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نشرة اقتصاد فً اسبوع
.الدوالر ٌسجل ارتفاعا ً ٌصل الى ما فوق  300لٌرة فً اسبوع
 .صاغة دمشق ٌعلنون توقفهم عن العمل بسبب ارتفاع أسعار الذهب
.متأثراً بارتفاع الدوالر الذهب ٌسجل  5650لٌرة للغرام
.مصرف سورٌا المركزي ٌجتمع مع مؤسسات
الصرافة للتدخل ب  50ملٌون ٌورو
.سوق االلكترونٌات فً دمشق ٌعانً من ركود و لكنه األكثر منافسة

.محلل اقتصادي :قرار رفع سعر األدوية يعتبر مقبوالً
وله مبرراته االقتصادية
 .محلل افتصادي :عملٌة رفع سعر الصرف تتم بطرٌقة مخططة
و ال تتبع عوامل العرض و الطلب

.تفاصيل عن سعر الفيزا والوثائق المطلوبة من السوريين لدخول مصر
.قرارات الحكومة الٌوم:مشروع قانون الدولرة و قرار بتوفٌر الدوالر للتجار
و للمواطنٌن بسعر  250لٌرة
 .صدور التعلٌمات التنفٌذٌة لقانون زٌادة الرسوم و الضرائب %5بهدف إعادة اإلعمار
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الدوالر ٌسجل ارتفاعا ً ٌصل الى ما فوق  300لٌرة فً اسبوع
سجل الدوالر ارتفاعا فً السوق السوداء حٌث قفذ  10لٌرات فً بداٌة االسبوع محققا ً سعر  240لٌرة للمبٌع و سعر
الشراء  235كما وصل سعره لدى بعض تجار السوق إلى  250مواصالً ارتفاعه الى  304لكن مع جمود للسوق و عدم
توفر العرض و الطلب و برأي محللٌن أنه ارتفاع وهمً ؼٌر اضع لقانون العرض و الطلب.

 .صاغة دمشق ٌعلنون توقفهم عن العمل بسبب ارتفاع أسعار الذهب
إقبال على شراء المشغوالت الذهبٌة والحلً
أوضح صاغة دمشق لصحٌفة "الوطن" المحلٌة ،انهم ابتعدوا عن البٌع ولٌس وقفه لساعات فقط،
بالنظر إلى أن البٌع بسعر ومن ثم ارتفاع السعر مرة أخرى ٌسجل على الصاغة خسائر كبٌرة ،تبعا ً
ألن الصائغ ٌشتري مباشرة كمٌة الذهب نفسها التً باعها وفً اللحظة نفسها ،فإن باع اآلن بسعر
 8500لٌرة سورٌة للغرام الواحد ،وارتفع السعر بمقدار بعد البٌع وقبل الشراءٌ ،كون الصائغ قد
خسر مقدار االرتفاع نفسه ،والسٌما أن المواطنٌن ٌقبلون على شراء الذهب على الرغم من ارتفاع
سعره لتحقٌق أرباح ناجمة عن ارتفاع أكبر مرشح الذهب له ،فً حال ارتفاع سعر صرف الدوالر فً
السوق السوداء.
ووصفت الصحٌفة إجابات الصاغة التً حصلت علٌها خالل جولة مٌدانٌة بأنها "إجماع" ،حٌث
اعتبروا أنّن " :اإلقبال األكبر من قبل المستهلكٌن ٌسجل لمصلحة المشغوالت الذهبٌة والحلً بالدرجة
األولى ،على حٌن ٌسجل ذهب االدخار من لٌرات وأونصات ذهبٌة المرتبة الثانٌة من حٌث اإلقبال".
وأوضحوا بأن المواطن ٌتحمل خسارة أجرة الصٌاغة والصناعة ،نظراً للربح الذي ٌحققه من ارتفاع
سعر غرام الذهب.
وأشاروا فً الوقت نفسه إلى إحجام الصاغة عن شراء الذهب من المواطنٌن القلٌلٌن ،الذٌن
ٌعرضونه للبٌع نظراً الرتفاع أسعاره ،مع األخذ بالحسبان أن أغلبٌة المواطنٌن ال ٌبٌعون الذهب فً
الفترة الحالٌة على أمل تحقٌق ربح أكبر فً حال ارتفعت أسعار الذهب أكثر خالل األٌام المقبلة.
وارتفع الذهب بشكل جنونً أٌضا ً مسجالً ارتفاعا ً فً ٌوم واحد ٌصل إلى  600لٌرة سورٌة ،بالنظر
إلى تسجٌل غرام الذهب من عٌار  21قٌراطا ً سعر  8500لٌرة سورٌة مقابل سعر ٌ 7900وم األحد،
أما غرام الذهب من عٌار  18قٌراطا ً فقد سجل ٌوم أمس سعر  7285لٌرة سورٌة ،مقابل سعر 6771
لٌرة سورٌة ٌوم األحد الذي قبله.
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متأثراً بارتفاع الدوالر الذهب ٌسجل  5650لٌرة للغرام
وصل سعر الذهب الٌوم إلى  8500لٌرة سورٌة للؽرام الـ ،21وسعر  7286لٌرة سورٌة
للؽرام الـ 18مرتفعا  600لٌرة عن ٌوم السبت الماضً ،بالتزامن مع ارتفاع سعر
الدوالر فً السوق السوداء حٌث قفز  10لٌرات عن صباح أمس محققا سعر  240لٌرة
للمبٌع وسعر  235لٌرة للشراء ،كما وصل السعر لدى بعض تجار السوق إلى  250مع
جمود حركة البٌع.

