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 أرسل لسيادتكم:  تحية طيبة، 

 2020/   288سبوعي رقم االقتصادي األ م ع ك التقرير
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 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية. 

واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين،  أضعه بتصرف األكاديميين 

لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. أشير إلى أن بعض المعلومات  

انات الواردة في التقرير قد ال تكون موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق  والبي 

علومات مع ذكر المصدر لتحقيق  من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق هذه الم

 . الموثوقية 

وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة  

مادة منشورة في التقرير    واردة في التقرير، ألن المصدر المثبت في أسفل كل

 هو المسؤول. 

 مع أطيب تمنياتي  

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                       

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                               

 ظة:  مالح

لسيادته، إعالمي ليتم حذف  أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير  

 اسمه من القائمة البريدية. 
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 االقتصاد العالمي:  –أوالا 

 لعالم؟ تحدة وابداية أكبر أزمة مالية في الواليات الم - 1

 :الخبير السوري

، أعلن  1987بعد انهيار البورصة األمريكية أمس، الذي يعد األسوأ منذ 

تريليون دوالر لدعم أسواق المال المتوترة، وهو    1.5الفدرالي األمريكي ضخ  

 .2008أكبر إجراء له منذ األزمة المالية في 

األسهم وردا على سؤال هل يوقف اإلجراء حمام الدم في سوق 

قال بيتر شيف، الرئيس التنفيذي لشركة “يورو باسيفيك كابيتال”،   مريكية؟،األ

 .”إن “السوق الصاعدة انتهت بشكل واضح، فاألرقام تظهر ذلك

وأضاف السمسار المخضرم، أن “هذا بداية أكبر أزمة مالية في تاريخ  

شهدناه  الواليات المتحدة، حيث سنشهد ركودا أكبر بكثير من التراجع الذي

″، متوقعا أن تشهد الواليات المتحدة ارتفاعا في أسعار 2008ي عام ف

  –  10المستهلكين وانخفاض الدوالر، ما سيجعله أسوأ بكثير مما شهدناه قبل 

 .”سنة 12

وأشار إلى أن خطورة الوضع الراهن تكمن في ارتفاع مستوى الديون، 

ن هي  اعة الديووأوضح أن “فيروس كورونا مجرد دبوس، في حين أن فق

كلة، ولم يوخز الفيروس فقاعة سوق األسهم فحسب، بل واخترق أيضا  المش

 .”فقاعة سوق السندات 

ويرى الخبير، أن “عالج الفدرالي األمريكي سيكون مميتا لالقتصاد،  

لسوء الحظ”، ويقول إن “الحوافز المالية ستجعل الوضع الراهن أسوأ. 

اد، وكل مل يمكن يز االقتصمال لتحف  فالواليات المتحدة مكسورة وال يوجد 

 .”فعله هو طباعة النقود، ما سيؤدي إلى انفجار األسواق بسبب كثرة الديون

ومع تراجع البورصة األمريكية تراجعت معظم األسواق العالمية، بما في 

 .ذلك اآلسيوية واألوروبية

باإلضافة إلى شيف يحذر الكثير من الخبراء من نشوب أزمة حادة بسبب 

وس كورونا في العالم، وحذر البنك اآلسيوي للتنمية، من  نتشار فيرتداعيات ا 

إن انتشار الفيروس من المرجح أن يقود إلى تراجعات حادة في الطلب المحلي 

والسياحة ورحالت األعمال والتجارة وروابط اإلنتاج، فضال عن تعطيل  

 .اإلمدادات 
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قطاع   في عائدات الخسارة  كما قدرت الهيئة الدولية للنقل الجوي “إياتا” 

مليار دوالر، في حال انتشر الفيروس بشكل   113و  63الطيران المدني، بين 

% من العائدات 19أوسع. وقالت “إياتا” إن أسوأ السيناريوهات هو خسارة 

 .العالمية في القطاع

وفي يناير الماضي حذرت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد 

عودة الكساد الكبير، إال أنها حينها  ي يخاطر باد العالمالدولي من أن االقتص 

عزت ذلك إلى أسباب مرتبطة بعدم المساواة وعدم االستقرار في القطاع 

 .المالي وليس بسبب انتشار الفيروس القاتل

كذلك حذرت من أن قضايا جديدة مثل الطوارئ المناخية وزيادة الحمائية  

تتسم باالضطرابات لمرجح أن قبلة من االتجارية تعني أن السنوات العشر الم

 .االجتماعية وتقلبات السوق المالية

http://syrianexpert.net/?p=46986 

 

عربية.. إليكم القائمة وعدد   14دولة منها    102فيروس كورونا يصل    -  2

 الحاالت 

 2020 آذارمارس /  11 األربعاء، نشر

 

بلغت حصيلة عدد  —(CNN) إلمارات العربية المتحدة، ادبي

" نحو  19-المصابين بفيروس كورونا الجديد الذي بات يُعرف باسم "كوفيد 

إصابة في الواليات المتحدة  1000ألف مصاب حول العالم منهم  115.800

 .األمريكية

 ا شبكةأما على صعيد الوفيات، فأظهرت آخر األرقام التي حصرته

http://syrianexpert.net/?p=46986


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

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

 ــ 5ــ 

CNN شخص حول العالم، في حين كشفت مفوضية   4200و اة نحعن وف

 .ألف مصاب بكورونا 61.400الصحة الوطنية الصينية عن شفاء 

  102ووصل عدد الدول التي سجلت حاالت إصابة بفيروس كورونا إلى 

 :عربية، فيما يلي نستعرض لكم القائمة   14دولة منها 

 7أفغانستان:  -1

 حاالت 

 حالة  12ئر:  الجزا -2

 دورا: حالة واحدة نأ -3

 19األرجنتين:  -4

 حالة، وفاة واحدة 

 أرمينيا: حالة واحدة  -5

 112أستراليا:  -6

 حاالت وفاة  3حالة، 

 حالة  131النمسا:  -7

 110البحرين:  -8

 حاالت 

 3بنغالديش:  -9

 حاالت 

 6بيالروسيا:  -10

 حاالت 

 حالة   169بلجيكا:   -11

بوتان: حالة  -12

 واحدة

 تان بوليفيا: حال -13

البوسنة  -14

والهرسك: قضية 

 واحدة

 34البرازيل:  -15

 حالة 

بروناي: حالة  -16

 واحدة

 حاالت  4بلغاريا:   -17

هونج كونج:  -37 

حاالت  3حالة ،  120

 وفاة 

المجر: حالة  -38

 واحدة

 حالة  50أيسلندا:   -39 

 حالة  56الهند:   -40  

 19إندونيسيا:  -41 

 حالة ، وفاة واحدة 

 8042إيران:   -42

 حالة وفاة  291حالة ، 

حالة  67العراق:  -43

 حاالت وفاة  7، 

 حالة  24أيرلندا:   -44

 58إسرائيل:  -45

 حالة 

 10 149إيطاليا:  -46

 حالة وفاة  631حالة ، 

 1،264اليابان:  -47

حالة وفاة  19حالة ، 

حالة  696بما في ذلك 

 مرتبطة بسفينة

Diamond 

Princess 

جامايكا: حالة  -48

 واحدة

األردن: حالة   -49

 واحدة

  8بنما:  .71      

 حاالت ، وفاة واحدة 

  5باراجواي:   .72      

 حاالت 

  35الفلبين:  -73      

 حالة ، وفاة واحدة 

  11بيرو:  -74      

 حالة 

  8بولندا:  -75      

 حاالت 

البرتغال:   -76      

 حالة  21

 18قطر:  .77      

 حالة 

  3ا: روماني .78      

 االت ح

  20روسيا:  -79      

 حالة 

سان مارينو:   .80      

 حالة واحدة 

المملكة  .81      

  15العربية السعودية: 

 حالة 

السنغال:   -82      

 حالتان 

  5صربيا:  .83      

 حاالت 

سنغافورة:   -84      
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 حالة  17تشيلي:   -18 

كمبوديا: حالة  -19

 واحدة

حالة،  93كندا:  -20

 وفاة واحدة 

 3كولومبيا:  -21

 حاالت 

 13كوستاريكا:  -22

 حالة 

 6كرواتيا:  -23

 حاالت 

 3قبرص:  -24 

 االت ح

جمهورية التشيك:  -25

 حالة  31

 262الدنمارك:  -26

 حالة 

جمهورية  -27 

 حاالت  5دومينيكان:  

 17االكوادور:  -28

 حالة 

حالة،  55مصر:  -29

 وفاة واحدة 

إستونيا: حالة  -30

 واحدة

 حاالت  3فنلندا:   -31

 1 116فرنسا:  -32

 وفاة   30حالة، 

: حالة جورجيا  -33

 واحدة

 1،296ألمانيا:  -34

 2حالة، وفاة 

 حالة  58الكويت:   -50

 التفيا: حالة واحدة  -51

 حالة  52لبنان:  -52

ليتوانيا: حالة  -53

 واحدة

لوكسمبورغ:  -54 

 حالة واحدة 

 حاالت   10ماكاو:   -55

جزر المالديف:  -56

 حالتان 

 117ماليزيا:  -57

 حالة 

 7المكسيك:  -58

 حاالت 

موناكو: حالة  -59

 واحدة

منغوليا: حالة  -60      

 واحدة

 16ب: المغر .61      

 حالة ، وفاة واحدة 

نيبال: حالة  .62      

 واحدة

 382هولندا:   -63      

 حاالت وفاة  4حالة ، 

 5نيوزيلندا:  -64      

 حاالت 

نيجيريا:  .65      

 حالتان 

شمال  -66      

 مقدونيا: حالة واحدة 

 15النرويج:   -67      

 حالة 

 حالة  160

  5سلوفاكيا:  -85      

 حاالت 

سلوفينيا:   -86      

 حالة واحدة 

جنوب  .87      

 حاالت  7إفريقيا: 

كوريا   -88      

حالة   7 755الجنوبية: 

 حالة وفاة  60، 

إسبانيا:   -89     

حالة    28حالة ،    1204

 وفاة 

سريالنكا:   -90      

 حالة واحدة 

  52السويد:  -91      

 حالة 

سويسرا:   .92      

 حالة ، وفاة واحدة  181

  48تايوان:  .93      

 دة حالة ، وفاة واح

  59تايالند:  .94      

 حالة ، وفاة واحدة 

  5تونس:  .95      

 حاالت 

تركيا: حالة   -96      

 واحدة

أوكرانيا:   .97      

 حالة واحدة 

اإلمارات  .98      

  74العربية المتحدة: 

 حالة 
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جبل طارق: حالة   -35

 واحدة

 حالة  84اليونان:   -36

 

 18ُعمان:  .68      

 حالة 

 18باكستان:  .69      

 حالة 

 29فلسطين:  .70      

 حالة 

 

المملكة  .99      

  6حالة ،    382المتحدة:  

 حاالت وفاة 

الواليات   .100      

الة ،  ح 1000المتحدة: 

 * حالة وفاة 31

الفاتيكان:   .101      

 حالة واحدة 

  34فيتنام:      -102 

 حالة 

 
https://arabic.cnn.com/health/article/2020/03/11/coronavirus-cases-

worldwide-intl-hnk-318?hpt=related-article 

 

 

كواليس "حرب أسعار النفط".. كيف أراد بوتين استهداف أمريكا  - 3

 قبل رد السعودية؟ 

 2020 مارس / آذار 13 الجمعة، نشر 

ال تزال أسعار النفط  —(CNN) نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية

نذ بدء أزمة ة وكذلك أبرز مؤشرات األسهم العالمية، متهوي بمعدالت قياسي 

الدول المصدرة للنفط "أوبك" وروسيا على الحصص السوقية النفطية  

 ."ومعدالت اإلنتاج فيما بات يُعرف بـ"حرب أسعار النفط 

فالديمير بوتين يعلم هشاشة الصناعة النفطية األمريكية    الرئيس الروسي،

عالية جدا، وعليه عندما دعت المملكة العربية    وأنها مبنية على معدالت ديون

تقليل اإلنتاج في سبيل تقليص كميات السعودية في االجتماع األخير ألوبك، ل

يس النفط المعروضة باألسواق للمحافظة على استقرار األسواق، قرر الرئ

 .الروسي نقض ذلك

رفض روسيا االنضمام وتعاونها ضمن تحالفها الهش مع أوبك يسعى في  

يتي  جزء منه إلى إغراق الشركات األمريكية لصناعة النفط من الصخر الز 

والتي تعتمد بصورة كبيرة على أسعار أعلى للنفط في بحر من الخام ذو  

 .األسعار الرخيصة

الحصة السوقية من المنقبين  هدف بوتين هو المصارعة الستعادة

https://arabic.cnn.com/health/article/2020/03/11/coronavirus-cases-worldwide-intl-hnk-318?hpt=related-article
https://arabic.cnn.com/health/article/2020/03/11/coronavirus-cases-worldwide-intl-hnk-318?hpt=related-article
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لديون إلى أخذ األمريكيين الذين دفعت معدالت نموهم رغم استنادها على ا

ت ، في صورة عكس2018اللقب من روسيا كأكبر منتج للنفط في العالم، العام  

 .التفوق األمريكي وكيف أعادت التكنولوجيا تشكيل المشهد العالمي للطاقة

السلع لدى شركة كليبر داتا المعنية   مات سميث، رئيس إدارة أبحاث 

تهدف لشل صناعة النفط    بأبحاث الطاقة وصف ما تقوم به روسيا بـ"ردة فعل

 RBC من الصخر الزيتي في أمريكا"، في حين قالت هيلما كروفت من

كابيتال إن "استراتيجية روسيا يبدو أنها ال تستهدف فقط شركات صناعة النفط  

سياسة العقوبات القسرية التي مكنت طفرة قطاع من الصخر الزيتي بل أيضا  

 ."الطاقة بأمريكا 

حيث قامت المملكة بعد فشل لسعودية جاء مفاجئا، رد المملكة العربية ا

التوصل إلى اتفاق بتصعيد األوضاع، حيث قال محللون إن المملكة خفضت 

، دوالرات   8دوالرات إلى    6أسعار بيعها الرسمي لشهر أبريل/ نيسان بمقدار  

 .في محاولة الستعادة حصتها في السوق وزيادة الضغط على روسيا

جوهرة الصناعات النفطية    كة أرامكو التي تعتبرأمين الناصر، رئيس شر

في السعودية، أعلن، األربعاء، عن تلقي توجيه من وزارة الطاقة بالمملكة 

في   مليون برميل يوميا،  13إلى    12لرفع مستوى اإلنتاج اليومي القصوى من  

خطوة اضمت لها اإلمارات بتصريح جاء على لسان سلطان الجابر، وزير 

ا مع   الدولة والرئيس التنفيذي ألدنوك ومجموعة شركاتها، حيث قال: "تماشيا

ع وزيادة اإلنتاج، تمتلك أدنوك إمكانية إمداد األسواق استراتيجيتنا للنمو والتوس

ا في أبريل  المقبل، كما نعمل على تسريع  بأكثر من أربعة ماليين برميل يوميا

ا التقدم نحو هدفنا بالوصول إلى سعة إنتاجية تبلغ خمسة مال   ."يين برميل يوميا

  24وكان وزير الطاقة الروسي، ألكساندر نوفاك قد قال على قناة روسيا 

الحكومية إن "األبواب ليست مغلقة" أمام التوصل التفاق مع دول مجموعة  

بوتين يعرف عنه عدم التراجع األمر الذي يشير  أوبك في المستقبل.. إال أن

في الوقت الذي إن تمكنت المملكة العربية إلى احتمالية أمد أطول لهذه األزمة..  

النفطي فإن األسعار ستعاود  السعودية من إجبار روسيا على تخفيض انتاجها

 ويذكر أن إنتاج النفط األمريكي، الذي يقوده الصخر الزيتي،   .الصعود بسرعة

ارتفع أكثر من الضعف خالل العقد الماضي إلى أعلى مستوياته على 

اتت الواليات المتحدة األمريكية تضخ نفطا أكثر من أي  اإلطالق، لمستويات ب

  .مملكة العربية السعوديةبلد آخر، بما في ذلك روسيا وال
https://arabic.cnn.com/business/article/2020/03/13/russia-us-shale-oil-putin-

opec 

 

https://arabic.cnn.com/business/article/2020/03/13/russia-us-shale-oil-putin-opec
https://arabic.cnn.com/business/article/2020/03/13/russia-us-shale-oil-putin-opec
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كل ما يجب معرفته عن انخفاض أسعار النفط وسط تفشي فيروس   -  4

 كورونا 

 2020 مارس / آذار 10 الثالثاء، نشر 

يوم أمس، عانت أسعار النفط من أكبر   – (CNN) لندن، المملكة المتحدة

وية  ، عندما شنت القوات األمريكية غارات ج 1991انخفاض لها منذ العام 

 .على القوات العراقية بعد غزوها للكويت 

وأثار انهيار أسعار النفط الذي حدث يوم االثنين ذعر األسواق التي كانت 

قة بالفعل من تأثير انتشار فيروس كورونا على االقتصاد العالمي والطلب قل

على النفط. وتراجعت العقود اآلجلة لخام برنت، المؤشر العالمي للنفط، بنسبة  

دوالراا للبرميل، بينما يتم تداول النفط   35.45حيث أغلق عند %، 22

 .قريباا % ت20دوالراا للبرميل، بانخفاض قدره  33.15األمريكي عند 

 :إليكم كل ما عليكم معرفته عن هذا االنخفاض 

 لماذا هبطت أسعار النفط؟ 

شنت المملكة العربية السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، حرب 

ار في نهاية األسبوع. وجاءت هذه الخطوة بعد انهيار التحالف بين منظمة  أسع

 .وروسياك، بقيادة المملكة العربية السعودية أوب

واجتمعت المملكة وروسيا لتشكيل ما يسمى بتحالف أوبك+ في العام  

دوالراا للبرميل. منذ ذلك الحين، قام    30بعد انخفاض أسعار النفط إلى    2016

مليون برميل    2.1ئيسيان بتنظيم تخفيضات في اإلمدادات بقيمة  المصدران الر

ا. وأرادت المملكة العربية السعودية زيادة هذ  مليون  3.6ا العدد إلى يوميا

، إاّل أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين، والذي شعر 2020برميل حتى العام  

