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 أرسل لسيادتكم:  تحية طيبة، 

 2020/  281تصادي األسبوعي رقم قرير االقم ع ك الت 

  ,April 05  2020 ، نيسان  05األحد 

 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية. 

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على  

تكون موثوقة  ت والبيانات الواردة في التقرير قد الاالقتصادية. أشير إلى أن بعض المعلوماالمعلومة 

بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق هذه المعلومات مع ذكر المصدر 

 لتحقيق الموثوقية . 

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

 مسؤول. أسفل كل مادة منشورة في التقرير هو الالمصدر المثبت في 

 مع أطيب تمنياتي  

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                                               

 شقجامعة دم –كلية االقتصاد                                                                      

 مالحظة:  

 إعالمي ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية. أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته،  
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 االقتصاد العالمي:  –أوالً 

 "ل تهديدا "متفاوت المستوىية وتمثاألمريك واشنطن: الصين تسرق التكنولوجيا  - 1

 Reuters Tom Brenner 06.02.2020 

 مدير مكتب التحقيقات الفدرالي األمريكي، كريستوفر راي 

حذرت األجهزة االستخباراتية في الواليات المتحدة، اليوم الخميس، من خطورة سعي الصين إلى 

 ."لوجيا األمريكيةالتكنو ق "سرقةالحصول على الزعامة العالمية، بما في ذلك عن طري

وكشف مدير مكتب التحقيقات الفدرالي األمريكي، كريستوفر راي، أن المكتب يتحرى حاليا في 

 .تقرير حول محاوالت الصين سرقة التكنولوجيا األمريكية 1000نحو  

ن هذه  وقال راي أثناء مؤتمر صحفي نظمها مركز الدراسات االستراتيجية والدولية في واشنطن، إ

تشمل "جميع القطاعات الصناعية"، واصفا التهديدات االقتصادية اآلتية من الصين بـ  لتحريات ا

 .""متنوعة األوجه ومتفاوتة المستوى

شخصا تم   24فيما قال مساعد مدير المكتب، جون براون، المسؤول عن مكافحة التجسس، إن 

حاوالت الصين سرقة هم في مية ضلوع، على خلف2019توقيفهم من قبل موظفي المكتب، في العام 

 .19التكنولوجيا، أما عدد الموقوفين بالتهمة نفسها منذ بداية العام الجاري فبلغ 

من جانبه، أعلن وليام إيفانينا، مدير المركز القومي األمريكي لمكافحة التجسس وشؤون األمن، أن  

المقبل. وأشار إلى أن   االثنين ا، يوم النظرية األمريكية الجديدة في مجال محاربة التجسس سيتم نشره

هذه الوثيقة تركز بشكل خاص على األمن االقتصادي للواليات المتحدة، مضيفا أن الصين تمثل تهديدا 

 .جديا من هذه الناحية

وتابع: "تذكروا أن الهدف الوحيد لـ )الرئيس الصيني( شي جين بينغ، هو أن يصبح زعيما  

يثنيه هو وحزبه الشيوعي عن المضي قدما في هذا جد شيء وال يو جيوسياسيا وعسكريا واقتصاديا.

 ."الطريق
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وبحسب إيفانينا، فإن الصين مستعدة لبذل كل جهودها لسرقة التكنولوجيا األمريكية، التي تحتاج  

، من األهداف الواجب تحقيقها في 2025إليها إلنجاز ما ورد في برنامج التطور الصيني حتى العام 

 .كنولوجيا األحيائية، والطيران والفضاء، والقطاع المعلوماتيفة والتة النظي مجاالت الطاق

وقال المسؤول االستخباراتي، إن من أسباب القلق األمريكي نمو عدد الشركات الصينية الناشطة  

 .(5Gفي العالم، وتعزيز وجود الصين في شبكات االتصال من الجيل الخامس ) 

 المصدر: نوفوستي + تاس 

 

 في بريطانيا رغم نسبة بطالة منخفضة الت الفقر ارتفاع معد  - 2

  –)أ ف ب( -لندن 

 45ارتفعت نسبة الفقر في بريطانيا في صفوف العمال رغم تسجيل البطالة أدنى معدالتها في 

 عاما، وفق ما أعلنت مؤسسة اجتماعية الجمعة داعية الحكومة الجديدة للتحرك.

التوظيف، إال أن الفقر بين العمال  يادة نسبة الرغم من زوقالت مؤسسة جوزف راونتري “على 

 ارتفع أيضا ألن أجور الناس وساعات العمل أو كليهما، غالبا ما ال تكون كافية”. 

وكشف تقرير المؤسسة حول وضع الفقر في المملكة المتحدة أن الفقر ارتفع بالنسبة لألطفال  

 والمتقاعدين في السنوات الخمس الماضية. 

 خص في المملكة المتحدة يعيشون في فقر، وفق التقرير.مليون ش 14جموع، فإن وفي الم

بالمئة من  60وأضاف التقرير أن شخصا واحدا أو أسرة يعتبر في فقر إذا كان مدخوله أقل من 

 معدل ما تكسبه األسرة بعد احتساب كلفة اإلسكان مثل اإليجار. 

تاريخي وتمكين الناس  حراز تقدم في جيل إل وقالت المؤسسة أن “الحكومة الجديدة لديها فرصة

 والمجتمعات من االرتقاء بالمستوى حقا”.

وأضافت المديرة التنفيذية للمؤسسة كلير اينسلي “لقد أحرزنا كأمة تقدما في السابق ويمكننا وعلينا  

 القيام بذلك مجددا مع هذه الحكومة الجديدة وتسوية جديدة بعد بريكست”. 

بوريس جونسون فوزا في االنتخابات التشريعية   يس الوزراءبزعامة رئ  وحقق حزب المحافظين

 في كانون األول/ديسمبر. 

بالمئة، في أدنى معدالتها    3,8بموازاة ذلك أظهرت أرقام رسمية أن نسبة البطالة في بريطانيا بلغت  

 بالمئة.  76,3. وبلغت نسبة التوظيف معدال قياسيا عند 1975منذ 
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لمئة من األشخاص الذين يعيشون في فقر ينتمون با  56ت إن  اونتري قالغير أن مؤسسة جوزف ر

 عاما. 20بالمئة قبل    39لعائلة بريطانية تعمل، مقارنة ب 

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-

%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1-%d9%81%d9%8a-

%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%b1%d8%ba%d9%85-%d9%86%d8%b3/ 

 

 ض أوبك+ وسط تفشي الفيروس التاجي النفط يرتفع بفعل ترجيح خف - 3

 متابعات:   -لندن 

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن قالت روسيا إنها تساند توصية لدول أوبك ومنتجين آخرين  

 بخفض إمداداتهم أكثر وسط تراجع الطلب على الخام في وقت تكافح الصين فيه تفشي الفيروس التاجي. 

سنتا بما يعادل    24رينتش، كانت العقود اآلجلة لخام برنت مرتفعة  بتوقيت ج  0547ول الساعة  حل وب

دوالر للبرميل، لكنها تتجه لتكبد خسائر لألسبوع الخامس على التوالي في ظل   55.17بالمئة إلى    0.4

 استمرار المخاوف حيال أثر الفيروس، وفق ” رويترز”.

دوالر    51.10بالمئة مسجلة    0.3سنتا أو    15تكساس الوسيط    وزادت عقود الخام األمريكي غرب 

 للبرميل، ومتجهة هي األخرى صوب خسائر لألسبوع الخامس على التوالي. 

كانت األسعار انخفضت في وقت سابق من الجلسة بعد أن قال محافظ البنك المركزي الصيني إن  

نت الصين عن ألول من العام، في حين أعلثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يمر بتعطيالت خالل الربع ا

قفزة كبيرة في عدد حاالت اإلصابة المؤكدة بالفيروس بين آالف السائحين الممنوعين من مغادرة سفينة  

 رحالت قبالة سواحلها. 

واقترحت لجنة تسدي المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( وحلفائها بقيادة روسيا،  

ألف برميل يوميا، حسبما   600خفضا مؤقتا لإلنتاج قدره لمعروفة باسم أوبك+، في إطار المجموعة ا

 أبلغت ثالثة مصادر رويترز يوم الخميس. 

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف عندما سئل عن المقترح أثناء مؤتمر صحفي في 

 مكسيكو سيتي ”نؤيد هذه الفكرة.“

لم، المعروض بالفعل وسبق أن  بالمئة من نفط العا  40تقلص مجموعة أوبك+، التي تضخ أكثر من  

مليون برميل    1.7ألف برميل يوميا من مطلع العام الحالي، لتصبح    500اتفقت على تعميق تخفيضاتها  

 يوميا، بما يقرب من اثنين بالمئة من الطلب العالمي.

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%b1%d8%ba%d9%85-%d9%86%d8%b3/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%b1%d8%ba%d9%85-%d9%86%d8%b3/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%b1%d8%ba%d9%85-%d9%86%d8%b3/
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لبورن، ”تخفيضات  وقال الخالن شو، مدير أبحاث السلع األولية لدى بنك أستراليا الوطني في م

+ داعمة لألسعار في المدى القريب، لكن مازلنا نواجه عدم تيقن بخصوص التوقيت وسرعة  أوبك

 استئناف األنشطة الصينية بعد رأس السنة الصينية الجديدة.“

 وأضاف أن إجراءات التحفيز المتخذة من بنك الشعب الصيني تدعم األسعار أيضا. 

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-

%d9%8a%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d9%81%d8%b9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%ad-

%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%a3%d9%88%d8%a8%d9%83-%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%aa%d9%81%d8%b4/ 

 

 !أسواق النفط تترقب كلمة من موسكو - 4

 Reuters  :07.02.2020  

تحبس أسواق النفط أنفاسها بانتظار قرار "أوبك+" بشأن اتخاذ إجراء جديد لدعم األسواق، وسط  

 .مخاوف من تداعيات انتشار فيروس "كورونا" على الطلب العالمي على الذهب األسود 

تعميق تخفيضات   اليوم الجمعة، إن قرار روسيا بشأن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك،وقال 

 .إنتاج النفط في إطار تحالف "أوبك+" سيتخذ خالل أيام

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر في "أوبك"، أن المنظمة تتوقع أن ترد موسكو على مقترح  

الف "أوبك+"  يع، ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه تحزيادة تخفيضات اإلنتاج في أيام وليس في أساب 

 ."انهيار الطلب على النفط من الصين بسبب "كورونا ضغوطات بسبب مخاوف من 

وأدى تفشي فيروس "كورونا" في آسيا إلى هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوى في نحو عام، ما 

 .إلى كازاخستان انعكس على ميزانيات الدول المنتجة انطالقا من السعودية ووصوال

الفنية، التي عقدت اجتماعا الخميس، أوصت المنظمة  أوبك"، إن اللجنة وقال مندوبون في "

 .ألف برميل يوميا حتى يونيو المقبل 600وحلفاءها بتخفيض إضافي في اإلنتاج بمقدار 

ة العام  مليون برميل يوميا حتى نهاي 1.7كذلك أوصت اللجنة بتمديد فترة التخفيض الحالي البالغ 

ي، وفي حال موافقة روسيا  % من المعروض العالم0.6تعادل نحو  ألف برميل 600الجاري. والـ

 .مليون برميل يوميا 2.3والتحالف "أوبك+" على التخفيض اإلضافي فسيبلغ إجمالي التخفيضات 

% من نفط العالم، لذلك فإن لقرارتها تأثيرا كبيرا على  40وتضخ مجموعة "أوبك+" أكثر من 

 .% منذ بداية العام الجاري15 أسعار النفط، التي انخفضت بأكثر من

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d9%8a%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d9%81%d8%b9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%ad-%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%a3%d9%88%d8%a8%d9%83-%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%aa%d9%81%d8%b4/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d9%8a%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d9%81%d8%b9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%ad-%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%a3%d9%88%d8%a8%d9%83-%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%aa%d9%81%d8%b4/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d9%8a%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d9%81%d8%b9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%ad-%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%a3%d9%88%d8%a8%d9%83-%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%aa%d9%81%d8%b4/
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من جهتها قالت أمريتا سين، كبيرة محللي النفط في شركة "إنرغي أسبكتس" في لندن: "إذا كانت 

 ."أوبك+ تريد استراحة من ضغوطات هبوط األسعار، فسيتعين عليها التفكير في تعميق التخفيضات 

لصين، الذي أودى بحياة ما يزيد  المية أن تفشي فيروس "كورونا" في اوأعلنت منظمة الصحة الع

 .دولة، يشكل اآلن حالة طوارئ صحية عامة 18شخص هناك وانتشر إلى نحو   200عن  

 "المصدر: "بلومبرغ 

https://arabic.rt.com/business/1083677-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-

%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88/ 

 

 "واشنطن: الصين تسرق التكنولوجيا األمريكية وتمثل تهديدا "متفاوت المستوى - 5

 Reuters Tom Brenner 06.02.2020 

 مدير مكتب التحقيقات الفدرالي األمريكي، كريستوفر راي 

االستخباراتية في الواليات المتحدة، اليوم الخميس، من خطورة سعي الصين إلى حذرت األجهزة 

 ."امة العالمية، بما في ذلك عن طريق "سرقة التكنولوجيا األمريكيةالحصول على الزع 

وكشف مدير مكتب التحقيقات الفدرالي األمريكي، كريستوفر راي، أن المكتب يتحرى حاليا في 

 .الت الصين سرقة التكنولوجيا األمريكيةتقرير حول محاو 1000نحو  

ستراتيجية والدولية في واشنطن، إن هذه  وقال راي أثناء مؤتمر صحفي نظمها مركز الدراسات اال

ل "جميع القطاعات الصناعية"، واصفا التهديدات االقتصادية اآلتية من الصين بـ التحريات تشم

 .""متنوعة األوجه ومتفاوتة المستوى

شخصا تم   24مساعد مدير المكتب، جون براون، المسؤول عن مكافحة التجسس، إن فيما قال 

، على خلفية ضلوعهم في محاوالت الصين سرقة 2019المكتب، في العام  توقيفهم من قبل موظفي

