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 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، 

لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. أشير إلى أن بعض المعلومات 

البيانات الواردة في التقرير قد ال تكون موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق و

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

وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير  الموثوقية .

ل كل مادة منشورة في دقيقة واردة في التقرير، ألن المصدر المثبت في أسف

 التقرير هو المسؤول. 

 مع أطيب تمنياتي 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                      

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                               

لسيادته، إعالمي  مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير

 ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
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 االقتصاد العالمي:  –أوالً 

 بريطانيا خرجت من االتحاد األوروبي، ماذا سيحدث بعد ذلك؟ - 1

أصبح خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي حقيقة واقعة اعتباراً من 

. فالمملكة المتحدة لم تعد عضواً في االتحاد 2020األول من شباط/ فبراير 

وما الذي سيتغير بعد االنسحاب؟ ما  األوروبي. ما الذي سيبقى على حاله،

الشكل الذي ستتخذه العالقات المستقبلية بين دول االتحاد األوروبي و المملكة 

 المتحدة؟ 

. ومع 2020شباط/ فبراير  1دخلت اتفاقية االنسحاب حيز التنفيذ بتاريخ 

ذلك ، فإن مغادرة المملكة المتحدة االتحاد األوروبي لن يغير أي شيء بالنسبة 

لمواطنين أو شركات الجهتين ) االتحاد األوروبي و المملكة المتحدة(. حيث 

في اتفاقية  2020كانون الثاني/ديسمبر  31تم تحديد فترة انتقالية حتى 

االنسحاب ، والتي تنص على أنه يستمر تطبيق قانون االتحاد األوروبي على 

ق الموحدة لالتحاد المملكة المتحدة، وستبقى المملكة المتحدة جزًءا من السو

األوروبي واالتحاد الجمركي لالتحاد األوروبي خالل الفترة االنتقالية وهذا 

 يتضمن:

حرية الحركة في االتحاد األوروبي ، أي يستمر الحق في العيش أو العمل 

أو الدراسة أو الحصول على تغطية الضمان االجتماعي في االتحاد األوروبي 

 طبيق بالكامل خالل هذه الفترة.وفي المملكة المتحدة في الت

توفر المرحلة االنتقالية للمواطنين وقطاع األعمال في كل من ) االتحاد 

 األوروبي و المملكة المتحدة( كل ما يلزم للنشاط والتخطيط المستقبلي.

بموجب اتفاقية االنسحاب ، يمكن تمديد الفترة االنتقالية مرة واحدة لمدة 

تموز/ يوليو  1اذ القرار بهذا الشأن ذلك قبل تصل إلى عامين ؛ ويجب اتخ

توفر اتفاقية االنسحاب أيًضا يقينًا قانونيًا في المجاالت الرئيسية لفترة  .2020

 بحيث: 2021كانون الثاني/يناير  1ما بعد الفترة االنتقالية ، أي من 

يمكن االستمرار في العيش والعمل والدراسة والتمتع بالضمان االجتماعي 

ني االتحاد األوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة ومواطني لمواط

 المملكة المتحدة الذين يعيشون في االتحاد األوروبي.

يتمتع مواطنو االتحاد األوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة 
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ومواطني المملكة المتحدة الذين يعيشون في االتحاد األوروبي بحماية شاملة 

يضمن البروتوكول الخاص بأيرلندا الشمالية سالمة  وقهم.مدى الحياة لحق

السوق الموحدة لالتحاد األوروبي. في الوقت نفسه ، يضمن عدم وجود 

ضوابط على الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية وأن اتفاقية الجمعة العظيمة 

ينص البروتوكول على أن أيرلندا الشمالية ستظل  ال تزال سارية بالكامل. 

جزًءا من المنطقة الجمركية في المملكة المتحدة، ولكن سيتم تطبيق جميع 

القواعد ذات الصلة بالسوق الموحدة لالتحاد األوروبي في أيرلندا الشمالية 

وكذلك قانون الجمارك لالتحاد. عمليات التحقق وتحصيل الرسوم الجمركية 

رلندا في أيرلندا التي ستترتب على ذلك ستتم عند نقاط الدخول إلى جزيرة أي

الشمالية. االلتزامات المالية للمملكة المتحدة تجاه االتحاد األوروبي هي إحدى 

 النقاط المنصوص عليها في اتفاقية االنسحاب.

اآلن  ماذا سيحدث بعد ذلك؟: يستفيد االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة

ا أن االتحاد تقبلية. كمبالكامل من الفترة االنتقالية للتفاوض على عالقاتهما المس

 .األوروبي يرغب باالستمرار في إقامة شراكة وثيقة مع المملكة المتحدة

ليه يحيط ويحدد اإلعالن السياسي حول العالقة المستقبلية الذي اتفق ع

ين بالجانبان باتفاق االنسحاب إطار المفاوضات حول العالقات المستقبلية 

ة يتوخى اإلعالن بشكل أساسي شراك االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة.

 اقتصادية وشراكة أمنية.