وكان ؼرام الذهب حقق ٌوم السبت الماضً ،سعر  7900لٌرة للؽرام الـ 21وسعر
 6771لٌرة للؽرام الـ.81

وكان رئٌس "الجمعٌة الحرفٌة للصاؼة والمجوهرات فً دمشق" ؼسان جزماتً :بٌن
الشهر الجاري ،أن سعر الذهب الحالً ٌعتبر السعر األعلى فً تارٌخ الذهب فً سورٌة،
وأن ارتفاع أسعار الذهب محلٌا ٌعود بالدرجة األولى إلى ارتفاع سعر صرؾ الدوالر فً
السوق السوداء ،لجهة الجنون الذي أصابه بعد ثبات شبه أفقً لمدة ال تقل عن أسبوعٌن
اثنٌن.

وذكر أصحاب ورشات صناعة ذهب فً دمشق مإخرا ،أن العدٌد من السورٌٌن الذٌن
ٌرؼبون بالزواج لجإوا فً اآلونة األخٌرة إلى شراء الذهب من عٌار الـ ، 12كبدٌل
لعٌار الـ 21والـ ،18خاصة بعد االرتفاع الكبٌر لسعر الذهب ،مشٌرٌن إلى أن الذهب
البرازٌلً والمجوهرات التقلٌدٌة أصبح أحد البدائل بالنسبة للمتزوجٌن أٌضا فً هذه
األحداث.

ٌشار إلى أن رئٌس "الجمعٌة الحرفٌة للصاؼة والمجوهرات " ؼسان جزماتً كان قال
إن" :الجمعٌة ستصدر لٌرة ذهبٌة سورٌة من عٌار  21قٌراط بوزن  8ؼرامات ذهبٌة،
ٌنقش على وجهها األول شعار الجمهورٌة العربٌة السورٌة وهو النسر باسط الجناحٌن،
فً حٌن سٌتضمن الوجه الثانً لهذه اللٌرة نقشا ٌوضح التالؾ والتعاضد الذي ٌسود
المجتمع السوري".

وٌؤتً ارتفاع سعر الذهب بالتزامن مع ارتفاع سعر الدوالر فً السوق السوداء حٌث
حقق سعر  240لٌرة للمبٌع و 235لٌرة للشراء وسط توقؾ حركة البٌع ،مرتفعا 10
لٌرات عن صباح أمس األحد حٌث كان حٌث كان حقق سعر  230لٌرة للمبٌع و228
لٌرة للشراء.
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وقال أحد التجار فً السوق لـ"االقتصادي" ،إن" :ارتفاع سعر الدوالر ٌؤتً مع توقؾ
حركة البٌع" ،مشٌرا إلى "عدم تواجد الدوالر فً السوق ".

بدوره ،قال أحد مدراء شركات الصرافة للموقع ،إنه" :عندما ترٌد شركات الصرافة
إٌصال الحواالت التً تصلها بالدوالر للزبائن تطلب من البنوك المال ،لكن البنوك تقول
للشركات إنها التملك الدوالر وتعطٌهم مكانه ٌورو ،وهذا األمر ال ٌقبله الزبائن الذٌن
ٌقولون نرٌد المال بالدوالر كما تم تحوٌله لنا".

و كان سعر الدوالر فً السوق السوداء قفز  18الشهر الماضً إلى سعر  205لٌرات
للمبٌع و 199لٌرة للشراء ،ومالبث أن انخفض  15لٌرة لٌعود إلى االرتفاع مجددا
تدرٌجٌا حتى وصل إلى سعره الحالً.
وأثر ارتفاع سعر الدوالر فً السوق على أسعار مختلؾ المواد والسلع فً األسواق
باإلضافة إلى أسعار الذهب التً ارتفعت إلى درجة ؼٌر مسبوقة فً سورٌة ،ماألزم
العدٌد من أصحاب األعمال فً البالد إلى رفع رواتب عمالهم ،كما صدر مإخرا مرسوم
تشرٌعً ٌقضً بزٌادة رواتب الموظفٌن والعسكرٌٌن والمتقاعدٌن .
وتوقعت صحٌفة رسمٌة أمس ،أن ٌصل سعر الدوالر إلى  250لٌرة مع بداٌة شهر
رمضان.

وكان حاكم "مصرؾ سورٌة المركزي " أدٌب مٌالة طلب من المواطن أن "ٌتحلى
بالصبر والسلوان والتحمل ،واالبتعاد عن فكرة أن هناك انهٌار للٌرة ألن االنهٌار ٌعنى
النهاٌة وبالتالً استبدال االنهٌار بتراجع فً سعر صرؾ اللٌرة الن استدام مصطلح
االنهٌار له وقع صعب" ،مبٌنا أن "معدل التضخم فً سورٌة وصل إلى  %45بداٌة
."2013

وألقى النائب االقتصادي قدري جمٌل فً معرض رده على استجواب أعضاء "مجلس
الشعب" ،بالمسإولٌة على حاكم "مصرؾ سورٌة المركزي" ،كجهة منفذة للقرارات
الحكومٌة ذات العالقة بسعر الصرؾ.

ٌشار إلى أن نشرة لـ"مجلس الوزراء " ،كانت كشفت أن سعر صرؾ اللٌرة وسطٌا مقابل
الدوالر تراجع فً الربع الرابع للعام  2012إلى حوالً  71.29لٌرة ،مشٌرة إلى أن
انكماش االقتصاد السوري قلل الطلب على السلع المستوردة.
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.مصرف سورٌا المركزي ٌجتمع مع مؤسسات
الصرافة للتدخل ب  50ملٌون ٌورو
أخبار عن أن "مصرؾ سورٌة المركزي" أدٌب مٌالة ،سٌجتمع ؼداً بمإسسات الصرافة
لبٌع المبالػ المطلوبة من أجل تؽطٌة السوق من القطع األجنبً والمقدرة بنحو  50ملٌون
ٌورو.