 .19فين بالتهمة نفسها منذ بداية العام الجاري فبلغ التكنولوجيا، أما عدد الموقو

ينا، مدير المركز القومي األمريكي لمكافحة التجسس وشؤون األمن، أن  من جانبه، أعلن وليام إيفان 

في مجال محاربة التجسس سيتم نشرها، يوم االثنين المقبل. وأشار إلى أن  النظرية األمريكية الجديدة 

اص على األمن االقتصادي للواليات المتحدة، مضيفا أن الصين تمثل تهديدا هذه الوثيقة تركز بشكل خ

 .هذه الناحيةجديا من 

https://arabic.rt.com/business/1083677-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88/
https://arabic.rt.com/business/1083677-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88/
https://arabic.rt.com/business/1083677-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88/
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ما  وتابع: "تذكروا أن الهدف الوحيد لـ )الرئيس الصيني( شي جين بينغ، هو أن يصبح زعي

قدما في هذا جيوسياسيا وعسكريا واقتصاديا. وال يوجد شيء يثنيه هو وحزبه الشيوعي عن المضي 

 ."الطريق

مريكية، التي تحتاج  وبحسب إيفانينا، فإن الصين مستعدة لبذل كل جهودها لسرقة التكنولوجيا األ

الواجب تحقيقها في  ، من األهداف2025إليها إلنجاز ما ورد في برنامج التطور الصيني حتى العام 

 .المعلوماتي مجاالت الطاقة النظيفة والتكنولوجيا األحيائية، والطيران والفضاء، والقطاع

لشركات الصينية الناشطة  وقال المسؤول االستخباراتي، إن من أسباب القلق األمريكي نمو عدد ا

 .(5Gفي العالم، وتعزيز وجود الصين في شبكات االتصال من الجيل الخامس ) 

 المصدر: نوفوستي + تاس 

https://arabic.rt.com/world/1083522-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-

%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://arabic.rt.com/world/1083522-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89/
https://arabic.rt.com/world/1083522-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89/
https://arabic.rt.com/world/1083522-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89/
https://arabic.rt.com/world/1083522-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89/
https://arabic.rt.com/world/1083522-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89/
https://arabic.rt.com/world/1083522-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89/
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 اإلنكليزية والبولونية: العالمي باللغة االقتصاد  -ثانياً 

6 - Sejm uchwalił budżet na 2020 r. 

Anna Cieślak-Wróblewska 14.02.2020 

Po odrzuceniu wszystkich poprawek opozycji, posłowie ugrupowania rządzącego 

zaakceptowali plan finansowy państwa na ten rok. 

W głosowaniu na ustawą budżetową brało udział 449 posłów, z czego 231 

opowiedziała się za przyjęciem ustawy, 217 – przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od 

głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu, a gdy ten zakończy swoje prace – do podpisu 

prezydenta. Ustawa przewiduje, że dochody i wydatki budżetu państwa będę się 

równoważyć i wyniosą po 435,3 mld zł. Podczas piątkowego posiedzenia Sejm odrzucił 

kilkadziesiąt poprawek zgłoszonych przez posłów opozycji, co wywołało ostrą ich krytykę. 

- Wyrzuciliście każdą naszą poprawkę, która zwiększała wydatki na ochronę zdrowia. 

Kiedy poważnie weźmiecie się za ochronę zdrowia zamiast okłamywać Polaków, że 

zwiększacie nakłady na ten cel – mówiła Marcelina Zawisza z Lewicy. 

- Polacy muszą usłyszeć prawdę o budżecie. Jego zaletą miało być to, że jest 

zrównoważony, a to po prostu nieprawda. Tylko Fundusz Solidarnościowy będzie miał 26 

mld zł deficytu, a samorządy mają dołożyć 10 mld zł do wynagrodzeń nauczycieli. To 

budżet dla aparatu centralnego, a nie dla obywateli – wytykał Władysław Kosiniak–

Kamysz, prezes PSL.    - Gdy wczoraj mówiliśmy o inflacji, którą Polacy nazywają 

„drożyzna+", to posłowie tamtej strony sali się śmiali, gdy o osobach chorych na raka – 

waszą empatię pokazała posłanka Lichocka - mówiła Izabela Leszczyna, z KO. – Ten 

budżet jest kłamliwie nazywany zrównoważonym, to oszustwo. I nie ma nawet w PiS-ie 

ministra finansów, który chciałby dać tej ustawie swoją twarz. Pracowało nad nim czterech 

ministrów, wszyscy wzięli nogi za pas – mówiła.   Na sali plenarnej rzeczywiście nie było 

ministra finansów Tadeusza Kościńskiego, resort reprezentował wiceminister Tomasz 

Robaczyński.    Podkreślał, że w całym sektorze finansów publicznych przewidywany jest 

deficyt na poziomie 1,2 proc. PKB, a więc poniżej wartości referencyjnych Komisji 

Europejskich. – Zrównoważony będzie budżet państwa, który jest największą częścią 

sektora, co zapewnia stabilność finansów publicznych – zapewniał wiceminister. 

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

https://www.rp.pl/Budzet-i-Podatki/302149913-Sejm-uchwalil-budzet-na-2020-r.html 

https://www.rp.pl/autor/151/anna-cieslak-wroblewska
https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.rp.pl/Budzet-i-Podatki/302149913-Sejm-uchwalil-budzet-na-2020-r.html
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7 - Economic governmental team discusses measures to facilitate importing 

basic materials 

 11 February  ،2020  

Damascus, SANA- The economic governmental team held a meeting on Tuesday with 

businessmen and trade activities in the Syrian provinces. 

Talks during the meeting concentrated on enhancing coordination and continued 

communication between the chambers of commerce and the economic governmental 

establishments to secure the basic needs of the citizens and provide the consumers with 

goods in efficient quantities and appropriate prices in addition to developing the business 

sector to play its role on the economic and national level. 

 

Participants in the meeting, which was chaired by Prime Minister, Imad Khamis, 

clarified some issues related to the process of imports, exports and foreign currency for 

external and commercial processes according to regulations adopted by the Central Bank 

of Syria. 

Prime Minister affirmed that the main topic of the meeting is the integrity between the 

chambers of commerce and the institutions concerned to secure the citizens’ needs of the 

basic materials and provide the goods in markets. 

In this regard and in response to the questions raised by the participants, Governor of 

Central Bank of Syria, Hazem Qarfoul, said that all the decisions related to the economic, 

financial and monetary policy guarantee the continuation of foreign trade with all its 

elements, including the export and import. 

He added that decrees No.3 and 4 target dealers with foreign currencies who aim to 

manipulate in the price of Syrian pound. 

Baraa Ali/Mazen Eyon  https://sana.sy/en/?p=185061 

 

Initiative of “My currency is my power” launched by CBS 

 15 October ، 2019  

https://sana.sy/en/?p=185061
https://sana.sy/en/wp-content/uploads/2020/02/2-36.jpg
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Damascus, SANA_ The Central Bank of Syria (CBS) announced the start of 

implementation of  “My currency is my power” initiative in coordination with the 

Damascus Chamber of Commerce. 

The initiative is launched through the intervention of the businessmen who put a special 

account for the Chamber of Commerce in order to reduce the exchange rate of foreign 

currencies against the Syrian pound in the parallel market as of today after the completion 

of executive procedures in Syrian Commercial Bank. 

In a statement  of which SANA received a copy, the Central Bank stated that the 

contribution of businessmen in the foreign exchange market is an “important initiative” 

that will improve the exchange rate of the Syrian pound in the parallel market against 

foreign currencies and control fluctuations of supply and demand for foreign exchange. 

This initiative is added to the intensified efforts exerted by the Bank through financing 

imports. 

The Central Bank said that Damascus Chamber of Commerce has already confirmed 

its commitment to the daily announcement of the foreign exchange rate in the parallel 

market, which reflects the reality of supply and demand operations on foreign exchange 

thus cancelling any role of speculation operations and the effects of social networking sites 

that operate from outside Syria. 

The Central Bank stressed that it is precisely following up the financing of imports of 

the main commodities through public banks which are licensed to deal in foreign exchange. 

The Central Bank reiterated that the intervention in the parallel market according to the 

initiative is exclusively through foreign exchange deposited by businessmen in the 

aforementioned account in the Syrian Commercial Bank. 

In a statement to SANA, Director of Economic Research at the Central Bank, Ghaith 

Ali refuted as “baseless” what is circulated in some newspapers and social networking sites 

about the intervention of the Central Bank in the foreign currency market. 

Ali clarified that this circulation is a “distortion of the content of the national initiative 

by the business sector and abuse of the role of the Central Bank of Syria in the success of 

this initiative and control the foreign exchange market”.  Gh.A.Hassoun   

https://sana.sy/en/?p=175935 

 

https://sana.sy/en/?p=175935
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8 - Żegnajcie petrodolary, witaj petroeuro 

Iwona Trusewicz 26.08.2019 

Rosyjski Rosneft – największy dostawca ropy na europejski rynek, zaczyna przejście 

na kontrakty w euro. 

O planach rosyjskiego koncernu dowiedziała się agencja Reuters. Rosneft, podobnie 

jak cała branża, handlował ropą i produktami naftowymi w dolarach a euro pozostawało 

walutą rezerwową. Ale od minionego roku Rosjanie zaczęli to zmieniać. W 

nowych kontraktach pojawiły się zapisy o wykorzystaniu euro jako podstawowej waluty 

rozliczeniowej. 

Przed tygodniem Rosneft wystawił na sprzedaż 180 tysięcy ton nafty z dostawą z Nachodki 

lub portu Wastocznyj na Dalekim Wschodzie od września do grudnia, po raz pierwszy 

wskazując euro jako walutę transakcji. Jak pisze Reuters, w rozliczeniach Rosneft 

proponuje przyjęcie kursu euro/dolar publikowanego przez amerykańską agencję 

Bloomberg. 

Skąd ta zmiana waluty rozliczeń? Reuters jest zdania, że Rosneft chce w ten sposób bronić 

się przed amerykańskimi sankcjami. Handel w euro oznacza całkowite uniezależnienie się 

od Waszyngtonu. Jeżeli transakcje są w dolarach, to wszelkie informacje o nich, pod 

warunkiem, że nie są zawierane za gotówkę, trafiają do USA. Amerykańskie władze mogą 

więc ukarać każdy podmiot prawny, który ośmielił się brać w nich udział, łamiąc zakaz. 

Jako pierwszy zamienił dolary na euro Iran w 2016 r . Jednak naciski Białego Domu 

na europejskich odbiorców, nie pozwoliły Teheranowi zniwelować strat spowodowanych 

sankcjami. Dziś Iran sprzedaje za euro ropę odbieraną m.in. przez Chiny. 

Taka sytuacja nie jest możliwa w wypadku Rosji. Dostarcza ona 34 proc. ropy i jej 

produktów potrzebnych Unii. Bliski Wschód i Afryka mają 32 proc. udział a Norwegia – 

20 proc.. W pierwszym półroczu Rosneft sprzedał za tzw. daleką zagranicę 30,5 mln 

ton ropy i 28,7 mln ton produktów naftowych, z tego dwie trzecie na europejskim rynku. 

The impounded Iranian crude oil tanker, Grace 1, is silhouetted as it sits anchored off 

the coast of Gibraltar on Saturday, July 20, 2019. Tensions have flared in the Strait of 

Hormuz in recent weeks as Iran resists U.S. sanctions that are crippling its oil exports and 

lashes out after the seizure on July 4 of one of its ships near Gibraltar. Photographer: 

Marcelo del Pozo/Bloomberg 

mailto:i.trusewicz@rp.pl
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Eksperci zwracają uwagę, że zmiana waluty w kontraktach naftowych to pierwszy krok 

do odejścia od petrodolara, ale droga do pełnej zamiany na petroeuro jest jeszcze daleka. 

– Ceny na większość surowców energetycznych na europejskim rynku są wciąż podawane 

w dolarach. By handlować w euro konieczne jest posiadanie europejskiej marki ropy, co 

stanie się bardzo potrzebne po Brexicie. Obecnie jako europejska marka wykorzystywana 

jest Brent – mieszanka ropy ze złóż Morza Północnego. Rosyjski Urals jest powiązany z 

Brent jako różnica w cenie – ze zniżką lub premią w stosunku do niej. Notowania Brent 

publikują dwie agencje Platts i Argus Media – obie ulokowane w Londynie. Pakiet 

kontrolny Argus Media w 2016 r został kupiony przez amerykański fundusz inwestycyjny 

General Atlantic. Do tego obie agencje prezentują notowania wyłącznie w dolarach. Nie 

chcą też wyjść na przeciw propozycji Brukseli, by publikować notowania w euro – zwraca 

uwagę Andriej Karabianc, publicysta ekonomiczny z agencji Nowosti. 

Jego zdaniem jedynie współpraca Rosneft z partnerami z Unii, pozwoli zorganizować 

prawdziwy handel ropą i jej produktami w europejskiej walucie, bez powiązania jej kursu 

z dolarem amerykańskim. Europejskie koncerny są już coraz bardziej do tego przekonane. 

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

https://www.rp.pl/ENERGIA-Surowce-i-paliwa/308269968-Zegnajcie-petrodolary-

witaj-petroeuro.html 

 

9 - Banki centralne znów są zmuszone luzować 

Hubert Kozieł 20.08.2019 

Rynek jest przekonany, że we wrześniu amerykański Fed zdecyduje się na cięcie stóp. 

Nie tylko dlatego, że tak chce prezydent Trump. Stymulacja fiskalna nabiera już mocy w 

Chinach, a zaczynają o niej myśleć nawet Niemcy. 

