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 االقتصاد العالمي:  –أوالً 

 حالة ذعر حقيقية تسيطر على االقتصاد العالمي !! فإلى أين نتجه؟ - 1

 2020 /03 /15 صدر : الوطنالم 

حالة من الذعر تسيطر على االقتصاد العالمي هذه األيام إثر تفشي فيروس 

كورونا، ولجوء دول العالم إلى إجراءات احترازية في محاولة الحتواء انتشار 

الفيروس، واالنخفاض الحاد في أسعار النفط، بنحو ثلث قيمته، والتي سجلت 

ً  29أمس أكبر خسائر يومية في   .عاما

دوالراً للبرميل  37بالمئة عند  22وتراجعت العقود اآلجلة لخام برنت 

دوالراً للبرميل وهو أدنى  31بالمئة إلى  31بعد أن نزلت في وقت سابق 

، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط األميركي 2016شباط  12مستوى منذ 

 33ي البداية دوالراً للبرميل بعد أن هوى ف 33.2بالمئة إلى  24أكثر من 

 .2016شباط  12دوالراً وهو أيضاً أدنى مستوى منذ  27.34بالمئة إلى 

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أمس اإلثنين أن الطلب العالمي على النفط 

، وخفضت 2009للمرة األولى منذ عام  2020يتجه لالنكماش في عام 

ير إلى انكماش قدره توقعاتها السنوية بمقدار نحو مليون برميل يومياً، بما يش

90  ً  .ألف برميل يوميا

ً توقعاته لخام برنت إلى  دوالراً في  30وخفض غولدمان ساكس أيضا

، ترافق ذلك مع انخفاض حاد في 2020الربعين الثاني والثالث من عام 

مؤشرات أسواق المال في العالم، ما يعيدنا إلى مشهد االقتصاد العالمي عند 

 .2008بدء أزمة 

ير األسواق المالية الدكتور سليمان موصلي على الموضوع بأن وعلّق خب

تفشي فيروس كورونا واإلجراءات الحترازية المرافقة أدت إلى انخفاض 

الطلب على النفط، لتراجع مستويات اإلنتاج والتشغيل والتصدير، وخاصة 

لدى الصين، ما أدى إلى انخفاض أسعاره إلى مستويات قياسية، تعّزز بعدم 

اق على تخفيض مستويات اإلنتاج، إذ تتأذى الدول المصدّرة للنفط من االتف

انخفاض أسعاره، وللحفاظ على حصتها السوقية قد ال تخفض اإلنتاج، بل 

تسعى أحياناً لزيادته من أجل تعويض إيرادات انخفاض األسعار، فتنخفض 
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 .األسعار أكثر

في حالة سورية، ولفت إلى أن األمر مختلف بالنسبة للدول المستوردة، و

يعدّ االنخفاض الكبير في أسعار النفط فرصة لتخفيض تكاليف استيراده، 

لكونها تعتمد على االستيراد بشكل رئيس لتلبية الطلب المحلي على المشتقات 

النفطية، كما تنخفض فاتورة الدعم إلى ما يقارب النصف، وبالتالي من المهم 

تعمل على زيادة تعاقداتها لتوريد المشتقات جداً أن تنتبه الحكومة لهذا الواقع، و

النفطية، وخاصةً أن التوقعات تشير إلى مزيد من االنخفاض في أسعار النفط 

في األفق المنظور, الفتاً إلى أن ما يحدث يدفع باتجاه االعتماد على اإلنتاج 

ثر المحلي لتلبية الطلب على السلع، وتأمين بدائل عن المواد األولية التي قد يتأ

 http://syrianexpert.net/?p=46680 .استيرادها من بعض المصادر

 

 حرب أسعار النفط العالمي.. من سينتصر؟ - 2

 2020-03-23اإلثنين،  د. قحطان السيوفي   |

ن وسط انهيار أسعار النفط إلى مستويات لم تشهدها السوق منذ عقدين م

 الزمن،

 ثمة أسئلة تدور حول نقطتين: إلى متى ستستمر السعودية في إغراق السوق

 دوالراً أم أن هناك قاعاً آخر عند 20بالنفط؟ وهل نشهد قاعاً لألسعار عند 

 دوالرات؟ 10

 منذ بدء الهبوط الحر لألسعار نتيجة قرار السعودية رفع إمداداتها من النفط

 وفي أعقاب قرار« أرامكو السعودية»لشركة  فوق الطاقة اإلنتاجية القصوى

 روسيا االنسحاب من اتفاقية خفض اإلنتاج هو ما يعني فعلياً أن حرب أسعار

 ، والتي ستحتفل«أوبك»النفط بدأت. وهذه هي حرب األسعار الثالثة في تاريخ 

ً على تأسيسها 60بمرور   .عاما

 سيا أهم المنتجين، بحضور رو+«أوبك »ُعقد اجتماع  2020في أوائل آذار 

 ، حيث لم يتوصل طرفا«صادمة»المستقلين. نتائج ومخرجات االجتماع كانت 

والمنتجون المستقلون باستثناء روسيا من « أوبك»االجتماع وهما أعضاء 

 جهة

وروسيا من جهة أخرى، لم يتوصال إلى اتفاق حول تعميق « عضواً  23»

 خفض

ً وبصورة قوية وفو  رية على أسعار النفط العالمي،اإلنتاج، ما انعكس سلبا

 دوالراً  45في المئة ليصل إلى نحو  10فقد هبط سعر برميل خام برنت نحو 

http://syrianexpert.net/?p=46680


  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 

 في المئة، 10للبرميل، بالتزامن مع انخفاض الخام األميركي بأكثر من 

 الجدير بالذكر أن هذه المستويات هي األسوأ منذ خمسة أعوام، هل ما يحدث

ن المستفيد؟ رغم أن البعض يرون أن إرهاصات لحرب سعرية ضروس؟ وم

 فشل اجتماع

في الوصول إلى تعميق خفض اإلنتاج سيؤدي لهبوط أسعار النفط +« أوبك »

 إلى

 .مستوى أدنى

 السعودية صعدت المواجهة مع روسيا بتأجيج حرب األسعار عبر رفع طاقتها

 للبيعمليون برميل يومياً كما خفضت أسعار النفط المطروح  13اإلنتاجية إلى 

 إلى مستويات قياسية في محاولة لالستحواذ على حصة كبيرة في السوق، في

 5إلى  4موازاة تأكيد دولة اإلمارات استعدادها لزيادة إمداداتها ِمن 

 ماليين برميل، فيما هوت أسعار النفط مجدداً، بهذا، تكون الدولتان

ً موحداً إزاء المواجهة مع الر  وس، عبر قرارهماالخليجيتان قد تبنّتا موقفا

 .بالمئة من اإلمدادات العالمية 3.6ضخ كّميات إضافية توازي 

 أسواق»بالمقابل وفي اليوم الذي ناقش الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 

 ، مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، شهدت األسواق«الطاقة العالمية

ً في أسعار النفط بنسبة   وأطلقت عمليات بيع بالمئة، 25انهياراً قياسيا

 بدافع الهلع في سوق األسهم األميركية وغيرها واكتفى البيت األبيض ببيان

 .مقتضب عن تلك المحادثة

 الخطوات التي تبعتها دلّت على عزم السعودية مواصلة حرب األسعار، وهذا

 .يكشف دور أميركا في هذه الحرب

الحالة لوقت طويل، يرى محللون أن السعودية ال تستطيع الصمود على هذه 

 فهي

دوالراً للبرميل لضبط  80، إلى «صندوق النقد الدولي»تحتاج، بحسب 

 موازنة

 مليار دوالر، فيما توقّعت مؤسسة 50، التي يبلغ العجز الُمقدَّر فيها 2020

 ، من جهتها، أن تزداد نسبة العجز المتوقع في«كابيتال إيكونوميكس»

 بالمئة 15في الناتج المحلي، إلى أكثر من الموازنة السعودية للعام الحالي 

 بالمئة 20علماً أن الرياض طلبت من اإلدارات الحكومية خفض موازناتها بين 

 بالمئة للعام الجاري، لمواجهة االنخفاض الحاد في أسعار النفط، وبسبب 30و

 .على أسواق الخام« كورونا»المخاوف في شأن تأثير فيروس 

  الفعل السعودي على رفض روسيا التعاون لخفضإخفاق مؤتمر فييناً، وردّ 
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الً  35.6إلى « برنت»اإلنتاج النفطي. وقد وصل سعر برميل   دوالراً، مسّجِ

 .بالمئة في مدة شهرين، هي األعلى منذ حرب الخليج 50إلى  45تراجعاً بنسبة 

 في باريس،« معهد العالقات الدولية واإلستراتيجية»قال مدير األبحاث في 

 س بيران، إن جميع البلدان المنتجة للنفط ستكون متضّررة من انخفاضفرانسي

سعره، وستكون تبعاته أقّل وطأة على الروس. فموسكو تحتاج إلى سعر 

 منخفض

ً إلعادة التوازن إلى موازنتها العامة   دوالراً للبرميل، 42حوالي »نسبيا

لتجاوز  وتمتلك احتياطي عمالت صعبة يكفي« صندوق النقد الدولي»بحسب 

 األزمة

موسكو انتهزت الفرصة »الحالية من دون خسائر كبرى. هو يشير إلى أن 

 التي

 .«توافرت لمفاقمة مصاعب منتجي النفط الصخري األميركيين

 ويرى بيران أن التصعيد الروسي الحالي ضربة قوية لقطاع النفط الصخري

 ، ويُقدراألميركي، الذي قد تجتاحه موجة إفالسات في األشهر المقبلة

الخبراء، أن إنتاج النفط الصخري يصبح غير ذي جدوى اقتصادية إذا هبط 

 سعر

 دوالراً، 32دوالراً، وإذا انحدر إلى ما دون  60البرميل إلى ما دون الـ

 فإن الخسائر تصبح فادحة. المفارقة، أن الخفض الكبير في األسعار مالئم

فاظ على سعر منخفض للمستهلك األميركي. ودافع ترامب عن ضرورة الح

 للنفط،

ً من المستهلكين األميركيين ً واسعا  .ألن بين ناخبيه قطاعا

 المشهد يشير إلى أن األسعار مرشحة للتراجع المتواصل في األسابيع المقبلة،

 بسبب انعكاسات فيروس كورونا على االقتصاد العالمي، التي لم تصل إلى

مة بعد، وإلى مستوى حدّة   صراع المصالح بين الرياضمراحلها المتقدِّ

 ً  .وموسكو، الذي قد يمتدّ زمنيا

 صناعة النفط الصخري األميركية التي شّكلت ورقة قّوة إستراتيجية، لسنوات

 طويلة، باتت إحدى نقاط ضعفها. وأدت إلى تغيير األنماط التقليدية

 .للجغرافيا السياسية للطاقة

راك أوباما، جيسون يرى المستشار السابق لشؤون الطاقة في إدارة با

 بوردوف،

منظمة الدول المصدرة »السعودية الروسية ستضّر مصداقية « الدراما»أن 

 للنفط
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 .لسنوات مقبلة، فضالً عن أنها ستقّوض صناعة النفط الصخري« أوبك –

 الواقع الحالي يشير إلى أربعة احتماالت أو سيناريوهات لتداعيات حرب

 :األسعار القائمة

 سعودية تعويم سوق الطاقة مقامرة كبيرة. المشكلة عندأولها، قرار ال

ا هي عليه  السعودية هي أن روسيا أكثر مرونة تجاه انخفاض األسعار ممَّ

تستطيع موسكو ضبط »بعدما ضاعفت احتياطاتها من العمالت الصعبة، 

 موازنتها

دوالراً للبرميل الواحد، على حين تحتاج الرياض إلى ضعف هذا  42عند 

 المبلغ

 .«2020لضبط موازنة 

 «أوبك»ثانيها، احتمال انسحاب روسيا من اتفاق التعاون يهدد بتقويض قدرة 

 .على إدارة سوق النفط بفعّالية

 ثالثها، تُعدُّ صناعة النفط الصخري األميركية الخاسر األكبر من كل ما

 دوالراً  30يحدث، ألن استمرار أسعار الخام في الواليات المتحدة عند حدود 

 .مدّة طويلة سيؤدّي إلى إفالس الكثير من الشركاتل

رابعها، تكشف حرب األسعار أن ثورة النفط الصخري ليست نقطة قوة 

وجيوسياسية كبيرة لواشنطن، بل نقطة ضعف جديدة أيضاً. جزٌء  اقتصادية

الروسي سببه السياسة الخارجية األميركية، وخصوصاً العقوبات  من الغضب

 .سعار إلى االنخفاضدفع األ األخيرة ما

روسيا صرحت أنه في نهاية الشهر الجاري سينتهي اتفاق خفض اإلنتاج، 

لروسيا وغيرها اإلنتاج بالطاقة القصوى، كان هدف روسيا كما يرى  ويحق

الضغط على النفط الصخري األميركي، وكبح جماحه من النمو  البعض هو

لمستقلين في حال تم والمنتجين ا« أوبك»السوقية على حساب  وزيادة حصته

قد تكون حرب أسعار النفط هذه األخيرة وسنرى  .اإلنتاج االستمرار في خفض

 جديد، لكن من الذي سيقوده؟ إمكانية ميالد نظام نفطي

دوالراً فهو سيناريو  20دوالرات أو بقاؤها عند  10وصول األسعار إلى 

الكثير من وخرج « كورونا»وغير مستدام إذا ما تعافى العالم من  مؤقت

 .المنتجين

 .في حرب أسعار النفط العالمية هذه.. من المنتصر؟ موسكو ستنتصر
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 !كورونا.. واوبئة الغاز والنفط - 3

    االفتتاحية طالل سلمان 13/03/2020 

 أكثر مما ابتكر” اسلحة الدمار الشامل“من ” الطبيعة“تبين أن لدى 

 .االنسان وطور منذ بداية الخلق وحتى اليوم

تجتاح الكرة االرضية جميعاً، من أقصى الشرق في ” كورونا“ها هي 

الصين إلى اقصى الغرب في اسوج والنروج، مع محطات قاتلة في الشرق 

ً من ا  يران إلى لبنان، مع امتداد مرعب إلى مصر وتونس والجزائرجميعا

ها، اذ والمغرب.. )وقد تذاكت السعودية( فأنكرت وجود هذا الفيروس القاتل في

ائلة كانت مشغولة بمكافحة االرهاب الملكي والقضاء على مؤامرات ابناء الع

عهد ال المالكة الذين لم يسملوا بعد بوالية محمد بن سلمان، الذي خلع ولي

 ..محمد بن نايف، وهو راكع على قدميه” الشرعي“

وواضح الخوف ما زال مقيماً في داخل محمد بن سلمان، برغم حفالت 

ى الطرب التي سمح بإقامتها في مملكة الذهب االسود والصمت االبيض.. إل

لى عحد انه قد يخطر ببال االمير االرعن أن يستعين بوباء كورونا للقضاء 

م ما على كل من يشتبه به من امراء العائلة التي اخذت الحكالعصاة، ورب

 .بالسيف ويتواله من بين امرائها صاحب السيف االطول واالسرع في البتر

ثون المهم أن كورونا قد وحد العالم في ظل الرعب، واندفع العلماء يبح

عن عالج شاف من هذا الوباء الذي انتشر بسرعة الهواء في أربع رياح 

ة، فنشر الرعب، واستحضر شبح الموت، واقفل المدن والقرى على المعمور

ص اهلها، وأوقف حركة الطيران الدولي، وحبس الناس في بيوتهم داخل اقفا

لناس، اواحدة: أنه قد ساوى بين ” فضيلة“على أن لهذا الوباء القاتل  .الرعب

ئيل( سراشرقاً وغرباً، من الصين حتى الواليات المتحدة االميركية )ومعها ا

رنسا واسبانيا إلى اوروبا جميعاً من ايطاليا جنوباً إلى السويد شماالً، مروراً بف

 .وبريطانيا الخ

ة حماكم هللا جميعا من هذا الوباء، خصوصا وانه قد أضيف إلى االوبئ

اس جميعاً بدءاً القاتلة التي ينتجها النظام العربي المعزز بالغاز والنفط فتقتل الن
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 !بين التجارة... والسياسة - 4

 2020آذار  25األربعاء   محمد عبد الشفيع عيسى 

سة، بينما التجارة والسياسة صنوان ال يفترقان. تتبع التجارة الدولية السيا

غيّر هذا صّحح مسارها أو تتحاول السياسة أن تقتفي أثر التجارة لتتبعها، أو ت

لتاريخ، بما االمسار. هذا دْيدَن العالقات االقتصادية والسياسة الدولية على مّر 

 فيه ذلك الحديث والمعاصر، وحتى التاريخ القريب لمرحلة ما بعد الحرب

 .العالمية الثانية، ثم التاريخ الراهن على مدى عقد أو عقدين

تمحور مثق نظام عالمي هو نظامان: نظام بعد الحرب العالمية الثانية، انب

« سوقاقتصادات ال»حول الغرب بقيادة الواليات المتحدة األميركية، يتبنّى 

تمحوراً ، ونظام آخر كان م«الرأسمالية« »الكتلة الغربية»من دون مواربة، أو 

ا كلّها حول االتحاد السوفياتي )السابق( ومعه بلدان أوروبا الشرقية، ويجمعه

 ؛ وإن نازع النجم«االشتراكية»قتصادى ـــــ اجتماعى ينحو نحو توجه ا

م خشناً، ثالسوفياتي نجٌم من الصين بزغ ثم احتّك احتكاكاً خفيفاً بالسوفياتي 

ــــ  ، لتكون هناك اشتراكيتان، إن صح التعبير: سوفياتية1957اعتباراً من 

ب الكواك»روسية وأخرى صينية. وقد حاولت الصين جذب عدد من 

ً فيتنام والوس وكمبوديا « الصغيرة في أقصى الشرق اآلسيوي )وخصوصا

وكوريا الشمالية( إلى جانب أحزاب كثيرة في العالم، شيوعية ذات هوى 

« دد األقاليممتع»صيني أكيد، بْيد أنها لم تستطع مدّ نفوذها الخارجي إلى الحيّز 

يتكّون لعبر العالم،  أو العالمي. وعلى العكس، أفلح السوفيات في مدّ نفوذهم

ً أو يزيد ) ى (، قائم عل1990ــــ  1945نظام دولي على مدى أربعين عاما

نظام  المنافسة بين االتحاد السوفياتي والغرب بالقيادة األميركية، قيل له

غربي/ شرقي، أو اشتراكي/ رأسمالي، أو أميركي/ «: القطبية الثنائية»

ً بالذاسوفياتي. ولكّلٍّ منهما أحجار بناء مخ ً وعسكريا ت. على تلفة اقتصاديا

ليمية المستوى االقتصادي، أقام السوفيات ما يشبه منظمة اقتصادية دولية إق

عالمياً،  عبر أوراسيا، مكّونة من االتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية، ُعِرفت

ة أكمل ، ثّم اْستوْت في صور«كوميكون»بعد الحرب العالمية الثانية، بمسّمى 

عدة مجلس المسا»لك، خالل الستينيات وأوائل السبعينيات، تحت مسّمى بعد ذ

مل وكانت تسعى إلى بناء نوع من تقسيم الع .CMEA «االقتصادية المتبادلة

ي اإلنتاجي، وفق صيغة للتخّصص وتوزيع األدوار بين البلدان األعضاء، ف

 .المجال االقتصادي، والصناعي بالذات

ً باسم العاصمة وكذلك، أقام السوفيات تحال ً ُسّمي إعالميا ً عسكريا فا

وعلى الجهة األخرى، شّجعت الواليات «. حلف وارسو»البولندية، ليكون 

https://al-akhbar.com/Author/127
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المتحدة على إقامة تحالف عسكري غربي عبر المحيط األطلسي يجمع 

الواليات المتحدة وشركاءها من أوروبا ــــ غربها وشمالها ــــ هو ما يسمى 

ً بـ  North Atlantic Treaty )ناتو(« لسيالحلف األط»إعالميا

Organization. 