جاء هذا القرار بعد قفزات شهدها سعر الدوالر فً السوق السوداء بلؽت بٌن 280
للشراء و 300ل.س للمبٌع مع بٌع نادر جداً.
وأثر االضطراب الشدٌد والهبوط الحاد فً سعر اللٌرة السورٌة امام العمالت األجنبٌة،
وعلى رأسها الدوالر والٌورو إلى إرباك جمٌع أسواق السلع والذهب ،حٌث ارتفع سعر
الذهب الٌوم بمقدار ألؾ لٌرة عن سعر األمس ،مع اقفال سوق الصاؼة بعد ظهر الٌوم،
رؼم ان الدوالر ٌسجل هذه األٌام عالمٌا ً ادنى اسعاره منذ أرٌعٌن عاماً ،حٌث بلػ الٌوم
 1245.31دوالراً لألونصة.

وقدم حاكم "مصرؾ سورٌة المركزي " ادٌب مٌالة الٌوم أمام الحكومة عرضا لواقع
اللٌرة السورٌة واإلجراءات المتخذة للمحافظة على استقرار سعر صرؾ اللٌرة السورٌة،
معتبراً أن هناك "حربا ً إعالمٌة كاذبة ومضللة ترافق الحرب االقتصادٌة الشاملة تستهدؾ
االقتصاد الوطنً وزعزعة ثقة المواطن باإلجراءات التً تتخذها الحكومة لمعالجة الواقع
االقتصادي إلى جانب وجود بعض التصرٌحات ؼٌر المسإولة التً تصب فً جوقة
الحرب اإلعالمٌة المضللة سواء بحسن نٌتها أو ؼٌرها".

وأكد مٌالة حرص المصرؾ المركزي على الحفاظ على أسعار الصرؾ وعدم ترتٌب
اعباء اضافٌة على المواطن مبٌنا أنه مع اشتداد األزمة والحرب االقتصادٌة الشاملة،
وتوقؾ المعامل عن االنتاج حصلت بعض االنزٌاحات فً سعر الصرؾ ،وأن
اإلجراءات التً تم اتخاذها كانت ضرورٌة مجددا التؤكٌد على أن مصرؾ سورٌة
المركزي لدٌه احتٌاطً جٌد من القطع األجنبً وقادر على الضخ فً السوق فً الوقت
المناسب.
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سوق االلكترونٌات فً دمشق ٌعانً من ركود و لكنه األكثر منافسة
أوضح تقرٌر صادر عن "الهٌئة العامة للمنافسة ومنع االحتكار" حول سوق االلكترونٌات فً منطقة البحصة بدمشق ،أن
سوق الهواتؾ المحمولة ،أكثر األسواق منافسة ،ولم ٌتؤثر بشكل كبٌر فً األزمة ،بسبب اعتماد هذا السوق على بٌع
ملحقات األجهزة واكسسوارتها ،مع مالحظة انخفاض هامش الربح للتجار أو المستوردٌن ،بسبب التسارع فً تحدٌث
األجهزة وملحقاتها ،ما ٌضطر التاجر إلى بٌع البضائع الموجودة لدٌه بربح بسٌط من أجل شراء بضائع جدٌدة تلبً حاجة
السوق.

وأشارت الهٌئة وفق صحٌفة "الوطن" المحلٌة ،إلى لجوء بعض التجار إلى تصرٌؾ البضائع المخزنة وإؼراق السوق
بها ،والتً ؼالبا ً ما تكون جودتها منخفضة هروبا ً من كساد هذه البضاعة ،وتركٌز التجار على بٌع ملحقات األجهزة
المحمولة ،وقطع الصٌانة أكثر من بٌع األجهزة الحدٌثة بحد ذاتها بسبب األزمة التً ٌمر بها البلد.

وأوضح التقرٌر أن استٌراد الحواسب ٌتم من الصٌن وعدد من دول آسٌا عن طرٌق مطار دبً ،ومنه إلى سورٌة ،وٌقوم
الكثٌر من تجار منطقة البحصة بعملٌات االستٌراد والبٌع بشكل مباشر للمستهلك ولتجار المفرق فً األحٌاء والبلدات فً
سورٌة.

والحظت الهٌئة اشتداد المنافسة فً هذا السوق بٌن التجار قبل األزمة وأثناءها ولو كان هامش الربح قلٌالً ،بؽٌة تصرٌؾ
المخزون القدٌم واستٌراد الحدٌثة منها من أجل بقاء التاجر فً السوق ،إذ إن هامش الربح ال ٌتجاوز  %5كان جٌداً قبل
األزمة مقارنة بنسبة المبٌع التً انخفضت بشكل كبٌر ،فحاسب شخصً ٌبلػ ربحه بٌن  400إلى  500لٌرة وهذا الربح
لم ٌتؽٌر حتى اآلن ولكن ارتفعت أسعار القطع وانخفضت نسبة الشراء.

وكشفت الهٌئة عن أن السوق ٌعانً من حالة ركود كبٌرة نتٌجة األزمة التً تمر بها سورٌة بعد أن كان من أكثر
األسواق مبٌعا ً فً سورٌة ،وأن حجم أعمال أي تاجر فً هذا السوق انخفض بنسبة بٌن  ،%50 - 40خاصة سوق
الحواسب الشخصٌة ،وبالنسبة لمشاركة التجار فً العقود التً تبرمها الدولة "المشترٌات الحكومٌة" ،فالتاجر ال ٌرتبط
بشكل مباشر بها لكنه ٌمولها عن طرٌق أشخاص لهم ارتباطاتهم ،بجهات عامة.

