والعراقة والثقافة والصناعة  الفاخر وليكون نافذة مضيئة للعالم ليتعرف من خالله

وبيّن الفاكياني أن مساحات العرض تجاوزت في دورة هذا العام مئة ألف متر مربع  .والمحبة والسالم

شركة وهي أكبر الدورات مساحة في تاريخ دورات معرض   1700دولة عربية وأجنبية و    38بمشاركة  

ق هذه الدورة األهداف المرجوة في التواصل وتبادل المنتجات  دمشق الدولي، معرباً عن امله بأن تحق

 .وتوقيع العقود وإبرام الصفقات واالطالع على المنتجات المحلية وفرص االستثمار في سورية

 .وأكد الفاكياني أن معرض دمشق الدولي سيستمر حاضراً برسالته النبيلة االقتصادية واإلنسانية

http://syrianexpert.net/?p=41470 

 

 فشل تجربة ال يعني فشل مبدأ ..رساميل القطاع الخاص وموجودات الحكومة إلنعاش االقتصاد  - 12

 ..السوري 

 :الخبير السوري   

ربما ليس المبدأ فاشل بل الخيار هو الفاشل ..فاستثمار الرساميل الخاّصة لموجودات القطاع العام  

التي هي موجودات ثابتة في العرف االقتصادي، يبدو المخرج الوحيد من أزمة االقتصاد السوري..هي  

ملة من التجارب الفاشلة  التشاركية المتكافئة التي باتت اليوم مشروعاً وطنياً بامتياز، يجب أاّل تحبطه ج

http://syrianexpert.net/?p=41470
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فما خلصت إليه تجربة االستثمار بين بعض المؤسسات الحكومية وشركات   .أو على األقل غير الناجحة

في القطاع الخاص من إشكاليات واتهامات ودعاوى قضائية يؤكد أن تجربة الشركات الزراعية  

ستكون بخسائر أكبر وأضخم، ولعل  المشتركة الفاشلة يمكن أن تتكرر مرة أخرى، لكن هذه المرة 

 .الحديث عن ملف استثمار شركة فرعون لمعامل االسمنت الحكومية خير دليل على ما تقدم

تمثل استعانة المؤسسات الحكومية بالقطاع الخاص الستثمار بعض شركاتها ومعاملها عملية حساسة  

إال فإن الفشل والخسارة ستكون  تحتاج إلى ثقة متبادلة وعميقة حتى تنجح عملية االستثمار تلك، و

نتيجتها الطبيعية. وهذا يفترض أن يدفع المؤسسات الحكومية واللجان المتخصصة لبحث التجارب التي 

تمت في هذا السياق، فتبني على التجارب الناجحة لتوسيع مجاالت التعاون بين القطاعين العام  

ظات التي يمكن االستفادة منها لتجنيب  والخاص، وتأخذ من التجارب غير الناجحة الدروس والمالح

 .التجارب الجديدة أي صعوبات أو مشاكل

ومن غير الموضوعي اعتبار أن تجربة االستثمار مع شركة فرعون وغيرها هي نهاية مشروع  

التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنما ربما تكون بداية عملية تصحيح لتلك لعالفة 

أسس سليمة ومبادئ واضحة تصب في خدمة مصالح الطرفين، فالقطاع العام يملك   لتكون مبنية على

إمكانيات كبيرة تحتاج إلى استثمار بعقلية اقتصادية جديدة تتسم بالمرونة والتجديد المستمر، كما أن 

إلى بنى تحتية ومرافق خدمية وإلى تحديث البنية الصناعية والتجارية والخدمية خاصة   البالد بحاجة

ي ظل إفرازات الحرب القاسية، وفي المقابل فإن القطاع الخاص يبحث عن مجاالت لالستثمار وتحقيق  ف

أرباح وحضور اقتصادي في كل المجاالت الحيوية، وبالتالي فإن المصلحة بين الطرفين واحدة 

و ومشتركة وتحقيقها وفق صيغة تحترم حقوق الطرفين ومصالحهما بعيداً عن أي ابتزاز أو سرقة أ 

 ً  .استغالل أو إفشال كما حدث في السابق، لتكون النتيجة في مصلحة البلد عموما

http://syrianexpert.net/?p=41601 

 

 رجل أعمال متفائل و أكاديمي يغرق في النصف الفارغ من الكأس ..   - 13

 ..اري لمعرض دمشق الدوليجدل حول العائد التصديري واالستثم

 :الخبير السوري  

صّرح رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية إياد محمد بأّن الوفود التي 

تلبي الدعوة للمشاركة في معرض دمشق الدولي تتضمن التجار والمختصين الذين يرغبون في عقد 

http://syrianexpert.net/?p=41601


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

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

23 

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

ن سورية(  االتفاقيات مع الجانب السوري، وأوضح أّن الوفد السويدي وقع عدة عقود تصدير )استيراد م 

ولفت إلى أنه تم توقيع عقد بين شركة سورية خاصة والبيت التجاري   .من دون وجود أّي تفاصيل عنها

 .الروسي في القرم يتعلق بتصدير الفواكه والخضر السورية

وأوضح أنه يتم توجيه الدعوات للشركات والوفود من الخارج لدعم الصادرات السورية وتسويقها،  

 .يد للمشاركة في معرض دمشق الدولي هو دليل اهتمام بالشأن االقتصادي السوريوأن اإلقبال المتزا

وفي السياق أشار محمد إلى أنه تم التصريح عن العقود التي تم توقيعها العام الفائت، لكن هذا العام 

 .وبسبب عدم تطبيق الدعم على الشحن ليس بالضرورة أن يتم التصريح عن العقود 

تواجه التصدير بين محمد أنها تشمل النقل وتكاليف الشحن العالية و كل  وحول المعوقات التي 

 .المعوقات التقليدية، حيث يتم السعي لحلها خالل لقاءات مع الجهات المعنية

األستاذ في كلية االقتصاد بجامعة دمشق الدكتور شفيق عربش بين في تصريح لـ»الوطن« أنه يجب 

ً قابالً للتصدير ق ً إلى أّن أغلب الوفود المشاركة في أن نمتلك إنتاجا بل أن نوقع عقود تصدير، الفتا

 .معرض دمشق الدولي لديها رغبة االستثمار في سورية وليس االستيراد 

وفيما يخص موضوع توقيع عقود لتصدير الخضر والفواكه اعتبر عربش أّن هذا الخبر يتصدّر 

يجة، موضحاً أن لدى سورية إنتاجاً زراعياً لكن  العناوين في كل موسم لكن عند التنفيذ ال تظهر أّي نت 

 .ال توجد صناعة غذائية وال نعرف كيف نوضب اإلنتاج كما يجب لألسواق الخارجية

ولفت عربش إلى أن الصادرات السورية ال تتجاوز المليار دوالر سنوياً، على حين كانت تصل قبل  

ت كانت صادرات النفط، ومعظم الصادرات مليارا  4مليارات دوالر، وبحدود  8إلى  7األزمة لحدود 

وفي قائمة الحلول أكد عربش أّن تشجيع الصادرات  .ال تحمل قيمة مضافة، كتصدير المواد األولية

يجب أن يأتي ضمن خطة اقتصادية أو برنامج متكامل، عبر المعرفة التامة بما تمتلك سورية من إنتاج  

متسائالً ما دور هيئة تنمية ودعم الصادرات؟ وماذا  قابل للتصدير أوالً ومن ثم دعم وتشجيع ذلك،

 http://syrianexpert.net/?p=41591  أنتجت منذ تأسيسها؟

 

 ..حل إسعافي بـ “تكسي أجرة” لحفظ ماء وجه المصارف السورية - 14

 :الخبير السوري  

على مدى ثماني سنوات حرب، ومع بداية كل شهر، تكرر القصة نفسها، ، إذ يخرج الكثير من  

الصرافات عن الخدمة، لتبدأ سباقات الموظفين الماراثونية بحثاً عن صراف فيه أموال، وتزداد صعوبة  

