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الدوالر  185لٌرة و سعً المركز الٌصاله حتى  150لٌرة بحلول العٌد
ارتفاع سعر صرف اللٌرة السورٌة مقابل الدوالر الى  185بعد تدخل المصرف المركزي بخمسٌن ملٌون ٌورو على عدة جلسات حٌث قام بتوفٌر الدوالر
لشركات الصرافة للشراء بسعر  ، 183.15على أن تبٌعه الشركات للمواطنٌن بسعر 185لٌرة سورٌة ،واعداً بالوصول إلى عتبة الـ 150لٌرة مع حلول عٌد الفطر وأبدى المركزي
بحسب المصدر خالل االجتماع ،استعداده لشراء الدوالر من الراؼبٌن بالبٌع ،واستعداده أٌضا ً إلى تزوٌد شركات الصرافة
بالسٌولة الالزمة لشراء الدوالر من المواطنٌن.
وأكد حاكم "مصرؾ سورٌة المركزي"  ،أدٌب مٌالة ،خالل االجتماع إلى سعً المركزي إلٌصال سعر الدوالر حتى عتبة
 150لٌرة سورٌة خالل فترة العٌد.
فٌما أكد مدٌر عام "المصرؾ التجاري" فراس سلمان ،أن التجاري وبناءا على توجٌه "المصرؾ المركزي" سٌعاود
مطلع األسبوع القادم بٌع الٌورو للمواطنٌن لالحتٌاجات الشخصٌة ،بموجب التعلٌمات التً صدرت مإخراً عن "المصرؾ
التجاري
.
المركزي"  ،الخاصة بتدخل المركزي فً سوق القطع عن طرٌق
وذكر سلمان لموقع "سٌرٌاندٌز" االلكترونً ،أن سبب التوقؾ تقنً بما ٌتعلق بالربط الشبكً بٌن المركزي والتجاري،
وتمت معالجته ،حٌث سٌتم بٌع ٌ 1000وروا شهرٌا على أال ٌتجاوز البٌع  10آالؾ سنوٌا ،وذلك فً أربعة أفرع وهم
"المٌسات  -البرامكة – المزة -باب " .
توما
وٌتقاضى التجاري بموجب التعلٌمات عمولة على عملٌات بٌع القطع األجنبً ،بما ال ٌتجاوز 5باأللؾ من قٌمة العملٌة ،وٌتابع المركزي تطورات ومستجدات العرض والطلب فً سوق
القطع بهدؾ ضبط سعر صرؾ اللٌرة.
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اسعار العمالت مقابل اللٌرة
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أسعار القمح والذرة واألرز والذهب عالمٌا ً وما ٌقابلها فً اللٌرة السورٌة
بلػ السعر العالمً للقمح الٌوم  245دوالرا للطن الواحد أي ماٌعادل  46لٌرة سورٌة للكٌلو ؼرام ،بحسب سعر صرؾ الدوالر فً السوق السوداء السورٌة 190لٌرة.
فٌما بلػ سعر الذرة العالمً  210دوالر للطن ،أي ما ٌعادل  39لٌرة سورٌة للكٌلو ؼرام ،كما بلػ سعر الرز العالمً 525دوالر للطن ،أي ماٌعادل  99لٌرة سورٌة للكٌلو ؼرام.
وبلػ سعر فول الصوٌا العالمً  540دوالر للطن أي ماٌعادل  102لٌرة سورٌة للكٌلو ؼرام ،أما سعر السكر العالمً بلػ 463أي ماٌعادل  87لٌرة سورٌة للكٌلو ؼرام.
وبلػ سعر أونصة الذهب عالمٌا  1279دوالر ،أي ما ٌعادل  243010لٌرة سورٌة لالونصة ،وعلٌه بلػ سعر ؼرام الذهب عٌار 6836 ،21لٌرة سورٌة.
.
نشرة اقتصادٌة اسبوعٌة تصدر عن مركز  © BRIDGتعنى باالقتصاد و السوق السوري
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أمـوال
المركزي ٌعرض على المصارؾ رفع الفوائد على
اإلٌداعات بنسبة أعالها %40
ذكرت مصادر مصرفٌة ،أن "مصرؾ سورٌة المركزي" عرض على
المصارؾ رفع الفوائد على اإلٌداعات بنسبة أعالها%.40
ونقلت صحٌفة "تشرٌن" الحكومٌة ،عن المصادر قولها إن" :المصرؾ
عرض طرح منتج جدٌد للمودعٌن باللٌرة مدة سنة بحٌث تتحمل البنوك
الفوائد االسمٌة فقط ،بٌنما تدفع العالوة من قبل الدولة ،من دون السماح
باالقتراض أو اإلقراض خالل الفترة التً سٌتم فٌها طرح هذا المنتج
أٌضاً ،بما ٌحقق دعم اللٌرة وتتراوح الفوائد الممنوحة للمودعٌن حسب
االقتراح من %".40 - 25
وبٌنت أنه " هذا العرض ٌؤتً بسبب الذٌن خسروا بسبب تراجع قٌمة
اللٌرة نحو  %75من القوة الشرائٌة إلٌداعاتهم ،وتركز محور
المقترحات برفع قٌمة الفوائد على الودائع المصرفٌة".
وكشفت المصادر أن "تطبٌق هذا المقترح على أصحاب اإلٌداعات
الكبٌرة ،وتساءلت مصادر مطلعة فً مصارؾ خاصة لتشرٌن عن
المصادر التً ٌمكن أن تؤتً فٌها المصارؾ بهذه الفوائد العالٌة".
وأضافت أن "االقتراح لم ٌؤت على ذكر المقترضٌن القدامى وهذا بدوره
ٌإدي المتناع المقترضٌن عن السداد ،كما أنه لم ٌمٌز بٌن المواطنٌن
العادٌٌن والشركات الكبرى والتً هً بحكم القانون مجبرة على االحتفاظ
باللٌرة السورٌة".
وتخوؾ هإالء من مسؤلة تمدٌد الكتلة المالٌة فً حال تطبٌق هذا
االقتراح بقدر ارتفاع الفوائد أي  %40فً السنة ،حٌث ستصبح كل
 100لٌرة بمعدل  140لٌرة ،وقد ٌنتج عنه دولرة أو تضخم بٌد الدولة،
وخاصة إذا أضفنا نسبة الفائدة  %40إلى العالوة الربعٌة إلى فوائد
البنك  ٪ ١١فسترتفع النسبة إلى %.70
ورأى البعض أن "الحل لٌس فً رفع الفوائد بل فً لجم األسعار وتثبٌت
السعر ،وأن صاحب اإلٌراد الثابت الذي لٌس عنده إٌداعات هو المتضرر
الحقٌقً من تمدٌد اللٌرة ،فضال عن أن هذا المقترح ساوى بٌن من ٌملك
ملٌونا ً ومن ٌملك ملٌار لٌرة".

ماذا حصل الٌوم بٌن الدوالر واللٌرة السورٌة :خسائر لشركات
الصرافة وأرباح للدوالر المزور والسلع لم تتؤثر
فاد محللون مالٌون لموقع "االقتصادي" أنّ سٌاسة "مصرؾ سورٌة المركزي" نجحت فً
التدخل المتدرج خالل األٌام العشرة الماضٌة ،والتً أوصلت السوق لهبوط آلً لقٌمة الدوالر
الدوالر
.
أمام اللٌرة بعدما شهدت األٌام الماضٌة هبوطا ً حراً لقٌمة اللٌرة أمام

وأوضح الخبراء " :ففً الوقت الذي وصل فٌه الدوالر إلى أكثر من 300لٌرة سورٌة ،دون
أي تدخل من المركزي السوري ،تدخل األخٌر على مراحل بدأها ببٌع الدوالر لشركات الصرافة
على أن تبٌعه للعموم بسعر  250ل.س ثم بـ 240ل.س بعد ٌومٌن ثم بـ  230لٌرة فً الٌوم
الثالث ،وهو األمر الذي خلق حالة من الهلع ،بؤن الهبوط مستمر ،وخلق شعوراً بؤنه سٌستمر
بالهبوط إلى  220ثم  210ثم  200ل.س ،حٌث استطاع المركزي إٌصال السوق السوداء إلى
 200ل.س للدوالر دون أن ٌتدخل بؤقل من 230ل.س للدوالر".