وبٌنت الهٌئة أن حالة أسعار سوق الحواسب الشخصٌة أو المحمولة تنخفض أسعارها عالمٌاً ،وذلك لظهور تقنٌات جدٌدة
تستخدم فً األجهزة األحدث ،إال أنه بسبب ضعؾ القوة الشرائٌة وتقلب سعر الدوالر فً سورٌة أدى إلى انخفاض
عروض األجهزة ،كما تراجعت تجارة الحواسٌب الشخصٌة بسبب اإلقبال المتزاٌد على شراء الحواسب المحمولة،
وهناك ارتفاع فً السعر من الشركات األم العالمٌة المنتجة لذواكر الحاسب من قبل عدة ماركات تنتجها هذه الشركات
بنسبة %25للسعر العالمً لها فضالً عن مقارنتها باللٌرة السورٌة ،إضافة لزٌادة أسعار قطع الحواسب الشخصٌة ،التً
تعود إلى ارتفاع سعر شحن هذه القطع وصٌانتها فً الشركة األم.
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وخلصت الهٌئة إلى أن سوق الحواسب كان ٌعتبر من أكثر األسواق منافسة قبل األزمة ،إال أنه بعد ؼٌاب المناخ التنافسً
منه أصبح من أكثر األسواق ركوداً لتؤثره باألزمة الحالٌة ،وانخفاض القوة الشرائٌة لدى المستهلك أدى إلى قلة الطلب
على البضائع بشكل عام وعلى سوق الحواسب بشكل خاص ،وذلك بسبب اعتبار االلكترونٌات من الكمالٌات ،وارتفاع
أسعار الحواسٌب وملحقاتها بسبب ارتفاع سعر صرؾ القطع األجنبً ،وإحجام التجار والشركات عن تقدٌم عروض
سعرٌة للحواسب بسبب تقلبات األسعار المرتبطة بسعر القطع األجنبً ،واستؽالل جهل الزبائن بالمواصفات الفنٌة
للحواسب كبٌع حواسب معاد تصنٌعها على أنها جدٌدة.

أما سوق الهواتؾ المحمولة الذي شمل سوق برج دمشق بحسب الهٌئة ،فهو من أكثر األسواق منافسة بشكل عام وفً
مجال اإللكترونٌات بشكل خاص ،والتركٌز فً المبٌعات فً برج دمشقٌ ،عتمد على االكسسوارات المستوردة من
الصٌن وقلة مبٌعات الهواتؾ المحمولة الحدٌثة واقتصار المبٌعات على القطع الملحقة أو قطع الصٌانة ،وٌعتمد السوق
حالٌا ً على صٌانة األجهزة أكثر من مبٌعها وذلك بسبب توقؾ استٌراد األجهزة الصٌنٌة التً ٌتعامل بها ،كما أنه بالنسبة
لقطع الصٌانة فإن هناك عدداً من التجار ٌتحكمون بالسعر عند ندرة هذه القطع.

والحظت الهٌئة أن أسعار األجهزة الصٌنٌة كانت تتراوح بٌن  2000إلى  3500لٌرة ،أما اآلن فٌتراوح سعرها من
 3500إلى  20000لٌرة ،بسبب صعوبة استٌراد األجهزة اآلنفة الذكر باإلضافة إلى ارتفاع جودتها واستخدام تقنٌات
عالٌة محاكٌة لنظام أندروٌد ونظام اللمس الحراري للشاشة.

ودعت الهٌئة فً ختام تقرٌرها إلى وضع آلٌة لتعدٌل البنود الجمركٌة لتنظٌم قوائم واضحة ومصنفة ،تصنٌفا ً دقٌقا ً خاصة
بااللكترونٌات بعٌداً عن المحسوبٌة ،واإلسراع فً تعدٌل قانون العقود رقم  51لعام  2004لتوفٌقه مع قانون المنافسة
ومنع االحتكار ،والسٌما فٌما ٌخص وضع قٌود أو شروط مسبقة أو تمٌٌزٌة
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.محلل اقتصادي :قرار رفع سعر األدوية يعتبر مقبوالً
وله مبرراته االقتصادية
أكد المحلل المالً واالقتصادي محمد وائل حبش أنه لوحظ مإخرا ،أن عملٌة رفع سـعر صرؾ اللٌرة أمام الدوالر تتم
بطرٌقة مخططة وممنهجة وإدارٌة ،وال تتبع لعوامل العرض والطلب والتنافســٌة فً الســوق ،كما ٌحاول الكثٌر من
المسـإولٌن االقتصادٌٌن إقناع المواطنٌن ،بؤن تعرقل العجلة اإلنتاجٌة هو ما ٌإثر على سـعر صرؾ اللٌرة السـورٌة .

وأضاؾ حبش لموقع "سٌرٌاندٌز" االلكترونً " :كل التبرٌرات الحكومٌة ال تفٌد طالما أن المواطن ٌرى العدٌد من
الحلول ؼٌر المطبقة ،و الثؽرات الواضحة ،فالمواطن سـٌتفهم المشـكلة االقتصادٌة تماما ً إن قامت الحكومة بتؤدٌة كل ما
تسـتطٌعه من سٌاسات صحٌحة وإجراءات فعالة".