موافقة على  بالقلق من التنازل عن الكثير لمنتجي النفط األميركيين، رفض ال

الخطة، ما دفع وزير الطاقة الروسي، ألكساندر نوفاك، يوم الجمعة، إلى القول 

 .أبريل/نيسان 1ج كما يحلو لها ابتداء من إن الدول يمكنها أن تنت 

 لماذا شنت السعودية حرب أسعار؟ 

امتدت الخالفات حول أفضل السبل إلدارة أسواق النفط العالمية في  

وروسيا في فيينا يوم الجمعة. بعد أن قالت روسيا إنها   اجتماع ُعقد بين أوبك

ن روسيا ستندم  كة العربية السعودية من أستتخلى عن التحالف، حذرت الممل

 .CNNعلى قرارها، بحسب ما أفادته مصادر حضرت االجتماع لـ

وكانت قد سئمت موسكو من خفض اإلنتاج لتحقيق االستقرار في أسعار  

ضبط العرض أعطت مساحة أكبر لشركات النفط النفط، وشعرت أن سياسة 
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 .الصخري في الواليات المتحدة األمريكية للنمو

ألول للنفط في العالم، ومن المتوقع أن تضخ  وأصبحت أمريكا المنتج ا

ا في الربع األول من هذا العام 13حوالي   .مليون برميل يوميا

في السوق  وقررت المملكة السعودية خالل نهاية األسبوع زيادة حصتها

  4فضلون لتتراوح بين من خالل خفض األسعار التي يدفعها عمالؤها الم

ا أن المملكة تخطط لرفع دوالرات للبرميل. كما  7دوالرات و يعتقد أيضا

ا  10إنتاجها إلى أكثر من    .ماليين برميل يوميا

 ما عالقة فيروس كورونا بكل هذا؟

طاقة في جميع أنحاء  أثر فيروس كورونا بشكل كبير على الطلب على ال

التي تعد اليوم المستورد األكبر للنفط الخام، حيث العالم، وخاصة في الصين،  

ا  10تستهلك حوالي    .ماليين برميل يوميا

وقد تعطلت المصانع وألغيت آالف الرحالت الجوية حول العالم، بينما  

ا   .أصبح تفشي فيروس كورونا الذي بدأ في ووهان، الصين، وباء عالميا

ت وكالة الطاقة الدولية االثنين إنها تتوقع تراجع الطلب هذا العام ألول الوق

 .الذي تبع األزمة المالية العالمية 2009العام مرة منذ الركود االقتصادي في 

 ما هي الدول التي ستواجه أكبر ضرر؟ 

ال شك بأنه لن تستفيد أي من الدول مما يحدث، إذ ستخسر الدول الرئيسية  

فط مبالغ طائلة بصرف النظر عن حصتها في السوق. وتدعي المنتجة للن

ر ألن ميزانيتها السنوية يتعلق بانخفاض األسعا روسيا أنها األكثر عزلة فيما 

دوالراا للبرميل، إذ أجبرتها العقوبات    40تعتمد على متوسط سعر يبلغ حوالي  

 .األمريكية على أن تصبح أكثر كفاءة

ي دوالرين إلى  بأقل تكلفة ممكنة، مقابل حوالأما دول الخليج، فتنتج النفط  

ويت واإلمارات  دوالرات للبرميل الواحد في المملكة العربية السعودية والك  6

العربية المتحدة. ولكن، بسبب اإلنفاق الحكومي الكبير واإلعانات السخية  

دوالراا للبرميل أو أكثر  70للمواطنين، فإنها تحتاج إلى سعر يتراوح ما بين 

 .قيق التوازن في ميزانياتهالتح

ولهذا، أكثر الدول تأثراا ستكون الدول التي تعتمد على النفط والتي عانت  

سنوات من الصراع أو االنتفاضات أو العقوبات، مثل العراق وإيران  من 

 .وليبيا وفنزويال

ا، إذ أن طفرة النفط الصخري   كما ستتأثر الواليات المتحدة األمريكية أيضا

مفاجأة اقتصادية لبعض الواليات، وستؤذي األسعار المنخفضة  جلبت معها 

 .شركات النفط



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

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

 ــ 11ــ 

 كين؟ هل سيكون هناك تأثير على المستهل

ستستفيد الدول المستوردة الكبرى مثل الصين والهند وألمانيا من انخفاض 

فواتير الطاقة، بينما سيستفيد المستهلكون بشكل عام من انخفاض أسعار النفط  

ك من انخفاض في أسعار الغاز، خاصة في الواليات المتحدة وما ينجم عن ذل

مع العرض والطلب، إاّل األمريكية حيث تتفاعل أسواق التجزئة بشكل مباشر  

أن الضرائب والرسوم اإلضافية تشكل الحصة األكبر من أسعار الغاز في  

ا   .أوروبا، وبالتالي فإن التأثير سيكون أقل وضوحا
https://arabic.cnn.com/business/article/2020/03/10/oil-price-crash-explainer 

 

 

كورونا” حرب من الجيل الثامن تعّري النظام المالي العالمي “  - 5

 وتكشف مآرب الرأسمالية المتوحشة 

 المصدر : البعث  2020/  03/ 15 

ثمة قضايا جوهرية ومصيرية عديدة اقتصادية ومالية وقانونية واجتماعية  

وأخالقية، إلى جانب القضايا العلمية بجوانبها الصحية والعالجية واإلجرائية، 

أفرزتها األزمة العالمية لوباء “كورونا”، التي صنفها بعض الخبراء 

ا من الجيل الثامن المظل الحرب االقتصادية،  ة العليا لها هي  والمختصين، حربا

أما المحتوى لها فهو فيروس “كورونا”، بينما الوسيلة التي تُدار هي ما يسمى  

الذكاء الصناعي المعتمد على العلوم الذكية..، الذي ترصد له بعض الدول 

الكبرى مبالغ هائلة، للسيطرة على العالم والتحكم في صيرورته االقتصادية  

 ..ليةوالمالية والعم

ا، يتمثل بحرب مغايرة وعلى ما يب دو هناك صراع كبير أخذ يظهر جليا

لكل ما سبق من حروب، تشنّها الرأسمالية الغربية التي وصلت إلى حد من 

التغطرس والعنجهية وحتى االستعالء العرقي..، ضد الشرق عامة والصين  

الذي أصبح    خاصة، ألنها األنموذج المخالف والمختلف للرأسمالية المتوحشة،

نفسه بإثباته القدرة الفائقة على المنافسة، ال بل التفوق على ما هو قائم، يفرض  

ووفق مبادئ قيمية وأخالقية وتشاركية بين الدول والبشر..، حيث أكدت أن 

الطبقات العاملة والمكافحة هي من ينهض بالمجتمع العالمي ويحميه، وليس 

يعّري الشكل الحالي  ..، األمر الذي سرأس المال واألسواق المالية العالمية

للنظام العالمي، حيث أصاب هذا الفيروس، عجرفة دول متعلقة بالتفّوق  

 .العرقي والمالي

https://arabic.cnn.com/business/article/2020/03/10/oil-price-crash-explainer
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 الفارق الكبير 

حسب خبراء فإن ما تم في الصين، ال يمكن ألي نظام اجتماعي غير  

الموجود فيها، أن يتمكن من إدارة كوارث فريدة غير مسبوقة على مستوى 

نظام الرأسمالي قائم بشكل أساسي على تسعير الخدمات، الم كهذه، ألن الالع

وهي مسألة في الحقيقة غير موجودة في الصين إالَّ في أسواق السلع والخدمات  

األساسية، أما في التعامل مع أزمة وبائية كهذه فهناك موارد الدولة التي تتدخل 

ت البيع  ر قائم على عالقاعبرها بشكل واسع، وهناك جهاز دولة كفؤ جداا غي

ا رائعاا  ا عالميا والشراء يتدخل في هذه اللحظة..، إذ قدّمت الصين أنموذجا

ا في مواجهة “كورونا”، من خالل تخديم نحو   مليار من مواطنيها،    1.3ومدهشا

ا  ا وتنظيميا ا وغذائيا  .طبياا وصحيا

 تحّول الثقل 

ى  لعالمية على مستو إذا أخذنا النظام العالمي والتوازنات االقتصادية ا

العالم واألقطاب العالمية، يؤكد الخبراء االقتصاديون، أن مركز ثقل العالم  

سنة، من الغرب إلى الشرق ومن الشمال نحو    20االقتصادي، بدأ يتحّول نحو  

الجنوب، وعليه لم يعُد النمو االقتصادي والمحركات االقتصادية حكراا على  

ا، ولالغرب، إذ بدأت الصين تقدم أنمو ا عالميا ذلك لن تكون هناك مفاجأة بعد ذجا

بضع سنوات، أن تحل دول صاعدة صغيرة مثل ماليزيا وفيتنام..، محل إيطاليا  

وبلجيكا.. مثالا، في دول مجموعة العشرين، وعليه فالقوى المحركة أو 

العوامل الدافعة للنمو االقتصادي والقوة الدافعة داخل أكبر االقتصادات 

ا   ن تكون حكراا علىالعالمية، ل الدول الغربية، بينما الصين قدّمت أنموذجا

ا، لكن أمريكا ال تريد أن تضحي، فاألخيرة رصدت  مليار دوالر   50متفوقا

مليار دوالر وهو   550فقط لمحاربة الفيروس، وألمانيا رصدت وألول مرة 

أكبر رقم يرصد لقطاع الصحة واإلجراءات الوقائية بعد الحرب العالمية 

مليار دوالر لمحاربة الفيروس، أي   2000صين وضعت لثانية، بينما الا

ا في سبيل حصد نتائج اقتصادية إيجابية في المدى  ا مرحليا ضحت اقتصاديا

 .لتقلع بشكل كبير جداا  2021و  2020المنظور في 

 انفضاح األسطورة 

جه  وعليه فإن العالم اليوم أمام تحّوالت في القراءات حول النظام الذي تنته

م رأسمالي ونظام اشتراكي، في ضوء التركيز على األنموذج الدول بين نظا 

الصيني، لناحية ما قدّمه من تجربة ودروس خالل مواجهته لـ”كورونا”، وفي 

هذا الشأن يقول المحللون االقتصاديون: إن التداعيات والتناقضات االقتصادية  

  30ار اع العالم على مد العملية التي نعيش خضّمها اليوم..، هي أن الغرب ب
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ا، منذ أيام تحالف “تاتشر  ريغن” أي أمريكا وبريطانيا، وخاصة بعد   –عاما

انهيار االتحاد السوفييتي، أسطورة: أن حّرروا اقتصاداتكم، ودعوا اقتصاداتكم  

مفتوحة على األسواق، واندمجوا في األسواق المالية العالمية، لكن ما شاهدناه  

إلى الرئاسة، وخروج بريطانيا عد وصول “ترامب” أعوام، وخاصة ب 3منذ 

من االتحاد األوروبي، واتباع سياسة الحمائية، والحرب التجارية بين  

الرأسمالية الغربية واألنموذج الصيني..، كان فضيحة للنظام الرأسمالي 

 .وعالقاته ومبادئه في االقتصاد الحر والديمقراطية..إلخ

 سورية ولبنان مثالا 

ية على أحد، ولعلها في منطقتنا تمثلت بأوضح  وم خافم تعُد الي فضيحة..، ل

وجوهها القبيحة، فما حدث في لبنان مثال حي على األثمان التي يدفعها نتيجة  

الرتباطه بالنظام المالي العالمي، وبالمقابل ما حدث في سورية نتيجة للعكس  

ا، حيث ُضربت ألنها لم تنتهج مثل هذا النظام المالي و االقتصادي تماما

الي، وتنخرط فيه، ال بل وصلت إلى اكتفاء غذائي تطّور إلى التصدير، الرأسم

 …ولكنها اآلن تستورد 

هذا أمر مهم جداا في جوهر خيارات الدول، يكشف كيفية التدخل السافر في 

خيارات الدول حتى على صعيد الخيارات االقتصادية والمالية والنقدية، 

دي والمالي وحتى النقدي، الذي  ر نظامها االقتصاوبالتالي حريتها في اختيا

 …تريد انتهاجه

 ما علينا..؟ 

مساراتها تختصر الكثير..، لكننا ال نتحدث هنا عن الجانب االقتصادي  

ا برز في طريقة التعاطي مع مفرزات وباء  ا أخالقيا فقط، إذ إن هناك جانبا

ا، وهذ  داية، ا يعيدنا إلى الب“كورونا”، وعلينا أن نعيها جيداا ونحسب لها حسابا

فيما هو واجب اتخاذه من المجتمع السوري )المجتمع االقتصادي والمالي  

الخاص إلى جانب االتحادات والنقابات وكل الفعاليات المحلية..(، وما على  

الحكومة السورية مراعاته وتأمينه، وخاصة للطبقات المحدودة الدخل من 

فيها سيكون  التأثير األكبر  مواطنين وعاملين وموظفين وغيرهم، حيث 

ا، بحكم ما قد تواجهه نتيجة لتداعيات األزمة الوبائية  ا وماليا  …اقتصاديا

http://syrianexpert.net/?p=47111 
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ا   االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية:  -ثانيا
6 - Pieniędzy nie będzie trzeba szukać w szarej strefie 

 Fotorzepa, Piotr Guzik  

 Grzegorz Siemionczyk 18.03.2020 

Zmodyfikujemy zasady gwarancji de minimis i zaoferujemy 

gwarancje kredytowe także dla większych firm – mówi prezes BGK 

Beata Daszyńska-Muzyczko. 

Jaką rolę w tzw. tarczy antykryzysowej będzie odgrywał BGK? 

Tworzymy mechanizmy, które pozwolą firmom przejść przez 

trudny okres wywołany epidemią, wspierając przy tym sektor 

bankowy. Mamy już rozwiązania dla mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw, które teraz modyfikujemy. Zrezygnujemy z 

prowizji pobieranej przez BGK od udzielenia gwarancji de minimis 

i będziemy zabezpieczać do 80 proc. wartości tych kredytów zamiast 

60 proc. Krajowy Fundusz Gwarancyjny zwiększymy o 1 mld zł, co 

pozwoli bankom wygenerować dodatkowe kredyty o wartości 20 

mld zł. Pracujemy też nad rozwiązaniem dla większych firm. 

Stworzymy Fundusz Gwarancji Płynnościowych, z którego 

będziemy udzielali gwarancji spłaty kredytów na kwoty powyżej 3,5 

mln zł. 

Czy w obecnej sytuacji firmy będą chętne do zaciągania 

kredytów, choćby tanich? I czy banki będą skłonne ich udzielać 

przedsiębiorstwom, których przetrwanie jest wątpliwe? 

Potrzebna jest współpraca całego sektora bankowego. 

Poszczególne banki rozważają możliwość odroczenia firmom 

dotkniętym kryzysem bieżących spłat kredytów. To da 

przedsiębiorcom pewien oddech. Gwarancje BGK mają działać 

systemowo i zwiększyć dostępność kredytów. Chcemy, aby przy 

kredytach z gwarancjami banki oceniały wiarygodność kredytową 

firm na podstawie ich działalności sprzed kryzysu. Mam nadzieję, że 

dzięki temu przedsiębiorstwa nie będą musiały szukać finansowania 

w szarej strefie bankowej. 

Kredyty z gwarancjami będą oprocentowane? 

Obecnie banki mogą zaoferować odroczenie spłat odsetek. My 

https://www.rp.pl/autor/611/grzegorz-siemionczyk
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myślimy o dopłatach do odsetek. To ma być element pakietu ustaw 

antykryzysowych, obecnie ustalamy to z ministerstwami. Chcemy 

przeznaczyć na ten cel 0,5 mld zł. To będzie mechanizm dopłatowy 

podobny do tego, który działa w przypadku powodzi i innych 

katastrof naturalnych. 

Sądzi pani, że obędzie się bez dotacji, bezzwrotnych transferów? 

Rozwiązania dotacyjne też będą potrzebne. Pracujemy z 

Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, aby jak najlepiej 

wykorzystać w tym celu fundusze unijne z budżetu na lata 2014–

2020. Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak rozmawia z Komisją 

Europejską o tym, jakie są możliwości zmiany przeznaczenia 

niektórych funduszy, aby mogły zostać wykorzystane na dotacje. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone 

Źródło: Rzeczpospolita 

https://www.rp.pl/Wywiady/303189833-Pieniedzy-nie-bedzie-

trzeba-szukac-w-szarej-strefie.html 

 

7 - Rządy na całym świecie zaczynają rozdawać pieniądze 

 Bloomberg   Hubert Kozieł 18.03.2020 

Niebezpieczeństwo związane z epidemią koronawirusa 

sprawiło, że rządy na całym świecie sięgnęły po wsparcie fiskalne, 

desperacko próbując oddalić niebezpieczeństwo recesji. 

W odstawkę poszły reguły budżetowe oraz obawy przed 

zadłużeniem. Nadzwyczajna sytuacja wymaga nadzwyczajnych 

środków. Świadczy o tym m.in. pośpiech z jakim władze USA 

przystąpiły do tworzenia ogromnego pakietu stymulacyjnego. 

Przygotowywany przez administrację Trumpa pakiet 

stymulacyjny dla gospodarki może sięgnąć nawet 1,2 bln dolarów. 

Z tego około 250 mld dolarów, to pieniądze, które trafią 

bezpośrednio do obywateli. Każdy dorosły obywatel USA ma dostać 

czek na ponad 1000 dolarów. Steven Mnuchin, amerykański 

sekretarz skarbu deklaruje, że czeki te mogą zostać wysłane w ciągu 

najbliższych dwóch tygodni. Ma też dojść do odroczenia spłaty 

części podatków a linie lotnicze mogą dostać 50 mld dolarów 

wsparcia. Szczegóły tego pakietu wciąż są dopracowywane. Nie 

https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.rp.pl/Wywiady/303189833-Pieniedzy-nie-bedzie-trzeba-szukac-w-szarej-strefie.html
https://www.rp.pl/Wywiady/303189833-Pieniedzy-nie-bedzie-trzeba-szukac-w-szarej-strefie.html
https://www.rp.pl/autor/132/hubert-koziel
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wiadomo również w jakiej formie przyjmie go Kongres. Mitch 

McConnell, przywódca republikańskiej większości w Senacie, 

twierdzi, że prace nad pakietem fiskalnym będą odbywały się z 

„szybkością warpową”. Kongres na pewno jest pod presją. Sekretarz 

Mnuchin ostrzega, że jeśli stymulacja nie zostanie zapewniona, to 

stopa bezrobocia w USA może skoczyć z 3,6 proc. do 20 proc. 

Prezydent Trump nakazał mu wcześniej przygotować wsparcie dla 

gospodarki „na wielką skalę”. 

Czytaj także: Jest rządowy plan pomocy dla firm. „To tarcza 

antykryzysowa”   

Tymczasem brytyjski kanclerz skarbu Rishi Sunak ogłosił w 

środę pakiet wsparcia dla gospodarki warty 350 mld funtów. 330 

mld funtów z tej sumy przypadać będzie na gwarantowane przez 

rząd pożyczki dla spółek. 20 mld funtów ma natomiast przypaść na 

bezpośrednie wsparcie dla firm. Tydzień wcześniej Sunak ogłosił 

już pakiet stymulacyjny warty 37 mld funtów. – Działamy jak każdy 

wojenny rząd, by wspierać gospodarkę – powiedział premier Boris 

Johnson. 

