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اقت�صاد

االتفاق النووي الإيراني
فر�صة لل�شركات الأجنبية
وفر االتفاق حول الملف النووي االيراني ،الذي يشمل
رفعا ً للعقوبات المفروضة على البلد ،فرصة لشركات
النفط األجنبية ،لن تتاح قبل أشهر ،بل سنوات ،وفقط
بشرط أن تكون شروط العقود المطروحة مثيرة لالهتمام.
وأش��ار محلل في ه��ذا القطاع أنّ االتفاق اإلط��ار المبرم
الخميس «قد يشكل مرحلة أول��ى نحو ع��ودة الشركات
الغربية» إلى إيران .وأدت العقوبات الدولية المفروضة
على إي��ران من طرف الواليات المتحدة منذ  ،1979ثم
األمم المتحدة واالتحاد االوروبي منذ  2006إلى مغادرة
تدريجية للشركات النفطية الكبرى للبالد ،آخرها
الفرنسية توتال في  .2008ولكن ال تزال شركات صينية
وهندية تعمل فيها .ويطرح رفع هذه العقوبات فرصا ً
نادرة ،نظرا ً إلى أنّ إيران ما زالت اليوم خامس أكبر منتج
للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بالرغم من
العقوبات ،وبلغ إنتاجها معدل  2.81مليون برميل في
اليوم في ( 2014مقابل  4في  )2008وصادراتها حوالى
 1.1مليون برميل في اليوم.
وعلى صعيد الغاز تملك إيران ثاني أهم احتياطي في
العالم بعد روسيا .وأشار رئيس مجموعة المنشورات
المتخصصة «استراتيجيات وسياسات الطاقة» فرانسيس
ّ
بيران إلى أنّ «إيران تملك إمكانات كبرى من النفط والغاز.
وقليلة هي الدول التي تملك االثنين معاً».
إنّ عودة الشركات إلى إيران ،إن حصلت ،فلن تبدأ قبل
أشهر ،بحسب مدير مجلة «بتروستراتيجي» بيار تيرزيان.
ويعود ذلك أوالً ،حسب تيرزيان« ،إلى أنّ االتفاق هو اتفاق
سياسي على مبادئ عريضة .وما زال ينبغي االتفاق على
التفاصيل التقنية والتوصل إلى اتفاق نهائي حتى 30
حزيران».
وبعد رفع العقوبات ،على إيران تسويق مخزون النفط
المتراكم لديها ،ثم يمكنها «قبل نهاية العام زيادة اإلنتاج
الى مستويات مرتفعة» ،بحسب االقتصادي في مركز

الن�سيج ال�سوري ...عودة �إلى ال�صناعات العريقة

أبحاث «أي بي أف» للطاقات الجديدة ،غي ميزونييه،
متحدثا ً عن  3.4إلى  3.6ماليين برميل في اليوم التي
كانت البالد تنتجها في  ،2012وه��ذه الزيادة مرهونة
بوضع منشآت استخراج وتكرير النفط اإليرانية ،نتيجة
انقطاع تكنولوجيات الشركات الغربية عن البالد طوال
سنوات وتعذر الحصول على قطع الغيار .وليس سرا ً أنّ
إيران تريد دعوة الشركات األجنبية ،ففي العام  2014في
منتدى دافوس االقتصادي ،دعا الرئيس اإليراني حسن
روحاني الغربيين إلى العودة إلى بالده لالستثمار في
قطاع الطاقة ،لكنّ اهتمام ه��ؤالء مرهون إلى ح ّد كبير
بالشروط التي تبنى عليها العقود الجديدة .وأوضح
برتران هودي ،المحلل المتخصص في الطاقة في مكتب
استشاريي االستثمار ريمون جيمس أنّ «عودة الشركات
إلى إي��ران تعتمد على كون الشروط الضريبية للعقود
جذابة ،ما كان مفقودا ً قبل العقوبات .فنظام إعادة الشراء
اإلي��ران��ي أي توفير خ��دم��ات لفترة م��ح��دودة تتقاضى
الشركات خاللها بدال ً عن االستثمارات التي تجريها في
المنشآت ،كان يحمل مخاطر كبيرة للشركات الدولية».
وفيما أغلبية العقود النفطية في العالم هي عقود امتياز
أو تشاطر اإلنتاج ،تفضل اي��ران عقود «إع��ادة الشراء»
وتحصر اإلنتاج بشركة النفط الوطنية .وأكد بيران أنّ
«اي��ران مدركة لذلك ،وخصوصا ً وزارة النفط ،وتعمل
منذ فترة على نموذج جديد لعقود النفط ،هو عقد النفط
االيراني الذي يفترض أن يضاعف تحفيز المجموعات
األجنبية على العودة» .و«ألنّ البالد تريد التعاون مع
أفضلها ،وفيما قد يؤدي الغياب المطول لكبرى الشركات
األميركية إلى تعقيد عودتها ،تملك الشركات النفطية
األوروبية على غ��رار توتال وإيني وشيل ورق��ة رابحة
يمكنها استغاللها ،وال سيما أنّ إي��ران» ،بحسب بيران
«ليست راضية تماماً» عن أداء المشغلين اآلسيويين
العاملين حاليا ً على أراضيها.

