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 مذكرة حول الحلقة النقاشية عن األسعار "بين التحرير واالحتكار" 
 والمقترحات للتخفيف من معاناة المواطنين

 
الطفيفف الفذط طفرل علفع لسفعار عفاا مفن السفلك االسفتاآلكية افخ اةونفة األخيفرة  مفا  ال االنخفاض بالرغم من 
  تشفتا معانفاة هفذ  الحالفةمفك اسفتمرار و  .غيفر مسفبو ة وغيفر مبفررةارتفاعفات العام لألسعار مسفالآل  المستوى 

 المواطنين الذين تتراالك مستوياتام المعيشية يوما  بعا يوم.
ه لن يحفا  شفرخا  الغ ايافا افخ لو فات األ مفات مفن شف نومن ناال القول لن ارتففا  األسفعار ىلفع مسفتويات مبف

مففات تففراكم يرواتاففا علففع حسففا  ة مففن ليريففاز األ  ليلففاففخ سففورية ب اففور ا ففة  عميقففا  اففخ النسففيم االالتمففاعخ 
 المعيشية ىلع ما اون حا الكفاف. من السوريين الذين تتاهور لوضاعاممع  الغالبية الع

حلقة نقاشفية  السورية للتاارس اخ سبيل تخفيف معاناة المواطنين  ن م ماللس ىاارة المعية العلوم اال تصااية
مفففن المسفففوولين ولصفففحا  الفعاليفففات اال تصفففااية ل األسفففعار بفففين التحريفففر واالحتكفففار  اعفففا ىليافففا نخبفففة حفففو

 واألكاايميين اال تصاايين ولعضاز ماللس الشع .
افخ السفاعة الحاايفة عشفر مفن السفورية لالمعية العلوم اال تصااية  عقات الحلقة النقاشية اخ المقر المتواضك

ىاارة  ا ف  ر فيس ماللفسولاار الحلقفة ال ميفل غسفان  فآل  ن  2014شفبا   11صباح يوم اليآلياز والوا ك اخ 
 المعية.ال
وبمففاى سففيما التالاريففة والماليففة والنقايففة  المتخففذة والتفف ير األسففعار بالسياسففات اال تصففااية ت  كمففا ال يخفففخو 

تناسق واالنسالام والتوااق ايما بينافا. ويمفة اعتقفاا لفاى العايفا مفن المختصفين والاارسفين الاستقرارها وبارالة 
السياسفات والقفرارات والتفاابير اال تصفااية المرتبكفة والمرتاللفة التفخ اتخفذتاا يل مفن عااا  غير  لوالمواطنين لن 

ال فروف االسفتينا ية والبالغفة الخطفورة التفخ مفك كفن تتناسف  افخ حفاالت عايفاة تالحكومات منذ باز األ مة لفم 
عآلميفة   والناالمة عن حر   ريةتواالااا سو   فوى اوليفة واع ليميفة اا وابلوماسفية ولمنيفة التفخ تشفنا تصفااية واع
 ما يستاعخ ىعااة الن ر اياا اخ ضوز استمرار وتفا م تلك ال روف والمخاطر.م  وعربية علياا

  يتعفين تضفييقاا تمايفاا  ومما ال شك ايه لن ارتفا  األسعار ناالم عن والفوا االفوة واسفعة بفين العفرض والطلف
ىلفع اسفتغآلل ذوط  األسفعار يعف ى انففآلت لطبيعية. لكفن ا اىلع مستوياتا والقارة الشرا ية وعواة األسعارلراماا 

لربفاح اسفتينا ية وغيفر مبفررة علفع منفااك و  لاذ  الفالوة لتحقيفق والمتعاونين معام النفوس المريضة من التالار
 ام.مما يستاعخ اعمحسا  شقاز الغالبية الع مع من المواطنين  

تن فيم الطلف   يااة العرض من السلك والخفامات  وتطل    اخ كل األحوال لتضييق الفالوة بين العرض والطل  ي
 علياا من ناحية يانية.
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 من لالل  يااة العرض اخ األسواق  يحسن اعتماا السياسات واتخاذ القرارات المفضية ىلع تحقيق ما يلخ:
عمليففة اتنتففاس والسففيما اففخ القطاعففات اال تصففااية السففلعية ن ال راعففة والصففناعة   واتخففاذ  ريففكتح -

