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  تحية طيبة، 

 أرسل لسيادتكم: 

 ، 20/ 271م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 

  ,December 26 2020 ،كانون الثاني 26األحد 

 هناإذا أردت الحصول على التقرير كامالً أضغط     

 لمتابعة اإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.التقرير حصيلة 

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على 

 المعلومة االقتصادية والبيانات. 

أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون موثوقة بما يكفي، وتحتاج 

 تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق هذه المعلومات لتحقيق الموثوقية .إلى 

وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة واردة في التقرير، ألن 

 المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير هو المسؤول. 

 

 مع أطيب تمنياتي 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                      

 أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي ليتم حذف اسمه من مالحظة:

 القائمة البريدية.

 

 

http://almustshar.sy/%d9%85-%d8%b9-%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-272-2020/
http://almustshar.sy/%d9%85-%d8%b9-%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-272-2020/
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 االقتصاد العالمي:  –أوالً 

 بالستيكيةمليون ورقة نقدية  50عمالت "أكس باير".. بريطانيا تستبدل  - 1

  2020/1/5األحد     صالح حسن - العين اإلخبارية

 أول ورقة نقد بالستيكية يجري إصدارها في بريطانيا

مليون ورقة نقد بالستيكية منذ بدء التداول بها بسبب  50استبدلت السلطات البريطانية ما يقرب من 

  .التلف، وفقًا لوكالة بي إيه )برس أسوسيشن( لألنباء

جنيهات  5مليون من أوراق البوليمر الجديدة التي أصدرها بنك إنجلترا فئة  20استبدال نحو وجرى 

، كما تم استبدال نحو 2016دوالر( خالل السنوات الثالث األولى منذ طرحها عام  6.54إسترلينية )

وفقا  ،2017جنيهات إسترلينية منذ طرحها في منذ سبتمبر/أيلول  10مليون ورقة بالستيكية فئة  26

 .لما ذكرته الوكالة

ليدية بدالً من أوراق النقد التق -المصنوعة من البوليمرات-وأدخل بنك إنجلترا النقود البالستيكية 

 .2016في 

مليون ورقة نقدية من فئة  400نحو  2019وفقًا لإلحصاءات التي أصدرها بنك إنجلترا، شهد عام 

 .يهات إسترلينيةجن 10جنيهات إسترلينية ومليار ورقة من فئة  5

جنيهات إسترلينية تحمل صورة رئيس الوزراء السابق وينستون  5كانت أول ورقة بالستيكية بقيمة 

جنيهات إسترلينية تحمل صورة المؤلفة جين أوستن. من المقرر إصدار  10تشرشل، تلتها ورقة من فئة 

 .2020ي جي إم دبليو تيرنر عام جنيهًا إسترلينيًا، تحمل صورة الرسام البريطان 20ورقة بوليمر فئة 

في أحدث تقرير سنوي لبنك إنجلترا، قال محافظ بنك إنجلترا مارك كارني إن عمر أوراق البوليمر 

 ."يبلغ أكثر من ضعف عمر" األوراق النقدية الورقية

وم "إن أوراق البوليمر أكثر أمانًا من األوراق الورقية، وتد 2019وقال كارني في تقرير البنك لعام 

 ."أكثر من ضعف عمرها. كما أنها أيًضا أفضل للبيئة بسبب طول العمر وقابلية إعادة التدوير
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يذكر التقرير أيًضا: "قرارنا باالنتقال إلى مكونات البوليمر ألن ذلك سيحقق فوائد بيئية دائمة بسبب 

لتمزيق اسي بالتلف واوقال البنك إن األضرار التي لحقت باألوراق النقدية "تتعلق بشكل أس ."متانتها

 ."والثقوب

أثارت األوراق النقدية جدالً في السابق بعد أن أكد البنك العثور على آثار الشحوم، المشتقة من 

 https://al-ain.com/article/plastic-bank-notes-replaced .الدهون الحيوانية في العملة

 

 دعوات مقاطعة الصين: حجم التجارة الصينية مع الدول العربية - 2

 2019ديسمبر/ كانون األول  23

في سبتمبر/أيلول الماضي، أُقيمت الدورة الثالثة لقمة األعمال الصينية العربية في مدينة يينشوان 

 والصين. وحضر القمة ممثلو حكوماتالصينية، بهدف تعزيز العالقات التجارية بين الدول العربية 

 .دولة، وكانت جامعة الدول العربية من الجهات الراعية لها 28ومنظمات من 

 إعالن

ن والدول قتصادية والتجارية بين الصيوأُعلنت في القمة نتائج التقرير السنوي لتطوير العالقات اال

في  28، وكشفت أن حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية زاد بحوالي 2018العربية لعام 

 .مليار دوالر 224.3، ليصل إلى 2017المئة مقارنة بالعام 

 35.6إلى  لكذلك زاد حجم عقود المقاوالت الصينية في الدول العربية بنسبة تسعة في المئة، لتص

مليار  1.2مليار دوالر. هذا بخالف االستثمارات الصينية المباشرة في الدول العربية، والتي تبلغ قيمتها 

 .دوالر

ووسط هذا المناخ من التعاون التجاري واالقتصادي المتزايد، تبرز دعوات في عدد من البلدان 

ثر تقارير عن تعرض أقلية اإليغور العربية واإلسالمية لمقاطعة الشركات والمنتجات الصينية، إ

 .المسلمة لسياسات قمعية وتمييزية وهو ما تنفيه بكين

 تغّول صيني

عززت الصين وجودها االقتصادي في العالم العربي بشكل كبير، فتمكنت من رفع حجم استثماراتها 

 .2018مليار دوالر في  224.3إلى  2004مليار دوالر في عام  36.7في المنطقة من 

مليار  23حزمة مساعدات للدول العربية بحوالي  2018وبخالف التجارة، قدمت الصين في عام 

مليارا منها في صورة قروض تخصص لتطوير مشروعات وخلق وظائف في الدول التي  20دوالر. 

 .تحتاج دعما وإعادة إعمار

https://al-ain.com/article/plastic-bank-notes-replaced
https://www.bbc.com/arabic/institutional/2012/06/120410_faq_help_bbc_arabic
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واليمن واألردن  مليون دوالر منها في صورة مساعدات إنسانية وإنشائية لكل من سوريا 90.6و 

 .ولبنان

ما وصفه مراقبون بأنه تغول اقتصادي صيني، بدأ في يناير/كانون الثاني  2019وشهد العام 

كيلومترا، يصل إلى العاصمة  68مليار دوالر إلنشاء قطار كهربائي بطول  1.2بإقراض مصر 

 .اإلدارية الجديدة

األعمال في العاصمة اإلدارية، بقيمة برجا في منطقة  18هذا بخالف االستثمار الصيني إلنشاء 

 .في المئة منها في صورة قرض يبدأ سداده بعد عشرة أعوام 85ثالثة مليارات دوالر، قدمت الصين 

مليار دوالر،  28اتفاقية تجارة مشتركة مع الصين، بقيمة  12كما وقعت المملكة العربية السعودية 

 .بن سلمان، والرئيس الصيني شي جينبينغ في فبراير/شباط الماضي، بحضور ولي العهد محمد

وبلغ نصيب شركة أرامكو وحدها عشرة مليارات دوالر، إذ وقعت الشركة اتفاقا إلنشاء مجمع 

 .لتصفية النفط والصناعات البتروكيماوية في الصين

 اتفاقية مع الصين في مجاالت 16وفي يوليو/تموز من العام نفسه، وقعت اإلمارات العربية المتحدة 

االقتصاد والنفط والبيئة. وشملت هذه االتفاقيات إسناد تطوير منطقة سكنية وترفيهية في محيط مطار 

 .مليار دوالر 11داكسينغ الدولي في بكين لشركة إعمار اإلماراتية، وهو استثمار قيمته 

بي روفي المقابل، يحتل النفط العربي أهمية كبرى بالنسبة للصين. وبلغ حجم صادرات النفط الع

 .مليار دوالر 107.7حوالي  2018إلى الصين في عام 

وتأتي ثالث دول عربية ضمن الدول الخمسة األولى التي استوردت الصين منها احتياجاتها من 

مليار دوالر(، والعراق في المركز  29.7النفط في العام ذاته. وهي السعودية في المركز الثاني )بقيمة 

 .(مليار دوالر 17.3دوالر(، وسلطنة عمان في المركز الخامس )بقيمة مليار  22.4الرابع )بقيمة 

 .مليار دوالر 37.9في حين تصدر النفط الروسي الواردات الصينية، بما قيمته 

 هيمنة في شرق آسيا

ال تشكل الكتلة األكبر في االستثمارات الصينية الخارجية.  -على تنوعها  -وكل هذه االستثمارات 

لتجاري مع الواليات المتحدة وحدها يفوق نظيره مع الدول العربية مجتمعة بأكثر من فحجم التبادل ا

 .الضعف

في المئة من إجمالي الصادرات الصينية، بقيمة  19.2، استقبلت الواليات المتحدة 2018وفي عام 

 .مليار دوالر 539.7
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واردات األمريكية من ، بلغ إجمالي قيمة ال2019وبحسب تقديرات مكتب اإلحصاء األمريكي للعام 

مليون دوالر.  106مليار و 382المنتجات الصينية إلى الواليات المتحدة حتى أكتوبر/تشرين األول 

 .في المئة 25وذلك رغم قرار الحكومة األمريكية بزيادة الضرائب على الواردات الصينية بحوالي 

 2018تها إلى آسيا في العام كما أن للصين وجودا كبيرا في السوق اآلسيوى. وكانت أكبر صادرا

 :كما يلي

 مليار دوالر 303هونغ كونغ: 

 مليار دوالر 147.2اليابان: 

 مليار دوالر 109كوريا الجنوبية: 

 مليار دوالر 84فيتنام: 

 مليار دوالر 76.9الهند: 

 مليار دوالر 49.8سنغافورة: 

 مليار دوالر 48.7تايوان: 

 مليار دوالر 48روسيا: 

 مليار دوالر 45.8ماليزيا: 

مليار دوالر، ثم  77.9وفي أوروبا، تتصدر ألمانيا الجهات المستقبلة للصادرات الصينية، بقيمة 

 .مليار دوالر 57مليار دوالر، ثم المملكة المتحدة بقيمة  73.1هولندا بقيمة 

اع النزلكن التحدي األكبر الذي تواجهه الصين في عالقاتها التجارية مع الغرب هو مدى تطور 

 .مع الواليات المتحدة حول الضرائب المفروضة على وارداتها

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في أكتوبر/تشرين األول الماضي إن الكثير من الشركات الغربية 

في مختلف الصناعات تواجه مصاعب في الوصول إلى السوق الصيني بسبب تبادل التضييق بين 

 .البضائع الصين والغرب حول الشركات وحركة

وأخيرا، تتوسع الصين في استثماراتها في أفريقيا بشكل هائل، إذ يبلغ عدد الشركات الصينية في 

 .في زامبيا 861منها في نيجيريا، و 920القارة السمراء اآلن حوالي عشرة آالف شركة، 

 .مليار دوالر 500وتبلغ قيمة المنتجات األفريقية المملوكة لشركات صينية حوالي 

ين هي أكبر مصدر للبضائع في العالم، بإجمالي قيمة صادرات يتجاوز تريليوني دوالر والص

 https://www.bbc.com/arabic/business-50887202  .2018أمريكي في عام 

 

https://www.bbc.com/arabic/business-50887202
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 فقط؟كيف تحول متشرد إلى رجل أعمال ناجح خالل عامين  - 3

 2019نوفمبر/ تشرين الثاني  24

 غافين في حصة تدريبSUPPLIEDImage captionمصدر الصورة

انتقل غافين إيسثام من النوم في كشك هاتف عمومي في الشارع إلى رجل أعمال ناجح تفوق قيمة 

 .مشروعه لتدريب الفنون القتالية المليون جنيه استرليني خالل عامين فقط

 .من العام الماضي، وجد نفسه في مشردا ال ملجأ له وال يملك شيئا في هذه الدنياففي فبراير/ شباط 

وقضى ليلته األولى في العراء بعد فشل زواجه، وتعرضه إلصابة في الظهر جعلته غير قادر على 

 .العمل

عاما: "ألنني لست من ويلز أصال، لم يكن لدي هناك أقارب وال  36يقول غافين البالغ من العمر 

 ."دقاء، وبالتالي لم أجد من أقصده في تلك الظروفأص

 .وكانت طليقته تعتقد أنه سيجد مكان يعيش فيه، إال أنها كانت مخطئة، إذ دخل غافين عالم التشرد

 .وقرر في بادئ األمر الذهاب إلى المكتبة بحثا عن الدفء، ولكنه شعر بضرورة أن يغير حياته

سأبدو كمشر، وإذا ظهرت في هذه الصورة سينظر الناس وقال: "في تلك اللحظة قُلت في نفسي 

 ."إلّي بطريقة معينة

وبعد أيام قضاها في المكتبة أثار شكوك الموظفة المسؤولة، فقال لها إنه يعتزم إنشاء شركته 

 ."الخاصة، موضحا: "قلت في نفسي البد أن أغير حالي، البد أن أفعل شيئا

 التخطيط نهارا والملجأ ليال

ين يستغل وجوده في المكتبة لعمل آخر، وهو البحث في االنترنت عن كيفية تحمل حياة وكان غاف

 .التشرد والعيش في الشارع. فكان يقرأ المدونات ويشارك في المنتديات التي تعنى بهذا الموضوع

وفي الليل كان يبحث عن مكان يبيت فيه، وفي النهار يقرأ الكتب عن كيفية إنشاء مؤسسة تجارية 

 .وإدارتها

ويقول غافين إنه ال يمكن يجيد شيئا ولم تكن له أي موهبة في الحياة سوى الفنون القتالية. "فكيف 

 ."أحول هذه الموهبة أو الخبرة الصغيرة إلى فكرة تجارية أكسب منها قوتي وأضمن مستقبلي؟

ر ت بسعوتوصل بعد البحث إلى وضع اسم شركة وشعار لها. واشترى لها موقعا على االنترن

 .جنيه استرليني 1،58
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وقال إن شراء موقع للشركة سيحفزني على مواصلة العمل. وكان الحلم بالنجاح يدفعني إلى بذل 

 .المزيد والجهد ويمنحي الطاقة لالستمرار والبقاء

وبعد ثالثة أسابيع من التشرد والمبيت في الشارع حصل على ملجأ مؤقت. وفي مايو/ آيار من 

 .تح مدرسته للفنون القتالية في ويلز وسماها كوبراالعام الماضي ف

 

 تعليم الفنون القتالية أنقذ غافين من التشردSUPPLIEDImage captionمصدر الصورة

 .ويقول إنه اليوم يدير مؤسسة قيمتها المالية تفوق المليون جنيه استرليني

 .ويسعى إلى فتح فروع لمدرسته وتوظيف مدربين بشكل دائم

تعليم الفنون القتالية منحه القوة لالستمرار، "فتلك المهارات التي تعلمتها وأنا طفل جعلتني وقال إن 

 ."أتحمل الصعاب وأركز على تحقيق األهداف التي رسمتها

 

 توقعات نمو النفط الصخري االمريكي - 4

   Posted on 14/01/2020ضيوف الموقع وليد خدوري 

ي في منتصف هذا العقد )حوال برزت أهمية النفط الصخري االمريكي عند بدء زيادة انتاجه السريع

(. ونظرا لحداثة هذا النفط غير التقليدي، الذي يتم انتاجه بواسطة ضغط المياه الممزوجة 2014عام 

بالكيماويات التي تكسر الصخور، ومن ثم الحصول على النفط والغاز المتسرب من داخل هذه 

مريكية منها، االهمية الالزمة لصناعة الصخور، لم تعر كبرى الشركات النفطية العالمية، وبالذات اال

النفط الجديدة في باديء األمر. فالشركات التي استثمرت بكثافة في هذه الصناعة الحديثة، هي شركات 