 .األمر عندما يترافق نهاية الشهر مع عطلة رسمية كما حدث خالل أمس األول

http://syrianexpert.net/?p=41591
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لم يعد يخفون المسببات الفعلية    –وفقاً لصحيفة الوطن السورية    –يرين في المصارف  الكثير من المد 

لهذه المشكلة المزمنة في الصرافات، وأهمها عدم توفر وسائط لنقل األموال والكوادر المؤهلة لتغذية 

الصرافات وصعوبة إجراء عمليات الصيانة واإلصالح.. وغيرها من المشكالت التي تحاول بعض  

ارف إيجاد الحلول لها، مثال على ذلك بين مدير عام أحد المصارف العامة أنه يستخدم سيارته المص

ً لنقل األموال وتغذية الصرافات، وبين مدير في مصرف آخر أنهم يضطرون لنقل   الخاصة أحيانا

 .األموال بسيارة عمومي وفي بعض الحاالت عبر دراجة نارية

صراف للعقاري خالل الشهر   100علي أكد أنه سيتم توريد المدير العام للمصرف العقاري مدين 

الجاري، وغالباً خالل أسبوعين، وأن الشركة الموردة طلبت ترشيح عدد من العاملين لدى المصرف  

مهندسين من العقاري واتباعهم دورة في  4لتدريبهم على التعامل مع هذه الصرافات، وتم ترشيح 

ولفت إلى أنه  .نواة تدريب لكل العاملين في تغذية الصرافات  بيروت وأنهوا الدورة، وسوف يشكلون

ً وتحديد خريطة توزيع   يجري العمل على إنجاز دراسة مفصلة لتقييم حالة الصرافات العاملة حاليا

مناسبة للصرافات الجديدة؛ تلبي االحتياجات الفعلية للصرافات، وخاصة في مراكز المدن والمناطق 

وبيّن المدير العام أنه تمت مخاطبة الكثير من الجهات    .كتظة أمام الصرافات التي تسجل حركة نشطة وم

العامة لتخصيص غرف أو صاالت لتركيب صرافات جديدة فيها، وأهم هذه الجهات محافظة دمشق 

 .وشركة االتصاالت وجامعة دمشق، إضافة للعديد من الجهات العامة في المحافظات خاصة حلب 

ونّوه بأن هناك الكثير من األفكار قيد التداول حول توزيع هذه الصرافات، مثل استبدال الصرافات 

ً في صالة اإلدارة العامة للمصرف، وتركيب بدالً عنها صرافات جديدة، والتي تمتاز   العاملة حاليا

االعتماد  بصغر حجمها، ما يسمح بتركيب نحو ضعف الصرافات الموجودة حالياً في هذه الصالة، و

عليها كصالة رئيسة، واستبدال الصرافات الثالثة العاملة حالياً أمام وزارة االقتصاد ليحل محلها نحو  

ولفت إلى أن الصرافات الجديدة تشتمل على العديد من المزايا المهمة، وخاصة    .صرافات جديدة  7أو    6

الصرافات الحالية، إضافة لسرعة  أضعاف حجم التغذية لدى    3لجهة حجم التغذية والتي تصل ألكثر من  

 .صرف األوراق النقدية

كما أوضح أنه سيتم االستغناء عن بعض الصرافات القديمة والتي كثرت أعطالها وسببت خسارة  

كبيرة للمصرف خالل الفترة السابقة جراء عمليات الصيانة المستمرة والمكلفة مثل الصراف القائم أمام  

يد هذه الصرافات خالل األيام المقبلة يسهم في حل نسبي لمشكلة  واعتبر أن تور  .وزارة المالية

الصرافات ألن هناك الكثير من العوامل الموضوعية تسهم بشكل الفت في حصول األزمة الشهرية 

مليار ليرة يوم   2. 1أمام الصرافات، وعلى سبيل المثال تم هذا الشهر توطين كتلة رواتب بحدود 
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العطلة مباشرة، منها رواتب تعود لمحافظة دمشق ووزارة التربية بكتلة  ظهرا قبل  2الخميس الساعة 

 .مليون ليرة 867مقدارها 

ألف بطاقة حساب يتوجه أصحابها للقبض في غضون يومين أو ثالثة    460وأشار إلى أن هناك نحو  

ً أن إجمالي كتلة الرواتب  160بواسطة  التي  صرافاً، لذلك من الطبيعي أن يحصل االزدحام، مبينا

مليارات ليرة سورية، وهذا رقم كبير  5.8يسلّمها المصرف العقاري عن طريق الصرافات حوالى 

والطلب دائماً محصور بيومين أو ثالثة، يتم سحب كامل الراتب دفعة واحدة ولذلك يفرغ الصراف 

 مليوناً شهرياً في غضون يومين أو ثالثة بعد  53بسرعة، وكل صراف في سورية يجب أن يصرف 

التوطين مباشرة، ومعظم الصرافات مهتلكة وهناك حاجة شديدة لسيارات نقل أموال وكوادر مدربة 

 http://syrianexpert.net/?p=41587  .على التغذية

 

 .. الجمارك متهمة بالفساد..و”السورية للتجارة” بالكذب والتضليل - 15 

 صحيفة الوطن  :درالمص 

تركزت مناقشات مجلس محافظة دمشق في الجلسة األخيرة من دورته الخامسة لهذا العام حول 

 .توفير مازوت التدفئة والغاز والخدمات الصحية، والمواد التموينية وضبط األسعار

وأشار عضو المجلس يوسف قصيباتي إلى وجود تجاهل من مدير جمارك دمشق لمجلس 

المحافظة، حيث لم يشاهد في يوم من األيام في قاعة المجلس، وأشار إلى ظاهرة فساد تتعلق بعمل 

الجمارك للسيارات اللبنانية الخاصة المعفاة من الضرائب والرسوم جراء دخولها األراضي السورية  

أي مبلغ    وقيام أصحابها بنقل ركاب من دمشق إلى بيروت من خارج كراج السومرية ودون أن يتحملوا

ألف ليرة سورية وتمر   13في وقت تدفع السيارات السورية الخاصة الداخلة إلى لبنان على كل مرة 

ً  5.8يومياً ألف سيارة وتقدر الخسارة السنوية للخزينة بحدود    .مليارات ليرة سنويا

م  واشتكى قصيباتي من طريقة تعامل شركة محروقات مع المسجلين على مازوت التدفئة، حيث يقو

لتر من المازوت، وإن لم يفعل يلغ   200سائق الصهريج بإعالم المواطن قبل ساعة فقط بموعد استالم  

دوره ويؤجل إلى موعد آخر، وقد يكون المواطن في مكان بعيد عن البيت أو خارج المحافظة، أو ال 

ن المواطنين في  يتوافر لديه المبلغ المطلوب، مشيراً إلى وجود سماسرة في مكتب دفن الموتى يستغلو 

عمليات ترميم القبور أو بناء طابق ثان في القبر، إضافة إلى تحذيره من بدء أزمة الغاز على الرغم 

http://syrianexpert.net/?p=41587
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من عدم وجود أي مبرر لذلك، وطلب إيجاد حل لموضوع كتابة أغلب األطباء ألدوية أجنبية للمرضى، 

 .ما شجع الصيادلة على اقتناء الدواء األجنبي المهرب 

لعضو أيمن عبد الواحد وجود نقص في مادة الغاز وطلب إعادة العمل بالخطة السابقة  بدوره أكد ا

بتوزيع الغاز من سيارات المحافظة في األماكن التي ليس فيها مرخصون، وطلب اإلسراع بإحداث 

 .مخبر لألنسجة الجلدية نظراً لعدم وجود هذا المخبر نهائياً في البالد 

بالمئة من سكان وشاغلي منطقة البارك الشرقي يستجرون    60ود  وأشار زميله سمير دكاك إلى وج 

المياه والكهرباء بشكل غير قانوني، وتساءل عن سبب طلب المحافظة لتعهد لدى الكاتب بالعدل يقدمه 

يتنازل فيه عن كل حقوقه في البيت في حال حاجته لالشتراك في  86المواطن من أبناء دمر ومزة 