كذلك شّجعت الواليات المتحدة على إقامة تجمع اقتصادي أوروبي 

للفحم  من المجّمع األوروبيّ »صرف، أخذ يتطّور ويتغيّر عبر الزمن، ابتداًء 

نذ م« الجماعة االقتصادية األوروبية»، في أواسط الخمسينيات إلى «والصلب

قيم أ؛ وفي داخله، «االتحاد األوروبي»حتى استقر أخيراً على  السبعينيات،

ن ، مع مطلع القر«منطقة اليورو»تجّمع نقدي ومالي أكثر تكاملية، باسم 

 .الجديد

من حوله شبكة للتحالفات العسكرية « الحلف األطلسي»وقد نسج 

ط المرتبطة بالغرب والقيادة األميركية، ومعها شبكة من القواعد والنقا

نية عسكرية، في كّل من القارات الثالث: آسيا بشكل خاص، أميركا الالتيال

 .وأفريقيا

ولياً يوشك وبالتوازي، أقام الغرب )والواليات المتحدة(، نظاماً اقتصادياً د

يد، في عزل أن يكون عالمياً، في المجالَين التجاري والنقدي ــــ المالي بالتحد

رية، تّم بر كّل منهما. ففي الدائرة التجاكامل للمجموعة السوفياتية والصين ع

، وحدثت 1947ــــ غات ــــ عام « االتفاقية العاّمة للتعريفات والتجارة»عقد 

نيات عليها سلسلة من اإلضافات والتعديالت، خالل عقدَي الستينيات والسبعي

ً من خالل  النظام المعّمم للتفضيالت »من القرن المنصرم، وخصوصا

به اولة جذب البالد النامية إلى دائرة النظام التجاري ش، لمح«الصناعية

 .العالمي

دينة موفي الدائرة النقدية والمالية، نجح الغرب في عقد مؤتمر دولي في 

قامتا أ، أسفر عن عقد اتفاقيّتين 1944بريتون وودز األميركية الصغيرة، عام 

لعالمية، االمالية  المنّظمتَين األكثر أهمية على مستوى المنظومة النقدية ــــ

كة ، من دون مشار«البنك الدولي»و« صندوق النقد الدولي»حتى اآلن، وهما 

 .من االتحاد السوفياتي وحلفائه

و واصل النمو الصناعي الصيني، وفق الشراكة االستراتيجية الصريحة أ

 بين أميركا والصين، طريقه من دون هوادة« الضمنية»

، المقيّدة أو المنقوصة على كّل «جارةحرية الت»مبدأ « غات»تبنّت الـ

حال، بشكل عام. وبالتوازى مع ذلك، تبنّت الواليات المتحدة ــــ والغرب 

ـ نهجاً متسامحاً إلى حدّ بعيد، خالل الستينيات والسبعينيات ومطلع  األوروبي ـــ
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الثمانينيات، مع تجارة الصادرات اآلسيوية، القادمة بشكل موسع من اليابان 

لبلدان اآلسيوية األخرى، السائرة على النهج اليابانى، والتي اتخذت وبعض ا

 .Export-led growth «النمو المدفوع بالصادرات»لها طريقاً خاّصاً هو 

وهذه التجارة الغزيرة، اليابانية الشرق آسيوية، إلى أين؟ إلى الواليات المتحدة 

ئل، بطابعه وأوروبا الغربية بالتأكيد. ومع التوسع التصديري الها

، وقع ردّ فعل قوّي من الجانب األميركي، الذي ظّل يستقبل «الفيضانيّ »

، ردحاً «تساهلية»الشطر األعظم من الصادرات اآلسيوية بطريقة تيسيرية أو 

ــــ أي تجاري حمائي في « مركنتيلي»من الزمن. وكان ردّ الفعل ذا طابع 

داً عدّة من أنواع عديدة، فيما المعنى بشكل عام. وفرضت الواليات المتحدة قيو

-Neo «الحمائية الجديدة»أطلق عليه في أواسط الثمانينيات مسّمى 

protectionism .وذلك خالل عهد الرئيس األميركي األسبق رونالد ريغان ،

ولكن تحت الضغط الدولي المتزايد لتحرير التجارة الدولية، وخصوصاً 

جوالت التفاوض التجاري الدولية  لمصلحة البلدان النامية، عقدت سلسلة من

، سعياً إلى عقد اتفاق تجاري عالمي شامل. «جولة أوروغواي»في ما ُسّمي بـ

 WTO «منظمة التجارة العالمية»وقد أسفر ذلك، في نهاية األمر، عن إقامة 

 .1994، في أيار/ مايو «اتفاق مراكش»بمقتضى 

السوفياتي يترنّح ألسباب  في التوقيت ذاته، أو توقيت ُمقاِرب، أخذ االتحاد

ً عام  ، ومعه منظومته )الشرقية ــــ 1990متعدّدة، قبل أن ينهار كليا

االشتراكية(. وبذلك، تّم تمهيد الطريق إلقامة نظام تجاري كامل جديد، تغيب 

عنه المنافسة الحقيقية ويُطلق السراح كلياً للمنظومة الرأسمالية العالمية بقيادة 

حرية »، وباسم الحرية. نظام شعاره العام «وحيدةالدولة العظمى ال»

فتح »، حيث السيطرة فيه لألقوى، وفي سياق عام يدعو إلى «التجارة

 .، من خالل الدعوة إلى العولمة«األبواب

ــــ العولمة، نجمت وقائع صلبة قائمة على « دعاية»في قلب دعوة ــــ أو 

االقتصادية الخارجية لدول تشديد النهج الوطني ــــ القومي في المعامالت 

، وكذا دعم «التنافسية»العالم، المتقدمة والنامية، تحت مسّمى مغاير هو 

إن « استراتيجي»القدرات التنافسية، وخصوصاً في الميدان التكنولوجي؛ نهج 

شئت. كانت تلك حقبة الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون، الذي عمل خالل 

كور في حقلَين متالزَمين: التنافسية والتكنولوجيا. التسعينيات وفق النهج المذ

وكان له ما أراد من إطاحة الشركاء ــــ الغرماء، المنافسين القدامى، الحلفاء 

بالذات، في أوروبا واليابان. ولكن )مْكر التاريخ( اشتغل! فقد ارتأت العقول 

تحّول  االستراتيجية األميركية بالذات، أن تستبدل السوفيات بالصين، وأن
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الصين هذه من عدّو محتمل إلى شريك موثوق. وكان الصعود الصيني العظيم. 

ــــ من الغرب « نقل الصناعات»وبعدما كانت قد حدثت في الماضي مْوجة لـ

وأميركا ــــ إلى اليابان والشرق األقصى، في الستينيات والسبعينيات وأوائل 

سعينيات ومطلع األلفية الثالثة، الثمانينيات، حدثت مْوجة ثانية منذ أواخر الت

 .ولكن هذه المرة باتجاه الصين. وهذا ما كان

و أولكن النمو الصناعي الصيني، وفق الشراكة االستراتيجية، الصريحة 

 ، بين أميركا والصين، واصل طريقه من دون هوادة، حتى أحدث،«الضمنية»

تحدة، من لواليات المأخيراً، آثاراً عميقة على الصعيد االقتصادي الداخلي في ا

سبياً. نخالل إقفال عدد من الفروع الصناعية ذات المستوى التكنولوجي األدنى 

، «كسوناألنغلوس»وكان أن ارتفع معدّل البطالة، وال سيما بين العمال البيض 

ً متضّرر من التجارة مع الصين ، الذين شّكلوا، ومعهم جمهور غفير نسبيا

جواد  يد، دونالد ترامب، أتى سريعاً على صهوةالقاعدة االنتخابية لرئيس جد

ً على دسْ  ت جامح غضوب، ليتولّى مقعده األثير في البيت األبيض، متربّعا

. ومن ثم تهيّأت الظروف لموجة جديدة من 2017الحكم، في بداية عام 

، موجة الحمائية التجارية تقودها أميركا، وجهتها المحدّدة هي الصين بالذات

 ــــ Neo انطلقت في الثمانينيات، وكانت تُسّمى تتلو تلك التي

Protectionism. 

رين ولكن الحماية التجارية المجدَّدة، اآلتية بعد عشرين أو خمسة وعش

سّمى بالحمائية عاماً من سابقتها، ماذا عساها أن تُسّمى يا تُرى؟ لعلّها يمكن أن تُ 

أو الحمائية  New Neo-Protectionism«الجديدة ــــ الجديدة»التجارية 

، تلك هي موجة Renewed Protectionism التجارية المجدَّدة، وربّما

راة مبا»الرئيس دونالد ترامب الراهنة. وهي هجومية الطابع ال ريب، تخوض 

 ؟في ما يبدو، مع خصم تجاري عنيد ــــ الصين بالذات. فإلى أين« صفرية

لى قلب عهم، بما ال يخطر إلى أين، وها هي الطبيعة تعاند الجميع أو تفاجئ

ير غبشر، و إذا هي حرب بيولوجية من البشر أو عليهم، لعلّها تفتتح جولة 

ن منتظرة من دورة الركود االقتصادي العميق. فكيف يتم فّض االشتباك بي

 يعة؟لالقتصاد من بوابة الطب« أولياء األمور»السياسة والتجارة، ليتفّرغ 

توابعهم، ة لدى البعض من سادة العالم الراهن وأم أّن نوازع الهيمنة العدواني

مام أ، سوف تسدّ الطريق «الليبرالية المستجدّة»في عصر سيادة إيديولوجيا 

« آلهة الشر»ط العقالنية وروحية التقدّم؛ ليظل عالمنا، ال قدّر هللا، نهباً لتخبّ 

ل قاألسطورية؟ ذاك ما ال نرجوه؛ فنرجو استعادة جماعية لروح العقل، ولع

 .التقدم االجتماعي المستقبلي المنشود لإلنسانية المعذّبة
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 !وهيّا إذاً إلى العمل الحقيقي، إلى أعلى وإلى األمام

« معهد التخطيط القومي»أستاذ العالقات االقتصادية الدولية في  *

 )القاهرة(
https://al-akhbar.com/Opinion/286145/%D8%A8%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9 

 

 [7] : الجذور الفكرية والسياسية للنيوليبراليةاآلفاق المسدودة - 5

 2020آذار  16اإلثنين    زياد حافظ 

ها عرضنا في المقاالت السابقة معالم النيوليبرالية وذكرنا أنه يعيب

ح فتتناقضات أساسية في الفكر النظري كما في الممارسة. هذه التناقضات ت

رالية باب النقاش حول مصير النيوليبرالية بشكل عام، إن لم نقل مصير الليب

 .هابوالرأس المالية بعد التطّورات البنيوية السلبية للنتائج التي لحقت 

الفكرة األساسية للنيوليبرالية هي الحّرية. المصطلح اإلنكليزي الذي 

 (liberty) يل المثال هواستعمله المفّكرون النيوليبراليون فون هايك على سب

بمعنى أنها تعبّر عن حالة المرء « الحّرية»والترجمة له في اللسان العربي هو 

 (freedom) لفعل ما يشاء من دون قيد أو شرط. في المقابل، إن مصطلح

ألنها متعدّدة. وال يوجد ذلك التمييز في اللسان « الحّريات»يأتي بمعنى 

ما يقصده فون هايك  .(liberté) هي «حّريات»و« حّرية»الفرنسي حيث 

( هو أن يفعل المرء كما يشاء من دون قيد أو شرط ألن الحّرية 1899-1992)

تطلق الطاقات اإلبداعية التي تصنع التقدّم. وال يكترث فون هايك إلى النتائج 

لجهة نشوء الالمساواة في المجتمعات جّراء من يستفيد من الحّرية ويوّظفها 

وهذه ثغرة قاتلة حيث النظام الليبرالي الذي يدافع عنه يأتي بسلطة في نشاطاته. 

وتسلّط طبقة جديدة غير معنية بالحّرية. فالعدالة االجتماعية التي يتكلّم عنها 

الديمقراطيون االشتراكيون وفقاً لفون هايك ليست إالّ وهماً من جملة األوهام 

ً ل لغسيل من الرّف ال يكترث التي يرّوجونها. المستهلك الذي يختار مسحوقا

إلى طبيعة وماهية إنتاج المسحوق وكيف وصل إلى ذلك الرف وما هي 

المكافآت التي تعود إلى العّمال الذين ساهموا في اإلنتاج أو رأس المال 

الموظف في ذلك اإلنتاج. المهم عنده هو حّرية االختيار أوالً وأخيراً. كما ينتقد 

أو « الراتب»العادل على قاعدة من يحدّد عدالة  بشدّة مفهوم الراتب أو األجر

 .«األجر»

https://al-akhbar.com/Opinion/286145/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://al-akhbar.com/Opinion/286145/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://al-akhbar.com/Opinion/286145/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://al-akhbar.com/Author/1011
https://al-akhbar.com/Author/1011
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 أنجل بوليغان ــ المكسيك 

يمكن  العدالة نسبية واستنسابية في آخر المطاف وال يمكن أن تكون قاعدة

سمه البناء عليها. من هنا نفهم مقولة مارغريت تاتشر بأنه ال يوجد شيء ا

د هو على الفردية وحّرية الفرمجتمع بل فقط مجموعات من األفراد. التركيز 

ن مرتكز النظام الرأس المالي كما نشأ في الغرب. كما نفهم مقولة ميلتو

صاحب  فريدمان بأن المسؤولية االجتماعية الوحيدة التي تقع على المبادر أو

تقد المشروع هي فقط تحقيق الربح للمساهمين! فهي أنانية مطلقة بمرتبة مع

تشرعن  سياسي! هذه هي الداروينية االجتماعية التييُعمل به وقاعدة للعمل ال

ة تسلّط القوي على الضعيف وهي من سمات النيوليبرالية. الكاتبة الروسي

( في 1982-1905األصل والمهاجرة إلى الواليات المتحدة اين راند )

 1957و 1943نشرتهما في عامي « تجاهل أطلس»و« المنبع»روايتيها 

لى عتدين بشكل قاس محاوالت الدولة في السيطرة  رّوجت لتلك األفكار التي

 .المجتمع عبر القيود والقوانين التي تقيّد الحّرية

ً توجد مفارقة كبيرة مع موروثنا التاريخي وخاصة الموروث  هنا طبعا

غير موجود بشكل صريح بل فقط بشكل « الحّرية»القرآني حيث مصطلح 

ءلة المرء ومحاسبته من دون ضمني عبر التكليف والمحاسبة. فال يمكن مسا

أن تكون له إمكانية االختيار الذي يفرض وجود الحّرية فال إكراه! في المقابل، 

إن القيمة األساسية في القرآن الكريم هو العدل. العدل هو الذي يحكم بين الناس 

بغّض النظر عن التفاوت االقتصادي واالجتماعي والجسدي بينهم. كما أن 

ملك. في الغرب بشكل عام، وفي الفكر النيوليبرالي بشكل العدل هو أساس ال

خاص، إن الحّرية هي األساس التي تساهم في تحقيق الغاية الكبرى وهي 

( أعطى بعداً دينياً 1920-1864تراكم الثروة. المفّكر األلماني ماكس فيبر )

األخالق البروتستنتية وروح »لعملية تراكم رأس المال في مؤلّفه حول 

( وذلك عبر اإلشارة إلى أن التراكم الرأسمالي هو سمة 1905« )ماليةالرأس

ً للمفهوم  النجاح في العالم الدنيوي ومؤّشر النجاة في العالم اآلخر وفقا

البروتسنتي. هي محاولة كمحاولة فون هايك لنقض نظريات كارل ماركس 

ك في والدفاع عن الرأسمالية. فون هايك يهزأ من مفهوم العدل عندما يشكّ 

الراتب العادل أو األجر العادل، ويعتبر العدل استنساباً وأن التوافق باألكثرية، 

وإن كانت مزمنة حول المفهوم، ال يعني أنه صحيح! الدولة هي التي تحدّد في 

معظم األحيان ما هو مقبول وما هو غير مقبول وهذا ما يرفضه النيوليبراليون. 
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في شؤون الناس. لكن لم يفصحوا ما هي الدولة الصالحة هي التي ال تتدخل 

المجاالت التي يجب أن تكتفي الدولة بها بل يقدّمون شعارات عامة كحماية 

 .الملكية واحترام القانون

المهم في تلك األفكار التنديد بالتخطيط المركزي وكأنه شّر مطلق وفقاً 

ً بحدّ ذاته كما يزعمون ألن ه يقيّد لمفاهيمهم. التخطيط المركزي ليس سيئا

الحّرية، بل ضرورة كآلية لضبط الحركة المبنية على مفهوم منحرف للحّرية 

ً عليهم  .التي ال تأخذ في االعتبار مصالح اآلخرين فتصبح عدوانا

يتنّكر النيوليبراليون لمفهوم المجتمع والمصالح المشتركة فال مصلحة فوق 

يصعب القبول به، مصلحة الفرد. في رأينا، مفهومهم للحّرية خيار أخالقي 

ألنه يشرعن التعدّي على اآلخرين بحّجة تحقيق المصلحة الفردية التي هي 

فوق أي اعتبار فهي أساس الثقافة الغربية. إنه سقوط أخالقي وفقاً لموروثنا 

األخالقي ويتناقض مع أسلوب حياة مختلف. يريدون فرض أسلوب آخر على 

يض حّرية اآلخرين. مفهومهم الناس أجمع. حّريتهم هي في آخر المطاف نق

للعدالة هو فقط حماية القانون والملكية الخاصة. لكن ما هي قواعد القانون إن 

لم تؤخذ في االعتبار مصالح المجتمع ككّل؟ كيف يمكن أن يتحّول القانون إلى 

تشريع خالٍّ من األخالق والعدل؟ هذا ما ال يجيب عليه النيوليبراليون. القانون 

 .قّوة وبالتالي يعكس مصالح من يملك القّوة وليس الحقيعكس موازين 

هذه بعض التساؤالت، وليست كلّها تتناول مصداقية القاعدة الفلسفية الفكرية 

للنيوليبرالية. لكن هناك تساؤالت أكثر صعوبة حول آليات الفكر النيوليبرالي. 