صغيرة جدا، مؤلفة من عدد محدود من الجيولوجيين الذين اقترضوا مئات الماليين من الدوالرات من 

لمؤسسات المالية االمريكية القروض الالزمة، متوقعة المصارف االمريكية. وقدمت لهم المصارف وا

دوالر  100ان تحقق هذه الشركات الفتية ارباحا عالية، الن اسعار النفط كانت تشارف في حينه حوالي 

دوالر للبرميل، مما حقق ارباحا  50للبرميل، بينما تراوحت تكاليف انتاج النفط الصخري أقل من 

 .عالية لهذه الشركات

ذلك االقطار االعضاء في منظمة االوبك اهمية النفط الصخري على صناعة النفط العالمية أهملت ك

وامكانية منافسته الصناعة التقليدية التي تجاوز عمرها القرن من الزمن. وتركزت االنظار في باديء 

يماويات كاألمر على االثار السلبية النتاج النفط الصخري، بالذات تسرب المياه الضخمة الممزوجة بال

http://talalsalman.com/author/walidkhdoury/
http://talalsalman.com/author/walidkhdoury/
http://talalsalman.com/category/%d8%b6%d9%8a%d9%88%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9/
http://talalsalman.com/category/%d8%b6%d9%8a%d9%88%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9/
http://talalsalman.com/%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%85%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ae%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a/
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الى االحواض الجوفية للمياه التي تستعمل في الشرب والزراعة. وقد غض النظر عن هذا العامل 

 .السلبي في ادارة الرئيس ترمب البئية

أدى االنتاج العالي والسريع للنفط الصخري االمريكي الى اغراق االسواق باالمدادات النفطية 

ـ  2014العالمية خالل اسابيع محدودة خالل االعوام فانخفض سعر برميل النفط الخام في االسواق 

دوالر للبرميل. وتوقع البعض ان يتقلص انتاج النفط  30دوالر الى أقل من  100من نحو  2016

الصخري بانخفاض سعر النفط الخام. اال ان الذي حصل هو تمكن الشركات من تخفيض كلف االنتاج 

مت بعض الشركات النفطية االجنبية غير االمريكية بهذه باستعمال تقنيات جديدة ذات كلف اقل. واهت

الصناعة الجديدة فاشترت الشركات الصغيرة التي بدأت مسيرة انتاج النفط الصخري. ثم بدأت الشركات 

االمريكية النفطية العمالقة تبدي اهتماما بالصناعة هذه، فبدأت تساهم هي بدورها في اكتشاف وانتاج 

 .يات المتحدة حيث أخذت تلعب دورا مهما فيهاالنفط الصخري في الوال

تكمن أهمية النفط الصخري في سرعة زيادة انتاجه مقارنة بالنفط التقليدي. فعلى سبيل المثال، 

وتبلغ الطاقة االنتاجية  1927اكتشف النفط في العراق )ثاني اكبر دولة منتجة في االوبك( في عام 

ا، مع العلم ان المؤشرات المتوفرة تدل على امكانية مضاعفة مليون برميل يومي 5الحالية للعراق نحو 

هذه الطاقة االنتاجية. هذا، بينما ال تزال صناعة النفط الصخري االمريكية في عقدها االول وبلغ معدل 

، وتقدر ادارة معلومات الطاقة االمريكية )التابعة 2018مليون برميل يوميا في عام  6.5االنتاج حوالي 

مليون  10ان يستمر االنتاج في ازدياد ليصل حوالي  2019اقة( في تقريرها السنوي لعام لوزارة الط

بالمئة لمجمل االنتاج النفطي االمريكي )كال من النفط التقليدي  60وليشكل نحو  2030برميل يوميا عام 

تكاليف  صوالصخري(. يكمن السبب الرئيس في زيادة االنتاج هو تقليص تكاليف االنتاج بتحسين وتقلي

 .التقنية المستعملة

تقود صناعة تطوير النفط الصخري مسيرة صناعة النفط االمريكية، وكذلك صناعة الغاز. 

فاالكتشافات ضخمة في القطاعين. وبادرت واشنطن الى الغاء الحظر الذي كانت قد فرضته على 

اخذت تسمح االن بهذه الصادرات النفطية والغازية في اوائل عقد السبعينات من القرن الماضي، ف

الصادرات. ومما ساعد على توسع انتشار النفط الصخري في االسواق العالمية هو انه من النوع 

الخفيف الصديق للبيئة. وتم انشاء البنية التحتية الالزمة من خطوط انابيب وموانيء وبالذات مصانع 

، بحيث هناك سعة موانيء التصدير لتسييل الغاز، لكن هناك تأخير في تصنيع انابيب التصدير وتوسيع

طاقة نفطية انتاجية فائضة منتظرة االنتهاء من عمليات التشييد الالزمة وذلك لزيادة التصدير خالل 

السنتين المقبلتين. وبالفعل بدأت الصادرات النفطية والغازية االمريكية تتجه الى االسواق العالمية شرقا 
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االهم من هذا، لقد اكتفت الواليات المتحدة، بانتاجها النفطي  وغربا )الدول االسيوية واالوروبية(،

والغازي باستثناء استيراد كميات نفطية محدودة من جارتيها كندا والمكسيك. وكما هو معروف يشكل 

السوق االمريكي باستهالكه البترولي الضخم واحدا من اكبر االسواق في العالم )الى جانب السوق 

الواليات المتحدة ان تنفذ سياسة االكتفاء الذاتي البترولي ، هذه السياسة التي  الصيني(. كما استطاعت

نادى بها مرشحي الرئاسة للحزبين الديمقراطي والجمهوري منذ عقد السبعينات لالنفكاك عن استيراد 

 .النفط بالذات االعتماد على الواردات من النفط العربي

أن يزداد انتاج النفط  2019في تقريرها السنوي لعام وتتوقع ادارة معلومات الطاقة االمريكية 

الصخري االمريكي ، بالذات من حوض بيرمين العمالق الذي يمتد من غرب والية تكساس الى شرق 

بالمئة من انتاج النفط الصخري في  41والية نيو مكسيكو. لقد بلغ االنتاج من حقول هذا الحوض نحو 

 .2018عام 

بالمئة من انتاج  19ـ  17ذلك ان يشكل انتاج الحقول من حوض بيرمين نحو وتشير توقعات االدارة ك

. اال انه يجب االخذ بنظر االعتبار ان مستقبل زيادة االنتاج 2050النفط الخفيف االمريكي بحلول عام 

لهذا النفط سيعتمد مستقبال على عدة عوامل: التطور التقني، طرق االدارة لتحسين االنتاجية وتخفيض 

 .االنتاج ومعدل االسعار في االسواق العالمية مستقبال كلف

هناك مؤشرات عدة لتوفر حقول نفط صخرية وغازية في دول اخرى من العالم. لقد استطاعت 

الواليات المتحدة االسراع في االنتاج لعوامل متعددة: تسمح القوانين ان يستغل صاحب االرض الثروة 

انين في الكثير من دول العالم حيث تعتبر الثروة الطبيعية الطبيعية تحت االرض، عكس معظم القو

تحت االرض ملك للدولة. وقد جعل من السهل على صاحب االرض ان يقدم ارضه الموعودة لقاء 

الحصول على شراكة في الشركات الفتية التي طورت النفط الصخري االمريكي. كما ان مشاركة 

ملية تأسيس الشركات وانطالقها في العمل. ومما صاحب االرض في هذه الشركات قد أسرع في ع

ساعد الواليات المتحدة ايضا هو توفر الشركات الخدمية والهندسية المتخصصة الضرورية في تطوير 

الحقول. ولربما العامل االهم هو امكانية الحصول على القروض المالية الضرورية بالسرعة الالزمة. 

من خطوط انابيب وسكك حديد داخلية للمواصالت. لكن يبقى هناك وكذلك توفر البنى التحتية الالزمة 

موضوع خطورة تسرب المياه الكيماوية الى احواض مياه الشرب والزراعة وما ستواجهه من تحديات 

 .مستقبلية

يتواجد النفط الصخري في دول متعددة. وقد بدأت كندا البدء بانتاجه فعال، لكن بكميات محدودة أقل 

اليات المتحدة. ويتوفر النفط الصخري في عدد من الدول االوروبية اال انه ممنوع تطويره بكثير من الو
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في كل من روسيا وفرنسا وغيرهما. كذلك فهو متوفر في االرجنتين وليبيا والسعودية والصين )حيث 

 .(تتم عمليات االكتشاف والتطوير للحقول

 كاتب عراقي متخصص في شؤون الطاقة

 الشروق جريدة تنشر بالتزامن مع

http://talalsalman.com/%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%85%d9%88-

%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ae%d8%b1%d9%8a-

%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9+%D8

%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82&utm_campaign=b2564b20b1-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d8b58ef19e-b2564b20b1-274251417 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=13012020&id=a08b1c0d-d6c3-4ff8-af47-d13a73032f26
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=13012020&id=a08b1c0d-d6c3-4ff8-af47-d13a73032f26
http://talalsalman.com/%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%85%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ae%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82&utm_campaign=b2564b20b1-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d8b58ef19e-b2564b20b1-274251417
http://talalsalman.com/%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%85%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ae%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82&utm_campaign=b2564b20b1-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d8b58ef19e-b2564b20b1-274251417
http://talalsalman.com/%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%85%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ae%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82&utm_campaign=b2564b20b1-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d8b58ef19e-b2564b20b1-274251417
http://talalsalman.com/%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%85%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ae%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82&utm_campaign=b2564b20b1-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d8b58ef19e-b2564b20b1-274251417
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 : االقتصاد باللغة البولونية واإلنكليزية –ثانياً 

5 - Leszek Balcerowicz: To, co dobre, stało się w 1990, kolejny rok był 

trudniejszy   3 

 Krzysztof Adam Kowalczyk 01.01.2020 

Przegoniliśmy Węgry, które startowały z lepszej pozycji. 

...Nie mówiąc już o bardziej drastycznych przykładach, jak Ukraina. Demagogiczni 

krytycy operują sloganami – wbrew faktom. To skrajna nierzetelność. 

Pomówmy, więc o faktach i o rolnictwie. W 1990. spektakularnym protestem byłą 

blokada drogi pod Mławą przez niezadowolonych producentów mleka. 

Byłem zwolennikiem odblokowania drogi, ze względu na praworządność. Niektórzy 

twierdzą, że wielkim atutem Polski było nieskolektywizowane rolnictwo. Tyle, że było ono 

nominalnie prywatne, ale przyzwyczajone do socjalizmu: nie miało kłopotów ze sprzedażą, 

nasi poprzednicy podwyższali ceny skupu, a nie podwyższali cen środków produkcji. A tu 

nagle ktoś przyszedł i urealnił ich ceny. Szokiem dla rolników musiały być też kłopoty ze 

sprzedażą. Bo, po co stały kolejki w PRL? Po żywność. 

Jak bardzo wpłynęła na program transformacji „wojna na górze" między prącym do 

prezydentury Lechem Wałęsą a premierem Mazowieckim? W owych czasach odbierałem 

to, jako atak na reformy. Ale może to je właśnie uratowało? Bo Wałęsa płynął na fali 

niezadowolenia, ale potem zatrzymał pana w nowym rządzie, a nawet proponował 

premierostwo. 

Ja starałem się będąc lojalnym członkiem rządu Tadeusza Mazowieckiego nie 

uczestniczyć w tym starciu po żadnej stronie. Uważałem, że mam obowiązek do 

wypełnienia: dokończenie realizacji programu. Lepiej znałem Mazowieckiego i go bardzo 

szanowałem. Ale nie przypominam sobie, bym podzielał opinie, że Wałęsa zagrozi 

demokracji. Z perspektywy uświadomiłem sobie, że kandydowanie Tadeusza 

Mazowieckiego było błędem. Bo po pierwsze Wałęsa był autentycznym przywódcą i w 

kluczowych momentach podejmował słuszne decyzje. Zarówno w czasie strajku 

sierpniowego, jak i wtedy, gdy był przywódcą pierwszej Solidarności. W stanie wojennym 

izolowany w Arłamowie nie dał się złamać. Rozsądnie prowadził Solidarność przy 

Okrągłym Stole czy wtedy, gdy doprowadził do powstania rządu Mazowieckiego. On się 

sprawdził w najtrudniejszych chwilach. To, że przywódca staje do walki o prezydenturę – 

https://www.rp.pl/autor/500/krzysztof-adam-kowalczyk
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widzę z perspektywy – było normalne. Nie znałem bliżej Wałęsy, ale wyczuwałem, on 

doskonale rozumie, iż kapitalizm jest lepszy od socjalizmu. Mam wrażenie, że mi zaufał. 

Nigdy nie miałem od niego telefonów z naciskami. 

Czy Wałęsa stając na czele niezadowolonych „kupił" dodatkowy rok na reformy? 

Być może tak. Pamiętam zjazd Solidarności z wiosny 1990 r. i wielki chór 

niezadowolenia: „Czy pan wie, że pana przeklinają?". Była taka sesja: karteczka z 

pytaniem – odpowiedź. Nie zapomnę, jak Wałęsa powiedział, że to „bandycki program". 

Ale w jego ustach to był komplement. Nie sądzę, by było wtedy zagrożenie buntem 

społecznym. Była natomiast rosnąca krytyka politycznych demagogów wzniecających 

niezadowolenie. Ale to była niedobra normalność, nieodbiegająca od normy w krajach 

postsocjalistycznych. 

Poparcie łatwo mogli zyskać np. w upadających PGR-ach. 

Tyle razy o tym mówiłem, że nie będę tu się wypowiadać. 

Może jakąś nową reformę rolną należało zrobić? Podzielić ziemię PGR-ów między 

pracowników? 

Jest wielki i niezbyt znany sukces dużych nowoczesnych gospodarstw prywatnych, 

które powstały na bazie przeważnie dzierżawionej ziemi byłych PGR-ów. To wielki sukces 

Adama Tańskiego i jego ekipy z AWRSP. Paradoksem jest, że ta najbardziej sprawna część 

rolnictwa była najbardziej politycznie atakowana. Okrajano ją z ziemi, także za rządów 

PO-PSL. 

Ale z drugiej strony ci nieszczęśni pracownicy b. PGR-ów... 

A te nieszczęsne włókniarki z Łodzi? Padły rynki, na jakie eksportowały ich zakłady. 

Nie było specjalnego programu dla tego miasta, ale ono się wydźwignęło dzięki 

prywatnym firmom. Dlaczego cała uwaga polityków i mediów dotyczy PGR-ów, a już o 

Łodzi się nie mówi, albo o pracownikach koksowni, które redukowały produkcję i 

zatrudnienie? 

Może, dlatego, że w wielkich miastach łatwiej niż na wsi o nowe zajęcie, gdy stary 

zakład upada? 

Nikt rzetelnych badań, żeby to uzasadnić nie prowadził. Demagogia żyje własnym 

życiem. 
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Jaki był stosunek prezydenta Jaruzelskiego do pana programu? Gdy generał był szefem 

PZPR, hasłem zjazdowym tej partii było: „Socjalizmu będziemy bronić jak 

niepodległości". 

Byliśmy u Jaruzelskiego, bo jego podpis był potrzebny pod ustawami 

wprowadzającymi nasz program. Zapamiętałem z tego spotkania, że powołał się na 

strategię wojskową: lepszy niedoskonały plan na czas, niż doskonały po czasie. I ustawy 

podpisał. 

Mentalne pożegnanie z socjalizmem przeżył chyba jeszcze za premiera Rakowskiego? 

Tak. Ustawa Wilczka został uchwalona jeszcze w 1988 r. Coś podobnego robił w 

ZSRR Gorbaczow, tyle, że tam się to nazywało „kooperatywy", ale gruncie rzeczy były to 

prywatne spółki. Gorbaczow nie potrafił przeskoczyć socjalistycznej ideologii i chyba do 

końca wierzył, że prywatny jest zły. U nas, gdy Wojciech Jaruzelski zaakceptował wynik 

wyborów z czerwca 1989 r., godził się też na ustrojowe konsekwencje. 