وأطلق بعض المحللٌن على حالة االرتفاع الحاد والهبوط الحاد بالفقاعة المإقتة ،التً تشكل
فرصة للشراء أو البٌع ،لكنهم حذروا من أنّ الحالتٌن تعتبران حالة مثالٌة النتشار الدوالر
المزور ،ألنّ االرتفاع الكبٌر ٌشجع الذٌن ٌمتلكون الدوالر المزور والذي حذر منه مصرؾ
سورٌة المركزي قبل أٌام ،سٌقبلون على البٌع ،كما أنّ الهبوط الحاد كالذي نشهده الٌوم ،هو
فرصة لظهور ممتلكً الدوالرات المزورة فً الشوارع لبٌعها لالستفادة من طمع الكثرٌن
تذهب
.
باالستفادة من هذه الفقاعة الهابطة قبل أن

وقد أبلػ موقع "االقتصادي" الٌوم عن بعض حاالت بٌع الدوالرات فً المرجة بدمشق ،وصلت
إلى  190ل .س من قبل أفراد مجهولٌن ضمن الشارع ،كما رصد مندوب "االقتصادي" شخصا ً
الصرافة
.
عراقً الجنسٌة ٌعرض بعض الدوالرات للبٌع بجانب إحدى شركات

بدوره ،قال أستاذ فً كلٌة االقتصاد عابد فضلٌة ،إنه" :مادام من ؼٌر
المسموح للمصرؾ أن ٌقرض فهً خسارة صافٌة للمصرؾ بمقدار
الفوائد االسمٌة ،مبٌنا ً أن الؽاٌة من االقتراح هً سحب مبالػ من
المضاربة فً سوق القطع ،لكن الوجه السلبً هو خلق المزٌد من
االنكماش فً السوق االستثمارٌة والتجارٌة".

واستبعد الخبراء لالقتصادي ،ماتناقلته بعض األنباء دون مصدررسمً عن احتمال بٌع
الدوالرات المزورة ضمن شركات الصرافة ،ألنها خاضعة لرقابة المركزي ،وتمتلك جمٌعها
أجهزة كشؾ التزوٌر على ثالث مراحل.

وبٌن أن "هناك تخوفا ً فً حال رفع الفائدة أن ٌنتج عنه تؽطٌة بالعجز،
وتؽطٌتها من المخزون باللٌرة السورٌة".

وتزامنت حالة الهبوط الٌوم مع استمرار شركات الصرافة بعرض الدوالر بسعر 230ل.س
دون توفر الزبائن ،األمر الذي كبدها خسائر كبٌرة نتٌجة شرائها بسعر 227ل.س أمس من
المركزي على أمل بٌعه بسعر  ، 230لكن ماحصل هو العكس ،فقد أقبل العشرات من
المواطنٌن والتجار لبٌع دوالراتهم إلى شركات الصرافة وفقا ً لسعر 227ل.س لكن الشركات
اعتذرت عن الشراء.

وأفاد مدٌر المعلوماتٌة فً "المصرؾ العقاري" مجد سلوم ،أن
" تعوٌض المودعٌن عبر منحهم بدل إٌداعاتهم بما ٌعادله بالقطع األجنبً
ولكن باللٌرة السورٌة بتارٌخ سحب اإلٌداع هو أفضل من رفع الفوائد
بنسبة  ،%30إال أن هذه الطروحات تبقى هً من ضمن أدوات التدخل
التً ٌقررها البنك المركزي وتنفذها المصارؾ".
وأشار إلى أنه "الٌحق لألخٌرة تعدٌل الفائدة الدائنة من دون قرار من
المركزي" ،مبٌنا ً أن "الهدؾ من خطوة تبدٌل اإلٌداع بما ٌعادل قٌمته
بالقطع األجنبً هو الحفاظ على ودائع الناس والقوة الشرائٌة للٌرة
بحٌث تمتنع الناس عن تحوٌل أموالها للدوالر فالذي لدٌه إٌداع بـ100
لٌرة الٌؤخذ مقابلها  200ألؾ بعد فترة ولكنها تحافظ على قٌمتها فإن
كانت  100ألؾ تساوى  1000دوالر ٌجب أن تساوي القٌمة ذاتها بعد
سنة".
ولفت سلوم إلى أن "هذه الخطوة قد تنعكس سلبا ً على المصارؾ بما
سٌفرض علٌها منح فوائد أعلى ،وٌفترض وفق هذه التجربة أن تحمل
الدولة هذه الخسارة أو تحملها المصارؾ إلى أن تستعٌد اللٌرة عافٌتها
حل شامل".
وهذا قد ٌكون جزءاً من ٍ
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ولم ٌإثر هذا الهبوط الحاد على أسواق السلع فً دمشق على العموم من خالل جولة قام بها
به
موقع "االقتصادي" ،ألن تجار السلع كان ٌعتبرون هذا الهبوط مإقتاً ،والٌكترثون .

وتوقع تجار أ ّنه فً حال استقر سعر الدوالر نحو الـ 200على مدى االسبوع القادم ،فإنّ
األجنبٌة
.
أسعار السلع ستنخفض متؤثرة بارتفاع قٌمة اللٌرة السورٌة أمام العمالت

مصادر فً هٌئة الضرائب :على المكلفٌن المتضررٌن تقدٌم طلباتهم
لدوائر المالٌة
كشفت مصادر فً "الهٌئة العامة للضرائب والرسوم" ،أن المجال متاح أمام كافة المكلفٌن من
المتضررٌن لتقدٌم طلباتهم إلى الدوائر المالٌة بؽض النظر عن التبعٌة لهذه الدوائر ،ودون أن
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لهذه األسباب تضطر شركات الصرافة لبٌع الدوالر للمضاربٌن وتحرم المواطن
االقتصادي – تقرٌر

خاص:

تابع مندوب موقع "االقتصادي" عملٌات بٌع الدوالر من قبل الشركات الصرافة التً حصلت على كمٌات تراوحت بٌن 200و 250ألؾ دوالر أمس واالسبوع الماضً ،مع تكرار
المالحظات ،وهً نفاذ الكمٌة خالل ساعات ،وبٌع كمٌات كبٌرة للتجار والمضاربٌن ،فٌما ٌبقى المواطن صاحب الحاجة لؽرض السفر أو التعلٌم فً الخارج أو حتى االدخار المحدود ،محروما ً
دور
من تلبٌة حاجته ،حٌث تقتصر بعض الشركات على بٌع المواطن كمٌة التتجاوز ألؾ دوالر ،بٌنما ٌحظى تجار كبار وأصحاب الواسطات على حاجتهم دون عناء أو .
ومن خالل مصادر شركات الصرافة ،علم موقع "االقتصادي" أنّ شركات ومكاتب الصرافة تعتبر نفسها "مضطرة" للتصرؾ بهذه الطرٌقة وبٌع التجار الكمٌة األكبر من الدوالرات التً
األسباب
:
حصلت علٌها الشركة أو المكتب من المركزي ،لهذه
فً التدخل األول الذي حصل االسبوع الماضً باع المصرؾ المركزي جمٌع شركات الصرافة ،وبقرار إلزامً كمٌات تتراوح بٌن 100و 250ألؾ دوالر بسعر  247.50ل.س على أن
 50ملٌون لٌرة ،وهناك قسم
ٌبٌعوه بسعر 250ل.س ،ولكن كثٌراً من الشركات والمكاتب ،لم تكن تملك السٌولة لدفع قٌمة المبلػ باللٌرة السورٌة ،ألن رأسمال المكاتب على سبٌل المثال هو
منها مودع لدى المركزي (احتٌاطً إلزامً) وقسم فً أعمال أخرى ،وهو األمر الذي اضطرها تحت قرار المركزي بضرورة شراء الدوالرات لالقتراض من التجار أو المضاربٌن ،تحت وعد
أن ٌعٌدوا لهم المبلػ بالدوالر أي أن ٌحصلوا على قٌمة المبلػ الذي اقترضته الشركة أو المكتب بالدوالر المخفض 250ل .س كما فً التدخل السابق ،وبالتالً ٌمكن للتاجر الذي أقرض
شركة ما  10مالٌٌن لٌرة سورٌة أن ٌحصل بدالً منها على 40ألؾ دوالر ،كما حصل االسبوع الماضً وٌبٌعها بسعر 260ل.س.
 100و200
وبحسب مصادر شركات الصرافة ،وللتؤكٌد على أن المركزي أجبر الشركات على الشراء حتى ولو لم تكن تملك السٌولة ،ذكرت المصادر أن شركتٌن تعرضتا للعقوبة المالٌة بٌن
بالدفع
.
ألؾ لٌرة سورٌة ،بسبب عدم شراء أحداهما للدوالر وبسبب تؤخر الثانٌة
وبحسب مندوب "االقتصادي" ففً التدخل السابق االسبوع الماضً باعت إحدى الشركات نصؾ المبلػ تقرٌبا للمواطنٌن ،ثم أبلؽتهم نفاذ الكمٌة لتحتفظ بالباقً لسداد قٌمة القرض للتاجر
الذي اقترضت منه ،وهذا ماٌبرر سرعة نفاذ الكمٌة.
وفً التدخل الذي حصل أمس وباع المركزي فٌه حوالً سبعة شركات كمٌات تراوحت بٌن 200و 250ألؾ دوالر بسعر  237.63ل.س لٌتم بٌعها للمواطنٌن بسعر  240ل.س ،فقد ألؽى
المصرؾ المركزي قرار اإللزام بالشراء لكنه ألزم بالكمٌة ،حٌث ألزمت شركات بشراء بٌن 400و 600ألؾ دوالر ،ما أدى إلى أنّ معظم الشركات التً اشترت اقترضت جزءا كبٌرا من
السٌولة من تجار وأعادتها لهم بالدوالر بسعر 240ل.س.
وبحسب الجولة المٌدانٌة لمندوب "االقتصادي" فإنّ بٌع الدوالرات خالل عملٌتً التدخل كان ٌفترض أن ٌتم بحضور مراقب من المصرؾ المركزي ،لكن المندوب لم ٌحضر سوى لساعات
الثانً
.
محدودة ،ولم ٌحضر فً أي عملٌات أخرى لشركات الصرافة وخاصة فً التدخل