 التاابير الكفيلة بتحقيق ذلك.
 ال ن امية حايية اخ الميك مراك  المحاا ات.هىيالاا لسواق  -
 السلك الغذا ية بين المحاا ات  مما يستاعخ تع ي  األمن.مواا حركة نقل تسايل وتيسير  -
عفام للتالفارة الااخليفة سسفات القطفا  اليالابخ اخ األسواق عن طريق اعم مو سك اخ التاخل االالتو  -

عااة والخارالية  مفن  والخاراليفة التالارة الااخليةالتخ تملكاا موسسات  الصاالت ىاارة وتشغيل كااة واع
 وحماية المستالك.وارتباطاا بو ارة التالارة الااخلية   بلاا

 ل  تن يم الطل  اعتماا سياسات واتخاذ  رارات تمكن من تحقيق المقترحات التالية:اخ الالان  األخر  يتط
عااة ال -  ن ر اخ العااات ولنما  االستاآلك.ترشيا اتنفاق االستاآلكخ  واع
 المالخ.الناتم المحلخ اتاخ تقايم حواا  ملموسة لتشاليك االاخار و يااة نسبته  -
لف ام البفا عين بتقفايم الففاتورة  اع مفن التآلعف  باألسفعار و  ضبط األسواق ومنك تالار المففرق والسماسفرة -

الاليفاين واألكففاز وذلك عن طريفق اعفم و ارة التالفارة الااخليفة وحمايفة المسفتالك ورافاها بفالمو فين 
 لتكييف الر ابة التموينية.

 السلك الماعومةسلة توسيك  -
صفر تطبيقفه علفع مناافذ بيفك القطفا  يقتال اعتماا التسعير اتاارط للسلك الغذا ية األساسية  علع لن  -

 العام اقط بل يشمل منااذ القطا  الخاص ليضا .
  وسففا ل اتعففآلن واتعففآلن عففن المخففالفين اففخ منففك االحتكففار عففن طريففق تطبيففق عقوبففات رااعففة  -

 تشاليك صغار التالار علع استيراا السلك الغذا ية والسيما األساسية.و 
العضفوية افخ المعيففات حمايفة المسفتالك واعمافا بففالموارا تع يف  الر ابفة الشفعبية عفن طريففق توسفيك  -

مكاتففف  االرتبفففا  بفففين الالمعيفففات والفففو ارات  الماليفففة ووسفففا ط النقفففل والمخفففابر الضفففرورية  وتفعيفففل 
وتخصيص الالمعيات ببرامم ىذاعيفة وتلف يونيفة لتوعيفة المسفتالكين وتعفريفام بحقفو ام وحفيام علفع 

صفففاار نشفففراتلقيفففام بفففاورهم والتففف يير افففخ نمفففط اسفففتاآل   كام  وعفففرض حالفففة األسفففواق واألسفففعار واع
 .متخصصة

باتضففااة ىلففع المقترحففات الخاصففة ب يففااة العففرض وتن ففيم الطلفف   يمففة  ضففايا شففاياة التفف يير علففع حركففة 
 .ومناا األسعار واستقرارها يحسن عام ىغفالاا
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  والسفيما النقايفة  تصفاايةسياسات التالري   والعمل علع استقرار السياسات االىتبا   االبتعاا عن -
 .والمالية

 الحفاظ علع استقرار لسعار الصرف. -
 الاولة تغآلق منااذ الفساا. توالوضوح اخ عطازااعتماا الشفااية  -
 ترشيا االستيراا وا تصار  علع السلك الغذا ية والمواا األولية ومستل مات اتنتاس. -
الفنففخ والتالففارط  وضففبط اسففتاآلك الو ففوا والتآلعفف  اففخ الفا ففا ر اففخ الطا ففة نامعالالففة مشففكلة الافف -

 لسعار الما وت والبن ين والغا   باال  من ىلغاز الاعم.
 تع ي  األمن الوطنخ واالستقرار االالتماعخ. -

 
 المعية العلوم اال تصااية السورية                                                      