حّرية نذّكر بنظرية فوكوياما حول نهاية التاريخ وانتصار الديمقراطية و

األسواق، والتي سرعان ما تراجع عنها بسبب عدم واقعيتها. فهي كانت نتيجة 

لحظة انتصار الواليات المتحدة في الحرب الباردة مع االتحاد السوفياتي، 

وانفرادها في القّوة في الساحة العالمية. ذلك االنتصار لم يكن إالّ سراباً تبدّد 

داخلياً وخارجياً. في ما يتعلّق باألسواق، مع إخفاقات وتراجع الواليات المتحدة 

فإن الفكر النيوليبرالي الذي يتبناه اليوم األحرار الليبراليون المنتمون إلى معهد 

فون ميسز يعتقدون أن األسواق الحّرة كفيلة بتوزيع الموارد واالستثمارات 

بها بشكل ُكفُؤ وكفيلة بتصحيح االنحرافات وبالتالي ال داعي للدولة للتدخل 

تحت أي ظرف. هذا الموقف تعّرض لنقد حادّ عبر العقود ومنذ بداية القرن 

الماضي حيث التشريعات التي حدّت من توسع االحتكارات جاءت لتصحيح 

انحرافات السوق. فالنزعة الطبيعية للتنافس هي إخراج المتنافسين من حلبة 

س عبر إيجاد االحتكار يؤدّي إلى إلغاء التناف« الحر»التنافس وبالتالي التنافس 

أو المنظومات االحتكارية كالكارتيالت على سبيل المثال )كارتيل النفط أو 
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 .(oligopoly) أو االحتكار القلّة (duopoly) أوبيك( أو االحتكار الثنائي

والتجربة تدّل على أن غالبية التجارب التنافسية في السابق والحاضر وربما 

كل ما إلى االحتكار. لذلك أوجدت تشريعات تحدّ المستقبل انتهت وقد تنتهي بش

من تلك االنحرافات. النيوليبراليون ال يجدون حّجة يدحضون بها ذلك وال 

يستطيعون تبرير االحتكار الذي ينسف قواعد فكرهم المبني على الحّرية في 

 .التنافس والمبادرة

لتي اسات األزمات االقتصادية والمالية التي تمّر بها الدول بسبب السيا

سلوك تشّجع على تراكم الثروة والرأس المال كقيمة أخالقية مطلوبة تتحكم ب

ً تدخل السلطة لحّل المشكلة. الن ظرية الناس )ليس المجتمع!( استدعت دائما

ق لزيادة الكينزية بّررت تدخل الدولة في العجلة االقتصادية عبر زيادة اإلنفا

وروبا أكادت تؤدّي إلى انهيار أنظمة الطلب الفعلي وذلك لكبح البطالة التي 

ستطع يوالواليات المتحدة. النظام الكالسيكي المعتمد على التنافس الحر لم 

ا بّرر مقاربة الكساد وانعكاساته السلبية على أمن البالد والمجتمع، وهذا م

انكلين )النيو ديل( الذي أطلقه الرئيس األميركي فر« الصفقة الجديدة»مشروع 

ادة حاربة الكساد الكبير. هذا ما بّرر إيجاد مشروع مارشال إلعروزفلت لم

ً لمنع ان تشار بناء أوروبا المدّمرة بسبب الحرب العالمية الثانية، وأيضا

ات الشيوعية والفكر االشتراكي. الدولة أساسية في حقبة األزمات بين آلي

مات األزالسوق الحر التي برهنت مراراً وتكراراً عن عجزها في مقاربة تلك 

 .إن لم تكن هي مسؤولة عنها أصالً 

لحماية  2009و 2008كما نتذّكر كيف تدّخلت اإلدارة األميركية عامي 

المصارف والمؤسسات المالية الكبرى من اإلفالس في أعقاب أزمة 

مليار دوالر في األسواق وفي المؤسسات  700الرهونات، فضّخت ما يوازي 

ت في األسواق المالية األميركية أدّت إلى ضّخ ما المستهدفة. أما اليوم فالتقلّبا

يوازي تريليون ونصف تريليون دوالر في المؤسسات المالية لوقف التدهور 

في األسعار ولحّث المؤسسات على االستثمار. من المبكر الحكم على نجاح 

التي تجاهلت األسباب الحقيقية  2009و 2008تلك الخطوة ألنها تكرار لخطوة 

رهونات وتجنّبت معالجتها بشكل جدّي. وكنّا من الذين يقولون دائماً، ألزمة ال

بأن الواليات المتحدة ومعها العالم الرأسمالي، لم يخرجوا من حالة الركود 

هي االستحقاق الفعلي لكل الثغرات  2020التي سببتها األزمة آنذاك. إن أزمة 

اإلشارة إلى تدّخل  في النظام القائم وسنقاربه في مقال منفصل. وال بد من

اإلدارة األميركية منذ يومين في السوق النفطية عبر تعّهدها بشراء كميات 

كبيرة من النفط لالحتياط االستراتيجي للواليات المتحدة من الشركات التي 
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تكبّدت خسائر كبيرة من جّراء حرب األسعار في سوق النفط والتي أشعلتها 

سائر المالية إلحدى الشركات تعدّت الملياري روسيا وتبنّتها بالد الحرمين. الخ

دوالر في يوم واحد من جّراء هبوط سعر البرميل وتأثيره على سعر أسهم 

الشركة النفطية والحبل على الجّرار. أما في ألمانيا فقد قّررت الحكومة تحرير 

مليار يورو إلنعاش االقتصاد األلماني المصاب بسبب تفّشي  550ما يوازي 

، وهنا أيضاً من المبكر التكّهن حول نجاح أو فشل تلك المبادرة التي الكورونا

قد تكون أتت متأخرة. فسياسات التقّشف التي تبنّتها مختلف الحكومات الغربية 

ً لتعاليم الفكر  لم تكن إالّ لتقليص دور الدولة في الحياة االقتصادية وفقا

ت التي كانت تظن أنها النيوليبرالي وها هي األزمات تهدّد تماسك المجتمعا

 .بمنأى من تداعيات التقّشف أو مبالغة في قدراتها على تدارك التداعيات

أما على صعيد آخر، فسخرية األمور هي قرارات اإلدارة األميركية بتفكيك 

أكبر عدد ممكن من المؤسسات الحكومية بحّجة أن السوق كفيلة بمعالجة 

عافها بغية تفكيكها وحلّها مركز القضايا. ومن ضمن المؤسسات التي تّم إض

وقاية ومكافحة األوبئة وإذ تأتي كارثة فيروس كورونا لتعّري عدم جهوزية 

أكبر دولة في العالم على مواجهة الوباء. القطاع الخاص في حقل الصّحة ليس 

مؤهالً لمواجهة األوبئة، بل يرفض الخوض في التخطيط لهذه المواجهة ألنها 

اً من األرباح. الصحة سلعة فردية بالنسبة إليهم وال قيمة مكلفة ولن تدّر شيئ

 .لها إالّ بمقدار قدرة الدفع لحمايتها

ة في الفكر النيوليبرالي دور الدولة محصور في حماية الملكية الخاص

. هذه واحترام القانون وليس في معالجة األزمات وتقديم الخدمات االجتماعية

س م والصّحة من حصة القطاع الخاص وليالقاعدة الفكرية للخصخصة. التعلي

العام، وهناك دفع لجعل األمن من حصة القطاع الخاص عبر الشركات 

نا أو األمنية. لكن ليس هناك في ذلك الفكر من مقاربة ألزمات كأزمة الكورو

 .األزمة المالية التي تستدعي تدخل الدولة

 لكية الخاصةفي الفكر النيوليبرالي دور الدولة محصور في حماية الم

 واحترام القانون وليس في معالجة األزمات وتقديم الخدمات االجتماعية

مع تنامي الدولة األمنية في النظام النيوليبرالي هناك ميل واضح من قبل 

الطبقة الحاكمة النيوليبرالية إلى كبح الحّريات العامة التي ينتج عنها المساءلة 

لغربية النيوليبرالية نحو التوّجه للفكر والمحاسبة. نشهد تحّوالت في الدول ا

الواحد عبر السيطرة على وسائل اإلعالم وعلى وسائل التواصل االجتماعي. 

وهذه الدول التي تحمل شعار الديمقراطية للعالم هي متحالفة مع األنظمة 

التسلّطية والديكتاتورية التي تسّهل مصالحها. والتسلّط ال يستقيم مع المطالبة 
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القسري للسوق ومع الحّريات العامة. وهذا يُفقد النيوليبرالية شرعيتها  بالتطبيق

ومصداقيتها. فعلى سبيل المثال عن التناقض، يقول الفكر النيوليبرالي في ما 

هو األساس وبالتالي يجب « االختيار الشخصي»يتعلّق بالقرار الصّحي إن 

و بكلفة رمزية وبين التخلّي عن الخدمات التي تقدّمها الدولة بشكل مجاني أ

ضرورة دفع كلفة باهظة للشركات الخاصة التي تقدّم تلك الخدمات. هكذا 

مكلفة إلى درجة الحرمان من الخدمة الصّحية للطبقات « الحّرية»صارت 

 .الفقيرة وحتى المتوّسطة

غية الفكر النيوليبرالي شّجع تحرير القطاع المالي من أي قيود وذلك ب

اصل ، ما أدّى إلى الترّكز الهائل الح«لنظام الماليالحفاظ على سالمة ا»

واق والمضاربات التي تفوق أي إمكانية للتسديد. االنهيار الحاصل في األس

لي القائم. المالية نتيجة للجشع والمراهنات غير المحسوبة قد يطيح بالنظام الما

ر. قد تكون نزهة مقارنة مع ما سيحصل في حال استمرار االنهيا 2008أزمة 

لتحقيق  كل ذلك حصل بسبب تفكيك القيود الناظمة والمقيّدة للمضاربات المالية

 .ثروات افتراضية وهمية بعيدة عن يقين الواقع االقتصادي القائم

لحها في الممارسة أصبحت الدولة أداة للطبقة الحاكمة وحامية لها ولمصا

ي كية فقط فوذلك على حساب المواطنين الذين ليسوا أكثر من وحدات استهال

لح طبقة نظر تلك الطبقة. كما أن الفكر النيوليبرالي الذي أصبح مرتبطاً بمصا

. هنا حاكمة تجاوز فكرة الوطنية والهوية الوطنية لمصلحة األسواق وسيادتها

طبقة بدت أزمة الفكر النيوليبرالي النخبوي بطبيعته في تناقض واضح بين ال

ّرداً الوطن. لذلك تشهد معظم الدول تم النخبوية وسائر مكّونات المجتمع في

مثلة على الطبقة الحاكمة وسياساتها والصراع مستمر حتى أشعار آخر. هناك أ

يح عديدة تشير إلى أن آليات السوق ليست كافية، وحتى هي غير كفوءة لتصح

ات األوضاع ما يستدعي تدّخل الدولة. العالم معقّد ومرّكب ليكتفي بنظري

عالم من شيئاً بل قد تسهم في تفاقم األمور. ما يحدث في ال تبسيطية ال تعالج

ط أزمات طبيعية وغير طبيعية يكشف عورات الفكر النيوليبرالي ويشهر سقو

 .ذلك الفكر

 يكاتب اقتصادي سياسي واألمين العام السابق للمؤتمر القومي العرب*
https://al-

akhbar.com/Issues/285684/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7
%D9%84%D9%8A%D8%A9-7 
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https://al-akhbar.com/Issues/285684/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-7
https://al-akhbar.com/Issues/285684/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-7
https://al-akhbar.com/Issues/285684/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-7
https://al-akhbar.com/Issues/285684/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-7


  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 19ــ 

 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية:  -ثانياً 

6 - Kaczyński: Ostatni możliwy termin wyborów to 28 
czerwca 

zew  27.05.2020 

- Nasze stanowisko jest jednoznaczne, wspólne: wybory będą 

przeprowadzone. Jeżeli będą jakieś próby przeciwstawiania się 

temu, to będziemy wykorzystywali wszystkie środki, jakie 

przynależą państwu po to, żeby prawo zostało wykonane, żeby 

podstawowa instytucja demokracji, czyli właśnie wybory, były w 

Polsce faktem - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ocenił, 

że wybory prezydenckie powinny odbyć się nie później niż 28 

czerwca. Z kolei Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro zaapelowali do 

opozycji o odpowiedzialność. 

Występując wspólnie, liderzy partii tworzących Zjednoczoną 

Prawicę - Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienia i Solidarnej 

Polski - wygłosili oświadczenia na temat wyborów prezydenckich. 

Nie było możliwości zadawania pytań. 

KACZYŃSKI: NIEKTÓRZY CHCĄ, BY ODRZUCIĆ 

ROZWIĄZANIA KONSTYTUCYJNE 

- Stanął znów w dyskusji publicznej problem terminu wyborów. 

Wydawało się, że wszystko jest rozstrzygnięte, ale okazało się, że 

niektórzy chcą w dalszym ciągu tego, by odrzucić rozwiązania 

konstytucyjne, by przyjąć jakiś inny termin - powiedział prezes PiS. 

Ocenił, że stoją za tym "czysto partykularne interesy". - Z całą 

pewnością nie jest to interes Polski, no i nie jest to w żadnym razie 

zgodne z konstytucją - ocenił Jarosław Kaczyński. 

Były premier wyraził opinię, że ostatni termin, który 

uniemożliwia sytuację, w której 6 sierpnia (gdy kończy się kadencja 

Andrzeja Dudy) nowy prezydent nie byłby wybrany i zaprzysiężony, 

to 28 czerwca.  - Jeżeli 28 czerwca odbędą się wybory, to wtedy 

mimo wykorzystania wszystkich innych terminów, np. przez Sąd 

Najwyższy, i tak ten akt będzie mógł nastąpić - powiedział. 

"MOŻNA UZNAĆ, ŻE KTÓRYŚ Z TYCH 

INTERPRETATORÓW JEST NP. KRÓLEM POLSKI" 

Zdaniem prezesa PiS, jeśli chodzi o termin wyborów, to nie ma 

"żadnej możliwości przeprowadzenia jakichś kolejnych zmian". - 

https://www.rp.pl/autor/6669996669999/jakub-czerminski
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Ci, którzy to proponują sieją po prostu zamęt i za nic mają 

konstytucję, niezależnie od tego, że bardzo często się na nią 

powołują - stwierdził Jarosław Kaczyński. 

Ja już tutaj nie mówię o interpretacjach, które wskazują na to, że 

niektórzy czytają konstytucję w ten sposób, że gdyby przyjąć tę 

metodę, to by można np. uznać, że któryś z tych interpretatorów jest 

np. królem Polski, bo takie same są podstawy do tego, jak do tego, 

co oni twierdzą, czyli żadne. Nie ma nawet cienia jakichkolwiek 

podstaw w przepisach konstytucji by twierdzić np., że marszałek 

Senatu przejmuje władzę w razie sytuacji, w której nie ma 

prezydenta, a tego rodzaju twierdzenia także - chociaż mam 

nadzieję, że to jest margines - padają - powiedział. 

- Nasze stanowisko jest jednoznaczne, wspólne: wybory będą 

przeprowadzone. Jeżeli będą jakieś próby przeciwstawiania się 

temu, to będziemy wykorzystywali wszystkie środki, jakie 

przynależą państwu po to, żeby prawo zostało wykonane, żeby 

podstawowa instytucja demokracji, czyli właśnie wybory, były w 

Polsce faktem - oświadczył lider Prawa i Sprawiedliwości. 

GOWIN: MAM NADZIEJĘ, ŻE LIDERZY OPOZYCJI 

PRZESTANĄ SIĘ KOMPROMITOWAĆ 

Prezes Porozumienia i były wicepremier Jarosław Gowin 

wspomniał o zgłoszonym przez klub PiS projekcie zmiany 

konstytucji, zakładającym jedną, siedmioletnią kadencję prezydenta 

i wybory za dwa lata. Przypomniał, że rozmawiał na temat projektu 

z przedstawicielami opozycji. - Przy tej okazji przekonałem się, że 

partie opozycyjne są jeszcze bardziej wzajemnie skłócone niż 

niechętne obozowi Zjednoczonej Prawicy - stwierdził. 