Wiele indeksów giełdowych z Europy wahało się podczas wtorkowej sesji pomiędzy 

lekkimi zwyżkami a niewielkimi spadkami. W ostatnich dniach na rynkach dawały jednak 

o sobie znać nadzieje na luzowanie polityki przez banki centralne i na rządową stymulację 

fiskalną. Nadzieje te pobudził m.in. amerykański prezydent Donald Trump, wzywając Fed 

do cięcia stóp o co najmniej 100 pkt baz. 

https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.rp.pl/ENERGIA-Surowce-i-paliwa/308269968-Zegnajcie-petrodolary-witaj-petroeuro.html
https://www.rp.pl/ENERGIA-Surowce-i-paliwa/308269968-Zegnajcie-petrodolary-witaj-petroeuro.html
https://www.rp.pl/autor/132/hubert-koziel
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„Nasza gospodarka jest bardzo silna mimo horrendalnego braku wizji 

Jerome'a Powella i Fedu. Demokraci chcą jednak, by pogorszyła się przed wyborami 

w 2020 r. To bardzo samolubne! Nasz dolar jest tak silny, że niestety szkodzi to innym 

częściom świata. Główna stopa procentowa Fedu powinna zostać w stosunkowo krótkim 

okresie obniżona o co najmniej 100 pkt baz., a być może powinno temu towarzyszyć 

również ilościowe luzowanie polityki pieniężnej. Jeśli tak się stanie, nasza gospodarka 

będzie się miała jeszcze lepiej, a gospodarka światowa zostanie bardzo i szybko 

wzmocniona, co będzie dobre dla wszystkich!" – napisał Trump na Twitterze 

w poniedziałek wieczorem. 

Fed obciął główną stopę procentową o 25 pkt baz., do przedziału 2–2,25 proc. W środę 

wieczorem opublikowany zostanie protokół z tamtego posiedzenia Fedu, co może dać 

inwestorom wskazówki, czy we wrześniu dojdzie do kolejnej obniżki stóp. W piątek na 

dorocznym sympozjum w Jackson Hole będzie zaś przemawiał Jerome Powell, prezes 

Fedu. – Jeśli protokół z posiedzenia i wystąpienie Powella w Jackson Hole potwierdzą 
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oczekiwania co do wrześniowego cięcia stóp, to dolar ma potencjał, by osłabnąć – uważa 

Lukman Otunuga, analityk z brytyjskiej firmy FXTM. 

Dolar jest jak na razie stosunkowo silny, co może niepokoić Trumpa (w kontekście 

wojen handlowych). We wtorek po południu za euro płacono 1,08 dol., czyli najmniej od 

połowy 2017 r. W tym czasie dolar kosztował 3,94 zł, najwięcej od kilkunastu miesięcy. 

Nadzieje inwestorów na cięcie stóp trochę przygasił Eric Rosengren, szef oddziału Fedu 

w Bostonie, który w wywiadzie dla Bloomberg TV stwierdził, że przed podjęciem decyzji 

w sprawie stóp chciałby dowodu na to, że w gospodarce USA mamy do czynienia z czymś 

poważniejszym niż spowolnienie. 

Ryzyko recesji jest wyraźniejsze w strefie euro. – Jest 70-proc. ryzyko, że Europa 

wpadnie w recesję – powiedział w rozmowie z „Financial News" Mohamed El-Erian, 

doradca ekonomiczny Allianza. Bundesbank, czyli niemiecki bank centralny, ostrzegł zaś 

w poniedziałek, że gospodarka RFN mogła wejść w recesję w III kwartale. Agencja 

Bloomberg doniosła, że niemiecki rząd przygotowuje pakiet stymulacyjny dla gospodarki. 

KREATYWNA OBNIŻKA 

Za stymulowanie gospodarki na poważnie wzięły się już Chiny, nie tylko pozwalając 

słabnąć juanowi wobec dolara. We wtorek Ludowy Bank Chin po raz pierwszy zastosował 

nowy mechanizm ustalania jednej z jego stóp procentowych, nazywanej LPR (lending 

prime rate). Mechanizm ten przewiduje, że raz w miesiącu będzie ona ustalana w ramach 

aukcji z udziałem kilkunastu banków. Stopa LPR odnosiła się jak dotąd do oprocentowania 

pożyczek udzielanych przez banki ich najlepszym klientom. Może się jednak stać 

odnośnikiem dla oprocentowania nowych pożyczek na dużo większą skalę. We wtorek 

ustalono ją dla pożyczek rocznych na poziomie 4,25 proc., gdy poprzedni (ustalany przez 

bank centralny) wynosił 4,31 proc. Analitycy oceniają jednak, że nowy mechanizm 

ustalania stopy LPR niewiele wpłynie na gospodarkę, jeśli nie będą mu towarzyszyły inne 

działania stymulacyjne. – Spółki są zaniepokojone wojną handlową i zwalniającą 

gospodarką, więc nawet obniżki stóp nie stworzą dużo większego zapotrzebowania na 

kredyt – twierdzi Tao Wang, ekonomista z UBS. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone  Źródło: Rzeczpospolita 

https://www.rp.pl/Banki/308209906-Banki-centralne-znow--sa-zmuszone-

luzowac.html 

https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.rp.pl/Banki/308209906-Banki-centralne-znow--sa-zmuszone-luzowac.html
https://www.rp.pl/Banki/308209906-Banki-centralne-znow--sa-zmuszone-luzowac.html
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 االقتصادات العربية:  -ثالثاً 

 اد تطلق “مخطط عمل” بهدف إنعاش االقتص الحكومة الجزائرية - 10

  –)أ ف ب( -الجزائر  

قدّمت الحكومة الجزائريّة الجديدة التي تُواجه أزمة سياسيّة واقتصاديّة خطيرة، الخميس الخطوط  

العريضة لـ”مخّطط عملها” الهادف إلى إنعاش االقتصاد الذي تأثّر خصوًصا جّراء انخفاض أسعار 

 النفط. 

بلت كانون األّول/ديسمبر، لكنّها قو  12يّة في  حكومة جديدة في الجزائر بعد انتخابات رئاس وشّكلت  

 بالّرفض من الحراك الشعبي.

وتُعاني الجزائر من اعتمادها الشديد على الصادرات النفطيّة التي تراجعت أسعارها بشدّة منذ فترة  

 د من العمالت الصعبة.طويلة، ما انعكس سلبًا على الموازنة وعلى احتياطات البال

حكومة ترأسه رئيس الجمهوريّة عبد المجيد تبون، أّن  اجتماع استثنائّي للوأوضح بيان صدر إثر 

مخطط عمل الحكومة يُرّكز على “ثالوث التّجديد االقتصادي القائم على األمن الغذائي واالنتقال 

 الطاقوي واالقتصاد الرقمي”.

ط الحكامة، ورة االستعجال باعتماد مراجعة عميقة ألنما وشدّدت الحكومة في بيانها على “ضر 

 ياسات التنمية وخلق ديناميكيّة تفاعليّة”. واستنباط قواعد جديدة إلنجاح س

ولفتت الحكومة إلى أنّها ستعمد، وفَق مخّطط عملها، إلى “وضع خريطٍة وطنيّة لالستثمار، بفتح  

 والجنوب”.  فضاءات جديدة للعقار الصناعي، ال سيّما في الهضاب 

آليّات أبرزها إصالح نظام  عمل الحكومة بشكل خاّص “عدّة  على الصعيد السياسي، تشمل خّطة

 االنتخابات” الذي تنتقده المعارضة. 

كذلك، وعدت الحكومة بأنّها ستعمل على “ضمان حّرية االجتماع والتظاهر السلمي” في إطار  

 قيّة”.“تعزيز سيادة القانون وتعزيز الديموقراطية الحقي 

م إّن السلطات الجزائرية ت نهاية كانون الثاني/يناير المنصر وكانت منّظمة هيومن رايتس ووتش قال

تُواصل اعتقال ومحاكمة نشطاء من الحراك الشعبي تعّسفيًا رغم وعود الحوار التي أطلقها الرئيس  

 الجديد عبد المجيد تبون. 



  M E A K-Weekly Economic Report                         الاقتصادي الأسبوعي                             التقريرم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                               العبد هللا الكفريالدكتور مصطفى    الأستاذ

17 

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

فة  عى، من خالل خّطة عملها، إلى “تدعيم الصحامن جهة ثانية، قالت الحكومة الجزائرية إنّها ستس

لحّرية واالحترافية والتزام المسؤولية وأخالقيات المهنة،  ووسائل اإلعالم لممارسة نشاطها في ظل ا

 كما تسهر على تقنين نشاط الصحافة اإللكترونيّة واإلشهار”.

 ويفترض أن يحال “مخّطط عمل” الحكومة قريبًا إلى البرلمان الجزائري. 

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-

%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-

%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d9%87%d8%af%d9%81/ 

 

 ..التفاصيلوهذه هي  لبنان مقبل على كارثة.. - 11

 :الخبير السوري

في األسابيع األخيرة، انطلق نقاش جدّي حول إعادة هيكلة الدين العام ربطاً بجدوى سداد استحقاق 

مليار دوالر. حتى اآلن، تقف وجهات النظر على طرفَي نقيض بين   1.2آذار المقبل الذي تبلغ قيمته    9

ف لبنان بالعمالت األجنبية )من ودائع الناس  ر في دفع الديون من احتياطات مصر من يريد االستمرا

عملياً( بهدف شراء وقت إضافي، وسط ضبابية أفق الحلول للنهوض من األزمة المالية ــــ النقدية، 

وبين من يرى أن التخلّف عن السداد رغم مخاطره السياسية التي قد تخضع لبنان لصندوق النقد الدولي 

وم قبل الغد لكي ال تُهدر احتياطات مصرف لبنان على الديون.  و أمر محتوم يوجب الوقوع فيه الي ه

 !المفاضلة تكمن في أي الخيارات هو األقل ضرراً 

ثمة محور واحد لكل االجتماعات التي عقدت في السرايا الحكومية قبل أيام وفي عين التينة أمس،  

، أم نبدأ 2020تستحق في آذار علنة: هل ندفع سندات الدين التي وسواها من اللقاءات الثنائية غير الم

بإجراءات التخلّف عن السداد. أحلى الخيارات المطروحة مّر؛ الدفع يستنزف المزيد من احتياطات 

مصرف لبنان بالعمالت األجنبية المتهالكة أصالً، فيما يفرض التخلّف عن السداد التعامل مع الدائنين  

دة الهيكلة أو إعادة الجدولة بخّطة ماليّة يشرف على  توقع أن يربطوا موافقتهم على إعااألجانب الذين ي

 .تنفيذها صندوق النقد الدولي الذي سيأتي حامالً وصفته الكارثية وخلفياته السياسية

 االستحقاق المصيري 

ار دوالر:  ملي 2.5، تستحق على الدولة اللبنانية ثالثة سندات يوروبوندز يبلغ مجموعها 2020في 

مليون دوالر في حزيران. كذلك  600مليون دوالر في نيسان، و  700ار، مليار دوالر في آذ  1.2

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d9%87%d8%af%d9%81/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d9%87%d8%af%d9%81/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d9%87%d8%af%d9%81/
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مليار دوالر تتوّزع على دفعات شهرية   2.18تستحق فوائد على محفظة سندات اليوروبوندز بقيمة 

ً  539مليون دوالر و 33تتراوح بين    .مليونا

 تعريف موجز 

جنبية، يحصل الدائن مقابله على »ورقة«  لة األى الحكومة اللبنانية بالعمسند اليوروبوندز هو دين عل 

يحدَّد فيها تاريخ ردّ الدين وفوائده وطريقة تسديدها، باإلضافة إلى شروطه القانونية للتداول في األسواق 

 .الدولية وآليات التوقف عن السداد وسواها من آليات التعامل بين الدولة المقترضة والدائنين

% من االستحقاقات  65ملة السندات، فهي على النحو اآلتي:  حسب المعطيات األخيرة عن هوية حبو

% قبل  44.9مليار دوالر، محمولة من أجانب )كانت  1.6األساسية )أصل السندات(، أو ما يوازي 

لها  بضعة أسابيع، إال أن المصارف باعت بعضاً من السندات التي تحملها لمستثمرين أجانب بما يؤمن  

يؤمن للمستثمرين األجانب فرصة لتحقيق أرباح من سندات سعرها  سيولة طازجة بالدوالر، وبما 

% من مجموع الفوائد السنوية، 35بخس، رغم أن مخاطرها مرتفعة(. كذلك يحمل الدائنون األجانب 

  2.36مليون دوالر. في النتيجة، مجموع ما يحمله الدائنون األجانب يصل إلى  765أي ما يوازي 

 .مليار دوالر

رورية للنقاش المتعلق بتسديد السندات والفوائد أو التخلّف عنها. فاالستحقاق  هذه المعطيات ض

مليون    143مليار دوالر أصل السندات و  1.2)   2020آذار    9األول المطروح أمام لبنان، هو استحقاق  

ن سداده فتستحق كل السندات دوالر فوائد(. فهل يتوجب علينا أن ندفع هذا االستحقاق أم نتخلّف ع

دها؟ هذا السؤال لم يقفز إلى الواجهة فجأة، بل هو متصل بنقاش سابق حول جدوى تسديد استحقاق وفوائ

مليار دوالر. يومها برزت دعوات للتخلّف عن السداد، إال أن   1.5وقيمته  2019تشرين األول 

ن  مة، كانت مبنية على أن التخلّف عاالعتراضات عليها، وال سيما من حاكم مصرف لبنان رياض سال

السداد غير ممكن في ظل حكومة مستقيلة وانقسام سياسي حول تشكيل الحكومة، فيما تتطلب هذه 

 .الخطوة رسم خّطة واضحة وشاملة، فضالً عن اإلجراءات المتبعة في مثل هذه الحاالت 

ول الماضي، وبقي  ما حصل هو أن مصرف لبنان سدّد نيابة عن الحكومة استحقاق تشرين األ 

بال جواب: ما هي جدوى االستمرار في تسديد الديون؟ هل يجب أن نواصل تسديدها،   السؤال األساسي

فيما كل المعطيات التي تداولها المعنيون تشير إلى أن اإلفالس وقع ودقّت ساعة الحقيقة التي لم يعد  

ً التعامل معها بالتمييع على الطريقة اللبنانية؟ هل نس ان  دّد الديون من احتياطات مصرف لبن ممكنا

 بالعمالت األجنبية؟ بأّي هدف؟ وضمن أّي خّطة؟ 
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بالتوازي مع تأليف   2020هكذا بات استحقاق آذار المقبل مصيرياً. فمع قرب استحقاق آذار 