Gdy jesienią 1989 r. pracowaliście nad wprowadzeniem w Polsce kapitalizmu, nasz 

kraj był jeszcze członkiem RWPG. 

Jako wicepremier w październiku 1989 r. (a więc przed upadkiem muru berlińskiego i 

aksamitną rewolucją w Czechosłowacji – red.) musiałem uczestniczyć w posiedzeniu 

komitetu wykonawczego RWPG. Na początku dziennym była m.in. braterska pomoc dla 

Nikaragui, co oprotestowaliśmy. Wszyscy tytułowali się „towariszcz", a ja, jako jedyny 

przedstawiciel rządu niekomunistycznego byłem „gaspadin" (pan). 

Z dużą rezerwą pana tam traktowali? 

Nie. Nie do końca zdajemy sobie sprawę, co wtedy działo się w ZSRR i kto to był 

Gorbaczow. To był niezwykle interesujący człowiek, pochodzący z biednej rodziny, 

dziadkowie poszkodowani przez komunizm. On piął się od samego dołu ścieżką kariery w 

komunistycznym aparacie. Chyba autentycznie wierzył w nieużywanie przemocy, dzięki 

czemu blok sowiecki szczęśliwie się rozpadł (śmiech). Ale miał – jak wspomniałem – 

ideologiczną niechęć do własności prywatnej. I dlatego z opóźnieniem Rosja przyjęła 

program przemian gospodarczych. Odwrotnie było w Chinach u Deng Xiao Pinga, gdzie 

pod koniec lat 70 zaczęto rozszerzać wolność gospodarczą, ale przy utrzymaniu 

despotycznej władzy partii. 

Dobrze, że Moskwa nie miała swojego Denga. 
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Droga prowadząca do kapitalizmu w ramach demokracji jest lepsza, bo każda dyktatura 

– w przeciwieństwie do państwa prawa – opiera się na strachu. 

Zaskoczyło pana, że więzi gospodarcze w ramach RWPG tak bardzo ważyły w polskim 

przemyśle i tak mocno odczuje on rozpad bloku wschodniego i utratę rynków? 

Ostrzegałem przedsiębiorstwa, że 1991 r. będzie bardzo trudny. I był trudniejszy, od 

1990, bo wszystkie dobre rzeczy, które mogły wydarzyć się szybko jak np. wymienialność 

złotego czy usunięcie kolejek, wydarzyły się w pierwszym roku reform. Następne reformy, 

jak np. przekształcenia własnościowe, wymagały już więcej czasu. Na dodatek mieliśmy 

w 1991 r. dwa wstrząsy – obok utraty rynków wschodnich, wojnę w Zatoce Perskiej, która 

doprowadziła do gwałtownego wzrostu cen ropy. 

Co by pan zmienił w programie transformacji, gdyby miał wehikuł czasu i mając swoje 

obecne doświadczenie mógł się przenieść 30 lat wstecz? 

Jeśli mowa o strategii, to nie znalazłem kraju, który wprowadzałby reformy wolniej niż 

my i nie płaciłby za to wysokiej ceny. 

Żadnego szczegółu by pan nie zmienił? 

Szczegóły tak, np. pewnie wcześniej starałbym się zrobić reformę podatków 

(wprowadzenie VAT i PIT- red.) . Być może byłaby głębsza, np. można było wprowadzić 

podatek płaski, często mylnie nazywany liniowym. Ale była bariera czasu. Działo się tak 

dużo, że nawet sprawna ekipa reformatorska nie była w stanie zrobić więcej. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: rp.pl 

https://www.rp.pl/Wywiady/301019973-Leszek-Balcerowicz-To-co-dobre-stalo-sie-w-1990-kolejny-

rok-byl-trudniejszy.html 

 

6 - Krzysztof Adam Kowalczyk: 10 gospodarczych hitów i kitów roku 2019 
  Krzysztof Adam Kowalczyk  30.12.2019 

Oto trendy i wydarzenia, które dodawały wigoru albo podstawiały nogę polskiej 

gospodarce w mijającym roku. 

Muszę przyznać, że to był udany rok. Wielu, w tym ja, nie doceniało siły polskiej 

gospodarki, obawiając się, że po 2018 r., który uraczył nas ok. 5-proc. tempem wzrostu 

PKB, kolejny przyniesie bolesne hamowanie. Skończyło się na bardzo przyzwoitym 

wzroście o ponad 4 proc. – to fakt pierwszy. Drugi: na dobre wróciła inflacja, szczególnie 

bolesna w przypadku żywności. Na szczęście – to po trzecie – nadal dość mocno rosły 

https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.rp.pl/Wywiady/301019973-Leszek-Balcerowicz-To-co-dobre-stalo-sie-w-1990-kolejny-rok-byl-trudniejszy.html
https://www.rp.pl/Wywiady/301019973-Leszek-Balcerowicz-To-co-dobre-stalo-sie-w-1990-kolejny-rok-byl-trudniejszy.html
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płace, łagodząc powrót drożyzny. Przyznaję, łagodziło je też – to po czwarte – rozszerzenie 

programu 500+ i 13. emerytura. To jednak drogi i źle adresowany sposób udzielania 

pomocy socjalnej i – nazwijmy to po imieniu – kupowania głosów wyborczych. 

Piątym trendem były manewry wokół podatków i składek ZUS. Zwolnienie z PIT osób 

do 26. roku życia to psucie systemu, ale obniżkę stawki podstawowej do 17 proc. bym 

pochwalił – gdyby samorządy dostały rekompensatę za mniejsze wpływy. Bublem były 

próby skasowania 30-krotności ograniczającej składki na ubezpieczenie społeczne. 

Szósty trend to walka o powstrzymanie katastrofy klimatycznej i o czyste powietrze. 

W kraju to wymiana kopciuchów, zakaz palenia paliwami stałymi i boom na instalacje 

fotowoltaiczne. Na świecie zaś: ruch społeczny rozpoczęty przez Gretę Thunberg (plus 

masowy odzew polskiej młodzieży) i działania UE – od likwidacji plastikowych sztućców 

po program „Zielony ład", przewidujący osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. 

Ten ostatni cel polski rząd na razie ignoruje, co – fakt siódmy – wiąże się z fiaskiem 

opartej na węglu polskiej polityki energetycznej. Jej skutkiem są podwyżki cen prądu dla 

biznesu, które w przypadku ludności rząd odłożył na czas po wyborach. Ósmy trend to 

rewolucja w handlu: przyspieszenie jego migracji do internetu spowodowane 

motywowanym ideologicznie zakazem otwierania sklepów w niedziele. 

Dziewiąty trend ma dwa smaki. Gorzki to zwijanie się polskiej giełdy, która – 

zdominowana przez wielkie firmy państwowe – nie podniosła się po przetrąceniu 

kręgosłupa OFE. Inne w tym roku biły rekordy... Słodycz nadziei przynosi program 

pracowniczych planów kapitałowych. To wielka szansa na przywrócenie giełdzie funkcji 

źródła kapitału dla polskich firm. 

Dziesiąty trend to szeroko rozumiana konsolidacja – w wymiarze gospodarczym to np. 

próba przejęcia państwowego Lotosu przez państwowy Orlen. A w politycznym – 

odtworzenie pod nową nazwą ministerstwa skarbu. Ma ono skupić funkcje właścicielskie 

wobec spółek państwowych i przerwać bezhołowie wynikające z rozsiania ich po różnych 

resortach. To plus, ale minusem jest fakt, że władza nad potężną częścią polskiej 

gospodarki przypadła w udziale politykowi bez doświadczenia w zarządzaniu strukturami 

korporacyjnymi. Co z tego wyniknie – ocenimy za rok. 
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 : االقتصاد العربي –ثالثاً 

 2  ! مقالي عن إقتصاد لبنان - 7

لبنان بلد مفلس واألنهيار األقتصادي قادم المحال !لكن مع وقف التنفيذ مرحليا كي ال ينهار  - 12

 ! الشرق األوسط برمته

 / ديون تفوق حجم االقتصاد / عملة بال قيمة  واقع األزمة االقتصادية

، ولكن استمرار الحرب األهلية التي 1980ليرات لبنانية عام  3الواحد تساوي كانت قيمة الدوالر 

ليرة مقابل دوالر واحد، وتسبب هذا اإلنخفاض  2500، دهور قيمة العملة لتصل إلى 1975اندلعت عام 

 .ليرة لكل دوالر 1500الشديد في قيمتها إلى تدخل الحكومة وتثبيت سعر العملة عند 

ه السياسة عبئاً مستمراً على البنك المركزي اللبناني، الذي أصبح مسؤوالً عن في المقابل شكلت هذ

تعويض فارق السعر بين الدوالر والليرة، كما أجبر المصرف المركزي على إنفاق العملة الصعبة، 

وطرح نسبة فائدة مرتفعة على الليرة اللبنانية لتشجيع المواطنين على إيداع مدخراتهم في البنوك، وبنى 

 . بذلك األهرامات المالية الرملية التي ستنهارالمحال

ليس ذلك فقط، بل دفع البنك لالقتراض من البنوك الخاصة بعد نفاد العملة الصعبة لديه، فأرتفع 

الدين الداخلي، وبدالً من إتجاه البنوك لالستثمارات وتمويل المشروعات التنموية، فضلت اإلستفادة من 

 .لتي تقرض بها الحكومة واألفراد، ما قلل من فرص النمونسب الفائدة المرتفعة ا

كما يعاني لبنان من تراجع كبير في االحتياطي النقدي القابل لألستخدام في العامين األخيرين، إذ 

 .2018مليار دوالر في عام  25.5، مقابل 2019مليار دوالر في العام  19بلغ 

ي النقدي في البالد يعود إلى إنخفاض كبيرفي ويذهب خبراء اقتصاديون إلى أن تراجع اإلحتياط

 .ودائع األفراد نتيجة عدم الثقة في األقتصاد المحلي باإلضافة لتراجع االستثمارات الخليجية في البالد

كل هذه األعباء تزيد من األزمة والضغط على الليرة اللبنانية، ويشير بعض الخبراء إلى احتمال 

 .جع قيمتها أكبر خالل الفترة القادمةاألضطرار لتعويم العملة أو ترا

، وتشير تقديرات صندوق النقد %6.1ليبلغ في المتوسط  2018أرتفع معدل التضخم في العام 

( تأثًرا بأنخفاض مستوى الثقة، وأرتفاع 2018في العام الماضي ) %0.3الدولي إلى أنخفاض النمو نحو 

 .لكبير في قطاع العقاراتعدم اليقين، وتشديد السياسة النقدية، واألنكماش ا

من إجمالي الناتج المحلي بسبب  %25وأرتفع في نفس العام عجز الحساب الجاري إلى أكثر من  

إقتران النمو المنخفض للصادرات مع أرتفاع واردات المحروقات) كان لبنان يعتمد بشكل كبير على 

ملين وتراجع صافي تحويالت العاوارداته السورية من المشتقات النفطية والتي كانت بسعر مفضل !، 

 .في الخارج إلى لبنان
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 .سلبيًّا 2019لعام   وبحسب المعطيات اإلقتصادية، فإن النمو االقتصادي الحقيقي

وهنا تكمن مكامن الخلل الحقيقي وهو في حجم اإلقتصاد الصغير الذي ال يتناسب مع متطلبات  

لسلبية، األمر الذي ينعكس سلبًا على حياة الناس الناس، وفي معدالت النمو األقتصادي المنخفضة أو ا

وحاجاتهم اليومية ومستوى معيشتهم حيث تزداد معدالت البطالة وتقل االستثمارات وتزداد الحاجة إلى 

 .االستيراد ويزداد الطلب على الدوالر

ت، اوبحسب البنك الدولي، فإن محركات االقتصاد اللبناني المتمثلة بالقطاعات األربع ،العقار

  .والبناء، والتمويل، والسياحة

، ويعتمد األقتصاد %14وال تتعدى مساهمة القطاعات المنتجة من الناتج المحلي اإلجمالي الـ

من الناتج المحلي خالل  %88.4اللبناني بشكل كبير على اإلستهالك؛ إذ بلغ متوسط االستهالك الخاص 

  .2016-2004الفترة 

العقارات، والبناء، والتمويل والسياحة ..إلخ( البضائع األستهالكية؛ وال تنتج القطاعات الرئيسية )

من الناتج المحلي  %23إذ يتم استيراد الجزء األكبر منها، في حين تتركز اإلستثمارات اإلجمالية بنسبة 

األجمالي في قطاع العقارات غير المنتج والريعي، وهذا األخير يشهد تراجًعا ما ينذر بتفاقم أزمة 

ن واحدة من أصل كل عشر وظائف بالبالد، وأزداد عجز الميزان البط الة على أعتبار أن هذا القطاع يؤمِّ

  .2019مليون دوالر في النصف األول من العام  8431التجاري، 

ل ميزان المدفوعات عجًزا تراكميًّا كبيًرا لغاية  وهذا يعني أن لبنان يستورد أكثر مما ينتج، وسجَّ

 .مليارات دوالر 5.4وصلت قيمته إلى  2019يونيو/حزيران 

مليون دوالر للسنوات السابقة ، وهذا يعني إستنزافًا  18351وبلغت العجوزات التراكمية حتى اآلن 

متواصاًل لصافي األصول األجنبية في لبنان، التي يعد حجمها وأستقرارها والقدرة على التحكم بها من 

يرة اإلسمي مقابل الدوالر، فأحدث هذا العجز مزيًدا من الطلب الشروط األساسية لتثبيت سعر صرف الل

 .على الدوالر وتهديًدا إلستقرار سعر الليرة

ا سبق فقد تدهورت في اآلونة األخيرة بيئة األعمال بشكل عام مع تراجع لبنان    46وفضاًل عمَّ

 137بين  113رتبة سنوات من حيث البنية التحتية؛ إذ هي دون المستوى وتبلغ الم 10رتبة خالل 

 .دولة

 الواقع المالي المأزوم

، واتسع عجز الموازنة العامة ليصل إلى 2018تدهور وضع المالية العامة تدهوًرا حاًدّا عام 

، 2019مليار دوالر في نهاية يونيو/حزيران  85.7من إجمالي الناتج المحلي، وبلغ الدَّْين العام  11.5%
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ْين العام  حوالي  2019بالنسبة إلى المدفوعات اإلجمالية فقد بلغت في مايو/أيار أما خدمة الدَّ

مليار ليرة لبنانية أي حوالي  8312وتُقدَّر كلفة خدمة هذا الدين أو ما يعرف بالفوائد حوالي   34.3%

من اإليرادات  %44.2، وهو يستنزف حوالي 2019مليارات دوالر في قانون موازنة العام  5.51

 .العامة

بر إرتفاع الدين العام والعجز المالي ونسبتهما إلى الناتج المحلي من أخطرما تعانيه المالية يُعت 

العامة في لبنان، وما يستتبعه من تداعيات اجتماعية ومعيشية خطيرة تُرهق المواطن اللبناني بالضرائب 

ي ساد المستشرية فوالرسوم المرتفعة وسياسة التقشف كما هو مطروح حاليًّا، وهو أنعكاس لحالة الف

 .الدولة اللبنانية وإداراتها العامة

 المقاربات الرسمية لعالج األزمة

أنطالقًا من الواقع اإلقتصادي والمالي المتردي، تداعت القوى السياسية اللبنانية بمختلف مشاربها 

لطرح ورقة أقتصادية إصالحية تحت عنوان: " مقترحات إجراءات إصالحية أولية لمواجهة 

  زمة")ورقة بعبدا( ، لتكون نواة لخطة إنقاذية مالية واقتصاديةاأل

وتراهن الحكومة كثيًرا، للخروج من عنق الزجاجة، على مؤتمر سيدر الذي ُعقد في أبريل/نيسان 