W Niemczech rząd zapowiedział już w ostatnich tygodniach 

wzrost wydatków budżetowych i odejście od nadwyżki fiskalnej. 

Dał również wytyczne państwowemu bankowi KfW, by udzielił 

spółkom kredytów na łącznie 550 mld euro. 

We Francji pakiet stymulacyjny przewiduje 45 mld euro pomocy 

dla spółek i obywateli (z czego 35 mld euro przypadnie na obniżkę 

składek). Dodatkowo rząd udzielił gwarancji dla pożyczek 

opiewających na 300 mld euro. Minister finansów Bruno Le Maire 

zapowiada, że może dojść do nacjonalizacji części dużych firm, 

które nie poradzą sobie ze skutkami gospodarczymi epidemii. 

We Włoszech rząd przyjął kilka dni temu pakiet fiskalny 

opiewający na 25 mld euro. Wsparcie otrzymają m.in. firmy, których 

obroty spadły o co najmniej 25 proc. Zapewnione będą też „wakacje 

kredytowe” i wstrzymanie spłat czynszów. Matteo Salvini, 

przywódca opozycyjnej Ligii Północnej, twierdzi, że to za mało i że 

gospodarka Włoch potrzebuje co najmniej 50 mld euro wsparcia. 

Ministerstwo Finansów mówi, że dostarczy też gospodarce 340 mld 

euro „zlewarowanego finansowania”, ale plan ten jeszcze się nie 

skonkretyzował. 

W Hiszpanii rząd przedstawił pakiet stymulacyjny opiewający 

https://www.rp.pl/Gospodarka/200319129-Jest-rzadowy-plan-pomocy-dla-firm-To-tarcza-antykryzysowa.html
https://www.rp.pl/Gospodarka/200319129-Jest-rzadowy-plan-pomocy-dla-firm-To-tarcza-antykryzysowa.html
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na 220 mld euro, z czego 117 mld euro ma zostać zapewnione przez 

sektor publiczny. Pomoc będzie obejmowała m.in. wstrzymanie 

spłat czynszów, wsparcie płynnościowe dla spółek oraz 

zagwarantowanie dostaw wody, prądu oraz usług internetowych dla 

biednych. 

Chińskie władze jak dotąd nie ogłosiły dużego pakietu 

stymulacyjnego i skupiły się bardziej na dawaniu wytycznym 

bankom, by zwiększyły akcję kredytową. Po stymulację budżetową 

sięgają jednak inne państwa Azji. Rząd Japonii już w grudniu zaczął 

pracować nad pakietem stymulacyjnym dla gospodarki wartym 120 

mld USD, zawartym w budżecie na rok fiskalny 2020-2021. W 

lutym dorzucił równowartość 4,6 mld dolarów na wsparcie dla 

biznesu a w marcu dodatkowo 11 mld dolarów. Władze Korei 

Południowej ogłosiły w pierwszym tygodniu marca dosyć skromny 

pakiet wsparcia dla gospodarki warty 13,7 mld dolarów. Obejmuje 

on m.in. subsydia dla małych i średnich spółek a także zasiłki na 

opiekę nad dziećmi. 

Niekonwencjonalne działania fiskalne podjęły też władze 

Hongkongu. Rozdają one każdemu dorosłemu jej mieszkańcowi 

wsparcie o równowartości 1200 USD na osobę. Opłacą też jeden 

miesiąc czynszu ludziom mieszkającym w mieszkaniach 

komunalnych. Obcięte zostały podatki dochodowe, biznesowe i od 

nieruchomości. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone 
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https://www.rp.pl/Gospodarka/200319119-Rzady-na-calym-

swiecie-zaczynaja-rozdawac-pieniadze.html 

 

8 - Brexit has arrived: Where are we now? What happens 

next? 

27.02.2020 - Article 

Brexit became a reality on 1 February. The UK is no longer a 

member of the European Union. What will remain the same, what 

will change? What form will future relations with the UK take? Here 

is an overview of the most important Information. 

The Withdrawal Agreement entered into force on 

1 February 2020. 

For the time being, however, the departure of the UK will not 

https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.rp.pl/Gospodarka/200319119-Rzady-na-calym-swiecie-zaczynaja-rozdawac-pieniadze.html
https://www.rp.pl/Gospodarka/200319119-Rzady-na-calym-swiecie-zaczynaja-rozdawac-pieniadze.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2020%3A029%3ATOC
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change anything for either citizens or companies: 

A transition period until 31 December 2020 is enshrined in the 

Withdrawal Agreement, during which EU law continues to apply to 

the UK. The UK remains a part of the EU single market and 

the EU customs union. 

The EU’s freedom of movement, i.e. the right to live, work, 

study or have social security coverage in the EU and in the UK 

continues to apply in full during this period. 

The transition phase provides citizens as well as the business 

sector in particular with important planning certainty. 

Under the Withdrawal Agreement, the transition period may be 

extended once by up to two years; the decision on this must be made 

by 1 July 2020. 

The Withdrawal Agreement also creates legal certainty in key 

spheres for the time after the transition period, i.e. from 1 January 

2021 at the earliest: 

EU citizens living in the UK and UK citizens living in the EU 

will enjoy lifelong comprehensive protection of their rights; they can 

continue to live, work, study and enjoy social security in the UK and 

the EU respectively. You must register for this, however. You can 

find more information about this here. 

The special Protocol for Northern Ireland guarantees the 

integrity of the EU single market; at the same time, it ensures that 

there will be no controls at the border between Ireland and Northern 

Ireland and that the Good Friday Agreement remains fully in force. 

The Protocol provides that Northern Ireland will remain part of the 

UK’s customs territory but that all relevant rules of the EU single 

market will apply in Northern Ireland as will the Union Customs 

Code. The checks and collection of customs duties that this will 

entail will take place at the entry points to the island of Ireland in 

Northern Ireland. 

What is more, the UK’s financial obligations towards the EU are 

one of the points laid down in the Withdrawal Agreement. 

What happens next? 

The EU and the UK are now making full use of the transition 

period to negotiate their future relations. The EU wants to continue 

to have a close partnership with the UK. 

The Political Declaration on the future relationship agreed to by 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/verfassung/brexit/faqs-brexit.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2019%3A384I%3ATOC
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both sides flanks the Withdrawal Agreement and sets out the 

framework for negotiations on future relations between the EU and 

the UK. The declaration essentially envisages an economic 

partnership and a security partnership. 

In accordance with the Political Declaration, the 27 member 

states of the EU agreed on 25 February 2020 to the negotiating 

mandate for the European Commission, which is conducting 

negotiations on the future relationship between the EU and the UK 

on behalf of the member states. The negotiations on all areas covered 

by the mandate are scheduled to commence at the beginning of 

March. 

Where can I find more information? 

The European Commission answers questions, including the 

ones below, on its website: 

What is included in the Common Provisions of the Withdrawal 

Agreement? 

What has been agreed on citizens’ rights? 

What has been agreed on separation issues? 

What has been agreed on the governance of the Withdrawal 

Agreement? 

What has been agreed regarding the financial settlement? 

Protocol on Ireland/Northern Ireland 

What has been agreed regarding the Sovereign Base Areas in 

Cyprus? 

The Federal Ministry of the Interior, Building and Community 

lists questions and answers on the impact of the status rights of UK 

nationals in connection with Brexit on its Website. 

https://www.auswaertiges-

amt.de/en/aussenpolitik/europa/brexit-where-are-we-now-what-

next/2204138 

 

9 - What is in the deal? 

13.11.2019 - Article 

The agreement achieved in Brussels was an important step, even 

if the final destination has not yet been reached.© dpa-Zentralbild 

The Brexit negotiations reached another major milestone on 

17 October 2019. After the chief negotiators on both sides – the UK 

Government and the European Commission, which represents the 

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/guide-negotiations_en
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/guide-negotiations_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_104
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/verfassung/brexit/faqs-brexit.html
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/europa/brexit-where-are-we-now-what-next/2204138
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/europa/brexit-where-are-we-now-what-next/2204138
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/europa/brexit-where-are-we-now-what-next/2204138
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EU27 – had wrangled right to the last minute, the Heads of State and 

Government of the EU27 politically endorsed the Withdrawal 

Agreement and the Political Declaration on the future relationship 

between the EU and the UK at a meeting of the European Council. 

Two main documents   - The negotiations were not always easy, 

but the outcome remains a fair compromise on which both sides 

made concessions. Over the past two-and-a-half years, the European 

Commission’s chief negotiator, Michel Barnier, and his team have 

been working flat out on behalf of the EU27 and on the basis of the 

guidelines provided by the European Council to ensure a positive 

outcome to the negotiations. The agreement between the EU27 and 

the UK comprises two main documents: 

1. The Withdrawal Agreement 

The changes to the Agreement as compared to the text endorsed 

back in November 2018 concern the Northern Ireland Protocol, 

which ensures that the integrity of the EU single market and the 

Good Friday Agreement, in particular the continuation of the open 

border between Ireland the Northern Ireland, is maintained. To make 

this possible, the new Northern Ireland Protocol provides that 

Northern Ireland will remain part of the UK’s customs territory but 

that all relevant rules of the EU single market will apply in Northern 

Ireland and the Union Customs Code will apply. The checks and 

collection of customs duties this will entail will take place at the 

entry points to the island of Ireland in Northern Ireland. In this way, 

the Withdrawal Agreement safeguards the open border and thus the 

peace in Northern Ireland that was painstakingly achieved 20 years 

ago. 

The other provisions of the Withdrawal Agreement, which lays 

down the arrangements for the UK’s departure, remain unchanged. 

These include the following key aspects, which were of particular 

importance to us: under this agreement, there will be comprehensive 

protection of the rights of EU citizens who live in the United 

Kingdom and the rights of British citizens who live in the EU; they 

can continue to live, work, study and enjoy social security there. The 

UK’s financial obligations are also laid down in the agreement. In 

accordance with the European Council’s guidelines, the Court of 

Justice of the European Union will play an important role in 

monitoring and implementing the agreement. By agreeing a 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2020%3A029%3ATOC
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transition period until the end of 2020 (which can be extended once 

for up to two years), we have also created time for talks on the future 

relationship. This will provide the business sector and members of 

the public with important planning certainty. 

2. The Political Declaration 

The Political Declaration on the future relationship between 

the EU and the UK sets out the framework for future relations. The 

transition period laid down in the Withdrawal Agreement is to be 

used to formally negotiate the future relationship on the basis of the 

Political Declaration after the UK has left the EU. The Declaration 

essentially envisages an economic partnership and a security 

partnership. In the economic field, the goal is to conclude a 

comprehensive free-trade agreement. Given the geographical 

proximity and close economic ties between the EU and the UK, 

robust and wide-ranging agreements are to be concluded to ensure a 

level playing-field. As regards the security partnership, the aim is 

comprehensive and close cooperation in the field of internal and 

external security based on reciprocity. Through effective data 

exchange and cooperation in the fight against terrorism financing we 

will continue to ensure our citizens’ security. It is equally important 

that foreign policy cooperation continues to be as close as possible. 

The UK remains part of our community of shared values and action 

in Europe, and this Europe faces immense challenges at the 

international level. In view of this, we will continue to need the 

closest possible partnership with the UK. 

https://www.auswaertiges-

amt.de/en/aussenpolitik/europa/brexit-agreement/2166790 
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ا   االقتصادات العربية:  -ثالثا

 مشروع اقتصادي إصالحي إنمائي في لبنان: التوّجه نحو الشرق - 10

 2019األول   تشرين 7اإلثنين     زياد حافظ 

كل مقاربة لإلصالح االقتصادي تستند إلى رؤية سياسية. فالهندسة 

ا ال يمكن إغفاله. كما أن العالقة بين   االقتصادية المطلوبة ا سياسيا تعكس توّجها

قة عضوية، ال سيّما أن االقتصاد ليس إالّ السياسة السياسي واالقتصادي عال

ا، هو على  ولكن بلغة األرقام. والتوّجه السياسي المطلوب، خارجي ا وداخليا ا

مسؤولة عن  نقيض التوّجهات والسياسات المتّبعة منذ االستقالل والتي هي ال

أو إعادة الواقع االقتصادي القائم، وبالتالي ال بدّ من تغيير جادّ، وليس الترقيع  

تأهيل ما ال يمكن تأهيله. ال ندعو إلى إقامة اقتصاد اشتراكي يعتمد المركزية  

ا أن التجربة الصينية يجب درسها(، بل ندعو إلى في التخطيط والتن فيذ )علما

طاعات اإلنتاجية وخارج عن الطابع الريعي وغير بناء اقتصاد متوازن في الق

ا نحو منكشف تجاه الخارج، أي الغرب، والتوجّ  ا وسياسيا ا واقتصاديا ه جغرافيا

ظ على  الشرق. كما التوّجه نحو إعادة تأهيل القطاع العام وترشيده والحفا

ة  قّوامته وإلزام القطاع الخاص في تنفيذ مسؤوليّاته تجاه البيئة. في هذه الورق

ا   سنعرض أّوالا مقاربة مقتضبة للنظام االقتصادي القائم، ثم سنعرض ثانيا

صالح االقتصادي المطلوب، وثالثاا مالمح االستراتيجية لتحقيق  أهداف اإل

 اإلصالح 

 أوالا 

 بناني طبيعة النظام االقتصادي الل

يعاني لبنان من أزمة مزدوجة: فمن جهة هناك خلل نظامي طغى على  

ية، كما أن األزمة البنيوية أدّت بدورها إلى المزيد من الخلل في بنيته االقتصاد 

ئم. الخلل في البنية االقتصادية يعود إلى التركيز على قطاع خدماتي  النظام القا 

ت اإلنتاجية. أدّى هذا التركيز  ريعي وطفيلي في آٍن واحد على حساب القطاعا

حساب الشرائح الواسعة إلى تمركز الثروة في لبنان في يد مجموعة قليلة على  

مور ما يجعل  من الشعب اللبناني. وتتحّكم هذه الحلقة المفرغة بدينامية األ

 .الكالم التقليدي عن اإلصالح االقتصادي دون جدوى أو قابلية للتنفيذ 

ا بين   أشار الدكتور جورج قرم الى أن لبنان شهد منذ االستقالل تنافسا

 :مشروعين اقتصاديين 

ميشال شيحا، أي أن تكون َمهّمة لبنان  منبثق عن فكر  المشروع األول، -

الوساطة بين الدول العربية، التي كانت تفتقر إلى البنية التحتية والمالية  

لمستعمر  المطلوبة للقيام بمهامها التنموية عند حصول استقاللها من ا

https://al-akhbar.com/Author/1011
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األوروبي. كان التركيز في لبنان على نموذج معيّن من اقتصاد منعوت بالحّر، 

يرّكز على قطاع الخدمات، وإن كان على حساب القطاعات المنتجة التقليدية  

لصناعة. وكان النموذج االقتصادي المتّبع مرآة للصفقة السياسية،  كالزراعة وا

ا من حيث تّم االتفاق على التخلّي عن التبعي ا وفرنسا خصوصا ة للغرب عموما

ريا. لذلك كان »الدور جهة، في مقابل التخلّي عن المطالبة بالوحدة مع سو

 .رب الطبيعي« لالقتصاد اللبناني »الوساطة« بين العمق العربي والغ

المشروع الثاني، أطلقه الرئيس الراحل فؤاد شهاب، الذي حاول أن   -

عبر ترويج مفهوم التنمية المتوازنة. فكانت يصون بنية النظام السياسي القائم 

ريه، التي قامت بأّول وآخر مسح  بعثة »إرفد« الشهيرة تحت إشراف األب لوب

ي الغائب في النموذج شامل لالقتصاد اللبناني، مرّكزة على البعد االجتماع 

الشيحي. والجدير بالذكر أن النموذج التنموي والنهج السياسي لفؤاد شهاب 

المشروع القومي السائد في المنطقة العربية في الستينيات. إاّل أن ترافقا مع 

اللبنانية انقّضت على النهج الشهابي والنموذج التنموي بعد  البيوت السياسية 

ية القومية الضابطة لالنحرافات القومية  وغياب المرجع 1967هزيمة 

طفرة األولى  واإلقليمية. فعاد النموذج الشيحي، يبعثه إقفال قناة السويس وال

ية  الرتفاع أسعار النفط في مطلع السبعينيات، إلى أن انفجرت الحرب اللبنان

 .وقضت على النموذج الشيحي بصيغته القديمة

 
 أنجل بوليغان ــ المكسيك

بعد حقبة الحرب اللبنانية جاء اتفاق الطائف وأتى معه من يرّوج إلحياء  

ا  استرجاع مكانة لبنان كمركز  النموذج الشيحي لالقتصاد اللبناني، باغيا

التي حصلت في   خدماتي من طراز أّول من دون أن يعي المتغيّرات الجذرية

تكمل  المنطقة وفي العالم. فعلى صعيد المنطقة استطاعت الدول العربية أن تس 

بناء هيكلياتها التحتية وتستبدل الخدمات اللبنانية بخدمات غربية وشرقية نتيجة  

بالحرب األهلية. كما أن انفجار الثورة التكنولوجية في   غياب لبنان الُمنهك

بموجة العولمة التي قضت على مفهوم   المواصالت ووسائل النقل أتى
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خليج استطاعت أن تتجاوز ما  الوساطة االقتصادية بمفهومها التقليدي. فدول ال

كان يقدّمه لبنان لها، بل يمكن القول إنها أصبحت راشدة وعالمة بمصالحها  

ر محتاجة إلى »الخبرة« اللبنانية التقليدية. حاولت الحقبة الحريرية خالل وغي

ت أن تتجاهل تلك الحقائق حالمة باسترجاع مكانة لبنان كمركز  التسعينيا

اء البنية التحتية التي تؤّهله للقيام بذلك الدور، مراهنة  خدماتي يتطلّب إعادة بن

يوني مع اغتيال رئيس  على مشروع سالم في المنطقة رفضه الكيان الصه

لقطاع  . اكتفت السياسة الحريرية بالتركيز على ا1995وزراء كيانه عام 

العقاري والقطاع المالي وتسخير الدولة لخدمة القطاعين فقط، ما أسفر عن  

ا قياسية بالنسبة للناتج الداخلي حيث وصلت إلى مديون  ية عاّمة حقّقت أرقاما

150%. 