 ً  إلى واقع صاالت السورية للتجارة التي يفترض أن توفر المواد ذات النوعية  المياه والكهرباء، الفتا

الجيدة واألسعار المنافسة، على حين الواقع أن أسعارها أغلى من السوق وذات نوعية رديئة، وقدم  

مثاالً صالة المهاجرين حيث يكتفي القائم بالعمل فيها على شراء سيارة خضر يومياً ويبيعها لحسابه في  

لصالة، دون أن يوفر أي مواد أخرى، وطالب بتشكيل لجنة للوقوف على واقع السورية للتجارة في  ا

دمشق، التي تبيع )صابونة ال تجلي وزيت ال يغلي( وضم صوته إلى المطالبين بإعادة تفعيل سيارات 

 .الغاز عن طريق المحافظة

بيعها للمواطنين من دون بطاقة بقيمة زياد الزايد تساءل: من أين يأتي موزع الغاز بالكميات التي ي

 .آالف ليرة لألسطوانة 5

وأشار نصر صعب إلى وجود نسبة كبيرة من المواطنين ممن ال تتوافر لديهم اإلمكانية لتعبئة  

المازوت لذلك يعتمدون في التدفئة على الغاز، ويجب أن يتم خفض المدة لحصول المواطن على 

ً إلى  23األسطوانة من  ماً، وأضاف: إن السورية للتجارة صدعت رؤوسنا في اإلعالم  يو  15يوما

بالتشكيلة التي تقدمها للمستلزمات المدرسية، والواقع أن كل ما طرحته من قرطاسيه وغيرها أغلى من 

السوق بكثير، وطلب تأمين بعض الزمر الدوائية الوطنية المفقودة، والتي ال يوجد إال بديل أجنبي لها  

عر، واشتكى من عدم وجود طبيب أطفال في مركز الثورة الصحي في التضامن،  بعشرات أضعاف الس

ولفت عبد الغني عثمان إلى االرتفاع غير المنطقي   .وكذلك من فوضى األسعار في حي التضامن

 .ألسعار أغلب المواد المطروحة في صاالت السورية للتجارة

زية كفر سوسة وإنشاء فرن بدل  وطلب عبد الرحمن كنعان إعادة تفعيل مضخة المازوت في كا

، ومعاقبة أصحاب األفران بغرامة مالية وليس إغالق  66فرن الحسن الذي أزيل خالل تنفيذ المرسوم 

 .األفران
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مدير فرع محروقات بدمشق أوضح أن السائق الذي ينقل مازوت التدفئة إلى المواطنين ال يعرف  

غ المواطن بشكل مسبق، وفي حال عدم توافر الوقت األسماء إال في اليوم ذاته، ومن ثم ال يمكن إبال 

يوماً، وقد بلغ عدد المواطنين المسجلين على دور   15للمواطن للتعبئة على الدور يؤجل دوره إلى 

ألف عائلة، مضيفاً: نحن على استعداد لوضع اآللية المناسبة التي يقررها المجلس    100مازوت التدفئة  

 .للتوزيع

ى األعضاء قائالً: إن توافر مادة الغاز يتعلق بمدى توافر السائل إلى معمل مدير فرع الغاز رد عل

تعبئة األسطوانات، وعندما يحدث كسر في الوارد ينعكس في اليوم التالي على التوزيع، واآلن هناك  

بالمئة من الحاجة والباقي يجب تأمينه من   50قلة في مادة الغاز حيث ال توفر المصادر الداخلية سوى 

ألف بطاقة في ريف دمشق ما أدى إلى زيادة الضغط على   500ستيراد، كذلك تم مؤخراً إضافة اال

ً بوجود  سيارة لمحافظة دمشق تقوم بالتوزيع على المناطق التي ليس فيها   13الطلب للمادة، منوها

 .ت الذكيةبالمئة اهتالك إضافة للبطاقا  5معتمدون، والكميات التي تزيد مع المعتمدين هي نتيجة وجود  

مدير مكتب دفن الموتى نفى وجود أي سماسرة في المكتب واألسعار المطبقة هي التي أقرها 

 .المكتب التنفيذي

بالمئة يتم   10بالمئة من الحاجة الدوائية توفرها المعامل الوطنية و  90مديرة صحة دمشق قالت: 

لي، وعن مخبر األنسجة يتم  استيراده، وأي شكوى على الدواء المهرب يتم تنظيم ضبط بحق الصيد 

اآلن العمل على مشروع وطني كبير في هذا اإلطار لالستفادة من »المشيمة« فيما يتعلق بكل أنواع  

األنسجة، أما بخصوص واقع المراكز الطبية في الجمعيات الخيرية فجميعها غير مرخصة، وهناك  

قريباً، حيث كان البعض من   لجنة شكلت لدراسة وضعها وقامت بالكشف عليها، وسيتم حسم وضعها

إدارات هذه الجمعيات تأتي بأشخاص يحملون الشهادة االبتدائية ويشغلونهم ممرضين أو خدمات طبية  

 .أخرى، وتم إغالق إحدى الجمعيات لهذا السبب 

وأكدت تشديد الرقابة على المشافي الخاصة، وتم مؤخراً إغالق جزئي ألحد هذه المشافي، أما 

طباء لكل المراكز فهذا غير ممكن في الوقت الحالي ألن كل مراكز دمشق ومشفيين  بخصوص تأمين األ

أطباء عينية، والسبب عدم وجود مسابقة أو عقود   8يتبعان لمديرية الصحة ال يتوافر فيهما سوى 

لألطباء. مضيفة: نحن نعمل وفق المثل القائل »صاغ ال تقسم، ومقسوم ال تأكل، وكول لتشبع« وعن  

طباء للدواء األجنبي في الوصفات أكدت وجود تعميم يمنع ذلك لكن األطباء كأي شريحة من  كتابة األ

 .المجتمع ليسوا جميعاً باألخالق نفسها
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وأكد رئيس مجلس المحافظة خالد الحرح على األعضاء ضرورة المساهمة في عمل لجان المجلس  

دير محروقات إعادة النظر في آلية بشكل فعال، والوقوف على أي قضية حتى يقتنع بها، وطلب إلى م

ساعة كحد أدنى. وطلب إلى مدير فرع   24توزيع مازوت التدفئة وإعالم المواطن بموعد التعبئة قبل 

 .الغاز العودة إلى الخطة القديمة بتوزيع مادة الغاز من خالل سيارات المحافظة

http://syrianexpert.net/?p=41874 

 

 رئيس الحكومة يصّوب بشأن مليارات التربية: التحقيقات مستمرة وعند اكتمال المعطيات تعلن   - 16

 األرقام الصحيحة ؟ 

 :الخبير السوري  

صّوب رئيس الحكومة ما يثار حول عقود وزارة التربية مؤكداً أّن التحقيقات مستمرة منذ أشهر 

سؤال حول الفساد الذي يجري الحديث عنه في وزارة التربية خالل اجتماع  وقال في معرض رده على  

اتحاد العمال : نحن دولة مؤسساتية تعمل وفق أسس وقوانين وأي قضايا يتم التحقق منها من قبل  

الجهات الرقابية المعنية مؤكدا أنّه ال توجد شخصنه في أي موضوع فساد يجري التحقيق فيه ، وهناك  

تقوم بالتحقيق في هذا الملف الذي يبدو أنه كبير من خالل المعطيات األولية، لكن   مؤسسات معنية

ولسنا مسؤولين عنها الى حين ظهور األرقام الصحيحة عند   األرقام التي طرحت ال يمكن الجزم بها

  إتمام التحقيقات التي ستستمر في هذا الملف وكل ملف فساد تم فتحه ويتم فتحه مؤكدا أن الحرب على 

 . . الفساد مستمرة ولن تتوقف تحت أية ضغوط

المهندس خميس قال : قد يكون البعض ممن تضرروا من هذا الملف لهم مصلحة في إثارته بهذه   