وقف الحكومة واستعداداتها لنيل الثقة على أساس البيان الوزاري، عاد النقاش بقّوة إلى مسألة الدفع أو الت

اجتماع مالي برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب وبحضور كل من وزير عنه. استدعى األمر عقد 

المال غازي وزني، والبيئة دميانوس قّطار، واالقتصاد راوول نعمة، وحاكم مصرف لبنان رياض  

سالمة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير. في هذا االجتماع، انحاز دياب وسالمة إلى االستمرار  

 .ظ وزني على هذا األمرفي تسديد الديون، فيما تحفّ 

هذه المواقف أطلقت تسارعاً في وتيرة االجتماعات بشأن هذا االستحقاق الذي بات يستحوذ على  

استقطاب سياسي، وخصوصاً من ثنائي حركة أمل وحزب هللا. رئيس مجلس النواب نبيه بّري عقد  

ً مالياً، حضره إلى وزني، وزير  ، والنائب علي فياض  المال السابق علي حسن خليل أمس اجتماعا

ورئيس المركز االستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل هللا. بحسب المعلومات، فإن النقاش  

تطّرق إلى مسائل عدّة مطروحة في البيان الوزاري، مثل مسألة الكهرباء المستنسخة من خطط سابقة  

لخيارات المطروحة، إال أنه لم  وا 2020ت حول استحقاق آذار »فاشلة«، لكن المسألة األساسية كان

 .يتخذ أي قرار نهائي بهذا الشأن بعد 

 صندوق النقد حتمي؟ 

 :عملياً، صار هناك أكثر من وجهة نظر حول استحقاق آذار

ــــ أهمية هذا االستحقاق نابعة من كونه األكبر بين استحقاقات السنة الجارية، لذا فإن تسديده ثم  

لتالية أمٌر ال معنى أو قيمة له سوى إهدار مبلغ من احتياطات مصرف خلّف عن سداد االستحقاقات االت

لبنان بالعمالت األجنبية، وهذا يوجب اتخاذ القرار اليوم وليس غداً. أصحاب هذه الوجهة يحاججون  

ف عنه. الدفع سيتم بأن ضرورة التخلّف عن السداد مبنية على أنه ال يوجد إال خياران: الدفع أو التخلّ 

لمودعين التي ال يمكن التفريط بها من أجل الدائنين، فضالً عن أنها سترتّب تداعيات اقتصادية  بأموال ا

واجتماعية قد تؤدي إلى تحريك الشارع بوتيرة غير مسبوقة. وإلى جانب ذلك، فإن المعطيات المالية  

وبالتالي فإن  مليارات دوالر، 8تزيد على  تشير إلى أن احتياطات مصرف لبنان القابلة لالستعمال ال

% ولن  29مليار دوالر للدائنين األجانب سيؤدي إلى نقص فوري في االحتياطات بنسبة  2.3تسديد 

مليارات دوالر الستيراد األكل والشرب والمحروقات والمواد األولية واألساسية…   5.7يبقى سوى 

 .وهذا المبلغ ال يكفي إال لبضعة أسابيع

 يّون تشير إلى أن اإلفالس وقع، ودقّت ساعة الحقيقةيات التي تداولها المعنلمعطكل ا 
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ومن ضمن النقاش أنه ال يمكن التعويل على األموال الخارجية للمصارف لتمويل عمليات استيراد، 

ألن هذه األموال شارفت على النفاد ولن يعود بإمكانها فتح اعتمادات لتمويل االستيراد، ما يعني أن 

سابيع التي ستلي تسديد االستحقاق والفوائد، إذ لن يوفّر هذا االستحقاق  لمأزق سيكون كبيراً خالل األا

 .أي أموال جديدة للمصارف

لكن جوهر النقاش لدى أصحاب هذه الوجهة ليس محصوراً بالتسديد، بل يشمل أيضاً إجراءات 

مل مع  دوق النقد الدولي؟ كيف نتعاالتخلّف عن السداد. فهل سيكون على لبنان مواجهة الخضوع لصن

ً أن   ً جداً وخصوصا صندوق النقد الدولي ومطالبه؟ فالخضوع لصندوق النقد الدولي سيكون موجعا

تدّخله لمساندة عملية إعادة هيكلة أو إعادة جدولة الدين العام ال يمكن أن يأتي من دون ثمن سياسي 

كن  زيادة الضرائب والخصخصة، »لواجتماعي هائل من خالل فرض أجندة إصالحات تتضمن 

الخضوع قد يأتي اليوم بشروط أقّل حدّة مما سيأتي عليه الحقاً عند التخلّف القسري عن السداد«. فضالً 

عن أن قرار االستمرار في تسديد الديون أو التخلّف عن سدادها، ليس قرار جهة سياسية واحدة، سواء  

حكومة ومجلس النواب، أو كتل السياسية الممثلة في الكان رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ال

 .أي طرف آخر مثل حاكم مصرف لبنان

يقول المطلعون إن عقود اليوروبوندز تسمح بدعوة الدائنين إلى اجتماعات للتفاهم معهم خالل فترة 

العقود ال  أشهر(، وهذه 6زمنية معينة )في العادة ال يكون الدائنون متوترين كلما كانت الفترة أقل من 

لحجز على الذهب وال على أصول شركة الميدل إيست وال على أي أصول سيادية أخرى  تتيح للدائنين ا

مثل السفارات وسواها، وال يكون بإمكانهم الحجز على االعتمادات التي تفتحها المصارف الستيراد 

تعماله للتوصل إلى اتفاق القمح والمحروقات واألكل وسواها… وبالتالي فإن مكمن القّوة هذا يمكن اس

الدائنين. كذلك ليس هناك ما يجبر الدائنين على إخضاع لبنان لصندوق النقد الدولي إال بواسطة   مع

 .النفوذ الذي يمارسونه، وهو أمر متوقع من بعضهم

 العودة إلى التسّول

ان بأن شراء ــــ أصحاب الرأي القائل بوجوب االستمرار في دفع الديون، أي دياب وسالمة، يرّوج

ة القيام بهندسة مالية واسعة تتضمن استبداالً للسندات التي تحملها المصارف بسندات الوقت على طريق

يحملها مصرف لبنان في محفظته وإقراض المصارف بالليرة وإعادة توظيف هذه القروض لدى 

لى بعض  مصرف لبنان )بهدف رسملة المصارف(، يمنح الحكومة فرصة إلجراء جولة »تسّول« ع

هذا السلوك الذي يلغي حقيقة أن الدول ترعى مصالحها الخارجية، أي أنه ال  الدول. عدا عن سذاجة

يوجد إقراض أو هبات بال ثمن سياسي يصعب حصول إجماع على تسديده، فإن اللجوء إلى األدوات 
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تطورات اإلقليمية  السابقة لمعالجة اإلفالس ال يبّشر إال بأن المسؤولين في لبنان لم يعوا حقيقة ال

وأنهم يريدون إنعاش نموذج فيه فجوة كبيرة بين قلّة من األثرياء وكثرة من الفقراء. فمن   والمحلية،

االعتبارات األساسية التي يجب أن تؤخذ في االعتبار لمناقشة هذا االستحقاق أن تسديد الديون من  

نان،  مصارف ووّظفتها لدى مصرف لباالحتياطات يعني تسديدها من ودائع الناس التي استملكتها ال

وأن هذا األخير أنفقها على تمويل االستهالك المترف للبنانيين وعلى الدائنين من مصارف وكبار  

 .المودعين المحليين واألجانب بدليل األرباح الطائلة المحققة من الهندسات المالية

الخارجي. ثمة من يقول إنه  خلي والدين ـــــ ثمة خيار ثالث يشير إلى إمكانية التمييز بين الدين الدا

يجب سداد الدين الخارجي وإعادة هيكلة الدين الداخلي الذي تحمله المصارف. لكن هذا الخيار، عدا 

عن صعوبة تطبيقه في ظل عدم قدرة أي طرف على منع المصارف من بيع السندات لمستثمرين  

فوراً إلى درجة »إفالس«، ما   خفض تصنيفهاأجانب، ال يلقى رواجاً، ألن تخلّف الدولة عن السداد ي

 يستدعي خفضاً مباشراً لتصنيف المصارف التي ستصاب باإلفالس كلها ضربة واحدة…

 http://syrianexpert.net/?p=45256  األخبار اللبنانية

 

 قرار مخاطر عدم االست تونس: مؤسسات التصنيف االئتماني تحذر من  - 12

   –تونس/ يامنة سالمي/ األناضول  

قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، إن مؤسسات التصنيف اإلئتماني تحذّر من  

 مخاطر عدم االستقرار السياسي واألمني واالضطرابات االجتماعية في تونس. 

 التونسي. عاّمة بالبرلمان جاء ذلك في كلمة ألقاها العباسي الجمعة، خالل جلسة 

وأضاف أن “من شأن مخاطر عدم االستقرار أن تؤثر سلبا على قدرة االقتصاد على االنتعاش  

والتّحكم في الميزانية )الموازنة العامة(، مع صعوبة اإلصالحات الهيكلية، واألخذ بعين االعتبار ارتباط 

االتفاق عليها مع صندوق النقد التي تم دعم المؤسسات المالية الدولية لتونس بتقديم اإلصالحات 

 الدولي”.

وتوقّع المسؤول المصرفي أن تتم عملية التصنيف الجديدة لتونس من قبل وكاالت التصنيف  

 اإلئتماني “موديز” و”فيتش” خالل فبراير/شباط الجاري، دون تحديد موعد دقيق في ذلك.

http://syrianexpert.net/?p=45256
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تمد على وضوحها السياسي”، للدول تعبالمئة من عملية تصنيف هذه الوكاالت   50ولفت إلى أن “

مشددا أن “مؤسسات التصنيف االئتماني تأخذ بعين االعتبار الواقع السياسي ومدى استقراره، وغياب  

 الوضوح سيؤثّر حتما على التصنيف المقبل”. 

، يشهد المسار السياسي تعثّرا  2019ومنذ االنتخابات الرئاسية والتشريعية في أكتوبر/ تشرين أّول  

مسار تشكيل الحكومة الجديدة، بعد إسقاط حكومة الحبيب الجملي، وفشلها في نيل ثقة   بب تعّطلبس

 من يناير/كانون ثاني الماضي. 10البرلمان في 

وفي األثناء، تتواصل حاليا مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، برئاسة إلياس الفخفاخ بعد تكليفه  

 ي. ير الماضينا  20من الرئيس التونسي قيس سعيّد، في 

في حين تُواصل حكومة تصريف األعمال التونسية برئاسة يوسف الشاهد أعمالها إلى حين انبثاق  

 الحكومة الجديدة.

وفي كلمته بالبرلمان، أعلن محافظ المركزي التونسي أن “احتياطي تونس من مدخرات العملة 

مليارات   5، أي توفير ت دوالر(مليارا 6.7مليار دينار )نحو  19، 2019الصعبة األجنبية ناهز، في 

مليار   14، والتي لم تتجاوز 2018مليار دوالر( إضافية من العملة الصعبة مقارنة بعام  1.7دينار )

 مليارات دوالر/ مدخرات العملة الصعبة(”. 5دينار )

، بعد أن  2019يوم توريد بنهاية  111ولفت إلى أن احتياطي تونس من العملة األجنبية ارتفع إلى 

 . 2018يوم توريد عام   84دود كان في ح

، وفق المصدر 2019بالمئة عام    6.7إلى    2018بالمائة عام    7.3أّما نسبة التضّخم، فانخفضت من  

 نفسه. 

بالمئة عام   8.8إلى  2018بالمئة عام  11.1بينما انخفضت نسبة عجز الميزان التجاري من 

 . العباسي، ولكن تبقى نسبة مرتفعة، بحسب تقدير 2019

، 2019بالمئة عام    66إلى    2018بالمئة عام    72.5في المقابل، سّجلت نسبة الدْين العام تحّسنا من  

 بفضل تعافي الدينار التونسي.

 بالمئة أواخر العام الماضي. 1.1وسّجلت تونس نسبة نمو بـ

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-

%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81-

%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%b0%d8%b1-

%d9%85%d9%86/ 

 

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d9%86/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d9%86/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d9%86/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d9%86/
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 موريتانيا.. الرئاسة تعلن إنشاء مجلس أعلى لالستثمار - 13

 

   –نواكشوط/ محمد البكاي/ األناضول 

 أعلنت الرئاسة الموريتانية، في مرسوم صدر الجمعة، إنشاء مجلس أعلى لالستثمار في البالد.

ام  وقالت الرئاسة في بيان اطلعت عليه األناضول، إن المجلس األعلى لالستثمار يهدف إلى اإلسه

ص وقادر على خلق فرص العمل والقيمة في إقامة اقتصاد تنافسي متنوع منفتح على القطاع الخا

كما يهدف إلى تسريع وتيرة التطور في مجال تحسين مناخ األعمال ودعم تنافسية االقتصاد،   المضافة.

 وتوفير إطار مالئم للتشاور بين القطاعين العام والخاص.

ءات ستثمار من خالل تحديد اإلجراساهم أيضا في ترقية فرص االوأشار البيان أن المجلس سي

المحفزة المالئمة له، والمشاركة في تصور ومتابعة تنفيذ كل اإلصالحات التشريعية والتنظيمية  

يناير/ كانون الثاني الماضي قال الوزير    29وفي    واإلدارية والمؤسسية الهادفة إلى ترقية االستثمارات.