- Wszystko wskazuje na to, że ta nagła wolta opozycji, próba 

przesunięcia wyborów na sierpień to element jakichś wojenek w 

obrębie opozycji - powiedział Gowin. Zaapelował do liderów 

opozycji, żeby ci "przestali się ośmieszać, żeby przestali grać 

interesem Polski w imię bardzo partykularnych interesików swoich 

partii". Lider Porozumienia dodał, że wybory muszą odbyć się w 

terminie zgodnym z konstytucją. 

- Mam nadzieję, że liderzy opozycji przywrócą powagę swoim 

działaniom i przestaną kompromitować się w obliczu polskich 

obywateli - oświadczył Jarosław Gowin. 

ZIOBRO: ZAGWARANTOWAĆ STABILNOŚĆ 
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POLITYCZNĄ WSZYSTKICH OŚRODKÓW WŁADZY 

Jako trzeci głos zabrał lider Solidarnej Polski, minister 

sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. - Przeciąganie kampanii 

wyborczej nie służy interesom Polaków, nie służy polskiej 

gospodarce, która została nadszarpnięta pandemią, podobnie jak 

gospodarki wielu innych państw na świecie - powiedział. 

- W naszym interesie jest to, aby jak najszybciej zagwarantować 

stabilność polityczną wszystkich ośrodków władzy, zwłaszcza tak 

ważnej, jak urzędu prezydenta, po to, aby całą siłę politycy - ufam, 

wszystkich stron sceny politycznej - mogli koncentrować na 

wzmocnieniu dobrych procesów w gospodarce, tak aby Polacy byli 

pewni, że będą mieli dobre perspektywy jeśli chodzi o miejsca pracy, 

o wynagrodzenia, o to wszystko, co jest ważne dla codziennego ich 

bytu - dodał. 

Ocenił, że temu celowi nie służy przeciąganie kampanii "na czas 

nieokreślony". - Dlatego apeluję do przedstawicieli opozycji, by 

zachowali się odpowiedzialnie i serio traktowali swoje 

zobowiązania wobec wyborców, bo to dla nich jesteśmy, wszyscy - 

i ci rządzący, i ci politycy, którzy reprezentują szeroko rozumianą 

opozycję - oświadczył Ziobro. 
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone  Źródło: rp.pl 
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7 - Donald Tusk: Strach przed PiS? To fajtłapy i 
nieudacznicy 

adm 27.05.2020 

- Oni nie są groźni w tym sensie, że należy się ich bać. Takich 

polityków, jak Kaczyński, należy się raczej wystrzegać. To są 

fajtłapy, ale trzeba ich odsunąć od władzy, aby chronić kraj przed 

permanentnym nieudacznictwem - powiedział w TVN24 Donald 

Tusk, były premier i szef Europejskiej Partii Ludowej, o politykach 

Prawa i Sprawiedliwości. 

Donald Tusk, były premier i szef Europejskiej Partii Ludowej 

odniósł się w TVN24 między innymi do daty wyborów 

prezydenckich. - Wszystko powinno zależeć od niezależnych 

instytucji. Problem polega na tym, że te decyzje zapadają w gronach, 

https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.rp.pl/Wybory-prezydenckie-2020/200529376-PILNE-Kaczynski-Ostatni-mozliwy-termin-wyborow-to-28-czerwca.html
https://www.rp.pl/Wybory-prezydenckie-2020/200529376-PILNE-Kaczynski-Ostatni-mozliwy-termin-wyborow-to-28-czerwca.html
https://www.rp.pl/autor/187/ada-michalak
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które niekoniecznie są do tego uprawnione. Po to stworzono PKW, 

aby ludzie za to odpowiedzialni tego typu kwestie rozstrzygali - 

powiedział. - Wydaje się, że w przeciwieństwie do tego, co 

przygotowywał minister Sasin, do tej imitacji wyborów, jaką 

przygotowywali politycy PiS-u, obecnie sytuacja jest trochę lepsza. 

Dzięki poprawkom Senatu, dzięki temu, że przywrócono rolę PKW, 

przynajmniej w jakimś zakresie. Mam nadzieję, że te wybory będą 

mogły się odbyć. Jeśli się odbędą, oczywiście wezmę w nich udział 

i będę namawiał wszystkich, aby głosowali - dodał. - Władza, która 

ponosi odpowiedzialność za kraj zdecydowała o kolejnych 

poluźnieniach. Uważam, że generalnie czas izolacji kończy się. Nie 

ma tygodnia, żeby premier Morawiecki nie informował o tym, ile 

poluzowań władza zaproponuje. - Mam nadzieję, że odpowiedzialny 

rząd wie, co robi, mówiąc, że będzie można uczestniczyć nie tylko 

w weselu czy mszy, ale także w wyborach - podkreślił. 

Jak stwierdził szef Europejskiej Partii Ludowej, „problem polega 

na tym, że te wybory są obciążone grzechem pierworodnym tego, co 

PiS zrobił na początku maja”. Byłoby źle gdyby czyniono 

odpowiedzialnymi za to zło, które się dziś dzieje w odniesieniu do 

wyborów prezydenckich, opozycję, Senat czy mnie. Choć 

oczywiście do winy Tuska zdążyliśmy się już wszyscy 

przyzwyczaić, to byłaby już poważna przesada - stwierdził Tusk. - 

Chciałbym, aby w końcu ta sprawa stanęła na nogach, a nie tak jak 

do tej pory, na głowie. Ktoś w Polsce jest konstytucyjny, prawny, 

odpowiedzialny za przeprowadzenie tych wyborów. To jest PKW. 

Problem polega na tym, że dziś spotykają się panowie Kaczyński, 

Ziobro i Gowin, i podejmują decyzje, które nie powinny należeć do 

partyjnych liderów i tych, którzy uczestniczą w tych wyborach, 

pośrednio lub bezpośrednio, tylko do niezależnych instytucji. Ta 

sprawa w jakiejś mierze została zaprzepaszczona. To nie jest jedyny 

grzech konstytucyjny i prawny, który obciąża tę władzę - ocenił. Jak 

podkreślił, „w interesie wszystkich jest, żebyśmy razem wybrnęli z 

tego zaułka”. 

"NIE POLITYCY SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA CHAOS. TO 

KONKRETNI LUDZIE" 

- Wybory tak czy inaczej muszą się odbyć. Powinny być przede 

wszystkim dobrze przygotowane, sprawiedliwie policzone i 

uczciwie przeprowadzone. Mam nadzieję, że tak będzie. Nie ma 
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mowy o tym, żeby te wybory oddać tym, którzy przy nich tyle mącą. 

Myślę, ż każdy odpowiedzialny Polak podejmie właściwą decyzję i 

będzie głosował - powiedział Tusk.  

- To nie „politycy” są odpowiedzialni za ten bałagan. Za to są 

odpowiedzialni konkretni ludzie z konkretnymi nazwiskami. Ci, 

którzy dziś w Polsce rządzą. Nie widzę powodu, dla którego po 

równo próbuje się obdzielać odpowiedzialnością tych, którzy czynią 

bałagan i zło oraz tych, którzy są jego ofiarami. To przecież jest 

reguła każdej demokracji. Są wybory, ktoś wygrywa, i jest 

odpowiedzialny za porządek w kraju. Jeśli wygra opozycja, to ona 

będzie brała odpowiedzialność. Nauczymy się rozliczać władzę. Jej 

powinność i obowiązek a nie wszystkich wkoło. Jeśli będziemy 

używać tej metody, to nie będzie już ludzi, którzy będą czuć się 

odpowiedzialni. Nikt nie ma prawa zdejmować z tej władzy 

odpowiedzialności za to, co robi i za bałagan w Polsce - zaznaczył 

Donald Tusk. 

"NIE MAJĄ EMPATII, WIĘC NIE SĄ ZDOLNI DO 

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ" 

REKLAMA 

Były premier odniósł się także do słów  

Jarosława  Kaczyńskiego, który stwierdził dziś, że „jeżeli będą 

jakieś próby przeciwstawiania się przeprowadzeniu wyborów, będą 

wykorzystywane wszystkie środki, jakie przynależą państwu po to, 

żeby prawo zostało wykonane”. - Mam ochotę powiedzieć panu 

Kaczyńskiemu „nie strasz, nie strasz...”. Oni nie są groźni w tym 

sensie, że należy się ich bać. Takich polityków, jak Kaczyński, 

należy się raczej wystrzegać. Trzeba robić wszystko, aby nie rządzili 

w Polsce. Prezes pokazał po raz kolejny twarz naburmuszonego, 

udającego groźnego zawodnika. Przecież tak naprawdę od wielu 

miesięcy widać, że mamy do czynienia z ekipą kompletnie bezradną. 

To są ciamajdy, nie czarni, groźni rycerze. Im wszystko wylatuje z 

rąk. Dlatego tak ważne jest, żeby w normalnych, demokratycznych 

wyborach odsunąć tych ludzi od władzy. To są ludzie, którzy 

sprawiają na mnie wrażenie takich, którzy nikogo nie kochają. 

Kaczyński jest tego przykładem. Przez to, że nie mają empatii, nie 

są zdolni do prawdziwej odpowiedzialności za naszą przyszłość. Nie 

ma się co ich bać, to są fajtłapy, ale trzeba ich odsunąć od władzy, 

aby chronić kraj przed permanentnym nieudacznictwem - ocenił. - 

https://www.rp.pl/Wybory-prezydenckie-2020/200529376-PILNE-Kaczynski-Ostatni-mozliwy-termin-wyborow-to-28-czerwca.html
https://www.rp.pl/Wybory-prezydenckie-2020/200529376-PILNE-Kaczynski-Ostatni-mozliwy-termin-wyborow-to-28-czerwca.html
https://www.rp.pl/Wybory-prezydenckie-2020/200529376-PILNE-Kaczynski-Ostatni-mozliwy-termin-wyborow-to-28-czerwca.html
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To, co słyszymy codziennie z ust władzy, od najniższego, po 

najwyższy szczebel, to są nie tylko rzeczy radykalne, ale bardzo 

nieprzyzwoite i pełne pogardy dla oponentów, ale także ludzi. Ja nie 

jestem radykalny, prawda bywa radykalna i okrutna. Od wielu 

miesięcy obserwujemy u władzy ludzi, którzy jeśli wykazują się 

sprawnością lub sprytem, to wtedy kiedy kłamią i kradną. Niestety 

wtedy, kiedy mają dobrze zarządzać, okazują się ciamajdami - 

podkreślił. - Chodzi o to, co się dzieje wokół maseczek, przez sprawę 

Srebrnej czy pana Banasia. Nie było tygodnia, żebyśmy nie mieli 

poczucia, że u władzy są ludzie, którzy myślą tylko o swoim 

interesie. To są ludzie, którzy są odpowiedzialni za nasze życie i 

zdrowie a sprawiają wrażenie, jakby byli skoncentrowani głównie 

na sobie - dodał.   

Szef Europejskiej Partii Ludowej powiedział także, że 

„powinniśmy być wdzięczni Małgorzacie Kidawie-Błońskiej i tym 

wszystkim, którzy przestrzegali przed pseudo-wyborami”. - Start 

Trzaskowskiego jest bardzo dobry, wykazuje bardzo dobrą energię, 

nie boi się wyzwań. Ma szanse wygrać - powiedział i zapewnił, że 

pomoże mu w zebraniu podpisów w Brukseli. 

Tusk odniósł się także do słów Rafała Trzaskowskiego, który 

stwierdził w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że TVP Info powinno 

zostać zlikwidowane. - Trzaskowski nie zaatakował mediów 

publicznych, bo w Polsce nie ma mediów publicznych. Jest maszyna 

propagandowa. Proszę nie nazywać takich opinii atakiem. Rafał 

Trzaskowski w maju powiedział, że gdy zostanie wybrany na 

prezydenta Polski, to powstanie "nowa telewizja publiczna" - 

stwierdził. - To, że Trzaskowski potrafi powiedzieć kilka 

sensownych rzeczy nie tylko w języku polskim, nie dyskwalifikuje 

go. Nie ma ważniejszego zadanie niż obrona dobrego imienia Polski 

i Trzaskowski jest w stanie to zrobić - dodał.  
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: TVN24 
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8 - Andrzej Sośnierz: Wybory 28 czerwca? Wtedy to 
już nie będzie ryzykowne 

qm 27.05.2020 

- U nas prawdopodobnie już wtedy będzie ta faza (epidemii), że 

będzie można bezpiecznie, za ten miesiąc, te wybory tradycyjnie 

przeprowadzić - ocenił Andrzej Sośnierz, poseł Porozumienia i były 

szef Narodowego Funduszu Zdrowia, pytany o bezpieczeństwo 

przeprowadzenia wyborów w lokalach 28 czerwca. 

- Nasze stanowisko jest jednoznaczne, wspólne: wybory będą 

przeprowadzone. Jeżeli będą jakieś próby przeciwstawiania się 

temu, to będziemy wykorzystywali wszystkie środki, jakie 

przynależą państwu po to, żeby prawo zostało wykonane, żeby 

podstawowa instytucja demokracji, czyli właśnie wybory, były w 

Polsce faktem - powiedział w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński. 

Ocenił, że wybory prezydenckie powinny odbyć się nie później niż 

28 czerwca. 

Dowiedz się więcej: Kaczyński: Ostatni możliwy termin 

wyborów to 28 czerwca 

Andrzej Sośnierz, znany ze swojego krytycznego podejścia do 

działań rządu, mających doprowadzić do opanowania epidemii 

koronawirusa, pytany w radiu TOK FM o to, czy wybory 28 czerwca 

byłyby bezpieczne, stwierdził, że „wtedy to już nie będzie 

ryzykowne”. 

- Oczywiście tak jak we wszystkich krajach, które się dobrze 

uporały z tą epidemią, zawsze jeszcze kilka przypadków dziennie 

będzie się w tych państwach zdarzało, ale to jest do opanowania, 

szczególnie że teraz ćwiczymy to opanowywanie na Śląsku, 

będziemy mieli doświadczenie. To jest więc do opanowania i to nie 

grozi, a z takim stanem się trzeba będzie pogodzić przez jakiś tam 

czas - stwierdził poseł Porozumienia. 

- W Korei Południowej, 52-milionowym kraju, kiedy stłumiono 

epidemię i było kilka przypadków dziennie, przeprowadzono też 

wybory w zwykły, tradycyjny sposób, i nic się tam nie wydarzyło po 

tych wyborach. U nas też prawdopodobnie już wtedy będzie ta faza, 

że będzie można bezpiecznie, za ten miesiąc, te wybory tradycyjnie 

przeprowadzić - dodał były szef NFZ. 

Komentując ogłoszony w środę plan dalszego odmrażania 

https://www.rp.pl/autor/0909090909/jakub-mikulski
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gospodarki i życia społecznego, Andrzej Sośnierz stwierdził, że 

„przede wszystkim dobrze, że znosimy te dręczące społeczeństwo 

ograniczenia, chociaż z punktu widzenia epidemiologicznego nic 

takiego się nie wydarzyło, co by to usprawiedliwiało”. 

- Lepiej by było, gdybyśmy od początku, tak jak do tego 

wzywałem, nauczyli się dobrze izolować zakażonych, bo teraz nie 

mamy pewności. Jednak ten poziom nie do końca uprawnia, żeby w 

pełni czuć się bezpiecznie. (...) Na pewno wymagana jest jeszcze 

ostrożność, bo nie osiągnęliśmy jeszcze takiego poziomu, który 

byłby bezpieczny w pełni i nie we wszystkich regionach, tak jak na 

Śląsku, wyłapujemy tak kompleksowo - tłumaczył. 

- Nasza gospodarka tego wymaga, żebyśmy przystąpili do 

możliwie normalnej pracy. Długo się w takim państwie, jak nasze - 

i w każdym innym - nie da wytrzymać. Również z punktu widzenia 

społecznego jest to dokuczliwe. Natomiast z punktu widzenia 

epidemiologicznego - niezbyt uzasadnione, bo jednak ciągle ten 

poziom zachorowalności wykrywany właściwie trzyma się na 

jednym poziomie - zauważył Sośnierz.  
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: rp.pl/ TOK FM 

https://www.rp.pl/Wybory-prezydenckie-2020/200529358-Andrzej-

Sosnierz-Wybory-28-czerwca-Wtedy-to-juz-nie-bedzie-ryzykowne.html 

 

9 - Niemcy otwierają kina: Plastikowe szyby między 
widzami 

ula  27.05.2020 

Decyzja o dacie ponownego otwarcia kin zapadła w Niemczech 

na początku maja. Duże i małe kina miały więc sporo czasu na 

solidne przygotowania się do nowej rzeczywistości i przepisów. 

Sporo zmieniło się na widowni. Niektóre kina chcą przedzielać 

siedzenia ścianami z plastiku. 

Na początku maja rząd Angeli Merkel w porozumieniu z 

rządami poszczególnych landów przedstawił zasady stopniowego 

luzowania obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemia 

koronawirusa. Terminy ponownego otwarcia kin wyznaczono w 

każdym kraju związkowym inaczej - w zależności od sytuacji 

epidemiologicznej. Najwcześniej kina otwarto w Hesji - 15 maja. 

Berlin musi poczekać na sezon kinowy do 5 czerwca, a 
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Brandenburgia do 6 czerwca. Dolna Saksonia raczej nie otworzy kin 

8 czerwca, jak planowano, a Turyngia oraz miasto Brema jeszcze nie 

wyznaczyły konkretnego terminu. 

W niemieckich kinach wprowadzono szereg nowych przepisów 

mających chronić widzów przed potencjalnym zarażeniem. Część 

kin zdecydowała, że potrzebuje nieco więcej czasu, by sprostać 

nowym wymaganiom, które w zależności od landów się różnią. 

Jednak wszędzie prawo wymaga od zarządcy kina, by między 

widzami został zachowany odstęp co najmniej 1,5 metra, co 

oznacza, że wiele miejsc w kinach będzie pustych. Dodatkowo w 

niektórych landach zdecydowano, że w salach kinowych może 

jednocześnie przebywać maksymalnie 50 osób - nawet jeśli są to 

ogromne sale multiplexów. Sprzedaż biletów ma się odbywać 

głównie online, a duże grupy widzów na jednym seansie mają być 

rejestrowane z wyprzedzeniem. Kina będą miały obowiązek 

pilnowania, by widzowie nie tłoczyli się w kolejach do kas i 

poczekalniach. 