الطريقة على أمل أن يتم طيه، والتحقيقات القادمة هي التي ستحدد المبالغ، ولكن المؤشرات األولية  

تاجراً قدموا مواد لجهة معينة فيها خلل ما، البعض  150عقداً تخص  150تشير إلى وجود خلل في 

 .منهم موجود داخل البلد والبعض منهم غير موجود 

وبين خميس أن رجال األعمال يقسمون إلى قسمين، منهم الوطني وال يهمه ما يحققه من أرباح، 

ً واحداً طالما هناك حرب على البالد، واآلخر ال يهتم إال بم ا يدخل جيبه، وأقسم أنه لن يربح قرشا

واعتبر الحرب فرصة للربح، ويريدونها آمنة مؤمنة » لقمة معلوكة«، ولكن لن يأخذوا منا شيء إال 

بالشكل الصحيح، والحكومة اجتمعت مرات عديدة مع التجار والصناعيين وقدمت لهم كل ما يطلبون،  

 ولكن لم نجد شيئاً من قبلهم 

http://syrianexpert.net/?p=41874
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ث هالل هالل قال أول أمس أمام العمال أيضا أنه  هذا وكان األمين القطري المساعد لحزب البع

يجري التحقيق في ملفات فساد عديدة و هناك فاسدون صاروا فعال خلف القضبان مؤكدا أن مكافحة 

 . الفساد مستمرة ولن تتوقف

هذا وكان وزير المالية مأمون حمدان أكد صدور قرارات الحجز االحتياطي بحق موظفين و  

 http://syrianexpert.net/?p=41860  لخاص مع وزارة التربية ؟متعاملين من القطاع ا

 

 صندوق االستثمار السيادي.. وزير المالية: لسنا ملزمين بالتمويل ..  - 17

       19/03/2013  الثورة -سيرياستيبسالمصدر: 

لالستثمار يراوح مكانه على الرغم من صدور التعليمات التنفيذية وتعيين  ال يزال الصندوق الوطني  

 مدير تنفيذي له باشر بإعداد الهيكل التنظيمي والتشريعي للصندوق المذكور،

واليوم يتم طرح تساؤالت عدة عن اساب التأخر بإطالق العمل بهذا الصندوق السيادي الذي يعتبر  

بورصة دمشق وسط الحاجة الكبيرة لضخ السيولة في هذه المرحلة خطوة مهمة بنظر المراقبين إلنقاذ 

 اضافة الى المساهمة في دعم ورفع مستويات الثقة بالسوق المالي عبر سياسة استثمارية طويلة األجل.

بالمقابل فإن العمل بهذا الصندوق سيكون من خالل شراكة بين جهات القطاع العام من وزارة 

د في النقابات اضافة الى امكانية تمويل هذا الصندوق من المصارف العامة المالية وصناديق التقاع

 ويمكن ان يتم إكمال رأس مال الصندوق من الموازنة العامة اذا اقتضت الحاجة.

لكن اين المشكلة؟ البعض يراها تمويلية محضة واآلخر تشريعية هيكلية، المهم اين الحلقة المفقودة 

 مع إطالقه؟!! في الصندوق السيادي المز

وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل في اتصال هاتفي لجريدة الثورة قال: إن دور وزارة المالية 

كأي جهة حكومية تساهم في وضع الهيكلية التشريعية، اال ان االمر مناط بوزارة االقتصاد وال تبعية 

 لوزارة المالية تجاه الصندوق.

ة بالتمويل واالمر معروض على الجهات الحكومية للتمويل بشكل  وأضاف ان الوزارة ليست ملزم

 اختياري. 

وبحسب مصادر في وزارة االقتصاد والتجارة فإن االخيرة تعمل مع وزارة المالية الستكمال البيئة   

التشريعية والهيكلية لهذا الصندوق واذا ما تم استكمال البيئة التشريعية والهيكلية للصندوق السيادي 

 لق عمل الصندوق اذا ما توافرت الظروف المناسبة لهذا النوع من االستثمار.سيط

http://syrianexpert.net/?p=41860
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ويبدو ان المشكلة االساسية هي بالتمويل، فقد لجأت اغلب المؤسسات والنقابات الحكومية الى 

االستثمارات العقارية مع االشارة الى ان جهودا تبذل لتوعية الجهات المساهمة من مؤسسات ونقابات  

يها سيولة فائضة بأهمية هذا الصندوق والعوائد الناجمة عن االستثمار في سوق دمشق لألوراق والتي لد 

 المالية.

وزير االقتصاد والتجارة الدكتور محمد ظافر محبك رأى انه ال يوجد نية وال قناعة حقيقية لدى 

االوضاع التي  الجهات التي من المفروض ان تسهم بتمويل الصندوق بالتمويل، فلديهم خوف نتيجة 

تمر بالبالد وبالتالي هذا سوء تقدير من تلك الجهات ألهمية هذا الصندوق ودوره في االستثمار وتوازن 

 سوق دمشق لالوراق المالية. 

وأضاف محبك ردا على توجه بعض تلك المؤسسات لالستثمار بالعقارات هذا جيد لو كان صحيحا  

وبرأيه الشخصي فإن االولى ان يكون الصندوق مرتبطا  لكنهم يتوجهون نحو المضاربة على الدوالر،

بوزارة المالية المالكة للقطاع العام او للبنك المركزي الذي من المفروض ان يتوفر لديه قسم خاص  

باالستثمار الستثمار االموال الفائضة عن البنك في مشاريع استثمارية والتدخل بشكل ايحابي في  

ذلك، ولفت محبك الى انه على عكس ما يعتقد الكثيرون فإن هذه  البورصة عندما تدعو الحاجة الى

 المرحلة هي االنسب لالستثمار في البورصة كون اسعار االسهم مغرية. 

 دور مهم 

من جهته الدكتور مصطفى الكفري عميد كلية االقتصاد قال: تجربة الصناديق السيادية موجودة 

تحريك عجلة االقتصاد وبخاصة االستثمار اذ من الممكن  في كل دول العالم تقريبا ولها دور مهم في

ان يكون هناك صندوق وطني لالستثمار في سورية خاصة في الظروف الراهنة ودوره مهم في دفع  

عجلة النشاط االقتصادي استنادا الى نظرية كينز التي تقول انه على الدولة ان تقوم بمشاريع لكي توزع  

نين بهدف محاربة الكساد لدرجة ان كينز قال يمكن للدولة ان تأتي بعمال  العديد من الدخول على المواط

يقومون بحفر بعض الحفر وتأتي بعمال آخرين ليقوموا بردم هذه الحفر وتدفع لهم اجورا ما سيؤدي  

 الى تحريك النشاط االقتصادي في ظروف الكساد خاصة.

ق المالية وانخفاض معدالت التداول لبيع  نحن نعلم جيدا المعاناة التي تعانيها سوق دمشق لالورا

وشراء اسهم الشركات المطروحة اسهمها للتداول في السوق وبذلك يمكن ان يكون للصندوق هنا دور  

كبير في تفعيل النشاط االقتصادي وبخاصة سوق دمشق لألوراق المالية اضافة الى ذلك يمكن للصندوق  

هذه المشاريع تؤدي الى زيادة االنتاج وتوفير السلع  ان يدعم بعض المشاريع الصناعية والزراعية و 

محليا وتخصيص قسم منها للتصدير االمر الذي يؤدي الى استخدام القطع االجنبي من الخارج كما ان  
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هذه االستثمارات سوف تؤدي الى خلق فرص عمل جديدة لتوظيف الشباب ومحاربة البطالة بصورة  

 عامة. 

