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 الجسهؾرية العربية الدؾرية
 مداخمة حول رفع الرسوم الجطركية عمى الخيوط الصظعيةعضو مجمس الشعب                                

 رياض سيف     
 

و إن الزائقة التي تعيذها األكثرية وضعف اقترادنا لؼ يكنؽ بدنًان نتيجنة لتخمنف انع شا بسيادة الرئيس .. السيدات والسادة األعضاء، 
ال نؾم عًم رغ ته بالعسل الجاد والسخمص، وال نتيجة نقٍص في مؾاردنا الظ يعينة، ولننؽ الدن و سنؾ إنؾر إدارة اقترنادنا التني دبدني مشنت إنش ؽ و تن  

 ُتفّرل النث ر مؽ قراراتها االقترادية عم  قياس بعض السقرب ؽ واركائهؼ، وعم   داب قؾت الذعو والسال العام.
القترنناد قننراران، عنناسرة  سايننة الرننشاعة الؾطشيننة، و كيقتننه تقننًيؼ سننًايا يس شننة لننٍعض السحتنننريؽ، غ ننر  بننٍه بنناأل   الننت  ق ننل بيننام بوننًر و يننر ا

إننن محآ بنننمالش السشذنننمت الحراينننة والرنننشااية، إ  قزننن  بسزننناعفة الرإنننؾم الجسركينننة عمننن  الخ نننؾس الرنننشعية، بحجنننة ترنننري  مخنننا يؽ الس إدنننة 
 متجاسالن بن الحساية الحكيكية لمرشاعة الؾطشية سي في تأم ؽ السادة األولية بالشؾع السظمؾب والدعر العالسي.الشديجية و ساية الرشاعة الؾطشية 

،   نن  يرننل عننًد تعت ننر الرننشاعات الشدننيجية األك ننر فنني إننؾرية، مننؽ   نن  عننًد فننري العسننل، ومدنناسستها فنني الرننادرات السرننشعة، وت ظ تهننا ال تيا ننات الدننؾ  السحمنني
( بلنف 06(، إضنافة إلن  عنًد مساينل منؽ السشذنمت الستسسنة، كسنا يسمنػ القظناع الخناي و نًة )0666( والحراية إلن  منا يدينً عنؽ )0666ية ف ها إل  بكثر مؽ )السشذمت الرشاا

ي، فننن الحكؾمننة دبدني ومشنت إننش ؽ ( بلننف  لنة  ياكنة. وتعت ننر الخ نؾس السنادة األولينة األإاإننية فني سنتة الرننشاعة، واالفنان لننل مشظنآ اقترنناد  ووطشن107.66ننؾل ندنيآ  لني و)
 دة عؽ بسؼ تمػ العراق ل:عم  وضع كل العراق ل بمام الرشاع  ؽ والحرف  ؽ في الحرؾل عم  ما يحتا ؾن مؽ ا ؾس بإؾة بسشافد هؼ في الًول األار . وإليكؼ وؾرة مؾ 

عنؽ منا تتقاضناة منؽ ونادراتها منؽ نفنط الخ نؾس، فتحنرم مشذنمت القظناع الخناي  %06تحتنر الس إدة العامة الشديجية وشاعة وبيع ال دول القظشية بدنعر يدينً بكثنر منؽ 
واألقسذننة القظشيننة مننؽ مننؽ الحرننؾل عمنن  ا ؾطهننا بالدننعر العننالسي، مسننا  عننل  الش السشذننمت تعسننل بجنندر بدنني  مننؽ طاقتهننا، مسننا بد  إلنن  انخفننا  اإننتجراراتها مننؽ الخ ننؾس 

( مميننار ل.س، ومننؽ ال ننًيهي بن  ننل مذننكمة السخننا يؽ ال يسكننؽ بن يتحقننآ إال د يننع الخ ننؾس واألقسذننة 11ة  تنن  ووننمي إلنن  )القظنناع العننام، فتراكسنني مخننا يؽ الس إدننة الشدننيجي
 القظشية باألإعار العالسية.