 ......./ منقول/       .مليون دوالر 800مليار و 11، وتعهد بموجبه المشاركون بتقديم 2018

 

 3   ! مقالي عن إقتصاد لبنان

لبنان بلد مفلس واألنهيار األقتصادي قادم المحال !لكن مع وقف التنفيذ مرحليا كي ال ينهار  - 12

 ! الشرق األوسط برمته

 ورقة بعبدا األقتصادية -أ

دعت الخطة اإلقتصادية اإلصالحية إلى ضرورة األنتقال من األقتصاد الريعي إلى االقتصاد 

وإقتصادية وإجتماعية، وإجراءات لمعالجة الخلل في الحساب اإلنتاجي، وتضمنت سياسات مالية 

الجاري الخارجي وبالتالي في ميزان المدفوعات، والخطة شاملة وتهدف لمعالجة جميع األزمات، على 

 .األقل كما تقدم نفسها

دعت الخطة إلجراءات وأهدافًا تدخل في التنمية البشرية والتنمية اإلقتصادية المستدامة؛ حيث 

إلى بناء "نموذج إقتصادي مؤنسن"، مع فرض ضرائب أرباح مرتفعة على االمتيازات  تسعى

واألنشطة المضرة بالبيئة، وإقتراح خطة مستدامة إلدارة النفايات الصلبة، وزيادة الرسوم على 
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السجائر، وإعادة النظر بتخمين األمالك العمومية البحرية وتحصيل أموالها وإخضاعها للضريبة على 

 .ك المبنيةاألمال

إال أن العبرة األولى واألخيرة بالتنفيذ إذ يُخشى أن تكون هذه الخطة هي وثيقة رسمية فحسب تُقدَّم 

 .للدول المانحة في مؤتمر سيدر للحصول على األموال الموعودة

باإلضافة إلى أن هذه الخطة تتضمن فرض ضرائب ورسوم جديدة تتحمل عبئها الطبقة الفقيرة  

 .ولى، وبعضها يُحبط االستثمارات وبالتالي يؤثر سلبًا على النمو االقتصاديبالدرجة األ

مؤتمر سيدر: قدمت الحكومة في مؤتمر سيدر خطة اقتصادية تسمى "البرنامج األستثماري  -ب

قطاعات، وهي: النقل، والري، والمياه، والصرف  8الوطني للبنية التحتية"، تضمنت مشاريع في 

 األتصاالت، والنفايات الصلبة، والتراث الثقافي، والمناطق الصناعيةالصحي، والكهرباء، و

  :أما مؤتمر سيدر فإنه قام على الركائز التالية 

 .أواًل: برنامج إنفاق أستثماري بالبنى التحتية

 .ثانيًا: إصالح مالي بمعدل واحد بالمئة سنويًّا

، تحديث التشريعات لعمل القطاع الخاصثالثًا: إصالحات هيكلية لتحديث اإلدارة ومكافحة الفساد و

 .وإصالحات قطاعية لتحقيق الفائدة القصوى من اإلستثمارات بالقطاعات

 .رابًعا: أستراتيجية لتطويرالقطاعات اإلنتاجية وزيادة حجم الصادرات

مليار دوالر، ينفذ على ثالث دورات، تمتد الواحدة أربع  23تبلغ قيمة البرنامج اإلجمالية نحو 

 .(ت )مبدئيًّاسنوا

 .مليارات 5.5مليارات، والثالثة  6.5ملياًرا، والثانية  11الدورة األولى قيمتها حوالي  

تقتصر تعهدات سيدر على المرحلة األولى فقط، يتالزم تقديم هذا البرنامج مع التزام الحكومة  

 . انحة المزمنةاللبنانية بتنفيذ عدد من اإلجراءات واإلصالحات تتقاطع مع مطالب الجهات الم

ال شك في أن تنفيذ مقررات وإصالحات مؤتمر سيدر سوف يكون له األثر اإليجابي الفعال على 

النهوض باالقتصاد اللبناني وتحفيز النمو عبر توفير البيئة المناسبة لالستثمارات ويزيد من التنافسية 

 البطالة والتخفيف من حدة الفقراالقتصادية، وما لألمر أيًضا من تأمين فرص عمل وبالتالي مكافحة 

  .وتحسين مستوى المعيشة

ومن إيجابيات هذا المؤتمر، حالة التضامن الدولي مع لبنان والوقوف إلى جانبه لمساعدته في 

 .أزماته
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ولكن المشكلة دائًما والتي يُخشى منها أن يقوم بعض القيمين على هذه األموال "بسرقة" بعضٍ  

المشاريع الحكومية السابقة، لذلك، سيقوم المبعوث الفرنسي، دوكان، منها كما جرت العادة في 

 .باإلشراف شخصيًّا على مشاريع سيدر

خطة ماكينزي: كلَّفت الحكومة اللبنانية الشركة العالمية "ماكينزي" بإعداد خطة اقتصادية،  -ت

جية القادرة على خلق ألف دوالر، وإن الدراسة "تبحث معمقًا في القطاعات اإلنتا 300بقيمة مليون و

 ."فرص العمل

 6دراسة "الخطة االقتصادية للنهوض"، تركز الخطة على تنمية وتطوير   وقد أصدرت الشركة 

 .قطاعات أساسية: الصناعة، والزراعة، والسياحة، والقطاع المالي، وإقتصاد المعرفة، وقطاع االنتشار

إلى  2017مليار دوالر عام  1.6محلي من تهدف الخطة إلى زيادة مساهمة الزراعة في الناتج ال 

 2017مليارات دوالر عام  4.6، ورفع حصة الصناعة من الناتج المحلي من 2025مليار عام  2.2

  .2025مليارات دوالر عام  8إلى 

 4.8وتتوقع الدراسة أن تؤدي توصياتها للقطاع المالي إلى رفع حصته من الناتج المحلي من 

  .2025مليارات دوالر عام  7.8إلى  2017مليارات دوالر عام 

وتقترح الدراسة التحول إلى اقتصاد رقمي عالي اإلنتاجية ورائد في مجال اإلبتكار، بما يؤدي إلى 

مليارات دوالر، ورفع عدد  3.8مليار دوالر إلى  1.4رفع مساهمة هذا القطاع من الناتج المحلي من 

إلى ألفي شركة،  200ة، ورفع عدد الشركات الناشئة من آالف وظيف 105ألفًا إلى  44الوظائف فيه من 

 .وتقترح تفعيل سياسة الهجرة وتفعيل نظام لتتبع المهاجرين ونسج عالقات متينة معهم

تكمن أهمية هذه الخطة في أنها صادرة عن شركة عالمية وأنها قامت بوضعها بعيًدا عن 

 .الضغوطات أو المنافع السياسية

عددت الخطط ، فإنه تجب معالجة مكامن الخلل األساسية، وهي الفساد وفي المحصلة، ومهما ت

مليارات دوالر سنويًّا، وكذلك يتسبب في إهدار ما  5وإهدار ونهب المال العام، والذي تناهز كلفته 

من إجمالي الناتج المحلي ناهيك  %10من الموازنة و %27من مداخيل الدولة و %45نسبته تقريبًا 

 .المباشرةعن الخسائر غير 

وكذلك، تجب معالجة العجز الناجم عن مشكلة الكهرباء حيث تتجاوز الكلفة اإلجمالية الستهالك 

 !%39مليارات دوالر تتحمل منها خزينة الدولة  3.35الكهرباء في لبنان الـ

  التداعيات على المشهد السياسي الداخلي
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آذار، طبعت وال تزال تطبع المشهد  14و 8يشهد الداخل اللبناني إنقسامات عمودية، ما بين قوى 

  .السياسي الداخلي ،ومما زاد الطين بَلَّة الحروب الدامية في المنطقة وعلى رأسها األزمة السورية

هذه التناقضات واالختالفات جعلت لبنان بيئة مهترئة وغير محصنة في مواجهة أية أزمة، بل على 

 .تالعكس أصبحت بيئة هي بحد ذاتها منتجة لألزما

تُوجت هذه األزمات باالستقالة اإلجبارية لرئيس الحكومة، سعد الحريري، التي أعلنها من  

، مما دفع مصرف لبنان للقيام بهندسات مالية كبَّدت خزينة 2017نوفمبر/تشرين الثاني  4الرياض، في 

  .مليارات دوالر في سبيل الحفاظ على سعر صرف ثابت لليرة اللبنانية 5الدولة أكثر من 

واتبع المصرف المركزي سياسة رفع معدالت الفوائد لإلبقاء على االستقرار النقدي مما زاد من 

أعباء كلفة الدَّْين العام، ألن الفوائد المرتفعة كانت عاماًل محبطًا لإلستثمارات، خاصة إذا أُضيف إليها 

اآلخر  ؤثر كل منهما علىغياب األستقرار السياسي، ليصبح األقتصاد والسياسة في عالقة تبادلية ي

 .ويتأثر به

، دخل عامل جديد في حلبة الصراع الدولية وما له من ارتدادات لبنانية، هو نقض 2018عام   وفي

واشنطن لألتفاق النووي اإليراني والعقوبات اإلقتصادية على إيران وأذرعها في المنطقة وفي مقدمتهم 

بظاللها على حزب هللا وعلى بيئته، وأيضا   ة ألقتحزب هللا، ومن الواضح أن العقوبات اإلقتصادي

  .على الداخل اللبناني بمجمله؛ إذ أسهمت في مفاقمة األزمة االقتصادية والمالية للبلد

ال يمكن إغفال واقع األزمة االقتصادية وال وضع المالية العامة المتردي، ولكن : خاتمة ومآالت

في تأزيم الوضع وإنزالقه نحو الهاوية هو العقوبات، التي العامل المستجد الذي يساهم مساهمة كبيرة 

ال تمس حزب هللا فحسب بل أمتدت شظاياها لتطول القطاع المصرفي برمته، عصب الحياة اإلقتصادية 

في لبنان، وإذا ما استمر هذا المسار، فال شيء يحول دون أن تتدحرج األزمة نحو االنهيار، هذا فضاًل 

أمام الدوالر في السوق الموازي للمصارف، رغم كل محاوالت مصرف  عن انخفاض سعر الليرة

  .لبنان لتجنُّب ذلك

يقف لبنان أمام سيناريوهات متعددة لحجم األنهيار: ما بين إنهيار جزئي يتمثل بتدهور سعر الليرة 

خير ة، وهذا األوتوقف الدولة عن سداد مستحقاتها كليًّا أو جزئيًّا، أو انهيار كامل على الطريقة اليوناني

مستبعد بسبب عدة عوامل في طليعتها أزمة الالجئين السوريين في لبنان والخوف من هجرتهم إلى 

من الدَّْين العام هو للمصارف اللبنانية وبسبب الموجودات  %86أوروبا واإلسالموفوبيا، وألن أكثر من 

 .2019أغسطس/آب  مليار دوالر في نهاية 38.7الخارجية لدى مصرف لبنان والتي بلغت 
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وسيبقى المشهد السياسي الداخلي كما هو عليه اآلن بإنتظار الترتيبات الجديدة والتشكالت الناجمة 

عن مخاض المنطقة. وسيبقى لبنان معرًضا لخطر اإلنهيار ما لم يحدث تغيير جذري في بنية االقتصاد 

 ......./ منقول/    .الريعي وانتقاله نحو االقتصاد اإلنتاجي

 

-التقرير األسبوعي لبنك عوده: تراجع أسعار األوروبوند مع بداية العام وسط مخاوف جيو - 8

 سياسية إقليمية

 18:42|  2020كانون الثاني  3

سياسية في المنطقة، -وسط استمرار مساعي التشكيل الحكومي وفي ظل ازدياد المخاوف الجيو 

بيوعات أجنبية صافية في سوق  2020من العام  شهدت األسواق المالية اللبنانية في األسبوع األول

سندات األوروبوند ترافقت مع تقلصات أسبوعية في األسعار، ونشاطاً خجوالً في سوق األسهم، فيما 

ظلت سوق القطع تشهد تباطؤا في حركة التحويالت لصالح الدوالر وسط تدابير استثنائية للمصارف، 

التفاصيل، اتبعت سوق سندات األوروبوند اللبنانية منحى  وفق التقرير األسبوعي لدى بنك عوده. في

سياسية، ما زاد من الضغوط على سوق ترزح -تنازلياً هذا األسبوع في ظل ارتفاع حدة التوترات الجيو

أصالً تحت وطاة تلبد المناخ السياسي وخفض التصنيف االئتماني للبنان. في هذا السياق، سجلت سندات 

دوالر. وعلى صعيد سوق  5.75ر تقلصات أسبوعية في األسعار وصلت إلى الدين المقومة بالدوال

. كما تراجع قليالً مؤشر األسعار بنسبة %7.4األسهم، سجلت أحجام التداول انخفاضاً أسبوعياً نسبته 

بفعل تراجعات في أسعار أسهم "سوليدير". وفي ما يخص سوق القطع، تباطأت نسبياً أحجام  0.4%

ح الدوالر وسط تدابير استثنائية اتخذتها المصارف مؤخراً لتنظيم عملية السحوبات التحويالت لصال

وخروج الرساميل. في موازاة ذلك، واصلت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان انخفاضها لتبلغ 

 .2019مليار دوالر خالل العام  2.4، مراكمة تقلصاً قيمته 2019مليار دوالر في نهاية العام  37.3

 سواقاأل

، لكنه عاد فسلك مسلكاً تصاعدياً %5في سوق النقد: استهل معدل الفائدة من يوم إلى يوم األسبوع بـ

يوم الجمعة وسط استمرار التحويالت لصالح الدوالر في  %12حيث أقفل على  2020مع بداية العام 

ويات كان قد وصل إلى مستسوق القطع وإن على نحو أبطأ مما كانت عليه في األسابيع السابقة، علماً أنه 

 .2019في العام  %100قياسية بلغت 

، أن 2019كانون الثاني  3في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج األولية للمناقصات بتاريخ 

( %7.50مصرف لبنان سمح للمصارف االكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثالث سنوات )بمردود 
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كانون  26موازاة ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ  (. في%9.0وفئة السبع سنوات )بمردود 

مليار ليرة في فئة السنتين )بمردود  20مليار ليرة توزعت بين  120اكتتابات بقيمة  2019األول 

(. في المقابل، ظهرت استحقاقات %8.0مليار ليرة في فئة الخمس سنوات )بمردود  100( و7.0%

مليار ليرة. وعلى المستوى التراكمي،  59ئض اسمي أسبوعي بنحو مليار ليرة، ما أسفر عن فا 61بقيمة 

اقتصرت االكتتابات اإلجمالية للجهاز المالي )المصارف ومصرف لبنان( بسندات الخزينة بالليرة على 

مليار ليرة في  28557، بالمقارنة مع اكتتابات أكبر على نحو 2019مليار ليرة في العام  17524نحو 

مليار ليرة،  12852. في المقابل، ظهرت استحقاقات بنحو %38.6انخفاض نسبته ، أي ب2018العام 

 11665مقابل فائض أكبر بقيمة  2019مليار ليرة في العام  4672مما أسفر عن فائض اسمي بنحو 

. وظل مصرف لبنان يغطّي العجز الحاصل في الطلب في السوق األولية 2018مليار ليرة في العام 

باالكتتاب بسندات الخزينة من فئة العشر  2019كما قام في الربع األخير من العام  لسندات الخزينة،

مليار ليرة. وهذا ما انعكس نمواً في محفظة سندات الخزينة بالليرة  4500بقيمة  %1سنوات بفائدة 

بعد نمو أقل بكثير في هذه  2019مليار ليرة في العام  10787المملوكة من قبل مصرف لبنان بقيمة 

 .2018مليار ليرة في العام  2361المحفظة بقيمة 

في سوق القطع: سجلت سوق القطع تراجعاً في أحجام التحويالت لصالح الدوالر هذا األسبوع في 