واعتبر أن اللٌرة السـورٌة مسـإولٌة الجمٌع من مواطنٌن وحكومة ،لكن بالمقابل نجد المهدئات من الحكومة و لٌس
األفعال ،و حتى وإن كان هناك أفعال فلن تكون محمودة و مشـكورة إن لم ٌكن لها نتائج على الواقع
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تفاصيل عن سعر الفيزا والوثائق المطلوبة من السوريين لدخول مصر

فرضت السلطات المصرٌة عدة إجراءات على السورٌٌن الراؼبٌن بدخول أراضٌها منها الحصول على تؤشٌرة مسبقة
بموافقة أمنٌة من سفارتها فً سورٌة ،وذلك بعدما كانت تسمح للسورٌٌن بدخول أراضٌها دون أي فٌزا أو شروط .
والوثائق التً فرضتها السلطات المصرٌة هً ،تؤشٌرة مسبقة بموافقة أمنٌة ،وصورة جواز السفر "صالحٌة التقل عن 6
شهور" ،وصورة من اإلقامة "صالحٌة ال تقل عن  6شهور" ،صورة شخصٌة ،ونموذج التؤشٌرة .
وكان المتحدث الرسمً باسم وزارة الخارجٌة المصرٌة ،بٌن فً وقت سابق ،أن قرار السلطات المصرٌة فرض تؤشٌرة
دخول على السورٌٌن موضحا ً أن القرار ٌتعلق بالظرؾ الحالً والمإقت الذي تمر به مصر ،وأنه ال ٌإثر بؤي حال على
الموقؾ المصري المبدئً الداعم للثورة السورٌة.
بدوره ،قال أحد مكاتب السٌاحة والسفر فً دمشق لـ"االقتصادي" ،والذي كان ٌسٌر رحالت برا إلى القاهرة " :توقفنا عن
تسٌٌر الرحالت لننتظر توضٌحات من السفارة المصرٌة وما علمناه إلى اآلن أن السورٌٌن بحاجة إلى تؤشٌرة دخول
سعرها  30دوالر باإلضافة إلى سعر إلى تذكرة النقل برا وهً  12ألؾ لٌرة تذكرة البر  65( 19500دوالر)".
وٌضطر العدٌد من المواطنٌن السورٌٌن السفر إلى مصر عن طرٌق البر عبر األردن ألن تكلفتها أقل من السفر جوا،
حٌث ٌبلػ سعر تذكرة السفر جوا من بٌروت إلى القاهرة بٌن  200و 300دوالر ،فً حٌن سعر التذكرة برا ٌبلػ نحو
 8500لٌرة للشخص الواحد.
وكان مواطنون قالوا إنهمٌ" :قصدون البر ألنه ارخص والسفر والحجز عن طرٌق مكاتب سٌاحٌة مرخصة ،بمعدل رحلة
كل ٌومٌن" ،الفتٌن إلى أن "السفر ٌتم إلى األردن ومن ثم إلى مصر" ،مبٌنٌٌن أن "االنتقال من األردن إلى مصر
بالعبارة ٌتم بتذكرة سعرها  65دوالر تضاؾ للسعر األساسً وهو  8500لٌرة للشخص الواحد ،بنفس الباص".
وكانت السلطات المصرٌة ،اعادت طائرة سورٌة بكامل ركابها إلى الالذقٌة ،بعد أن رفضت سلطات مطار القاهرة
الدولً السماح لطائرة الركاب التابعة للخطوط السورٌة بالهبوط على األراضً المصرٌة ،وطلبت منها العودة بكل
ركابها ،بعد تطبٌق إجراءات الدخول الجدٌدة على السورٌٌن ،التً تتضمن الحصول على تؤشٌرة وموافقة أمنٌة مسبقة
من السفارة المصرٌة قبل وصولهم القاهرة .
كما تمت إعادة  55سورٌا آخرٌن وصلوا على طائرة طٌران الشرق األوسط القادمة من بٌروت و 39وصلوا على
رحالت طٌران مختلفة ،باإلضافة إلى إعادة التحذٌر ،الذي تم إرساله لشركات الطٌران ،للتؤكٌد علٌها بعدم نقل سورٌٌن
على رحالتها لمصر ،إال بعد الحصول على تؤشٌرات دخول مسبقة وموافقة أمنٌة من السفارات والقنصلٌات المصرٌة
بالخارج ،مع اإلشارة إلى أن التعلٌمات تطبق على كل السورٌٌن ذكورا وإناثا وكل المراحل العمرٌة.
ٌشار إلى أن السلطات المصرٌة كانت تسمح للسورٌٌن بدخول أراضٌها بدون أي شروط ،حٌث ٌصل العشرات من
المواطنٌن السورٌٌن القاهرة ٌومٌا هربا من األحداث الجارٌة فً سورٌة ،وٌحاول البعض السفر إلى أوروبا ،فٌما ٌسعً
البعض منهم لدخول األراضً المصرٌة والعٌش فٌها.
ٌشار إلى أن الممثل اإلقلٌمً للمفوضٌة السامٌة لشإون الالجئٌن محمد الداٌري ،توقع أٌار الماضً ،أن عدد الالجئٌن
والنازحٌن السورٌٌن داخلٌا وخارجٌا قد ٌصل لـ  9.5ملٌون شخص نهاٌة  ،"2013مشٌرا إلى أن مصر تستضٌؾ 140
ألؾ الجئ سوري منهم  62ألؾ الجئ مسجلٌن
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قرارات الحكومة الٌوم:مشروع قانون الدولرة و قرار بتوفٌر الدوالر للتجار
و للمواطنٌن بسعر  250لٌرة

أقرت اللجنة االقتصادٌة المصؽرة برئاسة رئٌس الحكومة وائل الحلقً على مشروع قانون تشرٌعً ٌقضً بتجرٌم كل
من ٌتعامل بؽٌر اللٌرة السورٌة عبر فرض ؼرامات مالٌة وعقوبة بالسجن تتراوح بٌن ثالث الى عشرة سنوات ،وذلك
بهدؾ ردع المتالعبٌن باألسعار فً السوق واستؽالل حاجة المواطنٌن على أن ٌتم عرضه على الجهات المعنٌة لٌتم
إصداره أصوال.

