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 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية. 

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على  

االقتصادية. أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون موثوقة المعلومة 

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

 لتحقيق الموثوقية . 

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

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

 مع أطيب تمنياتي  

 الكفري األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا                                                                

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                      

 مالحظة:  

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

 بطالة منخفضة ارتفاع معدالت الفقر في بريطانيا رغم نسبة  - 1

  –)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.

بين العمال   وقالت مؤسسة جوزف راونتري “على الرغم من زيادة نسبة التوظيف، إال أن الفقر

 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  

 مليون شخص في المملكة المتحدة 14وفي المجموع، فإن  والمتقاعدين في السنوات الخمس الماضية.

وأضاف التقرير أن شخصا واحدا أو أسرة يعتبر في فقر إذا كان مدخوله   يعيشون في فقر، وفق التقرير.

 بالمئة من معدل ما تكسبه األسرة بعد احتساب كلفة اإلسكان مثل اإليجار.  60أقل من 

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

وأضافت المديرة التنفيذية للمؤسسة كلير اينسلي “لقد أحرزنا    المجتمعات من االرتقاء بالمستوى حقا”.و

كأمة تقدما في السابق ويمكننا وعلينا القيام بذلك مجددا مع هذه الحكومة الجديدة وتسوية جديدة بعد 

 بريكست”. 

االنتخابات التشريعية   وحقق حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون فوزا في

 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 

يعيشون في فقر ينتمون   بالمئة من األشخاص الذين  56غير أن مؤسسة جوزف راونتري قالت إن  

 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/ 

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/


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

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

4 

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

 ض أوبك+ وسط تفشي الفيروس التاجي النفط يرتفع بفعل ترجيح خف - 2

 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  0547وبحلول الساعة  

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    0.3أو  سنتا    15وزادت عقود الخام األمريكي غرب تكساس الوسيط  

 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  

أعلنت الصين عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يمر بتعطيالت خالل الربع األول من العام، في حين 

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

واقترحت لجنة تسدي المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك(   رحالت قبالة سواحلها.

  600ضا مؤقتا لإلنتاج قدره وحلفائها بقيادة روسيا، في إطار المجموعة المعروفة باسم أوبك+، خف

 ألف برميل يوميا، حسبما 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.“

العالم، المعروض بالفعل وسبق أن  بالمئة من نفط    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.

وقال الخالن شو، مدير أبحاث السلع األولية لدى بنك أستراليا الوطني في ملبورن، ”تخفيضات  

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

 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/ 

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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 كيف نجح الصينيون في خداع العالم بقصة "فيروس كورونا"، و لماذا؟.  - 3

 :   ب أحد األساتذةكت

التضليل السياسي اإلستراتيجي يعتمد في نجاحه على سيناريو "درامي تالعبي واقعي معد بدقة 

متناهية"، يلعب بطولته "زعماء دول و تيارات و أحزاب سياسية و مؤسسات إعالمية ، ...الخ، و يتم  

  في نهايته فرض أمر واقع على "من يوجه إليه التضليل".

"الصدمة " في التضليل السياسي     األسطورة أو الخرافة، هي إحدى األفكار الرئيسة لسيناريو بناء

أو االقتصادي اإلستراتيجي، و هي بشكلها "القريب من الواقع" تمتلك قدرة كبيرة على الضغط النفسي  

  "خاطئة".القادر على إجبار "دول عظمى" على اتخاذ قرارات سياسية مصيرية و في بعض األحيان  

ً اقتصاديا خاصاً، و لم تلجأ لتطبيق    القيادة الصينية ً تضليليا في واقع الحال استخدمت تكتيكا

"للتخلص من المستثمرين األوروبيين، و لدعم العملة الصينية بوقت واحد"،    إستراتيجية سياسية عالية

نجحت من    و قد   الصينيين"...ألنها تعلم أن األوروبيين و األمريكيين "يبحثون عن ذرائع لإليقاع ب

مليار دوالر أمريكي بظرف يومين؛ هذا باإلضافة    20خالل هذا التكتيك في "خداع الجميع"، و حصد  

 % من االحتكارات الخاصة.30إلى استعادة 

خدع االتحاد األوروبي و الواليات المتحدة األمريكية بوقت واحد،     شي جين بينغ   الرئيس الصيني

يع من في العالم لعب لعبة اقتصادية ذات طابع تكتيكي، لم تخطر ببال أحد. فقبل  و على مرأى جم

فيروس كورونا كانت معظم األسهم و الحصص في المشاريع االستثمارية في معامل إنتاج التكنولوجيا  

و األمريكيين، و هذا يعني أن نصف األرباح من    و الكيماويات تعود ملكيتها للمستثمرين األوروبيين

لصناعات التكنولوجية و الكيميائية الخفيفة و الثقيلة، كانت تذهب إلى أياد المستثمرين، و ليس إلى  ا

الخزينة الصينية، مما كان يؤدي إلى هبوط صرف العملة الصينية اليوان، و لم يكن باستطاعة المصرف  

أنباء عن عدم قدرة المركزي الصيني أن يفعل شيئاً أمام السقوط المستمر لليوان، حتى أنه انتشرت 

الصين على شراء أقنعة للوقاية من انتشار الفيروس القاتل. هذه الشائعات و تصريحات الرئيس الصيني  

"بأنه مستعد إلنقاذ البالد من الفيروس"، أدت إلى انخفاض حاد في أسعار شراء أسهم شركات صناعة  

تثمرين "األجانب" في طرح األسهم  المس  التكنولوجيا في الصين، و قد تسابقت إمبراطوريات تمويل

  للبيع بأسعار منخفضة جداً، و بعروض مغرية، "لم يشهد لها مثيل".  االستثمارية

الرئيس الصيني انتظر أسبوعاً كامالً، ثم ظهر فجأة مبتسماً في مؤتمر صحفي، و عندما وصلت  

شراء أسهم األمريكيين و  أسعار األسهم األجنبية إلى حدودها الدنيا شبه المجانية، أصدر أمراً ب
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ممولو االستثمارات األوروبية و األمريكية بأنهم خدعوا، كان    األوروبيين بوقت واحد، و لما تيقن

  الوقت متأخراً جداً، حيث كانت األسهم في يد الحكومة الصينية.

نية،  فيما بعد ستذهب أرباح شركات الصناعات التكنولوجية و الكيماوية إلى خزينة الحكومة الصي 

 منقول   و لدعم اليوان، لن تكون الحكومة الصينية مضطرة لدفع رصيدها من الذهب.

 

 سقوط النسر بات وشيكاً:  - 4

 2019- 4-23 ، برونو غيغ

هل وصلنا إلى اللحظة الفاصلة التي بدأ فيها الشك يساور القوة العظمى المتداعية؟ حيث قامت 

السابق جيمي كارتر لدونالد ترامب خالل لقائهما األخير.  الصحافة األميركية للتّو بنشر ما قاله الرئيس  

كان ساكن البيت األبيض قد دعا الرئيس السابق لكي يحدّثه عن الصين، وقد أورد جيمي كارتر محتوى  

 اللقاء بشكٍل علنّي خالل جمعية عمومية معمدانية في جورجيا. إن ما قاله نفيس للغاية.

أتفق معك. لكن هل تعرف لماذا الصين في طريقها لتجاوزنا؟  "أنت تخشى أن تسبقنا الصين، وأنا 

. منذ ذلك التاريخ، هل تعلم كم عدد 1979لقد قمت أنا بتطبيع العالقات الديبلوماسية مع بكين سنة 

أما نحن، فقد بقينا في حالة حرب   المرات التي خاضت فيها الصين الحرب ضد أّيٍ كان؟ وال مرة.

ً بالحروب في تاريخ العالم، ألنها ترغب بفرض القيم   دائمة. الواليات المتحدة هي البلد األكثر ولعا

األميركية على البلدان األخرى. بينما تستثمر الصين مواردها في مشاريع مثل سكك الحديد للقطارات 

فائقة السرعة بدل تخصيصها للنفقات العسكرية. كم كيلو متر من السكك الحديدية للقطارات فائقة  

مليار دوالر على النفقات العسكرية. أما الصين فلم تبدّد فلساً  3000لدينا في بلدنا؟ لقد بدّدنا السرعة 

مليار  3000واحداً على الحروب، ولذلك هي تتفّوق علينا في جميع المجاالت تقريباً. ولو أننا أنفقنا 

السرعة وجسور ال تنهار   دوالر على البنية التحتية األميركية، لكان لدينا سكك حديد للقطارات فائقة 

وطرق تتم صيانتها بشكٍل صحيح. كما أن نظامنا التعليمي سوف يصبح جيداً مثل نظيره في كوريا  

 الجنوبية أو هونغ كونغ." 

إنه أمر ذو داللٍة كبيرة عن طبيعة السلطة في ذلك البلد أن ال يخطر هذا التفكير السليم أبداً في بال  

قة المرضية مع العنف المسلح موضع السؤال هو أمر صعب بالتأكيد  مسؤوٍل أميركي. إن وضع العال

قاعدة عسكرية في  725% من اإلنفاق العسكري العالمي ولديها 45لدولٍة تبلغ نسبة نفقاتها العسكرية 

  20الخارج، ويتحّكم صانعو األسلحة فيها بالدولة العميقة ويحددون السياسة الخارجية المسؤولة عن 
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. في هذا الصدد يقول مارتن لوثر كينغ : "إن حرب فييتنام هي أحد أعراض  1945سنة    مليون قتيل منذ 

 المرض الذي يضرب الذهنية األميركية التي تقوم على دعائم ثالث هي العنصرية والمادية والعسكرة." 

لكن هذه المسألة تمّس المستقبل بشكٍل خاص. هل حكم على الواليات المتحدة، بسبب خطأ  

ن تعرف ذات المصير الذي عرفته تلك اإلمبراطوريات التي بادت بسبب طموحاتها المنفلتة  أ  قادتها،

من كل عقال، والتي اختنقت بالمعنى الحرفي بسبب الوزن الباهظ لنفقاتها العسكرية؟ في نهاية واليته، 

ً -، أدان الرئيس إيزنهاور بكلماٍت نبوئية المجمع العسكري1959سنة   ثقيالً  الصناعي الذي وضع عبئا

ً بمصير  على المجتمع األميركي. لم يكن إيزنهاور، مثله مثل دونالد ترامب أو باراك أوباما، مهتما

الشعوب الجائعة أو التي تعرضت للغزو وللقصف على يد العم سام باسم الديمقراطية وحقوق اإلنسان.  

السبب الرئيسي لسقوط  لكنه مثل جيمي كارتر اليوم، استشعر بدون شك أن سباق التسلح سوف يكون 

 اإلمبراطورية. 

ألن المحافظين الجدد وغيرهم من "محبي القنابل" في البنتاغون، منذ عدة عقوٍد من السنين، لم 

يقرنوا فقط الديمقراطية الليبيرالية بالمجازر الجماعية في فييتنام والوس وكمبوديا وأفغانستان والعراق  

لسرية التي أدارتها المخابرات األميركية وفروعها، بدءاً من وليبيا وسوريا، ناهيك عن أعمال القتل ا

ألف قتيل(    200ألف قتيل( وصوالً إلى مآثر فرق الموت في غواتيماال )  500إبادة اليسار اإلندونيسي ) 

مروراً بحمامات الدم التي نفذت لحساب اإلمبراطورية بواسطة مسعوري الجهاد العالمي. وألن 

ء الشيوعية بواسطة قنابل النابالم، ومن بعدهم مجموعة من المتهورين لنشر  واضعي استراتيجية احتوا

بواسطة الرعب المستورد، لم يشعلوا النار ويسيلوا الدماء في الكرة األرضية فقط.   الفوضى الخالقة

بل إن مروجي الحروب هؤالء، وهم دمًى متحركة في أيدي الدولة العميقة األميركية، المقيمون في  

س والبيت األبيض ومراكز األبحاث التابعة للمحافظين الجدد قد أغرقوا المجتمع األميركي  الكونغر

نفسه في حالة ركوٍد داخلي يختبئ خلف قناع االستخدام المحموم لطباعة العملة. ألنه إذا كان  

ه التعبير،  بالحروب هو التعبير عن تقهقر الواليات المتحدة، فإنه أيضاً السبب في ذلك التقهقر. إن   الولع

للسياسة الخارجية األميركية، في سبيل وقف هذا التقهقر، هي التدخالت    حين تصبح العالمة الفارقة

العسكرية الوحشية وعمليات التخريب االقتصادي وعمليات الخداع. وهو السبب، حين يتسبّب التضّخم  

 غنياء غنًى ويزداد فيه عدد الفقراء. الجنوني في النفقات العسكرية بالتضحية بالنمو في بلٍد يزداد فيه األ

في الوقت الذي تستثمر فيه الصين في البنى التحتية المدنية، تتخلى الواليات المتحدة عن تلك البنى  

لمصلحة صناعة السالح. تتفاخر واشنطن وتتحدّث بصخٍب في الخارج، لكنها تترك البالد تتفّسخ في  

% منهم يقبعون في الفقر، 20سبة إلى عدد السكان، لكن الداخل. الناتج اإلجمالي المحلي هائل بالن
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% من السكان  40% من عدد السجناء حول العالم،  25السجون مكتظة: يشّكل عدد السجناء األميركيين  

سنة(.  80سنة( يأتي بعد معدل أعمار الكوبيين )   79.6مصابون بداء السمنة. معدل أعمار األميركيين ) 

، وخاضع للحصار، أن يكون أفضل من قوةٍ عظمى رأسمالية مكلّلة كيف يمكن لبلٍد اشتراكي صغير

بالهيمنة الكونية؟ الجواب هو أننا يجب أن نصدق أن العناية الصحية لعامة الشعب في الواليات المتحدة 

 ليست من أولويات النخب. 

يات بوعوده باستعادة عظمة الوال 2016ربح دونالد ترامب، وهو منافس بارع، االنتخابات سنة 

المتحدة وبتعّهده باستعادة الوظائف التي ضاعت بسبب العولمة المنفلتة. لكن النتائج التي تحققت، وبسبب 

غياب اإلصالحات البنيوية، سكبت الماء البارد على شعوذاته الملتهبة. حيث ارتفع العجز التجاري 

ليار دوالر وليسحق الرقم  م 891ليبلغ  2018األميركي مع بقية العالم إلى رقٍم قياسي تاريخي سنة 

مليار. فشل دونالد ترامب بشكٍل كامل في تغيير االتجاه، وتعتبر   795والذي بلغ    2017السابق عن سنة  

 السنتين األوليتين من عهده األسوأ في تاريخ الواليات المتحدة، من ناحية التجارة. 

هذا العجز اإلجمالي. حيث بلغ  يلعب االختالل في التوازن بالمبادالت مع الصين الدور األكبر في 

مليار دوالر وهو رقم قياسي تاريخي يتجاوز الحصيلة الكارثية لسنة  419ما مقداره  2018في سنة 

مليار. لقد فاقمت الحرب التجارية التي انخرط فيها ترامب العجز التجاري  375والتي بلغت  2017

كية من المنتجات الصينية باالزدياد )أكثر  األميركي، ففي الوقت الذي تواصل فيه المستوردات األمير

%(، قلّصت الصين وارداتها من الواليات المتحدة. أراد دونالد ترامب استعمال سالح الرسوم  7من 

الجمركية إلعادة التوازن إلى الميزان التجاري األميركي. لم يكن ذلك أمراً غير شرعي، لكنّه غير  

 ولمة التي فرضتها الشركات األميركية العابرة للقومية. واقعي بالنسبة إلى بلٍد ربط مصيره بالع 

وإذا أضفنا إلى ذلك أن العجز التجاري مع أوروبا والمكسيك وكندا وروسيا قد تفاقم أيضاً، يمكننا  

قياس الصعوبات التي تضرب القوة العظمى المتداعية. لكن ذلك ليس كل شيء. إذ أنه باإلضافة إلى  

مليار سنة  666مليار دوالر مقابل  779العجز في الميزانية االتحادية )العجز التجاري، فقد تعّمق 

هي   2019(. لقد ارتفعت النفقات العسكرية بشكٍل مذهل. حيث أن ميزانية وزارة الدفاع لسنة 2017

مليار دوالر. بينما أنفقت الصين في السنة   686األعلى في تاريخ الواليات المتحدة وقد وصلت إلى 

يار، رغم أن عدد سكانها يبلغ أربعة أضعاف الواليات المتحدة. وليس من المفاجئ أن  مل  175ذاتها 

مليار دوالر. أما الديون الخاصة بالشركات واألفراد   22175تضرب الديون االتحادية رقماً قياسياً بلغ  

 مليار دوالر.  73000فهي تصيب المرء بالدوار إذ بلغت 
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من وضعٍ خاص في الريوع. إذ ال يزال الدوالر العملة الرئيسية  بالتأكيد، تستفيد الواليات المتحدة 

في المبادالت الدولية وفي احتياطيات المصارف المركزية. لكن هذا االمتياز ليس أبدياً. حيث تستبدل  

كالً من الصين وروسيا احتياطاتهما من الدوالر بالسبائك الذهبية وباستعمال اليوان الصيني في جزٍء 

ادالتهما. إن الواليات المتحدة تعيش على القروض وعلى حساب بقية العالم، لكن إلى متى؟ متناٍم من مب

: كيف  2050للتدقيق )الدراسة بعنوان، "العالم سنة  PwCبحسب الدراسة األخيرة التي قام بها مكتب 

سيتغير االقتصاد العالمي في السنوات الثالثين المقبلة"(، فإن "الدول الناشئة" )الصين، الهند، البرازيل، 

،  2050% من الناتج اإلجمالي العالمي سنة 50إندونيسيا، المكسيك، روسيا، تركيا( يمكن أن تشكل 

سبعة الكبار )الواليات المتحدة، كندا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان( بينما ستنخفض حّصة ال

 %. إن سقوط النسر بات وشيكاً. 20إلى 

  *Bruno Guigue   موظف كبير سابق، كاتب مقاالت ومختص بالسياسة، ولد في مدينة تولوز

دارة. أستاذ فلسفة ويحاضر في  . درس في المدرسة الوطنية العليا وفي المعهد الوطني لإل1962سنة 

العالقات الدولية في التعليم العالي. له العديد من الكتب التي ترجمت إلى ثمان لغات. صدر كتابه األخير  

. أقيل من منصبه سنة  2018"مقاالت عن اإلمبريالية" عن دار ديلغا للنشر في شهر كانون الثاني 

. متضامن  oumma.com مقالة نشرها على موقع بسبب انتقاده السياسة "اإلسرائيلية" في 2008

 ومتعلق بالقضية الفلسطينية.