مدٌر حماٌة المستهلك :األسعار مازالت مرتفعة بالرؼم من

الجمارك :أسعار المواد الؽذائٌة فً األسواق أكثر بؤربع مرات عن

انخفاض سعر الصرؾ

أسعارها فً المنافذ الحدودٌة

أوضح مدٌر حماٌة المستهلك فً "وزارة التجارة الداخلٌة وحماٌة المستهلك" قناص
مرعً ،أنه فً صباح أمس ،تم توجه كافة مدٌرٌات التجارة الداخلٌة وحماٌة
المستهلك ،للقٌام بجوالت جماعٌة على األسواق الرئٌسٌة والفرعٌة ،واإلطالع على
أسعار الخضراوات والفواكه والمواد الؽذائٌة والمنظفات ،وطلب من جمٌع التجار
الجملة والمحالت إعطاء الفواتٌر التً على أساسها تم تسعٌر المواد ومطابقتها
باألسعار المطروحة ،وخاصة بعد انخفاض سعر الصرؾ وجدنا أن األسعار مازالت
مرتفعة ،وفً حال عدم إظهار الفواتٌر أو إعطائها ٌتم إجراء الضبوط الالزمة وإؼالق
محالت المخالفٌن وإتباع اإلجراءات القانونٌة.
ولفت وفق موقع" سٌرٌاندٌز" االلكترونً ،إلى أن حصة دمشق من المراقبٌن الجدد
بلؽت ما بٌن  50إلى  55مراقب ،و الذٌن خضعوا لدورة المراقبٌن التموٌنٌٌن التً
أقامتها مدٌرٌة حماٌة األسعار فً "وزارة التجارة الداخلٌة وحماٌة المستهلك"،
بهدؾ إعداد كادر مإهل وقادر على مراقبة األسعار وتوفٌر المواد وصالحٌتها
لالستهالك.
وأوضح مرعً إن المراقبٌن سٌتم توزٌعهم على كافة القطاعات من أفران ومحطات
وقود وأسواق ،مع المراقبٌن قدٌمٌن لإلطالع على األسلوب المتبع باإلضافة إلى ما تم
اكتسابه المراقب الجدٌد فً الدورة ،وتعتبر هذه الخطوة إضافة للعمل وزٌادة عدد
المراقبٌن عبر دورٌات جماعٌة للتؤكد من االلتزام باألسعار وضبط األسواق بشكل
فعلً وعملً.
وأكد مرعً إن سٌاسٌة التسعٌر تقسم إلى مواد إستراتٌجٌة تسعر من قبل الوزارة،
ومواد تسعر من قبل المحافظة وفق إنتاج المحافظة ،مثال ذلك "الحلٌب األلبان
واالجبان"  ،ال ٌمكن تسعٌرها فً حلب عبر الوزارة ،ألننا بحاجة لدراسة بٌان الكلفة
وإضافة هامش الربح والعملٌة سوؾ تؤخذ وقت ،فمن األجدى أن ٌكون تسعٌرها من
قبل كل محافظة عبر لجان موجودة فً كل محافظة مشكلة من عدة مدٌرٌات،
والتسعٌر لهذه المواد ٌكون محلً مكانً تقدم للجنة قٌمة المنتج والكلفة ووضع
هامش الربح وتسعر المادة على هذا األساس.

أكد معاون مدٌر الجمارك بدمشق محمد الحاج ،خالل انعقاد مجلس "محافظة مدٌنة دمشق"
أمس ،عن الفارق الكبٌر بٌن أسعار السلع والبضائع المصرّ ح عنها فً المنافذ الحدودٌة
أضعاؾ
.
وأسعارها فً السوق المحلٌة ،والتً تصل إلى أربعة
ووفق صحٌفة "الثورة" الحكومٌة ،ضرب الحاج مثاال على ذلك مادة التمور التً ٌتم التصرٌح
عنها فً المنافذ الحدودٌة بقٌمة  130لٌرة للكٌلو الواحد ،بٌنما ٌباع بقٌمة  600لٌرة فً
األسواق المحلٌة ،وقال " :هذا السعر المصرّ ح عنه صحٌح ولٌس وهمٌا ً للتهرب من دفع
الجمارك على هذه المادة ،بل بالعكس فإنه من مصلحة المستورد التصرٌح عن القٌم الحقٌقٌة
للبضائع ،وٌمكن أن ٌلجؤ إلى التصرٌح عن قٌم أعلى من الحقٌقٌة للحصول على القطع
األجنبً".
وأشار إلى عملٌات الربط االلكترونً بٌن "اإلدارة العامة للجمارك ووزارة التجارة الداخلٌة
وحماٌة المستهلك"  ،ودوائرها لنقل البٌانات الجمركٌة للمواد والبضائع والسلع وكافة
المعلومات المتعلقة به ،مثل القٌمة المصرح عنها والكمٌات واألوزان بشكل الكترونً ،وتزوٌد
"وزارة المالٌة" بنسخة عن هذه البٌانات الستٌفاء الضرائب والرسوم المستحقة ،إال أن الربط
لم ٌشمل كل األمانات الجمركٌة.

متاجر ومنافذ بٌع فً دمشق تبدأ بتخفٌض األسعار بالتزامن مع تراجع
الدوالر أمام اللٌرة
بدأت بعض المحال التجارٌة ومنافذ البٌع فً دمشق بوضع أسعار جدٌدة للسلع والمنتجات
بالتزامن انخفاض سعر الدوالر فً السوق أمام اللٌرة وبلوؼه حوالً 185لٌرة ،منخفضا ً من
مستوى قٌاسً وصل إلى  320لٌرة منذ أسبوعٌن.
وبحسب مواطنٌن ،فإن تخفٌض األسعار طال فقط البضائع المستوردة من الخارج من منظفات
وأدوات تجمٌل وحفاضات أطفال وؼٌرها ،فً حٌن بقٌت أسعار البضائع المص ّنعة محلٌا ً على