تراجع الروبل بعد انخفا�ض �أ�سعار النفط
تراجع الروبل الروسي أمس بعد
الهبوط الحاد ألسعار النفط ،جراء
االتفاق المبدئي الذي جرى التوصل
إليه في خصوص البرنامج النووي
اإليراني ،وعقب صعود قوي للعملة
ه��ذا األس��ب��وع م��ع غيرها م��ن عمالت
األسواق الناشئة.
وقد انخفض الروبل  0.6في المئة
أمام العملة األميركية إلى  57.02روبل
للدوالر ،بينما نزل  0.5في المئة أمام
العملة األوروبية الموحدة إلى 61.99

روبل لليورو.
وك��ان سعر خام القياس العالمي
مزيج برنت ،هبط نحو أربعة في المئة،
بعد التوصل إلى اتفاق أولي بين إيران
والقوى العالمية في خصوص برنامج
طهران النووي.
وفي سياق متصل ،استبعد مراقبون
أن يؤدي االتفاق النووي إلى استئناف
س��ري��ع ل��ص��ادرات النفط اإلي��ران��ي��ة
ولم يؤد تراجع برنت إال لعودته إلى
المستوى القريب من  55دوالر للبرميل

الذي يتذبذب حوله منذ أسابيع.
وت��ب��اي��ن أداء م��ؤش��رات األس��ه��م
الروسية وعكست إلى ح ّد بعيد ضعف
ال��روب��ل ال��ذي يعزز األسهم المقومة
بالعملة الروسية ،لكنه يؤثر سلبا ً على
تلك المقومة بالدوالر.
وارتفع مؤشر إم.آي.سي.إي.إكس
لألسهم المقومة بالروبل  0.3بالمئة
إلى  1685نقطة ،بينما تراجع مؤشر
آر.ت��ي.إس لألسهم المقومة بالدوالر
 0.3بالمئة إلى  931نقطة.

«المركزي اليمني» يلزم البنوك
بعدم التعامل بالدوالر
ألزم البنك المركزى اليمني جميع البنوك العاملة في
البالد بمنع التعامل بالدوالر ،في خطوة تهدف إلى الحفاظ
على سعر العملة الوطنية الريال خشية انهيارها.
وأعلن البنك المركزي في تعميم له للبنوك ،أنه «نظرا ً إلى
قيام العمالء بسحب مدخراتهم بالعملة الصعبة منذ يوم
الخميس الماضي ،مع بدء عمليات «عاصفة الحزم» ،فإنه
يجب عدم التعامل بالنقد األجنبي» ،في محاولة للحفاظ
على سعر العملة اليمنية من االنهيار.
وذكر متعاملون أنّ البنوك اليمنية واألجنبية العاملة في
البالد أبلغت عمالءها بعدم وجود دوالرات لديها أو لدى
البنك المركزي.
وشهدت البنوك اليمنية ،خالل األيام القليلة الماضية،
تكدسا ً شديدا للعمالء على شبابيك التعامل بالدوالر،
وأوقفت البنوك عمليات السحب لحين تتلقى توجيهات
البنك المركزي ال��ذى أوق��ف أيضا ً عمليات السحب من
ماكينات الصرف اآللية ومكاتب تحويل األموال .وامتنعت
محال الصرافة أيضا ً عن بيع الدوالر.