المهم الذي يمكن ان يلعبه الصندوق الوطني لالستثمار ويمكن ان نشير  من هنا يتوضح لنا الدور 

الى ضرورة التنسيق مع هيئة االستثمار السورية التي يمكن ان تساعد على انجاح المهام التي سيقوم  

بها هذا الصندوق كهيئة لديها العديد من الفرص االستثمارية وخارطة استثمار يمكن بشكل او بآخر ان  

 استراتيجية محددة الستخدام موارد الصندوق. تسهم بوضع

يذكر ان التعليمات التنفيذية لقانون الصندوق الوطني لالستثمار رسمت الهيكل التنظيمي للصندوق،  

من التعليمات التنفيذية فهي المساهمة في دعم استقرار    3أما أهداف الصندوق كما جاءت في المادة رقم  

سوق عبر سياسة اسثتمارية طويلة االجل، والسعي لتحقيق عوائد ارباح  السوق ورفع مستويات الثقة بال

 للمساهمين عن طريق تنويع االستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية المالئمة. 

يشار الى ان هدف الصندوق في االستثمار طويل االجل الحفاظ على نمط مستقر من الشراء وقد 

برأسمال مقداره مليار ليرة ويمكن لمؤسسات ومصارف  2012لعام  2احدث الصندوق بالقانون رقم 

لية  الدولة العامة وصناديق التقاعد ان تساهم برأس مال الصندوق اذا رغبت بذلك وفقا لالنظمة الداخ

 لكل منها كما يحق ألي جهة عامة اخرى المساهمة في رأس مال الصندوق بموافقة من وزير االقتصاد. 

http://syriasteps.com/index.php?d=126&id=102274 

 

 ..خبر ساّر جداً لكل سوري…و إليكم التفاصيل - 18

 :الخبير السوري  

يختلف سعر صرف الدوالر األمريكي بين دولة وأخرى، وتلعب العديد من العوامل دورا في هذا 

المجال وفي تحديد سعر الصرف لعملة كل بلد، هذا بالضرورة ال يعني أنه تعبير عن القوة الشرائية  

ينار  للمواطن، ولكن الليرة السورية تتفوق من حيث سعر الصرف على كل من التومان اإليراني والد 

 .العراقي والليرة اللبنانية

تتفوق الليرة السورية من حيث سعر الصرف مقابل الدوالر على كل من التومان اإليراني والدينار  

ليرة سورية، فيما يبلغ   620العراقي والليرة اللبنانية، حيث يبلغ سعر صرف الدوالر الواحد حوالي 

 .دينار عراقي 1196إيراني، وحوالي  تومان  10000ليرة لبنانية، وحوالي   1500أكثر من 

http://syriasteps.com/index.php?d=126&id=102274
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تتمتع سوريا بعدد من الميزات التي تساعد على عدم انهيار أسعار الصرف فيها، أهمها اإلنتاج  

الزراعي والصناعي المحلي، الذي كان كبيرا بشكل نسبي قبل الحرب، وانخفض في ذروة الحرب في 

بدأ الجيش السوري باستعادة األراضي   عندما 2016، وعاد لينتعش بعد عام 2105إلى  2012أعوام 

وتحريرها من العصابات المسلحة، فيما يعود انخفاض قيمة الليرة اللبنانية إلى سنوات الحرب األهلية  

اللبنانية التي واجهت فيها الليرة اللبنانية انهيارا، وكذلك األمر بالنسبة للدينار العراقي الذي انهار بسبب  

التي عانى منها العراق، فيما تتعدد أسباب التضخم في إيران وأهمها الحملة   العقوبات الغربية والحروب 

الغربية القديمة الجديدة على إيران، وكذلك افتقار اقتصادها في مرحلة من المراحل إلى قاعدة صناعية  

 .(ضخمة من حيث المنتجات االستهالكية )على عكس الصناعات العسكرية التي تتميز بها حاليا

الصرف ال يعكس صورة حقيقية القوة الشرائية للمواطن في كل بلد، ألن القوة الشرائية    طبعا سعر

تتعلق بعوامل أخرى أهمها حجم الدخل مقارنة بحجم األسعار، ونتيجة الحرب في سوريا، يبقى الدخل 

في العراق ولبنان وإيران أفضل بشكل نسبي من الدخل بسوريا، وهنا نبحث نح فقط في سعر الصرف 

 .لسوقي لكل عملةا

وبهذا، أجاب الدكتور باسم غدير على سؤال وجهته له وكالة “سبوتنيك”، حول هذا الموضوع  

 :قائال

يعود ذلك إلى أسباب عدّة منها: تنّوع االقتصاد السوري من حيث مقدّرات اإلنتاج، ووجود ثروات  “

السوري سلّة غذائية متكاملة تغّطي  متنوعة كالنفط والغاز وغيرهما، كما يعود ذلك إلى امتالك االقتصاد  

نسبة عالية جداً من الحاجة الغذائية اليومية للشعب السوري، األمر الذي يجعل الدورة التدفقية لليرة 

السورية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالسلع الغذائية األساسية وبالتالي طالما أّن السلع الغذائية األساسية تُنتج  

 ً ً وتسّوق داخليا والترتبط ارتباطا مباشرا بالدوالر فإّن هذا األمر يعّزز قيمتها مهما انخفضت داخليا

قيمتها مقابل الدوالر …إذ أّن االستمرار في تداول العملة الوطنية يعّزز من قيمتها مهما انخفضت 

 .”.قيمتها مقابل العمالت األخرى

واطن السوري مباشرة كانت  وأضاف غدير : “إضافة إلى أّن سلعاً أساسية أخرى تتعلق بحياة الم 

تُصنّع بوفرة قبل الحرب وماتزال مثل األدوية …. من هنا نعرف أّن مثلث الحاجات األساسية في زمن  

ً أّن األخير فيما لو استطاعت الدولة  ً في سورية الغذاء والدواء والوقود …علما الحرب يتوفرمحليا

ول الغاز … ألدّى هذا إلى ثبات أكبر لقيمة  استعادة منابعها األخرى من الطاقة كما حصل مع بعض حق

 ”.الليرة السورية
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وأردف الدكتور غدير: “أما فيما يخص القوة الشرائية للمستهلك السوري فهي باتت منخفضة نسبياً  

عن مثيالتها لذوي الدخل المحدود لعدم قدرة الحكومة رفع سقف الرواتب واألجور … لكّن تنّوع السلّة  

ملبوسات بجودات مختلفة مّكن المواطن السوري األقل دخالً من الحفاظ على الحدّ الغذائية وتوفر ال

األدنى الالزم لالستمرار…. فالمبلوسات السورية المنتجة محليا مثالً تتدرج من أسعار منخفضة جداً 

)على البسطات وبجودة منخفضة( إلى أسعار عالية تتناسب وأصحاب الدخول المرتفعة …. وكذلك 

لسلع الغذائية المنتجة محليا …. هذا ما يعطي القدرة الشرائية السورية مساحة تتحرك فيها  مايخص ا

 .”خالفاً لما يحدث للقدرات الشرائية للمستهلكين في الدول المجاورة

وكان مجموعة من الخبراء االقتصاديين السوريين كشفوا األسباب والمحددات األساسية التي تؤثر  

ي سوريا، والتي أهمها المضاربات، والطلب على القطع األجنبي وعوامل  على سعر صرف الدوالر ف 

 .مختلفة سنعددها في هذا التقرير

وشرح عدد من الخبراء المحددات التي تلعب دورا في تحديد سعر صرف الدوالر في سوريا،  

المركزي   والتي أولها المضاربات، والتالعب بإجازات االستيراد من قبل التجار الذين يبيعون دوالر

بدال من االستيراد به، والفساد النقدي والصفقات التي تولد مبالغ يتم شراء دوالر بها، وعوامل االستثمار 

األجنبي المباشر، معدل النمو االقتصادي، العرض النقدي، اإلنفاق الحكومي، االنفتاح التجاري، سعر  

 .لنقديالفائدة الحقيقي، باإلضافة إلى الضغوط الخارجية، والفساد ا

وكان الدكتور غدير أشار في حوار سابق مع “سبوتنيك” إلى محددات سعر الصرف في سويا:  

“كانت تتلخص هذه المحددات كما يراها العديد من الباحثين قبل الحرب بثمانية محددات هي )االستثمار  

ح التجاري، سعر  األجنبي المباشر، معدل النمو االقتصادي، العرض النقدي، اإلنفاق الحكومي، االنفتا 