المواطنونمتابعة موقع االقتصادي
.
حالها دون انخفاض على عكس ما توقعه
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االتحاد العام للحرفٌٌن :أكثر من  450ألؾ حرفً خارج التنظٌم ونطالب بإحداث عناقٌد صناعٌة
أكد رئٌس "االتحاد العام للحرفٌٌن" ٌاسٌن السٌد
حسن ،وجود ما ٌزٌد عن  450ألؾ حرفً خارج
التنظٌم الحرفً.
وأوضح وفق وكالة األنباء الرسمٌة "سانا" ،أن
حل المشكالت التً تواجه الحرفٌٌنٌ ،كون بتمثٌل
"االتحاد العام للحرفٌٌن واتحاد ؼرؾ الصناعة"،
فً اللجنة المشكلة إلعادة النظر بوضع االتفاقٌات
التجارٌة مع الدول األخرى لوضع ضوابط
لالستٌراد والتصدٌر ،بهدؾ الحفاظ على المنشآت
الحرفٌة والصناعٌة واستمرارها فً العمل وعدم
إؼالقها.
وٌطالب االتحاد فً مذكرته بإحداث عناقٌد
صناعٌة وحرفٌة داخل مناطق الحرؾ فً المدن
الصناعٌة ،وتؤسٌس حواضن أعمال وتجمعات
حرفٌة وقرى تراثٌة فً بعض المناطق السٌاحٌة
والمناطق األخرى ،والعمل على منح التراخٌص
اإلدارٌة المإقتة وتعدٌل قرار نظام إحداث
واستثمار المناطق الصناعٌة ،لتملٌك الحرفٌٌن
المقاسم المخصصة لهم.
وٌإكد االتحاد ضرورة تؤمٌن المواد األولٌة
للحرفٌٌن عن طرٌق شركات ومإسسات القطاع
العام ،وإٌقاؾ تصدٌر الجلود الوطنٌة وتخفٌض
رسوم التراخٌص ،وإعفاء المواد الداخلة فً
صناعة األحذٌة والحقائب من الرسوم الجمركٌة،
ووضع ضوابط تنظٌمٌة صرٌحة وواضحة لالنتساب إلى ؼرؾ الصناعة والجمعٌات الحرفٌة ،وإعفاء الحرفٌٌن من مصنعً المنتجات الشرقٌة من شرط الترخٌص الصناعً ،وتخفٌض
المناطق
.
أسعار الكهرباء وتملٌك الحرفٌٌن المقاسم المخصصة لهم فً المناطق الصناعٌة وتعدٌل نظام البناء فً تلك
ونوه إلى أن الصناعات الحرفٌة تسهم فً توفٌر %60من المنتجات الصناعٌة ،األمر الذي ٌحتم بذل المزٌد من الجهود للتخفٌؾ من معاناة أصحاب هذه المنشآت ،فً الظروؾ الراهنة
مهنهم
.
التً دفعت أعدادا كبٌرة منهم إلى ترك محالتهم وآالتهم وتؽٌٌر
ولفت رئٌس االتحاد إلى انه خالل األزمة الراهنة ،ازدادت معاناة الحرفٌٌن التً بدأت منذ دخول منطقة التجارة الحرة العربٌة الكبرى مرحلة التنفٌذ ،جراء دخول منتجات إلى السوق
السورٌة بؤسعار تنافسٌة ودخول منتجات آسٌوٌة بشهادة منشؤ عربٌة مزورة إلى السوق السورٌة ،مستؽلة أحكام االتفاقٌة ما تسبب بإؼالق آالؾ المنشات الحرفٌة وتحول العاملٌن فٌها
العمل
.
إلى العمل بمهن أخرى ،وضٌاع آالؾ فرص
وتإكد إحصائٌات مدٌرٌة االستثمار فً "وزارة الصناعة "وجود نحو 98ألؾ منشؤة حرفٌة مرخصة فً سورٌة ،توفر نحو 225ألؾ فرصة عمل تنتشر فً مختلؾ المحافظات وتتبع
لنحو  294جمعٌة حرفٌة متخصصة ،مع اإلشارة إلى أن المنشآت الحرفٌة المرخصة أقل بكثٌر من العدد الفعلً الموجود على األرض ،السٌما أن هذه المنشآت تشكل الجزء األكبر من
اقتصاد الظل الذي ٌشكل ما بٌن  35و  %40من االقتصاد الوطنً ،بحسب دراسات رسمٌة صادرة عن رئاسة "مجلس الوزراء".
وأشار رئٌس "االتحاد العام للحرفٌٌن"  ،إلى أن االتحاد ٌضم عشرات الجمعٌات المتخصصة التً تم إدخال تقنٌات متطورة إلى نطاق عملهاـ ما ساعد فً زٌادة رٌعٌتها االقتصادٌة
األسعار
.
وتشؽٌل أكبر عدد ممكن من العمال والفنٌٌنـ من أصحاب الخبرة وامتصاص جزء كبٌر من البطالةـ إضافة إلى تؤمٌن احتٌاجات السوق بؤٌسر السبل وبؤقل

تنظٌم  32ضبطا ً تموٌنٌا ً فً الالذقٌة

واالحتكار
.
نظمت دورٌات حماٌة المستهلك فً "مدٌرٌة التجارة الداخلٌة" فً الالذقٌة 32ضبطا ً تموٌنٌا ً فً إطار تشدٌد الرقابة على جمٌع الفعالٌات التجارٌة ،وذلك لضبط حاالت الؽش
وقالت صحٌفة "تشرٌن" الحكومٌة ،إن " :الضبوط التموٌنٌة تتضمن حاالت عدم اإلعالن عن األسعار وحٌازة فواتٌر وعدم وجود مواصفات وبٌع الخبز بالعدد واالمتناع عن بٌع الخبز
وعدم اإلعالن عن أجور نقل الركاب ومخالفة القوانٌن التموٌنٌة وؼٌرها".
وقامت "مدٌرٌة حماٌة المستهلك" فً الالذقٌة بسحب 6عٌنات أرز لدراسة األسعار و 3عٌنات شامبو لفحص مطابقتها للمواصفات.
وفً سٌاق آخر ،وافق المكتب التنفٌذي لمجلس "محافظة الالذقٌة" على تحدٌد قٌمة تعرفة الركوب لسفرة واحدة فً باصات النقل الداخلً 7بـ لٌرات للراكب الواحد وتعدٌل أسعار
السرافٌس بعد تحدٌد األجر المستحق للتعرفة الكٌلومترٌة على خطوط السٌر ،إضافة لتعدٌل أجور نقل أسطوانة الؽاز المنزلً كما تم عرض مشارٌع موازنات األجهزة المحلٌة لعام
.2014
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آراء وخبرات
محلل اقتصادي :رفع الرسوم والضرائب سٌنعكس على األسعار وستإثر على المواطن
أوضح أستاذ االقتصاد بـ"جامعة دمشق" ٌاسر مشعل ،أن الحكومة ال تدرس التكلفة
المستقبلٌة ألي ارتفاع كما حدث عند رفع أسعار المازوت ،حٌث كان الهدؾ زٌادة
الرواتب ،لكن امتصت تلك الزٌادة .
وأوضح وفق صحٌفة "الثورة" الحكومٌة ،أن الفكرة األساسٌة تتمحور حول إجراءات
الفرٌق االقتصادي الذي ٌبحث عن الحلول السهلة لرفد الخزٌنة ،كرفع األسعار وزٌادة
الضرائب بدون دراسة آثارها المستقبلٌة على المواطن ،صحٌح أن ذلك لن ٌمس المواطن
بشكل مباشر لكن رفع أسعار تكلفة الكهرباء سترفع التكلفة وهذا سٌنعكس على ارتفاع
األسعار ،الذي سٌإثر على المواطن .
وأشار مشعل إلى أنه الب ّد عند رفع األسعار االنتباه إلى مسؤلة مهمة ،وهً رفع أسعار
السلع المرنة أي التً إذا ارتفع سعرها ٌنخفض الطلب علٌها ،فٌضطر المنتج ّأال ٌعكس