بالمئة    6.9سنة النمو إلى  ه الشيخ سيديا، إن اقتصاد بالده “حقق نتائج جيدة ووصلت  األول إسماعيل بد 

 . 2020بالمائة في   6.3″، على أن يتباطأ إلى 2019في 

بالمائة في   3وأفاد خالل عرض قدمه أمام البرلمان حول سياسية حكومته، أن نسبة التضخم بلغت  

 . 2020بالمائة في   3.4، على أن تصعد إلى 2019

د سنوات من التراجع الحاد؛ إذ اتخذت بالمائة، بع 7وتحاول موريتانيا تعزيز معدالت النمو فوق 

 بإشراك القطاع الخاص في المشاريع االستراتيجية الحكومية.  2018قرارا منذ 

 

https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-

%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-

%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a3%d8%b9%d9%84/ 

 

 مة" إلنقاذ االقتصاد حكومة لبنان تكشف "خطوات مؤل - 14

 أبوظبي  -وكاالت  

 في نظامها المصرفي  زعزعت أزمة لبنان الثقة

أفادت نسخة من بيان وزاري ختامي اطلعت عليها وكالة رويترز أن الحكومة اللبنانية أقرت 

خطة إنقاذ مالي تتضمن خفض أسعار الفائدة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وأخذ "خطوات مؤلمة"  

 .الحرص على عدم المساس بذوي الدخل المنخفض مع 

https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a3%d8%b9%d9%84/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a3%d8%b9%d9%84/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a3%d8%b9%d9%84/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a3%d8%b9%d9%84/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a3%d8%b9%d9%84/
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، بتعديالت طفيفة على مسودة حصلت بيان الختامي اليوم الخميس ووافق مجلس الوزراء على ال

 .عليها رويترز يوم األحد، وسيعرضها على البرلمان األسبوع القادم في اقتراع على الثقة

تقول يجب خفض الفائدة على   الحكومة اللبنانية" الوزاري الختامي وجاء في نسخة البيان

 ."د وخفض تكلفة الدين العامالقروض والودائع إلنعاش االقتصا

يين لتدبير قروض ميسرة وتمويل  الحكومة اللبنانية ستتواصل مع المانحين الدول" وأضافت 

 ."للخزانة

استعادة االستقرار المصرفي بسبل تشمل إعادة الهيكلة والرسملة  كما ستعمل الحكومة على

 .واستخدام البنوك احتياطياتها وبيع استثماراتها في الخارج

ردفت قائلة "ال بد من بعض الخطوات المؤلمة، لكنها ستعمل على الحد من أثرها على  وأ

 ."دودي الدخلمح

تحت  في بلد، يئن مخاوف المستثمرين الثقة في نظامها المصرفي وزادت  لبنان وزعزعت أزمة

 .واحد من أثقل أعباء الدين في العالم

لى خطة إنقاذ منذ استقالة رئيس الوزراء سعد في التوصل إ اللبنانيون سياسيونوأخفق ال

 .ضد الفساد في مؤسسات الدولة احتجاجات  الحريري في أكتوبر الماضي، بعد 

https://www.skynewsarabia.com/business/1318841-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-

%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-

%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%94%D9%84%D9%85%D8%A9-

%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/business/1318841-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%94%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.skynewsarabia.com/business/1318841-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%94%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.skynewsarabia.com/business/1318841-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%94%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.skynewsarabia.com/business/1318841-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%94%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.skynewsarabia.com/business/1318841-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%94%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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 تصاد السوري: االق -رابعاً 

   إقرار الصيغة النهائية لقانون االستثمار المنتظر.. - 15

 مجلس الوزراء يناقش السماح لسيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة بنقل الركاب 

 

 ..”مرسوم بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى “المؤسسة السورية للمخابز 

 :الخبير السوري

قانون االستثمار الجديد بعد األخذ بكافة المالحظات    النهائية لمشروعيغة أقر مجلس الوزراء الص

 .على المشروع تمهيدا الستكمال أسباب صدوره

وطلب المجلس خالل جلسته األسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس من وزارات 

التابعة لها االستعداد الخدمية المرافق الداخلية والصحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، توجيه 

الكامل لتوفير الخدمات األساسية للمواطنين خالل عطلة عيد األضحى المبارك، وضبط األسواق  

وضمان توفر السلع باألسعار المناسبة واالستثمار األمثل للعطلة في القيام بجوالت ميدانية للوقوف  

 .على الواقع الخدمي والتنموي في المحافظات 

متابعة تضم وزراء األشغال العامة واإلسكان والموارد المائية واإلدارة المحلية لس لجنة  شكل المجو

والبيئة لترجمة التوصيات التي أقرها المؤتمر الوطني األول لإلسكان إلى خطوات عملية للنهوض  

رعية  ات عمل فبالقطاع السكاني وتنظيم عمله خالل المرحلة القادمة، وتم تكليف اللجنة تشكيل مجموع

الجة األمور الفنية والتشريعية وتعديلها بما يتناسب مع مرحلة إعادة االعمار وتوفير متطلبات تطوير  لمع

 .شركات القطاع العام اإلنشائية

أّكد المهندس خميس أهمية تكثيف الجهود المبذولة لتأمين السكن الشبابي وضمان عدالة توزيع   

، إضافة إلى معالجة السكن العشوائي وتأمين  ستحقة لهريحة المالسكن االجتماعي ووصوله إلى الش

األراضي المالئمة للسكن وتوفير مساكن عمالية مزودة بجميع الخدمات الالزمة للعمال وأسرهم، الفتا  

قاعدة     إلى ضرورة تعاون كافة الوزارات لتنفيذ االستراتيجية الوطنية لإلسكان بالشكل األمثل، وتأمين

تعطي صورة دقيقة لحركة البناء واإلكساء القائمة بما يساعد على   ومنتظمة ية شاملةبيانات إسكان 

 .التخطيط السليم لمرحلة إعادة اإلعمار

ووافق المجلس على استيعاب الطالب الذين تم إيفادهم للدراسة في الخارج من قبل “هيئة التميز  

ت الحيوية في  القطاعا احتياجات واإلبداع” بمختلف اختصاصاتهم وإعداد خطة فرز للطالب تلبي 
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مختلف الوزارات وتضمن االستفادة من طاقاتهم وخبراتهم بالشكل األمثل، وتم تكليف وزارة التعليم  

طالباً   \138\العالي التنسيق مع هيئة التميز واإلبداع القتراح آلية حوافز نوعية للطالب البالغ عددهم 

زهم وتوظيف خبراتهم في تحقيق  من تحفي بما يمكنتمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها 

 التقدم االقتصادي واالجتماعي وربط التعليم بأهداف التنمية المختلفة 

رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة رفع الكفاءة الكمية والنوعية للتعليم العالي وتطوير البحث  

تقييم عمل  ت أداء لر ومؤشراالعلمي واستقطاب الباحثين في مختلف مجاالت العلوم، ووضع معايي

الكوادر التعليمية في الجامعات وتفعيل دورهم في بناء بنية ثقافية ومجتمعية حاضنة للتنمية ومحفزة  

على نجاحها، مبينا أن العمل قائم على إعادة النظر في هيكلية التعليم بمختلف مراحله ومناهجه  

ثية وثقافية معاصرة تسهم في يمية وبحظومة تعلومحتوياته وزيادة ربط التعليم بسوق العمل لتأسيس من

 .تطوير المجتمع والحفاظ على هويته وثقافته األصيلة

وكلف المجلس وزير الزراعة واإلصالح الزراعي رئيس اللجنة الحكومية المكلفة تتبع الواقع  

ل نطقة خالالخدمي في الغوطة الشرقية متابعة توظيف االعتمادات التي تم تخصيصها إلعادة تأهيل الم

في األماكن الصحيحة التي من شأنها تسريع وتيرة تعافي المنطقة خدمياً وتنموياً، إضافة   2019عام 

إلى تكليف وزير اإلدارة المحلية والبيئة التأكيد على الوحدات اإلدارية المتابعة الدورية لمعالجة واقع 

تمرار في أعمال إزالة مع االس  التوازي النظافة في الغوطة الشرقية وتوفير اآلليات الالزمة لذلك على

 .األنقاض وفتح الطرقات 

وطلب المجلس من وزارة الصناعة إجراء التحليالت المخبرية الالزمة للتأكد من جودة المياه 

المعدنية المعبئة في معملي الدريكيش والفيجة ومدى مراعاتها لشروط السالمة الصحية، وتكثيف  

ختلف المحافظات، إضافة إلى تكليف وزارة الداخلية  يدة في مإنتاج جد الجهود الرامية إلشادة خطوط 

وحماية المستهلك تشديد الرقابة لضبط مستودعات العبوات المزورة ومصادرتها واتخاذ العقوبات  

الرادعة بحق المخالفين وإعادة النظر بآلية التوزيع لمنع االحتكار وضمان التخزين السليم حفاظا على  

 .صحة المواطنين

مشروع مرسوم بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى “المؤسسة   المجلسوناقش 

، بهدف ضبط الدعم المقدم لمادة الخبز  1975لعام  \1126\السورية للمخابز” وإلغاء المرسوم رقم 

ية  التمويني واستكماال لعملية إعادة هيكلة المؤسسات والشركات التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحما

 .يتناسب مع خطوات اإلصالح اإلداري والمؤسساتيهلك بما المست
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كما ناقش المجلس مشروع قانون بالسماح لسيارات الركوب الصغيرة )السياحية( وسيارات 

الركوب المتوسطة )ميكروباص( التي ال يزيد عدد مقاعدها عن عشرة مقاعد بنقل الركاب وفق نظام  

ي معالجة مشكلة نقل الركاب واالستفادة من مساهمة ف بهدف ال التطبيق الذكي لنقل الركاب، وذلك

 .المركبات المتاحة وتخفيض استهالك الوقود 

ووافق المجلس على طلب وزارة الموارد المائية المتعلق بتنظيم ملحق عقد الستكمال تنفيذ مشروع 

ثروة  الصرف الصحي في قرية “بيت كمونة ” بمحافظة طرطوس، وعلى طلب وزارة النفط وال

متعلق بتمديد العمل بمقالع مواد البناء واإلنشاء العاملة في محافظة الالذقية نظرا ألن توقفها  عدنية الالم

يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد األولية في األسواق المحلية وزيادة تكاليف ونفقات المشاريع العامة  

 http://syrianexpert.net/?p=41108   .والخاصة

 

 وزير التعليم العالي يفتتح المؤتمر العلمي األول حول /اقتصاد المعرفة   - 16

 /الوطن والمغترب  دور الباحثين السوريين في لسورية ما بعد الحرب..

 2019آب,  6الثالثاء,  

افة والفنون بدمشق  تحت رعاية د.بسام ابراهيم وزير التعليم العالي افتتح اليوم في دار األسد للثق 

بعد الحرب.. دور الباحثين السوريين  اليوم المؤتمر العلمي األول حول “اقتصاد المعرفة لسورية ما 

رة الخارجية والمغتربين  الوطن والمغترب” الذي تقيمه الهيئة العليا للبحث العلمي بالشراكة مع وزا في

 وشبكة العلماء السوريين في المغترب “نوسيتيا”. 

ؤتمر الذي يستمر يومين وبالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي والمدرسة في الم ويشارك 

دولة    13باحثا سوريا مغتربا في    22العربية للعلوم والتكنولوجيا والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية  

ات المتقدمة كز على أربعة محاور أساسية هي “المحور الطبي والدوائي والمحور الهندسي والتقانوير

 البنى التحتية”. ومحور البيئة والموارد الطبيعية والطاقة والمحور االقتصادي وتطوير

وأكد وزير التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم في كلمته أن البحث العلمي يكتسب حاليا أهمية  

العليا للبحث العلمي   مضاعفة في بلدنا سورية مشيرا أن وزارة التعليم العالي أعدت بالتعاون مع الهيئة

على الجانب التنموي الداعم لالقتصاد  خطة وطنية شاملة لتمكين البحث العلمي على أن يتم التركيز

شبيك بين الباحثين والتنسيق بين الجهات العلمية البحثية ومؤسسات ووزارات الدولة األخرى والت

 السوريين داخل وخارج الوطن لبناء التواصل الفاعل بينهم.

http://syrianexpert.net/?p=41108
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قدم المدير العام للهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور مجد الجمالي عرضا حول الهيئة  ره بدو

ومشاريعها وأهدافها ومنها تعزيز الموازنة الداعمة للبحث العلمي وتوزيعها على الهيئات العلمية 

  بما يتناسب مع دورها وأدائها .البحثية 

اد الصابوني عرض الرؤية المستقبلية لسورية  رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عم

والمتوازنة عن طريق تحقيق معدالت نمو   ذات االقتصاد المتطور الذي يدعم التنمية الشاملة 2030

أعمال التعاون العلمي الدولي يتطلب التواصل وتشغيل مرتفعة ومستدامة الفتا إلى أن البحث والتطوير و 

 المغترب. من الباحثين السوريين في  مع جمهور

معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان بين أن المغتربين السوريين “ثروة وطنية  

ب وهذا  من خالل قدراتهم وخبراتهم وهم شركاء حقيقيون في بناء الوطن وإعادة إعمار ما دمره اإلرها

  ما جسدوه في مختلف دول االغتراب من خالل دعمهم الالمحدود للوطن األم .

من جهتها ذكرت الدكتورة أيسر ميداني رئيسة مجلس أمناء شبكة العلماء والتقانيين والمجددين  

والمبتكرين السوريين في المغترب “نوسيتا” أن من أهداف الشبكة تعزيز التعاون بين الخبراء 

 . والمؤسسات العلمية الوطنية بما يحقق المساهمة الفاعلة في مرحلة إعادة اإلعمار المغتربين

ويناقش المشاركون في جلسات المؤتمر غداً مجموعة قضايا ضمن البرنامج الوطني لسورية ما  

  والسياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار التي  بعد الحرب الذي أعدته هيئة التخطيط والتعاون الدولي

 رسمتها الهيئة العليا للبحث العلمي مع الجامعات والهيئات البحثية الوطنية. 