Za napoje i snaki w kinach będzie można płacić tylko 

bezgotówkowo a kina mają być często wietrzone i sprzątane- 

zwłaszcza klamki i uchwyty. 

W wielu landach widzowie muszą nosić maseczki ochronne na 

twarzach, ale tylko poza sala kinową. W trakcie seansu mogą je 

zdejmować. Znajomi i rodzina mogą siedzieć koło siebie, ale będą 

musieli zachować stosowna odległość do następnego widza. 

Właścicielom kin najbardziej nie podobają się przepisy o 

wolnych miejscach. Dla wielu oznaczają one całkowity brak 

opłacalności prowadzenia biznesu. Przy tej zasadzie będzie można 

sprzedać bilety na zaledwie 25 proc. miejsc na sali. Zachowanie 1,5 

metrowego odstępu oznacza bowiem nie tylko, że widzowie nie 

mogą siedzieć obok siebie, ale musi zostać przestrzeń przed i za nimi 

w kolejnych rzędach. Dlatego też kina wprowadzają własne 

obostrzenia i nie sprzedają więcej niż pięciu biletów na grupę osób. 

neue Realität: so wird es ab nächster Spielzeit im Großen Haus 

aussehen. #BEsonders2021 pic.twitter.com/ZZuLOHRnLa 

— Berliner Ensemble (@blnensemble) May 26, 2020 

W Berlinie jedno z kin chce oddzielać miejsca siedzące 

ściankami z plexiglasu, co ma pozwolić na większe obłożenie na 

sali. 
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10 - Moskwa częściowo złagodzi restrykcje związane 
z pandemią koronawirusa 

adm27.05.2020 

Mer Moskwy Siergiej Sobianin zapowiedział, że od 1 czerwca 

jej mieszkańcy będą mogli wychodzić na spacery. Aby zapobiec 

gromadzeniu się ludzi funkcjonować będzie jednak grafik. Pracę 

wznowią także między innymi sklepy niespożywcze oraz niektóre 

zakłady usługowe. Mieszkańcy Moskwy od 1 czerwca będą mogli 

spacerować "w trybie próbnym" i według grafiku, czyli o różnych 

porach dnia. Pracę wznowią też zakłady usługowe, w których 

kontakt z klientem nie jest zbyt długi. Dotyczy to między innymi 

pralni czy zakładów rzemieślniczych. Funkcjonować zaczną 

również sklepy przemysłowe. 

Mer Moskwy zapowiedział, że swoją działalność wznowią 

niebawem również siłownie oraz pływalnie. Osoby, które będą 

chciały z nich skorzystać, zobowiązane będą do skorzystania z 

systemu zapisów. Z wprowadzonych zasad wynika też, że zajęcia 

sportowe w grupach mogą się odbywać pod warunkiem, że na 

jednego uczestnika przypadać będzie pięć metrów kwadratowych. 

To pierwsze poważne osłabienie ograniczeń związanych z 

koronawirusem w Moskwie. Samoizolacja i restrykcje obowiązują 

w stolicy Rosji od końca marca. Od 12 maja obowiązuje tam także 

nakaz zasłaniania twarzy oraz noszenia rękawiczek ochronnych w 

miejscach publicznych. Nadal nie będą działać kawiarnie oraz 

restauracje. Podczas spotkania z prezydentem Rosji Władimirem 

Putinem Sobianin zaznaczył, że w ciągu minionych dwóch tygodni 

w Moskwie spadła liczba zakażeń koronawirusem oraz odsetek 

zakażonych, którzy wymagają hospitalizacji. Od 2 marca do 27 maja 

w Moskwie potwierdzono 171 433 przypadków koronawirusa. Z 

powodu COVID-19  w stolicy Rosji zmarły 2 183 osoby. 
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 االقتصادات العربية: -ثالثاً 

 لبنان دشن رسميا إعادة هيكلة ديونه وسط قتامة المشهد االقتصادي - 11

العطش إلى السيولة األجنبية مستمر في ظل شح الدوالر لدى الدولة 

 اللبنانية

  2020مارس  27الجمعة   اندبندنت عربية ووكاالت 

أعضاء الحكومة اللبنانية يرتدون األقنعة الواقية خالل جلسة لمجلس 

 مارس )داالتي ونهرا( 26الوزراء في قصر بعبدا يوم الخميس 

إعادة هيكلة رسمية للدين اليوم الجمعة، متعهداً دّشن لبنان محادثات 

بتطبيق خطة تعاف اقتصادي بنهاية السنة، لكن المسؤولين رسموا صورة 

 قاتمة الحتياطيات آخذة بالتناقص وتضخم بصدد االرتفاع بشدة.

وعلّق لبنان، الذي ينوء تحت أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم، هذا الشهر 

مليار دوالر، معلناً أنه لم  31.3داته الدولية البالغة قيمتها مدفوعات جميع سن

يعد بوسعه سدادها مع إعطاء األولوية للواردات المهمة، في إنفاق دوالراته 

الشحيحة. وقرر البلد المتعثر إعادة هيكلة أذون خزانة وسندات محلية بقيمة 

دوالر من  مليار دوالر، من دون المساس بما يزيد قليالً على ملياري 57

 الديون الثنائية ومتعددة األطراف.

 خطة إنقاذ

وصرح وزير المالية اللبناني غازي وزني في عرض توضيحي عبر 

اإلنترنت "لهذه الحكومة برنامج عمل كامل لألشهر المقبلة يتمحور حول 

تصميم خطة اإلنقاذ الشاملة وتنفيذها، إضافة إلى القيام بإعادة هيكلة الدين 

ا هو وضع اللمسات األخيرة على جدول األعمال الطموح هذا قبل العام. هدفن

 ."2020نهاية عام 

وذكر بيان لوزارة المالية اللبنانية في وقت سابق اليوم الجمعة أن لبنان 

عيّن "دي أف كينغ ليمتد" للمساعدة في التعرف إلى حاملي السندات الدولية 

 ديون.اللبنانية المستفيدين في إطار إعادة هيكلته لل

 Dr.Ghazi Wazni@GhaziWazni 

استقبل وزير المالية د. غازي وزني مدير دائرة المشرق في البنك الدولي، 

ساروج كومار جاه، وجرى البحث بمواضيع مختلفة، منها دعم البنك للبنان 

في موضوع مكافحة الكورونا ومسألة تمويل التجارة، وآلية استعمال مبلغ 
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 ثر فقراً.مليون دوالر الذي وضعه البنك بتصرف الحكومة لألسر األك 450

وتحدث مسؤولون بوزارة المالية عن مزيد من : انكماش متوقع

 12االضطراب االقتصادي، متوقعين انكماش الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

في المئة، في توقعات زادها  27وتجاوز التضخم  2020في المئة في عام 

فقات للتدسوءاً تفشي فيروس كورونا، بينما ال توجد مؤشرات على عودة قريبة 

مش األجنبية المطلوبة على نحو ملّح. وأظهر العرض أن اقتصاد البالد انك

 في المئة العام الماضي. 7بالفعل نحو 

إلى  ومع تعثرها للمرة األولى، تراجعت سندات البالد المقومة بالدوالر

ً في الدوالر خالل األسابيع األخيرة، وذلك في ظل تراجع  15نحو  سنتا

ن وضع مية عموماً، ما يزيد التحديات التي تواجه لبنان لتحسياألسواق العال

 اقتصاده.

وأظهر العرض التوضيحي أن احتياطيات البنك المركزي من السيولة 

لناتج في المئة من ا 178مليار دوالر، والدين العام عند  22األجنبية تبلغ 

 .2019المحلي اإلجمالي في نهاية عام 

تحطمت "ر العام لوزارة المالية آالن بيفاني وقال المدي: انهيار النموذج

مالية الثقة في النموذج االقتصادي السابق. أصبحت االختالالت الخارجية وال

القتصادي أضخم مما يمكن للبنان تحمله، وإعادة التشكيل الكاملة لنظام لبنان ا

والمصرفي... أصبحت ضرورة." وأضاف أن إصالح نظام البالد المصرفي 

ة سيولة طلب "تفكيك" الروابط بين البنوك التجارية التي تعاني أزمالمترهل يت

ار والبنك المركزي بعدما ظلت لسنوات تضخ الدوالرات للبنك المركزي بأسع

رة وستكون مفاوضات الديون مرحلةً جديدة في أزمة شهدت خسا فائدة فلكية.

لثاني( اشرين في المئة من قيمتها منذ أكتوبر )ت 40الليرة اللبنانية أكثر من 

ل وخسارة مئات آالف الوظائف وإغالق أعداد كبيرة من الشركات. وقا 2019

ً معاملة الدائنين معاملة عادلة  مسؤولون حكوميون إنهم يستهدفون أيضا

يسان( أبريل )ن 17ومتكافئة. وطالب لبنان الدائنين بتسجيل حيازاتهم بحلول 

 المقبل.
https://www.independentarabia.com/node/106396/%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%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-

%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-

%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%87-
%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-

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

 

https://www.independentarabia.com/node/106396/%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%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/106396/%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%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/106396/%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%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/106396/%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%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/106396/%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%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/106396/%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%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/106396/%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%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/106396/%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%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/106396/%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%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A


  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 

 عين أردنية على "التجارة" مع سوريا وأخرى على إعادة اإلعمار - 12

 االقتصادية بين البلدين شبه متوقفةالعالقات 

 13:02 2020مارس  10الثالثاء   صحافي طارق ديلواني

 ابر الحدودي بين االردن وسوريا )خليل مزرعاوي(ج -معبر نصيب 

يا منذ نحو عام على الرغم من إعادة فتح المعابر بين األردن وسور

ب عدّة، ونصف العام، ظلت العالقات االقتصادية بين البلدين شبه متوقفة ألسبا

على  بينها الوضع األمني في دمشق والضغوط التي تمارسها الواليات المتحدة

 عّمان.

سبوع لكّن اللقاء األول من نوعه الذي شهدته العاصمة السورية دمشق األ

الصناعة األردني طارق الحموري بنظيره الماضي، وجمع وزير التجارة و

ة السوري محمد سامر الخليل، أعاد التفاؤل إلى قطاعات اقتصادية وتجاري

ا، كما جدّد أردنية كانت إلى وقت قريب تعتبر سوريا شرياناً اقتصادياً حيوياً له

فرص األردن بإنعاش اقتصاده وحصوله على حصة من كعكة إعادة إعمار 

د تسع سنوات من الحرب، في وقت تفرض أميركا سوريا المتضررة بع

رس عقوبات اقتصادية على دمشق، من بينها "قانون سيزر" الذي أقره الكونغ

 العام الماضي.

قول وفيما تحاول سوريا تسويق الزيارة على أنها تقارب أردني سياسي، ت

ددٍّ مصادر خاصة في الحكومة األردنية إنها اقتصادية فقط وهدفت إلى حّل ع

ك تماماً بيرٍّ من الملفات العالقة بين البلدين بسبب المعابر، وإن عّمان تدرك

 وتحترم قرارات الشرعية الدولية بخصوص سوريا.

 عالقات اقتصادية أو سياسية

سوري وفي مؤشر على رغبة عّمان في إعادة العالقة تدريجاً مع النظام ال

وزير الصناعة ، كانت زيارة 2012على الرغم من القطيعة التامة منذ 

مسؤول  والتجارة األردني إلى دمشق، بمثابة اللقاء الرسمي األول الذي يعقده

حكومي أردني، مع النظام السوري على الرغم من تنظيم زيارات مشابهة 

 ولكن غير رسمية وبمستويات تمثيل أدنى.

له ، أعلن األردن رفع مستوى تمثي2019ففي شهر يناير )كانون الثاني( 

 سي في سوريا إلى درجة قائم باألعمال باإلنابة.الدبلوما

 وعلى الرغم من إعادة فتح معبر "جابرـ نصيب" الحدودي بين البلدين

ن ، ظلت العالقات االقتصادية بين الطرفي2018في أكتوبر )تشرين األول( 

 تراوح مكانها.

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/7021
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 في المئة من قيمتها 71وخسرت الصادرات األردنية إلى سوريا حوالى 

 سنوات الثماني الماضية، ووفق بيانات صادرة عن وزارة الصناعةخالل ال

يون مل 13.9، هبطت قيمة صادرات األردن إلى سوريا إلى والتجارة األردنية

 .2011مليون دوالر في  255.5، بعدما سجلت 2016دوالر في 

 مليون دوالر في 19.5أما الواردات األردنية من سوريا، فوصلت إلى 

 .2011مليون دوالر في  376بـ ، مقارنة 2016

 ترانزيت وشريان اقتصادي 

مشق يشير اقتصاديون إلى أهمية عودة العالقات االقتصادية بين عمان ود

ية إلى باعتبارها من األسواق التقليدية وبوابة مهمة لعبور المنتجات األردن

 دول شرق أوروبا.

ت لة المعيقاويرى رئيس غرفة تجارة األردن نائل الكباريتي ضرورة إزا

ة أن التي تحول دون زيادة التعاون االقتصادي والتجاري بين البلدين، بخاص

ضافةً سوريا بلد مجاور لألردن وموقع استراتيجي للتبادل التجاري البيني، إ

 إلى تجارة الترانزيت لعبور البضائع إلى دول أوروبا.

إلى في سياق متصل، يشير رئيس غرفة صناعة األردن فتحي الجغبير 

ذ في المئة من 100ارتفاع كلف اإلنتاج الصناعي في البالد بنسب تجاوزت 

 بسبب توقف العالقات االقصادية مع الجانب السوري. 2011عام 

ر، ويطالب متضررون أردنيون من توقف التجارة بين البلدبن عبر المعاب

ة بإعادة النظر برسوم المرور المفروضة على الشاحنات األردنية والسوري

ين عام من كال الجانبين، وضرورة إعادة العمل باالتفاقية المبرمة بين البلد

وإزالة أي رسوم إضافية مفروضة على النقل وشحن البضائع، علماً  2009

 10ن أّن دمشق كانت رفعت التعرفة الجمركية بعد فتح المعابر مع المملكة م

لك بحماية دوالراً وحظرت بعض الواردات، مبّررةً ذ 62دوالرات إلى 

لعة س 194المصالح الوطنية السورية، وردّت عمان آنذاك بحظر استيراد نحو 

 من سوريا.

هذا "اندبندنت عربية" تواصلت مع السفارة السورية في عّمان للتعليق ب

 الخصوص، لكن لم يكن هناك أي تجاوب أو رد من قبلها.

 كعكة إعادة اإلعمار

ار على حصة من كعكة إعادة إعم وتتطلّع الحكومة األردنية إلى الحصول

سوريا وسط مؤشرات عودة العالقات االقتصادية بين البلدين، لكن هذه 

 الرغبات تصطدم برفض غير معلن من قبل واشنطن ودول أوروبية.

وتعّول المملكة على تغيّر المزاج الدولي والعربي حيال سوريا في ظل  
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 العربية. الحديث عن عودة محتملة لدمشق إلى جامعة الدول

لي، ووفق الصحافية االقتصادية سماح بيبرس، فإن األردن في الوقت الحا

يجد نفسه في معضلة، إذ إّن خططه االقتصادية تفترض تطبيع عالقاته 

ثير ردود المتوترة مع النظام السوري، لكّن هذه الخطوة ستواجه انتقادات وقد ت

 فعل من أقرب الحلفاء.

ا في دراسة اقتصادية إّن الصين أعلنت رغبتهوتقول بيبرس استناداً إلى 

االستثمار في األردن كمركز لجهود إعادة اإلعمار في سورية والعراق، 

رة مضيفةً "حاول األردن وضع نفسه كمستفيد من إعادة اإلعمار السوري لفت

ودعوة  2017من الوقت من قبيل استضافة مؤتمر دولي بهذا الشأن عام 

 ن إلى مركز لوجستي إلعادة اإلعمار السوري".موسكو لدعم تحويل األرد
https://www.independentarabia.com/node/101176/%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%B9%D9%8A%D9%86-

%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9-
%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-

%D9%88%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1 

 اللاير اليمني يتهاوى مجددا وسط شح السيولة - 13

ر رياال للدوالر وميليشيات الحوثي تصاد 656العملة المحلية تتجاوز 

 العمالت الصعبة

  2020فبراير  2األحد    كنعان الحميري 

 رويترز()  موظفات بالبنك المركزي اليمني.

افة كعاود الريال اليمني مجددا انخفاضه أمام سلّة العمالت األخرى في 

 رياالً مقابل 595المحافظات اليمنية ليصل في العاصمة صنعاء إلى نحو 

ا تتفاوت رياالً في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، فيم 656الواحد، و الدوالر 

 أسعاره بين هذين الرقمين في باقي المحافظات.

شرقي البالد(  وبلغت أسعار الصرف في محافظة حضرموت )جنوب

الً، ريا 657رياالً للدوالر الواحد، وفي محافظة مارب )شرق( نحو  648نحو 

الً عن ريا 80رياالً بزيادة  660لسوداء فقد بلغ أما متوسط سعره في السوق ا

 األشهر الماضية.

  انهيار غير مسبوق

وارتبط ارتفاع األسعار في اليمن بشكل تناسبي، بانخفاض قيمة الريال 

https://www.independentarabia.com/node/101176/%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%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/101176/%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%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/101176/%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%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/101176/%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%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
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رياال  650اليمني أمام النقد األجنبي، ووصل سعر صرف الدوالر الواحد إلى 

لاير وهو رقم غير مسبوق  400يمنيا مرتفعاً عّما كان عليه قبل الحرب بنحو 

 في تاريخه.

 نذر غالء فاحش

واق وينذر تدهور قيمة الريال مجدداً، بموجة غالء جديدة ستشهدها األس

م اليمنية التي تعتمد في أغلب سلعها على المستوردات الخارجية التي يت

 توريدها بالنقد األجنبي خصوصاً المواد الغذائية.

اع ر، يباشر التجار رفع األسعار التي تبفمع كل انخفاض لقيمة الدوال

 بالعملة المحلية لتعويض النقص في قيمة الريال أمام الدوالر.