الضرٌبة على السعر وٌتحمل الضرٌبة كمنتج ،فً حٌن أن رفع أسعار السلع ؼٌر المرنة
مثل المازوت وحوامل الطاقة وهنا تكون المشكلة ،كون تلك السلع ال ٌستطٌع المواطن
التخلً عنها أي أن كل السلع التً تدخل التكلفة اإلنتاجٌة بموادها األولٌة سٌرفع التاجر
أسعارها وسٌنعكس على المستهلك ،وما ٌحدث حٌنها رفع لمستوى األسعار بشكل عام
مترافق مع ارتفاع أسعار الصرؾ وبالتالً تزداد التكلفة مرتٌن فٌشعر المواطن بالؽالء
وهذا مانسمٌه انتقال األث .
واقترح مشعل بدالً من ضرٌبة الـ %5التً شملت جمٌع الضرائب والرسوم المباشرة وؼٌر المباشرة لن تلبً الطلبٌ ،نبؽً إصدار سندات إعادة اإلعمار فالسٌولة ستكون أكبر،
وسٌشعر المواطن بؤنه مساهم بإعادة اإلعمار وسٌكون هناك إقبال إذا ماسوقت بطرٌقة جٌدة وحتى من ناحٌة العامل النفسً ،فالسند أفضل من فرض الضرٌبة على المواطن وحتى
التاجر.
بالمقابل فإن القرار سٌكون له تؤثٌر سلبً على األسواق والمستهلك كما ٌقول أحد الخبراء االقتصادٌٌن ،ألن المستهلك الحلقة األخٌرة التً ستصل إلٌه سلعة التاجر أو المصنع الذي
زادت ضرائبه ،وطبعا ً فإن ذلك التاجر أو المصنع لن ٌخسر شٌئا ً سوى أنه ٌجٌّر ما دفعه من ضرائب لٌؤخذه من المستهلك ،وسٌقوم بوضع بن ٍد جدٌ ٍد ضمن جدول اإلنتاج والتكالٌؾ وهو
بند رفع الضرائب لتحتسب من الكلفة ،وهذا ما سٌنعكس على السعر النهائً للسلعة التً سٌتحملها المستهلك بالنهاٌة ،علما ً أن تاجرنا لن ٌقلل من هامش ربحه بل ربما ٌزٌد عما كان
ً
خاصة مع انخفاض قدرته الشرائٌة .
علٌه سابقاً ،لكن مستهلكنا سٌنهكه ارتفاع األسعار
بدوره بٌن أستاذ التحلٌل االقتصادي فً "جامعة دمشق" عابد فضلٌة ،أن هذه الضرٌبة من نوع خاص واستثنائٌة تختلؾ فً أهدافها وفلسفتها عن أي ضرٌبة أخرى ،فعندما نقول
فرض  %5على الضرائب والرسوم المتوجبة لٌس من الدخل واألرباح ،وهً مبلػ بسٌط نسبٌا ً وٌإثر دون شك على ذوي الدخل المحدود والدخول المنخفضة ولو كانت قلٌلة.
ولكن طالما أن ؼاٌتها أسمى من كونها مادٌة وتقلٌدٌة فهً مقبولة فقط من هذا الجانب /باعتبارها كما ذكرت ذات أهداؾ سامٌة وتتعلق بمستقبل سورٌة وإعادة األعمار ولٌس ألنها
قلٌلة أو كثٌرة.
من جهة ثانٌة ٌمكننا القول ،إنها عادلة فٌما بٌن المواطنٌن فمن ٌربح أكثر وٌقبض أكثر هو من سٌدفع %5من الضرائب والرسوم المستوجبة لهذا الهدؾ.
وأوضح أن تؤثٌرها على المواطن ولو كانت بنسب قلٌلة فً ظل هذه الظروؾ االستثنائٌة التً نعٌشها ،سٌإدي إلى قضم جزء من دخله هو فً أمس الحاجة له ،لو نظرنا للموضوع من
الناحٌة المادٌة ؼٌر أن الحس العالً للوطنٌة عند المواطنٌن ،وهدؾ الضرٌبة سٌجعل من اقتطاعها أمراً ؼٌر مإثر.
ً
ً
سلٌمة ألن آلٌة استٌفاء الرسوم ٌفترض أن تكون بسٌطة أي نسبة
ومحاسبة
ؼٌر أن فضلٌة اشترط -كمواطن -على الحكومة أن تقتطع هذه المبالػ بشكل ٌضمن تكافإ الفرص للجمٌع
ً
ً
حرٌصة على تحصٌل هذه المبالػ وجمعها فً صندوق خاص تإتمن علٌه وٌخصص فقط وحصرا إلعادة اإلعمار ،ونحن كمراقبٌن نتوقع من
من نسبة محددة ،أن تكون الحكومة
الحكومة العمل وفق هذه اآللٌة وسنكون كلنا راضٌن عن تنفٌذ التشرٌعات المتعلقة بهذه الضرٌبة.
فٌما أوضح خبراء بؤن الحكومة تؤخرت فً إجراءاتها التدخلٌة مع حلول شهر رمضان أوضح خبٌر اقتصادي أن موجة ارتفاع األسعار المتزامنة مع
شهر رمضان كانت متوقعة ،إال أن الحكومة تؤخرت فً إجراءاتها التدخلٌة ،وكل ما اتخذته فٌما ٌتعلق بإضافة عدد من المواد إلى سلة المواد الؽذائٌة المدعومة ،وطلبها من مإسسات
ملحوظا ً
التدخل اإلٌجابً ممارسة دورها ،وفتح منافذ بٌع لها ،كان ٌجب أن ٌتخذ قبل بدء شهر رمضان ،الذي عادة ما تشهد فٌه األسعار ارتفاعا ً
.
وقلل من إمكانٌة التزام الفعالٌات التجارٌة بخفض أسعار المواد والسلع االستهالكٌة ،التً شهدت قفزات كبٌرة فً أسعارها فً الفترة القلٌلة الماضٌة ،نتٌجة ارتفاع أسعار الصرؾ إلى
مستوٌات ؼٌر مسبوقة ،متجاوزة حاجز  330لٌرة أمام الدوالر.
وتوقع الخبٌر أن عدداً كبٌراً من هذه الفعالٌات التجارٌة التً كانت تضع ارتفاع أسعار الصرؾ ،مبرراً لرفع أسعار المواد والسلع بشكل ممنهج ،ستلجؤ إلى إٌجاد مبرر آخر ال ٌقل
خطورة عن المبررات السابقة ،إذ إنها ستستند فً رفضها خفض أسعار السلع إلى أنها اشترت هذه المواد بناء على أسعار صرؾ مرتفعة ،وبالتالً فإن بٌعها للمواد والسلع وفقا
ألسعار الصرؾ الحالٌة سٌلحق بها الخسارة المإكدة.
منخفض
.
وانتقد ما ٌشٌعه بعض التجار وتشكٌكهم بعدم القدرة على المحافظة على سعر صرؾ
ودعا الفعالٌات االقتصادٌة إلى االلتزام بقواعد العمل التجاري ،والسعً لخفض أسعار المنتجات والسٌما الؽذائٌة منها ،دون التلطً خلؾ أعذار ؼٌر علمٌة ،وال تستند إلى الواقع ،مذكراً
إٌاهم أنهم عندما رفعوا األسعار والسلع التً كانت موجودة فً متاجرهم ومستودعاتهم ،كانوا ٌعتبرون أنهم فً حال بٌعهم هذه المواد لن ٌستطٌعوا شراء ؼٌرها من حٌث الكمٌة ،إذا لم
سابقا ً
ٌبٌعوها على وقع سعر الصرؾ المتصاعد ،فً حٌن الٌوم بإمكانهم بٌع هذه الكمٌات ومن ثم شراء ؼٌرها وتحقٌق ربح ،استناداً إلى القاعدةذاتها التً اعتمدوا علٌها .
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خبٌر ٌكتب :المضاربة ٌمكن أن تحمً اللٌرة السورٌة من الهبوط المتوالً
االقتصادي سورٌة –