كما أقر نتائج اجتماع حاكم "مصرؾ سورٌة المركزي " مع شركات الصرافة الٌوم بضخ حاجة السوق من الدوالر
مرتٌن اسبوعٌا ً وبسعر بٌع للتجار والمواطنٌن  250ل.س للدوالر.

واعتبر محلل اقتصادي لموقع "االقتصادي" أنّن القرارات لم توضح التناقض بٌن مشروع قانون منع التعامل بالدوالر،
وقرار ضخه للبٌع للتجار ولعموم المواطنٌن ،ورجح أن ٌكون المقصود بمنع التعامل ،هو منع الدولرة أو بٌع السلع
بالدوالر.

وأوضح حاكم "مصرؾ سورٌة المركزي" أدٌب مٌالة ،أنه تم منذ الٌوم بٌع قطع أجنبً بالدوالر لمإسسات الصرافة
بسعر  247.50لٌرة سورٌة على أن تقوم هذه المإسسات ببٌعه بسعر 250لٌرة سورٌة ،موضحا أن هذا التدخل سٌتم
مرتٌن فً األسبوع على األقل ،وأنه ٌمكن للمإسسات أن تبٌع القطع األجنبً المباع لها للمواطن لألؼراض التجارٌة
وؼٌر التجارٌة ضمن إطار التعلٌمات المرعٌة ،فٌما أفاد الصرافون أنّن المركزي وعد ببٌع الدوالر بهذا السعر ؼداً ولم
ٌبعه حتى اآلن ،خالفا ً لما ذكرته وكالة "سانا" على لسان الحاكم.

وعرض مٌالة مشروع قرار لتعوٌض المواطنٌن عن انخفاض القوة الشرائٌة الٌداعاتهم فً المصارؾ ،مبٌنا أنه ستتم
مناقشة هذا المشروع مع المصارؾ العاملة ،بعد أن تمت الموافقة المبدئٌة علٌه من قبل اللجنة االقتصادٌة المصؽرة.

ونصت مقررات االجتماع على وضع نظم وضوابط رادعة للمتالعبٌن بسعر الدوالر فً السوق السورٌة ،وإمكانٌة زٌادة
الدعم الحكومً لبعض المواد الؽذائٌة من خالل توفٌر سلل ؼذائٌة تلبً احتٌاجات األسرة السورٌة وبؤسعار مدعومة من
قبل الحكومة.
وأكد الحلقً خالل االجتماع أهمٌة قٌام الحكومة باتخاذ إجراءات اقتصادٌة تإثر إٌجابا على السوق وتحد من ارتفاع
األسعار ،ووضع أسس وضوابط تلتزم الفعالٌات االقتصادٌة والتجارٌة بها واتخاذ إجراءات قانونٌة رادعة بحق المخالفٌن
ومحاسبة المتالعبٌن بسعر اللٌرة السورٌة فً السوق.
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صدور التعلٌمات التنفٌذٌة لقانون زٌادة الرسوم و الضرائب %5بهدف إعادة اإلعمار
أصدرت "وزارة المالٌة" التعلٌمات التنفٌذٌة لقانون إضافة نسبة  %5على تحققات الضرائب والرسوم المباشرة وؼٌر
المباشرة مدة  3سنوات بهدؾ إعادة إعمار ما تم تهدٌمه بسبب الظروؾ التً تمر بها البالد من جهة ،ومن جهة أخرى
تؤمٌن اإلٌرادات الالزمة للمساهمة بعملٌة إعادة اإلعمار وتوسٌع قاعدة المساهمة الوطنٌة.

ونقلت صحٌفة "تشرٌن" الحكومٌة ،عن مدٌر عام "الهٌئة العامة للضرائب والرسوم" زبٌر دروٌش ،قوله إنه" :حسب
التعلٌمات التنفٌذٌة للقانون رقم  13تشمل النسبة المضافة على تحققات الضرائب والرسوم المباشرة وؼٌر المباشرة مدة 3
سنوات النسبة على ضرٌبة رٌع العقارات وضرٌبة دخل المهن والحرؾ الصناعٌة والتجارٌة وؼٌر التجارٌة وضرٌبة
رٌع رإوس األموال المتداولة وضرٌبة العرصات ورسم الفراغ واالنتقال ".

كما تشمل التسجٌل العقاري ورسم رخص حٌازة السالح ورسم الري ورسم الخروج ،ورسم حماٌة البٌئة ،رسوم األمن
العام ،رسوم السٌارات ،رسم التسجٌل اإلضافً على السٌارات ورسم انتقال حق االستثمار ،وؼٌرها من الرسوم
المباشرة ،على أن ٌتم استٌفاء هذه الزٌادة بالنسبة لمكلفً األرباح الحقٌقٌة بدءاً من تكالٌؾ عام  2012حتى ؼاٌة عام
.2014

وبٌن دروٌش أنه "تستثنى من هذه الزٌادة حسب دروٌش الضرائب المسددة عن تكلٌؾ عام  2012كما جاء فً القانون
 13بموجب البٌان أو تكلٌؾ تصفٌة لسدادها قبل نفاذ هذا القانون".