 سوق مستوردة

وبحسب بيانات اقتصادية صادرة عن وزارة التجارة، تستورد السوق 

% مما تستهلكه، وبحسب خبراء اقتصاديين، أدت الحرب 80اليمنية نحو 

تقليص حجم اإلنتاج المحلي،  أعوام، إلىالدائرة في البالد منذ خمسة 

ليتضاعف حجم الطلب على االستيراد الخارجي لتغطية متطلبات السوق 

 % كحد أدنى.90اليمنية لتبلغ نحو 

 العجز الحكومي

عبد الواحد العوبلي، أسباب ارتفاع سعر  وأرجع االقتصادي اليمني

فط نالسيادية من الدوالر في اليمن، إلى "عجز الحكومة عن تفعيل مواردها 

وغاز وضرائب وجمارك، إضافة لعجزها عن تحصيل أغلب هذه اإليرادات 

 أو إدارتها بما يتناسب مع السياسة النقدية للحكومة".

وأضاف في اتصال مع "اندبندنت عربية"، جملة أسباب أخرى ومنها 

 "عجز الحكومة الشرعية المستمر في تغطية النفقات، مع عدم إغفال جانب

اد المتزايد على العملة الصعبة الستيراد المشتقات النفطية والمو الطلب

 الغذائية".

 حلول وسياسات

من بين الحلول والسياسات المناسبة يرى العوبلي أن "على الحكومة 

هيار معالجة مشكلة المشتقات النفطية منذ وقت مبكر، وليس االنتظار حتى ان

 زي بتوفير الدوالر لمورديالعملة الوطنية، من خالل قيام البنك المرك

غطية ترياالت، لكن يبدو أن البنك توقف عن  10المشتقات بسعر السوق ناقصاً 

ها واردات الوقود من العملة الصعبة بسبب المواجهات العسكرية التي شهدت

عدن في أغسطس )آب( من العام الماضي خصوصاً والوديعة السعودية التي 

 ارفت على النفاد".ش  لصعبة،كانت تغطي اإلحتياج من العملة ا
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 تدخل عاجل

ني يتوقع العوبلي أن المزيد من االنهيار ينتظر سعر صرف الريال اليم

وواردا، ما لم يحدث تدخل عاجل  أمام النقد األجنبي، واعتبر ذلك "أمرا طبيعيا

 ً " وخالل ومسؤول من دول التحالف إلنقاذ االقتصاد اليمني كما هو الحال دائما

 ماضية، ارتفع متوسط األسعار إلى مستويات قياسية، حيث بلغالسنوات ال

لاير عن  1300لاير بارتفاع بلغ  آالف 8كيلو إلى  50سعر كيس القمح سعة 

راجع ألف لاير، قبل أن يت 17األسعار الطبيعية، بينما وصل سعر السكر إلى 

و للاير، فيما بلغت قيمة الكي 9600، بينما كان سعره الطبيعي 11600إلى 

عبوة  لاير، وارتفعت 200رياالً، بزيادة نحو  450الواحد من األرز إلى نحو 

 وهكذا الحال في بقية المواد األساسية 9400لاير إلى  4600الحليب من 

 المستوردة األخرى.

 الناتج المحلي يرتفع

واجن وبالرغم من كونها منتجات محلية، فإن أسعار اللحوم واألسماك والد

تكاليف  والفواكه شهدت هي األخرى، ارتفاعاً كبيراً نتيجة االرتفاع في أسعار

 النقل الداخلي.

لاير، بينما كان  آالف 8ووصل سعر كيلو اللحوم، الغنمي والبقري، إلى 

لى لاير إ 600ر كيلو السمك من لاير، وارتفع سع 4500سعره قبل نحو عام، 

 كحد أدنى. 2500

في  400كما ارتفعت أيضاً أسعار المشتقات النفطية التي تضاعفت بنسبة 

، آالف لاير 8لترا( إلى  20وقت قياسي، إذ وصل سعر وقود السيارات عبوة )

طوانات آالف لاير، ومثل ذلك في أسعار أس 4بينما كان سعر العبوة منذ سنتين 

 1200لاير بعد أن كان سعرها  آالف 8منزلي، التي ارتفعت إلى نحو الغاز ال

 لاير.

وانعكس ارتفاع المشتقات النفطية، على كافة األسعار في الخدمات 

 األخرى، كالمواصالت واالتصاالت والصحة والتعليم وغيرها.

 السيولة مصادرة العملة وشح

لمحلية درة العملة اوقبل أيام، اتخذت ميليشيات الحوثي، قراراً قضى بمصا

 التي طبعتها الحكومة الشرعية أخيراً ومنعتها من التداول في المناطق

بحسب العوبلي، إلى "بروز شح في   الخاضعة لسيطرتها، وهو ما أدى،

اس الثقة السيولة المعروضة والزيادة في تكاليف التحويل، األمر الذي أفقد الن

لك ذلب عى العملة الصعبة ليؤدي في العملة المحلية وجعلهم يزيدون من الط

 إلى ارتفاع قيمتها أمام الريال اليمني".
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 التراجع في القيمة الشرائية

يين للتخلي التراجع الكبير في القيمة الشرائية للريال، دفع الكثير من اليمن

ألساسية عن اقتناء الكماليات، وحصروا مشترياتهم، فقط، في المواد الغذائية ا

 والسكر. مثل القمح واألرز

عاماً، إنه إضافة لعمله في وظيفته الحكومية  43يقول مهدي حسن، 

ائق صباحاً، اضطر خالل السنوات الماضية للعمل، خالل الفترة المسائية، س

عار تاكسي، لتغطية نفقات أسرته المتزايدة ومواجهة "الغالء الفاحش في أس

 المواد الغذائية األساسية".

 عليه ال يفي بتوفير ربع متطلبات أسرته وأوضح حسن أن كل ما يتحصل

اء المكونة من زوجته وطفل وأربع فتيات، وخصوصاً متطلبات الدراسة والغذ

 والدواء وإيجار المنزل.

ية ويضيف، "لم نعد نشتري الكماليات من مالبس وأحذية وأجهزة إلكترون

ز المنزلي الخ، كما كنا في السابق، وبالكاد نكتفي بتوفير الدقيق والزيت والغا

 والقليل من األرز وبعض الخضار".

ي موجة ونتيجة لتلك المعطيات، توقع الخبير االقتصادي عبد الواحد العوبل

  .غالء جديدة في األسعار وهو ما يعني أن المواطن لم يعد يحتمل المزيد

ملياً عوأضاف "المواطن اليمني، لم يعد يحتمل المزيد من الغالء والريال 

للتعامل  وباتت قيمته الشرائية محدودة ولهذا نتوقع أن يلجأ الناسفقد قيمته، 

 بالريال السعودي أو الدوالر كما ما هو حاصل في لبنان".

  صمت البنك المركزي

مني حاولت "اندبندنت عربية" إجراء تصريح من إدارة البنك المركزي الي

إن  يه بقولهالواقع في العاصمة المؤقتة عدن، الذي اكتفى مسؤول اإلعالم ف

 ابداء توضيحا منه، يحتاج عرضاً على إدارة البنك.

في حين نقلت صحيفة "الشرق األوسط" عن عضو مجلس إدارة البنك 

شرف الفودعي، قوله إن "هناك أسباب منطقية وواضحة  المركزي اليمني

حالة  لكل من ينشغل بالشأن السياسي واالقتصادي في أي بلد في العالم ومنها

أدت  تي يعيشها اليمن الستعادة الشرعية طوال أكثر من أربع سنواتالحرب ال

ير إلى انخفاض في موارده من النقد األجنبي، فلم تعد هناك موارد من تصد

 النفط إال في حدود مبالغ بسيطة".

" شح موارد اليمن من المنح  ومن ضمن األسباب أيضاً أضاف الفودعي،

المشروعات الممولة من الخارج، والقروض األجنبية، وتوقف الكثير من 

إضافة إلى انخفاض في تحويالت المغتربين للداخل، في ظل طلب محلي كلي 
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لتمويل استيراد السلع ودفع نفقات ضرورية للحكومة في الخارج لسداد خدمات 

 الدين وأقساط القروض ونفقات البعثات الدبلوماسية والمبتعثين".

  ال حضور للحكومة

اء يصدر عن الحكومة اليمنية أي تعليق رسمي، أو إجروحتى اللحظة، لك 

بارات حكومي حول مستجدات انهيار العملة المحلية، في حين يردّد اليمنيون ع

يقاف اإلحباط والتذمر لغياب أي دور ملموس لإلجراءات الحكومية الفاعلة إل

ب هذا التدهور المريع في حياتهم وقوتهم األساسي في بلد تعصف به الحرو

نظمة تفاع نسبة البطالة والجوع وتفشي األمراض واألوبئة، وهو ما دفع موار

الصحة العالمية مطلع العام الماضي، لوصف الوضع اإلنساني في اليمن 

 باألسوأ في العالم.
https://www.independentarabia.com/node/91276/%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%B1%D9%8

A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-

%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%89-
%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B7-

%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9 

خفض الفائدة يزيد الضغوط على ربحية البنوك اإلماراتية في  - 14
2020 

القروض... وال زيادة تذكر في  موديز": انخفاض إيرادات فوائد"

 اإلقراض

 13:08 2020مارس  11األربعاء   اندبندنت عربية  

 توقعت "موديز" انخفاضات متفاوتة ستتم بين البنوك تخّص صافي هامش

 الفائدة )أ.ف.ب(

ك االئتماني العالمية "موديز" أن يؤدي خفض بنتوقعت وكالة التصنيف 

ى مارس )آذار( الحالي إل 4نقطة أساس في  50اإلمارات المركزي للفائدة 

 .2020زيادة الضغوط على ربحية البنوك اإلماراتية للعام المالي 

ي وكان "المركزي اإلماراتي" قد خفّض الفائدة نتيجة تخفيض الفيدرال

 ميركي.في ظل ربط الدرهم اإلماراتي بالدوالر األ األميركي لها بنفس النسبة

واعتبرت "موديز" أن االنخفاض المتوقع في : ضغوط على الهوامش

ربحية البنوك اإلماراتية خالل العام الحالي بسبب التأثير على هامش صافي 

الفائدة، حيث حصرت التأثير في عاملين: االنخفاض في إيرادات فوائد 

مرتفعة لودائع العمالء بالبنوك، وعدم وجود زيادة في اإلقراض مقابل فائدة 

https://www.independentarabia.com/node/91276/%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%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/91276/%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%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/91276/%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%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/91276/%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%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/91276/%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%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/91276/%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%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/91276/%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%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/104261
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 في المئة. 0.5حجم اإلقراض بعد خفض الفائدة 

دات في المئة من إجمالي إيرا 70وتمثل إيرادات الفوائد نسبة تصل إلى 

 البنوك اإلماراتية، بحسب النتائج السنوية بنهاية العام الماضي.

 يز" إلى أن هيكل الودائعوأشار تقرير "مود: هيكل الودائع والقروض

والقروض لدى القطاع المصرفي اإلماراتي يختلف من بنك آلخر، وإن كان 

فض في المتوسط يمثل مزيجاً قد يضغط على ربحية البنوك اإلماراتية بعد خ

لتي الفائدة األسبوع الماضي. فمن ناحية، تزداد قروض الشركات والحكومة ا

في  فظة االئتمان لدى القطاع المصرفيفي المئة من إجمالي مح 81تمثل نحو 

ة أساساً وفي المقابل ال يقدّم هيكل الودائع لدى المصارف اإلماراتي المتوسط.

ً للسيولة المستقرة في األجل الطويل، حيث تتراوح الحسابات الجا رية صلبا

 في المئة 43 -33وحسابات التوفير والتي يمكن سحبها في أي وقت، ما بين 

 كبرى.بين البنوك ال

لية على أداء قدّم التقرير عرضاً تحليلياً لتأثير البيئة التشغي: منافسة قوية

ز على البنوك، حيث أشار إلى أن المنافسة الشديدة بينها تدفعها إلى التركي

شريحة المقترضين من الشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية ذات 

ت شركات والمشروعاالتصنيف االئتماني الجيد، مقابل العزوف عن تمويل ال

ا الصغيرة والمتوسطة األكثر عرضة لالهتزازات، وإن كان ذلك يرجع إلى م

 .2019شهدته أنشطة األعمال والنمو االقتصادي من تباطؤ خالل 

، وتنخفض تلك 2019في المئة خالل  6.2وقد نما االئتمان بشكل عام 

 للحكومة. في المئة في حالة استثناء االئتمان المقدم 4.4النسبة إلى 

ً  23.2ويرجع ذلك النمو إلى القفزة الكبيرة بنسبة  في  في المئة سنويا

ة في في المئ 14.9االئتمان المقدم للحكومة والشركات الكبرى. وينخفض إلى 

مان حالة استثناء االئتمان الضخم قصير األجل المقدم للحكومة. ويمثل ائت

تي، قطاع المصرفي اإلمارافي المئة من إجمالي ائتمان ال 65القطاع الخاص 

 في المئة فقط. 0.4وقد نما بنسبة 

عكس على الرغم من أن خفض الفائدة على سعر الريبو سين: تكلفة الفوائد

ن الوضع بدوره على إعادة تسعير الودائع مما يؤدي إلى خفض تكلفة الفائدة، فإ

ت بامختلف مع بنوك اإلمارات، فإذا تم استثناء الودائع الحكومية والحسا

لتوفير االتجارية واتفاقيات إعادة الشراء، ستمثل الحسابات الجارية وحسابات 

لي في المئة من إجما 51)التي تصل فيها الفائدة إلى الصفر( ما يقرب من 

 ريجي.ودائع العمالء، فيما سيتم إعادة تسعير الودائع طويلة األجل بشكل تد

وتة ستتم بين البنوك وبناًء عليه، توقعت "موديز" أن انخفاضات متفا
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في المئة في المتوسط  2.3تخّص صافي هامش الفائدة، والذي سجل نحو 

 خالل العام الماضي.

جنيبها وتوقع التقرير أن تزداد المخصصات والتي يتم ت: البيئة التشغيلية

لبيئة امن البنوك مقابل القروض المتعثرة والمشكوك في سدادها، في ظل تأثير 

 ف اإلقليمية والعالمية، خصوصا في ظل تخفيضات منظمةالتشغيلية والظرو

ى تأثر أوبك لإلنتاج واحتمال بدء حرب أسعار بين المنتجين الكبار، إضافة إل

 االقتصاد والتجارة الدولية بانتشار فيروس كورونا.

، 2020نقطة أساس في  100وتوقعت الوكالة أن تصل تكلفة المخاطر إلى 

نقطة في  61ة أساس خالل العام الماضي، ونقط 83مقارنة بوصولها إلى 

2018. 
https://www.independentarabia.com/node/101436/%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%AE%D9%81%D8%B6-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-

%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A

9-%D9%81%D9%8A-2020 
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أكد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون 

 الخليجي على متانة القطاع المصرفي في دول المجلس وقدرته على مواجهة

يات التحديات واألزمات، خالل مؤتمر عقد عبر االتصال المرئي لمناقشة داع

 انتشار فيروس كورونا على االقتصاد

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

 مل.أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشا

وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة الكويتية موافقتها على مشروع قانون 

https://www.independentarabia.com/node/101436/%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%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2020
https://www.independentarabia.com/node/101436/%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%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2020
https://www.independentarabia.com/node/101436/%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%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2020
https://www.independentarabia.com/node/101436/%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%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2020
https://www.independentarabia.com/node/101436/%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%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2020
https://www.independentarabia.com/node/101436/%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%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2020
https://www.independentarabia.com/node/101436/%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%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2020
https://www.independentarabia.com/node/101436/%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%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2020
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https://www.independentarabia.com/node/101436/%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%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2020
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/140861
https://twitter.com/munaalmanjoomi
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 1.6مليون دينار )نحو  500لزيادة ميزانيات الوزارات واإلدارات الحكومية 

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

 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.

لية البحرين، أعلنت الحكومة، اليوم، موافقتها على منح وزير الما وفي

واالقتصاد الوطني صالحية السحب المباشر من الحساب العمومي، بما ال 

 نا.في المئة لمواجهة المصروفات الطارئة المتعلقة بفيروس كورو 5يتجاوز 

مليون دوالر(  272وخصصت الحكومة اإلماراتية مليار درهم )نحو 

يس صندوق صانع السوق، لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين لتأس

 العرض والطلب على األسهم.

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

يق الضمانات االئتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طر

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

 لشركات على اجتياز بيئة السوق الحالية.ا قدرة 

وفي السعودية، ألزمت الحكومة شركات القطاع الخاص بمنح إجازات 

مرضية للحوامل والمرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي 

 وأمراض المناعة أو األمراض المزمنة أو األورام.

، فإن الحكومة أكدت على وبحسب وكالة األنباء السعودية "واس"

 14الشركات أن يقوم كل موظفيها العائدين من الخارج بعزل أنفسهم لمدة 

 يوماً في إطار إجراءات الحتواء تفشي فيروس كورونا.