الفائدة الحقيقي، شروط التبادل التجاري، و االستقرار السياسي( وفي ظل الحرب فإّن معظم هذه  

المحددات قد أصابها الخلل، وبالتالي انعكس ذلك بشكل كبير على ارتفاع سعر الصرف، وفي فترة  

يام الماضية وأجد أّن  الحرب على سورية تأرجح هذا السعر، لنجده قد وصل إلى أعلى نقاط له في األ

هناك محددات كانت وراء تفاقم سعره في مراحل عدة في الحرب ومنها في األيام الفائتة مثل الفساد 

النقدي كما أسميه والمضاربات النقدية ذات الطابع السياسي المحض التي تحاول تقويض أية نتائج  

لخصوص لما له من ثقل سياسي إيجابية لحسم المعارك في الشمال السوري وفي إدلب على وجه ا

 .”تتجاذبه أطراف عدة في المنطقة

ً من المفترض أن يكون هناك انخفاض في سعر الصرف كما  وأضاف الدكتور غدير، “طبعا

تقتضيها المحددات الطبيعية لسعر الصرف مثل إعادة دورة اإلنتاج للعديد من مفاصل الدولة التي كانت 
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ئ باألمر حدوث العكس، وال يمككننا تجاهل ارتفاع حدّة الحصار  خارج السيطرة تماما … لكن المفاج

والضغط األمريكي التجاري والمالي على أي نشاط اقتصادي يخص سورية بالتوازي مع أذرع الفساد 

النقدي الذي أشرت إليه والذي تعمل القوى المناوئة سياسيا وعسكريا لسورية على تقويته ودعمه للحدود  

 .”القصوى 

تور غدير “أخيراً إّن االستقرار السياسي في هذه المرحلة هو أهم المحددات على اإلطالق وختم الدك

ألنه الوحيد القادر على لجم أذرع الفساد النقدي الداخلية منها والخارجية، الداخلية التي تعطي فسحة 

مرة بسعر أكبر للهدوء لرأس المال الجبان كما نسميه وتفتح له ثغرات استثمارية أخرى غير المقا

الصرف ! مع كل انحسار للحصار االقتصادي الخانق، وكذلك لجم األذرع الخارجية التي تلقائيا  

 .”سينكمش دورها مع كل تسوية سياسية جديدة

http://syrianexpert.net/?p=42087 

 

 ..خصخصة مؤقتة إلدارة الشركات العامة - 19 

 ..خبير اقتصادي يطلق فكرة إنقاذ إداري بنتائج اقتصادية

 البعث  –قسيم دحدل المصدر:  

ال شك أن األزمات االقتصادية التي تصيب الدول، وتكون من النوع الثقيل غير المسبوق يستلزم  

االقتصادية؛  للتعامل معها طرق غير تقليدية وغير عادية، خصوصاً تلك التي تستنزف قدرات الدول 

ما يجعل توفر الرأسمال النقدي )بشقيه الوطني واألجنبي( أمراً صعباً ونادراً، وهذه قضية تستوجب  

 …عدم المغامرة بالكميات المحدودة المتوفرة )االحتياطي( من النقد بشقيه 

ة أعباء على  من هنا وجب االنطالق بالتفكير الُمْنتِّج اقتصادياً ووطنياً، دون أن يكون لهذا التفكير أي 

 .الوطن )اقتصادية، اجتماعية، تنموية( لكي تتحقق الجدوى من أية فكرة إبداعية جديدة ومفيدة

فمثالً حين يكون التصنيع في دولة ما، يعطي قيمة مضافة كبيرة للمنتج النهائي، نرى الكثير من 

ً على الم ستثمر، وقبله على  المستثمرين يتهافتون على تلك الدولة، لتحقيق مكاسب تنعكس إيجابا

االقتصاد الوطني، نتيجة تشغيل منشآته بالطريقة المثلى والنتيجة األنجع، وذلك من خالل إدارات 

 .احترافية مجربة من الخبراء في هذا المجال أو ذاك، كل في مجال اختصاصه

http://syrianexpert.net/?p=42087
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نتيجة    –ة  كما أن عدم وجود أموال كثيرة في يد الدولة الستثمارها في قطاعاتها االقتصادية المتعدد 

االجتماعي، يفتشون عن مصادر تمويلية ضمن   -يجعل أصحاب القرار االقتصادي – أعباء األزمات 

 .الشروط السيادية الوطنية المحققة لالزدهار والبحبوحة، بعد شح وضعف وإرهاق اقتصادي

 حل للمستعصي..!؟ 

من اإلدارات الفاشلة   مدخل كان مثار حوار مع الخبير االقتصادي سامر حالق، فرضه واقع العديد

لعدد من شركاتنا العامة، التي لم تستطع على مدار عقود، القدرة على النجاح والتطور، وإثبات العكس؛ 

حوار استند لفكرة “الخصخصة المؤقتة لإلدارة”، كان أعد لها الخبير، دراسة وجيهة تستحق االهتمام  

قتصادنا الوطني، من دون تحميله متوالية  واألخذ بها إن أمكن، علنا نساهم بطرح متوازن ينهض با

 …أعباء تكاد تشلَّه، وباآلن معاً تقديم حلول نعتقد أنها مغرية بجدواها االقتصادية والمالية والنقدية 

 محددات هامة

من هذا المنظور يرى حالق أن من أهم اإلبداعات االقتصادية التي تفيد االقتصاديات التي تحاول  

ماتها، تأجير كثير من منشآتها االقتصادية للقطاع الخاص )سواء داخلي أو الخروج من عنق زجاج أز

خارجي حسب مصلحة االقتصاد الوطني(، بشكل استثماري ولفترات مغرية للمستثمرين، ومفيدة 

سنة، حيث يتم ذلك من خالل دفتر شروط للمزاد التأجيري    12  –  7لالقتصاد الوطني، محددة زمنياً بين  

كل منشأة على حدة، وحسب كل قطاع على حدة، مع تضمين دفتر الشروط، عدم االستثماري حسب 

 .تسريح الموظفين ضمن المنشآت طيلة فترة التأجير االستثماري

 فوائد وازنة 

ً لحالق، يستوجب بعض التعديالت العملية التي تجعل طبيعة   وهذا األسلوب االستثماري وفقا

 :يجابيات هذه الفكرة االستثمارية بسباعية من الفوائد االستثمار مرنة ومفيدة ألطرافها، وتكمن إ

عدم تجميد رأسمال من الدولة إلصالح المنشآت وتجديد خطوط إنتاجها القديمة والمترهلة، حيث   –

وتدريب الموظفين على فنون وعلوم اإلدارة والتقنيات،     يقوم المستثمر بضخ أمواله للتجديد واإلصالح

ية من الربح، تزداد كلما كان الموظف والعامل الفني يمتلك مهارات  من أجل حصوله على نسبة عال

 …علمية 

الحفاظ على القطع األجنبي الذي كانت الدولة ستنفقه فيما لو قامت بإصالح أو تجديد خطوط  –

 .اإلنتاج، واستيرادها من دول المنشأ

ومتانة العملة  عدم الضغط على مدخرات المصرف المركزي من القطع األجنبي؛ ما يعزز قوة –

 .الوطنية
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بحالة جيدة وحديثة وبوجود كوادر خبيرة،    –بعد انتهاء مدة التأجير االستثماري    –استالم منشآت   –

 .أنفق على تأهيلها المستثمر ال الدولة

كانت الجهة  –بعد مدة التأجير االستثماري  –استالم أسواق مفتوحة لتصريف المنتجات  –

 .عالقاتها قبل وخالل مدة التأجير االستثماري  المستثمرة قد فتحتها بحكم

تحقيق عائدية سنوية صافية للخزينة السورية تقدر بمليارات الدوالرات، وذلك من دون أن   –

 .تتحمل الدولة أية تكلفة

من خالل العائدية السنوية لالستثمار يمكن للدولة إنشاء منشآت قطاعية في القطاعات الرابحة،  –

 .د رأسمال خاص، بل من عائدية التأجير االستثماريوذلك بدون أن تجم

 مغريات استثمارية 

أما بالنسبة للمغريات التي تجعل المستثمر يُقدم على االستثمار في بلد فيها أزمات وفيها تخريب 

 :من اإلرهاب للمنشآت االقتصادية، فهي كبيرة وكثيرة، منها

السوري، فعلى سبيل المثال ال الحصر: )قطعة  القيمة المضافة الكبرى لمخرجات المنتج  –

البسكوت تكلفتها التصديرية في سورية تساوي ربع تكلفتها التصديرية في أوروبا، كما أن تكلفة السياحة  

السورية على المجموعات السياحية تساوي ربع تكلفتها بالنسبة للدول األوربية المصدرة للسياح..!  