-https://www.facebook.com /notes/bruno-guigue/la-chute-de-laigle-est المصدر:

proche/1678873432258105 / 

 

 توقعات "متشائمة" للنمو االقتصادي في العالم.. والسبب كورونا  - 5

  2020مارس  6  أبوظبي –وكاالت  

 خفض معهد التمويل الدولي توقعاته للنمو االقتصادي 

توقعاته للنمو االقتصادي في الواليات المتحدة والصين، بينما حذر من خفض معهد التمويل الدولي  

 .أن النمو العالمي قد يسجل أدنى مستوياته منذ األزمة المالية العالمية

، ليقلص توقعاته لنمو الواليات المتحدة فيروس كورونا وأشار المعهد إلى التأثير االقتصادي لتفشي

بالمئة انخفاضا من اثنين بالمئة في السابق، مع تركز الضعف في الربع الثاني،   1.3هذا العام إلى 

 .بالمئة في السابق 5.9  وللصين إلى ما يقل قليال عن أربعة بالمئة من

http://oumma.com/
https://www.facebook.com/notes/bruno-guigue/la-chute-de-laigle-est-proche/1678873432258105/
https://www.facebook.com/notes/bruno-guigue/la-chute-de-laigle-est-proche/1678873432258105/
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7&contentId=1326117
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ربما يقترب من واحد بالمئة، وهو ما يقل كثيرا عن نمو   2020في  النمو العالمي وقال المعهد إن

 .ميةاألزمة المالية العال ويمثل أضعف نمو منذ   2019بالمئة في   2.6بنسبة 

وذكر خبراء االقتصاد لدى المعهد في تقرير "نطاق النتائج المحتملة كبير ويعتمد على انتشار  

 ."الفيروس والتبعات االقتصادية الناجمة، وكلها أمور تكتنفها ضبابية مرتفعة في هذه المرحلة

واق ناشئة،  وبعيدا عن أكبر اقتصادين في العالم، يشير المعهد إلى ضعف في ألمانيا واليابان وأس

 ."حسبما ذكرت "رويترز

 تخفيض الفائدة 

 البنك المركزي من أثر التفشي، خفض  تصاد األميركياالق وفي تحرك طارئ لحماية

  1.25الثالثاء، أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف بين واحد بالمئة و  األميركي

 .بالمئة

بأن تحرك مجلس االحتياطي االتحادي شكل فرصة لخفض أسعار الفائدة  معهد التمويل الدولي وأفاد 

للبنوك المركزية في أسواق ناشئة والتي امتنعت عن اتخاذ هذه الخطوة حتى اآلن بفعل مخاوف من  

 .احتمال هبوط عمالتها

لى وجه الخصوص لدول تقدم عوائد مرتفعة وتحقق نموا منخفضا وأضاف أن ذلك كان مهما ع

 .مثل المكسيك وجنوب أفريقيا وفي أنحاء األسواق الناشئة بوجه عام حيث كان النمو ضعيفا

ولفت المعهد إلى أنه "من شأن دورة التيسير الفعلية هذه أن تساعد في تحقيق نمو باألسواق الناشئة  

 .وتقي االقتصاد العالمي 

https://www.skynewsarabia.com/business/1326117-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-

%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 

 

 

 

 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A&contentId=1326117
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A&contentId=1326117
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A&contentId=1326117
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9&contentId=1326117
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9&contentId=1326117
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9&contentId=1326117
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A&contentId=1326117
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A&contentId=1326117
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A&contentId=1326117
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A&contentId=1326117
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A&contentId=1326117
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A&contentId=1326117
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A&contentId=1326117
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A&contentId=1326117
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A&contentId=1326117
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A&contentId=1326117
https://www.skynewsarabia.com/business/1326117-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/business/1326117-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/business/1326117-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/business/1326117-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/business/1326117-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية:  -ثانياً 

6 - Pracownik i przedsiębiorca w obliczu koronawirusa – praktyczny 

poradnik 

 Adobe Stock 18.03.2020 

MRPiPS 

Ministerstwo Pracy przygotowało praktyczny poradnik dla pracowników i 

przedsiębiorców dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy w obliczu koronawirusa, w 

którym odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania. 

Nadzwyczajne okoliczności związane z zagrożeniem wirusem COVID-19 nie 

zwalniają pracodawcy z obowiązku ochrony zdrowia i życia pracowników - szczególnie, 

gdy wykonują oni prace na stanowiskach, w których występują czynniki szkodliwe dla 

zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne. 

Jak dzisiaj należy organizować pracę? 

W dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca zobowiązany jest, w miarę 

możliwości, zapewnić, by wirus COVD-19 nie rozprzestrzeniał się w miejscu pracy. 

Oznacza to przede wszystkim taką organizację pracy, która ograniczy osobiste kontakty 

pomiędzy pracownikami, np. rezygnacja ze spotkań czy komunikowanie się za 

pośrednictwem środków zdalnej komunikacji. Tam, gdzie jest to możliwe, należy polecić 

pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. 

Czytaj też: 

Koronawirus zawiesza badania okresowe pracowników 

Pracodawcy chcą mierzyć temperaturę pracownikom 

Czy w związku z zagrożeniem wirusowym pracodawca odpowiada za zapewnienie 

pracownikom środków dezynfekcyjnych? 

Ważne jest zarówno zapewnienie pracownikom środków służących do dezynfekcji rąk, 

jak i zwrócenie szczególnej uwagi na zagadnienia higieny, czyli czystości stanowisk pracy 

oraz miejsc, w których pracownicy często przebywają, np. jadalnie czy sanitariaty. 

Szczególnie narażeni mogą być pracownicy wykonujący pracę w bezpośrednim 

kontakcie z klientem. Pracowników takich należy odpowiednio poinformować o 

https://www.rp.pl/Kadry/303179863-Koronawirus-okresowe-badania-lekarskie-pracownikow-sa-zawieszone.html
https://www.rp.pl/Kadry/303169877-Koronawirus-pracodawcy-domagaja-sie-mozliwosci-badania-pracownikow.html
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zagrożeniach oraz wyposażyć w środki ochrony indywidualnej, o ile z przeprowadzonej 

przez pracodawcę  oceny ryzyka wynika, że są one niezbędne na danym stanowisku pracy. 

Czy obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym obejmuje 

zagrożenie  wirusem COVID-19? 

Pracodawca informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z 

wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Szczególnie istotne jest 

więc zagadnienie przepływu informacji pomiędzy pracodawcą a pracownikami w celu 

udzielania im bieżących wskazówek dotyczących zachowania się w miejscu pracy w 

zmienionych okolicznościach spowodowanych zagrożeniem wirusem COVID-19. 

Czy do obowiązków pracodawcy należy przygotowanie instrukcji dotyczących 

wykonywania pracy w sytuacji zagrożenia koronawirusem? 

Rekomenduje się, aby pracodawca przygotował odpowiednie instrukcje - wytyczne, 

zalecenia - skierowane do pracowników wskazujące im, jak pracować w sytuacji 

zagrożenia wirusem COVID-19 (dotyczące między innymi kontaktów z pracownikami, 

klientami czy higieny osobistej). 

Czy można mierzyć pracownikom temperaturę ciała? 

Pracodawca powinien uzyskać zgodę zainteresowanego pracownika na dokonanie 

pomiaru temperatury ciała. Pracownik ma natomiast obowiązek współdziałać z 

pracodawcą w realizacji zadań związanych z ochroną życia i zdrowia pracowników. 

Podjęcie przez pracodawcę takiego profilaktycznego działania może mieć znaczenie 

dla przeciwdziałania COVID-19. Nie jest jednak ustalona przepisami prawa wysokość 

temperatury pozwalająca na stwierdzenie, że pracownik jest chory albo zarażony wirusem 

COVID-19. 

Czy nadzwyczajne okoliczności związane z zagrożeniem wirusem COVID-19 

zwalniają pracowników z obowiązku przestrzegania opracowanych przez pracodawcę 

wytycznych, instrukcji i poleceń związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniu tym 

wirusem? 

Pracownik w sytuacji zagrożenia wirusem COVID-19 zobowiązany jest wykonywać 

pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek pracodawcy i 
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przełożonych. Dodatkowo pracownik jest zobowiązany współdziałać z pracodawcą i 

przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

PRACA ZDALNA, URLOPY, WYNAGRODZENIA - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE 

PYTANIA 

Czy pracodawca może obecnie nakazać swoim pracownikom pracę zdalną? 

Tak, w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa pracodawca może 

nakazać swoim pracownikom pracę zdalną. Wynika to z zapisów tzw. specustawy, czyli 

specjalnej ustawy dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa. 

Praca zdalna to nie to samo co telepraca 

Praca zdalna jest pojęciem szerszym niż telepraca. Praca zdalna polega na 

wykonywaniu pracy poza miejscem jej stałego wykonywania na polecenie pracodawcy - 

w rozumieniu specustawy - w celu przeciwdziałania COVID-19. 

Jaka jest więc różnica między pracą zdalną a telepracą? 

Telepracą jest wykonywanie pracy regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem 

środków komunikacji elektronicznej. Telepracownikiem jest więc pracownik, który 

wykonuje pracę w tych warunkach i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności 

za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Może to być np. praca 

wykonywana na komputerze i przesyłana pracodawcy pocztą elektroniczną. 

Praca zdalna może natomiast polegać także na tym, że pracownik wykonuje pracę np. 

w domu bez użycia środków komunikacji elektronicznej (komputera, 

internetu).  Przykładowo pracownik w domu analizuje dokumenty, pisze opinię odręcznie 

itp., a następnie przekazuje pracodawcy efekt swojej pracy w sposób uzgodniony z 

pracodawcą. 

Czy pracownik może wnioskować o pracę zdalną? 

Decyzja o poleceniu pracy zdalnej leży wyłącznie w gestii pracodawcy. Pracownik 

może oczywiście wnioskować, ale jego wniosek nie wiąże w żaden sposób pracodawcy. 

Czy w przypadku zlecenia pracy zdalnej wynagrodzenie ulegnie zmianie? 

Nie, wynagrodzenie pracownika nie ulegnie zmianie. Praca zdalna to po prostu zmiana 

miejsca wykonywania pracy. 

W jakiej formie pracodawca ma powierzyć pracownikowi pracę zdalną - czy konieczne 

jest zlecenie na piśmie? 
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Ustawa nie wskazuje formy polecenia pracy zdalnej - oznacza to, że polecenie może 

zostać wydane w dowolnej formie, również ustnie. W interesie obu stron, czyli zarówno 

pracodawcy, jak i pracownika, byłoby jednak potwierdzenie takiego faktu np. w piśmie 

skierowanym do pracownika czy służbowym e-mailu. 

Jak dokumentuje się pracę zdalną? 

Jest to kwestia uzgodnień pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Polecenie pracy 

zdalnej nie musi być wydane na piśmie, ale jak każde inne polecenie służbowe - może być 

wydane ustnie, mailem czy sms-em. Pracodawca może potwierdzić to polecenie na piśmie. 

Na jak długi okres może być zlecona praca zdalna? Czy ten czas może ulec zmianie? 

Ustawa nie określa maksymalnego okresu wykonywania pracy zdalnej. Decyzja w tym 

zakresie należy do pracodawcy – może to być czas oznaczony, jednakże uzasadniony 

przeciwdziałaniem COVID-19. 

Co ważne, art. 3 ustawy traci moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy. 

Wydaje się zatem, że czas, na jaki pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie 

pracy zdalnej, nie może być dłuższy. Możliwe jest jednak zarówno skrócenie, jak i 

wydłużenie pierwotnie określonego okresu. 

Czy  pracownik może zakwestionować polecenie dotyczące pracy zdalnej? 

Obowiązkiem pracownika jest stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą 

pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę (art. 100 § 1 k.p.). 

Dotyczy to także polecenia pracy zdalnej. 

Odmowa wykonania polecenia pracodawcy, o ile nie jest ono sprzeczne z prawem lub 

umową o pracę, może skutkować nałożeniem na pracownika kary porządkowej. 

Pracodawca może stosować karę upomnienia lub nagany za nieprzestrzeganie przez 

pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, jak również przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 108 § 1 k.p.). 

Czy praca zdalna może być powierzona niezależnie od warunków mieszkaniowych, 

rodzinnych? Co w sytuacji, gdy w miejscu zamieszkania w ocenie pracownika praca nie 

może być świadczona ze względu na warunki i stosunki panujące w domu? 

Przepisy ustawy nie odwołują się do warunków mieszkaniowych lub rodzinnych 

pracownika przy polecaniu pracy zdalnej. Jednak w przypadku zgłoszenia przez 
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pracownika braku możliwości świadczenia pracy w miejscu zamieszkania, pracodawca 

powinien wyznaczyć pracownikowi inne miejsce wykonywania pracy  

Czy polecenie dotyczące pracy zdalnej musi zawierać uzasadnienie? 

Ustawa nie przewiduje takiego obowiązku, określa natomiast, że pracodawca może 

polecić pracownikowi pracę zdalną tylko w celu przeciwdziałania COVID-19. Polecając 

pracownikowi pracę zdalną, pracodawca powinien więc działać w takim celu. 

Czy są konkretne okoliczności (np. zachorowania w okolicy, regionie gdzie ma 

siedzibę pracodawca) upoważniające pracodawcę do stosowania pracy zdalnej? Czy 

wystarczy jego przeświadczenie i doświadczenie życiowe? 

Zgodnie z ustawą „przeciwdziałanie COVID-19” to wszystkie czynności służące 

zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa, profilaktyce czy zwalczaniu skutków choroby. 

To oznacza, że przesłanki polecenia pracownikowi pracy zdalnej są szerokie i w praktyce 

każdy pracodawca, choćby ze względu na profilaktykę, może polecić pracownikom pracę 

zdalną. 

Czy pracodawca może polecić wykonywanie pracy zdalnej w innym miejscu niż dom 

pracownika?  

Tak, z ustawy wynika, że pracodawca może powierzyć wykonywanie pracy zdalnej 

poza miejscem jej stałego wykonywania, a więc również w miejscu innym niż dom 

pracownika. 

Czy w okresie zagrożenia koronawirusem pracodawca może wysłać pracowników na 

zaległe urlopy wypoczynkowe? 

W przypadku zaległego urlopu wypoczynkowego, który nie został wykorzystany do 30 

września następnego roku kalendarzowego, pracodawca ma prawo wysłać pracownika na 

zaległy urlop - nawet bez jego zgody - np. w okresie zagrożenia koronawirusem. 

Stanowisko to jest prezentowane przez Państwową Inspekcję Pracy. 

Co w sytuacji, gdy pracodawca będzie musiał zamknąć swój zakład pracy (lub jego 

część)? Czy pracownik ma wtedy prawo do wynagrodzenia? 

W takiej sytuacji lub gdy nie ma możliwości polecenia pracownikowi pracy zdalnej, 

pracownikowi za czas niewykonywania pracy – jeśli był gotów do jej wykonywania, a 

doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy – przysługuje wynagrodzenie: 
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wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub 

miesięczną (dotyczy to pracowników wynagradzanych w stałej stawce godzinowej, np. 20 

zł za godzinę lub w stałej stawce miesięcznej, np. 4 tys. zł miesięcznie – ci pracownicy 

także w czasie przestoju otrzymają te stawki wynagrodzenia) 

jeżeli wspomniany składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu 

warunków wynagradzania – pracownikowi przysługuje 60 proc. wynagrodzenia (dotyczy 

to m.in. pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie akordowe lub prowizyjne, czyli 

wynagrodzenie określone jako stawka za ilość wytworzonych produktów bądź określony 

procent przychodu/dochodu/zysku. 

W każdym innym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Należy bowiem uznać, że konieczność 

zamknięcia zakładu pracy w celu przeciwdziałania COVID-19 będzie przyczyną dotyczącą 

pracodawcy – mimo że będzie to przyczyna niezawiniona przez pracodawcę. 

Źródło: www.gov.pl/web/rodzina 

https://www.rp.pl/Kadry/303189949-Pracownik-iprzedsiebiorca-wobliczu-koronawirusa-praktyczny-

poradnik.html?smclient=a323d7c2-c5e6-11e6-bc0c-

002590e45e04&utm_source=salesmanago&utm_medium=mailing&utm_campaign=NL_RP_TYGODNIKI_PRAWNE_KADRY_PL

ACE 

 

7 - Tarcza antykryzysowa ma trochę dziur 

 Adobe Stock 

Anna Cieślak-Wróblewska 18.03.2020 

Pakiet osłonowy przygotowany przez rząd i NBP o wartości 212 mld zł to rozwiązania 

dotyczące ochrony rynku pracy i duże środki na płynność sektora finansowego. Prawie 70 

mld zł ma pochodzić z budżetu państwa. 

Polska w środę dołączyła do krajów, uruchomiających potężny pakiet działań, które 

mają uchronić nas przed bankructwem setek tysięcy firm i likwidacją miliona miejsc pracy. 

Wszystko w odpowiedzi na zagrożenie, jakie walka z koronarirusem niesie dla gospodarki. 

A zagrożenie jest ogromne, już obecnie „wyłączona" została większość sektora 

usługowego, a cała turystyka i transport pogrążyły się w głębokiej zapaści. Tzw. 

przestojowe ogłaszają już pierwsze fabryki (np. produkujące samochody), a za chwilę 

https://www.rp.pl/Kadry/303189949-Pracownik-iprzedsiebiorca-wobliczu-koronawirusa-praktyczny-poradnik.html?smclient=a323d7c2-c5e6-11e6-bc0c-002590e45e04&utm_source=salesmanago&utm_medium=mailing&utm_campaign=NL_RP_TYGODNIKI_PRAWNE_KADRY_PLACE
https://www.rp.pl/Kadry/303189949-Pracownik-iprzedsiebiorca-wobliczu-koronawirusa-praktyczny-poradnik.html?smclient=a323d7c2-c5e6-11e6-bc0c-002590e45e04&utm_source=salesmanago&utm_medium=mailing&utm_campaign=NL_RP_TYGODNIKI_PRAWNE_KADRY_PLACE
https://www.rp.pl/Kadry/303189949-Pracownik-iprzedsiebiorca-wobliczu-koronawirusa-praktyczny-poradnik.html?smclient=a323d7c2-c5e6-11e6-bc0c-002590e45e04&utm_source=salesmanago&utm_medium=mailing&utm_campaign=NL_RP_TYGODNIKI_PRAWNE_KADRY_PLACE
https://www.rp.pl/Kadry/303189949-Pracownik-iprzedsiebiorca-wobliczu-koronawirusa-praktyczny-poradnik.html?smclient=a323d7c2-c5e6-11e6-bc0c-002590e45e04&utm_source=salesmanago&utm_medium=mailing&utm_campaign=NL_RP_TYGODNIKI_PRAWNE_KADRY_PLACE
https://www.rp.pl/autor/151/anna-cieslak-wroblewska
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paraliż może dotknąć prawie całą gospodarki. Morgan Stanley wyliczył nawet, że w tym 

roku Polskę czeka ogromna recesja – 3,4 proc. spadku PKB w scenariuszu optymistycznym 

i 5,6 proc. – w czarnym scenariuszu. 