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

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

إشرافها، باستثناء الوظائف الحرجة التي تتطلب حضور الموظفين، وذلك 

 يوماً. 16اعتباراً من اليوم ولمدة 

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

عدم انقطاع خدمات نظم المدفوعات واستمرار عمل المنظومة المالية 

 التأثير على جودة الخدمات المقدمة.والمصرفية من دون 

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 
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ة، مع تمكين العمالء كافة عبر وسائل موثوقة من رفع نسب التشغيل المستهدف

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 
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 السوري: االقتصاد -رابعاً 

وزير المالية: ضرورة التشدد وعدم التهاون في تطبيق آليات  – 16
 الرقابة الجمركية على الحدود

 19-03-2020سانا -شقدم  

ركز اجتماع عقد اليوم في إدارة الجمارك العامة على اإلجراءات 

االحترازية المطبقة في إطار التصدي لفيروس كورونا المستجد وذلك في 

اإلدارة والمديريات اإلقليمية واألمانات الجمركية والمعابر الحدودية برا 

 .لصحيةوبحرا وجوا بهدف حماية المواطنين من المخاطر ا

وتضمنت االجراءات االحترازية المطبقة وفقا للمشاركين باالجتماع الذي 

ترأسه وزير المالية الدكتور مأمون حمدان منع حصول االزدحام والتجمعات 

 .عبر تسريع تقديم الخدمات الجمركية للقادمين والمغادرين

 وركز المشاركون على أهمية اإلجراءات المتخذة حيال القادمين الذين

يحاولون التسلل عبر الحدود بشكل غير شرعي وتشديد الرقابة على المعابر 

والتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق إجراءات الحجر للقادمين من الدول 

 .المجاورة وغيرها التي تم تسجيل حاالت إصابة فيها بفيروس كورونا

رعي وأشار وزير المالية إلى المخاطر الصحية الكبيرة للعبور غير الش

لألفراد والمواد والسلع الغذائية والزراعية والصحية وغيرها وإلى ضرورة 

 .التشدد وعدم التهاون في تطبيق آليات الرقابة على الحدود

ودعا وزير المالية إلى تبسيط اإلجراءات الجمركية أمام المستوردين 

عد والسيما األدوية والعقاقير والتجهيزات الطبية وتسريع عملية تخليصها ب

 100التأكد من صحة بياناتها الجمركية الفتا إلى أنه تم رصد مبلغ أولي قدره 

مليار ليرة لتطبيق اإلجراءات االحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد 

وتمويل إنفاق الجهات المعنية بهذه االجراءات ويمكن رصد مبالغ إضافية 

 .للتصدي لهذا الفيروس

ديرية الجمارك العامة فواز األسعد إلى أن بدوره أشار المدير العام لم

المديرية نفذت جميع اإلجراءات االحترازية للتصدي لفيروس كورونا وقامت 

بهدف تبسيط اإلجراءات والتخفيف من االزدحام بأتمتة البيان الجمركي 

بالكامل موضحا أن كل ما على المخلص الجمركي أو التاجر فعله هو إرسال 

ا بشهادة المنشأ والفاتورة والوثائق المتعلقة بنوع البضائع البيان الجمركي مرفق

سواء كانت زراعية أو غذائية أو غيرها على اإليميل إلى موظف الجمارك 

 .ساعة 24المختص ليقوم بتدقيقها لتكون جاهزة خالل 
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وبين أسعد أن إتمام إجراءات التخليص الجمركي للبضائع رهن بظهور 

ية اعة وال يمكن السماح بدخول أي بضاعة لسورنتيجة تحليل عينات من البض

ات إال إذا كانت سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية السورية أو المواصف

دارة المعتمدة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس السورية موضحا أن لدى اال

نة بها مخابر متطورة إضافة لمخابر الجهات العامة التي يحق لإلدارة االستعا

 .يعة البضائعحسب طب

م اآلمر العام للضابطة الجمركية العميد آصف العلوش أشار إلى أنه ت

 اإليعاز للمفارز الجمركية لضبط التسلل غير الشرعي لألفراد والبضائع

 الوالسيما إلى مناطق حلب وحماة وريف إدلب مبينا أن المفارز الجمركية 

 .قع أصوالتدخل أي منشأة أو مستودع إال بناء على أمر تحري مو

ار العميد العلوش أكد أن الضابطة تواصل من خالل مفارزها تطبيق القر

دمشق  المتخذ بمنع نقل المواشي أو األغنام داخل النطاق الجمركي أو من ريف

ن غالبية أباتجاه منطقة أثريا بريف حلب إلنهاء تهريب الثروة الحيوانية كاشفا 

ة بشرية ت مواد غذائية وألبسة وأدويالمواد المهربة التي تم ضبطها مؤخرا كان

 .وبيطرية وزراعية

وضم االجتماع سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريف دمشق 

 .يةوالمديرين المعنيين بالجمارك العامة ورؤساء ضابطات المكافحة الجمرك

 https://sana.sy/?p=1125853وسيم العدوي   

 

مشروعاً صناعياً  140أضابيرها..إلغاء” تغربل” هيئة االستثمار  - 17
 محافظات لعدم الجدية في التنفيذ 6في 

 :الخبير السوري

ديالتها أصدرت هيئة االستثمار السورية قراراً بإلغاء قرارات التشميل وتع

ً صناعياً، كان من  140لمشاريع صناعية وصل عددها إلى /  / مشروعا

 .أن تُقام في سّت محافظات سورية المفترض

ع في / مشاري 9/ مشروعاً في السويداء، و /  27وقد طال هذا اإللغاء / 

باإلضافة  / مشروعاً في حماه، 32/ مشرعاً في الالذقية، و /  29القنيطرة، و / 

 ./ مشروعاً في طرطوس 32/ مشروعاً في درعا، وأخيراً /  11إلى / 

تشميل هذه المشاريع يمتد على سنين طويلة تصل وبيّن القرار أّن تاريخ 

/ غير أن عدم  2017/ إلى عام /  1992/ عاماً، وذلك من عام /  28إلى / 

جدية أصحابها في التنفيذ هو الذي أدى إلى اتخاذ قرار اإللغاء في المحافظات 

https://sana.sy/?p=1125853
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 الستة، فما هي هذه المشاريع ..؟

 مشاريع السويداء

تاج / الملغاة في السويداء، مشروع إلن 27كان من بين المشاريع ألـ / 

تشميل األلبسة الجاهزة، تقدّم به أدهم البلعوس، وعمار الزين، وحصل على ال

، وهناك مشاريع عديدة كانت لعصر وتصفية زيت الزيتون،  2010في عام 

الت وإلنتاج كونسروة البندورة وتعبئتها، ومربيات العنب والتفاح، والمقب

 .البقوليات، وفرز وغسيل وتبريد الخضارالغذائية، وتبريد 

ومن مشاريع السويداء الملغاة أيضاً مشروع لتصنيع قطاعات ومقصات 

لوك الحديد، وآخر إلنتاج البواري المستخدمة باآلبار، وتصنيع اآلجر والب

لبازلتي ااألحمر، واألسمدة، ومشاريع عديدة لها عالقة بالبازلت وإنتاج الرمل 

لتية، زلتي وصهره إلنتاج الخيوط واألنابيب، ومنتجات بازوتكسير الحجر البا

 .حيث تشتهر السويداء بتوفر كميات كبيرة من البازلت

كما ألغيت في السويداء مشاريع أخرى لها عالقة باألدوية البشرية 

 .والسيرومات، وإنتاج الحليب وأغذية األطفال

ي، خالد ومن بين المستثمرين أصحاب هذه المشاريع : جمال الشريط

دي نصر، نبيل أبو شاهين، يحيى عامر، جمال أبو حسن، مفيد أبو فاعور، وج

 .الجرمقاني، غسان مراد، وهايل مقلّد

 مشاريع القنيطرة

ومن بين التسعة مشاريع الملغاة في القنيطرة كان هناك مشروع لقص 

ط الكتل الحجرية البازلتية وطحنها، وصناعة األطاريف البازلتية والخيو

وفية الحجرية، وإنتاج الصوف الصخري، باإلضافة إلى مشروع إلنتاج الص

نتاج البيرة الكحولية وغير الكحولية وكافة المشروبات الروحية، ومشروع إل

ار قضبان تسليح البناء والمقاطع المعدنية الصناعية، وآخر لتربية األبق

ات مستلزمواألغنام وإنتاج األجبان واأللبان آلياً، ومشروع إلنتاج كافة 

ات المكافحة المتكاملة لآلفات، وآخر إلنتاج األدوية الداعمة من المتمم

 .الغذائية

وكان من بين المستثمرين أصحاب هذه المشاريع : مروان الشعبي، 

حمود محمود نعمة، هيثم دوبا، عامر رستم وشركة توباس، عبدهللا الشلبي، وم

 .الشيخ

 مشاريع الالذقية

/ مشروعاً ليس باألمر السهل أبداً، ألن  29إلغاء / أما في الالذقية فإن 

هذا اإللغاء يأتي في وقتٍّ تحتاج فيه هذه المحافظة للمزيد من المشاريع 
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االستثمارية الضرورية إلنعاش اقتصاد المحافظة وامتصاص األعداد 

المتزايدة للعاطلين عن العمل فيها، وال ندري ما هي الظروف التي دفعت 

 !.. اريع التي كانت ُمنتقاة بشكلٍّ جيد لعدم جديّتهم في التنفيذأصحاب هذه المش

شاريع من ضمن هذه المشاريع الملغاة في الالذقية، كان هناك العديد من م

فرز وتوضيب وتبريد وتخزين الخضار والفواكه واللحوم وتشميع وتوضيب 

الحمضيات، ومشاريع عصر وتنقية زيت الزيتون وصناعة الصابون، 

لمنتجات الخشبية ألعمال البناء واإلكساء من نوافذ وأبواب وتصنيع ا

وعوارض، وتصنيع أجهزة ومعدات فصل الغاز والشوائب عن البترول قبل 

اج تكريره، وتصنيع اإلنشاءات البيتونية المسبقة الصنع والخرسانة، وإنت

الجة المستحلبات االسفلتية، وإنتاج وترسيم اإلطارات، وإنتاج البيرة، ومع

تعبئة وفية المواد األولية لفلزات الحديد، وإنتاج البسكويت والشوكوال، وتن

عديل حليب األطفال، وإنتاج األدوية البشرية والسيرومات، وبناء وصيانة وت

 .السفن، وإنتاج األلبسة الجاهزة وما إلى ذلك

أما مستثمرو هذه المشاريع فكان من بينهم : محمد البراوي، سعاد 

لحكمية، يوسف صالح اسبر، رضوان الفرخ، محمد شمسي، القضماني، أحمد ا

جو فيصل شومان، حسن فوز، لينا عمار، باسم وأكرم وإياد بالوش، الياس كن

 .بيطار، طاهر الكيالي، حيدر جميل األسد، طهران داؤود، ماهر كوسى

 مشاريع حماه

اً، / مشروعاً ملغي 32في حماه كم كبير من المشاريع أيضاً وصل إلى / 

 نت محافظة حماه أحوج إليها، ومنها العديد من مشاريع إنتاج الزيوتكا

وية النباتية، إلى جانب عصر وتعبئة زيت الزيتون، والعديد من مصانع األد

ومستحضرات التجميل وأغذية األطفال، وإنتاج الرقائق البالستيكية، 

ص والحبيبات المطاطية، وقضبان اللحام، والصودا وحمض الكلور، واألقفا

رخام وما البالستيكية، واألعالف المركزة، ودرفلة الحديد والفحم النباتي، وال

 .إلى ذلك

شركة أما مستثمرو هذه المشاريع فكان من بينهم شركة صافوال لألغذية، و

الزعيم القابضة، ودعد صالح النقري، وسامي البارودي وشركاه، ونداء 

 .اس، وزيد العلوانيطحان، سامر المصياتي، ومذود الجاسم، ووسيم عب

 مشاريع درعا

ً تركزت حول إنتاج  11وكان نصيب درعا من اإللغاء /  / مشروعا

األجبان واأللبان، وإنتاج علب األلمنيوم للمشروبات، وعصر الزيتون وإنتاج 

الزيت، وزراعة البندورة واستكمالها وإنتاج معجون البندورة ومشتقاته وما 
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 .إلى ذلك

اريع كان كل من رضوان الزعبي، ومفيد ومن مستثمري هذه المش

شوكت، ومحمد سعيد جزائرلي، وياسر قشلق، وغاندي الفريجات، وموفق 

 .قداح، وأحمد الكالكوني، وكمال دقماق

 مشاريع طرطوس

/  32كما ُمنيت طرطوس بعدد كبير من المشاريع الملغية وصل إلى / 

 حافظات السوريةمشروعاً، وهي خسارة حقيقية حيث تعتبر طرطوس أكثر الم

ف فرص ارتفاعاً في نسبة البطالة، وكان يمكن للمشاريع الملغاة أن تؤمن آال

األعالف،  العمل، وكان منها العديد من مشاريع إنتاج األلبان واألجبان، وإنتاج

وإنتاج البيرة، وصناعة األدوية، باإلضافة إلى مشاريع إلنتاج أكياس 

لنفتا الغازي النظيف وقطفه المذيب من اوصناديق البالستيك، وإنتاج الوقود 

ن حديد المحلية أو المستوردة الناتجة عن وحدات التقطير الجوي، وإنتاج قضبا

التسليح بالدرفلة، ومشروع لطباعة الورق والكرتون والعلب الكرتونية 

وة المسلفنة وغير المسلفنة، وإنتاج المنظفات والشامبو، وإنتاج الكونسر

 .رش الحبوب، واستثمار البازلت إلنتاج الحصوياتوالجبصين، وطحن وج

لبي، وكان من بين المستثمرين المتقدمين لتشميل هذه المشاريع شكري الش

ومحمد أنس عثمان حمشو، وخيرو مشنوق، رضوان الفرخ، محمود ميهوب، 

ورجب علي، حسن شعار، ووائل الناصر، ونزيه حسن، وإياد محمد، وعلي 

فاديا خضر، وآصف حرفوش، وأنطون وفايز  بلول، وميشيل حنا قسيس،

 .وجورج داؤود

 : في الختام

لست حقيقة هي خسارة حقيقية أن ال تُقام هذه المشاريع في المحافظات ا

 ً وإنتاجياً  المذكورة، وهي أحوج ما يكون لها والبلد بشكل عام تحتاجها اقتصاديا

كون ن يمكن أن تواجتماعياً، عبر تأمين إنتاج الكثير من المنتجات التي كا

لناجمة احاضرة فعلياً وبالتالي تسويقها واستهالكها، وتوفير آالف فرص العمل 

 .عنها

المالحظ أن هذه المحافظات الست ال توجد فيها مدن صناعية، كما نالحظ 

أن أي مشروع في المحافظات التي فيها مدن صناعية لم يواجه اإللغاء / ريف 

ذا سبب في اإللغاء جّراء صعوبة حلب / فقد يكون ه –حمص  –دمشق 

التراخيص اإلدارية، غير أن الدولة وفرت حالياً المزيد من المناطق الصناعية 

في هذه المحافظات وغيرها، وهذا ما يبعث على األمل في إعادة إحياء هذه 

المشاريع، السيما وأن هيئة االستثمار أشارت في نهاية القرار إلى جواز طي 
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ال مراجعة صاحب المشروع للهيئة وتقديم ما يثبت جديته قرار اإللغاء في ح

 http://syrianexpert.net/?p=47434في التنفيذ  

 

( التحديات الخارجية 68حديث األربعاء االقتصادي رقم ) - 18
 للمشروعات الصغيرة

 تحديات العالمية على مجتمعتمثل هذه التحديات شكالً من انعكاس ال

يلية أو األعمال المحلي وهي ال تقل أهمية عن التحديات الداخلية سواًء التمو

أهم  التسويقية أو الفنية، ومن هذه التحديات يمكن اإلشارة إلى مجموعة من

 :هذه التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة

ق لمي الجديد خلتحدي التكتالت االقتصادية: سينجم عن النظام العا .1

امل تحالفات اقتصادية، وسيعزز من توجه العديد من الدول اتجاه التك

رجة داالقتصادي للقدرة على البقاء واالستمرار مما سيقود إلى تأجيج 

المنافسة األمر الذي سينعكس بدوره على قطاع الشركات الصغيرة 

 .والمتوسطة

 ية سياسة تحريرتحدي اإلصالح االقتصادي: تبنت اغلب الدول النام .2

األسواق واالنفتاح على العالم الخارجي، حيث أنضم اغلبها إلى 

لدخول منظمة التجارة العالمية، كما قامت بتشجيع االستثمار األجنبي ل

ة في المشاريع االقتصادية الوطنية، وأن كل ذلك يتطلب إعادة هيكل

 مع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يكفل قدرته على التفاعل

 .البرامج التنموية ومساهمته في إنجاح برامج اإلصالح االقتصادي

اد تحدي ثورة المعلوماتية: مما يضع هذه الشركات أمام وجوب االعتم .3

يع المتصاعد على تكنولوجيا المعلومات ووسائلها المتقدمة بقصد توس

 .وتطوير خدماتها

رفع لخارجي وتحدي التنافسية العالمية: سيقود االنفتاح على العالم ا .4

اعات القيود أمام حركة التجارة الدولية إلى تزايد المنافسة في القط

االقتصادية المختلفة مما يستدعي انطالق روح اإلبداع والتطوير 

 والحفاظ على الجودة الشاملة للخدمات والسلع المقدمة كي تستطيع

ألقل ا هذه الشركات في الدول النامية اختراق األسواق العالمية أو على

 .حماية نفسها من غزو الصناعات األجنبية

حوافز االستثمار: من إعفاءات جمركية ومجانية أو رمزية، أسعار  .5

أراضي المشروعات والقروض ذات التكلفة المنخفضة والمساندات 

http://syrianexpert.net/?p=47434
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ً قد ال تتوفر  المادية والفنية من الجهات الحكومية تستدعي شروطا

 .بأغلب هذه المنشآت

لدول الشركات الصغيرة والمتوسطة في العديد من ا الدعم الفني: تفتقر .6

النامية لمقومات الدعم الفني خصوصاً في مجال حاضنات األعمال 

التي تكتسب مهارات ومقومات العمل الخاص سواًء ألصحاب هذه 

الصناعات أو العاملين فيها وتؤهل مستوى اإلنتاج لمطابقة 

 ."المواصفات القياسية العالمية "األيزو

دول البيانات والمعلومات: تتصف قواعد البيانات بشكل عام بال قواعد .7

ى النامية بالقصور وعدم توحيد المفاهيم والمعايير التي تقدّر عل

 أساسها المتغيرات االقتصادية، وتزداد درجة القصور عندما يتعلق

ً مع غياب هيئة  األمر بالشركات الصغيرة والمتوسطة خصوصا

لبيانات وإعداد قاعدة معلومات تخدم مركزية تهتم بتجميع هذه ا

 .مصالح هذه المؤسسات

إن مواجهة هذه التحديات على مستوى المشروعات الصغيرة السورية 

درج بشكل محور اهتمام أية إستراتيجية وطنية لهذا النوع من المشروعات تن

تحتها مجموعة من البرامج والمشروعات الداعمة لهذه المشروعات وهي 

   .19/2/2020دمشق في  .التأجيل مهمة ال تحتمل

 كتبه: د. عامر خربوطلي العيادة االقتصادية السورية

 