نظام االقتصادي اللبناني ضروري لتبيان الفارق  هذا العرض السريع لطبيعة ال

انق القائم. وهذا يدفعنا إلى تحديد  مع ما هو مطلوب للخروج من المأزق الخ

قرارات السياسية الضرورية،  األهداف، ثم االستراتيجية المطلوبة بما فيها ال

وإعادة االعتبار إلى فكر التخطيط المركزي الذي أثبت تاريخياا جدواه في 

ا، وإلى اإلجراءات المؤّسسية والعملية لتنفيذ العد  يد من الدول كالصين حاليا

 .الخطة

ا ثان   يا

 األهداف من اإلصالح االقتصادي 

الهدف األول، هو الخروج من المستنقع الذي يحيط بالنشاط االقتصادي 

اللبناني، والمضي في إعادة االعتبار إلى االقتصاد العيني الفعلي اإلنتاجي،  

 .لقطاعات اإلنتاجية كافة التي أُهملت منذ بدء العمل باتفاقية الطائفعبر دعم ا

نمية في مختلف المناطق، التي أُهملت بسبب  هو إعادة الت الهدف الثاني،

سياسات الحكومات المتتالية في حقبة جمهورية الطائف، بما فيها مناطق 

 .ثة الماضيةالشمال والبقاع التي تجاهلتها النخب الحاكمة خالل العقود الثال

الهدف الثالث، هو تقليص هجرة الطاقات الُمنتجة من عقول ومهارات، 

 .اد فرص لإلبداع واإلنتاجوإيج

الهدف الرابع، هو مقاربة الفوارق االجتماعية التي أوجدتها سياسات الريع  

والمحسوبية وإهمال الطبقات الوسطى والفقيرة. فال إصالح اقتصادي وال 

 .ال الواقع االجتماعي بين مكّونات الشعب في لبنانتنمية ممكنة مع إهم

االقتصادي تجاه الخارج  الهدف الخامس، هو تخفيف االنكشاف

ا   .التبعية للغرب وخصوصا

ا الهدف الخامس، تتطلّب اتخاذ سلسلة من  هذه األهداف، وخصوصا
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الخيارات والسياسات التي تُنهي التبعية للريع وللخارج الغربي وال سيّما  

سات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وبحيث تعتمد المؤسّ 

جديدة على سياسة التشبيك العربية )سوريا، العراق، األردن، السياسات ال

مرحلة الحقة الدول العربية في شمال أفريقيا   فلسطين عند التحرير، وفي 

ران، تركيا(  والجزيرة العربية( واإلقليمية )الجمهورية اإلسالمية في إي

ة  والدولية )الكتلة األوراسية وأفريقيا )جنوب أفريقيا(، وأميركا الجنوبي

كـ)فنزويال، البرازيل وكوبا(. فلبنان ال يستطيع أن يحقّق شيئاا خارج إطار  

ك العربي واإلقليمي، وهذا تحّول كبير وجديد في الذهنية المطلوبة من  التشبي

 .النخب الحاكمة

ا   ثالثا

 اإلصالح االقتصادي استراتيجية

، إعادة بناء المحاور األساسية: هيكلة الدَّْين العام، استخراج النفط والغاز

وّجه للشرق للتمويل والتقنية،  البنية التحتية. كيف؟ عبر الترشيد والتشبيك، والت

 .وإعادة االعتبار إلى التخطيط المركزي

لى أولويات في مالحظات تمهيدية: تعتمد االستراتيجية سياسة التركيز ع 

 .المدى المنظور، ثم في المدى المتوّسط وفي المدى الطويل

كبر يقع على عاتق الدولة. فالقطاع الخاص، ن العبء األمن الواضح أ 

ا البديل الفعلي عن  على الرغم من االدعاءات بحيويته وإبداعه، لم يكن يوما

وجود القطاع العام،  القطاع العام والدولة. فال فعالية للقطاع الخاص من دون 

حيث ينظر القطاع الخاص إلى »واجبات« الدولة من دون التكلّم عن  

 !جباته« هو»وا

الدولة، عبر القطاع العام، لها مسؤولية تأمين البنية التحتية من شبكة  

طرقات ومواصالت وتواصل وطاقة. يستطيع القطاع الخاص عبر المبادرات 

تثمار المنتج بدالا من المضاربات في  الفردية أو الشركاتية القيام باالس

دون مجهود ومخاطرة. القطاعات العقارية والمالية بغية تحقيق الربح من 

ا نداءات الفعاليات االقتصادية إلى إجراء »إصالحات«  )في  ونستغرب دائما

معظمها نداءات للخصخصة!( من دون أن تقدّم رؤية متكاملة للبنية 

نان ومن دون تحديد المسؤوليات والموجبات. االقتصادية واالجتماعية في لب

ا  تلك التي تتعارض مع فأين مسؤولية وموجبات القطاع الخاص وخصوصا

 البيئة الطبيعية واالجتماعية؟ 

 ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها؟ 

 :األولويات في المدى المنظور -1
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الدولة  المدى المنظور هنا هو فترة ال تتجاوز السنتين. وإذا كان ال بدّ من

ن  أن تقوم بمسؤوليّاتها اإلنمائية والتنموية فعليها أن تحّرر مواردها المالية م 

مليار دوالر   100و 85عبء الدَّْين العام. تتراوح التقديرات للدَّْين العام بين 

ا   لطرق االحتساب، ما يجعله في المرتبة الثالثة في العالم من حيث نسبة  وفقا

%. بلغت الموازنة العاّمة ما  150الداخلي والذي يتجاوز  الدَّْين العام إلى لناتج  

غت خدمة الدَّْين )أي الفوائد ورأس المال  مليار دوالر، بينما بل 16يوازي 

ما يوازي أكثر من نصف  ، وهو 2018مليارات دوالر لعام  8،9المستحق( 

 !الموازنة، هذا إذا صّحت األرقام المتداولة

ازي نصف ميزانيتها على خدمة دَْين  فهل يجوز أن تصرف الدولة ما يو

ية الحاملة لسندات الخزينة؟  عام ال تستفيد منه إالّ القلّة، أي المصارف اللبنان 

مالي الموازنة، % من إج10إن إعادة هيكلة الدَّْين لتضحى خدمته ال تتجاوز 

ما يتيح الفرصة للدولة للقيام بمشاريع استثمارية طويلة المدة، كإعادة تأهيل 

المرافق الحيوية أو مشاريع جديدة تمّكن القطاعات اإلنتاجية كالزراعة  بعض  

ن قدرتها التنافسية. على أن تكون هذه المشاريع في شبكة  والصناعة وتزيد م

بط مختلف المناطق بعضها ببعض وتشبّك  المواصالت كسكك الحديد التي تر

ردن والعراق العالقة مع الداخل المشرقي العربي وحتى اإلقليمي كسوريا واأل

من جهة والجمهورية اإلسالمية في إيران وتركيا من جهة أخرى. أّما على 

عيد الداخلي، فتعدّ شبكة النقل المشترك الشعبي ضرورة ملّحة تستدعي  الص

كك الحديد والباصات وما يعادلها من مواصالت محّركة إعادة تأهيل شبكة س

 .بالكهرباء أو الغاز

إعادة هيكلة الدَّْين العام لتخفيض حجم خدمته إذاا، تكمن األولوية في 

ا. وهناك سيناريوات عدّة % من الموازنة الع10السنوية إلى أقل من   اّمة سنويا

سنة أو أكثر    25تلة واحدة مدّتها  إلعادة الهيكلة تتناول توحيد الدَّْين العام إلى ك

أن العبء  وبفائدة مخفّضة ال تتجاوز معدّل التضّخم إالّ بنسبة بسيطة. نعي

األكبر سيكون على المصارف اللبنانية التي استفادت ألكثر من عقدين من  

مرتفعة وربوية ومن ثبات سعر صرف العملة اللبنانية من دون أي  فوائد 

 .مخاطر تحّملتها المصارف

أما المواطن اللبناني فال مسؤولية عليه من تحّمل عبء إعادة هيكلة الدَّْين،  

الل العقود الماضية، ألن الدَّْين العام ُصرف لتسديد دَْين الذي لم يستفد منه خ

بفوائد مرتفعة جدّاا وآلجال قصيرة جدّاا لتمويل عام سابق تّم االقتراض به 

لكهرباء والماء على سبيل المثال(.  مشاريع طويلة المدى، والتي لم تنجز )ا

الفت أبسط وهنا ال بدّ من فتح تحقيق قضائي حول جدوى تلك السياسات التي خ
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معايير علم االقتصاد والمال، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك المساس بسالمة  

 .صاد الوطنياالقت

 :وترافق إعادة هيكلة الدَّْين عملية ترشيد نفقات الدولة عبر

أوالا، منع الهدر المالي الناتج عن استباحة أصول عائدة للدولة لمصالح  -

 .خاّصة تحميها قوى سياسية

ا،  -  .عدم اإلسراف في اإلنفاق إالّ ضمن الضرورة القصوىثانيا

جور وتعويضات نهاية الخدمة، الموضوع ال يعني تخفيض الرواتب واأل

مراكز الهدر واإلسراف وهي عديدة ال مجال لتعدادها كنفقات السفر    بل يعني

 .للمسؤولين وحاشياتهم على سبيل المثال

ا ترشيد سياسة االقتراض بشكل  عام، واالرتكاز على  هذا يعني أيضا

ْين العام داخلي االقتراض بالليرة اللبنانية، وليس بالعمالت األجنبية. وطالما الدَّ 

تبع لبنان  فإن إمكانية التدّخل في السيادة اللبنانية تبقى محصورة. ال يجب أن ي

ا للمؤّسسات الدولية. كما أن االقتراض  ا كلّيا مسيرة اليونان الذي أصبح خاضعا

 .ترن بمشاريع محدّدة وليس بشكل عام لتمويل اإلدارةيجب أن يق 

 هي إعادة تأهيل قطاع الكهرباء عبر  األولوية الثانية في المدى القصير،

التفاهم مع شركات صينية أو إيرانية، عرضت بناء محّطات لتوليد الكهرباء 

من دون تحّمل الدولة اللبنانية عبء البناء. ويكون ذلك على قاعدة »بناء ثّم  

إدارة تّم تسليم«، أي أن يُعطى للشركة امتياز استثمار المحّطات لفترة تستطيع  

استثمارها. وكذلك األمر بالنسبة لمحّطات المياه التي يجب إعادة  استرجاع 

ا للخّطة   ا للدولة  تأهيلها وفقا نفسها. المهم هنا أن تبقى المرافق االستراتيجية ملكا

ا لمعايير تضعها الدولةاللبنانية، ولكن بإدارة القطاع الخ  .اص وفقا

از ضمن فترة ال  األولوية الثالثة، تكون في مباشرة استخراج النفط والغ

تمّكنها من المباشرة في تنفيذ مشاريع  تتجاوز السنة لتوفير السيولة للدولة، 

إنمائية متوّسطة وطويلة األجل، كما تساهم في خدمة الدَّْين العام بعد إعادة 

 .هيكلته

ية الرابعة، هي إعادة العالقات مع سوريا وتفعيل االتفاقات األولو 

نية. فسوريا هي الرئة التي يتنفّس من خاللها االقتصادية والعسكرية واألم

اقتصادية كبيرة في اإلقليم عند لبنان، كما أنها ستكون مركز انطالق نهضة 

ناني  بدء إعادة اإلعمار. والتشبيك مع سوريا ضرورة حيوية لالقتصاد اللب

 .ناهيك عن االعتبارات السياسية

 :األولويات على المدى المتوّسط  -2

سبع سنوات. في خالل تلك الفترة تباشر  هو بين ثالث و المدى المتوّسط
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الدولة في تنفيذ مشاريع تطوير شبكة سكك الحديد في البالد بغية ربط المناطق  

لمدن الكبرى. بعضها ببعض، وبغية تخفيف العبء السّكاني عن العاصمة وا

كما أن تلك الشبكة ستخلق فرص عمل يستفيد منها المواطن. بإضافة إلى شبكة  

سّكة الحديد، تقوم الدولة بإنشاء وسائل نقل مشترك داخل المدن لتخفيف  

ا للتخفيف من  استعمال السيّارا ت الخاصة. وهذه الوسائل تكون مسيّرة كهربائيا

 .واحيها والمحاور الرئيسية داخلهاالتلّوث. وتلّف هذه الشبكة العاصمة وض 

في تحسين جباية   األولوية الثانية على المدى المتوّسط، هي االستثمار

ا للقوانين الموجودة،  ا فيما يتعلّق بضريبة القيمة  الضرائب وفقا وخصوصا

بلغ عدد المتهّربين من االشتراك في دفع ضريبة   2014المضافة. ففي عام 

ا لما   20أفراد ما يوازي  القيمة المضافة من شركات و ألف مشترك، وذلك وفقا

شة قناة »الجديد«. بغّض النظر  صّرح به الوزير السابق فادي عبود على شا

 .من ضبط الخلل عن دقّة تلك التقديرات التي قدّمها عبود فال بدّ للدولة

ا للتعاونيات، التي   األولوية الثالثة، هي إعادة األموال المصادرة عشوائيا

ترزح تحت وطأة الشّح المالي الناتجة عن قرارات حكومات سابقة  ال تزال

س شورى الدولة لصالح التعاونيات. وتفعيل  وعن عدم تنفيذ أحكام مجل 

 .صاحب الدخل المحدود التعاونيات ضروري للمستهلك اللبناني وخصوصاا 

األولوية الرابعة، هي إعادة االعتبار للتخطيط المركزي والتنسيق بين  

المال واالقتصاد في ما يتعلّق بالمشاريع االقتصادية. مجلس اإلعمار وزارات  

ة التخطيط لم يستطع أن يقدّم رؤية متكاملة للتنمية  الذي حّل مكان وزار

لبنان. اختصرت مهّمته في إعداد مشاريع  االقتصادية واالجتماعية والبيئية ل

بيئي لها. ويترافق  غير مترابطة وغير منّسقة وغير معنية بالبعد االجتماعي وال

ار مع إعادة االعتبار للتخطيط المركزي، إعادة النظر في الطاقم الذي أد 

ا مع توّجهات الدولة وليس   السياسات المالية والنقدية في لبنان ليكون منسجما

 .العكس

األولوية الخامسة، تكمن في فّك االرتباط بالدوالر، ال سيّما أن الشريكين  

 .نان هما الصين واالتحاد األوروبيالتجاريين األكبرين للب 

سياسات المتّبعة  التوّجه السياسي المطلوب هو على نقيض التوّجهات وال 

تغيير جادّ وليس الترقيع أو إعادة تأهيل ما   منذ االستقالل، وبالتالي ال بدّ من

 ال يمكن تأهيله 

فليس هناك من مبّرر اقتصادي لربط الليرة اللبنانية بالدوالر، إالّ  

ا اليوم. اعت  ا للقّوة لم يعد قائما بارات سياسية كانت تعكس في الماضي ميزانا

الشرق مع الحفاظ على عالقة مع االتحاد األوروبي هو التوّجه  فالتوّجه نحو 
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رتباط بالدوالر يخفّف من وطأة العقوبات األميركية  المستقبلي الحتمي. وفّك اال

لكيان الصهيوني. من جهة  على لبنان طالما أن لبنان يحضن المقاومة ضد ا

اا عن تفاقم  أخرى، النظام المصرفي القائم في لبنان، وإن كان مسؤوالا مباشر

ميركية الدَّْين العام، إالّ أنه مستهدَف من قبل الكيان الصهيوني. فالعقوبات األ

المفروضة بحجج واهية تستهدف متانة النظام المصرفي اللبناني وهي مؤامرة  

من القرن الماضي في استهداف بنك انترا والتدمير   بدأت في الستينيات 

 .الممنهج للنظام المصرفي

التفكير في خصخصة بعض مرافق الدولة  االنتهاء منأخيراا يجب 

االستراتيجية كالكهرباء والمياه ومطار بيروت. كما ندعو إلى تفعيل دور  

ودة مع الشركة الوطنية للنفط والغاز الذي تّم تجاوزها باالتفاقات المعق

 .الشركات األجنبية

 :األولويات على المدى الطويل  -3

دة إنتاجية  احية هناك ضرورة لترسيخ قاعاألولويات هنا مزدوجة. من ن

عينية في الزراعة والصناعة وبعيدة عن حيثيات االقتصاد الريعي الطفيلي، 

ومن جهة أخرى ضرورة القيام بتنمية متوازنة في القطاعات اإلنتاجية وفي  

مناطق اللبنانية على حد سواء. وهذا يتطلّب إعداد خطط تنموية رباعية أو  ال

األهداف لكل سنة، ولكل قطاع ولكل منطقة. وهذه الخطط تبدأ  خماسية، تحدّد  

ا من اليوم حيث لن تظهر نتائجه  .ا إالّ بعد فترة طويلة نسبيا

ا   رابعا

 العوائق 

لطائفية، وضمن تلك التركيبة  تكمن العوائق على الصعيد اللبناني في التركيبة ا

والتركيبة  المصالح الضيّقة لفعّاليات داخل الطوائف وعابرة للطوائف. 

ا  ا، ماليا ا، اقتصاديا ، السياسية غطاء فعّال للفساد على المستويات كافة )سياسيا

ا(. كما أن التركيبة السياسية منذ االستقالل ارتبطت   ا وبيئيا ا، ثقافيا اجتماعيا

ا بالتبعية شبه ا لمطلقة للغرب ولوكالء الغرب في المنطقة. فالتوّجه شرقا

 .يصطدم بهذا الواقعللخروج من المأزق االقتصادي س

على الصعيد اإلقليمي العربي، لن يرضى وكالء الواليات المتحدة بتوّجه  

ا يبتّزون بها   ا للمساعدة االقتصادية. وال يزال الوكالء يملكون أوراقا لبنان شرقا

نية كالتهديد بالتضييق على اللبنانيين الذين يعملون في دولهم أو  النخب اللبنا

 .حتى طردهم

فال الواليات المتحدة وال فرنسا الدولة المستعِمرة  د الدولي،على الصعي

ا ستقبالن بالتوّجه إلى الشرق. وال تزاالن تملكان   )بكسر الميم الثانية( سابقا
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ا تستطيعان ابتزاز النخب الح  .اكمةبدورهما أوراقا

إذاا، في مطلق األحوال هناك ضرورة لمقاومة اقتصادية للتدّخالت 

تصاد اللبناني وتوّجهاته. فال فرق بين مقاومة المحتّل  الخارجية في االق 

 .قرار االقتصادي واالجتماعيلألرض ومقاومة المحتّل لل

كاتب وباحث اقتصادي وسياسي األمين العام السابق للمؤتمر القومي  *

 العربي 
https://al-akhbar.com/Issues/277417/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-
%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A-

%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC-%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1 
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 مستعجلة 

مجمل الفئات االجتماعية من غير موظفي الدولة ستعاني وال وجود ألي  

 تدابير لحل األزمة 
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 اقفال تام في النجف بسبب كورونا )غيتي( 

ا بعد آخر، ويبدو أن انعكاساتها تجاوزت   تتفاقم أزمة فيروس كورونا يوما

االقتصاد بطريقة ال تقل ضراوة، حيث بدأت األزمة الصحية لتدخل على 

وى الحكومي  زمة واضحة في العراق، ولم يقتصر تأثيرها على المستبوادر األ

من خالل زيادة عجز الموازنة نتيجة انخفاض أسعار النفط فحسب، بل 

انعكست على جميع المصالح االقتصادية على جميع األصعدة وتحديداا القطاع  

نذر بإشكالية إضافية قد تواجه المجتمع العراقي في الخاص واألفراد، ما ي

 الفترة القليلة المقبلة. 