وكانت بيانات مالية حكومية أظهرت الشهر الماضي ،أنّ
احتياطيات اليمن من النقد األجنبي سجلت أدنى مستوى
لها على اإلطالق ،إذ تراجعت نحو ستة في المئة في كانون
الثاني إلى  4.383مليار دوﻻر ،مقارنة مع  4.665مليار في
ديسمبر كانون األول».
وأكد البنك المركزي أنّ احتياطياته من النقد األجنبي
تكفي خمسة أشهر من واردات المواد الغذائية األساسية
والمشتقات النفطية ،لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وتتضمن االحتياطات قرضا ً بقيمة مليار دوالر قدمته
السعودية لليمن عام .2012
وقال خبراء اقتصاد ومال محليون «إنّ ازدي��اد سحب
العمالت األجنبية سيجعل من الصعوبة على البنك المركزي
تلبية احتياجات االستيراد من المشتقات النفطية والمواد
الغذائية األساسية لتغطية عجز اإلنتاج المحلي».
وأشاروا إلى أنّ قرار المركزي اليمني كان ضروريا ً للح ّد
من انهيار أسعار الصرف بعد تصاعد طلب العمالت الصعبة
من األسواق خالل األيام الماضية.

«الم�صارف العربية» :لعدم الت�شكيك
في �سمعة البنوك اللبنانية
استغربت األمانة العامة التحاد
ال��م��ص��ارف العربية ،ف��ي ب��ي��ان ،ما
نشرته بعض وسائل اإلعالم بتاريخ 2
نيسان  ،2015حول تخوف السلطات
األميركية من عمليات تمويل لتنظيم
«داع��ش» عبر المصارف العاملة في
تركيا والعراق ،ومنها «بنك عوده»
تركيا «أوديا بنك».
وأكدت «ما جاء في بيان إدارة بنك
عوده ونفيها القاطع لهذه المعلومات،
انطالقا ً من عالقاته الوثيقة والتنسيق
الدائم مع السلطات الدولية المعنية،
وخ��ص��وص��ا ً م���ع وزارة ال��خ��زان��ة
األميركية ،وم��ن المتابعة الحثيثة
م��ن ق��ب��ل االت���ح���اد ألوض����اع جميع
المصارف العربية وتحديدا ً المصارف
اللبنانية ،باعتبار أنّ لبنان بلد المق ّر
وهو على تواصل دائ��م مع القيادات

المصرفية اللبنانية ال��ت��ي تلتزم
بالمعايير المصرفية السليمة وتتقيد
تماما بالقرارات الدولية وبالقوانين
والتشريعات المحلية والدولية ،ومن
أكثر المصارف إشرافا ً بهذه المعايير،
وأك��ث��ر ت��ق��ي��دا ً بالقوانين واألنظمة
المحلية المطبقة في أمكنة تواجدها».
وأضاف البيان« :لع ّل من الضروري
التأكيد أنّ المصارف اللبنانية ،وفي
طليعتها بنك ع����وده ،م��ن البنوك
ال��م��ش��ارك��ة ف��ي جميع مؤتمراتنا
ومنتدياتنا وندواتنا التدريبية ،وعلى
�ص في النشاطات التي تتعلق
األخ� ّ
بمكافحة تمويل اإلره��اب وتبييض
األم��وال ،ولديه من الخبراء ما يكفي
لتعزيز نشاطاتنا بخبرة البنك في
مكافحة ه��ذه اآلف��ة الخطيرة وعلى
رأسهم الخبير الدولي الدكتور شهدان

جبيلي وهو رئيس وحدة االلتزام في
بنك عودة ورئيس مجموعة عمل مدراء
االلتزام في االتحاد الدولي للمصرفيين
ال��ع��رب ،المتابع األس��اس��ي لك ّل ما
يتعلق بالقرارات حول مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب ،ويعمل على
تطبيقها في المصرف في جميع فروعه
داخل لبنان وخارجه».
وأك����د االت���ح���اد «ض������رورة ع��دم
ال��ت��ع��رض ل��ل��م��ص��ارف اللبنانية،
وال��ت��ع��رض لسمعتها ونظافتها
والتشكيك ف��ي التزامها بالمعايير
والقوانين والتشريعات الدولية،
باعتبار أنّ هذا القطاع هو القطاع الذي
ظ ّل محافظا ً على ثباته وقوته والداعم
األساسي لعمود االقتصاد اللبناني
بك ّل مقوماته على مدى األزمات التي
تعرض لها لبنان».