كما ٌستثنى من هذه الزٌادة مكلفو زمرة الدخل المقطوع ومكلفو ضرٌبة رٌع العقارات والعرصات الذٌن قاموا بتسدٌد
ضرائبهم عن عام  2013بموجب البٌان أو تكلٌؾ تصفٌة لسدادها قبل نفاذ هذا القانون.

أما بقٌة مكلفً زمرة الدخل المقطوع والضرائب والرسوم المباشرة األخرى فتخضع للزٌادة بدءاً من نفاذ هذا القانون عن
أعوام .2015 – 2014 – 2013

أما بالنسبة للضرائب والرسوم ؼٌر المباشرة كرسم كتاب العدل والرسوم القضائٌة ورسم اإلنفاق االستهالكً ورسم
الطابع ،ورسم الصٌد البري والبحري ،ورسم حصر التبػ ،رسوم التجارة الخارجٌة ،حصٌلة حماٌة الملكٌة التجارٌة
والصناعٌة ،ضرٌبة المواد المشتعلة ،رسوم جمركٌة ،رسوم اإلحصاء ،رسوم المعادن والمقالع ،والرسوم القنصلٌة،
وبقٌة الضرائب والرسوم ؼٌر المباشرة ،فإنها تخضع لإلضافة المذكورة عن أعوام  2015 – 2014 – 2013بدءا من
تارٌخ نفاذ هذا القانون .
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وحسب القانون ،أوضح دروٌش أن "اإلضافة ال تطبق على ضرٌبة الرواتب واألجور كما ال تطبق على رسم مقطوعٌة
الكهرباء المنصوص علٌها بالمرسوم التشرٌعً رقم  18لعام  2010كما ال تطبق هذه اإلضافة على الضرائب والرسوم
المباشرة األخرى وؼٌر المباشرة المسددة قبل نفاذ هذا القانون".

ونذكر منها ضرائب المنشآت السٌاحٌة المعددة بالمادة  6من المرسوم التشرٌعً رقم  51لعام  2006وضرائب القانون
 60لعام  ،2004ضرٌبة القانون  41لعام  ،2005ضرٌبة دخل ؼٌر المقٌمٌن المنصوص علٌها فً الباب الثالث من
القانون  24لعام  2003وتعدٌالته ،ضرٌبة عقود اإلٌجار المنظمة وفق أحكام القانون رقم  10لعام  2006والمفروضة
بموجب المرسوم التشرٌعً رقم  52لعام  2006وتعدٌالته".

أما بالنسبة بما ٌتعلق بإضافة نسبة  %10على ضرٌبة رٌع العقارات والعرصات ،حددت التعلٌمات التنفٌذٌة أن "اإلضافة
ستشمل الضرٌبة النافذة بدءا من تكالٌؾ عام  2014وما بعد وذلك من دون المساس بالقٌم المالٌة للعقارات والعرصات
لما لها من منعكسات على العدٌد من القوانٌن واألنظمة النافذة".

مع اإلشارة إلى أنه فً حال تؽٌٌر أوصاؾ العقارات فإن هذا ال ٌمنع إعادة التقدٌر وتعدٌل القٌم المالٌة فً ضوء تؽٌٌر
األوصاؾ والوقائع ،أما بالنسبة للعقارات التً تقدر بعد نفاذ أحكام هذا القانون فٌتم تقدٌرها وفق األسس والقواعد النافذة
على أن تضاؾ النسبة البالؽة  %10على الضرٌبة الناتجة عن تطبٌق النسب والشرائح القانونٌة النافذة بدءا من تكالٌؾ
عام  2014وما بعد.

ووصؾ دروٌش القانون أنه "حجر أساس ٌإسس لمشروع وطنً بامتٌاز ٌقوم على مبدأ التكافل والتشاركٌة بٌن
المواطنٌن السورٌٌن لجهة تقاسم األعباء التً خلفتها األزمة الراهنة التً تمر بها البالد ،وهو لن ٌشكل عبئا ً على
المواطنٌن ألنه استثنى التحققات الضرٌبٌة التً تالمس حٌاة المواطنٌن بشكل مباشر منها ،وضرٌبة الرواتب واألجور
للقطاعٌن العام والخاص".

وأضاؾ أن "أي موارد ستحصل وفق القانون  13الذي أقر الزٌادة ستحول إلى فقرة تحت عنوان المساهمة الوطنٌة
إلعادة اإلعمار المحدثة بموجب المادة الثانٌة من القانون فً جدول إٌرادات الموازنة العامة للدولة ستصرؾ على دعم
إعادة إصالح وبناء ما تخرب ،كذلك دعم توطٌن األسر المهجرة".

ٌشار إلى أن مجلس الشعب أقر نهاٌة الشهر الماضً ،مشروع قانون ٌقضً بإضافة نسبة  %5على تحققات الضرائب
والرسوم المباشرة والضرائب والرسوم ؼٌر المباشرة لمدة  3سنوات تسمى "المساهمة الوطنٌة إلعادة اإلعمار"،
ومشروع قانون بإخضاع المكلفٌن بضرٌبة رٌع العقارات والعرصات على أساس إضافة نسبة  %10إلى الضرٌبة النافذة
بدءا من تكالٌؾ عام  2014وما بعد.
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الذهب ودوالر السوق فً سورٌة الٌوم ٌسجالن رقما تارٌخٌا ً ٌجمد األسواق
وصل سعر الذهب الٌوم إلى  8500لٌرة سورٌة للؽرام الـ ،21وسعر  7286لٌرة سورٌة للؽرام الـ 18مرتفعا  600لٌرة
عن ٌوم السبت الماضً ،بالتزامن مع ارتفاع سعر الدوالر فً السوق السوداء حٌث قفز  10لٌرات عن صباح أمس
محققا سعر  240لٌرة للمبٌع وسعر  235لٌرة للشراء ،كما وصل السعر لدى بعض تجار السوق إلى  250مع جمود
حركة البٌع.