%..! وهذه النسبة عالية جداً عالمياً..! ويمكن أن  300ا تصل إلى حيث نرى أن القيمة المضافة لدين

بميزته    –ومنها استثمار محاصيلنا الزراعية، مثل الحمضيات     نقيس على ذلك في عدد من القطاعات،

 ً  .(!..الخالي من المبيدات التي لم تستطع اإلدارات المتعاقبة حل معضلته تصنيعاً وتسويقا

سنوات، وهذا   5ية على استرداد رأسماله المدفوع خالل فترة ال تتجاوز  قدرة المستثمر في سور –

 .عامل مغٍر وجاذب ألي مستثمر

وجود سوق سوري واعد مستقبالً، يمكنه تصريف كامل المنتجات والمخرجات اإلنتاجية   –

 .للمستثمرين

ر، وحيازة قدرة المستثمر على المنافسة السعرية خارج سورية، وقدرته الكبيرة على التصدي –

 …القطع األجنبي الذي سيذهب إلى الخزينة السورية؛ ما يزيدها منعة وقوة

 ..خاضع للدولة

وخلص الحالق إلى أن المبدأ أعاله، سيكون خاضعاً إلرادة وموافقة الدولة، كما يخضع للقضاء  

 اإلداري والقضاء االستثماري..؛ وهو من خالل “خصخصة مؤقتة” إلدارة المنشأة خالل فترة 

االستثمار، يؤدي إلى قتل الترهل والضعف والفساد؛ وذلك من خالل وجود إدارة خبيرة من القطاع  
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الخاص، حافزها الربح المادي والمعنوي، وزيادة منسوب الخبرة والشفافية لدى كوادر المنشأة التي  

األسلوب معزز  تستثمرها؛ ما يعني في خفاياه مكافحة قاتلة للفساد بدون يافطة مكافحة الفساد، وهذا 

للمناعة الوطنية؛ نظراً ألن المستثمر سيمنح مكافأة كبيرة لكل إنجاز يحققه العمال؛ ما يجعلهم في  

 !..بحبوحة واستقرار نفسي ومالي ومعيشي… وإنهاء جدلية زيادة الرواتب للموظفين

بيقها في عدد في تنفيذ هذه الفكرة المستطاع عليها، والتي يمكن تط -وبأسرع ما يمكن  – إن البدء 

 …ذات مردود اقتصادي وطني بامتياز  من القطاعات..، يؤدي لتحوالت اقتصادية هامة

http://syrianexpert.net/?p=42072 

 

 .. ليرة 500ماليين دوالر وتوقع تراجع سعر الصرف الى  10رجل أعمال يدفع  20

 .”سيرياستيبسالمصدر:  

بعد تكثيف اعالني واعالمي لصندوق مساهمة اتحادات غرف التجارة والصناعة السورية في دعم  

الليرة .بالتنسيق مع البنك المركزي , بدأ الصنوق يستقبل الماليين من الدوالرات بعد أن أقفل نهاية  

 . االسبوع الماضي على أقل من نصف مليون دوالر

ضور رؤساء الغرف واالتحادت ونخبة من رجال االعمال  وكان اجتماع عقد أمس في الشيراتون بح

والحاج براء القاطرجي وسامر الفوز وغيرهم بحضور    في البلد تقدمهم وسيم القطان ومحمد حمشو

 . حاكم مصرف سورية المركزي

ما يهمنا في الموضوع هو التمكن من تحويل الصندوق الى أداة لدعم الليرة بعدما تأكد أن هناك  

مليون دوالر بحسب   400الى  300يين ينتظرها الصندوق والتي يمكن أن تصل من مئات المال

 . معلومات خاصة لسيرياستيبس

رجل أعمال أبدوا نيتهم بالمشاركة في الصندوق بمبالغ من مرتبة الماليين من   50ويبدو ان هناك 

أن ينخفض الدوالر الى  ماليين دوالر كدفعة اولىوحيث توقع  10الدوالرات بدليل أن سامر الفوز قدم 

 .  ليرة 500

ورغم تحفظ العديد رجال األعمال ممن خرج من االجتماع المغلق لمناقشة مبادرة غرف الصناعة 

والتجارة لدعم الليرة السورية مع حاكم مصرف سورية المركزي في فندق الشيراتون على ما دار في 

 . وضع مبالغ مالية بالدوالراالجتماع إال انه أجمع الجميع على انطالقة المبادرة ب

http://syrianexpert.net/?p=42072
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على ان يتم دفع مبالغ تباعا من قبل رجال األعمال وبسعر تدخلي يحدد كل يوم بهدف خفض سعر 

صرف الليرة السورية مقابل الدوالر والذي ارتفع بشكل غير مقبول وأدى الى رتفاع جنوني ألسعار  

 .في السوق السورية

اؤلهم بأن تثمر هذه المبادرة في خفض أسعار  وأعرب مشاركون في اجتماع الشيراتون عن تف

 .الصرف وخفض أسعار السلع في السوق السورية الحقا

أيا كان ما سيحيط بهذه المبادرة من تحليالت كثيرة منها لن يكون حميدا وحيث ستسوق بمفاهيم  

عض  وغايات مختلفة وباستنتاجات معينة بعضها ُمسيس وبعضها ُمشوه وبعضها حياكة على مقاس الب

ولكن علينا أن نتطلع اليها على أنّها خطوة ناجحة باتجاه ترسيخ دور مجتمع االعمال في قضايا البلد 

 . الوطنية

على أن تزامن المبادرة مع اإلعالن عن افتتاح معبر البوكمال مع العراق من شأنه أن يحقق فائدة  

 مهمة لتدعيم سعر صرف الليرة 

أوال من أموال …وثانيا من قدرة على التدخل لصالح الليرة  جميعنا بانتظار ما سيحققه الصندوق  

المصدر: .. وحيث ستكشف لنا األيام القادمة نتائج ماتم التخطيط له من وراء انشاء الصندوق …عن ”  

 http://syrianexpert.net/?p=42043  .”سيرياستيبس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://syrianexpert.net/?p=42043
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 أخبار اقتصادية قصيرة:  -خامساً 

 دول عربية مجتمعة  6بيزوس أغنى من  - 1

يبين المخطط البياني حجم ثروة الملياردير األمريكي جيف بيزوس مقارنة مع الناتج المحلي لبعض 

 الدول العربية 

 RT  دول عربية مجتمعة 6بيزوس أغنى من    

  13.2الذي يعتبر أغنى رجل في العالم بنحو جيف بيزوس،  زادت ثروة مؤسس شركة أمازون

 ."دقيقة، وفقا لما نشرته وكالة "بلومبرغ  15مليار دوالر في غضون  

% من أسهم "أمازون"، ارتفعت  12وذكرت "بلومبرغ" أن ثروة الملياردير األمريكي، الذي يمتلك  

ر( مجموع الناتج  مليار دوال  129.5من ناحية أخرى تفوق ثروة بيزوس ) .مليار دوالر 129.5إلى 

مليار دوالر( وهي تونس، البحرين، اليمن، سوريا، الصومال   127.3دول عربية مجتمعة )  6المحلي لـ  

 countryeconomy,  bloomberg :المصدر .و جيبوتي مجتمعة

https://arabic.rt.com/photolines/1083054-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-