O recesji mówi już cały świat i stąd adekwatne odpowiedź władz. Niemcy zapowiadają 

pakiet antykryzysowy o wartości 16 proc. swojego PKB, Francja – ok. 12 proc., a USA – 

ponad 1 bln dolarów. W Polsce ma to być ok. 10 proc. PKB, czyli ok. 212 mld zł. 

Ciekawe, że podobnie jak w innych krajach, także w Polsce zdecydowana większość 

tych środków ma dotyczyć instrumentów wsparcia płynności w przedsiębiorstwach oraz w 

sektorze finansowym. Bezpośrednie wydatki z budżetu, związane np. z dopłatami państwa 

do zagrożonych miejsc pracy, będą znacznie mniejsze. Jak wynika z rządowego 

dokumentu, gotówkowy komponent wyniesie ok. 66 mld, czyli ok. 2,9 proc. PKB (składają 

się na to wydatki budz?etu pan?stwa, ZUS i funduszy celowych). 

Z kolei „płynnos?ciowy" wkład rza?dowy to 74,5 mld zł, czyli 3,3 proc. PKB (chodzi 

o koszty wakacji kredytowych i odroczonych danin oraz finansowania płynnos?ciowe w 

postaci kredyto?w i kapitału, głównie z wykorzystaniem instrumento?w finansowych 

grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), BGK, KUKE czy ARP. Za to pakiet 

płynnos?ciowy NBP, który zapewni niezbe?dną płynnos?c? i warunki kredytowe, ma mieć 

wartos?ć 70 mld zł. 

– Rządowy pakiet wskazuje na kluczowe wyzwania: ochrona rynku pracy, dochodów 

i konsumpcji, wsparcie dla przedsiębiorstw w uniknięciu kłopotów płynnościowych, 

wsparcie dla inwestycji poprzez dodatkową stymulację inwestycji publicznych oraz 

dodatkowe środki na system ochrony zdrowia – analizuje dla „Rzeczpospolitej" Marcin 

Mrowiec, główny ekonomista Banku Pekao SA. – Po wykorzystaniu środków z Unii 

Europejskiej łączny koszt dla budżetu będzie niższy niż skala wydatków. Koszty dla 

budżetu nie są niskie, ale w kontekście potencjalnego ryzyka można było obawiać się 

znacznie wyższych kwot. To istotne, gdyż musimy też patrzeć dalej niż najbliższe miesiące 

– zaznacza. 

Rząd zadeklarował jednocześnie ciągły monitoring sytuacji tak, by razie czego 

reagować na pojawiające się nowe problemy. Ta deklaracja jest kluczowa dla biznesu, bo 

jeszcze w środę eksperci zauważyli, że wiele rozwiązań wcześniej proponowanych przez 

organizacje biznesowe nie zostało uwzględnionych, a inne są zbyt słabe, by mogły 
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przynieść oczekiwaną ochronę przed kryzysem, zwłaszcza jeśli obecny stan będzie 

utrzymywał się dłużej. 

Wiele uwag biznesu dotyczy np. odrocznych płatności składek ZUS. Samo odroczenie 

to za mało, bo tylko przenosi obciążenia finansowe w czasie i kumuluje je na przyszły 

okres. Nie wiadomo, skąd firmy miałyby wziąć na to pieniądze po długim okresie 

przestoju. 

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

https://www.rp.pl/Gospodarka/303189832-Tarcza-antykryzysowa-ma-troche-

dziur.html 

 

8 - Which countries are best at converting economic growth into well-being? 

Economic growth is a key topic at the World Economic Forum's Annual Meeting 2017. 

Watch the session on 'A Positive Narrative for the Global Community' here. 

It’s been described as one of the most important numbers in economics. It’s also one 

of the most controversial. 

For while gross domestic product is great at measuring the goods and services produced 

by a country, it does a pretty shoddy job of capturing the things that actually matter to most 

of us. After all, what good is a booming economy if very few people benefit from it? 

But while most experts agree that GDP has its limitations, nobody quite knows what to 

replace it with. If GDP is a poor assessment of the things that matter, what could be a more 

accurate measure? How can we determine which countries are not only thriving, but also 

managing to convert this economic growth into well-being for their citizens? 

A new way of measuring progress 

Researchers at the Boston Consulting Group have found an alternative: the Sustainable 

Economic Development Assessment. The index tracks 160 countries across three elements: 

economics, sustainability and investment. These elements are made up of 10 dimensions, 

which include factors such as income equality, health, education and infrastructure. 

https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.rp.pl/Gospodarka/303189832-Tarcza-antykryzysowa-ma-troche-dziur.html
https://www.rp.pl/Gospodarka/303189832-Tarcza-antykryzysowa-ma-troche-dziur.html
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2017/sessions/a-positive-narrative-for-an-uncertain-world
http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11159277/What-does-GDP-really-tell-us-about-economic-growth.html
http://www.oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/1518/Is_GDP_a_satisfactory_measure_of_growth_.html
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/gdp
https://www.bcgperspectives.com/content/articles/growth-globalization-private-sector-opportunity-improve-well-being-2016-economic-development-assessment/
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By measuring how countries perform across all these dimensions, the SEDA 

establishes which countries are managing – or in some cases failing – to use both their 

absolute wealth and their economic growth to improve the lives of their citizens. The index 

not only ranks countries by current levels of well-being, it also looks at how much progress 

they have made between 2006 and 2014. 

So who comes out on top? 

The countries featured at the top of the list that tracks current levels of well-being won’t 

come as a surprise. They include some of the richest nations in the world, such as Norway, 

Switzerland, Sweden and Luxembourg. In fact, the entire top 10 is made up of countries 

from Western Europe. 
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But as Bloomberg points out in an analysis of the findings, when it comes to those 

countries that have been making the most progress since 2006, the results are much more 

interesting. 

“There is an almost opposite result in the recent progress score, where many emerging 

markets in Asia and Africa have risen to the top, and the nations considered to be the 

wealthiest in terms of GDP are closer to the bottom.” 

 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-20/rich-countries-often-fail-to-bolster-well-being-boston-consulting-says
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Almost certainly because of its recent economic woes, Greece was found to be the 

country that has made the least progress since 2006. 

 

Understanding the findings 

So what exactly is the secret to ensuring economic gains translate into well-being? 

The first thing to note is that policies implemented by government can and do make a 

big difference. The report’s authors singled out places such as Serbia, Croatia and Romania 

– all either recent additions to the EU or in the process of joining – as examples of countries 

that have made enormous progress over the past decade. This is, they argue, largely down 

to EU policies. 

“There is clear evidence that EU policies and governance standards drive real 

improvements in critical areas related to the well-being of citizens.” 

Financial inclusion in particular was found to be one of the most important factors in 

ensuring economic growth positively transforms people’s lives. 

But perhaps the most important lesson from this study is a point raised by one of the 

authors in an article for the Independent: “When we stop focusing solely on GDP as a 

measure of a country’s success, the world looks very different.” 

http://www.independent.co.uk/voices/the-uk-is-one-of-the-worst-countries-at-converting-gdp-into-actual-wellbeing-which-could-explain-a7151051.html
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Some of the biggest global economic powers have a lot to learn from their smaller 

neighbours. 

https://www.weforum.org/agenda/2016/07/which-countries-are-best-at-converting-economic-growth-into-well-

being?utm_content=buffer12743&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer 

 

9 - GDP a poor measure of progress, say Davos economists 

 Christine Lagarde in Davos this week 

Image: REUTERS/Ruben Sprich 

Three leading economists and academics at Davos agree: GDP is a poor way of 

assessing the health of our economies and we urgently need to find a new measure. 

Speaking in different sessions, IMF head Christine Lagarde, Nobel Prize-winning 

economist Joseph Stiglitz, and MIT professor Erik Brynjolfsson stressed that as the world 

changes, so too should the way we measure progress. 

A country’s GDP is an estimate of the total value of goods and services they produce. 

But even when the concept was first developed back in the late 1930s, the man behind it, 

Simon Kuznets, warned it was not a suitable measure of a country’s economic 

development: “He understood that GDP is not a welfare measure, it is not a measure of 

how well we are all doing. It counts the things that we’re buying and selling, but it’s quite 

possible for GDP to go in the opposite direction of welfare” Brynjolfsson told participants. 

Today, with the changes brought on by the Fourth Industrial Revolution, the measure 

is even less of a reflection of the things that really matter: “We need a new model for 

growth. Just as we’re reinventing business, we need to reinvent the way we measure the 

economy,” the MIT professor added. 

As we reinvent #business, we also need to reinvent our measures to replace GDP: 

@erikbryn http://wef.ch/1JrWyZ4  #wef 

Speaking in another session, Lagarde made almost exactly the same argument: “We 

have to go back to GDP, the calculation of productivity, the value of things – in order to 

assess, and probably change, the way we look at the economy,” she said. 

It builds on a point made by Stiglitz earlier in the week: “GDP in the US has gone up 

every year except 2009, but most Americans are worse off than they were a third of a 

century ago. The benefits have gone to the very top. At the bottom, real wages adjusted for 

https://www.weforum.org/agenda/2016/07/which-countries-are-best-at-converting-economic-growth-into-well-being?utm_content=buffer12743&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
https://www.weforum.org/agenda/2016/07/which-countries-are-best-at-converting-economic-growth-into-well-being?utm_content=buffer12743&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2016/sessions/the-future-of-growth-technology-driven-human-centred
https://twitter.com/hashtag/business?src=hash
https://twitter.com/erikbryn
https://t.co/0SGbqJW0QG
https://twitter.com/hashtag/wef?src=hash
http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2016/sessions/the-global-economic-outlook-1d2286ef-25a9-47cf-bba6-56fc8ef98004
http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2016/sessions/how-to-reboot-the-global-economy
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today are lower than they were 60 years ago. So this is an economic system that is not 

working for most people,” he said. 

Why, some might ask, does this debate even matter to most people? Is it not something 

for economists and policy-makers to worry about? Not according to Stiglitz: “What we 

measure informs what we do. And if we’re measuring the wrong thing, we’re going to do 

the wrong thing.” 

To find out more please visit our Beyond GDP series page. 

The Annual Meeting took place in Davos from 20 to 23 January, under the theme 

“Mastering the Fourth Industrial Revolution”. 

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/gdp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.weforum.org/collections/beyond-gdp
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/gdp
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 االقتصادات العربية:  -ثالثاً 

 حينما يُصبح مصير المستهلكين والفالحين مرتبطْين  الزراعة التعاونية - 10

 Peter Siegenthaler 2020يناير,  29 بيتر سيغينتالر بقلم

الزراعية السويسرية، فعليه التشمير عن     "" راديسلر  من يرغب في تناول منتجات غذائية لشركة

  .وب تعاونيساعديه والمشاركة في التكلفة. فالهدف من هذه الجمعية هو زراعة األرض بأسل 

، الذي اقترب swissinfo.ch   لديه أمالً وهمياً"، يقول رجل في منتصف العمر لصحفي لقد أثرت  "

بآلة تصويره من قفص الدجاج، مما جعل صوت الصياح يرتفع بصورة ملحوظة. "إن الدجاج ينتظر  

 ً  ."أن تقدم له طعاما

 : شركة تعاونية 40حوالي 

تنامية. فكبار الموزعين والمستوردين يُجبرون بسياستهم  تتعرض الزراعة السويسرية لضغوط م

التسعيرية المزارعين على زيادة إنتاج أراضيهم باستمرار. لذلك يرغب بعض الفالحين في اإلفالت 

نجدهم يعيشون هنا وهناك بنجاح وفقاً لنموذج فالحي، يرتبط فيه مصير كل من  من هذه الدوامة، لذلك

 .هما البعض المستهلكين والمنتجين ببعض 

 ً ، توجد في سويسرا حوالي أربعين شركة تقوم بإشراك لمركز التعاون من أجل الزراعة وفقا

  .المستهلكين في عمل المزارعين. والهدف من مبادرتهم هو دعم فهم وتقدير العمل الفالحي

الغذائية، لكن في يمارس كريستوف شِوب وظيفة أساسية كمختص في علم األحياء بتجارة المواد 

  .الُكثر   شركة راديسلي، والتي تبعد حوالي عشرة كيلومترات عن مدينة برن، فإنه يُعدّ أحد المتطوعين

أريد أن أعلم ما الذي يعنيه، إنتاج مواد غذائية والعمل في األرض الزراعية، التي تمدنا بالغذاء"، "

ة في عملية التعشيب والتعليب. "إنها خضروات كما يبرر شِوب عمله التطوعي. وقد قام اليوم بالمساعد 

  .طازجة وحيوية بأفضل جودة"، على حد قوله

يعمل المتطوعون بنصف دوام لمدة أربعة أيام على األقل في الشركة. "فلدينا جميعاً مصلحة مباشرة  

 .نتناولها نحن أيضا"، مثلما يقول شِوب  في إنتاج مواد غذائية جيدة وصحية، ذلك إلننا

جودة المواد الغذائية لهي أحد األسباب العديدة لهذا االنخراط التطوعي المجاني. بينما يهتم  إن  

بعض المتطوعين اآلخرين بتمكنهم من اصطحاب أطفالهم، حتى تكون لهؤالء عالقة بالزراعة في 

 .المستقبل. وبالنسبة للكثيرين يعتبر هذا مكان للقاء أناس يشاركونهم نفس األفكار

ل" للدواجن: تضع هذه الدجاجات بيضاً أقل من مثيالتها المتخصصة في وضع البيض  بيت متنق"

 .فقط، والتي جرى خنق ذكورها بعد خروجها من البيضة

https://www.swissinfo.ch/ger/profiles-swissinfo/peter-siegenthaler
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، يتم هنا أيضا إنتاج الحبوب واللحم والبيض بجودة حيوية معتمدةـ وهذا اوات الخضر إلى جانب 

  .بالطبع بما يتناسب مع نوعيتها

بالمائة من مثيالته، فإن الدجاج   99،9متخصصاً فقط في إنتاج البيض. فبخالف هذا الدجاج ليس 

المنتج للبيض في هذه الشركة ال يُترك وحده فقط على قيد الحياة حتى سن البلوغ، بل كذلك يُفعل  

ً   بإخوتهم لهذا السبب فإن القاعدة التي تسود في مزرعة راديسلي هي: "من يريد    .الكتاكيت الذكور أيضا

حصول على البيض، فعليه كذلك أكل ذكور الدجاج البيّاض"، مثلما يقول كريستوف هيرسبرونر، ال

  .المالية للشركة الذي يعد أحد األعضاء المؤسسين وهو المتطوع منذ ذلك يتكفّل باإلدارة

  :لماذا يجري خنق ماليين الكتاكيت بالغاز 

طوط تربية تتميز بإنجاز هائل للبيض،  تتصف التربية التجارية للدواجن بشدة التخصص. فهناك خ

وفي خطوط تربية الدجاج التي تركز على زيادة    .وأخرى تعمل على زيادة نسبة اللحم في فترة وجيزة

اللحم يجري تسمين الذكور واإلناث. إذن فمن يشتري دجاجة، إنما يأكل حيواناً يمكن أن يكون ذكراً أو  

تهدف إلى إنتاج البيض فإن اإلناث تصبح بطبيعة الحال هي  أنثى. أما في خطوط تربية الدواجن التي 

وحدها المفيدة. وبسبب التربية أحادية الجانب ال يكاد ذكور هذا النوع يكتسبون لحماً، حيث أن تسمينهم  

  ."ال يعد ذا جدوى. لذلك فهم يعتبرون "بال فائدة

وني فرخ ذكر من ساللة  وجدير بالذكر أنه يجري في سويسرا وحدها كل عام خنق أكثر من ملي 

الدجاج البيّاض، وذلك مباشرة بعد خروجها من البيضة وباستخدام الغاز ـ بل إنه كان يجري كذلك 

 .تفتيتها حتى عدة أسابيع مضت 

أما الدجاج ثنائي االستخدام، أي الذي يمكن استخدامه سواء للتسمين أو لوضع البيض، فإنه كان 

مراً نادراً. هذا إلن إنتاجها سواء للبيض، أو إلنتاج اللحم يصبح  هو القاعدة سابقاً، وأضحى اليوم أ

 ً  .شحيحاً، لذلك فإن ثمنها يكون أكثر ارتفاعا

 :  توزيع المحصول داخل مجتمع المتطوعين

فرداً هم من الهواة الذين يعملون تحت إشراف ستة من العاملين  320إن المتطوعين البالغ عددهم  

   .تطوعين فتساوي حوالي نصف طاقة عمل الموظفين المثبتينالمهنيين. أما طاقة عمل الم

ً على أسئلة من أمثلة سعر كيلو الجزر هنا، أو ما إذا كان  وال يريد هيريسبرونر اإلجابة مطلقا

اإلنتاج تنافسياً أم ال. "إننا ال نريد بيع منتجات بعينها بسعر محدد للكيلو. فهدفنا كجمعية هنا يكمن في  

ملها وتوزيع المنتجات فيما بيننا"، على حد قوله. وما يوزع هو ما يمكن حصاده من  إدارة شركة بأك

األرض التي تزرع بطريقة مستدامة. كما أن المتطوعين يسهمون ـ فضالً عن عملهم اليدوي ـ بمبلغ  
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  فرنكاً سنوياً في تمويل الشركة، أي في مرتبات العاملين المثبتين، والماكينات، وإيجار  1200حوالي 

 .األرض أو في ثمن البذور

برغم ذلك فإن شركة راديسلي ليس لديها مشكلة إيجاد عاملين جدد، بل على العكس: فإلن محصول  

فرداً فقط، لهذا البد للمهتمين الجدد من االنتظار، حتى   320ما يقرب من عشرة أفدنة يُطِعم حوالي 

  .يغادر أحد األعضاء تلك الجمعية

 :  "األحالم"وظيفة  راتب متواضع لـ

أما رواتب العاملين المثبتين، فإنها ال تقوم على مبدأ اإلنجاز بل على مبدأ االحتياج، كما توضح  