ولعل ما قد يزيد األزمة خطورة، اعتماد االقتصاد العراقي على النفط 

كمرتكز أساسي في الموارد العامة للدولة، ويعد االقتصاد أحد أبرز أوجه 

ح المواطنين في بلد القياس لالرتدادات التي تسبب بها الوباء، إذ تعطلت مصال

ب فرص العمل في الجهاز الحكومي، فضالا يعاني زيادة معدالت الفقر وغيا

دد كبير من مواطنيه على الدخول اليومي، التي باتت منعدمة  عن اعتماد ع

نتيجة الحظر اإلجباري للتجوال، مع عجز حكومي شبه تام عن توفير تدابير  

https://al-akhbar.com/Issues/277417/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC-%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1
https://al-akhbar.com/Issues/277417/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC-%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1
https://al-akhbar.com/Issues/277417/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC-%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1
https://al-akhbar.com/Issues/277417/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC-%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1
https://al-akhbar.com/Issues/277417/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC-%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1
https://al-akhbar.com/Issues/277417/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC-%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1
https://al-akhbar.com/Issues/277417/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC-%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/113331
https://twitter.com/AhmedHu98725131?s=20


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

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

 ــ 31ــ 

واألفراد، نتيجة شحة موارد حقيقية من شأنها الحد من خسائر الشركات 

 الموازنة. 

 ك المركزي إعفاءات البن

وفي سياق محاوالت التخفيف من حدة األزمة االقتصادية، أعلن البنك  

المركزي العراقي، تأجيل استيفاء األقساط المترتبة عن المستفيدين من  

 مبادراته الخاصة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة ثالثة أشهر.

ن "تأجيل  وقال محافظ البنك المركزي العراقي علي العالق في بيان، إ

المصرف العقاري  االستيفاء يكون لمدة ثالثة أشهر ويشمل ذلك قروض

وصندوق اإلسكان الممولة من البنك المركزي"، مؤكداا عدم ترتب أية زيادة  

 بالفوائد نتيجة هذا التأجيل". 

ت المصارف المختلفة لغرض  وتابع أن "المشاورات مستمرة مع إدارا

لها في ما يخص األنواع األخرى من  اتخاذ اإلجراءات المناسبة من قب

 القروض". 

في المقابل، أوضح مدير المكتب اإلعالمي للبنك المركزي العراقي أيسر  

ا بقيمة خمسة مليارات دوالر، نحو أربعة منها   جبار أن "البنك أطلق قروضا

الصناعي والزراعي والعقاري وصندوق    للمصارف القطاعية وهي المصرف

 ارف الخاصة لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة". اإلسكان، ومليار للمص

وأضاف لـ"اندبندنت عربية"، "وافق البنك على تأجيل سداد القروض 

لمدة ثالثة أشهر، ودعا وزارة المالية إلى تأجيل استيفاء قروض األفراد"، 

ا أن "المصارف الحكومية   ستؤجل سداد القروض، أما المصارف الخاصة مبينا

 بول أو الرفض".فلها الحرية بالق 

ولفت أن "البنك المركزي قد يتخذ إجراءات تدعم المصارف الخاصة في 

 مواجهة األزمة، مقابل دعوتها لتأجيل سداد القروض". 

 أزمة مركبة 

االقتصادية  من جانبه، يرى االختصاصي المالي محمود داغر أن "األزمة  

ا مركبة وتتمثل بظهور فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط، وتشك ل مأزقا

تشكيل حكومة  للبنية االقتصادية في العراق"، مشدداا على ضرورة "اإلسراع ب 

 وقيام موازنة وإيجاد حلول للتصدي لألزمة". 

ويضيف في حديث لـ "اندبندنت عربية"، "اإلشكالية الكبرى ستواجه  

ص، حيث أن عدم إقرار الموازنة يؤدي لتعطيل االستثمارات القطاع الخا

ا أن "حظر التجوال له أثر كبير على أنشطة هذا القطاع". الخاصة"، الفت   ا

وتابع أن "البنك المركزي وجه حزمة لدعم مشاريع القطاع الخاص بنحو  
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 مليارات دوالر، لكنها للتحفيز وليست لتعويض الخسائر". 5

لبنك المركزي األدوات في ما يتعلق بعمله، لكنه وأشار إلى أن "لدى ا

ومؤسسات أخرى متعطلة لعدم إقرار الموازنة  يتطلب جهداا من وزارات 

 العامة".

 موازنة طوارئ 

في السياق ذاته، قال مستشار رابطة المصارف الخاصة سمير النصيري،  

ن  إن "العراق يمر باألزمة بشكل مختلف عن أغلب دول العالم ألنه يعاني م 

  في المئة،   60وضع اقتصادي حرج نتيجة هبوط أسعار النفط بنسبة تجاوزت  

ا كونه يعتمد على النفط في رفد نحو  في المئة من الموازنة   93خصوصا

ا أن "هذا الهبوط يحتم على الحكومة إعادة هيكلة الموازنة ال سنوية"، مبينا

 طوارئ".  وإجراء التعديالت في بنودها بما يخدم الظرف الحالي كموازنة

يتخذ   وأضاف لـ"اندبندنت عربية"، "اعفاءات البنك المركزي تتطلب أن

نشاط نتيجة  إجراءات لغرض مساعدة القطاع المصرفي الخاص، ألنه بال 

حظر التجوال، ما تسبب بخسائر"، مشيراا إلى أن "الوضع الحالي يتطلب أن  

تفرض على يقوم البنك المركزي بسماح ومرونة في موضوع الغرامات التي  

ا في فترة الثالثة المصارف لمخالفتهم تعليمات سابقة من خالل تأجيلها أو إيقافه

ا أن تتم مطالبة الحكومة والهيئة   أشهر المقبلة". ولفت أن "من الضروري أيضا

العامة للضرائب بإعفاء أصحاب المصالح الخاصة والشركات والمصارف  

وتابع أن "مشاوراتنا  .الخاصة من فرض الضرائب خالل الفترة ذاتها"

 لحكومة لتدارك األزمة".مستمرة مع الجهات الرسمية مع البنك المركزي وا

 إمكانات غير متوافرة

من جانبه، قال الخبير االقتصادي ماجد الصوري، إنه "ال وجود لألموال 

وال لسياسة واضحة أو إجراءات اقتصادية متكاملة إزاء األزمة الحالية، فضالا 

األزمات السياسية على إقرار الموازنة التي ال تستطيع أن تغطي  عن انعكاس  

 كاليف التشغيلية من رواتب وأجور في الجهاز اإلداري للدولة". حتى الت

وأضاف لـ "اندبندنت عربية"، "كانت هناك رغبة لتعويض خسائر  

القطاع الخاص، إال أن اإلمكانات غير متوافرة والموارد المالية بأزمة كبيرة،  

 كون النتائج كارثية إذا استمرت األزمة بهذه الطريقة".وست

ماعية من غير موظفي الدولة ستعاني وال  ل الفئات االجتوتابع أن "مجم 

 وجود ألي تدابير لحل األزمة، لعدم توافر اإلمكانات". 

وعن إجراءات البنك المركزي، بيّن الصوري أن "تلك اإلجراءات 

ها بالمقابل ستتسبب بتعّسر في النظام ستؤدي للتخفيف عن المقترضين، لكن
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ا إلى  أنها "إجراءات اضطرارية قد تساعد في  المصرفي بشكل عام"، الفتا

 لبعض فئات القطاع الخاص".  التخفيف بشكل طفيف من حدة األزمة

وأشار إلى أن "التدابير الالزمة هي إعفاء من الضرائب وتكاليف الكهرباء  

ليف اإلنتاج، وبالنسبة لألفراد يجب تعزيز ومدخالت اإلنتاج للتقليل من تكا

عمل على مسألة الضمان االجتماعي للفقراء البطاقة التموينية وسرعة ال

ا "من غير الممكن تحقيق ذلك في الوقت وأصحاب الدخل المحدود"، مردف ا

 الحاضر، والوضع العام متجه إلى تدهور كبير". 

 إجراءات ترقيعية 

ن، فرأى أن "المحنة التي تمر بها البالد أما الخبير الصناعي باسم أنطو

اض أسعار النفط وتعطل الموازنة، ستنعكس من انتشار وباء كورونا وانخف

ا على القطاع الخاص بشكل   ماليين مواطن    8رئيسي، حيث أن هناك نحو  سلبا

يعملون في هذا القطاع من دون ضمان اجتماعي أو تقاعد ويحصلون على  

ا بيوم". لـ"اندبندنت عربية"، "قطاعات عدة تأثرت نتيجة   وأضاف  قوتهم يوما

صيب قطاع السياحة والنقل بشلل كامل وتضررت األزمة الحالية، حيث أ

ووصف اإلجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة األزمة بأنها   كثيراا".

ا أن "تأجيل دفع القروض ال يكفي، ولن يفيد طبقات أخرى   "ترقيعية"، مبينا

إلى أن "من المفترض تقليص النفقات الحكومية وفتح  وأشار  متضررة"

ية االجتماعية لذوي الدخول الواطئة، لكنها مسألة  صندوق في شبكة الحما

ا". وتابع أن "البطاقة التموينية عاجزة ومشلولة وال تشتمل   ليست سهلة حاليا

سوى على أربع فقرات، ومن الممكن اللجوء للتعويض المالي للتخفيف من  

 لمواطنين اليومية".معاناة ا

محافظات، مع وفرضت السلطات العراقية حظراا للتجوال في عموم ال

ة التخوف من انتشار وباء فايروس  فرض غرامات مالية على المخالفين نتيج 

كورونا في البالد، إال أن ذلك خلَّف تذمر عدد كبيٍر من المواطنين المعتمدين  

هؤالء    في دخولهم على األجر اليومي، مع غياب أي إجراءات حكومية تعوض 

 المتضررين.
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https://www.independentarabia.com/node/105091/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/105091/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D9%84%D8%A9
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 لى حافة كارثة مالية العراق ع -  11

 الدولة في حالة "إنكار" واتجاه صوب تدابير تقشفية 

 13:15 2020مارس  19الخميس   (أ.ف.ب ) 

االحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة  تدابير تقشفية ستعيد تجديد 

 )غيتي( 

اض أسعار الخام والمراوحة السياسية، وتقلص النيات الدولية  انخفبين 

إلنقاذه ووباء كورونا المستجد، يقف العراق على حافة كارثة مالية قد تدفعه 

 إلى تدابير تقشفية وتعيد تجديد االحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة.

راء  المسؤولين متفائلون بشكل غريب، وهو ما يصفه الخب لكن يبدو أن

توقع ألسعار النفط سيكلف العراق بأنه حالة "إنكار" نظراا إلى أن االنهيار الم 

 ثلثي دخله الصافي العام الحالي.

دوالراا   26وانخفضت أسعار خام برنت األسبوع الحالي إلى : خام برنت 

، في أعقاب تضرر  2003األدنى منذ عام للبرميل الواحد، وهو المستوى 

ط بسبب تفشي فيروس كورونا، وحرب األسعار بين  الطلب العالمي على النف

 سيين السعودية وروسيا. المنتجين الرئي

في المقابل، يقول رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن العراق الذي 

ا  في المئة من إيراداته س 90تشكل عائدات النفط أكثر من  يواجه "ضغوطا

 اقتصادية هائلة".

  3.5عادة فط في منظمة "أوبك"، ويصدر والعراق ثاني أكبر منتج للن 

ا.   مليون برميل يوميا

  56على سعر متوقع قدره    2020اعتمد العراق في مسودة ميزانيته للعام  

دوالراا للبرميل. ومع انخفاض األسعار، سينخفض صافي دخل العراق بنسبة  

ا قدره في المئة هذ  65   4ه السنة، مقارنة بالعام الماضي، مسبباا عجزاا شهريا

ية عمل  مليارات دوالر مخصصة فقط لدفع الرواتب والحفاظ على استمرار

 الحكومة. 

ويلفت بيرول إلى أنه "في األزمة الحالية، سيعاني العراق لتتعدى عائدات 

ول عاجلة".  مليار دوالر شهرياا"، مناشداا المسؤولين إيجاد "حل 2.5النفط 

 بل االنخفاض األخير.دوالراا للبرميل ق 30ويستند هذا التوقع إلى سعر  

من جهة ثانية، يقول مسؤولون عراقيون كبار  :سبل خفض التكاليف

لوكالة الصحافة الفرنسية، إن وزارتي المالية والنفط والبنك المركزي العراقي 

 العثور على تمويل. والمصارف المملوكة للدولة، تبحث سبل خفض التكاليف و

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/57226
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/57226
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لعالق للوكالة أن "هناك  ويوضح محافظ البنك المركزي العراقي علي ا

ويضيف "أعتقد أن أسعار النفط بهذا المستوى   ليس شديداا".بعض القلق، لكنه  

لن تدوم طويالا. ال نتوقع ارتفاعات كبيرة، لكن بالمستوى الذي يؤمن الحجم  

ما زالوا يراجعون عن كثب مسودة ويرى العالق أن المسؤولين   المطلوب".

أكبر ميزانيات العراق على اإلطالق بحوالى  ، وهي واحدة من  2020ميزانية  

 مليار دوالر.  137

في المئة منها للرواتب وتكاليف أخرى، مع إنفاق  75وخصص أكثر من 

 المتبقي على االستثمارات الرأسمالية. 

مليار   47إلى    2019م  مليار دوالر في العا  36وقفز إجمالي الرواتب من  

موظف جديد السترضاء الشارع   ألف 500دوالر العام الحالي، بعد تعيين 

 المنتفض منذ أشهر. 

وتوظف الحكومة نحو أربعة ماليين عراقي، وتدفع رواتب ثالثة ماليين  

 منهم، والرعاية االجتماعية لمليون موظف. 

ن تغطية الديون  يوضح العالق أنه "بناء على مؤشراتنا األولية، سنتمكن م 

خدمات التي "تنقصها الكفاءة الخارجية والرواتب"، يتم تقليص اإلعانات وال

لكن إلغاء أي منافع في وقت االنكماش االقتصادي العالمي يمكن    االقتصادية".

يلفت إلى أن الخيارات األخرى تشمل    أن يعيد الناس إلى الشوارع بزخم أكبر.

العراقي من الحسابات في المصارف استعادة "تريليونات" من الدينار 

الوزارات لسنوات من فائض األموال، وإصدار المملوكة للدولة، حيث خزنت  

وأضاف محافظ البنك   ة جدولة مدفوعات الديون الداخلية.سندات للناس وإعاد 

ا مع صندوق النقد الدولي، لكن مع   المركزي أن محادثات جديدة جارية أيضا

 شكيل حكومة جديدة، يبدو أنها لن تثمر. عدم إقرار ميزانية وعدم ت

صول على قروض خارجية  قيمة العملة، أو الح  ال تخطط الحكومة لخفض 

جديدة، أو وقف المدفوعات لشركات النفط العالمية، والتي تبلغ قيمتها مليار 

ا. وكان العالق متفائالا بأن تدفع الضغوط الحكومة إلى إدخال  دوالر شهريا

نتظارها، قائالا إن "الضربة التي ال تكسر ظهرك، إصالحات مالية طال ا

 تقويك". 

في المقابل، يعترف بعض المسؤولين بشكل غير علني بأنهم  : اؤل تف  عدم

 ال يشاركون العالق تفاؤله.

ويصف أحد كبار المستشارين العراقيين الوضع بأنه "أزمة خطيرة"، فيما  

الميزانية في بلد صنفته منظمة  يقول آخر إنه سيكون من المستحيل تقليص 

في الئحة الدول األكثر فساداا في  الشفافية الدولية في المرتبة السادسة عشرة
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 العالم.

ويقول المستشار إن "بعض الوزراء يعارضون التخفيضات ألنه سيخترق  

ويضيف أن الحكومة تفترض أن أسعار   شبكات المحسوبية الخاصة بهم".

خالل شهرين، وهو ما لم تتوقعه وكالة الطاقة  النفط ستعود إلى طبيعتها 

 الدولية.

معهد الدراسات اإلقليمية   أحمد الطبقشلي من في سياق متصل، يلفت 

 والدولية ومقره العراق أن "وضع الرأس في الرمال ليس سياسة".

  2014وعلى الرغم من أن العراق واجه انهياراا في األسعار في عامي 

تراجع الكبير الحالي في الطلب العالمي، ال سيما ، إال أنه لم يشهد ال2016و

 س كورونا، المستورد الرئيسي للعراق.من الصين المنكوبة بفيرو

،  2014واالعتماد على المجتمع الدولي أقل ديمومة مما كان عليه في العام  

عندما كانت القوى العالمية حريصة على مساعدة العراق في محاربة تنظيم  

ي إن العراق قد يضطر للجوء الى احتياطيات تبلغ قيمتها يقول الطبقشل  داعش.

ا تخفيض الرواتب  مليار دوال  60نحو   ر لتغطية العجز، لكن سيتعين عليه حتما

ا.وربما االقتراض دو وحتى لو استقرت األسواق في نهاية المطاف، فإن   ليا

 النفط العراقي سيعاني للمنافسة مع وفرة المنتج السعودي.