في نهاية تشرين الثاني  %74.7) 2008وقت بلغت فيه نسبة دولرة الودائع أعلى مستوى لها منذ أيار 

ي ظل االنكماش الحاد في الطلب التجاري على الدوالر ، وفق آخر إحصاءات مصرف لبنان( وف2019

إثر القيود التي تفرضها المصارف اللبنانية على التحاويل إلى الخارج. هذا وقد أظهرت ميزانية 

ان الموجودات الخارجية  2019كانون األول  31مصرف لبنان نصف الشهرية األخيرة المنتهية في 

 37.3دوالر خالل النصف الثاني من الشهر لتبلغ زهاء  مليون 337لدى المركزي تراجعت بقيمة 

. عليه، بلغ إجمالي تقلص الموجودات الخارجية لدى مصرف 2019مليار دوالر في نهاية كانون األول 

 .2019مليار دوالر خالل العام  2.4لبنان زهاء 

، 2020م في سوق األسهم: ظل النشاط خجوالً في بورصة بيروت خالل األسبوع األول من العا

الف دوالر في األسبوع السابق،  2294الف دوالر مقابل  2125إذ اقتصرت قيمة التداول االسمية على 

سهماً مدرجاً. وقد استحوذت  26. وجرى التداول بثالثة أسهم فقط من أصل %7.4بانخفاض نسبته 

ة لمتبقية البالغمن النشاط بينما نالت أسهم "سوليدير" على الحصة ا %61.2األسهم المصرفية على 

نتيجة  %0.4. وفي ما يتعلق بأسعار األسهم، سجل مؤشر األسعار تراجعاً طفيفاً نسبة 38.8%

تراجعات في أسعار أسهم "سوليدير". في التفاصيل، انخفضت أسعار أسهم سوليدير "أ" و"ب" بنسبة 
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األسهم المصرفية،  دوالر على التوالي. وعلى صعيد 6.75دوالر و 6.81لكل منها ليقفال على  4.8%

لتقفل  %0.4ارتفاعاً خجوالً في األسعار نسبته  ”H“ سجلت أسعار أسهم بنك بيروت التفضيلية فئة

 .دوالر 25.0على 

في سوق سندات األوروبوند: فيما مساعي التأليف الحكومي ال تزال مستمرة وفي ظل ازدياد 

داية وبوند اللبنانية مسلكاً تراجعياً في بسياسية في المنطقة، سلكت سوق سندات األور-المخاوف الجيو

وسط بيوعات أجنبية صافية. إذ سجلت سندات الدين المقومة بالدوالر تقلصات أسبوعية  2020العام 

دوالر. عليه، ارتفع متوسط المردود المثقل من  5.75دوالر و 0.25في األسعار تراوحت بين 

نقطة  184نهاية هذا األسبوع، أي بما مقداره في  %31.83في نهاية األسبوع السابق إلى  29.99%

نقطة أساس  3045نقطة أساس، من  204المثقل بمقدار  Bid Z-spreadأساس. كذلك، اتسع متوسط

نقطة أساس في نهاية هذا األسبوع. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين،  3249في نهاية األسبوع السابق إلى 

 .نقطة أساس هذا األسبوع 2420سنوات مستقراً عند ظل هامش مقايضة المخاطر االئتمانية لخمس 

https://www.annahar.com/article/1097152-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-

%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-

%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B9-

%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B3%D8%B7-

%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81 

 

 2 !: موارد مستنزفة لمستقبل غامض2019اقتصاد العراق  - 9

 .2019اقية جولة أفق في معطيات الميزانية العر

 18-02-2019 شاعر وكاتب من العراق صفاء خلف 

 آفة االموال المهدورة

ماليين موظف، لكن التقديرات تحمل الرقم  4تقول الحكومة العراقية أن عدد موظفيها يبلغ نحو 

بالعقود واالجراء اليوميين وافراد الميليشيات ضمن الحشد الشعبي ماليين، مع احتساب العاملين  7الى 

 ..والحشود العشائرية

بل يؤكد مظهر محمد صالح، المستشار االقتصادي لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، أن 

مليون  39ماليين شخص، أي اقل بقليل من ثلث السكان البالغ نحو  8المستفيدين الفعليين يبلغ عددهم 

https://www.annahar.com/article/1097152-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81
https://www.annahar.com/article/1097152-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81
https://www.annahar.com/article/1097152-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81
https://www.annahar.com/article/1097152-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81
https://www.annahar.com/article/1097152-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81
https://www.annahar.com/article/1097152-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81
https://www.annahar.com/article/1097152-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81
http://assafirarabi.com/ar/author/author-699/
http://assafirarabi.com/ar/author/author-699/
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مة. والنمو السكاني للعراق يكاد يكون االعلى في العالم اليوم مع مليون والدة سنوياً. وبدءاً من العام نس

 .سيطلق العراق سنوياً مليون خّريج غير مؤهل الى سوق العمل الُمكتظة بالبطالة 2023

فاع األعلى ، ما يجعل حصة الداخلية والد2019ترتفع قياسياً فاتورة اإلنفاق العسكري خالل العام 

في الموازنة مقارنة بكافة الوزارات، بينما تصف لجنة االمن والدفاع النيابية حجم الفساد في عقود 

 ."التسليح العراقية بأنها "توازي موازنات العراق لثالثة أو أربعة أعوام

ميغاوات من الكهرباء من إيران، حسب فصول السنة، بتكلفة  1200و 500يستورد العراق ما بين 

مليار دوالر من الغاز الطبيعي  2.5مليار دوالر في السنة. وهو يهدر حالياً ما يقرب من  1.2تقارب 

مليار قدم مكعب/ اليوم، وهي عشرة أضعاف الكمية المستوردة  1.55سنوياً نتيجة لحرقه، ما يعادل 

 .من إيران

ألف شخص.  122على أساس  2018احتسبت معاشات عديد العناصر الميليشياوية ضمن موازنة 

في قاطع عمليات سامراء الذي يهيمن  –عنصر ميليشياوي  6500زادت باضافة  2019وفي موازنة 

وجرى استحداث درجات وظيفية للحشود العشائرية، فضالً عن زيادة فاتورة  –عليه اتباع الصدر 

 منسوبي المعاشات الى الثلث مع قرار الحكومة مساواة رواتب عناصر "الحشد الشعبي" برواتب

 .االجهزة الرسمية بوزارتي الداخلية والدفاع

سترتفع قياسياً ايضاً، ما جعل الداخلية والدفاع االعلى  2019فاتورة االنفاق العسكري خالل العام 

موازنة من بين الوزارات. وتصف لجنة االمن والدفاع النيابية حجم الفساد في عقود التسليح العراقية 

 ."العراق لثالثة أو اربعة اعوامبأنها "توازي موازنات 

 فاتورة باهظة

ألف متقاعد  13.5مليون متقاعد سنوياً. تستقطب الشبكة  3.7تدفع الحكومة معاشات تقاعدية لنحو 

دوالراَ  120الى  70سنوياً فضالً عن مليوني عاطل ضمن "الحماية االجتماعية" التي تدفع ما بين 

 .شهرياً لكل عاطل

ألف موظف سنوياً ورفع  50إلنهاء سياسة التوظيف الحكومي عبر تسريح يضغط البنك الدولي 

الدعم عن الحاجات االساسية. لكن مطالباته تصطدم بسياسة التوظيف الزبائنية التي تتبعها أحزاب 

السلطة لرفع شعبيتها وتوسيع نفوذها، فضالً عن اعتماد المجتمع االستهالكي على اقتصاد الدولة 

 .المباشر

االجراءات الحكومية فاشلة تماماً في مكافحة الفساد وتخضع البتزاز الميليشيات النافذة في عموم 

البالد. وكخطوة يائسة مضافة أعلن رئيس الحكومة الحالي عادل عبد المهدي عن تشكيل ما سماه 



  M E A K-Weekly Economic Report                                                    م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي                 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                                        الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري األستاذ 

27 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                                                                       سورية  12341دمشق ص ب 

عات روتينية، ابـ"المجلس االعلى لمكافحة الفساد". وهو بدا بوثيقته وكأنه لجنة موظفين منتدبين الجتم

 .بينما تبخرت لجان الخبراء الدوليين الذين انتدبهم رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي

اغتال مسلحون ازهر الياسري، مدير عام ديوان الرقابة  2018في أوائل كانون االول/ ديسمبر 

موز/ مام منزله في تالمالية، الذي تسنّم المنصب خلفاً للمدير السابق إحسان كريم الذي اغتيل ايضاً أ

 .2018يوليو 

 بالد الفقراء الغنية

في المئة من حجم السكان المتزايد، فيما نسب الفقرمرتفعة:  16تواجه الحكومة معدل بطالة بنسبة 

 41.2في المئة على المستوى الوطني، وأما في المحافظات التي تأثرت بـ"داعش" فتصل إلى  22.5

بلداً )بحسب  180من أصل  169لدان االكثر فساداً محتالً المرتبة في المئة، والعراق مصنف بين الب

 .(منظمة الشفافية العالمية في تقريرها األخير

مليار دوالر، اال ان فاتورة توفير  7 – 6وعلى الرغم من أن مبيعات النفط تتراوح شهرياً بين 

 1200و 500يستورد العراق ما بين  الوقود والغاز الطبيعي النتاج الكهرباء تستنزف ارباح النفط. مثالً،

مليار دوالر في السنة. وهو  1.2ميغاوات من الكهرباء من إيران حسب فصول السنة بتكلفة تقارب 

مليار  1.55مليار دوالر من الغاز الطبيعي سنوياً نتيجة لحرقه، ما يعادل  2.5يهدر حالياً ما يقرب من 

 .مستوردة من إيرانقدم مكعب/ اليوم، وهي عشرة أضعاف الكمية ال

في تقريرها السنوي إن "المراجعة اإلحصائية  (BP) تقول عمالق الصناعة النفطية البريطانية

مليون قدم  154اظهرت بأن صادرات الغاز من إيران إلى العراق بلغت  2018للطاقة العالمية لعام 

 ."(في المئة من إمدادات الغاز العراقية الحالية 13مكعب في اليوم )

دوالر  5.42دوالر لكل ألف قدم مكعب، مقارنة بـ  11.23يشتري العراق الغاز اإليراني بسعر 

دوالر دفعتها الكويت للغاز الطبيعي المسال،  6.49دفعتها ألمانيا لشراء غاز أبعد مسافة، من روسيا، أو 

 .دوالر دفعتها اليابان مقابل الغاز الطبيعي المسال 7.82أو حتى 

في المئة من تقديراته إلعادة إعمار المناطق المدمرة بعد استعادتها من  1بتأمين فَِشَل العراق 

مليار دوالر، على الرغم من عقد مؤتمر الكويت  100 – 80"داعش"، والتي تتراوح كلفتها بين 

للمانحين. فيما اظهر ما ُسمي بـ"الخطة الوطنية العادة االعمار والتنمية" عطب التصورات الحكومية 

 .مادها على تقديرات سطحية لعمق األزمة واتساعهاواعت
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وتضع الحكومة العراقية واالمم المتحدة والمنظمات الدولية المساندة والمانحة ومنها البنك الدولي، 

اعوام العادة االعمار شرط "االستقرار التام" و"التوظيف الرشيد  10سقفاً طويل االمد يمتد الى 

 لالموال" والحد من الفسا

http://assafirarabi.com/ar/24426/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B

3%D9%81%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&utm_campaign=33a7ce6526-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_02_09_13&utm_medium=email&utm_term=0_2659ba47e2-33a7ce6526-70844441 

 

 

 

http://assafirarabi.com/ar/24426/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&utm_campaign=33a7ce6526-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_02_09_13&utm_medium=email&utm_term=0_2659ba47e2-33a7ce6526-70844441
http://assafirarabi.com/ar/24426/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&utm_campaign=33a7ce6526-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_02_09_13&utm_medium=email&utm_term=0_2659ba47e2-33a7ce6526-70844441
http://assafirarabi.com/ar/24426/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&utm_campaign=33a7ce6526-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_02_09_13&utm_medium=email&utm_term=0_2659ba47e2-33a7ce6526-70844441
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 : االقتصاد السوري –رابعاً 

مشروع نظام جديد يمس مصالح العاملين في الدولة أعلن عن طريق الصحف . واكيد سيلقى  - 10

  . اهتمام لعالقته بالعاملين في الدولة وتوصيف أعمالهم

 . وقد وجدت النص التالي المتعلق بالموضوع انقله كما نشر

  ... هكذا سيصبح الترفع الوظيفي في سورية

نتظر مراقبون أن يحدث مشروع نظام المراتب الوظيفية، الذي طُرح في أروقة الحكومة، ثم بات 

في عهدة وزارة التنمية اإلدارية، قفزة مهمة على مستوى إصالح عالقة العاملين في القطاع العام 

 .بمؤسساتهم

نظام المراتب الوظيفية يهدف إلى تطوير واقع اإلدارة العامة ويبني هؤالء وجهة نظرهم على أّن 

في سورية ورفع سوية أداء العاملين في القطاع العام من خالل الربط بين األداء والكفاءة من جهة، 

وبين األجور وتولي المواقع الوظيفية من جهة أخرى، وبما يسهم في تحسين الكفاءة واالرتقاء الوظيفي، 

وع على تحقيق المساواة العادلة وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين في الدولة، حيث يركز المشر

وسيحدد هذا النظام لكل وظيفة أو موقع إداري مرتبة وظيفية يُشترط على العامل أن يكون حاصالً 

 .عليها لكي يحق له شغل تلك الوظيفة أو الموقع اإلداري

ال يتجزأ من القانون األساسي للعاملين في الدولة ،  وسيكون مشروع نظام المراتب الوظيفية جزءً 

و يقترح تصنيف العاملين في الدولة وفق أربع فئات وكل فئة تتضمن عدداً من المراتب والدرجات، 

على أن يتم الترفع الوظيفي من مرتبة إلى أخرى ضمن الفئة الواحدة بناًء على شروط معينة تتعلق 

درجة تأهيله وسنوات خدمته باإلضافة إلى تقييم أداءه، مع اإلشارة إلى بكفاءة العامل ومستوى أدائه و

أن إشغال العامل لمرتبة أعلى من مرتبته يتيح له عدة مزايا، منها حصوله على زيادة في األجر، 

وتأهيله للترشيح لمواقع إدارية أعلى، إضافة إلى فتح سقف أجر مرتبته إلى سقف أجر المرتبة األعلى، 

 .حتفاظه بالمرتبة التي وصل إليها في حال نقله إلى جهات عامة أخرىفضال عن ا

ويميّز مشروع النظام بين الترفيع الدوري )كل عامين( وبين الترفيع الوظيفي، كما سيضع آلية 

 .لتقييم العاملين باالعتماد على التقييم متعدد األقنية

ى أن المشروع يقترح تسوية وبخصوص العاملين القائمين على رأس عملهم تشير المصادر إل

أوضاعهم بتحديد مراتبهم اعتماداً على عدد من المعايير الموضوعية، التي يجب أال تؤثر سلباً على 

مكتسباتهم الحالية والسيما فيما يتعلق باألجور والتعويضات واستمرارهم على رأس عملهم في أدائهم 

 .لمهامهم المكلفين بها قبل تطبيق النظام المقترح
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يرى خبراء في التنمية اإلدارية، أن مشروع نظام المراتب الوظيفية يهدف إلى تطوير واقع و 

اإلدارة العامة في سورية، ورفع سوية أداء العاملين في القطاع العام الحكومي من خالل الربط بين 

ي ا يسهم فاألداء والكفاءة من جهة وبين األجور وتولي المواقع الوظيفية القيادية من جهة أخرى، وبم

تحسين الكفاءة واالرتقاء الوظيفي، حيث يرتكز هذا المشروع على تحقيق المساواة العادلة وإرساء مبدأ 