اتجنة عنؽ إعنادة تق نيؼ السخندون ( ممينار ل.س، وإ ا بضنفشا الخدنائر الش0( ممينار ل.س، وكانني فني العنام الدنادآ )0لقً دم ي ادائر الرشاعات الشديجية في العنام الجنار  )
ة عسنل الرنشاعات الشدنيجية التني بالدعر الحكيقي لؾقفشا عم  اظؾرة الؾضع، وبًالن مؽ المجؾر إل  الحمؾل السشظكية لترري  سنتا السخندون السخين ، فقنً تنؾسؼ النٍعض بن عرقمن

ببدنن  مٍننادص الرننشاعة، ألن االإننتعساالت لنننل مشهننا سنني محننًدة لشننؾع السشننتآ وال يسكننؽ تدننتعسل ا ؾطننان وننشعية سننؾ الحننل، وسننتا تننؾسؼ يننًعؾ إلنن  الدننخرية مننؽ بننناس ال يفقهننؾن 
ية،   نن  رفعنني إ ننًاسا اإننت ًال إ ننًاسا بنناألار ، واإننُت ل سننتا الننؾسؼ الدننخي  كس ننرر لرننفقة تقننًم عمنن  ط ننآ مننؽ  سننو مٍننالخ طائمننة لعننًد محننًود مننؽ مرننانع الخ ننؾس الرننشع

( بلنف طنؽ، نت ن ؽ بن 1.6( ل.س، وإ ا عمسشنا بن منا تدنتهمنه ونشاعتشا منؽ الخ نؾس الرنشعية فني العنام يدينً عنؽ )062لمننخ إلن  ) ( ل.س1.6بإعارسا فؾر وًور القرار منؽ )
عية ترنل اتهنا منؽ الخ نؾس الرنش الش الحرف  ؽ و الش الذركات الرشااية الر  رة والستؾإظة العاممة في الرشاعات الشديجية بوٍح يتؾ و عم ها دفنع بإنعار إضنااية ال تيا 

ويدن و ( ممينار ل.س، مسنا إنؾش يزنعف منؽ  ًينً قنًرتها عمن  السشافدنة فني الدنؾ  السحمني واألإنؾا  الترنًيرية، ويظمنآ رواونة الر سنة عمن  العًينً مشهنا 4إل  بكثر منؽ )
إتسنام ونفقة يحرنل ف هنا عنًد ال يدينً عنؽ العذنرة  تخفيض عًد إاعات عسل السشذمت األار ، مسا ي د  إل  تدريح اآلالش مؽ العسال، كل  لػ يحرل بيها الدنادة منؽ ب نل

 مؽ الرشاع  ؽ السحتنريؽ عم  مئات مالي ؽ الم رات الدؾرية في العام الؾا ً دًون  آ.
الرإنؾم الجسركينة (، وقنً ُ دن ي  نًواسا االقترنادية عشنًما كنان إنعر دوالر 16لقً بقيسي مشذمت وشاعة الخ ؾس تمػ مشت بزنع إنشؾات مدنتف ًة منؽ قنانؾن االإنتثسار رقنؼ )

( تتالنني عظننارات الحكؾمننة لتمننػ السرننانع بن ٍننار التجننار عمنن  ت ظيننة 16( ل.س، وكانني تتؾقننع بربا ننان مجديننة فنني عننل تمننػ الغننروش، وإضننافة قعفننارات القننانؾن رقننؼ )11706)
مزاعفة الرإؾم الجسركينة عمن  الخ نؾس السدنتؾردة  12/1/99ال  لػ في %، يؼ ت16قيسة مدتؾرداتهؼ مؽ الخ ؾس مؽ دوالر الترًير مسا يديً في كمفة الخ ؾس السدتؾردة دشدٍة 