قشلي أن "هناك تعديالت مؤلمة نحتاج إلى القيام بها اآلن، لذا يعتبر الطب

 حفادنا". ال أن نتركها أل 
https://www.independentarabia.com/node/103741/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1

%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-

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

 

هل يفلت اقتصاد مصر من قبضة كورونا مع خطة التحفيز   -  12

 "المفاجئة"؟ 

محللون: القرارات تدعم القطاع الخاص واالستهالك المحلي وتقلص  

 عجز الموازنة 

  صحافي مختص في الشؤون االقتصادية خالد المنشاوي

 15:49  2020مارس   18عاء األرب

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خالل اجتماع مع رئيس الحكومة  

 وبعض الوزراء )أ.ف.ب(

قال محللون ومتخصصون اقتصاديون إن اإلجراءات التي أعلنتها  

https://www.independentarabia.com/node/103741/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/103741/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/103741/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/103741/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/103741/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/103741/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
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صاد، جاءت أقل من طموحات الحكومة المصرية في إطار خطة تحفيز االقت

لمصرية التي انهارت بشدة خالل الفترة المستثمرين والمتعاملين في السوق ا

اءت القرارات متأخرة، ومن ناحية أخرى فإنها ال  الماضية. فمن ناحية، ج

ترقى لمواجهة التداعيات الخطيرة التي خلّفها انتشار فيروس كورونا  

 الفائدة هو األهم في حزمة التحفيز. المستجدّ، لكن يبقى قرار خفض أسعار 

ا أعلن البنك  رية خفض أسعار الغاز، كموأمس، قررت الحكومة المص

في المئة، إضافة إلى   3المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 

إطالق مبادرة لحل مشاكل المتعثرين في سداد القروض. فيما تقّرر خفض 

في األلف بدال عن    1.25مين لتصبح  ضريبة الدمغة بالبورصة على غير المقي

في األلف،   1.5في األلف بدال عن    0.5ن لتصبح  في األلف وعلى المقيمي   1.5

 .2022بة األرباح الرأسمالية عليهم بداية عام لحين تطبيق ضري 

وأقّرت الحكومة أيضاا خفض سعر ضريبة توزيعات األرباح للشركات  

في المئة بجانب اإلعفاء الكامل   في المئة لتصبح خمسة 50المقيدة بالبورصة  

م من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة  للعمليات الفورية على األسه 

صرية وإعفاء غير المقيمين من ضريبة األرباح الرأسمالية  عمق السوق الم

ا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى مطلع   . 2022نهائيا

 ائدة خفض بأعلى من التوقعات في أسعار الف

لألوراق المالية واستناداا إلى مذكرة بحثية حديثة، قالت شركة "اتش سي"  

نقطة  300عار الفائدة بنحو إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أس

نقطة   200أساس جاء أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى خفض بمقدار 

 . 2020أساس في النصف األول من 

وربطت بين القرار المفاجئ للبنك المركزي المصري وبين قيام  

وبنك إنجلترا المركزي بخفض أسعار الفائدة  االحتياطي الفيدرالي األميركي

في المئة على الترتيب،   0.25في المئة و 0.5نقطة أساس لتصل إلى  50بـ 

ى وكذلك إعالن الفيدرالي األميركي لخفض آخر متوقع ليصل سعر الفائدة إل

 ما يقرب من صفر في المئة في ضوء أحداث تفشي فيروس كورونا. 

ي" لألوراق  وقطاع البنوك بشركة "اتش س وقالت محللة االقتصاد الكلي

المالية واالستثمار، مونيت دوس، إن "قرار خفض سعر الفائدة سيحفز 

االستثمار الخاص واالستهالك المحليين، حيث نرى هذين العاملين هما  

لرئيسين لالقتصاد في الفترة المقبلة. كما نرى أن القرار سيقلل من المحركين ا

مة المصرية، مما يقلل من الضغط على عجز  تكلفة الدين على الحكو

 الموازنة". 
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ا على استئناف قروض النفقات   ومن المتوقع أن يكون القرار إيجابيا

ا آثار مخاوف فيروس كورونا. وجاء معد  ل الرأسمالية، مما سيعوض جزئيا

في المئة على أساس سنوي، أي   5.3تضخم فبراير )شباط( الماضي عند 

في المئة على أساس سنوي،   5.9بقة التي كانت عند أفضل من التوقعات السا

في    9كزي المصري عند مستوى  وأقل بكثير من مستهدف التضخم للبنك المر

 . 2020يالمئة( للربع األخير من عام  3  -)+/   المئة

"دوس" أن تنعكس زيادة الطلب على السلع االستهالكية  ورّجحت 

  8رتفاع التضخم ليحقق معدل األساسية كنتاج النتشار فيروس كورونا على ا

ي  ف 6.6، وهو أعلى من التوقعات السابقة عند مستوى 2020في المئة خالل 

 المئة.

 هل تستفيد مصر من تهاوي سعر خام "برنت"؟ 

إلى أن وصول سعر خام "برنت"   في سياق متصل، أشارت "اتش سي"

الحد دوالراا للبرميل سيسمح للحكومة المصرية بخفض سعر البنزين ب 34لـ 

في المئة كل ربع سنة. وبتطبيق متوّسط توقّعات   10األقصى للخفض، وهو 

بالنسبة إلى سعر خام "برنت"    2021"بلومببرغ" لعام    االقتصاديين في وكالة

ل، سيسمح ذلك للحكومة المصرية بخفض أكبر دوالراا للبرمي  39عند مستوى  

ا على ا 92لسعر البنزين  حتواء الضغوط والسوالر، مما سينعكس إيجابيا

 التضخمية. 

وباحتساب التوقعات الجديدة لقيمة التضخم ضمن نموذج سعر الصرف 

الفعلي الحقيقي، رجحت "اتش سي" انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام  

ة عن مستوياته الحالية بحلول ديسمبر )كانون األول(  في المئ   4الدوالر بنسبة  

 في المئة فقط.  3ي جاءت عند المقبل، وذلك أعلى من التوقعات السابقة الت

في   3شهراا بنسبة  12وعلى افتراض انخفاض معدل أذون الخزانة للـ 

ا لتصل إلى   في المئة ضرائب على   15في المئة، وباحتساب    11.7المئة تقريبا

انة المفروضة على المستثمرين األميركيين واألوروبيين،  أذون الخز

ا   وباحتساب توقعات التضخم، فمن المرّجح أن تحقق مصر معدل فائدة حقيقيا

ا، ومن هنا  في المئة في تركي  0.3في المئة مقارنة بنحو    1.99باإليجاب قيمته  

تظّل مصر أعلى جاذبية، مع األخذ في االعتبار أن معدل "مبادلة مخاطر 

نقطة أساس بالمقارنة  517االئتمان" للخمس سنوات بالنسبة إلى مصر هو 

 لتركيا. 469بنحو 

ن ذلك، توقعت "اتش سي" أن تتسبب المخاوف من  الرغم م  لكن على 

فيروس كورونا في زيادة التخارج من أذون الخزانة المصرية، والتي سيتم  
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ا للتخارج  الذي شهدته األسواق تمويلها من خالل سوق "اإلنتربانك"، مشابها

 . 2018الناشئة في النصف الثاني من عام 

رية إلى مركز صافي التزامات ورّجح التقرير أن تتحول البنوك المص

ا بسبب التدفقات في  أجنبية، والذي قد يتحول إلى صافي أصول أجنبية الحقا

المحافظ األجنبية بعد أن تهدأ مخاوف فيروس كورونا. كما توقعت أن تغطي 

وك المصرية الفجوة التمويلية المحلية، بخاصة بعد أن أعلنت الحكومة  البن

ر المزيد من السندات الدولية في السنة المالية  المصرية أنها ال تخطط إلصدا

ليار دوالر في نوفمبر م 2بعد إصدارها لسندات دولية بقيمة  2020 -2019

 . 2019)تشرين الثاني( من العام 

 والقطاع االستهالكي؟ كيف تتحرك أسواق العقارات 

وتطرقت الشركة إلى تقريرها الصادر في فبراير )شباط( الماضي تحت 

هم جيّدة بمخاطرة محدودة النخفاض التقييم"، فقد تم احتساب  عنوان "أس

عند   2020نقطة أساس في النصف األول من    200دة بنحو  خفض لسعر الفائ

نقطة أساس    100افي بـتقييم للشركات محل التقرير، وقد يشّكل الخفض اإلض

ا اآلثار السلبية لتفشي فيرو  ا في تقييمات الشركة، مما سيعوض جزئيا س  ارتفاعا

 كورونا. 

وبالنسبة إلى القطاع العقاري، توقعت "اتش سي" أن يجتذب خفض سعر 

الفائدة السيولة من أدوات االدّخار مما يؤدي لتحفيز مبيعات المطورين  

ا عند توقعنا بعودة مستويات الطلب بنهاية  العقاريين، وأضافت "لكن ما زلن

ى المدى القصير، سيقلل ، ألن القوة الشرائية ما زالت متأثرة... وعل2020عام  

خفض سعر الفائدة من تكلفة التمويل لدى المطورين العقاريين، مما سيحسن  

عدالت التنفيذ والتسليم، وذلك في ضوء توقعنا لزيادة نفقات المصروفات  م

إلى جانب خفض تكلفة ديونهم المستحقة ذات الفوائد المتغيرة.  الرأسمالية

ر الفائدة هي بالم هيلز ومصر الجديدة  الشركات التي قد تستفيد من خفض سع

ي شركات القطاع  نظرا الرتفاع ديونهما، كما نتوقع أن يستفيد باق للتعمير،

 العقاري من التكلفة األقل للتمويل". 

الكي، ذكرت "اتش سي" أن خفض سعر  وبالنسبة إلى القطاع االسته 

ا على الفائدة سيحفز االستهالك الشخصي والذي بالتأكيد سينعكس إيجابي ا

 مبيعات الشركات تحت تغطيتنا".

ا استهالكية أساسية   وتابعت "ال زلنا نتوقع أن أداء الشركات التي تنتج سلعا

ا استهالكية غير أ ساسية بسبب سيتحسن أسرع من أداء الشركات التي تنتج سلعا

تأثر األجور وحذر المستهلكين، مما يعطي تلك الشركات ميزة تنافسية... 
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ا في سوق السيارات نظرا لعدم وضوح  ونرى أنه من ا لمبكر أن نشهد تحسنا

ا. وبالنسبة إل ى الطلب على السّجاد فإننا نرى أنه يتأثر  الرؤية لهذا القطاع حاليا

ا نظرا ألن مبيعات القطاع مرتبطة  بجدول تسليمات المطورين العقاريين  سلبا

ا في   على أساس سنوي".  2019والذي شهد تراجعا

شركات القطاع االستهالكي ستستفيد   ار الفائدة، فإنوفي ضوء خفض أسع

من انخفاض تكلفة الديون باستثناء شركة الشرقية للدخان نظرا ألنها في موقف  

 صافي نقدي. ومن ضمن شركات المواد االستهالكية. 
https://www.independentarabia.com/node/103501/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%87%D9%84-

%D9%8A%D9%81%D9%84%D8%AA-

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-
%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-

%D8%AE%D8%B7%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9%D8%9F 
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السياحي نسبة إلغاء الحجوزات السياحية بنسبة   قدر خبراء في المجال  

 في المئة  100

 10:41  2020مارس  18األربعاء    صحافي طارق ديلواني

جواء "قانون الدفاع" بعدما زاد عدد اإلصابات ردن في أدخلت األ

وارتفع عدد األشخاص في الحجر الصحي إلى أكثر   35بفيروس كورونا عن  

آالف شخص، وبدأ الحديث عن تبعات ذلك على االقتصاد األردني،    5000من  

في وقت تأثرت قطاعات اقتصادية بشكل سلبي وشهدت ركوداا غير مسبوق  

 اعات أخرى.بينما انتعشت قط

ائر  في المقابل، قّررت الحكومة األردنية تعطيل جميع المؤسسات والدو

الرسميّة، باستثناء قطاعات حيويّة، ودعت المواطنين إلى عدم مغادرة المنزل 

 إال في الحاالت الضروريّة القصوى، ونشرت قوات من الجيش في الشوارع. 

لصحّي، ومنعت  كما قررت تعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع ا

 التنقل بين المحافظات.أشخاص، ومنعت  10التجمع ألكثر من  

جب التعليمات الحكومية الجديدة، تقرر توقيف طباعة الصحف  وبمو

الورقيّة وتعليق عمل وسائل النقل الجماعي، وبقاء عمل الصيدليات والمراكز 

 التموينيّة والمخابز.

 السياحة أكبر المتضررين 

ي األردني نسبة إلغاء الحجوزات في القطاع السياح قدر خبراء ومعنيون 

https://www.independentarabia.com/node/103501/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/103501/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/103501/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/103501/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/103501/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/103501/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/103501/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/103501/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/103501/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/103501/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9%D8%9F
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في المئة، فضالا عن توقف الطلب   100ونا بنسبة  السياحية بسبب انتشار كور 

 على البرامج السياحية.

وشكل حظر الطيران وإغالق مطار الملكة علياء الدولي في عّمان السبب  

بوعين من  الرئيسي، فضالا عن وقف استقبال مجموعات سياحية منذ نحو أس

 دول مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران. 

وأعلنت الحكومة تعليق جميع الرحالت الجوية من وإلى المملكة ابتداء  

، وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة 2020آذار)مارس(    17من اليوم الثالثاء  

 الشحن التجاري.

يح  من جهة ثانية، يتحدث رئيس جمعية وكالء السياحة والسفر محمد سم

ألف عامل في هذا  54عن خسائر كارثية في قطاع السياحة، حيث تأثر نحو 

ا أن تواجه   القطاع، داعياا إلنشاء صندوق مخاطر للقطاع السياحي، متوقعا

 شركات الطيران والمكاتب السياحية والفنادق اإلفالس.

مليار دوالر،    5.8 وبلغ الدخل السياحي للمملكة خالل العام الماضي نحو  

شغل القطاع  مليون سائح فيما ي 4.5إلى  2019فع عدد السياح خالل وارت

 ألف عامل. 54السياحي نحو  

 البطالة ستتزايد 

  50في المقابل، يؤكد نقيب التجار األردنيين خليل الخاج توفيق أن نحو 

ألف منشأة تجارية أردنية تأثرت بتداعيات انتشار الفايروس، في حين يرى  

ابق للحكومة األردنية معن قطامين أن العالم ككل  المستشار االقتصادي الس

ل على كارثة اقتصادية، في حال تزايد تفشي الوباء بخاصة في القطاع مقب

 السياحي. 

ونوه أن من بين القطاعات المتضررة في األردن قطاع المطاعم بخاصة  

مع إعالن الحكومة إغالقها أمام الزبائن واالكتفاء بتقديم خدماتها عبر 

 ل.التوصي

انقة نظراا للوضع  وقال قطامين إن األردن مقبل على أزمة اقتصادية خ

ا بوقف التداول في سوق   االقتصادي المتردي بطبيعة الحال منذ سنوات منوها

سنة، وذلك حماية   17عّمان المالي الذي وصل إلى أدنى مستوى منذ 

شهدها األسواق  للمتداولين والشركات األردنيّة من اآلثار السلبية الكبيرة التي ت

ا. الماليّة العالميّة، بسبب تداعيات في  روس كورونا المستجدّ عالميّا

ويشير الخبير االقتصادي إلى أن شركات أردنية بدأت بالفعل االستغناء 

عن موظفيها ما يفاقم المشكلة األكبر في البالد وهي مشكلة البطالة وقلة فرص 

 الوظائف. 
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ات  ءات التي من شأنها تخفيف التداعيودعا قطامين إلى جملة من اإلجرا 

شار كورونا من بينها خفض سعر الفائدة على المقترضين من االقتصادية النت

البنوك وخفض أسعار الوقود التي تستهلك أكثر من نصف رواتب األردنيين  

ودعم رواتب العاملين في جميع القطاعات وإنشاء صنودق مخاطر وطني  

ا وإلغاء ضريبة المبيعات أو تخفيضها. فضالا عن إطالق سراح المتعثري   ن ماليا

 يون دوالر لمواجهة كورونا مل775 

أعلن البنك المركزي األردني، ضخ سيولة إضافية لالقتصاد الوطني   

مليون دوالر من خالل تخفيض االحتياطي النقدي اإللزامي، ضمن   775بقيمة  

رونا المستجد  حزمة من اإلجراءات الهادفة الحتواء تداعيات أثر فيروس كو

سمح للبنوك بإعادة هيكلة قروض   وأورد البنك أنه في االقتصاد األردني.

األفراد والشركات بخاصة المتوسطة والصغيرة منها والتي تأثرت بتداعيات 

الفيروس، إضافة إلى تخفيض كلف التمويل وزيادة اآلجال للتسهيالت القائمة 

 والمستقبلية للقطاعات االقتصادية. 

ة، وفي  ى الحدود مفتوحة أمام عمليات الشحن التجاريحكومة علوأبقت ال

محاولة لطمأنة المواطنين األردنيين الذين أصيبوا بالهلع وتهافتوا على شراء  

الحاجيّات والمواد الغذائية، قالت الحكومة أن المخزون اإلستراتيجي من  

غطي أشهر في حين ت 6المواد األساسية واالستهالكية يكفي مدة تزيد عن 

ا.  60مخزونات المملكة من البنزين والديزل   يوما

وفي مقابل ركود بعض القطاعات التجارية في األردن  :  قطاعات انتعشت 

بسبب انتشار فيروس كورنا، انتعشت قطاعات أخرى إذ ظهرت للواجهة 

خدمات وقطاعات لم يكن يتردد اسمها كثيراا مثل برمجيات التعليم عن بعد، 

 ت.ين عدم توقف العملية التعليمية في المدارس والجامعاوالبث المباشر لتأم 

كما زاد الطلب بشكل الفت على الصيدليات والمعدات واللوازم الطبية  

الخاصة بالتعقيم والحماية من الجراثيم، بينما نشط عمل شركات التوصيل بعد 

 قرار الحكومة األخير الخاص بالمطاعم. 

ية والنوادي الرياضية وتضررت قطاعات أخرى مثل األندية الصح

 واألعمال الخاصة. وصاالت األفراح
https://www.independentarabia.com/node/103161/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

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

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88
%D9%86%D8%A7-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-
%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-

%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%AF-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-

%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%B4 

https://www.independentarabia.com/node/103161/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%AF-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%B4
https://www.independentarabia.com/node/103161/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%AF-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%B4
https://www.independentarabia.com/node/103161/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%AF-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%B4
https://www.independentarabia.com/node/103161/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%AF-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%B4
https://www.independentarabia.com/node/103161/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%AF-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%B4
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البنوك المركزية الخليجية تقرر دعما اقتصاديا لمواجهة تداعيات   - 14

 ""كورونا

 ة الصغيرة وتوفير السيولة الماليلتعزيز دور الشركات المتوسطة و

  منى المنجومي 11:52 2020مارس  17ثاء الثال

@munaalmanjoomi  

 متسوقون في إحدى أسواق مدينة دبي )أ.ف.ب( 

المركزية في دول مجلس التعاون  افظو مؤسسات النقد والبنوك مح أكد 

الخليجي على متانة القطاع المصرفي في دول المجلس وقدرته على مواجهة  

التحديات واألزمات، خالل مؤتمر عقد عبر االتصال المرئي لمناقشة داعيات  

 انتشار فيروس كورونا على االقتصاد 

"، على مواصلة استخدام جميع  وشددوا في اجتماعهم، بحسب "رويترز 

 وات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل. أد 

وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة الكويتية موافقتها على مشروع قانون  

  1.6مليون دينار )نحو   500لزيادة ميزانيات الوزارات واإلدارات الحكومية  

االحتياجات الطارئة  لتغطية  2021 -2020 مليار دوالر(، للسنة المالية

 الالزمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. 

وبحسب الوكالة الكويتية الرسمية "كونا"، فإن الحكومة قررت إنشاء 

صندوق مؤقت لتلقي اإلسهامات النقدية من المؤسسات والشركات واألفراد 

 لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار الفيروس.