هيئة «الدفاع عن حقوق الم�ست�أجرين»:
لجنة الإدارة والعدل لم تعد تحكم بالعدل
نفذت هيئة «الدفاع عن حقوق المستأجرين» في لبنان
اعتصاما ً في منطقة الطريق الجديدة أمس ،احتجاجا ً على
قانون اإليجارات الجديد.
وتحدث في االعتصام رئيس لجنة الدفاع عن حقوق
المستأجرين في بيروت وجيه الدامرجي ،فقال« :جئنا اليوم
إلى هذه المنطقة بالذات ،لنقول لنواب بيروت ،إلى أين أنتم
مستمرون في تهجير ما تبقى من أهل بيروت»؟
وناشد رئيس مجلس النواب نبيه بري «وضع ح ّد لهذه
المهزلة والتهويل ،الذي يمارسه المالكون على المستأجرين
من خالل الدعوة القضائية» ،رافضا ً «تجميل وتعديل هذا
القانون ،بل التوصل إلى قانون ع��ادل ومنصف يرضي
الطرفين».
وخاطب الرئيس سعد الحريري قائالً« :هل تعلم يا دولة
الرئيس ،ماذا يفعله أعضاء كتلتك بأهالي بيروت؟ إنّ طريق

الجديدة كانت عصيّة على االحتالل اإلسرائيلي ،وستكون
صلبة في وجه المشروع التهجيري من خالل هذا القانون».
وقال عضو لجنة المتابعة للدفاع عن المستأجرين زكي
طه« :اجتمعنا اليوم ،في طريق الجديدة ،وغدا ً في البسطة
والمصيطبة وك ّل المناطق اللبنانية ،لنرفض قانون الفتنة،
قانون الشركات العقارية» ،مؤكدا ً أنّ «المستأجرين ليسوا
مكسر عصا ألح��د ،ولجنة اإلدارة والعدل لم تعد تحكم
بالعدل».
ودعا رئيس «االتحاد الوطني للنقابات» كاسترو عبد
الله« ،تجار البشر» إلى «أن يتقوا الله بما يفعلونه ،ألنّ هذا
القانون ظالم وأسود» ،طالبا ً من المواطنين «عدم استقبال
أي خبير أو مهندس معين من قبل المالكين» ،مجدّدا ً
التشديد على «عدم ترك أهلنا وبيوتنا لنصبح الجئين في
الخيم ،وأننا لن نترك بيروت للغرباء».

االقمشة السورية الفاخرة

} لورا محمود
اشتهرت مدينة دمشق بصناعتها النسجية
الراقية وك��ان ح��ي «القيمرية» الكائن في
الشام القديمة يسمى «الهند الصغرى» حيث
تتركز صناعة المنسوجات من الحرير وغيره
واالتجار بها ،وال ت��زال بقايا هذه الصناعة
حتى اليوم في دمشق .ويكفي أن نعرف أنّ
أح��د أث��واب زف��اف ملكة بريطانيا إليزابيث
كان مصنوعا ً من بروكار معامل النعسان في
دمشق ،حتى أنّ صانعيه أنتجوا منه نوعا ً
سموه «إليزابيث».
في القرن الماضي ،ب��دأ ص ّناع سوريون
من دمشق وحلب وغيرها بصنع النسيج من
الحرير ،والقطن بالطرق التقليدية ،فوقفوا
بما اخترعوا من أن��وال وآالت وم��ع��دات في
وجه النسيج المصنوع في الغرب ،وجدّدوا
صناعة نسيج «الدامسكو» و«ال��ب��روك��ار»
و«األغ��ب��ان��ي» ،تلك المنسوجات السورية
التي ال تزال رائجة بالرغم من كثرة منافسة
الصناعة األجنبية لها ،وبالتالي حظت هذه
الصناعات بثقة األس��واق العالمية وكانت
تصدر إلى الكثير من الدول األوروبية كإيطاليا،
وفرنسا ،وسويسرا ،وألمانيا ،والدول العربية
المجاورة ،وخصوصا ً دول الخليج باإلضافة
إل��ى إي���ران ،لمتانتها وجمالها وملمسها.
وكانت زخارف المنسوجات الحريرية تصنع
بواسطة المكوك على النول ،وه��ذا يختلف
طبعا ً عن األقمشة ذات الزخارف المطرزة،
التي كانت تضاف إلى خيوط اللحمة بواسطة
اإلبرة ،وفي صورة عامة كانت جميع الرسوم
على ال��ب��روك��ار وال��دام��س��ك��و تستعمل قبل
استعمال الجاكار.
ك��ان��ت أق��م��ش��ة ال��ع��ص��ر اإلس�لام��ي األول
ال��ح��ري��ري��ة أو ال��ص��وف��ي��ة ،تتبع باستمرار
أسلوب المنسوجات الساسانية ،والمسيحية
الشرقية ،وال��س��وري��ة القديمة ،ث��م ظهرت
ال��ت��أث��ي��رات اإلس�لام��ي��ة ال��ت��ي تمتاز بتدرج
التحديدات لألشكال المرسومة في العهد
األم��وي .وق��د استمر تأثير الساساني على
س��وري��ة حتى أوائ���ل العصر العباسي ،ثم
بدأت التأثيرات السلجوقية تبدو واضحة في