ماريون زالسمان، التي شاركت بدورها في تأسيس الشركة. "إننا نجتمع مرة كل عام معاً، كي نقرر،  

  ."من يحتاج كم لمتطلبات حياته

بمدارس التعليم اإللزامي، وكبستانية خضروات فإنها تتقاسم  فالسيدة زالسمان مؤهلة للعمل كمدرسة  

مع عاملة مثبتة أخرى بالشركة مسؤولية إنتاج الخضر. "بالنسبة لنا فإن تمكننا من ممارسة الزراعة  

  .بمساندة هذا العدد الكبير من األشخاص المختلفين التجارب، يعتبر وظيفة األحالم"، على حد قولها

% كمربية أجيال"، ترد على السؤال حول التعاون مع  30% كبستانية وبنسبة  70إنني أعمل بنسبة  

من الهواة وكيف ينجح هذا التعاون: "كل صباح يأتي أشخاص آخرون، ويجب أن يكون لديك   320

  ."وأين يمكن االستعانة بهؤالء األشخاص؟ ،رغبة في االنخراط والتفكير في كيف

 يش الناس والحيوانات والنباتات: حيث هناك مكان لع  "" راديسلر مزرعة

  320في مزرعة راديسلي بالقرب من مدينة برن تقوم حفنة من المحترفين باالشتراك مع حوالي 

 ... من المساعدين المتطوعين بفالحة عشرة أفدنة من أراضي الزراعة

  "الفالحون المجاورون مندهشون "

إنني سعيدة بالحصول  "   .غرافيتي وال أجور  لم يكن الُمحرك الذي دفع تلك البستانية ال أنشطة رسم

على أجر يمكنني العيش بفضله. إال أن ما يهمني أكثر بكثير هو الحصول على عمل أمارسه بمنتهى  

الحب. فلقد ارتبطت بهذا المكان، وأنا سعيدة بأن تتمكن األرض من التعافي، وأن تصبح أجمل وأكثر  

 ."أنواع المحاصيل والحيوانات التي تحظى بمكان للعيش هناتنوعاً، ذلك إلن هناك دوماً المزيد من 

فحينما أسس كل من زالسمان وهيرسبرونر مع بعض زمالئهما هذا المشروع قبل ثماِن سنوات، 

كان أغلب الفالحين المجاورين يهزأون منهم. ولكن في األثناء أثار ازدهار مشروع راديسلي دهشة  

  .بعض هؤالء
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غيرهم، أن الطريقة التي يمارسون هم أنفسهم بها الفالحة لن تكون قادرة  أسرَّ بعض الفالحين ل"

على الصمود مستقبالً. وكان أحدهم قد استجوبني بالتفصيل حول الطريقة التي نعمل بها، ذلك إلنه قد 

أيقن بوضوح أن العمل لديه لن يتمكن من االستمرار بالطريقة المتعارف عليها"، على حد قول السيدة 

 .نزالسما

لكن العالقات مع الفالحين المجاورين تعتبر جيدة، "حتى وإن كان هؤالء يرون بعض األشياء 

بصورة مغايرة عننا. فليست هناك مشكلة في أن نساعد بعضنا البعض، حينما يكون هناك عجلة إلنجاز 

 ."أمر ما، أو حينما يتوجب إستعارة إحدى الماكينات 

https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%86%D9%85

%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86-

%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86/45522864 

 

 عن سداد ديون في تاريخه لبنان يعلن أول تخلف   - 11

 .يمثل تخلف لبنان عن سداد ديونه مرحلة جديدة من أزمة مالية

  2020مارس  7  أبوظبي –وكاالت  

مليار دوالر من السندات   1.2أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، السبت، أن لبنان لن يدفع  

احتياطات البالد من العملة الصعبة مستويات األجنبية المستحقة في التاسع من مارس، بعد أن بلغت 

 .حرجة وخطيرة، مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين األساسية

وقال دياب، في خطاب أذاعه التلفزيون، إن لبنان غير قادر على سداد الديون المستحقة في الظروف 

 .السندات  الحالية، وإنه سيعمل على إعادة هيكلة ديونه من خالل التفاوض مع حاملي

في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي،  170وأوضح أن الدين العام في لبنان وصل إلى أكثر من 

 .مما يعني أن البالد على وشك أن تكون الدولة األكثر مديونية في العالم

وأضاف "ستسعى الدولة اللبنانية إلى إعادة هيكلة ديونها بما يتناسب مع المصلحة الوطنية عبر  

 ."فاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة خوض م

قالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن كبار قادة لبنان يعارضون سداد  وفي وقت سابق من السبت،

الديون السيادية للبالد، في إشارة إلى أن الدولة المثقلة بالديون تتجه نحو التخلف عن السداد، بعد 

 .يما تجددت المظاهرات في بعض المناطقمعاناتها من أزمة مالية كبرى، ف

https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86/45522864
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86/45522864
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86/45522864
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86/45522864
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86/45522864
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86/45522864
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، ورئيس الوزراء حسان ميشال عون وجاء اإلعالن الصادر عن الرئاسة عقب اجتماع ضم الرئيس

ياب، ورئيس البرلمان نبيه بري، وحاكم المصرف المركزي رياض سالمة، ورئيس جمعية  د 

وجاء في البيان الذي تاله مدير عام الرئاسة أنطوان شقير "استنادا إلى الخيارات   .المصارف سليم صفير

ي  والتصورات المتاحة، قرر المجتمعون باإلجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده ف

 ."مجال إدارة الديون، باستثناء دفع الديون المستحقة

ويتزامن سعي الحكومة إلى إعادة هيكلة الديون، من خالل التفاوض مع الدائنين، مع خروج  

 .تظاهرات في مناطق عدة احتجاجا على تردي األوضاع االقتصادية والمالية الراهنة

اجية تسبق الكلمة المقررة لرئيس وتشهد مدن جنوبية، بينها صور وحاصبيا، تحركات احتج

 .الحكومة والتي سيعلن فيها قرار الدولة اللبنانية بشأن سداد سندات اليوروبوندز

كما خرج محتجون في مدينتي جونية وطرابلس في مسيرات الستعادة زخم االحتجاجات الشعبية  

جنبية مرحلة جديدة من ويمثل تخلف لبنان عن سداد ديونه بالعمالت األ .أكتوبر 17التي انطلقت في 

في المئة من قيمتها، ودفعت  40، وأفقدت الليرة نحو 2019أزمة مالية تعصف باقتصاده منذ أكتوبر 

وتعد األزمة أكبر   .البنوك لفرض قواعد قيدت تعامالت المودعين في ودائعهم، وأججت االضطرابات 

 .1990إلى عام   1975من عام  خطر على استقرار لبنان منذ نهاية الحرب األهلية التي استمرت 

مليار دوالر يحين أجل استحقاقها في التاسع من مارس، وتشكل    1.2ولدى لبنان سندات دولية بقيمة  

 .مليار دوالر 31جزءا من ديون لبنان بالعمالت األجنبية البالغة نحو  

https://www.skynewsarabia.com/business/1326486-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-

%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-

%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87 

 

    السندات الدولية تعمق أزمة لبنان االقتصادية - 12

 أبوظبي  -وكاالت  - 2020فبراير  l 5  الشعب ثار على فساد النخبة الحاكمة التي تسبب باألزمة

مليار دوالر    1.2سلطات لبنان الذي يمر بأزمة سيولة التخاذ قرار بشأن سندات دولية قيمتها  تكافح  

تستحق في مارس ، لكن مصادر سياسية ومصرفية قالت إنها تميل لسداد مستحقات حامليها من األجانب  

 .ومقايضة المستثمرين المحليين

ة مازالت قائمة بشأن الخيارات:  وقال مصدر حكومي ومصدران سياسيان كبيران إن خالفات كبير

السداد الكامل، أو الطلب من الحائزين المحليين لإلصدار مقايضتها بسندات أطول أجال بما يرجئ  

 .السداد ما ال يقل عن عشرة أعوام، أو ببساطة عدم الدفع

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84+%D8%B9%D9%88%D9%86&contentId=1326486
https://www.skynewsarabia.com/business/1326486-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87
https://www.skynewsarabia.com/business/1326486-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87
https://www.skynewsarabia.com/business/1326486-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87
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احتياطيات   على   وقال اثنان من تلك المصادر وثالثة مصرفيين كبار إن المقايضة ستخفف الضغط 

وتشتري بعض الوقت. وقالت ثالثة مصادر إن الحكومة لم تشرع في  اآلخذة في التناقص   النقد األجنبي

 .أي خطوات في اتجاه خيار عدم سداد 

ة، وتجلت الزيادة على األخص في السندات  وارتفعت سندات لبنان الدوالرية في األيام األخير

 .قرب األقصر أجال، مما يشير إلى تنامي التوقعات بأن الحكومة قد تدفع التزامات ديونها األ

 1.9مليار دوالر مستحقة السداد بخالف مدفوعات فوائد بقيمة  2.5ولدى البلد سندات دولية بقيمة 

في جلسات  2020وبحسب بيانات آر.آر.بي.إس بوندز، صعد إصدار مارس  .2020مليار دوالر في 

 .سنت للدوالر اليوم 84.6بالمئة وكان يجري تداوله عند   12التداول األربعة األخيرة  

في المقابل، يجري تداول سندات لبنان األطول أجال عند خمسين سنتا للدوالر أو أقل، مما يشير   

 .إلى احتمالية أقوى للتعثر في سداد الديون أو إعادة هيكلتها في مرحلة ما

وقال المصدر الحكومي إن لبنان، الذي ينوء بأحد أثقل أعباء الديون في العالم، لن يكون قادرا على 

ادة هيكلة الدين في وقت ما وسيحتاج مساعدة من صندوق النقد الدولي، مما سيتطلب إجماعا  تجنب إع

وقال بول مكنمارا مدير االستثمار لدى جي.إيه.إم إلدارة األصول    .في المشهد السياسي المتشظي بلبنان

ن  "تأجيل المواجهة بالسداد يعني حسب كثير من المال من الموارد الشحيحة وهناك المزيد م 

 ".االستحقاقات قادمة في أبريل ويونيو ، لذا هو متنفس إضافي ألشهر قليلة فحسب 

وقال المصدران السياسيان إن رئيس الوزراء حسان دياب يفضل سداد مدفوعات مارس في  

موعدها لتفادي اإلضرار بسمعة البالد بينما تحاول حكومته التي ُشكلت الشهر الماضي استعادة ثقة  

وقال أحد المصادر السياسية لرويترز "ال يريد أن يبدأ واليته بتعثر في التزامات  .المانحين الدوليين

 ".الديون وتوجيه أي إشارة سلبية للمجتمع الدولي

 .وتحذر وكاالت التصنيف االئتماني من أن المقايضة قد تنطوي على تعثر انتقائي

ب الحكومة من حاملي السندات المحليين الموافقة  وقال أحد المصرفيين الكبار إنه يتوقع أن تطل

 ".على المقايضة. وقال "هذا سيء بالنسبة للبنوك... لكن ال يبدو أن لدينا الكثير من الخيارات 

https://www.skynewsarabia.com/business/1318328-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%82-

%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9 

 

 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A&contentId=1318328
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A&contentId=1318328
https://www.skynewsarabia.com/business/1318328-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1318328-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1318328-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1318328-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 المتوسط وقواعد قانون البحار المناطق االقتصادية الخالصة لدول شرق البحر  - 13

 عمر عالء   -  2018/مارس/ 10السبت   

عن عدم اعتراف    2018/ 5/2تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو   على خلفية

ومنع تركيا لسفن تابعة لشركة إيني  (1) 2013بالده باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص لعام 

(, وتصريح وزير الخارجية التركي في  2) لغاز قرابة السواحل القبرصية االيطالية من التنقيب عن ا

حوار مع صحيفة »كاثيميريني« اليونانية ان بالده تنوي للبدء في أعمال تنقيب عن النفط والغاز شرقي 

المتوسط في المستقبل القريب وسط استنكار دولى للموقف التركي وفي حين صرح المتحدث الرسمي 

المصرية في بيان له عن رفض بالده التصريحات التركية وان االتفاقية سليمة وقد تمت بأسم الخارجية  

وفق قواعد القانون الدولى وتقديم قبرص بشكوى إلى األمم المتحدة ضد تركيا على خلفية االنتهاكات  

ويأتي تحرك الدولتين في ظل تضامن دولي وأستنكار للموقف التركي على رأسه   (3التي قامت بها)

 ( 4) أتي موقف األتحاد األوروبي.ي

 ، ندوة بعنوان : 2018/ 24/2استضافت الجمعية المصرية للقانون الدولي مساء السبت 

 "المناطق االقتصادية الخالصة لدول شرق البحر المتوسط وقواعد قانون البحار" 

 بحضور األساتذة : 

 التعليم العالى األسبق.رئيس جامعة القاهرة األسبق ووزير   -الدكتور / مفيد شهاب  -1

 أستاذ القانون الدولي بجامعة بني سويف .  -الدكتور / أحمد رفعت  -2

أستاذ القانون الدولي العام بكلية االقتصاد والعلوم السياسية  -الدكتور / محمد شوقي العناني  -3

 جامعة القاهرة . 

  تقييم األزمة في ضوء القوانين واألعراف الدولية

مؤكد أن االتفاقية    ور مفيد شهاب اعرب عن استنكاره الشديد للتصريحات التركيةوفي كلمة للدكت

مشيرا أن السبب وراء إثاره    إيداعها لألمانة العامة األمم المتحدة  جرت وفق القواعد القانونية وقد تم

ولم   2013هذه القضية هي مسألة سياسية وليست قانونية حيث ان االتفاقية وقعت بين الطرفين عام 

  تثير تركيا هذه القضية إال بعد خمسة سنوات من إبرام المعاهدة

كما اعتبر أن اعتراض القوات البحرية التركية لحفارات شركة ايمي االيطالية وي   

لتمنعها من عمليات تنقيت وبل يصرح وزير الخارجية     متعاقدة مع قبرص في عملية التنقيب   الشركة

بمثابة تهديد بالعدوان وتدخل في شئون الدول األخرى    ب بنفسها عن الغازالتنقي   التركي عن نيه بالده
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وان على تركيا إذا رأت في المعاهدة   من ميثاق األمم المتحدة  وهوما يخالف المادة الثانية الفقرة السابعة

حار مساس بحقوق تركيا في الغاز أن تلجأ وفق مباديء وسلطات في اتفاقية األمم المتحدة لقانون الب

 المخصص لتسوية النزاعات   15وال سيما مع وجود فصل كامل في المعاهدة وهوالفصل ال  1982لعام  

     نشأة القانون البحار وجذوره التاريخية

وهواألساس القانوني الذي تستند إليه الدول    1982وتناول في حديثه خلفيات عن قانون البحار لعام  

ابرم هذا االتفاق بعد مجهود دؤوب   البحرية واالستغالل االقتصادي لها وقد في الشئون المتعلقة بالحدود  

سنوات مفاوضات في األمم المتحدة منذ عقد المؤتمر الثالث لألمم المتحدة لقانون البحار في    9أستغرق  

ولتخرج اتفاقية من أكبر االتفاقيات في القانون الدولي  1973نيويورك في ديسمبر كانون األول عام 

 مادة وتسع مرفقات )وقد شارك الدكتور مفيد شهاب في هذه المفاوضات(  320

دائما ما يقال أن القوانين ال تنشأ من فراغ فهي دائما تأتى تلبية للظروف الواقعية    حيث أشار انه

حيث أنه كان يصنف على أنه فرع من فروع القانون    وقد مر القانون البحري بمراحل عدة في تكوينه

لعام ونظرا لتشعب القانون الدولى وكثرة االتفاقيات وتنوع مجاالتها واالهتمام المتطرد بالبحار  الدولي ا

وتعود جذور االهتمام بالحدود البحرية إلى ثالث قرون مضت حيث    اصبح االن قانون مستقل بذاته

لحماية الدولة    ميل  3الدول الغراض امنية فتم تحديد الحدود البحرية وكانت    كانت الشواطئ تعنى بها

في حين وجد رأي أخر يستند إلى مدى المدافع الموجودة على الشاطئ الن فكرة المياه االقليمية قائمة  

 6ثم تطور البحر اإلقليمي ليصل الى   لغرض األمن فأين وصل مدى المدفعية اصبحت مياه اقليمية

بحر اإلقليمي( والتمتع الدولة ميل كما هومعمول به األن وهويعد امتداد لألرض )ال 12ميل ثم الى 

 بالسيادة كاملة ألن غرضه حماية الدولة.  فيه

ثم بعد ذلك أصبحت تستغل بعض السفن قصور الحدود االقليمية لتستفيد من ذلك في الرسوقرب 

الحدود االقليمية البحرية ثم تهريب البضائع بعد ذلك وترتب على ذلك سعي الحكومة البريطانية لمكافحة 

اهرة بفرض قوانين عرفت بقوانين الذئاب البحرية التى خولت للدولة سلطات على المناطق  هذه الظ

ثم نظرا للتطور     المجاورة لحدود مياها االقليمية اوما عرفت فيما بعد المنطقة المجاورة اوالمالصقة

جودة في  التكنولوجي والتقني سعت الدول النامية لضمان حقوقها والستغالل الثروات الطبيعية المو

البحار لتنص على وجود ما عرف بالمنطقة األقتصادية الخالصة وكان لمندوب دولة كينيا دور هام في  

. ولتتبنى مفهوم  82ثم يتم إبرام معاهدة قانون األمم المتحدة للبحار لعام   أنه أول من صك المصطلح

بل فقط استغالل اقتصادي في  المنطقة االقتصادية الخالصة التى ال تتمتع فيها الدولة بسيادة كاملة

 استغالل الموارد الموجودة في باطن األرض. 
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وتناول في حديثة مفارقة هامة حيث أن مصر من أوائل الدول الموقعة والمصدقة على اإلتفاقية إال  

تلكأنا في هذه الخطوة كثيرا وهذا   ، مشيراً إلى اننا2013حتى   في ترسيم الحدود البحرية  أنها لم تشرع

حيث أن ترسيم الحدود يترتب عليه منافع اقتصادية كثيرة من استغالل للثروات   ندفع ثمنه االنما 

الموجودة في باطن األرض حيث ال يحق لدولة أن تستغل ثرواتها الموجودة في البحر إال بعد ترسيم  

 حدودها مع الدولة المقابلة لها.