ليوم، موافقتها على منح وزير المالية  لحكومة، ان، أعلنت اوفي البحري

واالقتصاد الوطني صالحية السحب المباشر من الحساب العمومي، بما ال  

 في المئة لمواجهة المصروفات الطارئة المتعلقة بفيروس كورونا.  5يتجاوز 

مليون دوالر(   272وخصصت الحكومة اإلماراتية مليار درهم )نحو 

ر السيولة وإيجاد توازن مستمر بين  ق صانع السوق، لتوفيلتأسيس صندو

 العرض والطلب على األسهم.

لبرنامج   مليون دوالر(  816مليارات درهم )نحو  3كما خصصت 

الضمانات االئتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق  

تعزيز  البنوك المحلية، والذي يديره مكتب أبو ظبي لالستثمار، بهدف 

 على اجتياز بيئة السوق الحالية. الشركات  قدرة 

وفي السعودية، ألزمت الحكومة شركات القطاع الخاص بمنح إجازات 

مرضية للحوامل والمرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي  

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/140861
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/140861
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/140861
https://twitter.com/munaalmanjoomi
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 وأمراض المناعة أو األمراض المزمنة أو األورام.

لحكومة أكدت على وبحسب وكالة األنباء السعودية "واس"، فإن ا

  14ركات أن يقوم كل موظفيها العائدين من الخارج بعزل أنفسهم لمدة الش

ا في إطار إجراءات الحتواء تفشي فيروس كورونا.   يوما

كما علقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الحضور إلى مقرها  

قع تحت  وفروعها، وتقّرر االكتفاء بالعمل "عن بُعد" للمؤسسات المالية التي ت

تثناء الوظائف الحرجة التي تتطلب حضور الموظفين، وذلك إشرافها، باس

ا.   16اعتباراا من اليوم ولمدة   يوما

وأكدت "ساما" أنها عملت على تفعيل خطة استمرارية األعمال، لضمان  

عدم انقطاع خدمات نظم المدفوعات واستمرار عمل المنظومة المالية 

 مة.جودة الخدمات المقد  والمصرفية من دون التأثير على

وطلبت "ساما" من البنوك والمصارف التأكد من توفر الدعم التشغيلي 

الالزم لضمان استمرارية عمل جميع نظم المدفوعات واألعمال المرتبطة بها  

والمتابعة المستمرة ألجهزة الصرف اآللي والتأكد من توفّر النقد بها لتحقيق 

سائل موثوقة من رفع  العمالء كافة عبر و  نسب التشغيل المستهدفة، مع تمكين

حد الشراء من خالل نقاط البيع، وألزمتها أن تكون جميع التحويالت المالية،  

بين البنوك والمصارف العاملة في السعودية بالريال السعودي عبر نظام  

 "سريع"، مجانية لجميع العمالء )األفراد والشركات( خالل هذه الفترة.
https://www.independentarabia.com/node/103016/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86

%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7-

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7-
%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-

%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.independentarabia.com/node/103016/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/103016/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/103016/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/103016/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/103016/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/103016/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/103016/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/103016/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/103016/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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ا   االقتصاد السوري:  -رابعا

ا لسكة حديد تربطه مع السعودية وسوري - 15  ة األردن يعرض مشروعا

 2020/ 02/ 27الخميس 

أعلنت "وزارة النقل" األردنية خالل معرض للسكك الحديدة في 

إضافة إلى سورية دبي، عن مشروع لسكة حديد تصل إلى السعودية، 

ونقلت وكالة األنباء األردنية "بترا" عن وزير النقل األدرني    .والعراق مستقبالا 

روع الذي يمر من العقبة  خالد سيف قوله، إن الوزارة انتهت من دراسة المش

ا   ومعان ثم الماضونة في األردن، ليتفرع إلى السعودية، ومن الماضونية أيضا

 .راقفي المستقبل إلى سورية والع

ا   ا استراتيجيا وتوقع الوزير أن يجعل المشروع من األردن ممراا لوجستيا

ا أن  بين بالد الشام ودول الخليج، و بوابة تربط الغرب مع الشرق، مرجحا

 .يكون األكبر من نوعه

وعقدت الدورة السابعة من "معرض ومؤتمر الشرق األوسط للسكك 

ن الشهر الجاري بـ"مركز دبي  م 26و  25الحديديّة ووسائل النقل الذكي" في 

التجاري العالمي"، إللقاء الضوء على أحدث التقنيات وسبل التطوير  

 .واالستراتيجيات في مجال السكك الحديدية

"نقابة عمال السكك الحديدية" في دمشق مازن إبراهيم أيار   وأكد رئيس 

  ، أنه يتم العمل حالياا على صيانة الخط الحديدي الذي كان مخصصاا 2019

ا،  3قبل األزمة لنقل البضائع بين سورية واألردن، وكان يسير  رحاالت يوميا

 .إال أنه توقف عن العمل نتيجة األضرار التي لحقت به

علي حمود تشرين الثاني الماضي عن مناقشة "شركة    وكشف وزير النقل

ستروي ترانس غاز" الروسية المستثمرة لـ"مرفأ طرطوس"، من أجل إيصال  

من المرفأ إلى الخليج العربي عبر العراق، ما يشكل بديالا عن قناة    خط الحديد 

 .السويس

  2020دمشق الخدمة خالل أيار  –ومن المقرر أن يدخل خط حديد حلب 

نهاء أعمال الصيانة على كل المسارات، بحسب ما أكدته "المؤسسة  بعد إ

 .العامة للخطوط الحديدية" مؤخراا 

شروع سكة حديد بينها، ووصلت األمانة  وتعمل دول الخليج على تنفيذ م

العامة لـ"مجلس التعاون الخليجي" إلى مرحلة إعداد التصاميم النهائية 

تنفيذه، بحسب تصريح سابق لمساعد األمين  والشروط الفنية الالزمة للبدء 

 .العام للشؤون االقتصادية والتنموية في األمانة خليفة العبري

https://b2b-sy.com/news/1033347840/ 

https://b2b-sy.com/news/1033347840/
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اجتماع الصناعيين السوريين.. والهدف: تزويد السوق ببضائع   - 16

 بمواصفات عالية 

 B2B-SY خاص   2020/ 03/ 01األحد 

عقد في مقر وزارة الصناعة وبدعوة من وزير الصناعة، اجتماع  

وحضور رئيس وأعضاء  مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق وريفها الثالث 

مجلس االدارة وذلك للتشبيك بين القطاعين العام والخاص ولبحث امور كثيرة  

 .طاع الصناعيمتنوعة تساعد على النهوض بالق

وأكد وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة خالل  

االجتماع أن الصناعة هي نهج علمي تقني يساعد االقتصاد الوطني وهو ما 

ت به الوزارة بتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بتخفيض الرسوم  باشر

والخاص  الجمركية ومستلزمات االنتاج وضرورة التشبيك مع القطاعين العام  

والنهج الصناعي بخطوات علمية لتوفير البضائع بمواصفات عالية للسوق  

المحلي والتصديري، ونوه الى اهمية التالحم بين الوزارة و غرف الصناعة 

صة غرفة صناعة دمشق وريفها لعراقتها للوصول الى الغاية وهي وخا

 .االنطالق من الخبرة قبل االسم

س غرفة صناعة دمشق وريفها شكر السيد بدوره الدكتور سامر الدبس رئي

الوزير لدعوته لالجتماع الثالث ولمتابعته األمور بشكل شخصي كما نقل شكر 

  180لكبيرة والتي اثمرت إلى عودة وامتنان صناعيي منطقة القدم للمتابعة ا

صناعي وحرفي لورشاتهم، كما أكد على أهمية قرار الوزارة في تسمية  

ا باألعضاء الجدد أعضاء مجلس إدارة جدد  يمثلون القطاع العام منوها

وباالفكار واالقتراحات والحماس الذي يتصفون به كما يمثل هذا القرار تظافر  

وية للغرف واالتحادات، شاكرا اهتمام السيد  الجهود بين القطاعين ويعطي حي 

 .الوزير ودعمه الكبير و دعم الحكومة للصناعين واالقتصاد الوطني

لغرفة أن يضم االجتماع األول مع اللجنة االقتصادية قطاع  واقترح رئيس ا

 .الصناعات الغذائية وبحضور حاكم مصرف سورية المركزي

عة الوطنية من منافسة طالب اعضاء المجلس "بحماية انتاج الصنا 

الصناعات الخارجية، واعفاء المؤسسات الصناعية من بعض الرسوم و 

الجمركية على مستلزمات االنتاج التي تعرقل نهوضها، وتقديم  الضرائب 

، دعوة الجميع الى تشجيع  وزارة الصناعةالتسهيالت الالزمة من قبل 

يه واصدار قوانين وآلية  لوطنية، ودعم آلية التصدير والتشجيع عل الصناعة ا

تناسب الوضع الحالي وتعطي اريحية للصناعيين، تبسيط االجراءات في منح 

التراخيص والسجالت الصناعية وتقديم امتيازات للصناعيين لتساهم في عودة 
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ن الصناعيين من الخارج، تخفيض مؤنة الدوالر الجمركي والتي ارتفعت م 

بء على الصناعي وخاصة  بالمئة والتي اصبحت تشكل ع 45الى  25

المتضرر، ضرورة تواجد كل االطراف المعنية على طاولة واحدة قبل اتخاذ 

حيث أن المرسومين  4- 3أي قرار، توضيح التعليمات التنفيذية للمرسومين 

جاءا لغاية تشريعية، اصدار تعليمات واضحة وصريحة للتشريعات ودراسة  

د آلية لتسريع تمويل البوليصة  افة القوانين التي تخص االستيراد، ايجالك

 .للصناعيين عن طريق المصارف

كما نوه أعضاء مجلس الغرفة إلى أن المتابعة الحثيثة مع الحكومة تحقق  

ا وتتمثل بعقد اجتماعات طارئة لبحث كافة األمور ا لم يشهدهوه سابقا  .تجاوبا

ر من مجلس ادارة الغرفة بضرورة وضع في الختام طالب السيد الوزي

وفة عمل تتضمن كافة االحتياجات ومتطلبات االخوة الصناعيين على أن  مصف

 .تكون هذه المصفوفة قابلة للتعديل

https://b2b-sy.com/news/1033347878/ 

 

ي سورية..المنافسة الخارجية  شركات تصينع األحذية والجلديات ف - 17

 !ح األسواق المغلقةمرتبطة بفت

   B2B-SY خاص   2020/ 02/ 25الثالثاء 

والجلديات : المنافسة   المشاركون في معرض سيال لالحذية

 الخارجية تحتاج الى فتح االسواق المغلقة وتأمين الكهرباء وعودة الشباب 

والجلديات ومستلزمات انتاجها   عشرات الشركات المختصة باالحذية 

لى ارض مدينة المعارض بدمشق وعينها  حضرت الى معرض "سيال" ع

 . على عودة زبائن سورية من الدول العربية واالجنبية

بزنس حضر حفل اطالق المعرض والتقى الى الوفود   2مراسل بزنس  

مع    العربية المشاركة حيث بين رئيس الوفد االردني نصر ذيابات الذي حضر

البلدين، وفتح خطوط  عشرات التجار االردنيين ضرورة تسيير التجارة بين 

الشحن الرسمية ،وسأل ما ذنبنا نحن كمواطنين اردنيين من حرماننا من 

 . البضائع السورية التي تتمتع بجودة عالية واسعار منافسة

من جهته الوفد العراقي الذي حضر الى المعرض وضم عشرات التجار  

بين عضو   واء احتفالية تعبر عن اصالة بلدهم ومحبتهم لسورية حيث وقدم اج

بزنس   2الوفد حسن اني صاحب ماركة "كابوي" في تصريح خاص لبزنس 

ان المنتج السوري يتمتع بالحداثة واللمسة ويتطابق مع الذوق العراقي، لكنه 

خالل االزمة في سورية حل المنتج التركي مكان السوري، واليوم نحن  

https://b2b-sy.com/news/1033347878/
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عراقية، كنا قبل ظار الفرصة من أجل عودة المنتج السوري الى االسواق البانت

ومن    كرتونة بضائع يوميا من سورية 400و  300االزمة نسحب يوميا بين 

خالل التواصل مع اصحاب الورشات الصناعية بين عبد هللا حجار مدير  

خطوط انتاج   10عاما على  20شركة حجار توب ان شركته تعمل من 

نا  اليوم كثيرا من جراء الحرب ولم نحصل على اي تعويض ،عد تضررت 

الى االنتاج الجزئي اليوم وبحاجة الى اعادة فتح الخطوط الخارجية حتى نتمكن  

 . 2010من العودة اللى ماكنا عليه قبل عام  

بدوره اكرم عجاج مدير شركة االكرم للحقائب دعا الى اعادة فتح اسواق   

وليبيا والجزائر وقال: نقدم كفالة على منتجاتنا لمدة االردن ولبنان والسودان 

عامين، وعن سبب تدني جودة بعض المنتجات في االسواق السورية، بين  

عجاج ان بعض التجار هو من يفرض الجودة والسعر فهو يطلب منتج  

 .رخيص 

الرجل السبعيني محمد افيوني عبر بمشاركته في المعرض وحديثه عن   

ي وعشقه لعمله ولالنتاج وقال : "نحن الحلبية ننتج من  طموح الصناعي الحلب

الصخر" لكننا بحاجة الى تسهيالت حكومية اوجزها بتأمين أماكن وابنية 

مأجورة للورشات الصناعية ،وتقديم قروض لشراء خطوط انتاج كون كلفة 

مليون ليرة سورية ، وتأمين الكهرباء للورش الصناعية   50اقل خط بحدود 

ت من  تاتي ساعتين فقط ، واصحاب االمبيرات يتحكمون بالورشا  كونها اليوم

ومنح تسهيالت للشباب المهاجرين وتأمين عودتهم    أجل مصالحهم الضيقة ،

والعمل على اعادة الزبائن االساسية للمنتج السوري في االسواق الروسية  

 . ةوالعراقية والليبية، واستثمار العالقات السياسية القامة عالقة اقتصادي

ب الى ماكانت عليه  وحول المدة الالزمة لعودة الورشات الصناعية في حل

قبل األزمة بين افيوني عندما تعود الثقة بين الصناعي السوري والزبون  

الخارجي وتقدم الدولة التسهيالت التي كانت ممنوحة قبل االزمة لن تطول  

ديكورات  الشركات المشاركة في معرض سيال تنافست في صنع ال . المدة

على مستوى العالم، ما   لعرض منتجاتها ، وكأنها تشارك في معارض دولية

يؤكد ان المنتج السوري يحمل جميع المواصفات المطلوبة للمنافسة، لكنه  

بحاجة الى فتح بعض االبواب واالسواق المغلقة أو المهجورة ونفض الغبار  

 . عنها لتعود الصناعة السورية الى القها

https://b2b-sy.com/news/1033347804/ 

 

 

https://b2b-sy.com/news/1033347804/
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 الثورة الصناعية الرابعة  (67حديث األربعاء االقتصادي رقم ) - 18

هي العصر الرئيسي الرابع منذ الثورة الصناعية األولى في القرن الثامن 

عشر، وهي تتميز بدمج التقنيات التي تلغي الخطوط الفاصلة بين المجاالت 

لتكنولوجيا الناشئة في عدد من  المادية والرقمية والبيولوجية واختراق ا

،  Blockchain المجاالت، بما في ذلك الروبوتات، والذكاء االصطناعي، و

وتكنولوجيا النانو، والحوسبة الكمومية، والتكنولوجيا الحيوية، وانترنت 

األشياء، والطباعة ثالثة األبعاد، والمركبات المستقلة، وقد ربطها كالوس 

ة من حيث آثار الرقمنة والذكاء االصطناعي على  شواب مع العصر الثاني لآلل 

التقنيات البيولوجية إنه يعرقل كل االقتصاد لكنه أضاف دوراا أوسع للتقدم في  

ا في كل بلد، وتبشر اتساع وعمق هذه التغييرات بتحويل   الصناعات تقريبا

 .أنظمة اإلنتاج واإلدارة والحكم بأكملها

ا وقعت الثورة الصناعية األو لى في القرنين الثامن والتاسع عشر  تاريخيا

الريفية الزراعية،  في أوروبا وأمريكا، وكانت فترة أصبحت فيها المجتمعات 

في معظمها صناعية وحضرية ولعبت صناعات الحديد والنسيج أدواراا 

ا إلى جنب مع تطور محرك البخار  .مركزية في الثورة الصناعية جنبا

أي قبل الحرب  1914و  1870امي أما الثورة الصناعية الثانية بين ع 

ناعات جديدة، العالمية األولى كانت فترة نمو للصناعات القائمة وتوسعة ص

مثل الفوالذ والنفط والكهرباء واستخدام الطاقة الكهربائية إلنتاج ضخم،  

وشملت التطورات التكنولوجية الرئيسية خالل هذه الفترة الهاتف والمصباح 

 .محرك االحتراق الداخليالكهربائي والفونوغراف و

م في حين تشير الثورة الصناعية الثالثة أو الثورة الرقمية إلى تقد 

التكنولوجيا من األجهزة اإللكترونية والميكانيكية التناظرية إلى التكنولوجيا 

الرقمية المتاحة اليوم. بدأت هذه الحقبة خالل الثمانينيات ومازالت مستمرة  

الل الثورة الصناعية الثالثة الكمبيوتر  تشمل التطورات التي حدثت خ

 .ت الشخصي واالنترنت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاال 

أما الثورة الصناعية الرابعة التي نتحدث عنها اليوم في حديث أربعاءنا 

فهي تختلف اختالفاا جوهرياا عن الثالثة السابقة، التي تميزت بشكل رئيسي  

تقنيات بإمكانيات كبيرة لالستمرار في توصيل  بالتقدم التكنولوجي، تتمتع هذه ال

عمال والمؤسسات بشكل  مليارات األشخاص إلى الويب، وتحسين كفاءة األ 

جذري، والمساعدة في تجديد البيئة الطبيعية من خالل إدارة أفضل لألصول. 

كان إتقان الثورة الصناعية الرابعة موضوع االجتماع السنوي للمنتدى  

 .في دافوس، سويسرا 2016عام االقتصادي العالمي ل
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ا لـ يدة لتحسين  تحتفظ الثورة الصناعية الرابعة بفرص فر aril segel وفقا

 .التواصل البشري وحل النزاعات 

ا على األقل بأننا مازلنا   ورغم حداثة هذا المصطلح واعتقاد البعض محليا

التي تسعى  نجهد لدخول الثورة الصناعية الثالثة إال أن عملية التجديد والتطوير  

إليها سوريا ما بعد األزمة ينبغي أن تتناول مواضيع وفرص ومستجدات 

 .اعية الرابعة الجديدة والدخول إليها بقوةالثورة الصن

دمشق في   العيادة االقتصادية السورية  كتبه: د. عامر خربوطلي

12 /2 /2020.   