 .تكافؤ الفرص بين العاملين في الدولة

ويركز هؤالء على ضرورة توافق قانون العاملين الجديد مع مشروع نظام المراتب الوظيفية، 

دارة الكوادر البشرية واألدوات التي يمكن من خاللها تطوير وأهمية إيجاد إطار توجه للعمل على إ

 .العمل لألداء الوظيفي الحالي

و ذلك يتطلب إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة جملة من التشريعات واللوائح التنظيمية المبنية على 

رغوب الم دراسات الوضع الراهن للوظيفة العامة، بحيث يجري االنتقال تدريجياً إلى الوضع الجديد

مع ضمان حقوق العاملين في الدولة، وضرورة تحفيزهم على إنجاز المهام الموكلة إليهم على أفضل 

وجه، وإيجاد معايير واضحة الختيار أصلح المرشحين لشغل الوظائف، وبخاصة وظائف اإلدارة العليا 

 .وتعريف المسارات الوظيفية وما يرتبط بها من برامج التأهيل والتدريب

بر الخبراء أن تطوير الوظيفة العامة من أهم األسس التي تبنى عليها برامج اإلصالح اإلداري ويعت

والمؤسساتي، مبينين أن الوظيفة العامة اليوم تعاني من مجموعة من الصعوبات التي تتعلق بساللم 

 .األجور والتعويضات، ومن تخطيط وإدارة الموارد البشرية

وظيفية بمثابة الئحة تنفيذية للمواد الواردة في قانون العاملين األساسي كما يرون أّن دليل المراتب ال

اختيار هي المعيار األول ب -وفق هذا الدليل–المتعلقة بالتعيين واإلسناد والترقية، مبينين أن الجدارة 

الموظف لشغل الوظيفة، ويصنف هذا الدليل الوظائف ويجمعها ضمن الفئات المنصوص عنها في 

فق نظام المراتب الوظيفية كما يقرر ويحدد المدد الزمنية للبقاء في المرتبة الوظيفية كحد القانون و

أعلى وأدنى وللنظام جداول مالية مقابلة تحدد الدرجة المالية لكل مرتبة، و يقوم على بناء مصفوفة 

ة الحالية، ن الثقافمعايير إدارية وتقويم أداء كمية ووصفية من أجل تغيير مفهوم تقويم األداء وتحريره م

 .ومن ثم التعليق الفوري ألسس التقويم الحالية وتعطيل المواد الحاكمة لها في القانون واألنظمة المرعية

ويشتمل الدليل على وصف وتصنيف الوظائف العامة كالوصف العام للوظيفة والواجبات 

لها مبني على ترتيب الوظائف وشاغوالمسؤوليات، وإعادة تقييم الوظائف العامة انطالقاً من نظام تقييم 

 .الخ…ضمن فئات موصفة بمجموعات عامة ونوعية
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كل ذلك سينعكُس حكماً على المالك العددي والنظام الداخلي لكل جهة عامة تعديالً وتطويراً منطقياً 

بهدف معالجة تضخم الجهاز الحكومي وتفعيله من خالل الموائمة واالستجابة المتبادلة بين المعطيات 

الثالثة التالية )كتلة الموظفين العاملين في الجهة العامة، ومهام الجهة العامة وأهدافها، والوحدات 

اإلدارية المكونة لها( وأن تقوم كل جهة بوضع خطة إستراتيجية تتضمن رؤيتها وأهدافها مع تحديد 

ن ذلك ى خبراء وأن يقترالوظائف الجديدة، واالحتياجات التي تتطلبها الحركة الوظيفية ومدى الحاجة إل

 نهى علي –ثورة أون الين     .بوضع الخطط التنفيذية الالزمة لتحقيقها

 

 الفرص الضائعة   (63حديث األربعاء االقتصادي رقم ) - 11

بدون أي إضافة للطاقات الموجودة وبدون أية رؤوس أموال جديدة وبدون إدخال أي تقانات 

صاد الوطني وللمجتمع السوري بمجرد تحويل الفرص الضائعة إضافية، هل يمكن تحقيق منافع لالقت

 إلى مكاسب وعوائد، بكل بساطة نعم ولكن كيف ومتى وأين؟.

 فيما يلي بعضاً من هذه الفرص الضائعة:

. كم من خريجي الجامعات والمعاهد وأصحاب المهن ممن يعملون في أعمال بعيدة تماماً عن 1

تدربوا عليه سواًء في مؤسسات )القطاع العام أو الخاص( بمجرد اختصاصاتهم األصلية وما تعلموه و

الصدفة أو الفرصة المتاحة أو الضطرار أو سوء إدارة الموارد البشرية )هل هناك إحصائية دقيقة عن 

نسبة مهندسي المدني والميكانيك والكهرباء مثالً )وهو اختصاص مهم ونادر عادةً( الذين يعملون في 

 ...(. -دعاية  –محاسبة  -تصاصهم بأي صلة )تجارة مفرقأعمال ال تمت الخ

 ...(. -فلسفة –تربية  -جغرافية -وهذا ينسحب ألغلب االختصاصات الجامعية النظرية )تاريخ

فما هي القيمة المضافة المتحققة لالقتصاد الوطني والمجتمع إذا استطاع كل صاحب اختصاص 

ة ورغبة إنها بال شك كبيرة جداً وهائلة ألن نجاح علمي أن يعمل في المجال الذي درسه عن قناع

 األعمال يكمن في التخصص واإلتقان ومحبة العمل.

الوقود )البنزين( مثالً باإلضافة للتلوث والزحمة الناتج عن تجول سيارات التكسي   . كم هو هدر2

قدم العالم المت العامة في شوارع المدن الرئيسية بدون توقف بحثاً عن زبون، في حين أن أغلب دول

تخصص مواقف لهذه السيارات في زوايا الشوارع الرئيسية وهذا اإلجراء المتاح لو تم اعتماده لقلب 

 هذه الخسائر إلى عوائد.

. كم هناك من فوائد عندما يتم إغالق بعض الشوارع الرئيسية في يوم العطلة األسبوعية )الجمعة( 3

كان للتنزه واأللعاب وبخاصة لألسرة واألطفال وبإشراف من ( ساعات وتحويلها إلى م5-4مثالً لمدة )
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البلديات والجمعيات األهلية )هذا المكان يصبح في هذا الوقت حديقة بدون دفع أي مبلغ إلنشاء حديقة 

 أو متنفس لألسرة( وهو متبع في أغلب العواصم األوروبية(.  جديدة

الرئيسية فارغة في فترة بعد الظهر وهي موجودة في . غالباً ما تكون باحات المدارس في المدن 4

أماكن رئيسية مهمة ويمكن االستفادة منها ضمن ضوابط معينة لتكون مرآب للسيارات في هذه الفترة 

 )مما يؤدي إلى ربح مرآب جديد دون تحمل أي استثمار جديد(.

استفادة على األقل لتسيير . ما هو مبرر ترك سكة قطار جاهزة للعمل لسنوات طويلة دون أية 5

 -طناق –سرغايا  -عربات لخدمة المناطق التي يمر بها أو إعادة تفعيلها سياحياً مثل قطار الزبداني 

 درعا.

 إنها مجرد هواجس وخواطر اقتصادية واجتماعية مفيدة لبلدنا دون أية استثمارات جديدة.

 القتصادية السوريةالعيادة ا  كتبه: د. عامر خربوطلي  .15/1/2020دمشق في 

 

الرئيس األسد يصدر مرسوماً بتشديد عقوبة إذاعة أو نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو  - 12

 وهمية إلحداث تدني أو عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية

 18-01-2020 سانا-دمشق 

 309بتعديل المادة القاضي  2020لعام  4أصدر السيد الرئيس بشار األسد المرسوم التشريعي رقم 

 .وتعديالته 1949لعام  148من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 

 :وفيما يلي نص المرسوم التشريعي

 4المرسوم التشريعي رقم 

 رئيس الجمهورية

 بناء على أحكام الدستور

 يرسم ما يلي

 (1المادة )

وتعديالته  1949لعام  148لتشريعي رقم من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم ا 309تعدل المادة 

 ..لتصبح على النحو اآلتي

يعاقب باالعتقال المؤقت وبغرامة من مليون إلى خمسة ماليين ليرة سورية كل من أذاع أو  -1

نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية 
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أو عن طريق الشبكة المعرفة بقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة  208ة والثالثة من الماد

أو بأي وسيلة أخرى إلحداث  2012لعام  17الجريمة المعلوماتية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 

التدني أو عدم االستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو 

 .الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع األسناد ذات العالقة بالثقة المالية العامةلزعزعة 

 .للمحكمة أن تحكم بنشر الحكم -2

 (2المادة )

 .ال تطبق األسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها في المادة السابقة -1

 في المادة السابقة في جميع أدوار التحقيق ال يجوز إخالء السبيل في الجرائم المنصوص عليها -2

 .والمحاكمة

 (3المادة )

 .ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

 .ميالدي 2020-1-18هجري الموافق لـ  1441-5-23دمشق في 

 رئيس الجمهورية                        

 بشار األسد                            

https://www.sana.sy/?p=1090740 

 

وضع اآللية التنفيذية لتطبيق المرسومين بخصوص التشدد بالعقوبات للمتعاملين بغير الليرة أو 

 نشر مزاعم كاذبة إلحداث عدم استقرار في سعر صرفها

 18-01-2020 سانا-دمشق

مجلس الوزراء ضم وزراء الداخلية والعدل واإلعالم واالقتصاد والتجارة وضع اجتماع في رئاسة 

/ 4/و/3الخارجية ومصرف سورية المركزي اآللية التنفيذية للتطبيق المباشر للمرسومين التشريعيين /

اللذين أصدرهما السيد الرئيس بشار األسد اليوم بخصوص التشدد بالعقوبات لكل من يثبت تعامله بغير 

 .السوريةالليرة 

وتناول االجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء األبعاد القانونية واالقتصادية 

والنقدية واإلعالمية للمرسومين إضافة إلى الخطوات التنفيذية الفورية التي سيتم اعتمادها لتنفيذ 

طلق الوطنية العليا من من مضمونهما والتأكيد على كفاءة مؤسسات دولة القانون بما يصب في المصلحة

إدراك األهمية القصوى الستقرار قيمة العملة الوطنية وسعر صرفها على المستوى االقتصادي 

https://www.sana.sy/?p=1090740
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وجاهزية المؤسسات القضائية والعدلية والجهات المختصة لالضطالع بمسؤوليتها لمنع أي تعد على 

عون تهاون مع االنتهازيين الذين يسقيمة العملة الوطنية وتطبيق أشد العقوبات بحق المخالفين وعدم ال

 .لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة الوطنية

وتم التركيز على أهمية المنعكسات اإليجابية لتطبيق المرسومين على االقتصاد الوطني والوضع 

المعيشي للمواطنين والقوة الشرائية للعملة الوطنية في ظل الحرب االقتصادية والحصار على الشعب 

 .دولة السوريةوال

وتم التأكيد على أن المرسومين رسالة عن سيادة الدولة وتعاملها بشكل مسؤول وقانوني في محاربة 

كل أذرع الحرب االقتصادية التي يتعرض لها الشعب السوري وإغالق الثغرات التي يمكن ألعداء 

بار غير ويج السلبي ونشر أخالدولة النفاذ منها وخاصة الصفحات والمواقع اإللكترونية التي تلجأ للتر

 .واقعية بهدف المضاربة على الليرة السورية

وفي تصريح للصحفيين أكد وزير االقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن 

المرسومين يهدفان لتعزيز الثقة بالليرة السورية وجعلها الوسيلة الوحيدة للتعامل التجاري وتخفيض 

ع األجنبي والحد من عمليات المضاربة التي تعتبر ذراعاً من أذرع الحرب االقتصادية الطلب على القط

 .التي تستهدف سورية

بدوره أشار معاون وزير العدل القاضي تيسير صمادي إلى التنسيق بين وزارتي العدل والداخلية 

تواصل فحات الومصرف سورية المركزي لمالحقة المتالعبين بقيمة العملة الوطنية والمضاربين وص

 .االجتماعي التي تنشر تسعيرات حول الليرة السورية مغايرة للواقع

https://www.sana.sy/?p=1090872 

 

 مفاجأة ساّرة لكل موظّف.. رفع الحّد األدنى المعفى من ضريبة الدخل - 13

 :الخبير السوري 

في وزارة المالية، بأنه تتم دراسة إعادة النظر في الحد األدنى المعفى من كشف مصدر مسؤول 

ضريبة الدخل للرواتب واألجور، وأن الوزارة تبحث العديد من الخيارات لتنفيذ هذا التوجه بما يحقق 

فائدة وعدالة أكثر بين مختلف فئات وشرائح الموظفين..وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة الوطن السورية 

 .يومال

https://www.sana.sy/?p=1090872
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أن ضريبة  إلى  –في حديث للصحيفة ذاتها  –ولفت األستاذ بكلية االقتصاد الدكتور زكوان قريط 

بالمئة من أجور بعض  20الدخل إلى جانب االقتطاعات المختلفة من الرواتب واألجور باتت تتخطى 

بة لنظر في ضريشرائح العاملين في الجهات العامة، وهو ما يمثل حالة غير منطقية، ويستدعي إعادة ا

الدخل المطبقة على رواتب الموظفين، ومنه مراجعة الحد األدنى المعفى لرواتب الموظفين، بما يحقق 

النفع من الزيادة األخيرة على الرواتب واألجور، وخاصة أن هذه الزيادة ترافقت مع إدخال التعويض 

 .المعيشي في أصل الراتب

ة الدخل لحدود الحد األدنى من أجور بداية التعيين ألقل واقترح رفع الحد األدنى المعفى من ضريب

فئة من العاملين بالدولة، وهو ما يمثل نوع من العدالة بحيث يكون هذا الحّد األدنى لبداية التعيين كله 

ألف ليرة، وأن تتجه الوزارة للبحث عن مطارح ضريبية جديدة  47معفى من ضريبة الدخل، وهو نحو 

ب الضريبي الواسعة من خالل التالعب بالبيانات المالية المقدمة للماليات، وأن ومعالجة حالة التهر

تحّدث الدوائر المالية من آليات عملها ريثما يتم االنتهاء من تطوير التشريعات الضريبية التي يجري 

 .العمل عليها في وزارة المالية

ناوي أن هذه الخطوة في وزارة من جانب، اعتبر نقيب نقابة المهن المالية والمحاسبية زهير تي

المالية مهمة جداً، ألن شريحة العاملين في الجهات العامة باتت تمثل الحلقة األضعف لجهة معدل 

ضريبة الدخل التي تتقاضاها الدوائر المالية، وخاصة أن أجور العاملين في الجهات العامة واضحة 

تالعب، وأنه في حال إضافة هذه الضريبة  ويمكن اقتطاع الضريبة منها بسهولة من دون أي تهرب أو

بالمئة للتأمينات االجتماعية يصبح حجم االقتطاع الشهري كبير نسبة للراتب ومؤثر  7لما يتم اقتطاعه 

في أصحاب الدخول المحدودة، رغم أهمية التأمينات االجتماعية للعاملين والتي يستردونها على شكل 

 .معاشات بعد التقاعد

ورفع الحد األدنى المعفى من ضريبة الدخل للعاملين والموظفين لن يؤثر في وبين أن تعديل 

واردات الدوائر المالية، ألن الضرائب المؤثرة هي ضرائب كبار المكلفين، وبعضهم ال يقدمون بيانات 

مالية ودفاتر صحيحة عن حجم نشاطهم االقتصادي من شركات ومؤسسات تجارية وصناعية.. وغيرها 

 .االقتصادية المختلفةمن األعمال 

وعن الحّد المناسب من الراتب الذي يمكن إعفائه من الضريبة، بين أنه يمكن مضاعفة الحد المعفى 

 http://syrianexpert.net/?p=44699  …ألف ليرة 15ألف ليرة بدالً من  30الحالي ليصبح 

http://syrianexpert.net/?p=44699
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رديف فوق العادة لتعزيز عمل المصارف في ”..مشاريع الفقراء” جديد داعم لـ” بيت مال“ - 14

 ..السوق السورية

 :الخبير السوري 

ال تقود الحراك االقتصادي المحلي شركات كبيرة ومؤثرة )بصرف النظر عن شكلها القانوني(.. 