فستان زفاف الملكة إليزابيث صنع من البروكار الدمشقي
براعة استخدام العقبان واألشجار النخيلية
في الزخرفة ،أما المنسوجات ذات األسلوب
الصيني فترجع إل��ى القرنين ال��راب��ع عشر
والخامس عشر حيث كانت مدن سورية من
أهم المحطات على طريق الحرير.

موائد الطعام والشاي ،والدامسكو وهو قماش
متين وغليظ ،مزين بالرسوم المحاكة بإبداع
وقد اكتسب شهرة واسعة وهو يصلح لألرائك
واألسرة.

يوجد حوالي مئة نوع من األقمشة ،ولك ّل
نوع نحو عشرين صنفاً ،تتميز حسب المادة
واللون والرسم والنقوش والزركشة وغيرها.
ونذكر منها :البروكار وه��و قماش حريري
مزين بالرسوم البديعة الموشاة بخيوط
الذهب والفضة ،أنواله يدوية تعتمد اللوحات
الكرتونية المثقبة ،وال��دي��م��ا وه��و قماش
ابتكره رجل دمشقي كر ّد على نسيج الشيت
اليمني ال��ذي اخترعه أحد اإلنكليز ،وهناك
أي��ض�ا ً الصاية وه��و نسيج يمتاز بنقوشه
الفنية الزاهية ،يصنع من الحرير والقطن،
واشتهرت به دمشق وحلب وحمص وحماه،
وت � ّم استخدامه للباس الشعبي ،واألالج��ة
وه��و ن��وع م��ن أن���واع ال��ص��اي��ة ،والشرشف
الذي يمتاز برسوم نافرة تستخدم لتهيئتها
لوحات مثقبة من الورق المقوى ،واألغباني
الذي يتميز بخيوطه الحريرية ،ويطرز بعد
مقصبة ،تصنع
حياكته بخيوط صفراء أو
ّ
منه العمائم والشراشف الفاخرة وأغطية

ع��ام  2011ك��ان��ت الصناعة النسيجية
وقطاع المالبس من الصناعات الهامة التي
تساهم في دعم االقتصاد الوطني ،فهي تعتبر
ثاني مصدر بالنسبة إلى االقتصاد السوري
وهي القطاع الرئيسي في الصناعة السورية
من حيث القيمة اإلنتاجية والحرفية .وكان
إنتاج القطن السوري يشكل  7في المئة من
اإلنتاج العالمي.
ورغ��م أنّ صناعة النسيج األس��اس��ي في
سورية كانت تابعة للقطاع الحكومي ،إال أنها
استطاعت أن تحفظ لها مكانة وسمعة متميزة،
وقد أعيد إحياء صناعة النسيج مع إعطاء
دور للقطاع الخاص لتعزيز هذه الصناعة
في المنطقة والعالم ،كما جرى إدخال تقنيات
جديدة وتكنولوجيا أكثر حداثة للوصول إلى
مستويات تنافسية أكبر.
تعتبر جودة المنتج النسيجي السوري من
أعرق الصناعات في المنطقة منذ الحضارات
القديمة ،عندما كانت نفرتيتي توصي تجار