االفتتاح وزيرة الدولة لشؤون المنظمات الدكتورة سلوى عبد هللا وسفير سورية لدى  ر حض

جمهورية الصين الشعبية الدكتور عماد مصطفى وعدد من رؤساء الجامعات والهيئات والمراكز  

 من الباحثين والمهتمين.  العلمية والبحثية وحشد 

http://mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5622&nid=5859 

 

 ( 41حديث األربعاء االقتصادي رقم ) - 17

 .14/8/2019دمشق في 

 مستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

العالمية وبخاصة التكنولوجية منها إلى استمرار االهتمام بالمؤسسات الصغيرة تشير التطورات 

 :تزايد أهميتها على المستوى االقتصادي ألسباب عديدة منهاوالمتوسطة و 

 : "انتشار نظام "االمتياز - 1

http://mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5622&nid=5859
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هو عمل يتخصص في تقديم منتج أو خدمة معينة في منطقة محدودة،   FRANCHISE االمتياز

 .ت إليه الشركات الكبيرة لتوزيع منتجاتهاوهو نظام لجأ

ازات سريعة فرعاً لها في كل مدينة، تقوم بمنح امتي فعوضاً عن أن تفتح شركة ماكدونلدز للوجبات ال

 .ألفراد ليقيم كل منهم "الفرع" بشروط محددة في عقد االمتياز

بب جاذبيتها لكل من هناك مجموعة مؤشرات تدل على إن أعداد االمتيازات ستميل إلى التزايد بس

وفر لهم الفرصة إلقامة  الشركة األم وكذلك ألصحاب األعمال، خاصة في الدول النامية، بل هي ت

 .ت سمعة عالميةمؤسسات صغيرة ومتوسطة ناجحة، خاصة إذا كانت الخدمة أو السلعة ذا

 :التطور التكنولوجي وتسهيل إقامة أعمال صغيرة  - 2

لحديثة تسمح بإنتاج قطع صغيرة قياسية يتم تجميعها، وهذا يسمح بقيام  فمثالً أصبحت التكنولوجية ا

التجميع فقط، كما يحصل حالياً في صناعة الحاسوب )الكمبيوتر( حيث نجد في أعمال صغيرة تقوم ب

  .م أعداد هائلة من اعمال صغيرة تقوم بتجميع الكمبيوترات وبيعهاكل أنحاء العال

 :د معرفةتحول االقتصاد إلى اقتصا  - 3

إلى ما يسمى  إن احد أهم نتائج التطور التكنولوجي هي تحول اقتصاديات الكثير من دول العالم 

 :من خالل KNOWLEDGE ECONOMY باقتصاد معرفة

 .االستخدام الموسع لتكنولوجية وألنظمة المعلومات في العمل-أ 

 ..االتصالتوسع التجارة والتسويق اإللكتروني باستخدام االنترنت وشبكات  -ب 

نامية، فرص هذه التغيرات توفر الفرص ألعداد كبيرة من األعمال الصغيرة، خاصة في الدول ال 

 .ها تتمتع بمزايا انخفاض التكاليفدخول أسواق عالمية نائية ومنافسة األعمال في الدول المتقدمة لكون

 :انتشار صيغ العمل عن بعد   - 4

العمل من  ) TELECOMMUTING لعمل عن بعد ساعدت تكنولوجيا االتصاالت في انتشار ا

نقال( مما يساهم في ازدهار وتنامي إقامة  المنزل أو من مركز عمل، بل حتى من خالل الهاتف ال

 .المؤسسات الصغيرة

 :تزايد االهتمام بدعم الريادة واحتضان اإلمكانيات اإلبداعية التكنولوجية   - 5

الدولية لرعاية الرياديين ومساعدتهم فأكثر  مما أدى إلى زيادة عدد المؤسسات الحكومية و

 .ياً لهؤالء الشباب لتمكينهم من إقامة هذه أعماالً خاصة بهمالحكومات اليوم تقدم دعماً خاصاً مالياً وفن 

كما أدى إدراك أهمية العلم والتكنولوجية في نمو االقتصاد إلى تصاعد أعداد البرامج التي تدعم  

اعية العلمية والتكنولوجية والذين قد ال يملكون الموارد المالية أو وتحتضن أصحاب األفكار اإلبد 
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لتحويلها إلى عمل صغير فهناك حالياً أعداد كبيرة من برامج بأسماء مختلفة خاصة  المهارات اإلدارية 

 TECHNOLOGY BUSINESS ء منها مثالً حاضنات األعمال التكنولوجيةبدعم هؤال

INCUBATOTS   جيا أو حدائق التكنولو TECHNOLOGY PARKS   أو الحاضنات

ً تست وغيرها وهذه VIRTUAL INCUBATORS االفتراضية المجازية خدم مفهوم  جميعا

"الحاضنة" للتأكيد على هدفها وهو "احتضان" أصحاب اإلبداعات العلمية والتكنولوجية لتمكينهم من  

لمطلوبة لهذه المؤسسات سواًء  إن عملية الدعم ا .إقامة أعمال صغيرة تحول إبداعهم إلى واقع فعلي

ل أمراً على غاية من األهمية ليس على مستوى الحكومات أو على مستوى المنظمات الداعمة لألعما

العالم بل لخصائص محددة تتميز بها هذه  فقط ألنها الجزء األعظم من قطاع األعمال في أغلب دول 

ألقدر على تحقيق أعلى درجات من النمو المؤسسات ولمهام اقتصادية واجتماعية تقوم بها وتجعلها ا

  االقتصادي

همة التي ت سيؤدي في ظل األدوار االقتصادية المإن نجاح الحكومات في دعم هذه المشروعا

تؤديها لالقتصاديات المحلية إلى تسريع وتيرة التنمية المنشودة ومنها أن كفاءة االستثمارات الخاصة 

ي فكما أن جزءاً من معادلة النمو تعتمد على وجود استثمارات  يعد أحد أشكال عملية النمو االقتصاد 

فإن هذه النسبة ال تكفي لوحدها لتحقيق معدالت جيدة من النمو ما لم تترافق  من الناتج المحلي اإلجمالي  

دة من هذه االستثمارات وتحقيقها لعائديه مرتفعة وقيم مضافة جديدة ألن ضعف كفاءة  بحسن االستفا

الفشل يحد من آلية عمل نظرية مضاعف االستثمار المعروفة اقتصادياً، ولذلك فإن تواجد  االستثمارات و

المقدم ؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها على االستمرار والنجاح يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدعم الم

قتصادي الذي لها وهي في هذه الحالة ستحقق الريعية والكفاءة المطلوبتين أساًس لرفع معدالت النمو اال

 .بدوره يضاعف من الناتج المحلي اإلجمالي والفردي ويحقق الرفاهية المطلوبة

  كتبه: د. عامر خربوطلي  .وهذا ما تحتاجه سورية اليوم في مرحلة التعافي واالنتعاش

 

 االتحاد الذي أغمض عينيه عن الفساد   كاد أن يختنق من تخمة األموال.. - 18

 يطلب مزيداً من التمويل ؟ 

 البعث :المصدر 

معيات في  أخفى التقرير السنوي لالتحاد العام للتعاون السكني وقوع كثيرين من أعضاء الج

وال تحصى، مكتفياً بطرح  المحظور ودخولهم متاهات الفساد، وارتكابهم مخالفات وتجاوزات ال تعد 
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القطاع إلى جانب التمويل مشكالته المتعلقة في حاجته الكبيرة لألراضي لتأمين المساكن لمنتسبي هذا 

 .المطلوب للمشاريع

إن مرد ذلك يعود إلى أن هذا القطاع يدار وبحسب أحد مديري وزارة األشغال العامة واإلسكان ف 

ن قبل أعضائه ودون تدخل مباشر من الجهات الوصائية عليه؛ مما أضعف الدور الرقابي على  ذاتياً م

تحاد التعاوني السكني شكلي وال يتعدى حضور ممثلين عنه  هذا القطاع، موضحاً أن دور الوزارة واال

، وكذلك اجتماعات هيئات المستفيدين، مؤكداً أنه ووفقاً  الجتماعات الهيئات العامة لتلك الجمعيات 

يجب على ممثلي الوزارة واالتحاد التأكد من قانونية   2011لعام  99ألحكام المرسوم التشريعي رقم 

ارات المتخذة فيها، ومدى انسجامها مع األنظمة والقوانين النافذة والتعاميم ذات االجتماعات، وتقييم القر

 .ب معالجة محاضر جلسات مجلس اإلدارة وإيقاف أي قرار مخالفالصلة، إلى جان

 الحد من الفوضى 

معاون وزير األشغال العامة واإلسكان عبد القادر فهيم بين أن الوزارة قامت بالعديد من اإلجراءات 

ب  دّ والتخفيف من الفوضى السائدة بعمل هذا القطاع، وذلك من خالل إصدار العديد من التعاميم والكتللح

التي تهدف إلى تصويب العمل في جهات القطاع التعاوني السكني، وتنظيم العمل فيه ومتابعة حسن  

دارات وتشكيل طبيقه، واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق المقصرين، إلى جانب متابعة عمل مجالس اإلت

زيع األراضي  مجالس إدارات مؤقتة للجمعيات التي شغرت عضوية مجالس إدارتها، مبيناً أن توقف تو

لة العوز لجهة من الدولة كما كان معموالً به في المراحل السابقة، أوقع الكثير من الجمعيات في حا

لس اإلدارات الرتكاب العديد  تأمين األراضي، وأن توقف توزيع األراضي أفسح المجال أمام بعض مجا

لجوء إلى شراء األراضي من  من المخالفات والتجاوزات التي تمت بأشكال وطرق عديدة، منها عند ال

ما في ظل التداعيات  القطاع الخاص الذي يشوبه الكثير من األهواء والمنافع الشخصية، والسي

الحد من الفساد الذي يحصل في بعض  االقتصادية خالل الفترة الراهنة، ويرى فهيم أن أحد أهم طرق 

دراكه لحقوقه وواجباته تجاه الجمعية  الجمعيات التعاونية السكنية يبدأ من العضو التعاوني، وذلك بإ

وية مجلس إدارة الجمعية، وحضوره  المنتسب إليها، وانتخاب من تتحقق فيه النزاهة والخبرة لعض

يدين لتقديم قيمة مضافة من شأنها تصويب أي خلل  الفاعل الجتماعات الهيئات العامة وهيئات المستف

 .في عمل الجمعية وأداء مجلس اإلدارة

 اضي تأمين األر

وأشار فهيم إلى أن أبرز الصعوبات التي تواجه عمل قطاع التعاون السكني هو عدم تامين األراضي  

ني، وهذا ما تقوم  الالزمة، وهي مسؤولية عدة جهات معنية بقطاع اإلسكان، ومنها قطاع التعاون السك
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ة، وأن إنجاز اإلطار  به الوزارة بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية إليجاد الحلول الالزم

ي يسهم بمخرجاته بحل  الوطني للتخطيط اإلقليمي والخارطة الوطنية للسكن وهو بمثابة عمل استراتيج 

الناظم لعمل هذا القطاع   2011لعام  99هذه المشكلة، علماً أن مشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم 

مية وفق محاور التنمية التي تحددها  لحظ إمكانية تأمين األراضي للجمعيات خارج المخططات التنظي

يساهم عند إقراره بمعالجة مشكلة تأمين  الخارطة الوطنية للسكن، وذلك إلشادة الضواحي السكنية؛ ما س

إلى أنه من خالل قيام الوحدات اإلدارية بتنفيذ مخططاتها   األراضي الالزمة لهذا القطاع، مع التنويه

فيذ التخطيط فإن ذلك من شأنه أن يؤمن مقاسم معدة للبناء يكون  التنظيمية المصدقة من خالل قوانين تن

األقل، مشيراً إلى أهمية تأمين التمويل الالزم لهذا القطاع كونه   % منها على5للتعاون السكني نسبة 

 .محددة وهي ذوو الدخل المحدود يستهدف شريحة 

ع االقتصادي واإلداري ألحكام  وأشار التقرير إلى عدم تطبيق الجهات العامة والمؤسسات ذات الطاب

الخاصة بالمزايا واإلعفاءات، وتحميل الجمعيات السكنية التزامات   من قانون التعاون السكني  67المادة  

اإلعفاءات والمزايا التي منحها المشرع لهذا القطاع ليست ومبالغ غير مترتبة عليها، مع اإلشارة إلى أن  

حفيز مهمة التعاون السكني كأحد فروع االقتصاد الوطني  سوى تعبير عن رغبة الدولة في تشجيع وت

ورقابة القطاع الخاص، وإن عدم العمل بأحكام المادة  الذي يجمع بين قدرات القطاع العام ومرونة

 .بيرة أمام قطاع التعاون السكنيالمذكورة أعاله يشكل عقبة ك

والمؤسسات المعنية تنطلق  وشّخص التقرير المشهد الذي يحصل على أرض الواقع بأن الوزارات  

تغليب المصلحة الجزئية للوزارة أو المؤسسة على الصالح   في تعاملها مع القطاع السكني من خالل

التقرير بوضوح إلى ضرورة صدور بالغ من  العام الذي أقرته القوانين واألنظمة النافذة، وهنا يشير 

ت ذات الطابع االقتصادي التقيد التام  رئاسة مجلس الوزراء يطلب فيه من كافة الوزارات والمؤسسا

 67والمزايا المنصوص عليها في المادة  أثناء تعامالتها مع جهات قطاع التعاون السكني باإلعفاءات 

الستثمار النافذة لدى جهات قطاع التعاون السكني، وعدم  ، وااللتزام بتطبيق أنظمة ا99من المرسوم 

خصوص األضرار التي لحقت بالقطاع نتيجة الحرب فإنها تحميلها أية مبالغ غير مترتبة عليها. وب

ً جديداً وقع على كاهل منتسبي هذا القطاع، وساهم بشكل كبير في تأخر تنفيذ المشاريع  شكلت عبئا

الخصوص أن يتم لحظ تعويض األضرار التي لحقت باألبنية العائدة وزيادة تكاليفها، ويمكن بهذا 

ً لمرحلة  للجمعيات التعاونية السكنية من ق بل لجان تعويض األضرار المشكلة في المحافظات وتبعا

 .سلماً أو غير مسلم لألعضاء المخصصين أو غير المستفيدينإنجاز البناء، أو كون هذا البناء م

 أرقام
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مليار ليرة  186.974يف المشاريع التي نفذتها الجمعيات التعاونية السكنية بلغت  يشار إلى أن تكال

صلت قيمة الموازنات التقديرية لجهات القطاع التعاون السكني خالل العام الفائت سورية، في حين و 