اريع المتوسطة والصغيرة بالمئة من النشاط االقتصادي تقوده المش 97-95هذه حقيقة أولى، ثم إن هناك 

والمتناهية الصغر.. حقيقة ثانية، وليست مشكلة التمويل هي العقبة الوحيدة، التي تحول دون التوسع في 

هذه المشاريع، بل من يضمن المقترضين، وعالَم تكون الضمانات، ومن هي المشاريع األَولى 

ن، بدورها التمويلي، طوال العقدين الفائتيباإلقراض، ولماذا لم تستطع المصارف الخاصة والعامة القيام 

 .!على الرغم من تراكم أموالها الجاهزة لإلقراض؟

من يقرض؟ يكافئ سؤاالً نظيراً: من يضمن؟ هذان السؤاالن ولّدا حاجة لضمان تلك المخاطر التي 

مان ضغالباً ما ترافق عملية اإلقراض، وهكذا أُحدثت مؤسسة ضمان مخاطر القروض، التي ستتولى ال

لتلك القروض الممنوحة من المصارف، ما سيشّجع الطرفين )المصارف، المقترضين( على الذهاب 

باتجاه نقطة تالقٍ تُضمن عندها حقوق كل منهما، فماذا عن هذه المؤسسة.. دورها، خدماتها، رأسمالها، 

 .خطط وبرامج عملها؟

 ..تسهيل اإلقراض

المقترضين، فهي تطلب ضمانات ال تجدها عند ليست المصارف على توافق مع متوسطي وصغار 

هؤالء، وتفضل القروض االستهالكية والخدمية، والتعامل مع عميل واحد ذي مالءة مالية عالية، 

ويرغب بقرض كبير، على أن يكون مثل هذا القرض موزعاً على عشرات، وربما مئات، المقترضين، 

ما يقول المدير التنفيذي للمؤسسة مأمون كاتبة، لذا فإن نسبة عمالء المصارف من هذه الشريحة، حسب

ال تتجاوز األربعة بالمئة من إجمالي عمالئها، وهنا تبرز أهمية رفع هذه النسبة، ألن مزيداً من اإلقراض 

لمثل هذه المشاريع، يعني مساهمة أعلى في االقتصاد الوطني، وكفاءة استثمارية كبيرة، وتسريعاً 

اً لفائض العمالة، فجوهر عمل المؤسسة يتمثل بضمان هذه القروض لدى لمعدالت التشغيل، وامتصاص

 .المصارف

 الشرائح المستهدفة

ستتجه المؤسسة إلى شرائح كثيرة من المقترضين المستهدفين، بيد أنها ستركز، وفقاً لكاتبة، على 

اج الطاقات نتقطاعات التصنيع الزراعي، والسيما تلك التي تعتمد على تقنية معينة، وعلى مشاريع إ

المتجددة والبديلة، ثم المشاريع التي تمتلك براءات اختراع، والتي تعمل في البرمجيات والتقانة، حيث 
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التكاليف منخفضة والعوائد عالية، كذلك المشاريع العلمية المهنية لألطباء والمهندسين والفنيين 

لمؤسسة، في وقت الحق، إلى التعاطي وغيرهم، وتلك المشاريع المدعومة من الدولة، وال بد أن تتجه ا

 ..مع الجهات التي تدرب وتؤهل رواد األعمال، ضمن اتفاقيات إطارية محددة

 ..تقبل ما ال تقبله المصارف

تمكن المؤسسة المشاريع المتوسطة والصغيرة من النفاذ إلى التمويل، فهي تقبل منها ضمانات ال 

المشاريع الضمانات العقارية واألصول، وهنا تقبل  تقبلها المصارف، إذ ربما ال تتوافر لدى هذه

المؤسسة من العميل اسماً معروفاً في السوق، وأدوات وعدد العمل، أو ربما بيتاً على الشيوع، إضافة 

إلى دراسة الجدوى ورواج المنتجات والخدمات، وغيرها من الضمانات التي ال تخلو من المخاطر، 

ة في مجال اإلقراض )إن ضابط االئتمان السيئ هو من يمنح القرض فالمؤسسة تتبنى القاعدة المعروف

وعينه على الضمان(. ولكن حصول المقترض على المال ال يكفي إلنجاح المشروع، إذ ال بد من تأهيله 

وتدريبه على اإلنتاج واإلدارة والتسويق، لذا ستعتمد المؤسسة على هيئة تنمية المشروعات الصغيرة 

 .هذا الموضوع، دون التدخل في المشروع أو التمويلوالمتوسطة لتولي 

 مؤسسة خاصة

يشير كاتبة إلى أنه قبل إحداث المؤسسة كان هناك أكثر من تصّور بشأنها، كأن تكون مثالً تابعة 

لوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية، ثم استقرت األمور بتصنيفها مؤسسة خاصة أُحدثت بموجب 

دفع الضرائب والرسوم لمصلحة وزارة المالية، التي رفضت إعفاءها منها، ، وت2016لعام  12القانون 

مليون سهم،  50وهي شركة مغفلة مقرها دمشق، ورأسمالها خمسة مليارات ليرة سورية، موزعة على 

 .ليرة 100قيمة كل سهم 

، والمصارف الخاصة %41.16وتساهم في رأسمال المؤسسة المصارف العامة الستة بـ 

، ويتألف مجلس إدارتها من سبعة أشخاص، %4.56والمؤسسات المصرفية االجتماعية بـ، %54.6بـ

ستة من المصارف، وواحد من مؤسسات التمويل الصغير، إضافة إلى مندوب عن وزارة االقتصاد، 

 .وآخر عن مجلس النقد والتسليف، ويرأس المجلس المدير العام للمصرف الزراعي

 ما الذي ستقّدمه..؟

المؤسسة على قاعدة مهمة، وهي أنه عندما يصبح المشروع مكفوالً منها، سيقل الخطر  يرتكز عمل

على المصرف المانح للقرض، وبالتالي ستنخفض تكلفة التمويل على العميل، علماً أن عمولة المؤسسة 

 ىستكون بحدود اثنين بالمئة، وهكذا سيفّعل أداؤها تمويل اإلنتاج، وهنا يلفت خبراء اقتصاديون إل
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ضرورة أال تكون نسبة مشاركة المؤسسة في المخاطر، عند تأخر العميل عن السداد أو تعثره، عالية، 

 .من إجمالي قيمة القرض %80-60علماً أن متوسط مثل هذه النسبة حول العالم هو بحدود 

ي ف وتعّد الجدارة االئتمانية للمشاريع الطالبة للتمويل من أهم الشروط الالزمة لنجاح المؤسسة

عملها، ألن هذه الجدارة تعني أول ما تعني قدرة العميل على سداد القروض المترتبة عليه في فترات 

استحقاقها، وهذا يستدعي التقييم الدقيق للمشاريع، والوقوف على بياناتها المالية بدقة، حيث يتسنى 

باح، يرادات وتوليد األرللمؤسسة من خالل ذلك معرفة الموقف المالي للمشروع، وقدرته على تحقيق اإل

وهكذا.. فالمشاريع الناجحة تعني بالنسبة للمؤسسة مخاطر أقل، ونجاحاً أكبر، يجعالنها قادرة على 

 ..ضمان مخاطر المزيد من قروض المشاريع المختلفة

 ..يبقى أن

ة لويأتي إحداث هذه المؤسسة في سياق الجهود الحكومية الرامية إلطالق العملية اإلنتاجية لمرح

ما بعد الحرب، عبر توفير البيئة التشريعية والتمويلية للمشاريع المتوسطة والصغيرة، التي يعول عليها 

في تحريك عجلة اإلنتاج، وكانت المؤسسة أعطت الحكومة، نهاية العام الفائت، موعداً بإطالق أنشطتها 

زي إطالق إشارة البدء في رسمياً قبل نهاية الشهر الجاري، وحالياً تنتظر من مصرف سورية المرك

  البعث…نشاطها، بعد أن استكملت بنية عملها تنظيمياً وإدارياً 

http://syrianexpert.net/?p=44695 

 

 أمام مجلس الشعب” حقائق السوق والصندوق ” الوزير النداف وحديث عن   - 15

 :الخبير السوري 

عاطف النداف أن الوزارة ضبطت عملية توزيع   أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك

كميات الطحين على المخابز العامة وهناك نحو ألفي مخبز خاص يتم توزيع الطحين عليها ويتم بيع 

مبينا أن ألف ليرة  300النظامية أكثر من   ألف ليرة بينما سعره في السوق غير 18طن الطحين لها بـ 

صالة جديدة تابعة للسورية للتجارة تضاف إلى ألف صالة موجودة  227الوزارة افتتحت العام الماضي 

لديها سابقا ويتم السعي إلحداث صاالت في الوزارات والوحدات االدارية والبلديات بالمحافظات لتقديم 

 .فقيالمواد األساسية للموظفين وتسيير سيارات جوالة لزيادة االنتشار اال

وكشف الوزير النداف أن الوزارة بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية وقعت عقدا 

ألف طن سكر وهناك عقد قيد التوقيع الستيراد الرز وغيره من المواد االساسية بينما يقوم  40الستيراد 

http://syrianexpert.net/?p=44695
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الحقا بزيادة عدد  المصرف المركزي بتمويل المواد االساسية المستوردة مؤكدا أن الوزارة ستقوم

المواد المدعومة على البطاقة الذكية وكمياتها مثل الزيت والطون والسردين التي تم توقيع عقود 

 .الستيرادها

وفيما يتعلق بالضبوط أشار الوزير النداف إلى أن عدد الضبوط التموينية وصل العام الماضي إلى 

ألف عينة في مخابر الوزارة  17ه وتم فحص ألف ضبط في العام الذي سبق 31ألف ضبط مقارنة بـ  41

 14مؤكدا أهمية تعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطنين الفتا إلى أنه يجري العمل على تعديل القانون رقم 

لحماية المستهلك عبر التشدد في العقوبات على المخالفين وكذلك تعديل قانون التعاون  2015لعام 

 .التعاونية االستهالكية لدعم عمل السورية للتجارةاالستهالكي لالستفادة من الجمعيات 

وفي رده على مداخالت أعضاء المجلس أشار الوزير النداف إلى أن الوزارة سبق واتخذت قرارا 

يقضي بسحب كل صاالت المؤسسة السورية للتجارة من االستثمار وجعلها خاضعة إلدارة الوزارة 

من عقود االستثمار غير نظامية مبينا أن مشروع األتمتة  وفقا للقوانين واألنظمة النافذة ألن كثيرا

 .المتعاقد عليه من قبل الوزارة يجري تنفيذه بهدف تطوير آلية عمل السورية للتجارة

ولفت الوزير النداف إلى أن وضع االستراتيجيات يحتاج إلى االستقرار على أرض صلبة ولكن 

إلى حلول إسعافية حسب المتغيرات يتم العمل في ظل ظروف حرب عسكرية واقتصادية شرسة نحتاج 

ساعة مشيرا إلى أن هناك دوال بالمنطقة مسموح لها االستيراد وال توجد عليها  24عليها على مدار الـ 

عقوبات وال جمارك ارتفعت فيها األسعار ضعفين وأكثر مشيرا إلى أن بعض المستغلين وتجار األزمة 

 .اسية التي تستوردها سورية إلى الدول المجاورةيقومون بتهريب عدد من المواد األس

مجلس الشعب ناقش في جلسته الثانية من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثاني  وكان 

برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والقضايا المتصلة 

 .بعملها

ضرورة تلبية احتياجات المواطنين والتشدد في معاقبة كل من يتالعب  وفي كلمه له أكد صباغ

بلقمة العيش والعمل على تأمين المواد الغذائية بالسعر المناسب داعيا لدراسة آليات توزيع المواد بما 

يحافظ على كرامة المواطن واتخاد اإلجراءات المناسبة لحماية المستهلك والتحقيق في مواطن الفساد 

 .وجدتأينما 

وفي مداخالتهم دعا أعضاء المجلس إلى تطوير آليات الرقابة وتعزيز ثقافة الشكوى وتحسين جودة 

رغيف الخبز ووضع تسعيرة محددة ومخفضة لألعالف والدواجن وتثبيت المياومين في المخابز 

لحد من ة لوالمطاحن وتشديد الرقابة والضبوط التموينية بحق تجار الجملة والباعة وإيجاد آلية فاعل
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ارتفاع األسعار والعمل على تخفيضها وزيادة عدد المواد المدعومة للمواطنين على البطاقة الذكية 

 .ووضع حد الحتكار المواد والسلع وتعزيز التنافسية

وأكد أعضاء المجلس أهمية زيادة عدد صاالت ومنافذ بيع السورية للتجارة في محافظة الحسكة 

ي وكذلك في المناطق المحررة في إدلب وزيادة المخصصات من المواد وريفي حلب الشرقي والجنوب

األساسية ووجوب معاقبة كل من يتالعب بلقمة المواطن ومكافحة الفساد وزيادة مخصصات الطحين 

 .للمخابز وتقديم الدعم بالمواد األساسية ألسر الشهداء والجرحى

لعام  14الجديدة على القانون رقم  ودعا عدد من األعضاء إلى االسراع في إصدار التعديالت

إللزام الباعة بوضع التسعيرة للمواد وتوسيع قائمة المواد في البطاقة الذكية ومالحقة تجار  2015

الجملة الذين يرفضون إعطاء فواتير والتنسيق بين الوزارة ووزارتي الداخلية والعدل لضبط الحدود 

 .لمنع تهريب المواد

همية تشديد الرقابة على موزعي مادة الغاز وتأمينها ومراقبة أسعار ولفت أعضاء المجلس إلى أ

 .الخضراوات والفواكه في صاالت السورية للتجارة وحل مشكلة النقص الحاصل في مادة العلف

وأشار أعضاء المجلس إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وإيجاد طريقة حضارية تؤمن حصول 

سورية للتجارة المنتجات من المنتج والمزارع مباشرة وليس المواطنين على المواد األساسية وشراء ال

 http://syrianexpert.net/?p=44687  .من التجار

 

آليات تسعير واضحة للسلع بما فيها المعّمرة..مجلس الوزراء تحصين العملة الوطنية بما   - 16

 واقع االقتصادي والوضع المعيشي للمواطنينينعكس إيجاباً على ال

 :الخبير السوري  

ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع دور ومهام كل وزارة في تطبيق اآللية التنفيذية للمرسومين 

اللذين أصدرهما السيد الرئيس بشار األسد بخصوص تشديد العقوبات  2020لعام  4و 3التشريعيين 

 .السوريةللمتعاملين بغير الليرة 

وأكد المجلس أن المرسومين موجهان للمتالعبين والمضاربين على الليرة وال يستهدفان قطاعات 

األعمال واالستثمار والتجارة الخارجية والحاالت المسموح لها قانوناً التداول بالقطع األجنبي مبيناً أن 

 لى الواقع االقتصادي والوضعجميع اإلجراءات تهدف إلى تحصين العملة الوطنية ما ينعكس إيجاباً ع

 .المعيشي للمواطنين

http://syrianexpert.net/?p=44687
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وفي السياق نفسه تم الطلب من وزارة التجارة الداخلية إلزام الفعاليات التجارية باإلعالن بشكل 

واضح عن أسعار جميع السلع االستهالكية والمعمرة لمنع التجاوزات وتعزيز الشفافية والمنافسة في 

تطبيق نظام الفوترة في التعامالت التجارية وكلف المجلس وزارة  عمليات البيع والشراء إضافة إلى

اإلدارة المحلية تفعيل دور المحافظين والمكاتب التنفيذية في إلزام الفعاليات التجارية اإلعالن عن 