خاص:

كتب :المحلل المالً رامً العطار
ما هً المضاربة؟
المضاربة فً األسواق المالٌة بالمعنى الفعلً ،هً عملٌة شراء سلعة محددة بهدؾ بٌعها ،أو تنفٌذ عقود
مختلفة بهدؾ الربح.
وبما أننا نتكلم عن عملٌة بٌع تؤتً بعد عملٌة الشراءٌ ،عنً ذلك بلوغ قناعة المضارب بؤن المادة حققت
سعرها المناسب لجنً األرباح ،وبالتالً سوؾ ٌقوم المضارب ببٌع السلعة وعودته الى امتالك السٌولة من
جدٌد  ،وٌكمن معنى البٌع فً أسواق العمالت بمعنى عودة المضارب لشراء العملة التً قام ببٌعها فً
البداٌة.
ال ٌمكن القول عن السوق بؤنها صالحة للمضاربة إال فً حال توفر عنصرٌن أساسٌٌن فٌها ،وهما العرض
والطلب ،فعندما ٌقوم التاجر بعملٌة "الشراء" فالبد من توفر البائع ،لكً ٌتم تنفٌذ الصفقة ،وكذلك األمر
المشتري
.
عندما ٌقوم بجنً أرباحه حالما تحقق هدفه ،فال بد من توفر
المضاربة
.
وبهذا فمن الهام جداً توفر العرض والطلب فً سوق
قوة السوق
بالتالً فإن السوق تمتلك  %50من المستثمرٌن الذٌن ٌعتقدون أ ّنالسلعة المختارة جٌدة للشراء ،والنصؾ الباقً ٌعتقدون بؤنها مناسبة للبٌع ،وتختلؾ النسب حسب ّ
وشفافٌتها.
ومتذبذبة
.
لمزٌد من التوضٌح فإن المضاربات موجودة فً كل األسواق الفعالة وهً التً تحدد شفافٌة األسواق فكلما كانت عملٌات المضاربة "ناجحة" كلما كانت السوق قوٌة وشفافة
إنّ قٌمة التداول فً أقوى سوق للمضاربات فً العالم ال تقل عن 3ترلٌون دوالر ٌومٌاً ،كما ٌتم تحدٌد أسعار السلع األساسٌة التً نستخدمها بشكل ٌومً ،كالسكر والبن والنفط ...الخ،
البداٌة
.
من خالل المضاربات فً أسواق ال تملك سوى المضاربٌن كما عرفناهم فً
هذا وال ٌتم اختصار أسواق المضاربات فً األسهم والعمالت فقط  ،بل تتكون من السلع والمعادن والنفط  ،كما نملك فً سورٌة سوقا ً للمضاربات الشفافة المعروفة بسوق الهال فٌتم
صحٌح
.
تحدٌد األسعار حسب العنصرٌن السابقٌن "العرض -الطلب" فكلما زادت نسبة العرض على الطلب كلما هبط سعرها ،والعكس
الطلب
وهذا سبب انخفاض أسعار البندورة على سبٌل المثال فً سورٌة صٌفا ً بسبب زٌادة المعروض فً السوق ،وترتفعؤسعارها شتا ًء بسبب نقص المعروض وزٌادة .
اآلن عرفنا معنى المضاربة الحقٌقً ،وأنه هو المحرّ ك األساسً لتفاوت األسعار بٌن "صعود وهبوط" وأنّ السوق ال تسمى بسوق شفافة إال فً حال توفر أسس المضاربة من "عرض
وطلب".
العنصرٌن
.
أمّا السوق الثانٌة فهً سوق الرأي الواحد والتً تفتقر الى أهم عناصر األسواق ،والتً تإدي الى سٌراألسعار فً "اتجاه واحد" بسبب سٌطرةأحد
الطلب
فإما أن تسٌر باتجاه مرتفع بشكل عاموي وسرٌع ،بسبب انقطاع العرض وازدٌاد الطلب ،أو تسٌر باتجاه هابط بشكل شاقولً وسرٌع ،وذلك بسبب ازدٌاد العرض وطؽٌانه على .
وهذه النوعٌة من األسواق ،ال ٌتم إدراجهاضمن األسواق ذات الشفافٌة ،ألن من ٌسٌطر علٌها هم مجموعة من "هوامٌر السوق" وٌقومون بتوجٌهها كٌفما شاإوا ،وال ٌمكن المضاربة
فٌها الفتقادها ألحد العناصر األساسٌة.
ولعل أسواق البورصات الناشئة تقع فً خانة هذا النوع من األسواق وكذلك بعض المإشرات واألسهم العائدة لشركات منهارة ،وكذلك محتكري السلع ،فمحتكر مادة الس ّكر فً سوق
صحٌح
.
معٌنةٌ ،ستطٌع توجٌه السعر للصعود من خالل الؽاء العرض والعكس
بإسقاط كل ما ذكرنها آنفا ً على سوق الدوالر مقابل اللٌرة السورٌة ،نجد أن السوق تمٌل لشروط السوق الثانٌة ذات الرأي الواحد ،والتً تتؤلؾ من توحٌد الطلب على الدوالر دون
عرضه ،بالمقابل عرض المزٌد من اللٌرة دون طلبها.
لألسفل
.
خال من "التذبذبات" التً تقوم بعملٌة رد األسعار
وبهذه الحال سٌتكون لدٌنا سوق باتجاه عامودي تصاعدي لسعر الدوالر ِ
فلماذا ال نسعى الى تحوٌل السوق لسوق مشابهة لسوق المضاربات ،ألنها ستقوم بإٌجاد العرض والطلب ،وفً حال طؽٌان احدى العناصر على األخرى ،فلن ٌتحرك السعر بنفس العنؾ
الشهٌرة
.
السابق ،بل سوؾ نإسس لمقاومات ،تتكون وظٌفتها،بإعادة األسعار من حٌث انطلقت أو لمنتصؾ الطرٌق على األقل حسب نسب "فٌبوناتشً"
فكما تم تعرٌؾ المضارب ،بؤ ّنه ال ٌدخل السوق إال بهدؾ الربح وال ٌنوي حمل السلعة لفترة طوٌلة ،بل ٌرٌد اإلستؽناء عنها عندما ٌتحقق الهدؾ ،كما تم توضٌح نٌّة المشتري فً سوق
الرأي الواحد ،أنها لٌست بانتظار البٌع لما تم شراإه" ،فهو ال ٌرى إال اتجاها ً واحداً فً السوق".
وهنا ٌكمن دور المضاربة ،حٌث تؤتً بالرأي اآلخر لتصنع "الدعم والمقاومة" للسوق ،وذلك مع توفر العرض والطلب فالمضارب هو الشخص الوحٌد الذي ٌقوم بعملٌة بٌع الدوالر
العملٌة
.
وإعادة شراء اللٌرة ،لٌرتفع سعراألخٌرة من جدٌد ،ومن ثم ٌقوم ببٌعها لٌشتري الدوالر وتتكرر
ارتدادات
.
بٌنما ال ٌقوم المشتري فً السوق الثانٌة بعرض الدوالر ،بل ٌطلب المزٌد وٌعرض المزٌد من اللٌرة ،لٌتحرك السعر باتجاه عامودي بدون
ولعل ما ٌعشٌه واقع االقتصاد السوري ،من دمار للبنٌة التحتٌة والمصانع وتوقؾ عجلة االقتصاد ،سٌنعكس على عرض المزٌد من اللٌرة مقابل شراء الدوالر ،ولكن سوق المضاربة
ٌإسس لٌقول " إنّ المضاربة سوؾ تجعلك تشتري الدوالر ثم تبٌعه لتربح ،وهذا ٌإدي الى صعود قٌمة اللٌرة لبعض الوقت" وهنا ٌكمن دور المضاربة التً تعمل على تؤخٌر هبوط
اللٌرة المتوالً ،بسبب إعادة شراءها.
أخٌراً إنّ من ٌإذي اللٌرة السورٌة ،هم من ٌقومون بعملٌات التصرٌؾ بمالٌٌن اللٌرات ،بهدؾ التخلص منها ،ولٌس بهدؾ المضاربة فٌها ،ألنّ المضارب ٌقوم بعملٌتًّ "التجمٌع
والتصرٌؾ" وهذا ما ٌحقق توازن السوق.
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أسواق النفط
خسائر قطاع النفط السوري بلؽت  1.2ترٌلٌون لٌرة
أكدت مصادر "وزارة النفط" أن خسائر اإلنتاج المباشر للنفط والؽاز بلؽت 69.4ملٌار لٌرة ،موزعة بٌن نفط
وؼاز مسروق مهدور بالحرق ،حٌث تم سرقة  5مالٌٌن برمٌل نفط خفٌؾ ونحو  1.3ملٌون برمٌل نفط ثقٌل،
ونحو  14ألؾ طن ؼاز منزلً نظٌؾ.
ووفق صحٌفة "الثورة" الحكومٌة فإن الخسائر المادٌة المباشرة "مواد ومعدات إصالح" فقد بلؽت 86.6ملٌار
لٌرة ،لٌكون مجموع خسائر اإلنتاج المباشر للؽاز والنفط 156ملٌار لٌرة ،وطبعا ً هذه األرقام تم احتسابها على
أساس سعر صرؾ الدوالر  98.6لٌرة ،فٌما احتسبت أسعار النفط وفق سعر 102دوالر لبرمٌل النفط الخفٌؾ
و 81.4دوالراً لبرمٌل النفط الثقٌل.
أما عن الخسائر ؼٌر المباشرة إلنتاج النفط والؽاز لؽاٌة ، 2013- 6- 30فقد تجاوزت ترٌلٌون لٌرة سورٌة،
وهذه ناتجة عن تؤجٌل إنتاج النفط ونقله ،فقد كان من المفترض إنتاج 166ملٌون برمٌل نفط ثقٌل و 64ملٌون
برمٌل نفط خفٌؾ إضافة إلى  3.9مالٌٌن متر مكعب من الؽاز الطبٌعً و 5.437أطنان ؼاز منزلً.
وبالتالً فقد بلػ إجمالً خسائر تؤجٌل إنتاج النفط والخسائر المباشرة إلنتاج النفط 1.2ترٌلٌون لٌرة ،منذ بداٌة
األزمة بتارٌخ . 2013- 3- 15

البدء ببٌع  20لتر بنزٌن أسبوعٌا ً لكل سٌارة فً حلب
أوضح عضو المكتب التنفٌذي لمجلس "محافظة حلب" عماد الدٌن ؼضبان ،أنه سٌتم بٌع 20لٌتر بنزٌن أسبوعٌا لكل صاحب سٌارة خالل الفترة الحالٌة ،موضحا أن المحافظة
المطلوب
.
وضعت آلٌة عمل دقٌقة لضبط آلٌة العمل والبٌع بالشكل
ولفت عضو المكتب التنفٌذي وفق وكالة األنباء الرسمٌة "سانا"  ،إلى أن العمل جار الفتتاح المزٌد من محطات الوقود خالل األٌام القادمة وبما ٌسهم فً توفٌر مادة البنزٌن
بشكل أكبر
فً حٌن أكد محافظ حلب محمد وحٌد عقاد ،أنه تم تؤمٌن كمٌات كبٌرة من مادة البنزٌن وأن خمس محطات وقود بدأت الخمٌس فعلٌا ببٌع البنزٌن لمالكً السٌارات بالسعر
حلب
النظامً ،فً إطار الجهود الحكومٌة المبذولة لتؤمٌن المحروقات فً مدٌنة .
وأشار محافظ حلب إلى ضرورة االلتزام بالدور على المحطات ،موضحا أن عملٌات البٌع تتم عبر محطات الباش وطٌبة وتتان وشمس والشٌاح المنتشرة فً عدد من أحٌاء
المدٌنة.
وأكد المحافظ حرص الحكومة على مواصلة العمل على توفٌر احتٌاجات أهالً حلب ،من المحروقات والمواد األساسٌة خالل األٌام القادمة ،بما ٌسهم فً تحسٌن أوضاعهم
المعٌشٌة.