األقمشة الدمشقية

«عي�شها غير»
في إطار حملة «عيشها غير» ،تنظم غرفة صناعة دمشق وريفها بازار عيشها غير صنع في
سورية ،وذلك ابتداء من شهر نيسان الحالي ولمدة  7أيام في الفترة الممتدة بين  11ولغاية
 17من ك ّل شهر.
ويتضمن البازار ،الذي سيقام في صالة الجالء في دمشق ،حسومات على الصناعات
السورية من خالل البيع المباشر تبدأ من  10في المئة وحتى  25في المئة وأكثر.
يذكر أنّ حملة «عيشها غير» مبادرة وطنية تستمر خالل عام  ،2015ويشارك فيها أفراد
ومؤسسات وشركات من القطاعين الحكومي والخاص ،بهدف تعميم سلوكيات موجودة
على أرض الواقع تؤمن بالتغيير وعدم االستسالم للظروف والتحديات وإعادة التركيز على
أخالقيات ميزت السوريين وتلونت بطيبتهم وتوفير مقومات وعروض ومبادرات يمكن أن
تع ّمم الفائدة على المجتمع.

الجزائري �أعلن عن �إجراءات
لدعم وحماية ال�صناعة الوطنية
عرض وزير االقتصاد والتجارة الخارجية السوري ه ّمام الجزائري ،مع
أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورؤساء اللجان القطاعية
في الغرفة ،المشكالت التي يعاني منها الصناعيون فيما يتعلق بمنح إجازات
االستيراد وتمويلها واألسعار االسترشادية وحماية ودعم الصناعة الوطنية.
وأكد المشاركون في اللقاء «ضرورة وضع ضوابط واتخاذ إجراءات مناسبة
لحماية الصناعة الوطنية وتوفير وسائل الدعم والمساعدة لتعافيها وعودتها
إلى العمل واإلنتاج لتزويد السوق المحلية بمنتجاتها» ،الفتين إلى «الضرر
الذي لحق بالمنتجات الصناعية الوطنية نتيجة دخول منتجات عربية وفق
اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى» وما يواجهونه من منافسة غير
عادلة من هذه المنتجات المماثلة في السوق الداخلية بسبب انخفاض مستوى
جودتها وعدم التقيد بالمواصفات القياسية الوطنية« ،رغم أنّ المنتجات
الوطنية تنافس بقوة في األسواق الخارجية ما يتطلب اتخاذ إجراءات في هذا
الشأن».
وأش��اروا إلى «الكلفة العالية الستيراد المواد األولية الالزمة للصناعة
وصعوبة توفير القطع ال�لازم لها وارت��ف��اع أس��ع��اره ما ي��ؤدي إل��ى ضعف
تنافسية بعض المنتجات الصناعية ،ما يتطلب تأمين وسائل الدعم الالزمة
لها وللصناعة في شكل عام وتحفيزها ،بما يسهم في توفير احتياجات السوق
المحلية وزيادة قدراتها اإلنتاجية والتسويقية وتعزيز مساهمتها في الناتج
المحلي اإلجمالي».
وكشف الجزائري «عن عدد من اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتعاون
مع عدد من الجهات األخرى لدعم وحماية الصناعة الوطنية ،منها االتفاق مع
مصرف سورية المركزي لمضاعفة تمويل المستوردات عبر المصارف وإعطاء
األولوية لمستلزمات اإلنتاج والمواد األولية والسلع األساسية» ،موضحا ً «أنّ
الوزارة تقوم بإدارة إجازات االستيراد لمصلحة زيادة حصة مستلزمات اإلنتاج
من المستوردات وحماية اإلنتاج المحلي إلى جانب االتفاق على التحضير
لموضوع دعم التصدير وحلقات اإلنتاج الداعمة له ،ويتم العمل على تعديل
قانون هيئة تنمية وترويج الصادرات لتصبح هيئة لدعم الصادرات واإلنتاج
ولتقوم بدورها في هذا اإلطار».
وإش��ار إلى اإلج��راءات األخ��رى التي تتخذها ال��وزارة لحماية الصناعات
الوطنية من خالل «التريث في منح إجازة االستيراد للمواد الجاهزة ،ثم منح
موافقة بقيمة مخفضة مع التشدّد على منح هذه الموافقات بهدف حماية
السلعة التي يتم إنتاجها محلياً».
ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة سامر ال��دب��س ،من جهته ،إل��ى «دور
الصناعيين في المحافظة على الصناعة الوطنية وتنمية القطاع اإلنتاجي
وتوفير احتياجات السوق المحلية من ك ّل السلع وتخفيف الطلب على القطع
األجنبي المطلوب لمستوردات المنتجات الجاهزة ،ما يخفض الطلب على القطع
األجنبي» ،آمالً «بانخفاض سعره وكبح ارتفاعه».
وأشار إلى أهمية «أن يخلص االجتماع إلى اتخاذ إجراءات تدعم الصناعة
المحلية وحمايتها عبر ترشيد االستيراد لمنتجات الصناعات التي تحقق كفاية
السوق المحلية وزي��ادة تمويل مستوردات المواد األولية الالزمة للصناعة
والح ّد من خسارة المصدرين بقطع التصدير لزيادة كمياته».