( ل.س لمًوالر، بحجة دفع القظاع الخناي نحنؾ اإنتجرار مشتجنات الس إدنة الشدنيجية منؽ الخ نؾس واألقسذنة القظشينة، والتني 00( ل.س بالدعر )11706باإت ًال إعر الررش )
( ممينار ل.س والنت  ينً ض تمنػ السقؾلنة، فننن القنائس ؽ عمن  11ات ل.س. واآلن وبعنً بن  ادت مخنا يؽ الشدنيجية عنؽ )إلن  تدنعة ممينار  1999وومي مخا ن ها فني دًاينة عنام 

 ؾع الساضني إلن  اتخنا  قنرار بسزناعفة الرإنؾم الجسركينة عمن  الخ نؾس الرنشعية السدنتؾردة منرة االقتراد ما  الؾا مرريؽ عم  السزي في اظتهؼ، اٍادروا بكنل بدناطة فني األإن
%(، ومننا  النني  جننتهؼ الغنناسرة 0072%( إلنن  )072( ل.س مننع التهًيننً درفننع عسؾلننة بفتننؾتنط عمنن  السدننتؾردات مننؽ )4072( ل.س إلنن  )00باننر ، درفننع إننعر الننًوالر مننؽ )

 امة الشديجية وتذجيع الرشاعة الؾطشية! عمسان بن كل الخ ؾس الرشعية معفاة مؽ بية رإؾم  سركية في األردن الذق آ مثالن.كالدادآ ترري  مخا يؽ الس إدة الع
حة االقترناد العمنؼ والسشظنآ ومرنمقً يقؾل قائل بن ستا العًد السحًود مؽ الذركات السحًية له الحنآ بالحساينة كرنشاعة وطشينة بيزنان، ولننؽ إ ا وضنعشا دن ؽ بع ششنا العًالنة و 
  رة والستؾإنظة، د شسنا يحقنآ عذنرة الؾطشي ككل، فننه يت  ؽ لشا بن االقترناد النؾطشي سنؾ الخاإنر بالشتيجنة، ألن ب   ك  نران إنؾش يمحنآ بنمالش السشذنمت الحراينة والرنشااية الرن

 سة تمػ السشذمت في االقتراد الؾطشي:مؽ بوحاب تمػ السعامل بربا ان إضااية ك  رة ناتجة عؽ اال تنار. وإليكؼ بعض الحقائآ عؽ مداس
%(،   نن  16ر مشهننا )تننًال الخ ننؾس الرننشعية فنني وننشاعة األقسذننة والدننتائر والتريكننؾ والدننجاد والجننؾارب، وت ظنني مشتجاتهننا  ا تيا ننات إننؾقشا السحميننة، ويذننكل مننا يرننً

( بلنف طنؽ تدناسؼ 1.6ألإؾا  العالسية األار . ومنؽ إ سنالي االإنتهالل الدنشؾ  الٍنالخ )اإتظاعي تمػ السشتجات إيجاد بإؾا  لها في روإيا واألقظار العربية السجاورة وبعض ا
 ( بلف طؽ فق  ومؽ بنؾاع محًودة مؽ الخ ؾس يسكؽ تقديسها إل  يالية بنؾاع: 06اركات الخ ؾس السحمية دن )



 0 

ؾرد العج شنة األإاإنية ُمرنٍّ ة إنمفان ويجنر  إنح ها عمن  انكل ا نؾس وبنتلػ تننؾن التي ُتدتعسل لرشاعة النشدات بالًر نة األولن  وإن تمنػ السعامنل تدنتخيوط األكريميك: –1
كننخ مننؽ الخ ننؾس إلنن  كشنندات فنني 1( ل.س، د شسننا تننؾفر عسميننات تحؾيننل 0الكيسننة السزننافة السحميننة متًنيننة  ننًان وإن تنمفننة ب ننؾر العسالننة لدننحو كننخ وا ننً مننؽ الخ ننؾس ال يتعننً  )