االقتسام وكما اسلف فالمنطقة االقتصادية    ثم تعرض للمعضلة األهم في قانون البحار وهي كيف يتم

ميل يتم اقتسام المساحة   400ميل )فلودولتين متقابلتين المسافة بينهم  200الخالصة تكون حد أقصي 

 400   ميل(، ولكن تكمن المعضلة إذا كانت المسافة بين البلدين المتقابلتين اقل من  200بينهم كل منهم  

منطقة غير مرسم حدود لها حيث تسعى كل دولة للحصول على أكبر   ودائما ما تنشأ توترات في  ميل

قدر ممكن من المساحة لتقوم باستغاللها، واختتم كلمته بطرح تساؤل حول , كيفية نقسيم المساحة  

  1982فيتم ذلك وفق قواعد االقتسام التي حددتها اتفاقية االمم المتحدة لقانون البحار عام   الموجودة ,

 ية دقيقة جدا .وفق عمليات فن

وهوما استهل به الدكتور أحمد رفعت كلمته حيث قام بعرض مفاهيم رئيسية كمدخل لفهم األزمة 

 نظرا لتعقيدات القانون الدولي وتشعبه. 

 التعريف بمفهوم الحد الدولي  حول

نزاعات فرض السيادة على األقاليم هي السبب وراء نشوء القانون   وأشار في مستهل حديثه أن  

ولى حيث تنازع الدول االستعمارية فيما بينها حول األراضي وتم صياغة قواعد قانونية لحل مشاكل  الد 

نقلت من القانون الداخلى الى القانون   وضع اليد(وتلك مفاهيم -الحيازة  -)الملكية   الحدود استنادا الى

 الدولى

طاق المكاني التى تباشر  ))وهى الن  بمكان تعريف الحدود الدولية  في حين يصبح من الضرورة

فيه الدولة سلطاتها واختصاصها في مواجه االشخاص والكيانات الموجودة عليه كعنصر أساسي لقيام  

أحد أركان الدولة الثالث الشعب , األقليم ,   الدولة واكتمال نشأتها السياسية والقانونية (( وهي تشكل

قليم ولكن يطرأ تساؤل هل األقليم هوالجزء البري  السلطة السياسية , فالحدود هي التي تحدد ماهية اإل

 فقط ؟ أوهل الحدود تكون حدود برية فقط ؟ وإذا كان ال فما هي أنواع الحدود ؟ 

هناك نوعان من الحدود مستقلين بذاتهم )البرية والبحرية( ثم يترتب عليهم النوع الثالث )الجوية(  

 نطاق الغالف الجوي وتكون امتداد لحدود الدولة البرية والبحرية إلى 

 مراحل تمر بها الحدود سواء برية أوبحرية 
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االتفاق على منطقة معينة تكون الحد الفاصل بين   مرحلة سياسية وقانونية وهي )تعيين الحدود(

 دولتين 

مرحلة فنية وهي مرحلة )ترسيم الحدود (هي عملية ترسيم وتخطيط وضع العالمات محددة ويتم  

 خط الحدود إيصالها مع بعضها لتشكل 

مثال قضية طابا حيث كان الخالف على وضع    وللتمييز بين المرحلتين ضرب الدكتور رفعت 

فالخالف على ترسيم الحدود ال تعيينها وقبل الغوص في أعماق هذا   وليس تعبين الحدود   العالمات 

 الموضوع يجب التمييز بين عدة مفاهيم 

الدولة سيادتها    سية والقانونية التى تفرض فيهثم قام بعرض ألنواع الحدود منها الحدود السيا

اعطاء مصر السودان حق ادارة مثلث حاليب في فترة   ووتباشر اختصاصتها و الحدود االدارية كحالة

والحدود الجمركية التى من شأنها تعيين الحد الجمركي   22ما لكن ال ينفى أن حدود مصر فوق خط 

وخط الهدنة والتى تفصل بين   الجمركية وخط وقف إطالق نارالذي بمقتضاه تقع التشريعات والنظم 

وكل هذه الخطوط )اإلدارية    القوات المشتبكة وقت الحروب ولكن ال معنى لها في مفهوم السيادة

والجمركية وخطوط الهدنة ووقف إطالق النار( ال تؤثر على سيادة الدولة وان الحدود السياسية  

 والقانونية هي المعنية بذلك.

 لحدود البحرية وأنواعها ا

التي بنيت    اكتساب الحدود البحرية , وناقش مراحل تكوين القواعد القانونية  ثم تطرق إلى كيفية

ثم اتفاقية    1958اتفاقية جنيف لقانون البحار لعام    أبرزها  المعمول به األن وذكر  عليها قانون البحار

واستمرت المفاوضات   1973بحار بنيويورك عام ثم عقد المؤتمر الثالث لقانون ال 1960اخرى عام 

التي وقعت في مونتيغوباي )جامايكا( التفاقية األمم    1982ديسمبر    10تسع سنوات حتى تم التوقيع في  

 (. CNUDMالمتحدة لقانون البحار )

 ثم تناول تقسيم المناطق البحرية لثالث أقسام حسب سلطة الدولة على المنطقة: 

 فيها الدولة السيادة )جزء من أراضي الدولة(  مناطق تمارس        

 واألنهار   الموانئ والبحيرات الداخلية  المياه الداخلية : والتى تشمل        

البحر اإلقليمي : يعتبر جزء من إقليم الدولة وتمارس عليها سيادتها فيما عدا قيدين حق         

 ميل.  12ذه السفن الى قوانين بالدها وهوالسفن األجنبية حيث تخضع ه  مرور البرئ و معاملة

 مناطق تكون للدولة الواليه )المنطقة المتاخمة والمنطقة االقتصادية الخالصة(        
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ولكن ال تعد جزء من إقليم الدولة ليس للدولة   المنطقة المتاخمة : تمارس عليها الدولة بعد السلطات 

ة وتمارس الدولة بعض االختصاصات المالية والجمركية  سيادة على المناطق المتاخمة ولكن لديها والي

والصحية )قد تكون في السفينة وباء فتستقبلها الدولة في المنطقة المتاخمة( وتمارس بعض  

سلطة للدولة وهى سلطة إدارة األشياء ذات الطابع    82االختصاصات الغراض امنية واضافت اتفاقية  

 وافقتها يعد خرق لالتفاق األثري أي أن اتنشال هذه األشياء دون م 

المنطقة االقتصادية الخالصة : تحق للدولة استغالل الثروات الطبيعية الموجودة في هذه المنطقة  

 ميل من خط األساس.   200وبعرض 

 مناطق ال سلطة للدولة عليها )أعالى البحار(         

يذهب لالنسانية ولشعوب ميل يعد تراث مشترك لالنسانية وريعها  200أعالى البحار بعد ال

السلطة الدولية لالستغالل في اعالى البحار فاصبح التنقيب    لذلك أنشأت األمم المتحدة  العالم

 فقط لذلك تعترض أمريكا على هذه االتفاقية  200واالستكشاف للدولة في حدود ال

 الموقف المصري في مسألة الحدود البحرية 

وال سيما    أن الماء عموما مصدر هام للثروة بشكل عام  كلمتهوأشار الدكتور أحمد رفعت في ختام  

% من  72مليون ميل مربع ، أي ما يقرب من  140بالنسبة للتطور التكنولوجي , فهي تغطي مساحة 

سطح األرض. وتعتبر المحيطات مصدرا رئيسيا لتغذية الحياة التي تولدها، وكذلك خدمت األعمال  

افات منذ تارخ طويل، إنها تفصل بين الناس، ولكنها تجمعهم معا .واليوم، التجارية والمغامرات واالكتش

ومن خالل ترسيم القارات والتواصل فيها بواسطة الطرق واألنهار والهواء ، فإن معظم الناس في 

 ميل من البحر ويرتبطون ارتباطا وثيقا بها. 200العالم يعيشون في مسافة ال تزيد عن  

اتخذت قرار رشيد بترسيم الحدود بينها وبين الدول    ت أن الحكومةوأضاف الدكتور أحمد رفع

المجاورة )قبرص والسعودية( خاصة في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر علما 

انه لن يتم التنقيب عن حقول الغاز والنفط اال بعد ترسيم الحدود خاصة أن مصر حضرت جميع 

وصدقت   درت مصر قرارات عديدة لتحديد نقاط األساس في سواحلهاوقد اص  مفاوضات قانون البحار

مجلس الدولة   وفي دعوى أقامها بعض المحامين أمام 1983يوليوعام  22مصر على االتفاقية في 

قضت المحكمة أن   2013على قضية توقيع السلطات المصرية اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص لعام 

وهذا يؤكد أن االتفاقيات ال تشوبها    مجلس الدولة  ليست من اختصاصات هذا العمل من أعمال السيادة و

 شبه قانونية 
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لكن كيف يتم الترسيم ؟ خاصة في المناطق المتقابلة وهناك إطار عام يحكم هذه القضية وهى المادة  

ويتم   من قانون األمم المتحدة للبحار وهناك عدة طرق مختلفة وجميعها سليمة من الناحية القانونية 7

  استخدامها حسب الحالة والموقف ومن هنا يأتي تعقيد 

كما أشاد بالمجهود المصري في مسألة ترسيم الحدود وذكر ان عملية تعيين وترسيم الحدود من  

أصعب المسائل تشارك فيها لجان فنية ولجان من االمم المتحدة ولجان دولية وقانونيين لذلك يجب تقدير  

 كومة المصرية .المجهود التى قامت به الح

 خمس أسئلة محورية حول األزمة 

قام فيها بتلخيصها في طرح خمس أسئلة تتعلق بالقضية المثارة   وفي كلمة للدكتور محمد شوقي

 على الساحة: 

تدفع بعدم مشروعية االتفاقية مبرمة بين دولتين؟ )تركيا ليست طرف   هل يجوز لدولة من الغير أن

 ي القانون انها من الغير( في االتفاق وبالتالى حكمها ف

, إذا مس اإلتفاق مصالح الغير )كأن تقتطع االتفاقية جزء من حدود   ناحية المبدأ يجوز في حالتين 

, اذا كان االتفاق يخالف قواعد القانون الدولي العام )القواعد اآلمره مثال كدولتين وقعتا    تركيا البحرية(

 اتفاقا لإلتجار بالرقيق( أوما شابه. 

حددت نقاط االساس الخاصة   1996وقبرص في سنة   حددت نقاط األساس 1991في سنة  مصر

خلصت الدولتين إلى تحديد    2003في عام    بهم وكال الدولتين أودعتهم في االمانة العامة لالمم المتحدة

ة  سيشاركنا فيها الدول  8وأتفقت الدولتان على أن النقطة رقم   خط أساس للقياس حدد في ثمان نقاط

( بموجب قواعد القانون الدولى ذات   2013التركية بنص صريح حتى يتم )االتفاق المصري القبرصي  

  مما يبطل أي ادعاء أن االتفاقية افتأتت على الحقوق التركية  الصلة

 هل اإلتفاق المصري القبرصي صحيح وفق قواعد القانون الدولي؟ 

أبرمته وفق أساس قانون  2013لعام   فيذيواالتفاق التن  2003االتفاق المصري القبرصي عام 

شارعتان واجبة   وهما اتفاقياتان 82  ولقانون األمم المتحدة للبحار لعام 1969فيينا للمعاهدات لعام 

النفاذ والتطبيق سواء لمن صادق أومن لم يصدق فتركيا من الدول القالئل التي لم تصدق على المعاهدة 

 1982ن األمم المتحدة للبحار لعام علما ان تركيا لم توقع على قانو 

والمعاهدتان )المصرية القبرصية( تمتا بمراحل القانونية إلبرام المعاهدات وتتوافر في هاتين  

شروط الصحة )شروط صحة المعاهدة( ولم تحدد إلتفاقية مدد معينة لتنتهي بعدها االتفاقية    االتفاقيتين
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ة النظر وبالتالى باإلتفاقيتان صحيحتان وقد أتخذتا  ولم يطرأ تغير جوهري في الظروف يستدعي إعاد 

 الدولتان موقف قانوني صحيح وال جدال في ذلك

 ما صحة الحجج تركيا لعدم االعتراف بهاتين المعاهدتين؟ 

مبنية في األساس على مقدمات    هنالك حجتين تسوغها تركيا لتبرير موقفها وهي حجج واهية

 خاطئة: 

ميل   12ر ليس لديها مناطق اقتصادية خالصة وليس لديها سوى أولها ان قبرص جزيرة والجز

وكذلك قياسا على استراليا فهي جزيرة   فقط ولكن قبرص جزيرة ودولة ومعترف بها في األمم المتحدة

 ميل كونها جزيرة ؟!!!!  12هل ال يحق الستراليا سوى  

 ً رف بها ال من األمم المتحدة قبرص التركية غير معت  لم تراعي مصالح قبرص التركية ولكن  -ثانيا

وال االتحاد األوروبي وال أي دولة بالعالم اال تركيا بل هي أرض محتلة من قبل تركيا بعد أن غزت 

 واحتلت الجزء الشمالي من دولة قبرص وأعلنته دولة  1974قبرص عام  

لى حدود  لو افترضنا جدال صحة االدعاءات التركية )وهي باطلة وقد فصلنا في ذلك ( هل تؤثر ع

 مصر البحري أي هل يوجد احتمال تدخل تركيا عسكريا ؟

  24ميل لكل دولة اصبح    12ميل بحري منهم    207المسافة بين خطي األساس بين قبرص ومصر  

ميل ولقبرص مثلهم ولوفرضنا صحة االدعاءات التركية اذا هي   91,5ميل لمصر  183وتتبقي المسافة  

وبالتالي المساحات البحرية المصرية هي ملك خاص  تنصب على النصيب القبرصي ال المصري

 لمصر ال يشاركها فيها أحد 

 ما جدوى الترسيم وإثارة هذه القضايا ؟ 

ما كان لمصر ان تنقب عن الغاز اال بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود وبالتالي فهوامر الزم للدول  

م يتبين بعد ذلك انها ملك لدولة اخرى الن الشركات لن تنقب في منطقة بحرية ما تدعي دولة ملكيتها ث 

كما حدث بين مصر والسودان حين اعطى الرئيس السوداني حق التنقيب لبعض الشركات إمام شواطئ  

 حاليب ثم انسحبت الشركات بعد الشجب المصري

 الخاتمة 

قريب يتضح من السرد السابق والتفنيد للقضية من جانبها القانوني أنها ال تحمل أي بعد قانوني من  

أن من بعد وأن السلوك التركي إنما ناجم عن سعي تركيا ليكون لها نصيب أكبر في حقول الغاز في 

شرق البحر المتوسط لتقوم بسد حاجاتها من الغاز, فمن مصلحتها أن تظل هذه المنطقة مضطربة  

وبين  وبالتالى سعت لعرقلة األتفاق المصري القبرصي في ظل خلفيات صراع تاريخي يجمع بينها 
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قبرص تظل أثارة موجودة على الساحة تتمثل في قبرص الشمالية وتنافس قد يصل إلى التالسن في 

وبالنظر للسياسة الخارجية التركية بشكل عام في   بعض األوقات في التصريحات بين تركيا ومصر

شروع التركي  الم  خيبة األمل التركية في األنضمام لألتحاد األوروبي و في ضوء المشهد السياسي  ظل

يصبح سلوك الدولة   تسعى من خالله إلى أستعادة دورها في الشرق األوسط وشرق المتوسط  الذي

 التركية أكثر عدوانية في المنطقة وهوما أنعكس بشكل جلي في األزمة .
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mail.com%2F2018%2F02%2F24%2Fcyprus-protests-un-turkish-violations-air-maritime-

space%2F&usg=AOvVaw3B0md_w5VlPsvUYKYMQkiz 

(4) https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24022018&id=777aa234-34ef-4c07-9d85-

0738b067873c 

     

http://www.acrseg.org/40683 

http://www.acrseg.org/40683
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 االقتصاد السوري:  -رابعاً 

 ..2020العام  آالف مليار ليرة موازنة سورية في  4  - 14

 ..زيادة على الشق االستثماري وطموحات تنموية مفتوحة من االحتياطي الجاهز

 :الخبير السوري  

بنسختها األولية..لكن التفاصيل تفضي   2020ربما هي طفيفة الزيادات التي تمت على موازنة العام  

بل ألن جّل الزيادة الحاصلة  إلى شيء من الطمأنينة بشأن اإلضافات التنموية المنتظرة خالل العام المق 

كانت من نصيب الّشق االستثماري، وهو المطلوب بإلحاح في هذه المرحلة بعد سنوات من الركود  

فقد حدد المجلس األعلى للتخطيط االقتصادي واالجتماعي اليوم   .الذي فرضته الحرب على سورية

/ آالف مليار ليرة سورية مقارنة  4دم ب /االعتمادات األولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام القا

 .2019/ مليار لموازنة العام 3882ب /

و رغم أن األرقام هي المؤّشر المهم في مثل هذا الشأن، إال أن األهم هم إدارة اإلنفاق، والواضح   

من خالل المداوالت التي جرت أن اإلنفاق سيتركز في الشقين االستثماري والجاري على حسن إدارة  

 .وارد المتاحة وتوظيفها لتحقيق التنميةالم

المجلس األعلى للتخطيط االقتصادي واالجتماعي في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس  

رئيس مجلس الوزراء، رسم خارطة و إحداثيات الموازنة القادمة، باتجاه تعزيز صمود قواتنا المسلحة  

ألساسية للمواطنين، وتعزيز الدعم االجتماعي وعدم  ودعم ذوي الشهداء والجرحى، وتأمين المتطلبات ا

المساس، به وتحفيز القطاعات اإلنتاجية “الزراعية والصناعية والسياحية باعتبارها أولوية واالستمرار  

بدعم المشتقات النفطية، وتأمين المزيد من فرص العمل، واالستمرار بتأهيل المناطق المحررة من  

 .ي إضافة إلى دعم الصندوق الوطني للمعونة االجتماعية اإلرهاب لتسهيل عودة األهال 

/ فرصة عمل في القطاعين اإلداري واالقتصادي وتعزيز  83416وشمل مشروع الموازنة تأمين / 

مليار ليرة لتسديد الديون المستحقة   25دور المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية من خالل رصد /

 ./ مليار إلعادة االعمار50تم رصد / للمؤسسة على جهات القطاع العام كما 

/ مليار موزعة على الدقيق التمويني واإلنتاج الزراعي  373وبلغت قيمة الدعم االجتماعي/ 

والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة االجتماعية وتم رصد مبلغ احتياطي لمواجهة أي  

 .متغيرات 
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ي والصناعي لتوفير متطلبات األمن الغذائي وقرر المجلس فتح المبلغ الُمرصد للقطاعين الزراع

وإعادة تشغيل المنشآت الصناعية ودعم المنتجات المحلية واستهداف األسواق الخارجية وتقرر  