وزير االقتصاد والتجارة السوري

واقع الصناعة النسيجية
السورية

مملكتها باختيار أفضل األقمشة المصنعة في
ممالك دمشق ،كذلك بالميرا وأوغاريت .كما أنّ
الفينيقيين كانوا أول من نقل صناعة النسيج
واألص��ب��اغ إل��ى ش��واط��ئ أوروب���ا الجنوبية
وشمال أفريقيا.

حلب مركز الثقل الصناعي

تعتبر حلب القلب ال��ن��اب��ض للصناعة
ف��ي س��وري��ة ،وم��رك��ز الثقل الصناعي حيث
ك��ان��ت معامل األن��س��ج��ة الكبيرة م��وج��ودة
ف���ي م��ن��ط��ق��ة  ال��ش��ي��خ ن��ج��ار ،ف��ح��ل��ب هي
إح��دى أكبر ال��م��دن الصناعية ف��ي سورية،
وقد استولى اإلرهابيون بداية عام 2012
على معاملها  ومنشآتها الصناعية وسرقوا
م��ع�دّات��ه��ا ،م��ا دف��ع الكثير م��ن الصناعيين
إلى مغادرة سورية .كما تصاعدت حوادث
الخطف وتهديد مئات الصناعيين والسطو
على األم�لاك الخاصة والعامة على محور
حلب _ أع��زاز ،ال��ذي شهد ف��ورة اقتصادية
هائلة ف��ي ال��س��ن��وات العشر األخ��ي��رة وهنا
بدأت أكبر عملية تدمير ممنهجة لمعامل حلب
وخاصة معامل النسيج وتجاوز عدد المعامل
وسرقت األلف معمل ،تحت علم
التي ُنهبت ُ
وإشراف الدولة التركية التي شاركت في نهب
المعامل وتفكيكها ونقلها إلى أراضيه .وفي آب
 2014بدأت عجلة الحياة تعود إلى المنطقة
الصناعية في الشيخ نجار بعد تحريرها من
المسلحيين وإعادة تأهيل المنشآت والمعامل
الصناعية التي هدمت أو أحرقت.
التخصصي في
يذكر أنّ معرض موتكس
ّ
األزياء واأللبسة الجاهزة  من أهم المعارض
ال��ت��ي ت��ع��رض األل��ب��س��ة ال��س��وري��ة وتعكس
التطور ال��دائ��م للصناعة النسيجية التي
تجاوزت الصعوبات ،وقد أقيم المعرض العام
الماضي في بيروت ،على أن يعقد بدمشق في
 2015وعلى أرض مدينة المعارض الدولية،
تأكيدا ً على تجاوز األزمة التي تم ّر بها البالد.
يذكر أنّ ه��ذا المعرض تقيمه غرفة  تجارة
دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها ،بتنظيم
من اتحاد المصدرين السوريين الذي ينسق
م��ع راب��ط��ة المصدرين السوريين لأللبسة
والنسيج.