( ل.س كنأ ؾر لمعسالنة فني بغمنو السشتجنات. لقنً كانني الرإنؾم الجسركينة التني تدنتؾف  عمن  كنل كنخ منؽ ا نؾس األكريمينػ 126يدينً عنؽ ) عسميات الحياكة والخياطة والتظريد ما
بن سنتة ( ل.س كمفنة دوالر الترنًير لمتجنار. ومنؽ السعنروش 9702( ل.س بعً تظ  آ القرار الجًيً يزاش إل ها م منخ )04712( ل.س فؾومي إل  )1702ت مخ ) 12/1/99ق ل 

 ة إمفان.الرشاعة تدتعسل عذرات األنؾاع مؽ الخ ؾس الستشؾعة، د شسا ال تقًم مرانع إحو الخ ؾس القائسة  اليان إال نؾعان وا ًان بألؾان ُمرٍّ 
العسالنة فني الشدنيآ والرنٍال والخياطنة ( ل.س، د شسنا ت منخ كمفنة 0-2)معسنل وا نً فني  منو( ألننؾاع محنًودة تتنراوا ب نؾر العسالنة ف هنا لننل كنخ دن ؽ )الخيوط الططزوجة: –2

( بعننً 06792( ل.س لمنننخ ارتفعنني إلنن  )2710) 12/1/99% مننؽ ا تيا ننات الدننؾ . كاننني الرإننؾم الجسركيننة ق ننل 16( ل.س لمنننخ. وي ظنني بقننل مننؽ 066والتظرينند بكثننر مننؽ )
 ( ل.س عم  التنمفة عشً اإتعسال دوالر الترًير لمتجار.27.2القرار الجًيً مع إضافة )

( ل.س لننل كنخ 2يقؾم دترنشيعها معسنل وا نً فني دمذنآ يدنتؾرد الخ نؾس الخامينة ويجنر  عم هنا عسمينة تظعنيآ ال تتعنً  ب نؾر العسالنة الال منة لنتلػ )خيوط البوليستر: -3
الت لمنخ الؾا نً. وي ظني سنتا السرنشع الؾ  نً بقنل ( ل.س في بغمو الحا066د شسا ترل الكيسة السزافة السحمية في عسميات الشديآ والرٍال والخياطة والتظريد إل  بكثر مؽ )

( 4702( ل.س مننع إضننافة ).274( ل.س ارتفعنني إلنن  )1709لمنننخ الؾا ننً ) 12/1/99% مننؽ ا تيا ننات الدننؾ  وبننأنؾاع محننًودة  ننًان وقننً كاننني الرإننؾم الجسركيننة ق ننل 16مننؽ 
 ل.س عم  التنمفة عشً اإتعسال دوالر الترًير لمتجار.

 ادة الزمالءسيادة الرئيس.. الس
 إن ترل ستا القرار يًال   د التشف ت، يعشي مؾافقتشا عمن  متبحنة  سااينة ترن و العًينً منؽ السشذنمت الحراينة والرنشااية الرن  رة والستؾإنظة

من ا رتي  العاممة في مجال الرشاعات الشديجية، والتي تعاني بوالن مؽ ضعف وسدال اًيًيؽ بسا تؾا هه مؽ عكٍنات تعيقهنا عنؽ السشافدنة، فنأر ؾ
ن منع الحكؾمنة قيقاش تشف ت ستا القرار فؾران، ريثسا ُتذّكل لجشة مؽ مجمدشا النريؼ تًرس بذكل م ًاني ستة السذنكمة التني دن ؽ ينًيكؼ، لشنتسكؽ بالتعناو 

سنع كنل  رار االقترنادي ؽ باتخا  القرارات الرنائٍة التني تن د  فعنالن إلن  تشذني  وتظنؾير ونشاعتشا الشدنيجية فني القظناع ؽ العنام والخناي، والتني ُتج
 عم  بنها الحامل األول لشهزتشا االقترادية عم  السً  القريو والستؾإ .

 وشكرًا إلصغائكم. … 
                                                                                                                   23/11/2111دمشق في 

 رياض سيف                                                                                                                                              
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