 .االستمرار بإقامة مشاريع إستراتيجية في قطاعي الكهرباء والنفط

تطوير موازنة   بهدف تحقيق   2019وبين المهندس خميس أنه تم إجراء مراجعة دقيقة لموازنة عام  

واعتماد رؤية نوعية في مواجهة أية متغيرات جديدة تفرضها المرحلة القادمة، على التوازي   2020

 .مع توفير متطلبات صمود الشعب السوري مع االلتزام بالبعدين االجتماعي والخدمي

معونة  صندوق ال   ألف فرصة عمل وزيادة مبلغ دعم \83\ واعتبر أن تأمين االعتمادات ألكثر من 

رسالة للعالم أن الدولة السورية حريصة  االجتماعية وتأمين كتلة الرواتب واالحتياجات األساسية، 

على تجاوز مفرزات الحرب على المستوى المعيشي للمواطنين موضحاً أن المرحلة القادمة ستشهد 

ضرورة تركيز الوزارات  تحسناً في العملية التنموية ما ينعكس إيجابا على االقتصاد بكل مكوناته مؤكدا  

الخدمية على توظيف الموارد المخصصة لها بالشكل األمثل وإعادة تأهيل المؤسسات المتوقفة وتوسيع  

وقدم الدكتور مأمون حمدان وزير المالية   .القاعدة االستثمارية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وقيمة شقّي اإلنفاق الجاري  2020للعام  عرضا لالعتمادات األولية لمشروع الموازنة العامة للدولة

وناقش المجلس االعتمادات االستثمارية والجارية لجميع     .واالستثماري وتوزع مبالغ الدعم االجتماعي

 .الوزارات وخطتها للعام القادم وأهمية التركيز على البعدين التنموي واإلنتاجي

مليار   700ياطي الموازنة والبالغ أكثر من وقد تم لحظ االحتياجات التنموية اإلضافية في بند احت

ليرة سورية، تكون جاهزة لتمويل االحتياجات التنموية في حال استنفدت الوزارات االعتمادات 

 .االستثمارية المخصصة، وكان لديها القدرة على تحقيق إضافات حقيقية وفعلية

http://syrianexpert.net/?p=42034 

 

 .. الرواية الكاملة لوضع الليرة السورية برؤية مدير غرفة تجارة دمشق - 15 

 كتب د. عامر خربوطلي  

حديث الساعة سعر الصرف وتداعيات تراجع سعر العملة المحلية تجاه الدوالر في أكبر انخفاض 

 .هده الليرة السورية في تاريخهاتش

ورغم ذلك كله هل ما حدث ويحدث أمر عادي أو طبيعي ويعكس حالة االقتصاد السوري الشك 

أن الجواب يأتي بالنفي، فجميع التقارير والدراسات تشير إلى حدوث تحسن واضح في االقتصاد 

http://syrianexpert.net/?p=42034
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تفاع في الناتج المحلي السوري وبخاصة في شقه اإلنتاجي وحدوث معدالت نمو حقيقية جيدة وار

 .اإلجمالي مقارنةً بسنوات األزمة السابقة

إذا ما الذي يحدث؟ ولماذا هذا التراجع لقيمة الليرة السورية في وقت قصير نسبياً؟ وهل يعكس  

السعر الحالي وضع االقتصاد السوري وحالة العرض والطلب الحقيقي؟ وهل هذا التراجع حقيقي أم  

 .ا التراجع وما هي التوقعات المستقبلية؟وهمي؟ وما هي أسباب هذ 

في الواقع أن األمور تبدو غير واضحة ولكنها مع ذلك تترك إجابات مفتوحة نحو االرتفاع أو  

الهبوط المستقبلي فكل الخيارات تبدو قابلة للتحقق مادامت األسباب حتى اآلن غير مبررة من ناحية 

 .فيما يتعلق باالقتصاد النقديعلم االقتصاد وتوازناته الكلية وبخاصة 

إذا هو عالم المضاربة والتحوط واالكتناز ألسباب عديدة منها ما هو مبرر للحفاظ على القيمة  

 .الشرائية وآخر ليس له ما يبرره سوى تخريب االقتصاد السوري بقصد أو بغير قصد 

ً ل ً لالستثمار بحد ذاته ومحطا الكتناز أو التحوط من  عندما يتحول الدوالر لمخزن للقيمة وهدفا

التضخم في ظل تراجع قيمة العملة المحلية بدالً من أن يكون هذا الدوالر كما هو في مختلف دول العالم  

وسيلة وأداة لتسديد المدفوعات الخارجية طالما أن العملة السورية غير قابلة للتحويل في السوق العالمية  

توظيف فوائض األموال في أوجه استثمارية مختلفة    في هذه الحالة فقط وفي ظل ضعف أو غياب قنوات 

كسوق األسهم أو المشاريع اإلنتاجية والخدمية ذات المردود السريع، عندها لن يبقى أمام األشخاص 

سوى المضاربة بالدوالر والذهب كوسيلة لتحقيق أرباح سريعة مع توافر ميزة السيولة بعكس االستثمار  

 .في العقارات أو األراضي

لبحث عن أسباب المشكلة هي أساس عملية التدخل المطلوبة لتصحيح أسعار الصرف باتجاه  إن ا

السعر التوازني الحقيقي الذي يعكس حجم الطلب الفعلي على الدوالر وحجم العرض الفعلي عليه مع  

التأكيد أن حجم الطلب ينبغي في الظروف الطبيعية )خارج المضاربة( أن يقتصر على تسديد  

الخارجية من استيراد السلع وتسديد نفقات التعليم واالستشفاء والسياحة الخارجين   المدفوعات 

واالشتراكات الدولية المختلفة، أما العرض فيتركز على الصادرات بجميع أشكالها وقطاعاتها  

 .والتحويالت من الخارج وعائد االستثمارات الخارجية إن وجدت 

تحسن واضح في أغلب القطاعات الرئيسية اإلنتاجية    جميع المؤشرات االقتصادية تشير إلى حدوث 

والخدمية خالل هذا العام مع عودة إقالع أغلب المنشآت واستثمار األراضي الزراعية ووجود حركة  

 .تصدير مقبولة
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فهل هذه المعطيات تُنبئ بتراجع في قيمة الليرة أم في تحسنها؟ الجواب بالتأكيد أنه ال يوجد أي 

، والدليل على ذلك أنه في أعوام سابقة تدنى سعر الصرف الموازي أقل من السعر سبب حقيقي للتراجع

الرسمي في سابقة هي األولى خالل فترة األزمة رغم أن الظروف االقتصادية واألمنية لم تكن بالشكل  

تماماً  الليرة بمثابة باروميتر االقتصاد وتعكس درجة الحرارة كما التضخم  .األفضل عما عليه اليوم

فهي أي الليرة بمثابة )سبب ونتيجة( بآن معاً لتوصيف الوضع النقدي واالقتصادي لذلك ينبغي التعامل  

 .مع األسباب الحقيقية وليس معالجة األعراض فقط ألنها تبقى آنية ومؤقتة

ب إن استخدام جميع أدوات السياسة النقدية وبخاصة أسعار الفائدة يبدو أمراً مهماً للحد من الطل

على الدوالر ألسباب غير تجارية وفي ظل غياب وجود بورصة معلنة للعملة في السوق المحلية سيبقى  

 .هناك غياب للسعر الحقيقي التوازني الذي يبدو أنه ال ينطبق على سعر المضاربة الحالي

دة  ولعل مبادرة قطاع األعمال عبر الصندوق التدخلي ومبادرة )عملتي قوتي( إحدى أهم قنوات إعا

الثقة للعملة المحلية أوالً وإلى إعادة السعر إلى وضعه التوازني الحقيقي ثانياً، واأليام القادمة ستثبت 

 .بدء تعافي االقتصاد السوري وستظهر آثار ذلك قريباً على قيمة الليرة السورية

http://syrianexpert.net/?p=42092 

 

 ..”نائب الحاكم يكشف أسرار ” السوق والصندوق المصرفي  - 16

 :الخبير السوري  

كشف نائب حاكم مصرف سورية المركزي محمد حمرة عن أحدث أرقام لم يصدرها المصرف 

بالمئة،    13مليار ليرة، زادت عن العام الماضي    7511بعد، وهي أن حجم موجودات المصارف بلغت  

ملياراً،   2068مليار ليرة، أما التسهيالت بالليرة السورية فبلغت    2423التسهيالت للعمالت كافة  وبلغت  

بالمئة، ما يساعد المصارف على اإلقراض، كما أن الودائع بالليرة السورية حالياً   28وزادت بنسبة 

مليار،   4000 بالمئة عن السنة الماضية، وللعمالت كافة تجاوزت  8مليار ليرة، زادت بنسبة  2973

ولفت إلى أن المصارف اآلن تعاني حالة فائض في السيولة، وليس   .بالمئة 10وبنسبة زيادة تجاوزت 

مليار ليرة، وهذه فرص جيدة من أجل إعادة اإلعمار وتمكن المركزي من  1700نقصاً، إذ تجاوزت 

 .اإلقراض بجرأةأن يقوم بدوره، الفتاً إلى أن هناك مسؤولية كبرى على المصارف كي تقوم ب

وفيما يتعلق بإستراتيجية المصرف المركزي لفت إلى أن المصرف قام بتشجيع المصارف على  

منح القروض، وخالل شهرين تم إلغاء مجموعة من القرارات التي تحدّ من عملية اإلقراض، والمركزي 

http://syrianexpert.net/?p=42092
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قراض من دون أن  يراقب فقط، لكن هناك ضوابط احترازية ال يتم التساهل بها، بمعنى أنه سمح باإل

بالمئة، وكل  8بالمئة، ومعدل كفاية رأس المال ال يسمح أن ينخفض تحت  30تنخفض السيولة تحت 

 .ذلك في صدد قيام البنك المركزي بواجبه في متابعة البنوك في كل مؤشر ورقم

  واعتبر حمرة أن ذلك هو السبب المباشر الذي حافظ على القطاع المصرفي، »إذ لم نشهد حاالت 

خالل سنوات - 2018إفالس للمصارف، بل إننا ننطلق نحو تحقيق األرباح، وإنه ألول مرة في عام 

وأشار إلى أنه على حين كان النفط والحبوب   .«تم تسجيل أرباح تشغيلية حقيقية للمصارف -الحرب 

والمركزي    تشكل أهم موارد الدولة للقطع األجنبي أصبحت اآلن تشكل أكبر األعباء، وأصبحنا نشتريها،

 .مليار ليرة الستالم موسم القمح بمقدار مليون طن 240لم يتهاون في ذلك حيث دفع خالل شهر 

وعن سعر صرف الليرة إذا ما كان حقيقياً أو وهمياً أجاب بوجوب االحتمالين، منوهاً بأن المصرف  

 . النجاح في ذلكيحاول تقليل الفجوة بين السعرين، الرسمي، وفي السوق الموازية »السوداء« آمالً 

ولفت إلى أنه تم اتخاذ قرار حاسم في المصرف المركزي بأنه لن يتدخل في السوق وال بدوالر  

 .واحد، مثل السابق، وكل مقدرات المركزي سوف تخصص لتمويل الدولة والسلع األساسية

 .بأنها ناجحة جداً   أما بالنسبة إلدارة السيولة، فقد أشار إلى تجربة شهادات اإليداع السابقة، ووصفها

أما مدير عام المصرف التجاري السوري علي يوسف فبين أن النظام المالي في سورية يعتمد على  

التمويل المباشر، إذ إن السوق بشكل عام يفتقد إلى أدوات سياسية نقدية ومالية متطورة، مشيراً إلى أنه  

 .استقالليته يجب أن نكون قادرين على وضع نظام مصرفي قادر أن يحافظ على

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبنك بركة محمد عبد اللـه حلبي أن سورية بحاجة لمشاريع كبيرة  

ً إلى أن اإلنتاج والتصدير هو الحل األمثل وأنه ال داعي ألن نعود ونخترع  ومتنوعة ومتعددة، الفتا

حتاج إلى رؤى اقتصادية واضحة،  ونّوه بأنه من مصلحتنا في سورية جذب المستثمرين، لكنه ي  .الدوالب 

أي أن نحدد األولويات، بمعنى أنه لدينا إمكانيات محدودة ومجاالت عمل صناعية كبيرة ومتعددة، 

 .«وطرح سؤاالً وصفه بأنه مهم ويجب أن يكون له إجابة وهو »من أين نبدأ؟

التحتية، ولكنها   بدوره، أكد مدير عام بنك بيبلوس كرم بشارة أن المصارف جاهزة، ولديها البنى

بحاجة لتضافر الجهود، والجهد األكبر يجب أن يكون حكومياً، الفتاً إلى أن حجم السيولة الموجودة في 

كل المصارف غير كاف لتمويل إعادة اإلعمار، لذا نحن بحاجة إلى استقطاب سيولة داخلية وخارجية، 

ية، حتى تتمكن الدولة من تمويل المشاريع  وأيضاً البتكار وسائل جديدة للتمويل، وتفعيل قانون التشارك

 http://syrianexpert.net/?p=41853   .الكبيرة

 

http://syrianexpert.net/?p=41853
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 … ألف شهرياً ممكنة إذا ألغي الدعم بشكل كامل 200زيادة الرواتب إلى  - 17

 الوطن المصدر:  

االتحاد العام للعمال والحكومة هادئة على غير ما اتسمت بدت الجلسة المشتركة بين أعضاء مجلس  

 .به الجلسات السابقة

وبين رئيس مجلس الوزراء عماد خميس في بداية حديثه عن الواقع االقتصادي والتنموي والمعاشي  

في البالد أن الحرب على سورية مازالت مستمرة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وزادت شراستها بشكل 

 .ي الجانب االقتصادي نتيجة الفشل الذي مني به المشروع العدواني على سورية كبير ف

وأقر خميس بمالمسة الطروحات التي قدمها أعضاء المجلس لطموحات الشعب وتناغمها مع هموم 

الحكومة ورغباتها، معتبراً أن الحكومة والتنظيم النقابي في خندق واحد بشكل دائم، وأن الطروحات  

واقع المواطن السوري بكل شفافية، مبيناً أن المرحلة القادمة ستكون األصعب اقتصادياً،  عبرت عن 

مضيفاً: ألننا سنكون أمام التحدي األكبر في الواقع االقتصادي، على الرغم من كل ما حققناه من صمود 

 .اقتصادي أسطوري خالل السنوات التسع الماضية

األسعار في سورية هي األرخص في كل المنطقة،   وأشار خميس إلى أنه وبعد كل ذلك مازالت 

ً نتائج الحرب ومنها خسارة إيرادات النفط  وكل الدول المجاورة تتعطش لشراء منتجاتنا، مستعرضا

مليون طن من القمح وتدمير عشرات آالف المنشآت الصناعية واإلنتاجية في   3.5% وخسارة 100

معمالً قبل    280الفتاً إلى تراجع عدد معامل األدوية من  معمالً في القطاع العام،    187القطاع الخاص و 

، وإلى أن اإلرهاب دمر السياحة والصناعة وأغلب مقومات االقتصاد 2015معمالً في    56الحرب إلى  

الوطني، مضيفاً: وبالرغم من ذلك استطاعت الدولة إدارة مواردها المحدودة جداً واستثمارها بالشكل  

ذه الحرب، ولم تغب مؤسسة واحدة عن الخدمة في البالد، ولم تفقد أي  الصحيح والصمود في وجه ه

 .مرة عما كانت عليه قبل الحرب   14سلعة من السوق، على الرغم أن أسعار السلع زادت 

وتابع: الحكومة أعلنت أنها ستوفر بعض األساسيات تحت أي ظرف كان ومنها مستلزمات 

ً للمشتقات   200ملزمين بتأمين  المؤسسة العسكرية، والنفط والدواء حيث كنا مليون دوالر شهريا

ناقالت نفط من الخط االئتماني اإليراني،   3النفطية، ولم تصلنا منذ منتصف تشرين أول الماضي سوى  

مليار، ومجموع الدعم  900مليار ليرة سنوياً، والكهرباء  400حيث يصل دعم المشتقات النفطية إلى 

 ً ً بأنه وفي الوقت ذاته لم تقترض سورية خالل فترة   مليار ليرة 2200يقارب سنويا سورية، منوها

 .الحرب ليرة واحدة
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ليرة، وبمبلغ سنوي    250ليرة وهو يكلفنا    18وأضاف: مع كل ذلك مازلنا نبيع القمح للمخابز بقيمة  

ً وتجهيزات طبية  90مليار ليرة، ونستورد أدوية عادية ونوعية بقيمة  350   80مليون دوالر سنويا

  400مليون دوالر سنوياً، ونقدم العالج الصحي مجاناً للمواطن، وندعم التعليم بكل مراحله سنوياً بمبلغ  

ملياراً،   90ملياراً خالل عامين، ودير الزور  87مليار ليرة، وقدمنا لمحافظة حلب إلعادة اإلعمار 

 .مدرسة 840ملياراً فقط إلعادة اإلعمار، وترميم   20ملياراً، وريف دمشق  27ودرعا  

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة على قناعة تامة أن الدخل الحالي ال يكفي المواطن، 

والرواتب قليلة وال تقاس بتكاليف المعيشة، وطريقة حل هذه المعضلة تكمن في زيادة اإلنتاج، وقال:  

ف ليرة شهرياً للموظف، أل  200لو تم اآلن إلغاء الدعم الذي يمكن أن يوفر زيادة في الرواتب تصل إلى  

أشهر،  3أو تم التمويل بالعجز، أو االعتماد على سندات الخزينة، فلن تحل مشكلة الدخل ألكثر من 

وبعدها سترتفع األسعار. متسائالً هل كان هذا هو المطلوب على الصعيد الوطني؟ وتابع: نحن ندرك 

 .الفساد أن الواقع المعيشي صعب جداً، وحتى لو كان هناك القليل من 

وعن موضوع الدعم سوف نبقى مستمرين فيه، فأي حكومة تتمنى أن تحسن الواقع المعيشي 

 .لمواطنيها

وأكد خميس أن حكومته ال تريد التصفيق المؤقت لها من الشعب، من خالل إيقاف المشروعات  

 .وزيادة الرواتب مقابلها وهمياً، مضيفاً: ولن نفعل ذلك

واعتبر رئيس الوزراء أن السفينة االقتصادية والتنموية تسير في االتجاه الصحيح، ألن أكبر  

ً مختلفة األحجام   9730الموارد المتاحة تسخر للمشاريع التنموية، حيث يوجد اليوم  ً تنمويا مشروعا

في الحكومة  مليار ليرة، وقال: نحن  567يجري تنفيذها في البالد تكلفة وصلت نفقاتها السنوية إلى 