وكان ؼرام الذهب حقق ٌوم السبت الماضً ،سعر  7900لٌرة للؽرام الـ 21وسعر  6771لٌرة للؽرام الـ.81

وكان رئٌس "الجمعٌة الحرفٌة للصاؼة والمجوهرات فً دمشق" ؼسان جزماتً :بٌن الشهر الجاري ،أن سعر الذهب
الحالً ٌعتبر السعر األعلى فً تارٌخ الذهب فً سورٌة ،وأن ارتفاع أسعار الذهب محلٌا ٌعود بالدرجة األولى إلى
ارتفاع سعر صرؾ الدوالر فً السوق السوداء ،لجهة الجنون الذي أصابه بعد ثبات شبه أفقً لمدة ال تقل عن أسبوعٌن
اثنٌن.

وذكر أصحاب ورشات صناعة ذهب فً دمشق مإخرا ،أن العدٌد من السورٌٌن الذٌن ٌرؼبون بالزواج لجإوا فً اآلونة
األخٌرة إلى شراء الذهب من عٌار الـ ، 12كبدٌل لعٌار الـ 21والـ ،18خاصة بعد االرتفاع الكبٌر لسعر الذهب ،مشٌرٌن
إلى أن الذهب البرازٌلً والمجوهرات التقلٌدٌة أصبح أحد البدائل بالنسبة للمتزوجٌن أٌضا فً هذه األحداث.

ٌشار إلى أن رئٌس "الجمعٌة الحرفٌة للصاؼة والمجوهرات " ؼسان جزماتً كان قال إن" :الجمعٌة ستصدر لٌرة ذهبٌة
سورٌة من عٌار  21قٌراط بوزن  8ؼرامات ذهبٌةٌ ،نقش على وجهها األول شعار الجمهورٌة العربٌة السورٌة وهو
النسر باسط الجناحٌن ،فً حٌن سٌتضمن الوجه الثانً لهذه اللٌرة نقشا ٌوضح التالؾ والتعاضد الذي ٌسود المجتمع
السوري".

وٌؤتً ارتفاع سعر الذهب بالتزامن مع ارتفاع سعر الدوالر فً السوق السوداء حٌث حقق سعر  240لٌرة للمبٌع و235
لٌرة للشراء وسط توقؾ حركة البٌع ،مرتفعا  10لٌرات عن صباح أمس األحد حٌث كان حٌث كان حقق سعر  230لٌرة
للمبٌع و 228لٌرة للشراء.

وقال أحد التجار فً السوق لـ"االقتصادي" ،إن" :ارتفاع سعر الدوالر ٌؤتً مع توقؾ حركة البٌع" ،مشٌرا إلى "عدم
تواجد الدوالر فً السوق".
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بدوره ،قال أحد مدراء شركات الصرافة للموقع ،إنه" :عندما ترٌد شركات الصرافة إٌصال الحواالت التً تصلها
بالدوالر للزبائن تطلب من البنوك المال ،لكن البنوك تقول للشركات إنها التملك الدوالر وتعطٌهم مكانه ٌورو ،وهذا
األمر ال ٌقبله الزبائن الذٌن ٌقولون نرٌد المال بالدوالر كما تم تحوٌله لنا".

و كان سعر الدوالر فً السوق السوداء قفز  18الشهر الماضً إلى سعر  205لٌرات للمبٌع و 199لٌرة للشراء ،ومالبث
أن انخفض  15لٌرة لٌعود إلى االرتفاع مجددا تدرٌجٌا حتى وصل إلى سعره الحالً.

وأثر ارتفاع سعر الدوالر فً السوق على أسعار مختلؾ المواد والسلع فً األسواق باإلضافة إلى أسعار الذهب التً
ارتفعت إلى درجة ؼٌر مسبوقة فً سورٌة ،ماألزم العدٌد من أصحاب األعمال فً البالد إلى رفع رواتب عمالهم ،كما
صدر مإخرا مرسوم تشرٌعً ٌقضً بزٌادة رواتب الموظفٌن والعسكرٌٌن والمتقاعدٌن.

وتوقعت صحٌفة رسمٌة أمس ،أن ٌصل سعر الدوالر إلى  250لٌرة مع بداٌة شهر رمضان.

وكان حاكم "مصرؾ سورٌة المركزي " أدٌب مٌالة طلب من المواطن أن "ٌتحلى بالصبر والسلوان والتحمل ،واالبتعاد
عن فكرة أن هناك انهٌار للٌرة ألن االنهٌار ٌعنى النهاٌة وبالتالً استبدال االنهٌار بتراجع فً سعر صرؾ اللٌرة الن
استدام مصطلح االنهٌار له وقع صعب" ،مبٌنا أن "معدل التضخم فً سورٌة وصل إلى  %45بداٌة ."2013

وألقى النائب االقتصادي قدري جمٌل فً معرض رده على استجواب أعضاء "مجلس الشعب" ،بالمسإولٌة على حاكم
"مصرؾ سورٌة المركزي" ،كجهة منفذة للقرارات الحكومٌة ذات العالقة بسعر الصرؾ.

ٌشار إلى أن نشرة لـ"مجلس الوزراء " ،كانت كشفت أن سعر صرؾ اللٌرة وسطٌا مقابل الدوالر تراجع فً الربع الرابع
للعام  2012إلى حوالً  71.29لٌرة ،مشٌرة إلى أن انكماش االقتصاد السوري قلل الطلب على السلع المستوردة .