وصدق المجلس في جلسته األسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس  .األسعار

لجنة التوجيهية العليا للحكومة االلكترونية وتم تكليف وزارات المالية واالقتصاد الوزراء على قرارات ال

والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي تحفيز الفعاليات االقتصادية والنقابات والمنظمات 

والمجتمع األهلي وتقديم التسهيالت والمرونة لفتح حسابات مصرفية في المصارف العاملة تمهيداً 

 .مشروع الدفع اإللكتروني إلطالق

واعتمد المجلس الدراسة التي أعدتها وزارة الشؤون االجتماعية والعمل حول واقع واحتياجات 

سوق العمل وسياسات التشغيل الالزمة لخلق فرص عمل جديدة وتوظيف الموارد البشرية بالشكل 

آللية لي والتنمية اإلدارية وضع ااألمثل وتم تكليف وزارات الشؤون االجتماعية والتربية والتعليم العا

التنفيذية للدراسة من خالل إعداد قاعدة بيانات تحدد االحتياجات المستقبلية للتدريب والتوظيف 

وسياسات التشغيل ووضع أسس متينة إلدارة الموارد والطاقات البشرية واستثمارها وتحديد دور 

 .ة العمل في القطاعين العام والخاصاالتحادات وقطاع األعمال باستيعاب العمالة وتوجيه قو

وتم الطلب من وزارتي الزراعة والتجارة الداخلية وضع اآللية التسويقية المناسبة الستجرار كامل 

محصول القمح للموسم القادم من الفالحين بمرونة وفاعلية أكبر من السنوات السابقة واالستمرار 

وأتمتة عمل المخابز لمنع حاالت الغش واالحتكار باستجرار الموسم الماضي من المحافظات الشرقية 

 .وتأهيل الصوامع المتضررة في محافظة حلب

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة بين وزير االقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر 

الخليل أنه تم خالل الجلسة التركيز على دور الوزارات في الحد من حاالت المضاربة على الليرة 

وحصر التعامل بالقطع األجنبي في قطاع التجارة الخارجية بما يساعد على دعم االقتصاد المحلي 

والتصدي للشائعات التي تستهدف تخفيض قيمة الليرة في ظل الحرب االقتصادية التي تتصدى لها 

ارة الوزوزيرة الشؤون االجتماعية والعمل ريمه قادري أشارت إلى أن التقرير الذي تقدمت به  .سورية

يهدف إلى تقليص فجوة البيانات المتعلقة بسوق العمل في ظل الحرب التي تتصدى لها سورية الفتة 

إلى أن التقرير أظهر اتساق السياسات والتوجهات الحكومية في مختلف الوزارات والقطاعات العامة 

 http://syrianexpert.net/?p=44683  .مع احتياجات سوق العمل خالل الفترة الحالية

http://syrianexpert.net/?p=44683
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 أخبار اقتصادية قصيرة:  –خامساً 

 مصرف لبنان المركزي يطلب صالحيات استثنائية من الحكومة لتوحيد قيود النقد - 1 

  :  ,2020January 14نشر في

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سالمة إنه طلب صالحيات استثنائية من الحكومة لتنظيم  

القيود التي طبقتها المصارف العاملة في البلد على المودعين وتوحيدها لضمان تطبيقها بشكل عادل 

 .ومتساو على البنوك والعمالء

المالية في التاسع من يناير كانون  وأكد سالمة في رسالة نصية لرويترز إرسال خطاب لوزير

 .”الصالحيات االستثنائية الالزمة“الثاني لطلب 

 .وأضاف لرويترز أنه ال يسعى الستخدام الصالحيات االستثنائية في استحداث إجراءات جديدة

وجاء في الخطاب الذي نشرته وسائل إعالم لبنانية في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت أنه يجب 

هذه االجراءات وتوحيدها بين المصارف بغية تطبيقها بشكل عادل ومتساو على المودعين تنظيم “

 صحيفة رأي اليوم األلكترونية .”والعمالء جميعا

-%d9%88-https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1

-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81

-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86

-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d8%b7%d9%84%d8%a8

%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%86 

 

 الشباب وآفاق التنمية في واقع متغير 2016تقرير التنمية االنسانية العربية للعام  - 2

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2016تاريخ النشر : ديسمبر 

: الشباب وآفاق التنمية واقع متغير" بالدراسة 2016ول تقرير "التنمية اإلنسانية العربية للعام يتنا

، ويسعى لتقديم 2011التحديات والفرص التي تواجه الشباب في المنطقة العربية، وخاصة منذ عام 

راف األط لمحة عامة عن الشباب في المنطقة، ولتحفيز نقاش جاد يشارك فيه الشباب أنفسهم مع أهم

األخرى في المجتمع حول حول مستقبل التنمية في المنطقة بالنظر إلى وضع الشباب ودورهم باعتبارهم 

قضية محورية في هذا الوقت بالذات. ينطلق التقرير من حقيقة أن جيُل الشباب الحالي يمثل أكبُر كتلة 

في المئة من سّكانها الذين  30ن شبابيّة تشهدها المنطقة على مدى السنوات الخمسين الماضية، إذ يكو

https://greatmiddleeastgate.com/2020/01
https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d9%8a%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%86
https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d9%8a%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%86
https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d9%8a%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%86
https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d9%8a%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%86
https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d9%8a%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%86
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مليوَن نسمة. وينبِّه التقرير إلى أن البلدان العربية تستطيع تحقيَق طفرة حقيقية  370يبلغ عدُدهم 

ومكاسب كبيرة في مجالي التنمية، وتعزيَز االستقرار، وتأميَن هذه المكاسب على نحوٍ مستدام إذا تبنَّت 

اسيًّا سي -ها في تشكيل مجتمعاتِهم وتَجعلهم محطَّ االهتمام سياساٍت تُعطي الشباَب حصةً يستحقون

دول المنطقة إلى االستثمار في  2016واجتماعيًّا واقتصاديًّا. ويدعو تقرير التنمية اإلنسانية العربية 

شبابها وتمكينهم من االنخراط في عمليات التنمية، كأولوية حاسمة وملحة في حد ذاتها وكشرط أساسي 

نمية المستدامة. وتكتسب هذه الدعوة أهمية خاصة اليوم إذ تشرع كافة البلدان زمنها الدول لتحقيق الت

للتنمية المستدامة. كما يدعو التقرير إلى تبني  2030العربية في إعداد خططها الوطنية لتنفيذ خطة 

ٍه شبابي، يُركِّز في آن واحد على بناء قدرات الشباب وتوسيعِ  تاحِة الفرص الم نموذِج تنميٍة ذي تَوجُّ

لهم، ويعتبر أن تحقيَق السالم واألمن على الصعيَدين الوطنيِّ واإلقليمي شرطًا أساسيًّا لمستقبٍل جدير 

 بالشباب

mtghyr-oakaa-fy-altnmy-oaafak-alshbab-2016-llaaam-alaarby-alansany-altnmy-ae/ar/read/tkryrhttps://mbrf. 

 

 قادة المستقبل : نظرة على استراتيجيات الثورة الصناعية الرابعة - 3

 جروسكورث، كريس  2019تاريخ النشر : يوليو 

دة الصناعية الرابعة حيث تتطلب القيايتحدث هذا الكتاب عن قادة المستقبل ودورهم في ظل الثورة 

الذكية المتصلة تعلم مهارات وسلوكيات جديدة تتناسب مع القيادة في العصر الرقمي، كما تتطلب نوعاً 

من الحضور الكامل في العمل واالنخراط فيه بتركيز متعمق يعود بالفائدة على الموظفين والمؤسسات 

خصائص القيادة الثالث، المراقبة والتعديل والحفاظ  على السواء، ويركز الدكتور جروسكورث على

المؤسسي على الموظفين، كما يضاف إلى تلك الخصائص الثالث التعاون وعناصره، وكذلك التطوير 

 .الالزم لقادة المستقبل ومبادئه األساسية

alrabaa-alsnaaay-althor-astratyjyat-aal-nthr-almstkbl-https://mbrf.ae/ar/read/kad 

 

 أصدرت بريطانيا عملة ورقية جديدة من فئة خمسة  جنيه إسترليني - 4

( جنيه إسترليني ، تحمل صورة القائد 5أصدرت بريطانيا عملة ورقية جديدة من فئة خمسة )

بن زياد ( رحمه هللا كرمز من رموز تاريخ العالم ، والذي حمل اإلسالم إلى جنوب المسلم) طارق 

https://mbrf.ae/ar/read/tkryr-altnmy-alansany-alaarby-llaaam-2016-alshbab-oaafak-altnmy-fy-oakaa-mtghyr
https://mbrf.ae/ar/read/kad-almstkbl-nthr-aal-astratyjyat-althor-alsnaaay-alrabaa
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للهجرة، في بداية فتحه لألندلس . ولذلك سمي  92أسبانيا ، حيث وطئت قدماه صخرة جبل طارق عام 

  الجبل باسمه

وس ة قويظهر على يمين وجه الورقة النقدية صورة " طارق بن زياد " حامالً سيفه ، وفي الخلفي

إسالمي ، ونجمة خماسية ، وتحت الصورة اسم " طارق بن زياد " باألحرف الالتينية، وعلى يسار 

العملة، القلعة اإلسالمية ذات الطابع المعماري القديم والموجودة في المقاطعة البريطانية ، التي تطالب 

 ..لميالديبها أسبانيا، بالرغم من تنازلها عنها رسميًا خالل القرن الخامس عشر ا

ويُْلقِي هذا اإلصدار النقدي الضوء على أحد أبرز رجال المغرب اإلسالمي األفذاذ عبر التاريخ 

كله، حيث استطاع هذا القائد الكبير " طارق بن زياد " مع قلة من رجاله وجنوده ، فتح األندلس لنشر 

 .بية، خالل الحكم اإلسالمي بالمغراإلسالم بعد هزيمة جيوش الدولة القوط

 عملة ورقية جديدة من فئة خمسة  جنيه إسترليني

 

 

 

 

 

  · ٢٠١٨نوفمبر  ١٨ مفاهيم اقتصادية

 Over draft   السحب على المكشوف

هو منح تسهيالت مصرفية باالقتراض ضمن حساب جاري للعميل حيث  السحب على المكشوف

يستطيع أن يسحب دون رصيد حتى حد أقصى معين وذلك خالل مدة زمنية معينة يتفق عليها وفي 

 هذه الحالة تدفع الفوائد على المبالغ التي اقترضت فعال

https://www.facebook.com/learneconomy/posts/315782098532662/ 

 

  · ٢٠١٨نوفمبر  ١٢ مفاهيم اقتصادية

 Hot money  األموال الساخنة

هي النقود التي تنتقل من دولة إلى أخرى لالستفادة من أسعار الفائدة التي تصبح في صالحها وهي 

سعر صرف عملة الدولة التي تنتقل إليها حيث يزيد الطلب على هذه العملة كما أنها تساعد تقوي من 

في تحسين وضع ميزان المدفوعات الخاص بهذه الدولة إال أنه ال يمكن االطمئنان إلى استقرارها حيث 

https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARAnUsjCSOJTMRJ73qinOfw5AbJrAIXW-pN5trQp95CkRh8Y9UL6fcDw81my7Zhr6UKR86F7uYCXx94k&hc_ref=ARSFhAn7GHeQu3OklgHV7aG3JpKokaNLdL8uUj6MowPLJKKV457go9aaguhSS1zYWXE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAXoJKIao1im7Q0hwTm8TV-UYbv_RwHMTvtlZfqJniYE_IbUCZ2rSmQOe5eSqPvuk9e53cWqHr6BcbVm7Ig4uA8O41GOF7pLaB9ieJCkvh3w5bL-Ud6xvGgpJfrvUQYahNQesQj09PbOzoyyNpHaGw2iMnP1hf_K79bidYqE2mC5dYAUtwlGRLWKdktlUVDr5AymghnFLl7VlAqmq8dNSip9F0enN1TeQaywCZ_5u5wymCR-Xr0d1cFHL55d-bCkWoB7pFgZo9qmPpcs4yC37AM_pNMgzMtMatBxHAudRobfFD5d-fLiAxemzmj-tdPuJPBuA0SiyKjy90k1zE01w
https://www.facebook.com/learneconomy/posts/1924257120983972?__xts__%5B0%5D=68.ARAXoJKIao1im7Q0hwTm8TV-UYbv_RwHMTvtlZfqJniYE_IbUCZ2rSmQOe5eSqPvuk9e53cWqHr6BcbVm7Ig4uA8O41GOF7pLaB9ieJCkvh3w5bL-Ud6xvGgpJfrvUQYahNQesQj09PbOzoyyNpHaGw2iMnP1hf_K79bidYqE2mC5dYAUtwlGRLWKdktlUVDr5AymghnFLl7VlAqmq8dNSip9F0enN1TeQaywCZ_5u5wymCR-Xr0d1cFHL55d-bCkWoB7pFgZo9qmPpcs4yC37AM_pNMgzMtMatBxHAudRobfFD5d-fLiAxemzmj-tdPuJPBuA0SiyKjy90k1zE01w&__tn__=-R
https://www.facebook.com/learneconomy/posts/315782098532662/
https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARCJfwhymEl-xm2ikNekLe3dVeUToeKb26tl3uXe7kcVFVQYhlE4P7Dlmmqc0Z0_ysA-X6Tag6YY1tmX&hc_ref=ARRy8AalzLOXNbRPLPvcb3oaAfkz5hGIkEWiIKr8QVXF6Vb6Yz8xvEz9_DqGR7Ppz7Q&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA15P7v8dYkT54Sj22vnSAi43m-cb_7DUUP46FL7cDVnVx1YjlvC1FhffWco5dC8HopeEXffsxv9o9NGXH_iQabGWKihZ7kwD-2v-taTelCnAqu8UKcoyhPEANZNe9nCQS1bkLlq9_5Uc6e63DqNu0ZpXTr85hVXcwQuRNjAtZE24aOrTXxrXam3FPDzouvejCjNtagfxVCGMFUj58huzdTb8N_UPUP9TCrgPjQbtf1mRgDNz2nQBnnRZngXfDkTLLNkW9_SaRS9yyCxzQnKjQNFXogLjafKYTiGekfzmLMrufuTu8QISlbT5UQVI7C0aMmwd6tv4OWeizk6-B1Mw
https://www.facebook.com/learneconomy/posts/1924172224325795?__xts__%5B0%5D=68.ARA15P7v8dYkT54Sj22vnSAi43m-cb_7DUUP46FL7cDVnVx1YjlvC1FhffWco5dC8HopeEXffsxv9o9NGXH_iQabGWKihZ7kwD-2v-taTelCnAqu8UKcoyhPEANZNe9nCQS1bkLlq9_5Uc6e63DqNu0ZpXTr85hVXcwQuRNjAtZE24aOrTXxrXam3FPDzouvejCjNtagfxVCGMFUj58huzdTb8N_UPUP9TCrgPjQbtf1mRgDNz2nQBnnRZngXfDkTLLNkW9_SaRS9yyCxzQnKjQNFXogLjafKYTiGekfzmLMrufuTu8QISlbT5UQVI7C0aMmwd6tv4OWeizk6-B1Mw&__tn__=-R
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 أنها ألي سبب مثل ارتفاع سعر الفائدة في دولة أخرى أو الخوف من الحرب أو من أي حدث آخر

محتمل تهرب إلى دولة أخرى وبعد الحرب العالمية الثانية قلت النقود الساخنة كثيرا حيث أن معظم 

الدول فرضت الرقابة على الصرف وبذلك لم يعد إدخال األموال أو إخراجها من الدولة أمرا حرا بل 

 .أصبح يخضع لرقابة الدولة وإجراءاتها

https://www.facebook.com/learneconomy/posts/315782098532662/ 

 

 

Koniec raportu 

End of Report 

 انتهى التقرير
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