نعتقد أننا نسير بخطوات جيدة، وقد ال تكون مثالية، ولكن الجميع يؤمن أن اقتصاد سورية هو من أقوى  

االقتصادات في العالم للدول التي تمر في ظروف سورية نفسها، فهل هناك دولة في العالم تخوض 

معات المشافي وتمد سكك حرباً لمدة تسع سنوات، وفي الوقت ذاته تشق الطرق وتبني المدارس والجا

 الحديد؟

سنوات لم نستخدم أي مبلغ من  3وحول موضوع ارتفاع سعر الصرف قال خميس: نحن منذ 

االحتياطي في القطع األجنبي، علماً أننا اضطررنا في السنوات األولى للحرب إلى استخدام نسبة كبيرة  

ليرة وعودته خالل يوم واحد إلى  700منه. وما حدث خالل األيام الماضية من ارتفاع الدوالر إلى 

ليرة يدل على أن هناك شيئاً يحدث ال يرتبط بالسياسة االقتصادية، الخلل وبعض مواطن الفساد  600

واستيراد المواد غير الضرورية، والتهريب هي أهم أدوات الخلل االقتصادي، ومعروف أنه ال توجد  
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الدول الكبرى روسيا وإيران وغيرها، وهي دول أي دولة في العالم قادرة على ضبط عملتها، ومنها 

 .قوية، ومع ذلك ال تستطيع ضبط عملتها

وبرر خميس ارتفاع سعر الصرف بزيادة الطلب عليه ألن الحكومة بدأت تمول طلب القمح والنفط  

وبعض األساسيات، والسبب األهم هو المضاربة نتيجة الحرب العالمية على الليرة السورية، وتأثر  

ألعمال بالحملة الخارجية والدعاية الصفراء، والخطة الهادفة إلى تجفيف الدوالر في دول  رجال ا

ً أن مشكلة ارتفاع الدوالر انعكست على العملية التجارية واالحتكار، وأدت الرتفاع   المنطقة. مبينا

 .األسعار وارتداداتها المعروفة

مواجهة ذلك ومنها إما تقديم منحة  وأوضح أنه وأمام ذلك كانت أمام الحكومة بعض الخيارات ل

للموظفين أو إعادة استخدام نظام البونات حتى ال يتأثر ذوو الدخل المحدود، وكان قرار الحكومة تقديم  

صالة إلى  1500الدعم لذراع التدخل اإليجابي وهي السورية للتجارة من خالل زيادة الصاالت من 

ين المتطلبات األساسية للمواطنين وباألسعار القديمة  ، والسماح لها باالستيراد المباشر، وتأم 3000

نفسها، ومنع االحتكار، مؤكداً أنه سيتم فتح مستودعات أي محتكر وبيعها بالسعر التمويني للمواطنين، 

وكذلك إلغاء عقود االستثمار لجميع مراكز وصاالت السورية وإعادة استثمارها من السورية للتجارة  

 .مباشرة

لن يتم تمويل المستوردات إال األساسية منها والمتعلقة بمعيشة الناس والتي تم  وأكد خميس أنه 

تحديدها بسبع مواد، ورفض تقرير مصير أي معمل أو شركة إال بحضور ممثل العمال، ويمكن التعاون 

مع القطاع الخاص ولكن بشكل ذكي، حيث تم الطلب إلى الحكومة ترخيص معامل في بعض المناطق  

ديها معامل مشابهة متوقفة هناك، منوهاً بأنه ال يمكن ألي دولة حتى المستقرة منها تحديد فرفضت ألن ل

هويتها االقتصادية، والحكومة تأخذ خالصة كل التجارب االقتصادية للدول، وعن موعد صدور تعديل  

صدار أربعة  قانون العاملين األساسي أكد أن هناك موعداً زمنياً التزمت به وزارة التنمية اإلدارية إل

 .تشريعات ومنها قانون العاملين في الدولة

وحول ما يثار عن وجود فساد في وزارة التربية قال خميس: نحن دولة تعمل وفق أسس وقوانين 

وال توجد شخصنه في هذا الموضوع، وهناك مؤسسات معنية تقوم بالتحقيق في هذا الملف الذي يبدو 

لكن األرقام التي طرحت جنونية ولسنا مسؤولين عنها، وقد يكون أنه كبير من خالل المعطيات األولية،  

البعض ممن تضرروا من هذا الملف لهم مصلحة في إثارته بهذه الطريقة على أمل أن يتم طيه، 

  150والتحقيقات القادمة هي التي ستحدد المبالغ، ولكن المؤشرات األولية تشير إلى وجود خلل في 

مواد لجهة معينة فيها خلل ما، البعض منهم موجود داخل البلد والبعض  تاجراً قدموا 150عقداً تخص  
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وبين خميس أن رجال األعمال يقسمون إلى قسمين، منهم الوطني وال يهمه ما يحققه    .منهم غير موجود 

من أرباح، وأقسم أنه لن يربح قرشاً واحداً طالما هناك حرب على البالد، واآلخر ال يهتم إال بما يدخل 

واعتبر الحرب فرصة للربح، ويريدونها آمنة مؤمنة » لقمة معلوكة«، ولكن لن يأخذوا منا شيء    جيبه،

إال بالشكل الصحيح، والحكومة اجتمعت مرات عديدة مع التجار والصناعيين وقدمت لهم كل ما 

 .يطلبون، ولكن لم نجد شيئاً من قبلهم

المساكن العمالية في القنيطرة ستسلم   وزير األشغال العامة واإلسكان سهيل عبد اللطيف أكد أن

للعمال كما تم االتفاق بعد حسم تكاليف صيانتها، وفي الرقة وغيرها يتم إعطاء مشاريع القطاع العام  

للشركات العامة بغية تأمين جبهات عمل لهذه الشركات، متعهداً بتمديد مهلة تسديد األقساط المتأخرة  

 .امة لإلسكانعن المساكن التي خصصتها المؤسسة الع

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف قال: تم تحديد المواد األساسية التي سيتم  

استيرادها للسورية للتجارة وأرسلت إلى وزارة االقتصاد بهدف تأمين مخزون إستراتيجي للمؤسسة  

يس لشراء المواد بل لترميم  مليارات ليرة للسورية للتجارة ل 4من هذه المواد، وقدمت الحكومة مبلغ 

المراكز والصاالت التي دمرها اإلرهاب، وأخذت الحكومة قراراً بعدم رفع سعر أي مادة تباع في منافذ 

 .السورية تحت أي ظرف كان

وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل ريمة القادري قالت: إن تحويل العقود المؤقتة إلى عقود سنوية  

العامة، وكذلك تشميل العمال في بعض األعمال الشاقة وتم ذلك بشكل   هو أمر متاح لجميع الجهات 

  300مليارات ليرة سورية بمعدل    6.5فعلي، أما موعد إقرار الوجبة الغذائية فلم يحدد وهو يحتاج إلى  

ً للعامل ويستفيد منها  عامل وعاملة في مختلف مؤسسات الدولة، وفيما يتعلق   121500ليرة يوميا

ألف عامل يستحقون اللباس    453لي تجري دراسة توزيعه بين الجهات المنتجة له، وهناك  باللباس العما

مليارات ليرة سورية لألسر األكثر احتياجاً، ومنها   6وبينت الوزيرة أنه تم تقديم أكثر من  .العمالي

 .األسر التي يوجد فيها شخص مسن أو معاق

ل إلى المشتقات النفطية! مبيناً أن عدد وزير النفط علي غانم ضمن لكل مواطن حقه في الوصو

مليون بطاقة لآلليات، وتم في دمشق حتى اآلن    1.2مليون بطاقة و   2.9البطاقات الذكية الممنوحة بلغت  

مليون    1.2ألف عائلة على مازوت التدفئة، وضاعفت الوزارة كمية مازوت التدفئة من    300التسجيل لـ

تخفيض مدة انتظار الحصول على أسطوانة الغاز بيّن أن األمر  مليون لتر، وعن إمكانية  2.6لتر إلى 

 .مرهون بما يتوافر من مخازين لدى الشركة
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وزير الصناعة محمد معن الجذبه نفى بشكل قاطع وجود أي نية لدى وزارة الصناعة لخصخصة  

ي بعض المعامل والشركات أو الدخول فيها ضمن شركات مساهمة وخاصة بالنسبة لشركات السكر ف

 .مسكنة والرقة وإسمنت الرستن ومصفاة حمص 

رئيس االتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري ركز على القضايا المعيشية للمواطنين بشكل عام  

والطبقة العاملة بشكل خاص، ومعاناتهم من االرتفاع المستمر لألسعار، ودعا الحكومة إلى ضرورة  

صة لجهة التعويضات ومتمات الراتب، بهدف تقليص الفجوة  مقاربة األجور مع تكاليف المعيشة، وخا

 .بين الدخل واإلنفاق

آالف عقد  8وطلب القادري ضرورة إيالء المطالب العمالية ما تستحق من أهمية، مؤكداً تحويل 

آالف عامل ينتظرون تسوية أوضاعهم    7للعمال من عقود مؤقتة إلى عقود دائمة، مشيراً إلى وجود نحو  

 .من عقود يومية إلى عقود دائمة، وهم لن يكلفوا الخزينة أية مبالغ ماليةوتحويلهم 

واستغرب القادري مضي خمس سنوات على البدء بمناقشة تعديل قانون العاملين األساسي وعدم  

صدوره حتى اآلن، مشدداً ضرورة وضع آلية فعالة لضبط سعر الصرف دون أي تدخل من المصرف 

قدية للتدخل دون ضخ القطع، مشيراً إلى وجود الكثير من رجال األعمال  المركزي، من خالل سياسة ن

 .من أصحاب النفوس الضعيفة ممن استغلوا األزمة لإلثراء ويجب الضرب على أيديهم

وطالب القادري الحكومة بأن تكون شفافة تجاه الناس وتشرح لهم ما يجري في كل األمور، وعدم  

اعي المعادية. مؤكداً ضرورة عمل الحكومة على إعادة أسعار تركهم عرضة لمواقع التواصل االجتم

كل المواد التي ارتفعت إلى ما كانت عليه قبل ارتفاع سعر الصرف، ألن كل تاجر اليوم يحتاج لمراقب 

 .تمويني

 طروحات األعضاء 

 .وكان أعضاء المجلس طرحوا عدداً من القضايا التي تهم الطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام

أحمد سعدية من القنيطرة طلب التزام مؤسسة اإلسكان بإعادة تسليم المساكن العمالية ألصحابها  

وحسم قيمة الصيانة من التكاليف. وسامي أمين من حمص كشف عن وجود نية لدى وزارة الصناعة  

إلعطاء شركات السكر في مسكنة والرقة ومعمل إسمنت الرستن لشركة مساهمة. حيدر حسن سأل عن 

ير موضوع تثبيت العاملين في الدولة، رفيق علوني نقل معاناة العمال من المشافي الخاصة في  مص

حمص بعدم استقبال العمال ورفع األسعار بشكل جنوني. جمال الحجلي من السويداء أكد عدم قناعة  

 المواطن في تبرير الحكومة الرتفاع سعر الصرف، وطالب بتحديد هوية واضحة لالقتصاد السوري. 

نبيل العاقل أكد ضرورة معالجة الفوضى في تسعير األدوية وخاصة لألمراض المزمنة، وإصالح  
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ليتر من المازوت للتدفئة   200األجهزة في المشافي الحكومية. زكريا بابي طلب إعطاء المواطن كمية  

ة في دفعة واحدة، وبين أن االعتمادات التي خصصت لتأمين محوالت الكهرباء في المناطق المحرر

سيارة أجرة تذهب يومياً من طرطوس إلى   50حلب لم تصل حتى اآلن. عامر جداري كشف أن هناك  

طرابلس في لبنان لنقل مواطنين لقبض حواالتهم التي تأتي من الخارج وذلك إلحجام المغتربين التحويل 

لبنان، وهذا ما لذويهم إلى سورية لوجود فرق كبير جداً بين سعر صرف الحوالة والسعر الحقيقي في 

يفوت على الخزينة مبالغ هائلة بالقطع. نزار العلي طلب من الحكومة اإلفراج عن الوجبة الغذائية التي  

وعدت بها العمال منذ سنوات، وكذلك ضرورة إيفاء وزير التموين بوعده بإعطاء عمال المخابز مبلغ  

مكتباً إعالمياً يقدم اإليضاحات لكل  ألف ليرة مكافأة شهرياً. وطلب العلي من الحكومة أن تخصص    15

ما يطرح على مواقع التواصل االجتماعي، حتى ال يبقى المواطن عرضة لإلشاعات. غسان سوطري 

%  70اشتكى من التراجع المستمر للقوى العاملة الخبيرة في القطاع العام حتى وصل التسرب إلى 

الخاص في جميع األمور. شفيق طبره طلب  واستمرار وضع القطاع العام في منافسة ظالمة مع القطاع  

 .من الحكومة شرح حقيقة ما يشاع عن وزيري التربية والتموين السابقين

http://syrianexpert.net/?p=41857 

 

 من أين لك هذا .. قريبا ً - 18

 :الخبير السوري

المالية أنه يعاقب كل من أثرى بطريقة غير مشروعة بسبب  كشف مشروع قانون إقرار الذمة 

إشغاله لخدمة عامة باألشغال الشاقة المؤقتة مدة ال تقل عن خمس سنوات وبغرامة مثلي قيمة الكسب 

 .غير المشروع ومصادرته

وأوضح المشروع الذي يدرس حالياً في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب 

به دستورياً وحصلت »الوطن« على نسخة منه أنه يعد من القرائن على اإلثراء غير   لجواز النظر

المشروع تملك المكلف بنفسه أو بواسطة زوجه أو أوالده القصر أمواالً ال تمكنه موارده العادية من 

 .تملكها

عادية ويعد من القرائن حسب المشروع ظهور المكلف بمظاهر الثراء التي ال تتناسب مع موارده ال

 .ويعجز عن إثبات مصدر مشروع لها وامتناع المكلف عن تقديم اإلقرار ضمن المهل المحددة

وتضمن المشروع أن كل شخص طبيعي أو اعتباري حقق ماالً حصل عليه باالتفاق مع أي مكلف 

بسبب إشغاله لخدمة عامة يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة مثلي قيمة الكسب غير المشروع  

http://syrianexpert.net/?p=41857
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ومصادرته، مشيراً إلى أن كل من ذكر بيانات غير صحيحة في اإلقرارات المنصوص عليها في هذا  

 .ألف ليرة 100القانون يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة وبغرامة 

ألف ليرة    100المشروع لفت إلى أنه يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن  

ف ليرة كل من أخبر كذباً بنية اإلساءة للغير عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب أل  500وال تزيد على  

 .على ذلك إقامة الدعوى

عضواً ممن يتمتعون بالنزاهة والكفاءة مقرها    15ونص المشروع على تشكيل لجنة عليا مؤلفة من  

ية رئيسها وأعضائها  مدينة دمشق ويكون لها أمانة سر مدتها أربع سنوات من تاريخ أداء القسم ويتم تسم 

بمرسوم يؤدون القسم أمام رئيس الجمهورية، موضحاً أنها تتمتع باالستقالل التام في عملها وال يسأل  

 .أعضاؤها جزائياً أو مدنياً عن أعمالهم الموكلة إليهم بموجب أحكام هذا القانون

نتهاء المهام الموجبة وحدد المشروع مهام اللجنة بأنها تتولى فحص وتدقيق اإلقرارات في حاالت ا

من هذا القانون وتوافر  5لتقديم اإلقرار ألي سبب كان ومراجعة أي زيادة في الذمة المالية وفق المادة  

قرائن على وجود مظاهر ثراء على أحد المكلفين الخاضعين ألحكام هذا القانون إضافة إلى إجراء  

 .الفحص بالعينة كل سنتين

اللجنة وأعضاؤها إقراراتهم إلى رئيس اللجنة ليتم إيداعها لدى وأوضح المشروع أنه يقدم رئيس 

 .المصرف المركزي كما يقدمون إقراراتهم عند انتهاء عضويتهم وتتولى اللجنة التالية فحصها

ولفت المشروع إلى أن اللجنة تتولى تلقي اإلخبارات والحاالت المتعلقة بالكسب غير المشروع أو 

شخص، مؤكداً أن اللجنة تعد في حالة انعقاد دائم وتكون اجتماعاتها   مظاهر الثراء الفاحش من أي

قانونية بحضور ثلثي األعضاء وتصدر قراراتها باألغلبية المطلقة وفي حال تساوي األصوات يرجح  

 .جانب الرئيس

ونصت المادة العاشرة من المشروع أن اللجنة تزود بقوائم تتضمن أسماء المكلفين وفق أحكام هذا 

نون خالل مدة ثالثة أشهر من تاريخ نفاذه، وكل تغيير يطرأ عليها، في حين تضمنت المادة الحادية القا

عشرة أن للجنة أثناء قيامها بعملها أن تطلب من النيابة العامة منع سفر المكلف ويزول المنع بعد ثالثين 

 .يوماً إذا لم تتم اإلحالة إلى القضاء

تطلب من أي جهة البيانات والمستندات واإليضاحات كما لها أن  ولفتت المادة ذاتها أنه للجنة أن

تطلب من المؤسسات المالية البيانات السرية للمكلف بعد الحصول على إذن من النيابة العامة وعلى 

األخيرة أن تبت بالطلب خالل ثالثة أيام من تاريخ وروده وفي كل األحوال ينبغي على اللجنة إتاحة  

 .ديم إيضاحاته إذا رغب في ذلكالفرصة للمكلف بتق
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وتضمنت المادة الثانية عشرة أنه في حال ثبت للجنة في إطار ممارسة مهامها وجود شبهة إثراء  

غير مشروع تقوم بإحالة الملف إلى القضاء المختص، على حين أكدت المادة الثالثة عشرة أنه إذا 

ب العام المختص لتحريك الدعوى العامة  قررت اللجنة اإلحالة إلى القضاء تودع تقريرها لدى النائ

وتعلم الجهة التي يتبع لها المكلف التخاذ صفة االدعاء الشخصي تبعا لدعوى الحق العام وعلى هذه  

 .الجهة أن تطلب إلقاء الحجز االحتياطي من القضاء المختص 

لس الشعب وحدد المشروع المكلفين الذين يجب تقديمهم إقرارات بالذمم المالية ومنهم رئيس مج

وأعضاؤه ورئيس المجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وكل من يعامل معاملة الوزير، رئيس  

أعضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاة حكم النيابة العامة وقضاة مجلس الدولة ومحامو إدارة قضايا 

افظات ومعاونو الوزراء الدولة وحاكم المصرف المركزي والمحافظون ونوابهم واألمناء العامون للمح