 

 ..وزارة االقتصاد تطلق ثالثة برامج لوقف استنزاف القطع األجنبي  -  19

 تشرين  :المصدر 

تقع على عاتقها مهمة تحديد األولويات المتعلقة بتأمين حاجة السوق  

محلية من المنتجات والسلع الضرورية من األسواق الخارجية, وذلك  ال

بالتنسيق مع الوزارات المعنية بهذا المجال, وفق رؤية حكومية متفق عليها.. 

برنامج, حيث قامت الوزارة بصياغة  هذا ما أكدته وزارة االقتصاد تجاه تنفيذ ال

حكومة  حزمة من السياسات والبرامج االستهدافية، ضمن توجهات ال

وسياساتها الداعمة للعملية اإلنتاجية والتنموية التي يظهر انعكاسها الحقيقي 

من خالل برامج ثالثة, أولها برنامج إحالل صناعة بدائل المستوردات, وذلك 

ا لفاتورة االستيرا ا ووقف استنزاف القطع  تخفيفا د للسلع التي يمكن إنتاجها محليا

ي عدد من المواد, حيث تمت دراسة العديد األجنبي وتحقيق االكتفاء الذاتي ف

من المواد بالتنسيق مع الجهات المعنية وأهمها اإلطارات والورق والصناعات 

ئية  النسيجية والخميرة والنشاء والقطر الصناعي إلى جانب الصناعات الدوا

النوعية والتجهيزات المنزلية وأجهزة اإلنارة, إضافة إلى قطع تبديل السيارات  

ت المتجددة والحبيبات البالستيكية والبطاريات و»اإلنفيرترات«  والطاقا

وألكيل البنزن إلى جانب أكعاب البولي ريتان واألحذية واألنعال والطالئح  

عية واأللواح الزجاجية  البالستيكية وألواح األلمنيوم والجرارات الزرا

اص،  واإلسمنت والغرانيت، أما ثاني البرامج فهو برنامج دعم القطاع الخ

وذلك لتأمين متطلبات االنطالق في ميداني العمل األساسي )وهما القطاعان  

الزراعي والصناعي(، من خالل تطبيق حزمة من السياسات والبرامج  

دور القطاع الخاص، وإعادة  الداعمة للتوسع في اإلنتاج والتشغيل وتعزيز

 .ترتيب أولويات اإلنفاق العام لهذا الغرض
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لذي اعتمدته الوزارة هو تطبيق برنامج دعم أسعار  والبرنامج الثاني ا

الفائدة من خالل رصد األموال المطلوبة تحت هذا السقف وكانت الخطوة 

  مليار ليرة باستهداف مباشر لتخفيض  20األولى في هذا المجال تخصيص 

تكاليف الحصول على التمويل لمجموعة من المشاريع أو القطاعات ذات 

ارة االقتصاد والتجارة الخارجية لهذا الغرض، وبعد األولوية، وقد قامت وز

عدة اجتماعات مع المصارف )سواء العامة أو الخاصة( بتوقيع اتفاق إطاري  

عار الفائدة، مع المصارف العاملة في القطر يحدد آلية االستفادة من دعم أس

شمل  وقد تم البدء بتنفيذ برنامج أسعار فوائد القروض لتوليفة من البرامج التي ت

صناعة الورق من أنواع »دوبلكس وتيست الينر ووايت توب والسايزنغ  

ونصف الكيماوي«، إلى جانب صناعة النشاء وصناعة القطر الصناعي،  

قامة وتشغيل معامل وصناعة األقمشة المصنرة والخيوط والمصابغ وكذلك إ

إلنتاج مستلزمات الري الحديث وتشغيل المداجن المتضررة والمتوقفة عن  

لعمل والتي تحتاج إلى إعادة تأهيل، بالتوازي مع إقامة معامل إلنتاج األلواح  ا

الزجاجية وترميم وإعادة تشغيل وإقامة معامل صناعة اآلالت وخطوط اإلنتاج  

دءاا من المادة األولية، ومشاريع صناعة  ومعامل صناعة ألواح الفورميكا ب

اإلنفيرترات«، وأخيراا  مكونات الطاقات المتجددة، وإقامة معامل إلنتاج »

 .ترميم وإعادة تشغيل وإقامة معامل إلنتاج البطاريات 

ومن مزايا السياسات الجديدة الداعمة لتنفيذ برنامج إحالل المستوردات 

الصناعية والسيما لجهة تخفيض الدفعة المزايا المتعلقة بمستثمري المناطق 

سديد الدفعة االولى ,  % من قيمة المقسم, وإعطاء مهلة سنة لت 15األولى الى 

وزيادة مساحات استيفاء األقساط المتبقية لعشر سنوات, على أن تستوفى خالل  

ا بنصف سنوي وغيرها من المزايا التي يمكن تحقيقها من برنامج   20 قسطا

 .ئل المستوردات الدعم إلحالل بدا

المستوردات وزارة االقتصاد توقعت قطاف ثمار برنامج احالل بدائل 

خالل فترة قصيرة, وذلك بعد عودة إقالع العديد من المنشآت والمعامل في 

القطاعين العام والخاص التي استهدفها برنامج الدعم الحكومي لتحقيق  

 شرين استقرار السوق المحلية وتأمين متطلباتها الضرورية…ت 

http://syrianexpert.net/?p=45317 
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 2019  – 2011سعر صرف الليرة السورية تجاه الدوالر خالل الفترة 

سعر صرف الدوالر / ليرة  العام

 سورية 

2011 45.00 

2012 97.00 

2013 300.00 

2014 220.00 

2015 380.00 

2016 645.00 

2017 500.00 

2018 450.00 

 640.00 2019آب 

 

وفوائدها  ا هي سقوف القروض السكنية الجديدة وشروط منحها م - 20

 .. ؟؟ العقاري يوضح

   12-03-2020  المصدر : الوطن

أصدر المصرف العقاري التعليمات التنفيذية الناظمة لمنح القروض  

السكنية بسقوفها الجديدة التي حدّدت بعد موافقة مصرف سورية المركزي  

 .ظم سقوف القروض السكنية لدى العقاريعلى جملة من التعديالت طالت مع

وأصبح سقف القرض السكني الخاص بشراء عقار جاهز أو لم يكتمل  

مليون   15بناؤه، بمعنى الشراء على الهيكل وإكمال أو إنشاء عقار جاهز؛ 

 .ماليين ليرة 5ليرة سورية بدالا من 

ل ماليين ليرة لقرض إكما 3.6ماليين ليرة بدالا من  10وأصبح السقف 

ماليين ليرة لشراء مسكن   5رة بدالا من  مليون لي  15عقار منجز كامل هيكله، و 

مليون    2.6ماليين ليرة بدالا من    6جاهز للمكتتبين بالمؤسسة العامة لإلسكان، و

مليون ليرة    1.6ماليين ليرة بدالا من    4ليرة إلنشاء توسع مسكن معد للسكن، و

مليون ليرة إلعادة   2ليرة بدالا من    ماليين  4إلكمال توسع مسكن معد للسكن، و 

مليون    1.3ماليين ليرة بدالا من    4كمال مسكن معدّ للسكن »ترميم سابقاا«، وإ

مليون   2.6ماليين ليرة بدالا من  5ليرة لتدعيم مسكن متصدع معد للسكن، و

ماليين ليرة إلنشاء    4مليون ليرة بدالا من    15ليرة إلنهاء العالقة اإليجارية، و

مليون ليرة إلنشاء عقار على   2ماليين ليرة بدالا من  6للجمعيات، وعقار 
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مليون ليرة    2.6ماليين ليرة بدالا من    6الهيكل مع المرافق العامة للجمعيات، و

 5مليون ليرة بدالا من    15إلكمال عقار منجز كامل هيكله للجمعيات، وأخيراا  

ة مستقلة »قرض لكل  ماليين ليرة للجمعيات التي مشاريعها عبارة عن ضاحي

 .«شقة

 شروط القرض 

صت التعليمات التنفيذية )حصلت »الوطن« على نسخة منها( على أنه ن

إذ كان طالب القرض من أصحاب الدخل المحدود ولم يكف دخله المقدم  

للتسديد أو كان طالب القرض من أصحاب الدخل الحر ولم يكف دخله المقدم 

حيث يكونون من العاملين في الدولة  للتسديد، فيجب تقديم كفالء تسديد ب

جلين في التأمينات االجتماعية أو التأمين والمعاشات لمدة ال تقل عن سنة ومس

واحدة، أو من أصحاب الدخل الحر شريطة أال تقل مدة مزاولتهم للعمل عن  

 .سنتين

ويجوز طلب كفيل إضافي ضامن للسداد إذا كان طالب القرض من 

ن  ب، مهندس، محام، حرفي… الخ« حتى لو كا أصحاب الدخول الحرة »طبي 

الدخل يكفي للقرض، وذلك في حال رأت إدارة الفرع أو الجهة صاحبة  

 .صالحية المنح ضرورة طلب الكفيل

وإذا كان المقترض أو الكفيل الضامن للسداد من أصحاب الدخل الحر، 

من  يجب تقديم تعهد مصدق من الكاتب بالعدل لتسديد األقساط في مواعيدها 

وعدم المعارضة ألي إجراء يتخذه  دون تأخير في حال طلب المصرف ذلك، 

المصرف لتحصيل حقوقه وبما يضمن مصلحة المصرف، على أن يتم تعديل 

سقوف القرض أينما وردت بالتعليمات التطبيقية، وفي حال صرف القرض 

 .على أكثر من دفعة يتم التعديل بنفس النسب المعمول بها حالياا 

ليف بالفرع لتشمل جميع  تعديل الصالحيات التسليفية للجنة التسكما تم 

مليون ليرة وقروض   15طلبات قروض األفراد التي ال تتجاوز مبالغها 

الجمعيات التعاونية والمشاريع العمرانية والمنشآت السياحية والتجارية  

والصناعية والحرفية والتعليمية الصحية والقروض اإلنمائية ألصحاب 

ماليين   5ي ال تتجاوز مبالغها ات االقتصادية والخدمية والسياحية التالفعالي

ليرة على أال تتجاوز نسبة التمويل لقروض المشاريع االستثمارية العمرانية  

  50والمنشآت السياحية والتجارية والصناعية والحرفية والصحية والتعليمية 

ماليين ليرة   5جاوز بالمئة من التكلفة العامة، وطلبات الكفاالت التي ال تت 

لبات الكفاالت المغطاة بتأمين نقدي لكامل قيمتها مهما بضمانات عينية، وط

 .كانت مبالغها
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كما تم تعديل صالحيات الكشوفات الفنية ليشمل إجراء الكشوفات الفنية  

األولية والمرحلية على التسهيالت بأنواعها »قروض، كفاالت، جاري، 

 10ز كان مبلغ القرض أو االعتماد ال يتجاو مدين« وفق مهندسي الفرع، إذا

ماليين ليرة، ومدير الفرع أو معاونه والمهندسون المعتمدون لديه إذا كان مبلغ 

مليون ليرة، ولجنة فنية تشكل من قبل  15القرض أو االعتماد ال يتجاوز 

 .مليون ليرة 15اإلدارة العامة إذا كان مبلغ القرض أو االعتماد أكثر من  

لوطن« بأن هذه السقوف دير عام المصرف العقاري مدين علي لـ»اوأكد م

الجديدة للقروض السكنية قابلة للتعديل وإعادة النظر فيها بعد اختبار حاجة  

 .السوق ومدى تلبيتها لحاجة المواطنين وبما يتوافق مع دخولهم

واعتبر أن هذه التعديالت على سقوف القروض السكنية مهمة بعد 

ل السنوات الماضية،  يرة التي طرأت على أسعار العقارات خالالتغيرات الكب

حيث يسعى المصرف العقاري للتناغم في منتجاته مع االحتياجات الفعلية 

ومتغيرات السوق العقارية قدر المستطاع، بما يتوافق مع قدرة طالبي 

ا أن الضمانات العقارية للتمويل   القروض ومحددات اإلقراض العامة، مبينا

القروض السكنية ستكون    ون األساس في منح القروض السكنية، وأنسوف تك

 .متاحة لكل المواطنين وفق إجراءات مبسطة وميسرة

  10.5وأشار إلى أن معدالت الفوائد المدينة للقروض السكنية بأنواعها هي 

  11.5بالمئة للقروض حتى عشر سنوات و 11بالمئة لمدة خمس سنوات، و

د قروض  عن عشر سنوات، على حين تم تحديد فوائ  بالمئة للقروض لمدة تزيد 

بالمئة لمدة   10بالمئة حتى عشر سنوات و 9.5الجمعيات التعاونية السكنية بـ

بالمئة   11.5أكثر من عشر سنوات وفوائد قروض الجمعيات االصطيافية 

بالمئة حتى عشر سنوات، كما حددت فوائد التأخير لجميع    13لخمس سنوات و 

 .بالمئة 14أنواع القروض بـ

http://syrianexpert.net/?p=47039 
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ا   : أخبار اقتصادية قصيرة -خامسا

 نقاط 7ر 62مؤشر سوق دمشق لألوراق المالية يرتفع  - 1

 سانا -دمشق 2020-03-12 

ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق دمشق لألوراق المالية بنهاية تداوالت  

نقاط عن األسبوع الماضي   7ر 62األسبوع الثاني من شهر أذار الحالي بنحو 

 .بالمئة  0ر12نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها   6334ر40ليغلق عند قيمة  

كما ارتفع مؤشر األسهم القيادية المثقل باألسهم الحرة “دي ال اكس” 

وسجلت هذا   .نقطة  1119ر 03بالمئة وأغلق عند    0ر875نقاط وبنسبة    9ر 60

ا   175442بلغ   شركة تداوالا على أسهمها وصل إلى حجم 13األسبوع  سهما

 .ليرة مليون 127ر855  صفقة بلغت قيمتها اإلجمالية 654توزعت بين 

شركات ارتفعت منها أسهم ثالث  10وشهد السوق تغيرات على أسهم 

  668ر 71بالمئة وأغلق على سعر    2ر 19شركات وهي سهم بنك الشام بنسبة  

ليرة   734ر 50بالمئة وأغلق على سعر  1ر 03ليرة وسهم بنك الشرق بنسبة 

 .ليرة 8085ر11بالمئة وأغلق على سعر   1ر 74وسهم سيريتل بنسبة  

سهم المنخفضة السبعة فهي سهم العقيلة للتأمين التكافلي بنسبة أما األ

ليرة وسهم األهلية للزيوت النباتية   343ر07بالمئة وأغلق على سعر  3ر 63

ليرة وسهم بنك البركة بنسبة  391بالمئة وأغلق على سعر  1ر 84بنسبة 

ليرات وسهم المصرف الدولي  1005ر 63سعر بالمئة وأغلق على  0ر 17

ليرة وسهم بنك قطر    492ر50بالمئة وأغلق على سعر    3ر90ل بنسبة  والتموي

ليرة وبنك سورية   349ر 60بالمئة وأغلق على سعر  0ر 84الوطني بنسبة 

ليرة وسهم   602ر48بالمئة وأغلق على سعر  0ر 49الدولي اإلسالمي بنسبة 

 .ليرة 381ر50المئة وأغلق على سعر ب 2بنك سورية والخليج بنسبة  

هم الشركات األخرى المدرجة في السوق أي تعديل على ولم تسجل أس

 https://sana.sy/?p=1122460   .أسعارها وأغلقت مساوية ألسعار اإلغالق السابق

 

 .. لثانييوما و ال إلغاء للفصل ا ١٥تقييم الوضع الراهن كل  - 2

 4/2020/ 12 المصدر : الوطن 

التعليم العالي والبحث العلمي، بسام إبراهيم، في تصريح   كشف وزير

خاص لـ “الوطن” أنه سيتم إجراء تقييم دائما كل أسبوعين ليصار إلى اتخاذ  

والخيار المناسب والمعالجة التي تصب في مصلحة الطلبة، وخاصة   االجراء

 .أيار القادم 2بتمديد تعليق الدوام في الجامعات حتى بعد صدور قرار 

https://sana.sy/?p=1122460
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فت إبراهيم إلى التعامل مع التقويم الجامعي بمرونة، لذلك يتم التعامل حول ول

هذا الموضوع عبر إجراء تقييم مرحلي وبناء عليه يتخذ اإلجراء المناسب  

 .للعمل به، بحسب كل مرحلة

ب في الفصل الدراسي الثاني وأكد وزير التعليم أنه ال إلغاء لدوام الطال

د على الجامعات باستمرار نشر المحتوى العلمي  مطلقا، مبينا أنه تم التشدي

والمحاضرات عبر المواقع الخاصة بالكليات، مضيفا: “إن هذا األمر ال يعني  

عدم متابعة تقديم المحاضرات، وبالتالي سيتم تكثيف المحاضرات وإعادتها 

ك ضرورة هذه الفترة أن يبقى الطالب على تماس وقال: “هنا   ”لجميع الطالب 

وأكد الوزير أنه اتخاذ جميع   .”لمقررات والمحاضرات الدراسيةمباشر مع ا

 http://syrianexpert.net/?p=48720 .القرارات التي تنصف جميع الطالب 

 

فاء التأمين النقدي للمستوردين المصرف المركزي يعلق العمل باستي  - 3

 عبر المصارف العاملة 

 :خبير السوريال

بهدف تسهيل عمليات االستيراد الممولة من قبل المصارف في ظل 

اإلجراءات االحترازية التي تتخذها الحكومة للتحوط من انتشار فيروس  

ا من مصرف سورية المركزي على تأمين االحتياجات   كورونا، وحرصا

الضرورية من المواد األساسية ومستلزمات اإلنتاج؛ فقد أصدر المركزي 

القاضي بتعليق العمل باستيفاء   18/03/2020/ل.أ تاريخ  559القرار رقم 

التغطية النقدية بالليرات السورية وذلك لضمان توفير السلع الضرورية دون  

أحكام  ب 2020/ 06/ 25تأخير، وينص القرار على تعليق العمل حتى تاريخ 

ورية  / من المادة التاسعة من قرار لجنة إدارة مصرف س10البند رقم /

الناظم لعمليات تمويل   2019/ 12/ 15/ل.أ تاريخ  1814المركزي رقم

وذلك لكافة المستندات المقدمة بخصوص إجازات/ موافقات  .المستوردات 

االستيراد الممنوحة للمستوردين للمواد المسموح بتمويلها عن طريق  

 .صارف العاملة في القطر المرخص لها التعامل بالقطع األجنبيالم

http://syrianexpert.net/?p=47456 

 انتهى التقرير 

The report ended 

Raport się zakończył 
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