  مليار ليرة، ولعل الرقم األهم في هذا البيانات هو أن إيداعات قطاع التعاون  386.669إلى أكثر من 

 http://syrianexpert.net/?p=41214 .مليار ليرة 64السكني لدى المصرف العقاري زادت عن 

 

 ختالف مصالح بين التجار والصناعيين.. فهل دمج اتحادات الصناعة والتجارة يحل المشكلة؟  ا - 19

 2019-08- 22الخميس,   وفاء جديد  |

ً لتحقيق مصالحهم الشخصية .. صناعيون:   تجار: بعض المنتسبين لالتحادات يشكلون عائقا

 اتحاد مشترك لغرف التجارة والصناعة قديمةالمطالبات بإحداث 

اختالف مصالح بين التجار والصناعيين.. فهل دمج اتحادات الصناعة والتجارة يحل المشكلة؟ …  

حادات يشكلون عائقاً لتحقيق مصالحهم الشخصية .. صناعيون: المطالبات تجار: بعض المنتسبين لالت

 ديمة بإحداث اتحاد مشترك لغرف التجارة والصناعة ق

تتضارب مصالح الصناعيين والتجار في عدد من القضايا، وخاصة فيما يتعلق باالستيراد والرسوم  

الجمركية، فبينما يطالب الصناعيون بإيقاف استيراد المنتجات التي تصنع محلياً ورفع الرسوم الجمركية  

باب االستيراد  بفتح على المستوردات التي لها بدائل محلية من أجل تشجيع اإلنتاج، يطالب التجار

وإلغاء الترشيد وتخفيض الرسوم الجمركية.. وغيرها العديد من القضايا الخالفية، لذا يبرز مقترح  

توحيد اتحادات وغرف التجارة والصناعة من أجل العمل ضمن إستراتيجية واحدة وأهداف مشتركية  

باالستيراد والتصدير..  مختصةلتنمية وتطوير اإلنتاج المحلي، ويعمل ضمن االتحاد المشترك لجان 

وغيرها، وهذا أمر جار الحديث حوله من بعض رجال األعمال، وخاصة أن هناك نواة أولية بوجود 

 .غرف مشتركة للصناعة والتجارة في عدد من المحافظات 

لمناقشة هذا المقترح تواصلت »الوطن« مع عدد من رجال األعمال ذوي الشأن في اتحادات 

، إذ صّرح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق أيمن مولوي بأن إحداث صناعةوغرف التجار وال

اتحاد مشترك لغرف التجارة والصناعة ال يخلق الحلول أمام تضارب المصالح، بل سيكون هناك  

ً أن في معظم دول العالم هناك غرف تجارة منفصلة عن   مصالح شخصية للمنتسبين لالتحاد، مبينا

 .كل بلد  مصلحةغرف الصناعة وذلك حسب 

http://syrianexpert.net/?p=41214
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واعتبر أن القرارات تؤخذ اليوم بناء على التشاركية ما بين غرف التجارة والصناعة والزراعة  

 .«والسياحة، مضيفاً: »نحن متعاونون مع الحكومة وغرف الزراعة والتجارة في سبيل تحقيق التوازن 

ن مناقشته مع مختلف  من دوولفت مولوي إلى أن وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية ال تتخذ أي قرار  

 .الغرف

من جهته بيّن الصناعي فراس تقي الدين أن هناك مطالبات قديمة بإحداث اتحاد مشترك لغرف التجارة 

والصناعة وذلك بسبب تضارب المصالح بين التجار والصناعيين، فهناك أمور مشتركة وهناك أمور 

ن وجود جهة مرشحة من الطرفين  من دومختلف عليها، الفتاً إلى أن تضارب مصالح هذه الجهات 

 .لمفاضلة القرارات واتخاذ األمثل منها يمثل مشكلة

ورأى تقي الدين أن هذه الخطوة تسهل التعامل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، ألنه في  

حال كان لغرف التجارة توجه مخالف لتوجه غرف الصناعة سيحدث خالف من دون التوصل إلى 

 .ةنتائج مناسب

فت إلى عدم وجود أي عوائق أمام إحداث جهة مشتركة تمثل اتحاد غرف التجارة والصناعة  ول

لكن هذا األمر يلزمه قرار حكومي، مضيفاً: »الحظنا في الفترة األخيرة تضارباً في المصالح حال دون  

ار  اتخاذ القرارات، في الوقت الذي نحن بأمّس الحاجة فيه إلى قرارات مناسبة لظروف الحص

قتصادي«، مبيناً أنه في حال إحداث جهة مشتركة بين األطراف المتعارضة المصالح فسوف تتناسب  اال

إلى ذلك، بيّن مدير اتحاد غرف التجارة فراس جيجكلي  .%90القرارات مع مصلحة البلد بنسبة 

جدراناً  يطلب  لـ»الوطن« أن التضارب في المصالح بين التجار والصناعيين ال يُلغى، فالصناعي دائماً  

عالية من الحماية، على حين إن التاجر يطالب باالنفتاح وإزالة هذه الجدران، وهذا في معظم دول العالم  

 .ليس فقط في البلد 

بدوره اقترح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق حسان عزقول تشكيل لجان مشتركة من غرف  

اك تضارب في القرارات كما يحصل ون هنالتجارة والصناعة لدراسة األمور االقتصادية كي ال يك 

 .اآلن، مؤيداً توحيد غرف التجارة والصناعة السورية كافة في سبيل تقليل الجهود والقرارات المتخذة

ولفت إلى أن كثرة االتحادات تشتت القرارات، ومن األفضل إحداث اتحاد عام واحد يشمل غرف  

هناك صعوبات أمام هذا األمر تتمثل في  لكن  التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والحرفيين،

 .تضارب المصالح وتفضيل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة

إلى ذلك، بيّن نائب رئيس اتحاد غرف التجارة عبد الناصر الشيخ فتوح أن الحكومة عقدت اجتماعاً  

تعتمد على   وطنيةمع االتحادات كافة خالل الشهر الماضي، وكان هناك تعاون مشترك لرسم رؤية 
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ولفت إلى أن بعض المنتسبين لالتحادات    .إستراتيجية وطنية مهمة بعيداً عن المصالح اآلنية لألشخاص 

ً أمام دمج االتحادات وذلك لتحقيق مصالحهم الشخصية من دون المصلحة   المختلفة يشكلون عائقا

 .قرارات استثنائية وجريئةلزمه الوطنية، مبيناً أهمية دمج االتحادات ألن البلد في ظرف استثنائي ت

ولفت إلى أن تحقيق هذه الخطوة يتطلب اجتماعاً مع الحكومة، مع االلتزام بالشفافية والصراحة  

 http://alwatan.sy/archives/209453  .التامة

 

 …  سعار التعاقد قانونيتها وأتدقيق كافة العقود المبرمة من حيث   - 20

 يوماً لمعالجة واقع الشركات المتوقفة والمدمرة  15وزير الصناعة يمهل المديرين 

 2019- 08- 22الخميس,     هناء غانم |

وّجه وزير الصناعة معن جذبة كافة المديرين والعاملين في المؤسسات الصناعية بضرورة اليقظة  

رف القانون لتحقيق مصالح خاصة، أو  انون وليس بحالسلطة بالق  التامة والشعور بالمسؤولية واستخدام

 .من باب االستهتار

جاء ذلك خالل اجتماعه أمس األول مع القائمين على العمل في الوزارة بهدف متابعة تنفيذ  

إستراتيجية عمل وتطوير أداء المؤسسات الصناعية والوقوف على واقع العمل الراهن وتصويبه  

 .نهوض بالقطاع على كافة المستويات وير اإلنتاج وال المال العام وتطللمحافظة على 

وقال الوزير: »نحن من يقود المؤسسات وليس العكس، فجميعنا نقود الوزارة، ونحن في بوتقة 

وطنية واحدة«، مشدداً على أن األهم هو نقل وزارة الصناعة من الوضع الراهن إلى وضع متفاعل  

 .ومتطور أكثر

تفصيلية تتضمن تحليل وتقييم واقع كل الشركات  الوزارة بمذكرة ر بضرورة موافاةووّجه الوزي

سواء أكانت رابحة أم خاسرة أو حدية أو حتى متوقفة عن العمل، مع المؤشرات االقتصادية لكل منها،  

وذلك خالل خمسة عشر يوماً، منوهاً بضرورة تقديم المقترحات لتطوير الشركات واالستثمار األمثل  

االقتصادية لكل شركة، مع وضع برنامج زمني محدد، لتحقيق  ما يحقق الريعيةموارد المتاحة بلل

 .األهداف العامة لكل مؤسسة على أن تعتمد من قبل اللجان اإلدارية ومجالس اإلدارات 

الوزير أعطى المهلة نفسها للمديرين من أجل معالجة واقع الشركات المتوقفة والمدمرة لتضمينها  

 .لكل شركة، بما يضمن المصلحة العامةشريعات الالزمة ع المراسيم والتبمشاري 

http://alwatan.sy/archives/209453
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كما طلب الوزير من القائمين على المؤسسات إجراء مسح كامل لكافة العقارات التابعة للشركات 

والمؤسسات، واآللية الالزمة الستثمار تلك العقارات، وموافاة الوزارة بمذكرة تفصيلية تتضمن ذلك 

مثل لتلك العقارات وتضمينها مشاريع للمراسيم  لى االستغالل األلالزمة للوصول إمع المقترحات ا

 .والضوابط الناظمة لذلك

وشدد الوزير على أهمية تدقيق كافة العقود المبرمة في الشركات التابعة من حيث قانونيتها ومدى  

 .هذا الخصوص صحة اإلجراءات المتخذة ومالءمة أسعار التعاقد، وموافاة الوزارة بأي خلل ب 

ه بضرورة دراسة واقع العمالة بكل مؤسسة وشركاتها التابعة، وفي حال وجود عمالة فائضة  نوّ   كما

االستفادة منها في منشآت تابعة لوزارة الصناعة بنفس المحافظة بالتنسيق مع مديرية شؤون العاملين  

ً أن التفاعل مع العامل الذي هو البوصلة »ولسنا ف اً عن عمالنا  ي برج عاجي بعيد في الوزارة، مبينا

وبناء عليه دعا جذبة إلى وضع خطة تدريب للعاملين في المؤسسات والشركات  .«سنا مع الفساد ول

 .التابعة بما يحقق تطوير الكادر البشري وبكافة المجاالت وخاصة في مجال اإلدارة والتسويق

ة في المؤسسة  اإلدارة واللجان اإلداريمن جهة أخرى وجه الوزير بضرورة إعادة النظر بمجالس 

لتابعة، واختيار العناصر الوطنيين ذوي الكفاءة والخبرة العالية التي تخدم المصلحة العامة، وشركاتها ا

 .مؤكداً أهمية دور ممثلي اتحاد العمال في مجالس إدارات المؤسسات واللجان اإلدارية للشركات 

شركات سيرونيكس   ة إعداد دراسة حول كل منوطلب وزير الصناعة من المؤسسة الهندسي 

ءات وبردى، مع رؤية المؤسسة لتطوير عملها، مشيراً إلى ضرورة بذل الجهود المطلوبة  واإلنشا

 .لتطوير العمل في القطاع الصناعي بما ينسجم مع المرحلة الراهنة

اصل الفعال بين  وأبدى المديرون العامون للمؤسسات الصناعية استعدادهم التام والمستمر والتو

كتب والمراسالت لتبسيط اإلجراءات، ثم قدم المدراء شرحاً عن واقع  ت، والتنسيق في توجيه الالمديريا

العمل الحالي في المؤسسات والشركات التابعة لها والصعوبات التي تواجه عمل تلك المؤسسات، 

 .ل الطاقات المتاحةواإلجراءات المتخذة لتجاوزها ورؤيتهم لتطوير عملهم بما يهدف استغال

http://alwatan.sy/archives/209445 

 

 

 

 

 

http://alwatan.sy/archives/209445
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 أخبار اقتصادية قصيرة:  -خامساً 

 تعيين عضوين جديدين في مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل  - 1

 2019/ 10/ 28االثنين 

بزنس" على  2"بزنس  أعلن " المصرف الدولي للتجارة والتمويل" في إفصاح طارئ حصل موقع

 .تعيين عضوين جديدين في مجلس إدارة المصرفنسخة منه، عن 

و أشار البنك في البيان الذي أرسله إلى سوق دمشق لألوراق المالية انه بناء على كتاب بنك  

فإنه قد تم تعيين السيد " عمرو موسى"   2019/ 7/ 29تاريخ  2019/ 23/ 1373/ 1/2/ 9اإلسكان رقم 

ان للتجارة و التمويل في عضوية مجلس إدارة "  د الدجاني" ممثلين عن بنك اإلسكوالسيد " محمد سعي

  المصرف الدولي للتجارة" بدالً عن السيد " خالد الذهبي" و " سائد زريقات" وذلك وفقا لموافقة السادة

 .2010/2019/ص تاريخ  16/ 6358مصرف سورية المركزي بموجب كتابتهم رقم 

https://b2b-sy.com/news/57237/ 

 

 موريتانيا.. الرئاسة تعلن إنشاء مجلس أعلى لالستثمار - 2

   –نواكشوط/ محمد البكاي/ األناضول  

 أعلنت الرئاسة الموريتانية، في مرسوم صدر الجمعة، إنشاء مجلس أعلى لالستثمار في البالد.

األعلى لالستثمار يهدف إلى اإلسهام  عليه األناضول، إن المجلس وقالت الرئاسة في بيان اطلعت 

في إقامة اقتصاد تنافسي متنوع منفتح على القطاع الخاص وقادر على خلق فرص العمل والقيمة 

كما يهدف إلى تسريع وتيرة التطور في مجال تحسين مناخ األعمال ودعم تنافسية االقتصاد،   المضافة.

 لخاص.اور بين القطاعين العام واوتوفير إطار مالئم للتش

وأشار البيان أن المجلس سيساهم أيضا في ترقية فرص االستثمار من خالل تحديد اإلجراءات 

المحفزة المالئمة له، والمشاركة في تصور ومتابعة تنفيذ كل اإلصالحات التشريعية والتنظيمية  

اضي قال الوزير  يناير/ كانون الثاني الم  29وفي    واإلدارية والمؤسسية الهادفة إلى ترقية االستثمارات.