ومن يعامل معاملتهم والمديرون العامون ومعاونوهم ورؤساء الجامعات الحكومية ونوابهم والبعثات 

الدبلوماسية ومن في حكمهم والقضاة العقاريون ورؤساء وأعضاء المكاتب التنفيذية في االتحادات 

افظات ورؤساء وأعضاء مجالس  ومجالس النقابات المهنية والمنظمات الشعبية وفروعها في المح

اإلدارة واللجان اإلدارية في الهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة والشركات التي تمتلكها  

 .والشركات المشتركة

ومن المكلفين الذين يجب تقديم إقرارات بالذمم المالية مدير الجمارك العامة ومعاونوه واآلمر العام  

ون في الجمارك وعناصر الضابطة الجمركية وقادة الشرطة ومديرو  للضابطة الجمركية والعامل 

المناطق والنواحي ورؤساء أقسام الخدمة الفعلية ومديرو اإلدارة المالية وإدارة مكافحة المخدرات 

واألمن الجنائي ومكافحة االتجار باألشخاص والمرور والمركبات والتفتيش والقضايا والقوى البشرية  

رة والجوازات وفروعها في المحافظات ومدير إدارة الشؤون اإلدارية واألحوال ومدير إدارة الهج

المدنية ومديرو اإلدارة المركزية في الشؤون المدنية ومديرو الشؤون المدنية في المحافظات وأمناء  

 .السجل المدني

حاسبو وحدات  كما يقدم الذمم المالية رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة المحلية ومكاتبها التنفيذية وم

اإلدارة المحلية والكتاب بالعدل وكتّاب الضبوط في المحاكم والمساعدون العدليون والعاملون الفنيون  

في الجهاز المركزي للرقابة المالية والعاملون في التفتيش في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وفي  

ات ورؤساء وأعضاء لجان تقدير  االستعالم الضريبي وأقسامه في مديريات المالية في المحافظ

الضرائب والرسوم المالية ورؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عليها في أنظمة العقود للجهات العامة  
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وكل من يشغل وظيفة ال تقل عن وظيفة مدير في الجهات العامة أو في الشركات التي تمتلكها الدولة 

 .أو الشركات المشتركة

وع أن المكلف يقدم اإلقرار خالل ثالثين يوماً من تاريخ انتخابه  ونصت المادة الرابعة من المشر

أو تعيينه أو تسميته ويسري هذا االلتزام على المكلف الموجود بالخدمة خالل ستين يوماً من اليوم التالي 

لي  لتاريخ نفاذ هذا القانون، مشيرة إلى أنه يلتزم بتقديم اإلقرار بصفة دورية خالل شهر كانون الثاني التا

النقضاء خمس سنوات على تقديم اإلقرار السابق طوال إشغاله للعمل الواجب لتقديم اإلقرار كما يلتزم  

 .بتقديم اإلقرار خالل ثالثين يوماً من تاريخ انتهاء مهامه الموجبة لإلقرار ألي سبب كان

فيها بحسب  ولفتت المادة ذاتها إلى أنه يجب أن يتضمن اإلقرار بيان مصدر األموال أو الزيادة

 .الحال وأن يحدد في اإلقرار التالي أسباب االختالف عن اإلقرار السابق

وتضمنت المادة الخامسة أنه يجب على المكلف إعالم الجهة المعنية باستالم اإلقرار بكل تغيير  

ً من تاريخ حدوث التغيير وتحدد حاالت   جوهري يطرأ على الذمة المالية السابقة خالل ثالثين يوما

 .تغيير الجوهري ومعاييرها في التعليمات التنفيذية لهذا القانونال

ونصت الفقرة »ب« من المادة السابعة من هذا المشروع أنه ترسل الجهات المختصة التي حددها 

القانون اإلقرارات إلى المصرف المركزي لتحفظ كودائع لديه خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء 

عليها في هذا القانون الستالم اإلقرارات وتبلغ اللجنة بأسماء المكلفين وأسماء الذين  المدد المنصوص 

 http://syrianexpert.net/?p=46098  المصدر : الوطن .تقدموا باإلقرار

 

 ( ارتاح وريحأنتج ما تحتاجة من الكهرباء بنفسك وخذ قرضاً بال فوائد )  - 19

 :السوري الخبير

أكدت وزارة الكهرباء أن مشروع قانونها الخاص بصندوق )دعم الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة( 

الذي تم مناقشته أول أمس خالل جلسة مجلس الوزراء األسبوعية، يهدف وبشكل رئيسي إلى المساهمة 

 .تماعية والبيئيةفي تحقيق نتائج كبيرة في مجال التنمية االقتصادية واالج

 استدامة موارد الطاقة

جريدة الثورة وصفت هذا التحرك  الوزارة وفي ردها عبر مكتبها الصحفي على أسئلة

باالستراتيجي لجهة مساهمته في تشجيع مستهلكي الطاقة على استخدام مصادر الطاقات المتجددة، 

مستهدفة ضمن إستراتيجية الطاقات والعمل على رفع كفاءة استخدامها، ورفع مساهمتها إلى النسب ال

، والحد من استهالك المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية المستخدمين في   2030المتجددة لغاية عام 

http://syrianexpert.net/?p=46098
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الخدمي ..(، وتخفيض انبعاث   –التجاري  –الزراعي  –الصناعي  –القطاعات الرئيسية )المنزلي 

ية، وايجاد فرص عمل جديدة، والمساهمة في نقل الغازات الضارة للبيئة والحد من المتغيرات المناخ

وتوطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة والتجهيزات الكفوءة طاقياً، ونشر ثقافة الطاقات المتجددة وأهميتها  

 .ودورها في استدامة موارد الطاقة

 تطبيق العزل الحراري

تشمل القطاع المنزلي   وحول المشاريع التي سيستهدفها الصندوق بالدعم، أوضحت الوزارة أنها

من خالل تطبيق العزل الحراري في األبنية الجديدة والقائمة، وتركيب سخان شمسي منزلي، أو منظومة  

كهروضوئية أو عنفة ريحية، والقطاع الزراعي لجهة ضخ المياه باستخدام الطاقات المتجددة، وإقامة 

المناطق الريفية، والقطاع الصناعي عن  هواضم حيوية باستخدام المخلفات النباتية أو الحيوانية في

طريق توليد الكهرباء الالزمة لالستهالك الذاتي باستخدام إحدى مصادر الطاقات المتجددة ، وتنفيذ  

فرص توفير حوامل الطاقة أو رفع كفاءة استخدامها الناتجة عن دراسات تدقيق طاقي للمنشآة الصناعية  

ود الالزم للنشاط الخاص بالمنشآة الصناعية من مصادر غير  التي سيقام المشروع فيها، وإنتاج الوق 

تقليدية، كما ستشمل أيضاً القطاع التجاري والخدمي من خالل توليد الكهرباء من أحدى مصادر الطاقات 

المتجددة لتأمين كل أو جزء من حاجتهما لحوامل الطاقة وتنفيذ فرص توفير حوامل الطاقة أو رفع 

 .على دراسات تدقيق طاقي كفاءة استخدامها بناءً 

 دعم حكومي 

وفيما يتعلق بآلية الدعم التي سيتم منحها من الصندوق، أشارت الوزارة إلى أن مظلة الدعم 

الحكومي ستشمل جميع مستهلكي الطاقة عن طريق تقديم منح مالية للمساهمة في تمويل مشاريع  

تحديد قيمة هذه المنح وشروطها وحاالت  الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة المستهدفة، منوهة أن 

تقديمها ستصدر بقرار من مجلس الوزراء بناًء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق، مبينة أن آلية وقيمة  

 .الدعم ستختلف حسب القطاع المستهدف ونوع ومصدر الطاقة المتجددة المستخدمة

 % 100قيمة القرض تصل إلى 

وزارة الكهرباء أن الدعم الخاص الذي سيتم تقديمه لتركيب  وعلى سبيل المثال ال الحصر بينت 

سخان شمسي منزلي، سيكون من خالل منح قروض من دون فوائد عن طريق أحد المصارف الحكومية  

العامة للمواطن الراغب في اقتناء وتركيب سخان شمسي على سطح أو في حديقة منزله، مشيرة أن  

 .(ألف ليرة سورية 300سخان )حالياً تبلغ قيمته حوالي الـ % من قيمة ال 100قيمة القرض تصل إلى 

وبالنسبة آللية تسديد القرض قالت، إنها ستكون من خالل فواتير الكهرباء التي تصدر في الشركات 
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العامة والتي ستعمل بدورها على تحويل هذه القيم المالية إلى المصرف المقرض كل دورة )أي بمعدل 

لعام، خالل مدة ال تقل عن خمس سنوات، موضحة أن في حال كانت قيمة  قسط واحد كل شهرين من ا

ألف ليرة، يوزع على ست  60ألف ليرة، فإن القسط السنوي له سيصل إلى  300السخان الشمسي 

آالف ليرة سورية في كل دورة، وصوالً إلى تسديد كامل قيمة   10دورات في السنة الواحدة، بمعدل 

 .القرض 

 ن ألف سخا 100تركيب 

  – وحول قيمة الدعم المالي المتوقع تقديمه من الصندوق لقاء كل سخان شمسي يتم تركيبه سيصل 

ألف سخان   100الف ليرة، وعليه وفي حال تم تركيب  75إلى حوالي الـ  –بحسب وزارة الكهرباء 

الالزم لتغطية شمسي سنوياً عن طريق صندوق دعم الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، فإن حجم التمويل  

 .مليار ليرة سورية 15هذا الدعم سيكون بحدود 

 قفزة نوعية 

ونوهت أن االستثمار األمثل واألوسع للطاقات المتجددة )الشمسية والريحية( من شأنه تحقيق قفزة  

نوعية )تدريجية( في ميزان الطاقة السوري، وتخفيض الطلب على الوقود األحفوري )الفيول والغاز(  

ً اقتصادياً  الالزمين إل  نتاج الكهرباء بالطرق التقليدية، باعتبارها مصدراً متجدداً ال ينضب، ومكونا

ً مهما جداً ليس في سورية فحسب وإنما في جميع دول العالم التي خططت معظمها ونفذت   وتنمويا

غرب سياساتها وبرامجها الخاصة لالستفادة )كل االستفادة( من مواردها الطبيعية الذين ال يمكن لل

وأعوانه حجبها ومنع وصولها أو حصارها وفرض عقوبات جائرة بحقها، لجهة توليد الطاقة الكهربائية  

)المنزلي والتجاري والصناعي والزراعي( واستخدامها على أوسع نطاق، والسيما في سورية الغنية  

 http://syrianexpert.net/?p=46159   .بهذين المصدرين الطاقيين

 

 ..إلزام المؤسسات التعليمية الخاصة بخطة زمنية لتعيين أعضاء هيئة تدريسية متفرغين - 20

 19-12-2019  :الخبير السوري

وافق مجلس الشعب على مشروع قانون متضمن آلية تعيين المعيدين في المؤسسات التعليمية  

على أنه تلزم المؤسسة التعليمية الخاصة بوضع خطة زمنية   الخاصة فنصت المادة األولى من القانون

لتعيين أعضاء هيئة تدريسية متفرغين كلياً وفق قواعد االعتماد العلمي، موضحة أنه يشترط في أعضاء  

الهيئة التدريسية أال يكونوا من أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات الحكومية أو موظفين أو عاملين  

 .في جهات عامة

http://syrianexpert.net/?p=46159
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تضمنت المادة الثانية أنه يحق للمؤسسة التعليمية الخاصة تعيين معيد واحد في كل اختصاص أو  و

قسم يمنح درجة اإلجازة في كل عام دراسي وإيفاده إلى الجامعات الحكومية بقرار من وزير التعليم  

يا في الجامعة العالي والبحث العلمي مع مراعاة أن يحقق الحد األدنى لمعدل القبول في الدراسات العل

من  28الحكومية الموفد إليها في عام اإليفاد وأن يكون من السوريين أو من في حكمهم وأال يتجاوز 

للدكتوراه في عام اإليفاد، إضافة إلى أنه يجب أن يحقق الشروط المحددة في  34العمر للماجستير و

 .الدكتوراهالالئحة التنفيذية لقانون الجامعات للقبول في درجتي الماجستير و

وبينت المادة الثالثة أنه يوفد المعيد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، في حين نصت 

 .المادة الرابعة أنه تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بدفع جميع المستلزمات البحثية للموفد 

المطلوب بالعمل في وبينت المادة الخامسة أنه يلتزم الموفد بعد حصوله على المؤهل العلمي 

المؤسسة التعليمية الخاصة الموفدة مدة ال تقل عن ضعف مدة اإليفاد، مشيرة إلى أنه إذا استنكف الموفد 

عن الدراسة أو أنهى عالقته بالمؤسسة يفصل من الدراسة ويسدد االلتزامات المالية المترتبة بذمته تجاه  

 .المؤسسة الموفدة وفق العقد المبرم معها

لمادة التي تليها إلى أنه ال يحق للموفد بعد حصوله على الشهادة الموفد ألجلها العمل في ولفتت ا

جامعة حكومية أو خاصة أو أي جهة عامة أخرى إال بعد إنهاء التزام تجاه المؤسسة التعليمية الخاصة  

 .التي أوفدته

يدين من الطالب المسجلين  ولفتت المادة السابعة إلى أنه يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة تعيين مع

في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في الجامعات الحكومية كما يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة تعيين  

معيدين وإيفادهم خارجياً إلى جامعات معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحصول على  

دريسية، في حين أشارت المادة الثامنة إلى أن  المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة الت

 .التعليمات التنفيذية تصدر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي

http://syrianexpert.net/?p=43866 
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 أخبار اقتصادية قصيرة:  -خامساً 

 سوريا.. سعر جديد لدوالر الحواالت  - 1

 Reuters  07.02.2020  تابعوا RT  على 

أعلن مصرف سوريا المركزي عن تحديد السعر التفضيلي لتسليم الحواالت الواردة من الخارج 

 .ليرة سورية للدوالر 700"ويسترن يونيون" العالمية بـ عبر شبكة 

وأكد المركزي في بيان أنه اتخذ جملة إجراءات لضبط عملية تمويل المستوردات وتقديم التسهيالت 

وتحفيز العملية اإلنتاجية، أبرزها تأمين التمويل الالزم لتنفيذ العقود، التي تم إبرامها مع السورية للتجارة 

مة للتجارة الخارجية الستيراد المواد االستهالكية األساسية كالسكر والرز والشاي  والمؤسسة العا

 .ليرة سورية للدوالر 435والتونة والسردين، استنادا إلى سعر الصرف وفق نشرة المركزي بواقع  

وأوضح أن قائمة المحفزات، التي اتخذها شملت تمويل مستوردات سلع ومستلزمات اإلنتاج  

ليرة سورية للدوالر عن طريق المصارف  700اعي بالسعر التفضيلي البالغ حاليا الصناعي والزر

 .المخصص لها التعامل بالقطع األجنبي

كما بين المركزي أنه عدل قائمة المواد المسموح بتمويلها عن طريق المصارف العاملة في سوريا  

الية الهادفة إلى استمرارية دعم  المرخص لها التعامل بالقطع األجنبي، عمال بالتوجهات الحكومية الح

العملية اإلنتاجية وتحقيق القيمة المضافة واألمن الغذائي والدوائي وتوجيه موارد القطع األجنبي نحو  

 "المصدر: "سانا .المواد األساسية ومستلزمات عملية اإلنتاج

https://arabic.rt.com/business/1083628-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-

%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/ 

 

2 - YES Bank debit card holders can withdraw cash from ATMs 

 By  Saloni Shukla , ET Bureau| Mar 08, 2020, 10.07 AM IST 

The central bank on Thursday imposed a moratorium on Yes Bank that capped deposit 

withhdrawals at Rs. 50,000 per person. It relaxed the limit for emergencies like medical 

needs, payment for higher education, or marriage expenses. That is set at Rs. 5 lakh. Kumar 

assuaged deposit holder worries and said that there monies were safe. 

https://arabic.rt.com/business/1083628-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/
https://arabic.rt.com/business/1083628-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/
https://arabic.rt.com/business/1083628-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/
https://economictimes.indiatimes.com/etreporter/author-Saloni%20Shukla-479242889.cms
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMP263gIw8J0c
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMP263gIw8J0c
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMP263gIw8J0c
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMP263gIw8J0c
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MUMBAI: Easing troubles faced by several customers, private lender Yes BankNSE -

56.11 % announced late on Saturday evening that its systems were operational and its users 

could make withdrawals using its debit cards and ATMs. 

 “You can now make withdrawals using your YES BANK Debit Card both at YES 

BANK and other bank ATMs. Thanks for your patience,” the bank tweeted Saturday 

evening. 

You can now make withdrawals using your YES BANK Debit Card both at YES 

BANK and other bank ATMs. Thanks for your patience. @RBI @FinMinIndia 

The central bank on Thursday imposed a moratorium on Yes Bank that capped deposit 

withhdrawals at Rs. 50,000 per person. It relaxed the limit for emergencies like medical 

needs, payment for higher education, or marriage expenses. That is set at Rs. 5 lakh. Kumar 

assuaged deposit holder worries and said that there monies were safe. 

The bank reiterated to its customers and they could withdraw only Rs 50,000 during 

the moratorium period. 

 “The prescribed limit of Rs. 50000 is an aggregate limit for the entire moratorium 

period i.e. w.e.f. 6:00 pm on 05.03.2020 till April 3rd 2020, the customers will be allowed 

to withdraw a total of Rs. 50000/- (through all channels and across all products),” the bank 

said responding to a customer’s query on twitter. 

The Reserve Bank of India has come up with a restructuring plan to give a new life to 

Yes Bank that would entail equity investment by the State Bank of India, but that would 

keep these entities separate leaving scope for the state-run lender to exit the investment 

when it turns profitable. 

https://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/banking/yes-bank-debit-card-holders-can-withdraw-from-

atms/articleshow/74534287.cms?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Dailynewsletter&utm_content=Story

4&ncode=cd5cd3b164885e6f3e74e7d61cb46702 

 انتهى التقرير 

The report ended 

Raport się zakończył 
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https://economictimes.indiatimes.com/yes-bank-ltd/stocks/companyid-16552.cms
https://economictimes.indiatimes.com/yes-bank-ltd/stocks/companyid-16552.cms
https://economictimes.indiatimes.com/yes-bank-ltd/stocks/companyid-16552.cms
https://economictimes.indiatimes.com/topic/Debit-Card
https://twitter.com/RBI
https://twitter.com/FinMinIndia
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