اللجنة ال�سورية ـ البيالرو�سية و�ضعت
خريطة طريق للم�شاريع الم�ستقبلية

خالل اجتماع اللجنة في مينسك
اختتمت اللجنة السورية البيالروسية المشتركة
للتعاون التجاري واالقتصادي والتقني جلسة أعمالها
السادسة التي عقدتها في العاصمة البيالروسية مينسك،
بالتوقيع على البروتوكول الختامي للجلسة من قبل وزير
الصناعة كمال الدين طعمة عن الجانب السوري ووزير
االقتصاد فالديمير عن الجانب البيالروسي.
ووصف زينوفسكي البروتوكول الختامي بأنه «خريطة
طريق لتنفيذ وإنجاز مشاريع مستقبلية ت ّم تحديدها فيه
بعد االتفاق عليها من أجل تطوير العالقات االقتصادية
بين سورية وبيالروس».
وأشار إلى «أنّ البلدين راغبان بتطوير التعاون التجاري
بمختلف جوانبه وتبادل اآلليات والمستحضرات الطبية
والمواد الغذائية» ،مؤكدا ً تقييمه العالي «لعمل اللجنة
الحكومية المشتركة التي تعتبر حلقة مهمة في عالقات
البلدين الثنائية وتسهم في إزالة العقبات».
كما أكد زينوفسكي استعداد بالده «لتطوير التعاون
االقتصادي مع سورية في جميع المجاالت بما يلبي
المصلحة المشتركة للجانبين».
واعتبر طعمة ،من جهته ،أنّ هذا النجاح الذي يعبر
بشكل حقيقي عن عمق الصداقة بين سورية وبيالروس
ما كان ليتحقق لوال المرونة الصادقة التي أبداها الجانب
البيالروسي منذ اللحظات األولى للقاء وحتى التوقيع على
البروتوكول مشددا على أن أهم ما ورد فيه هو تشكيل
لجان مشتركة لمتابعة تنفيذه.
وأش��ار طعمة إلى أن اجتماع اللجنة اكتسب اهتماما
بالغا في ه��ذه المرحلة لوجود تحديات ام��ام البلدين
الصديقين والتي ال يمكن ازالتها إال بالتعاون وإبداء اإلرادة
الصادقة.
وأكد طعمة أن الجانب البيالروسي يسعى الى خلق
مناخ إيجابي وجيد للمساهمة باستثمارات وإقامة
مشاريع مشتركة يمكن من خاللها التغلب على العقوبات
االقتصادية المفروضة على البلدين الفتا إلى أن القيادة
والحكومة في سورية تحرصان على مد الجسور مع
بيالروس كدولة صديقة عبر زيادة حجم التبادل التجاري
وإقامة مشاريع استثمارية في سورية.
وأعرب طعمة عن تقديره «لمواقف حكومة بيالروس

الداعمة لسيادة القانون الدولي ورفضها التدخل في
الشؤون الداخلية للدول المستقلة ووقوفها في المحافل
الدولية إلى جانب القضايا العادلة للشعوب ،وخصوصا ً
الشعب السوري».

بنك التنمية

وك��ان الوفد السوري عقد مباحثات مع بنك التنمية
البيالروسي ،حيث أكد نائب رئيس مجلس اإلدارة في
البنك فالديمير دراغون «استعداد البنك لتقديم ك ّل أشكال
التغطية المالية للتوريدات البيالروسية إلى سورية
وإقامة مشاريع إنتاجية فيها» ،مشيرا ً إلى «أهمية وضع
خطط تفصيلية للتعاون في هذا المجال».
وأك��د معاون وزي��ر الخارجية والمغتربين الدكتور
محمد أيمن سوسان ،بدوره ،في مقابلة مع مراسل سانا
في موسكو «أنّ األج��واء التي سادت اللقاءات السورية
البيالروسية في مينسك تجسد عمق العالقات المتجذرة
بين البلدين والشعبين وال��ت��ي تستند إل��ى مبادئهما
المشتركة في تحقيق العدالة والديمقراطية في الحياة
الدولية .وأوضح أنّ الوفد السوري «لمس بالفعل إرادة
الجانب البيالروسي في تعزيز عالقات التعاون بين
البلدين وتوفير السبل الالزمة لتحقيق ذلك ،وخصوصا ً
على الصعيد المالي» ،مشيرا ً «إل��ى وج��ود استثمارات
وآفاق واعدة ورغبة في تفعيل وزيادة التبادل التجاري
بين البلدين».
وخ�لال لقائه نائب رئيس وزراء بيالروس ميخائيل
روس��ي ،أكد طعمة «أنّ المناخ االستثماري في سورية
يعتبر مناسبا ً جدا ً للدول الصديقة مثل بيالروس وروسيا
والصين وإي���ران» ،منوها ً «بأهمية فتح خط ائتماني
بضمانة مصرفية سورية يتم عبره توريد اآلليات وفتح
مشاريع بيالروسية في سورية».
وقال طعمة« :إنّ الخط االئتماني الذي تريد سورية
سيخصص لتمويل
إقامته مع بيالروس ليس قرضا ً بل
ّ
توريدات بيالروس إلى سورية» ،مبديا ً استعداد سورية
«لتصدير خامات الفوسفات ذات المواصفات الجيدة
والتي يمكن استخدامها في إنتاج األسمدة الفوسفاتية في
بيالروس».