%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-

%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/ 

 

 اللبنانية توافق على خطة إنقاذ مالي الحكومة  - 2

   - 2020فبراير  l 6  أبوظبي –وكاالت  

 (جلسة للحكومة برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون )أرشيف

قالت مصادر وزارية ووسائل إعالم محلية إن الحكومة اللبنانية وافقت، الخميس، على بيان بشأن  

 .يالت طفيفةالسياسة الحكومية يتضمن خطة إنقاذ مالي بتعد 

https://arabic.rt.com/photolines/1083054-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/photolines/1083054-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/photolines/1083054-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/photolines/1083054-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/photolines/1083054-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
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مالية  وتضمنت مسودة لبيان السياسة اطلعت عليها رويترز يوم األحد خططا عامة لمعالجة أزمة

، وإعادة رسملة البنوك، وإعادة هيكلة القطاع العام وطلب  أسعار الفائدة كبيرة، بما في ذلك خفض 

 .دعم من مانحين دوليين

البرلمان في   على التي ستُعرض  على الخطة، الفور ما التعديالت التي أُدخلت  على ولم يتضح

المدعومة من  حزب هللا الماضي من جانب جماعةالجديدة الُمشكلة الشهر  الحكومة على اقتراع بالثقة

  6حقيبة وزارية، تتولى نساء   20الجديدة من  الحكومة اللبنانية وتتكون  .إيران وحلفاء سياسيين لها

 .يةمنها، وهو أكبر عدد للمشاركة النسائية في تاريخ الحكومات اللبنان 

وتشغل النساء ست وزارات هي: الدفاع واإلعالم والمهجرين والعمل والعدل ووزارة الشباب 

وجاء اإلعالن عنها في أواخر الشهر الماضي بعد شهر من المفاوضات المتعثرة، لتخلف    .والرياضة

 .حكومة سعد الحريري المستقيلة

https://www.skynewsarabia.com/business/1318729-%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-

%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-

%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A 

 

 مصر.. طرح حصة للبيع في ثالث أكبر بنك حكومي  - 3

 Reuters   04.02.2020  تابعوا RT  على 

% من أسهم يملكها في بنك  45أعلن رئيس بنك "مصر" محمد اإلتربي أن مصرفه سيطرح 

 ."القاهرة"، الذي يعد ثالث أكبر بنك حكومي في مصر

النسبة خالل النصف األول من هذا العام مع إمكانية حصول مستثمر  وأشار إلى أنه سيتم طرح 

% من أسهم بنك  45وقال: "نريد نوصل أننا نبيع  .أجنبي على حصة من أسهم البنك خالل الطرح

القاهرة، البيع سيكون داخل مصر ليس هناك شهادات جي.دي.آر "شهادات إيداع دولية، ممكن مستثمر  

 المصدر: رويترز  ."رويجية هي التي تحكم أجنبي يأخذ حصة الجولة الت 

https://arabic.rt.com/business/1082786-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-45-%D9%81%D9%8A-

%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D9%83-

%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9/ 

 

 

 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9&contentId=1318729
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9&contentId=1318729
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9&contentId=1318729
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AD%D8%B2%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&contentId=1318729
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AD%D8%B2%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&contentId=1318729
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AD%D8%B2%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&contentId=1318729
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=1318729
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=1318729
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=1318729
https://www.skynewsarabia.com/business/1318729-%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-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/business/1318729-%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-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/business/1318729-%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-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/business/1318729-%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-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://arabic.rt.com/business/1082786-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-45-%D9%81%D9%8A-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9/
https://arabic.rt.com/business/1082786-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-45-%D9%81%D9%8A-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9/
https://arabic.rt.com/business/1082786-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-45-%D9%81%D9%8A-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9/
https://arabic.rt.com/business/1082786-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-45-%D9%81%D9%8A-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9/
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMP263gIw8J0c
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMP263gIw8J0c
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMP263gIw8J0c
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 خطة جزائرية إلنعاش االقتصاد  - 4

 Reuters  07.02.2020  تابعوا RT   صورة أرشيفية 

قدمت الحكومة الجزائرية الجديدة، التي تواجه أزمة سياسية واقتصادية خطيرة، الخطوط العريضة  

 .لـ"مخطط عملها" الهادف إلى إنعاش االقتصاد الذي تأثر خصوصا جراء انخفاض أسعار النفط

وأوضح بيان صدر إثر اجتماع استثنائي للحكومة ترأسه رئيس البالد، عبد المجيد تبون، أن مخطط  

عمل الحكومة يركز على "ثالوث التجديد االقتصادي القائم على األمن الغذائي، واالنتقال الطاقوي،  

 ."واالقتصاد الرقمي

عميقة ألنماط الحكامة،  وشددت الحكومة في بيانها على "ضرورة االستعجال باعتماد مراجعة

 ."واستنباط قواعد جديدة إلنجاح سياسات التنمية وخلق ديناميكية تفاعلية 

ولفتت الحكومة إلى أنها ستعمد، وفق مخطط عملها، إلى "وضع خريطة وطنية لالستثمار، بفتح  

 ."فضاءات جديدة للعقار الصناعي، ال سيما في الهضاب والجنوب 

 .الحكومة" قريبا إلى البرلمان الجزائريويفترض أن يحال "مخطط عمل 

وتعاني الجزائر من اعتمادها الشديد على الصادرات النفطية التي تراجعت أسعارها بشدة منذ فترة  

 المصدر: أ ف ب  .طويلة، ما انعكس سلبا على الموازنة وعلى احتياطات البالد من العمالت الصعبة

https://arabic.rt.com/business/1083627-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-

%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-

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

 

 انتهى التقرير 

The report ended 

Raport się zakończył 

 *** 

 

 

 

 

 

 

https://arabic.rt.com/business/1083627-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/
https://arabic.rt.com/business/1083627-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/
https://arabic.rt.com/business/1083627-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMP263gIw8J0c
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMP263gIw8J0c
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMP263gIw8J0c
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 : هل تعلم أن  مفاهيم اقتصادية

 لتر تقريبا  159سعة برميل النفط الخام :  *

لتر كيروسين،   15لتر ديزل،  32لتر بنزين،  70مكونات برميل النفط الخام بحسب الكميات : *

 .لتر مواد أخرى 42

% 27% كيروسين، 9% ديزل، 20% بنزين، 44مكونات برميل النفط الخام بحسب النسب : 

 .المواد األخرى

المواد األخرى : غاز مسال وغير مسال، فحم بترولي، زيت وقود، اسفلت، شحوم، مواد سائلة،  

 .مواد بتروكيميائية، علما بأن هذه الكميات والنسب تتفاوت بأجزاء بسيطة حسب نوع النفط

 .% تكلفة التوزيع  12% تكلفة التكرير،  12لتكلفة المضافة لكل برميل : ا

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 

 

 

https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARDHJjwlxNiJFooHLYHuITCu0FAFEfYzbOCkPJZIisGXEaJ_Q_y6i9UyCnabuwmvrwuyOQwXCMG9Pq9m&hc_ref=ARS3oFHgtc3rwFx6E3LjOHwZkFUc1gOPn6DGW6Tx92phdsM8tnCcnxFlgnBlpKvCchs&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAL1GcXWrm7nUqI99MkMXSrPfJsctensw5o-e7veE0Weh4UYfPBqNHGR1bI7TRw_7KuWnbPEif8zitQBXYijEzi9_pSHt_f0SDAILXB7Oebby_2hmMezoPK3qyu1DY922rxzCJt6AVhY9hhj8YFjT5uRwysrkiC1wPpuK8wtYklsE3tPj6L3qLqG8cEb_8fCl9J5fevHVmjfzFfCx3pRtNABUI8O--MNsQJrS7rm7r3GtdSRZ5uunTfhhdhWnwKfZdyAdrSzyBAfKih3prBrphmeyjl7SppuXU88mIgdlZlc_PpHIYJUTR8SVtbSDqvRSaqY-ia7LFj4br-fdcVjw
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
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