تعٌٌن مدٌر جدٌد لشركة توتال الفرنسٌة للنفط فً سورٌة
االقتصادي سورٌة –

خاص:

صادق وزٌر االقتصاد والتجارة الخارجٌة محمد ظافر محبك على قرار تعٌٌن بٌار أولٌنجٌر من جنسٌة لوكسمبورغ مدٌرا عاما لفرع شركة "توتال" لالستكشاؾ واإلنتاج النفطً
فً سورٌة.
وبحسب القرار الذي حصل موقع "االقتصادي" على نسخة منه ،فإنّ القرار جاء بناء على طلب الشركة ،وقد حفظت الوثائق المإٌدة لهذا التصرٌح فً إضبارة الشركة ،وسجل
فً صفحة سجلها  / 474ت وإشعارا بذلك أعطً هذا اإلٌصال بعد أن أستوفً عنه الرسم البالػ 25ألؾ لٌرة سورٌة بموجب اإلٌصال رقم  100524تارٌخ .2013- 6- 26
وتعتبر شركة "توتال" متوقفة عن العمل المٌدانً فً سورٌة ،منذ أن أعلن متحدث باسم الشركة عام ، 2011أن المجموعة الفرنسٌة أبلؽت السلطات السورٌة أنها ستوقؾ
األوروبً
.
إنتاجها فً البالد ،معتبرا أن القرار ٌؤتً ذلك امتثاال لعقوبات االتحاد
وكانت "توتال" أعلنت أنها خفضت إنتاجها النفطً فً سورٌة بعد حظر صادرات النفط السورٌة ،وتعمل الشركة الفرنسٌة فً مشروع مشترك تملكه مناصفة مع الشركة
السورٌة للنفط التً لم تدرج فً قائمة الشركات المستهدفة بعقوبات االتحاد األوروبً ،بحسب "روٌترز".
وباشرت شركة "توتال" أعمالها فً سورٌة منذ عام 1988من خالل تشؽٌل امتٌاز دٌر الزور عبر شركة "دٌر الزور" للنفط شركة مشتركة" %50توتال" و %50الشركة
السورٌة للنفط ،وقامت فً العام  2010باستخراج ما ٌصل إلى  14ألؾ برمٌل من النفط الخام من سورٌة ،أي %1من إجمالً إنتاجها ،كذلك تنتج الشركة الفرنسٌة الؽاز الذي
ال ٌخضع للعقوبات األوروبٌة.
وتعتبر "توتال" الشركة األوروبٌة الثانٌة التً تعلن وقؾ إنتاجها فً سورٌة بعد شركة "شل" النفطٌة الهولندٌة التً أعلنت الجمعة وقؾ أنشطتها وأعمالها فً سورٌة تنفٌذا
للعقوبات
.
لحزمة العقوبات األوروبٌة لتكون أول المستجٌبٌن
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اقتصاد المجتمع
تحدٌد كمٌات وأسعار مادتً الشاي والبرؼل الخاضعتٌن لنظام التوزٌع المقنن
حددت "وزارة التجارة الداخلٌة وحماٌة المستهلك" كمٌات مادتً الشاي والبرؼل المقرر توزٌعهما بموجب نظام
التوزٌع المقنن بـ 300ؼرام من مادة الشاي و 3كٌلوؼرامات من مادة البرؼل لكل شخص عن أشهر تموز وآب
وأٌلول من العام الجاري.
ونقلت وكالة األنباء الرسمٌة "سانا" عن الوزارة قولها إنه" :سٌتم توزٌع الشاي والسكر بموجب القسائم
التموٌنٌة بطاقة  2003ورقم القسٌمة  ، 72/ 71وبسعر  180لٌرة سورٌة لكل  300ؼرام من الشاي و180
لٌرة سورٌة لكل  3كٌلوؼرامات من البرؼل".
ولفتت الوزارة إلى أنه "ٌتم تسلٌم القسائم  ، 72/ 71من قبل المتعاملٌن بالمواد المقننة إلى المراكز االستهالكٌة
فً بداٌة تشرٌن األول القادم".
ٌشار إلى أن لجنة إعادة هٌكلة الدعم أضافت خالل األسبوع الماضً ،الشاي والبرؼل على القسٌمة التموٌنٌة
العائلة
.
لتلبٌة احتٌاجات األسر بؤسعار مدعومة وأقرت بٌع المواطن 2كٌلوؼرام من السمنة و 2كٌلوؼرام من الزٌت بؤسعار مدعومة من خالل دفتر

أربع مواد ؼذائٌة أساسٌة تستهلك ما نسبته  %62من دخل الموظؾ الشهري
االقتصادي سورٌة ـ

خاص:

وسٌم ولٌد إبراهٌم
شهر رمضان استقبل المستهلكٌن بزٌادات مفجعة ومتواترة فً األسعار حتى بات
المستهلك فً حٌرة من أمره ،وكما ٌقال" :األسعار نار والمستهلك محتار" ،وبالطبع فإن
المستهلك أخذ بالبحث عن مواد ؼذائٌة رخٌصة الثمن والتً ٌمكن أن تؽطً حاجته،
ولكن معظم السلع فً السوق اشتركت بصفة واحدة وهً ارتفاع األسعار ،ففٌروس
األسعار لم ٌترك سلعة إال وأصابها بالعدوى السرٌعة دون إٌجاد أي عقار ناجع ٌحد من
تؤثٌره.
المواد الؽذائٌة األساسٌة التً تشكل لدى المستهلك الهاجس األكبر له ،وخاصة أن أي
ارتفاع فً أسعارها سٌإثر على دخله بشكل مباشر ألنه ال ٌمكنه االستؽناء عنها،
وأصبحت هذه المواد تشكل عبئا ثقٌال على مختلؾ المستهلكٌن ،وتشمل هذه المواد:
" األرز ـ السكرـ الزٌت ـ السمون ـ الشاي ـ البٌض ـ اللبن ـ اللبنة ـ اللحوم وؼٌرها"،
وفً حال استعرضنا األسعار الرائجة ألربعة مواد أساسٌة فقط ولتكن "السمون ـ الزٌوت
ـ األرز ـ السكر" فإن سعر كٌلو األرز بلػ 275لٌرة سورٌة.
وبالطبع فإن أسرة مكونة من أربعة أشخاص تحتاج شهرٌا إلى ما ال ٌقل عن 16كٌلو
أرز فً حال تناولت فً األسبوع الواحد وجبتان فقط من األرز ،وبالطبع فقد تم حساب
أن الوجبة الواحدة تستهلك  2كٌلو من األرز وٌعتبر حد وسطً ألربعة أشخاص ،وٌبلػ
سعر  16كٌلو ؼرامات من األرز  4400لٌرة ،أما فً حال اشترى المستهلك األرز الفرط
فإن سعر الكٌلو الواحد بلػ  200لٌرة أي أن سعر  16كٌلو ٌبلػ  3200لٌرة ،أما
بالنسبة للزٌت فإن األسرة تحتاج إلى  6لتر من الزٌت األبٌض شهرٌا كحد وسطً ،وٌبلػ سعر اللتر 500لٌرة وهو ٌعتبر من النوعٌة الوسط أٌضا ،أي أن سعر 6لتر ٌبلػ 3000
لٌرة سورٌة ،أما بالنسبة للسمون فهو ٌحتاج ما ال ٌقل عن 2كٌلو سمنة ،على اعتبار أن استهالك السمون أصبح أقل ،نتٌجة ؼالء أسعارها واتجاه المستهلك إلى الزٌوت بدال عنها،
وٌبلػ سعر كٌلو السمنة الفرط  600لٌرة أي أن السمنة ستكلفه شهرٌا ما ال ٌقل عن 1200لٌرة.
أما بالنسبة للسكر فإن متوسط استهالك األسرة المكونة من أربعة أشخاص هو 1.5كٌلو أسبوعٌا ،أي تحتاج األسرة على مدى شهر إلى 6كٌلو ؼرامات من السكر ،وٌبلػ سعر السكر
الحر ما بٌن  115- 110لٌرة ولنقل أن سعره  110لٌرة ،أي أن سعر  6كٌلو ؼرامات هو  660لٌرة.
وفً حال وقفنا على مجموع األرقام السابقة نجده 8600لٌرة ،وهو ألربعة مواد ؼذائٌة أساسٌة فقط.
وبحسب مرسوم زٌادة الرواتب األخٌر فقد نص على أن ٌزاد الحد األدنى العام لألجور والحد األدنى ألجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاونً والمشترك ؼٌر المشمول بؤحكام
القانون األساسً للعاملٌن بالدولة رقم 50لعام  2004لٌصبح مبلؽا وقدره  13670لٌرة سورٌة شهرٌا.
إذا فالحد األدنى لألجور هو  13670لٌرة ونجد أن مواد "السكر ـ الزٌت ـ السمون ـ األرز" تستهلك كما ذكرنا 8600لٌرة ،أي ما نسبته  %62من حجم الراتب الشهري للموظؾ،
وسواها
.
بالطبع لم نؤتً بعد على ذكر باقً المواد الؽذائٌة األساسٌة سواء البٌض أو اللبنة واللبن والشاي
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تقرٌر 20 :طن قٌمة التهرٌب الٌومً من السجائر
وانتشار الماركات األجنبٌة لرخصها
ذكر تقرٌر "نقابة عمال التبػ" للعام  ، 2012إلى انتشار آالؾ الباعة
الجدد للدخان من كل صنؾ ونوع وبعضها خطر على الصحة وذلك إلى
جانب الهجوم على معامل التبػ السورٌة ومحاولة إؼالقها ،مشٌرا إلى
أن معملً التبػ فً دمشق وحلب متوقفان عن العمل بشكل كامل ومعمل
الالذقٌة هو الوحٌد الذي ٌنتج السجائر.
فٌما بٌن تقرٌر لصحٌفة "تشرٌن" الحكومٌة ،أن "ماركات الدخان
األجنبً انتشرت فً األسواق مإخرا وأسباب انتشارها ،هو السعر
الرخٌص هو أهم األسباب لذلك" ،مبٌنا أن "االستهالك الٌومً من هذه
المادة ٌقدر بنحو  70طناً ،فٌما الٌتجاوز اإلنتاج المحلً الٌومً 50طناً،
ماٌعنً أن التهرٌب الٌومً من السجائر ٌقدر بـ 20طنا ً ٌومٌا ً".
وأوضح أن " معملً التبػ فً دمشق وحلب متوقفان عن العمل بشكل
كامل ،فٌما ٌحاول معمل الالذقٌة وحده سد النقص من مادة السجائر
لتبلػ نسبة تنفٌذ خطة مإسسة التبػ إلى  %42فقط حتى شهر أٌار"،
مشٌرا إلى أن "التهرٌب الكبٌر للتبػ استفحل بعد معاناة قطاع النقل
والقطاع الزراعً".
بدوره ،قال رئٌس "االتحاد المهنً لعمال الصناعات الؽذائٌة والتبػ" إبراهٌم عبٌدو ،أنه " بعد توقؾ معملً التبػ فً حلب ودمشق ،فإن معمل الالذقٌة هو الوحٌد الذي ٌنتج السجائر
وقدم هذا العام إٌرادا لخزٌنة الدولة وصل إلى 14ملٌار لٌرة".
وبٌن أنه " بناء علٌه رصدت مكافآت للعمال من نسبة الربح بمبالػ متوسطة وصلت إلى 10آالؾ لٌرة لكل عامل ،وما زال العمال فً معملً حلب ودمشق ٌتقاضون أجورهم وطبابتهم
بشكل كامل".
 70طناً ،فٌما الٌتجاوز
من جهته ،قال مصدر آخر ،إن" :توقؾ معملً حلب ودمشق سبّب نقصا ً خطراً فً السوق من مادة التبػ ،حٌث إن االستهالك الٌومً من هذه المادة ٌقدر بنحو
اإلنتاج المحلً الٌومً  50طناً ،ماٌعنً أن التهرٌب الٌومً من السجائر ٌقدر بـ 20طنا ً ٌومٌا ً".
وحول ماركات الدخان األجنبً المنتشرة فً األسواق وأسباب انتشارها ،أشار التقرٌر إلى أن " السعر الرخٌص هو أهم األسباب لذلك ،وخاصة بعد أن حلقت أسعار الدخان األجنبً
الداخلٌة
".
المستورد عن طرٌق مإسسة التبػ ،حٌث أصدرت المإسسة الئحة أسعار جدٌدة لمبٌع الكٌلو ؼرام الواحد « خمسة كروزات من الدخان األجنبً المستورد للسوق
وٌصل سعر الكٌلو ؼرام من صنؾ دخان "كنت" إلى 9275لٌرة ومن "روثمان" إلى  8250لٌرة و"اللوكً كرتون"  7250لٌرة و"اللوكً ورق"  6250لٌرة و"دٌنفر سلٌم"
 3700ودٌنفر  3200ومن صنؾ "فٌشر"  3200لٌرة وكٌنؽدوم  3100ومعسل "النخلة" بواقع كروزٌن  2400لٌرة.
من جهته ،قال أحد الباعة الجوالٌن ،أن "أسعار الدخان ارتفعت خالل األزمة بمعدل 3أو  4أضعاؾ حٌث ارتفع سعر اللوكً مثالً من 40إلى  130لٌرة ،مإكداً أن الصنؾ األجنبً
ٌدخل إلى االسواق حالٌا ً عن طرٌق التهرٌب حصراً مثل مٌكادو وماستر وبٌكترا".
وأضاؾ أن "األصناؾ الجدٌدة تباع بؤسعار أرخص من األسعار المتعارفة علٌها" ،مإكداً أن " كل أنواع السجائر متوافرة ،لكن بعض المستهلكٌن الٌستطٌعون شراء الدخان الؽالً لذا
ٌفضلون هذه األنواع الجدٌدة التً تباع بؤسعار تتراوح بٌن 55أو  80لٌرة للعلبة الواحدة".
أما الجهات الرقابٌة وجهاز المكافحة ،فهو ٌؤتً على اإلخبارٌات بٌن الفٌنة واألخرى ،حسبما أفاد البائع نفسه،ـ وفً كل مرة ٌهرب الباعة الجوالون من عناصر المكافحة وٌعودون فور
ذهابهم.

تقرٌر :ارتفاع أسعار اللحوم فً أقل من أسبوع أكثر من %50

ذكر تقرٌر صحفً ،أن مإشر أسعار اللحوم البٌضاء والحمراء استمر بالتصاعد طوال شهور األزمة الراهنة لكن مإخراً سجلت ارتفاعا ً قٌاسٌا ً تصدرت بسببه قائمة السلع األكثر ؼال ًء بعد
األسواق
.
تجاوز نسبتها فً أقل من أسبوع أكثر من %50بالتزامن مع تصاعد سعر الدوالر بشكل زاد حدة فوضى
وتراوح سعر لحم الؽنم بٌن  2600- 2000لٌرة ولحم العجل بٌن  1800- 1600لٌرة بٌنما ٌباع الفروج بٌن  550- 450لٌرة لكن فً مطلق األحوال هذه األسعار الخٌالٌة ال تتناسب مع
دخل المواطن المحدود.
بدوره ،قال رئٌس "جمعٌة اللحامٌن" بسام دروٌش ،إن " :صعوبة نقل المواشً وارتفاع أجوره من الرٌؾ إلى المدٌنة تعد السبب الرئٌس فً ؼالء اللحوم لكن تضاعؾ سعرها فً اآلونة
األخٌرة مرده اتساع نطاق التهرٌب بعد تقدٌم المهربٌن سعراً أؼلى حتى وصل سعر كػ الخروؾ الحً 750لٌرة".
ورفض دروٌش ،أن "ٌكون الدوالر سببا ً أساسٌا ً فً ارتفاع سعر اللحم عند استمرار اللحامٌن فً البٌع بالسعر ذاته عند انخفاض سعر الدوالر إلى 270لٌرة بشكل ٌبٌن أن الخلل عائد فً
".
جزء منه إلى جشع بعض اللحامٌن المتكئٌن فً أفعالهم على ؼٌاب الرقابة التموٌنٌة
وأشار إلى أن " المواطنٌن ساعدوهم فً تحقٌق ؼاٌاتهم بسبب اإلقبال على شراء اللحوم حتى مع ؼالئها الكبٌر مع أنه ٌفترض تؽٌٌر عاداتهم االستهالكٌة عبر االقتصار على شراء كمٌة
قلٌلة حسب الحاجة بشكل ٌجبر اللحامٌن على تخفٌض أسعارها".
من جهته ،بٌن مدٌر التجارة الداخلٌة وحماٌة المستهلك فً دمشق جمال شعٌب ،أن " ارتفاع اللحوم سببه ارتفاع الطلب على المادة بحلول شهر رمضان الكرٌم وقلة المعروض ،ومن أجل
منها
معالجة هذا الوضع رفعت المدٌرٌة كتابا ً للجهات المعنٌة بشؤن تسهٌل دخول اللحوم إلى المدٌنة بشكل ٌإدي إلى تخفٌض أسعارها بعد توافر كمٌات كافٌة ".
 67ضبطاً 24 ،فقط فً باب سرٌجة
ورفض " تحمٌل الرقابة مسإولٌة ؼالء اللحوم باعتبارها تقوم بواجبها عبر تنظٌم جوالت مستمرة على السوق بدلٌل تنظٌم خالل ٌوم واحد فقط حوالً
شملت لحوما ً ومواد ؼذائٌة وؼٌرهما".
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لمقترحاتكم نرجو مراسلتنا على البرٌد االلكترونً نرحب بآرائكم و مقترحاتكم
للنشر نرجو ارسال النشرات مع االسم الكامل و صورة شخصٌة
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