حزمة من اإلجراءات لضمان استمرار إنتاج المواد الغذائية  - 19
 والطبية خالل اجتماع اللجنة االقتصادية

 :الخبير السوري

ت حزمة من اإلجراءا أقرت اللجنة االقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء

مات المعق“لضمان استمرار العملية اإلنتاجية للصناعات الغذائية والطبية 

ية في القطاعين العام والخاص وتأمينها للمواطنين بجودة عال” والمطهرات

لية من هذه وتوريد المواد األولية الالزمة لإلنتاج لتأمين احتياجات السوق المح

روس من المتابعة اللحظية لتطورات انتشار فيالمواد بكميات مناسبة وذلك ض

 .كورونا على المستوى العالمي وتعزيز عملية التصدي للفيروس

وقررت اللجنة خالل اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس 

مجلس الوزراء إعفاء مستوردي المواد الغذائية والمواد األولية الالزمة 

المعقمات من مؤونة االستيراد ولمدة ثالثة للصناعات الغذائية والمنظفات و
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أشهر وإعفاء أصحاب الفعاليات السياحية والمنشآت المتضررة نتيجة اإلغالق 

من الضرائب عن شهري آذار ونيسان مقابل االستمرار بدفع رواتب العاملين 

 .فيها

ى وتم تشكيل فريق عمل في كل محافظة من الوزارات المعنية للوقوف عل

بات ت الصناعية والحرفية الخاصة والعامة بالمحافظات والمتطلواقع المنشآ

الصحية التي تضمن سالمة العاملين وتذليل أي عقبة أمام استمرار هذه 

 .المنشآت بالعمل واإلنتاج

صاد وكلفت اللجنة وزارات المالية والصناعة والتجارة الداخلية واالقت

ءات وتحفيزات وضع خطة الستمرار تمويل المستوردات مع منح إعفا

ت المواد لمستوردي المواد األساسية في المرحلة الحالية والمقبلة وتعزيز كميا

قادمة  األساسية المستوردة وتوفير متطلبات المؤسسة السورية للتجارة لفترات

 .وضمان استمرار العملية اإلنتاجية

وتم الطلب من وزارة الزراعة والمحافظين واتحاد الفالحين معالجة 

اج كما قات أمام النشاط واإلنتاج الزراعي بما يضمن استمراره في اإلنتالمعو

يات طلبت اللجنة من وزارتي الصحة والتجارة الداخلية التشدد بمراقبة عمل

ذ البيع بيع المنتجات الغذائية ومواد التعقيم والمنظفات في الصيدليات ومناف

 .واألسواق المفتوحة بالمحافظات

لمدن بمنافذ المؤسسة السورية للتجارة في مراكز اوتقرر استمرار العمل 

موافقة ليالً وتمت ال 12والمحافظات والمناطق الرئيسة باألرياف حتى الساعة 

 .على دعم المؤسسة بسيارات لتنشيط البيع الجوال في المناطق الريفية

وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أوضح في تصريح للصحفيين أنه 

ارة ماع الطلب من كل الوزارات والجهات العامة موافاة وزتقرر خالل االجت

اءات المالية بالمبالغ المراد تخصيصها لمواجهة األعباء الناجمة عن اإلجر

 .االحترازية تمهيداً إلعداد وتقديم المقترحات للتعويض عن ذلك

عمل وأشار إلى تشكيل لجنة من وزارات المالية والشؤون االجتماعية وال

آت ع من يلزم من جهات لتقدير األضرار الناجمة عن توقف المنشوالسياحة م

 .في ضوء هذه اإلجراءات

ي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف بين ف

سية تصريح مماثل أنه تم التركيز على اتخاذ ما يلزم لتوفير المواد األسا

يف لية عمل جديدة لتخفللمواطنين بمختلف أنواعها وخاصة الغذائية ووضع آ

 .االزدحام على منافذ صاالت السورية للتجارة

وأشار نداف إلى أن الوزارة ستقوم بنشر أسماء منافذ السورية للتجارة 
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التي ستستمر بالعمل حتى منتصف الليل ليكون المواطنون على علم بها كما 

طوس سيتم االستمرار بالتجربة التي تم اعتمادها في حمص والالذقية وطر

وحماة لبيع الخبز من خالل المعتمدين وليس من األفران وسيتم توسيع هذه 

 http://syrianexpert.net/?p=47381 .العملية لتشمل محافظات أخرى

 

بنك سورية الدولي اإلسالمي يتخذ اجراءات احترازية احترافية  - 20
 وروناللوقاية من ك

 :الخبير السوري

قام بنك سورية الدولي اإلسالمي بمجموعة من اإلجراءات الوقائية 

اإلحترازية ضد فايروس كورونا في جميع مراكز عمله وفروعه التي تغطي 

 :وتضمنت اإلجراءات .معظم المناطق في سورية

 
ً وحتى الثانية  – تخفيض ساعات الدوام لتصبح من الساعة التاسعة صباحا

 2020/4/2لغاية يوم الخميس  2020/3/15راً وذلك ابتداًء من يوم األحد ظه

 .مإعفاء األمهات اللواتي لديهن أطفال دون سن الخامسة من الدوا –

 .لعملالعمل وفق نظام المناوبات بين الموظفين وبما يضمن حسن سير ا –

 .القيام بحملة تعقيم يومية لجميع مقرات البنك –

 .ة مجهزة بأدوات الوقاية على جميع الموظفينتوزيع حقيبة طبي –

 .إلغاء العمل بنظام البصمة –

تركيب أجهزة تعقيم في جميع مقرات البنك وعلى أجهزة الصراف  –

 .اآللي التابعة للبنك

فازات تزويد جميع الموظفين بأجهزة التعقيم الشخصية والكمامات والق –

 .الطبية

 ختصين لزيارة فروع وإداراتالتعاون مع مجموعة من األطباء الم –

 .البنك لتقديم النصح والتوعية للوقاية من الفايروس

ً لقرار رئاسة مجلس الوزراء وتوجيهات  وتأتي هذه اإلجراءات تطبيقا

 .(Covid-19) مصرف سورية المركزي للوقاية من فايروس كورونا

 واستخدم البنك مختلف الوسائل اإلعالمية واإلعالنية المتاحة لتحقيق

الفاعلية المطلوبة من هذه اإلجراءات، سواء عن طريق شبكة الشاشات 

http://syrianexpert.net/?p=47381
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الداخلية بالفروع، أو من خالل شاشات أجهزة الصراف اآللي المنتشرة في 

 مختلف المناطق السورية، فضالً عن موقع البنك

 .صل االجتماعيوعلى صفحات مواقع التوا www.siib.sy االلكتروني

 :أهم النصائح الوقائية لتجنب اإلصابة بالفايروس

 .طهرةالمداومة على غسل اليدين جيداً بالماء والصابون والمواد الم –

 .استخدام المطهرات فى األرضيات بنسب تركيز عالية –

 .تطهير األسطح واألدوات المستخدمة بشكل منتظم –

طية األنف ل والعطاس وااللتزام بتغاستخدام المناديل الورقية عند السعا –

 .والفم وعدم مالمسة العينين واألنف والفم باليد قدر المستطاع

الحرص على اتباع العادات الصحية بالتوازن الغذائي والنشاط البدني،  –

وأخذ قسط كاف من النوم، واإلكثار من تناول الفواكة والخضراوات الطازجة 

 http://syrianexpert.net/?p=47446 .والسوائل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.siib.sy%2F%3Ffbclid%3DIwAR25_BF_d-y4JxWCX65X0jy6Rif10rE2IM8Unq54QyiF7G3DishewxY95I4&h=AT3cm8D3bDULIZR3Rt-WIvajkZOpAIQ_4A4tgM9Jy6_EDNr2zNYj0INcerUVr3sg2-Bl4Be45wOnIX7momycigzi7sehgdU__g2MLFuCWjsNBnG5-VfRpzNk28n72FYXSvEk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.siib.sy%2F%3Ffbclid%3DIwAR25_BF_d-y4JxWCX65X0jy6Rif10rE2IM8Unq54QyiF7G3DishewxY95I4&h=AT3cm8D3bDULIZR3Rt-WIvajkZOpAIQ_4A4tgM9Jy6_EDNr2zNYj0INcerUVr3sg2-Bl4Be45wOnIX7momycigzi7sehgdU__g2MLFuCWjsNBnG5-VfRpzNk28n72FYXSvEk
http://syrianexpert.net/?p=47446
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -خامساً 

وزير الصناعة .. الدعم الحكومي الكبير واصرار صناعيي حلب  - 1

 .. كفيل بإعادة حلب لمكانتها الصناعية

 المصدر : الثورة

تفقد عضو لجنة المتابعة الوزارية لمحافظة حلب المهندس محمد معن 

جر والعزل الصحي في المحافظة زين العابدين جذبة عدد من مراكز الح

 . إضافة الى عدداً من المنشآت اإلنتاجية والدوائية

وزير الصناعة معن زين العابدين جذبة أكد أن الواقع الصحي بحلب جيد 

نتيجة تطبيق اإلجراءات االحترازية التي أطلقتها الحكومة للتصدي لفايروس 

خالل إصرار الصناعيين  كورونا، مبيناً ان عجلة اإلنتاج تعود الى حلب من

والمعنيين على استعادة حلب لمكانتها الطبيعة الى جانب الدعم واالهتمام 

مليار ليرة سورية لدعم القطاع  /8الحكومي بالمحافظة ،موضحاً أنه تم رصد /

العام الصناعي بحلب وتأهيل المنشآت والعناية بالبنى التحتية بما يساهم في 

ة واالقتصادية مؤكداً على أهمية دور القطاع النهوض بالتنمية االجتماعي

 . الخاص في عملية التنمية الشاملة

وفي شركة حلب للصناعات الدوائية أوضح رئيس غرفة صناعة حلب 

صنفاً من األدوية بعد أن  /80المهندس فارس الشهابي أن الشركة تنتج حالياً /

جودة والمواصفات صنفاً وتعمل الشركة اآلن وفق معايير ال /250كانت تنتج /

القياسية العالمية وبأحدث اآلالت لتأمين حاجة السوق المحلية والمساهمة برفد 

 . االقتصاد الوطني

كما شملت الجولة إفتتاح صالة خياطة الستر الجلدية في الشركة العربية 

للمنتجات المطاطية والجلدية وزيارة كل من الشركة السورية للغزل والنسيج 

 . هزةاأللبسة الجا –

وفي منطقة الليرمون أوضح مدير معمل النتاج المعقمات أنه يتم إنتاج 

العديد من أصناف المعقمات والكحول الطبية والمطهرات لتأمين احتياجات 

 . السوق المحلية و المشافي الحكومية والخاصة

بركات للصناعات الدوائية التي تتم “وفي منطقة المنصورة تم زيارة شركة 

الصيانة النهائية بعد تجهيز اآلالت للبدء بانطالق اإلنتاج فيها  فيه عمليات

 . اعتباراً من مطلع نيسان القادم

http://syrianexpert.net/?p=47791 

 

 

http://syrianexpert.net/?p=47791
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مليون  791 على السورية للتجارة بلغت” االصواف والسجاد” ديون  - 2

 ليرة

 لثورةالمصدر : ا

أكد مدير عام شركة االصواف والسجاد المهندس نعمان األصفر أن قيمة 

ألف ليرة في  150.9إنتاج الشركة من الغزول والسجاد لغاية تاريخه بلغت 

طن يقابلها لنفس الفترة من العام الماضي  35حين أنتجت من الغزول الصوفية 

إنتاج الشركة  وقال األصفر للثورة أن كمية .%125طن وبمعدل تطور  28

متر مربع، مشيرا إلى أن مبيعات الشركة من  7213من السجاد وصلت إلى 

الف ليرة في حين بلغت كمية اإلنتاج  74.2طن بقيمة  27الغزول سجلت 

الف ليرة، ومن ٥٤،٦طن وقيمتها  23لنفس الفترة من العام الماضي نحو 

الي المبيعات الف ليرة ليصل إجم 70.4متر مربع وقيمتها  6410السجاد 

 الف ليرة. 82.6ألف ليرة يقابلها لنفس الفترة للعام الماضي  151.7الفعلية إلى 

وأكد األصفر على وجود صعوبات تواجه عمل الشركة منها تأمين القطع 

التبديلية الخاصة بأنوال السجاد حيث أن أغلبها مستورد وارتفاع تكاليف النقل 

نسبة كبيرة إضافة إلى قلة الكوادر العلمية بين المعامل والتكاليف بشكل عام وب

الالزمة من كافة الفئات وأقسام الشركة وخاصة اليد العاملة النوعية والخبيرة 

وضعف الخبرات الموجودة وكبر سن العمالة الحالية وأمراضهم المهنية 

وارتفاع المديونية على مؤسسة سندس والتي تم دمجها مع المؤسسة العامة 

ق واالستهالكية باسم السورية للتجارة وعدم تسديدها لديونها للخزن والتسوي

 . مليون ليرة 791والتي بلغت حسب أخر مطابقة 

http://syrianexpert.net/?p=48319 

 

 ارتفاع أسعار الذهب - 3

 سانا-لندن  2020-04-06  

أسبوع اليوم إثر ارتفاع الطلب على المعدن ارتفع الذهب إلى ذروته في 

الذي يعد مالذا آمنا بسبب المخاوف من التأثير االقتصادي المتفاقم الناجم عن 

وذكرت رويترز أن سعر الذهب ارتفع في المعامالت  .جائحة فيروس كورونا

دوالرا لألوقية )األونصة( بعد صعوده  1626ر08بالمئة إلى  0ر6الفورية 

كما صعدت العقود األمريكية  .بالمئة في الجلسة السابقة 0ر8بما يصل إلى 

 .دوالرا 1655ر 10بالمئة إلى  0ر6اآلجلة للذهب 

بالمئة إلى  0ر3وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى تراجع البالديوم 

http://syrianexpert.net/?p=48319
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دوالرا لألوقية بعدما سجل انخفاضا بأكثر من واحد بالمئة في  2181ر25

دوالرا بينما  731ر78بالمئة إلى  1ر6التين وزاد الب .التعامالت المبكرة

  .دوالرا لألوقية 14ر52بالمئة إلى  0ر9ارتفعت الفضة 
https://sana.sy/?p=1132850 

 

هل بالفعل هناك راتب إضافي للعاملين في الدولة ..وما مصدر  - 4

 التمويل ؟؟؟

 سيرياستيبس :المصدر 

يجري تداول معلومات أو مقترحات وجهت للحكومة مؤخراً في سياق 

المطالب الشعبية لدعم األسر السورية لمواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة 

خاصة خالل الفترة الماضية والتي شهدت زيادة في الطلب على السلع الغذائية 

التي وارتفاعا في أسعارها بشكل كبير. ومن بين المطالب أو االقتراحات 

تدرس منح العاملين في مؤسسات الدولة راتباً إضافياً لمساعدتهم على مواجهة 

 .األعباء المعيشية المرتفعة

ومع أنه إلى اآلن لم يصدر تعليق رسمي على مثل هذا االقتراح وإمكانية 

ً في  ً ماليا تطبيقه، إال أن مثل االقتراح سوف يرتب على خزينة الدولة عبئا

دات لسد ذلك العبء وتحديدا في هذه الفترة حيث من المتوقع وقت ال تتوفر إيرا

تراجع إيرادات الخزينة جراء توقف كثير من األنشطة واألعمال وتراجع جزء 

كبير ليس حاليا طلب على سلعها وخدماتها. ومع ذلك فإن األمر يبقى منوطاً 

ووفرت  بالحكومة التي كانت قد نفذت توجيها رئاسياً بزيادة الرواتب واألجور

مليار ليرة لتغطية تلك الزيادة، في حين  495لذلك مبلغاً سنوياً يصل ألكثر من 

أن المبلغ الذي يمكن أن يرتب على منح العاملين في الدول راتباً إضافيا يصل 

مليار ليرة أو أقل من ذلك. وهو المتوسط الشهري لكتلة الرواتب  97لنحو 

 بعد إضافة كتلة الزيادة األخيرة.. 2020واألجور المعتمدة في موازنة العام 

http://syrianexpert.net/?p=48445 

 

الحكومة تصدر آلية جديدة لصرف الرواتب واألجور للعاملين في  - 5

 سورية
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ميس قراراً يقضي بتحديد أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خ 

https://sana.sy/?p=1132850
http://syrianexpert.net/?p=48445
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أيام قبض الرواتب و األجور للعاملين في الدولة بحيث يبدأ المتقاعدين 

العسكرين و ورثتهم ممن يقبضون الرواتب من المؤسسة العامة للتأمين و 

المعاشات التقاعدية بموجب حسابات جارية وصرافات آلية بقبض الرواتب 

 .في العاشر من كل شهر

 من كل شهر 25بموجب دفاتر معاش وبريد فيبدأ  أما إذا كان القبض

وفيما يخص المدنيين المتقاعدين و ورثتهم والذين يقبضون من نفس 

ـ  من كل شهر، إذا كانت طريقة القبض بموجب  20المؤسسة فيبدأ القبض في ال

 حسابات جارية وصرافات آلية

ض في وفي حال كانت طريقة القبض هي دفاتر المعاش والبريد فيبدأ القب

 .اليوم األخير من الشهر

وبالنسبة لمن يستلمون رواتبهم من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

الشهر في حال كانت 15فيتم صرف الرواتب للمتقاعدين و ورثتهم بدءاً من 

طريقة الصرف هي الصرافات اآللية و في حال كانت الطريقة هي الكوات 

 .الشهر 20البريدية فيبدأ تاريخ الصرف من 

وحدد القرار موعد صرف رواتب القائمين على رأس عملهم لدى الجهات 

كل شهر ،مع مراعاة أيام العطل الرسمية  22العامة وغيرهم اعتباراً من ال

 .في تنفيذ عمليات الدفع والصرف على أن يعمل به بدءاً من الشهر القادم

https://b2b-sy.com/news/1033348403/ 

 

 

 

 انتهى التقرير

The report ended 

Raport się zakończył 

*** 
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