بالمئة    6.9األول إسماعيل بده الشيخ سيديا، إن اقتصاد بالده “حقق نتائج جيدة ووصلت سنة النمو إلى  

وأفاد خالل عرض قدمه أمام البرلمان حول   . 2020بالمائة في  6.3″، على أن يتباطأ إلى 2019في 

بالمائة في  3.4تصعد إلى  ، على أن 2019بالمائة في  3سياسية حكومته، أن نسبة التضخم بلغت 

https://b2b-sy.com/news/57237/
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بالمائة، بعد سنوات من التراجع الحاد؛ إذ اتخذت   7وتحاول موريتانيا تعزيز معدالت النمو فوق    .2020

 بإشراك القطاع الخاص في المشاريع االستراتيجية الحكومية.  2018قرارا منذ 

https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-

%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-

%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a3%d8%b9%d9%84/ 

 

 حكومة لبنان تكشف "خطوات مؤلمة" إلنقاذ االقتصاد  - 3

 أبوظبي  -وكاالت  

 نظامها المصرفي زعت أزمة لبنان الثقة في زع

أفادت نسخة من بيان وزاري ختامي اطلعت عليها وكالة رويترز أن الحكومة اللبنانية أقرت خطة 

إنقاذ مالي تتضمن خفض أسعار الفائدة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وأخذ "خطوات مؤلمة" مع  

 .الحرص على عدم المساس بذوي الدخل المنخفض 

الختامي اليوم الخميس، بتعديالت طفيفة على مسودة حصلت  مجلس الوزراء على البيان ووافق

 .عليها رويترز يوم األحد، وسيعرضها على البرلمان األسبوع القادم في اقتراع على الثقة

تقول يجب خفض الفائدة على القروض  الحكومة اللبنانية" الوزاري الختامي وجاء في نسخة البيان

صل مع  الحكومة اللبنانية ستتوا" وأضافت  ."والودائع إلنعاش االقتصاد وخفض تكلفة الدين العام

استعادة االستقرار   كما ستعمل الحكومة على  ."لتدبير قروض ميسرة وتمويل للخزانةالمانحين الدوليين  

المصرفي بسبل تشمل إعادة الهيكلة والرسملة واستخدام البنوك احتياطياتها وبيع استثماراتها في  

الحد من أثرها على  وأردفت قائلة "ال بد من بعض الخطوات المؤلمة، لكنها ستعمل على  .الخارج

في   الثقة في نظامها المصرفي وزادت مخاوف المستثمرين لبنان وزعزعت أزمة ."محدودي الدخل

 .في العالم تحت واحد من أثقل أعباء الدين بلد، يئن

في التوصل إلى خطة إنقاذ منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري   اللبنانيون السياسيونوأخفق 

 .ضد الفساد في مؤسسات الدولة احتجاجات  ر الماضي، بعد في أكتوب

https://www.skynewsarabia.com/business/1318841-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-

%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-

%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%94%D9%84%D9%85%D8%A9-

%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF 

 

 

https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a3%d8%b9%d9%84/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a3%d8%b9%d9%84/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a3%d8%b9%d9%84/
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/business/1318841-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%94%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.skynewsarabia.com/business/1318841-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%94%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.skynewsarabia.com/business/1318841-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%94%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.skynewsarabia.com/business/1318841-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%94%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.skynewsarabia.com/business/1318841-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%94%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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 ارتفاع حاد في أسعار الذهب.. إليكم أسعار األونصة والليرات الذهبية في سورية  - 4

 B2B-SY خاص   2020/ 03/ 02االثنين 

ليرة يعد أن  1200شهدت أسعار الذهب في السورية ارتفاعاً حاداً اليوم ، إذ ارتفع سعر الغرام 

ووفقا لمؤشر موقع  .قيراط 21للغرام عيار ليرة  800الف و 44كان قد سجل السبت الماضي، سعر 

قيراط   21الصباح ، ليبلغ سعر الغرام عيار   بزنس" فقد سجلت أسعار الذهب ارتفاعها هذا2"بزنس

 . ليرة سورية 800ألف و 39قيراط   18ليرة سورية، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار     ألف46

% لتصل إلى سعر 10بنسبة تبلغ حوالي الـ   تفعت فقد ار  لسعر األونصة الذهبية السورية   و بالنسبة

 . دوالر 1607ليرة سورية ، و ذلك وفقا لسعر األونصة عالمياً والذي بلغ  300ألف و 647مليون و  

أما     ألف ليرة سورية  375أما في أسعار الليرات الذهبية، فقد أصبح سعر الليرة الذهبية السورية بـ  

ً مماثالً يراط فقق 22الليرة الذهبية عيار  ألف   391  هي األخرى لتصل إلى سعر  د شهدت ارتفاعا

ألف ليرة سورية ،و  375قيراط بلغ سعرها  21و الليرة الذهبية عيار   ليرة سورية   100و

وفي أسعار الفضة فقد بقي   .ليرة 900ألف و  335لليرة الذهبية الرشادية فقد أصبح سعرها   بالنسبة

 .ليرة1800بـ  سعر غرام الفضة الخام

تجدر اإلشارة إلى أن الذهب قد ارتفع عالمياً بفعل زيادة الطلب عليه متأثراً باالختالفات السياسية  

والتصعيد في عدة مناطق من العالم باإلضافة إلى تجدد المخاوف من فيروس كورونا األمر الذي جعله 

 المالذ اآلمن الوحيد في التعامالت الفورية في البورصة 

https://b2b-

sy.com/news/1033347892/?utm_source=Jubna&utm_medium=Native&utm_campaign=jubna_trending 

 

 ارلالستثمموريتانيا.. الرئاسة تعلن إنشاء مجلس أعلى  - 5

   –نواكشوط/ محمد البكاي/ األناضول  

 أعلنت الرئاسة الموريتانية، في مرسوم صدر الجمعة، إنشاء مجلس أعلى لالستثمار في البالد.

وقالت الرئاسة في بيان اطلعت عليه األناضول، إن المجلس األعلى لالستثمار يهدف إلى اإلسهام  

الخاص وقادر على خلق فرص العمل والقيمة  القطاع في إقامة اقتصاد تنافسي متنوع منفتح على

كما يهدف إلى تسريع وتيرة التطور في مجال تحسين مناخ األعمال ودعم تنافسية االقتصاد،   المضافة.

 وتوفير إطار مالئم للتشاور بين القطاعين العام والخاص.

https://b2b-sy.com/news/1033347892/?utm_source=Jubna&utm_medium=Native&utm_campaign=jubna_trending
https://b2b-sy.com/news/1033347892/?utm_source=Jubna&utm_medium=Native&utm_campaign=jubna_trending
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إلجراءات تحديد اوأشار البيان أن المجلس سيساهم أيضا في ترقية فرص االستثمار من خالل 

المحفزة المالئمة له، والمشاركة في تصور ومتابعة تنفيذ كل اإلصالحات التشريعية والتنظيمية  

يناير/ كانون الثاني الماضي قال الوزير    29وفي    واإلدارية والمؤسسية الهادفة إلى ترقية االستثمارات.

بالمئة    6.9وصلت سنة النمو إلى  جيدة و   األول إسماعيل بده الشيخ سيديا، إن اقتصاد بالده “حقق نتائج

وأفاد خالل عرض قدمه أمام البرلمان حول   . 2020بالمائة في  6.3″، على أن يتباطأ إلى 2019في 

بالمائة في  3.4، على أن تصعد إلى 2019بالمائة في  3سياسية حكومته، أن نسبة التضخم بلغت 

ة، بعد سنوات من التراجع الحاد؛ إذ اتخذت بالمائ  7وتحاول موريتانيا تعزيز معدالت النمو فوق    .2020

 بإشراك القطاع الخاص في المشاريع االستراتيجية الحكومية.  2018قرارا منذ 

https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-

%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-

%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a3%d8%b9%d9%84/ 

 

 

 انتهى التقرير 

The report ended 

Raport się zakończył 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a3%d8%b9%d9%84/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a3%d8%b9%d9%84/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a3%d8%b9%d9%84/
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 · ٢٠١٧أبريل  ٢٤ ·  مفاهيم اقتصادية

 بحسب المنتدى االقتصادي العالمي  2017الدول األكثر أمانا في العالم  

 

 

https://www.facebook.com/learneconomy/?__xts__%5B0%5D=68.ARCwNZNJIibQLDtxSo0r0Tt6R6diYGTPDw7kzDPbDbNDnC8NsABPWwVGSEjQG8GmTkMIUxyfRbiXl8gbKX1292BMZcOqz4CVe4eaIm5jvL4DbBDCvC-Q97U3uxpI94iI0h6xNNTTCGZCNqMqwAOs9zyB2B6DosEjZOdGTd_gbNigVYYbswfv81wwKJ5Tj_xO4OjyRz136hmevZozoeS0u5LwcgDkdrtkpPV9KWH24V2HqtaNjgosT11e7it5FcSb5ahuwSLC6N8cSZcouJbIwVViFK045voWbRRHhIfrrJujFkle3en1nyV1CVug010dv0GlyZQnwxdDB-O55QxjpeTvTA&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/learneconomy/photos/a.386880108055022/1304100782999612/?type=3
https://www.facebook.com/learneconomy/photos/a.386880108055022/1304100782999612/?type=3


  M E A K-Weekly Economic Report                         الاقتصادي الأسبوعي                             التقريرم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                               العبد هللا الكفريالدكتور مصطفى    الأستاذ

42 

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

 · ٢٠١٧أبريل  ٩  مفاهيم اقتصادية 

 ."المخزون النفطي حتياطي النفطي" و"احتياطيات النفط" و"الفرق بين "اال

االحتياطي النفطي : كمية النفط الكلية في مكامن النفط و تشمل هذه الكمية على نفط غير قابل  

 .لالستخراج نتيجة لقصور في وسائل استخراج النفط الحديثة

لخام المقدرة في مكامن النفط و احتياطيات النفط: حجم النفط القابل لالستخراج وهي كميات النفط ا

 .كن استخراجها تحت القدرات المالية و التكنولوجية الحاليةالتي يم

المخزون النفطي: عبارة عن كميات النفط تكفي احتياجات البالد المستهلكة للنفط ومشتقاته لفترة  

السبب الرئيس   يوما في حالة تعرض اإلمدادات النقطاع ألى سبب من األسباب ويعتبر  90إلى    30من  

حيث تعرضت إمدادات النفط  1973المخزون النفطي في الدول المستهلكة إلى عام وراء تأسيس هذا 

الصادرة من منطقة الخليج إلى تقلبات حادة نتيجة تضامن الدول العربية المنتجة للنفط مع الدول العربية 

 .(المحاربة إلسرائيل )مصر وسوريا 

https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-

z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJ

C3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-

hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-

Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-

T1cK4XOO-

fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG3

8fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww 

 

https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARB1a5UpVWr41SgCMVsRLa7ZeIusPCDQo8lJqNOg-n3-kMa_Vfesjc-QoFpFNgW0XXOhV5tbH-KG_GDa&hc_ref=ARR1A_nrSjW0-qgkypw8Sce534XVJfaLD5A5byQ9Aa5EpupeerbFWmotiCxBxMxWmLA&ref=nf_target&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARDA9yNf0OuDp4qWgj2KcJaWJEKVggam1wsgmyvh3ToGOzgGY-2OKp8BULeGqLJd9imHHDDn_gcUmjjpuuzILcAjFCEjrVadgjuuuc1mBkGwRuiFUHOEZBJq57HSyNqI_MraiHMPRO5TjjlcEagRCUsi9CuEGMnX6WJEyeI-imfwCpv8KJN-vIYvSG2LEwsPKRfnjebd4EvvqNtya63MrV4SCBNt4XaKcqZC6puFKwjKlq_luRDcw2FGXAywyDGMazLPfaa2CmcJDZos4a_Af2j1gHEWP1AwINbazD809KmXr5veNmI8ZR04uiCh745lU_gf319s9fpvd6Fplv8DwA
https://www.facebook.com/learneconomy/posts/1284811304928560?__xts__%5B0%5D=68.ARDA9yNf0OuDp4qWgj2KcJaWJEKVggam1wsgmyvh3ToGOzgGY-2OKp8BULeGqLJd9imHHDDn_gcUmjjpuuzILcAjFCEjrVadgjuuuc1mBkGwRuiFUHOEZBJq57HSyNqI_MraiHMPRO5TjjlcEagRCUsi9CuEGMnX6WJEyeI-imfwCpv8KJN-vIYvSG2LEwsPKRfnjebd4EvvqNtya63MrV4SCBNt4XaKcqZC6puFKwjKlq_luRDcw2FGXAywyDGMazLPfaa2CmcJDZos4a_Af2j1gHEWP1AwINbazD809KmXr5veNmI8ZR04uiCh745lU_gf319s9fpvd6Fplv8DwA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/learneconomy/posts/1284811304928560?__xts__%5B0%5D=68.ARDA9yNf0OuDp4qWgj2KcJaWJEKVggam1wsgmyvh3ToGOzgGY-2OKp8BULeGqLJd9imHHDDn_gcUmjjpuuzILcAjFCEjrVadgjuuuc1mBkGwRuiFUHOEZBJq57HSyNqI_MraiHMPRO5TjjlcEagRCUsi9CuEGMnX6WJEyeI-imfwCpv8KJN-vIYvSG2LEwsPKRfnjebd4EvvqNtya63MrV4SCBNt4XaKcqZC6puFKwjKlq_luRDcw2FGXAywyDGMazLPfaa2CmcJDZos4a_Af2j1gHEWP1AwINbazD809KmXr5veNmI8ZR04uiCh745lU_gf319s9fpvd6Fplv8DwA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJC3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-T1cK4XOO-fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG38fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww
https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJC3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-T1cK4XOO-fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG38fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww
https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJC3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-T1cK4XOO-fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG38fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww
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https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJC3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-T1cK4XOO-fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG38fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww
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