اد في االتح 27وفقًا لإلعالن السياسي فقد وافقت الدول األعضاء الـ 

ابة على أن تقوم المفوضية األوروبية ني 2020فبراير  25األوروبي بتاريخ 

ة تقبليعن الدول األعضاء في التفاوض مع المملكة المتحدة، حول العالقة المس

ضات في بين االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة. ومن المقرر أن تبدأ المفاو

 حول: 2020جميع المجاالت في بداية مارس / آذار 

 ما هو مدرج في األحكام المشتركة التفاق االنسحاب؟• 

 ما تم االتفاق عليه بحقوق المواطنين؟• 

 تحدة؟ما تم االتفاق عليه بشأن قضايا انسحاب المملكة الم• 

 ما الذي تم االتفاق عليه بشأن إدارة اتفاقية االنسحاب؟• 

 ما تم االتفاق عليه بشأن التسوية المالية؟• 

 البروتوكول بأيرلندا / أيرلندا الشمالية.• 

 ما تم االتفاق عليه بشأن مناطق القاعدة السيادية في قبرص؟• 
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/europa/brexit-where-are-

we-now-what-next/2204138 

https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/europa/brexit-where-are-we-now-what-next/2204138
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/europa/brexit-where-are-we-now-what-next/2204138
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 ماذا يوجد في صفقة خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ؟ - 2

 المادة - 11/13/2019

و لم تم التوصل إليها في بروكسل خطوة مهمة، حتى ل تعد االتفاقية التي

  .يتم الوصول إلى الصيغة النهائية

وصلت مفاوضات خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي معلما رئيسيا 

. بعد أن جادل رؤساء وفود المفاوضين من كال 2019أكتوبر  17آخر في 

، التي تمثل االتحاد كومة المملكة المتحدة والمفوضية األوروبيةح -الجانبين 

ألخيرة ، خالل اجتماع للمجلس األوروبي قرر في اللحظة ا - 27األوروبي 

لى عدولة ( المصادقة سياسياً  27رؤساء دول وحكومات االتحاد األوروبي ) 

ين باتفاقية انسحاب بريطانيا واإلعالن السياسي حول العالقة المستقبلية 

 .االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة

 تضمنت االتفاقية التي تم التوصل وثيقتان رئيسيتان:

دل لم تكن المفاوضات سهلة دائًما ، ولكن النتيجة ال تزال حل وسط عا

ر قدم فيه كال الطرفين تنازالت. على مدار عامين ونصف العام ، عمل كبي

يح المفاوضين في المفوضية األوروبية ، ميشيل بارنييه ، وفريقه بشكل صر

مها وعلى أساس المبادئ التوجيهية التي قد 27االتحاد األوروبي نيابة عن 

 EU27 المجلس األوروبي لضمان نتائج المفاوضات. وتشتمل االتفاقية بين

 :والمملكة المتحدة على وثيقتين رئيسيتين

تتعلق بالتغييرات التي تم إجراؤها على  النسحاب:اتفاقية ا -األولى 

 2018مت المصادقة عليه في نوفمبر االتفاقية مقارنة بالنص الذي ت

حاد ببروتوكول أيرلندا الشمالية ، والذي يضمن سالمة السوق الموحدة لالت

وحة بين األوروبي واتفاقية الجمعة العظيمة ، وال سيما استمرار الحدود المفت

روتوكول بأيرلندا وأيرلندا الشمالية ، يتم الحفاظ عليها. ولتحقيق ذلك ، ينص 

منطقة مالية الجديد على أن أيرلندا الشمالية ستظل جزًءا من الأيرلندا الش

ة للسوق الجمركية للمملكة المتحدة ، ولكن سيتم تطبيق جميع القواعد ذات الصل

لجمارك الموحدة لالتحاد األوروبي في أيرلندا الشمالية وسيتم تطبيق قانون ا

ستترتب على لالتحاد. إن عمليات التحقق وتحصيل الرسوم الجمركية التي 

هذه بذلك ستتم عند نقاط الدخول إلى جزيرة أيرلندا في أيرلندا الشمالية. 

أيرلندا  الطريقة ، يحمي اتفاق االنسحاب الحدود المفتوحة وبالتالي السالم في

 .عاًما 20الشمالية الذي تم تحقيقه بشق األنفس منذ 

بات مغادرة تبقى األحكام األخرى التفاقية االنسحاب ، التي تحدد ترتي

المملكة المتحدة ، دون تغيير. وتشمل هذه الجوانب الرئيسية التالية ، التي 
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كانت ذات أهمية خاصة بالنسبة لنا: بموجب هذه االتفاقية، ستكون هناك حماية 

شاملة لحقوق مواطني االتحاد األوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة 

عيشون في االتحاد األوروبي ؛ يمكنهم وحقوق المواطنين البريطانيين الذين ي

االستمرار في العيش والعمل والدراسة والتمتع بالضمان االجتماعي هناك. 

االلتزامات المالية للمملكة المتحدة منصوص عليها أيًضا في االتفاقية. وفقًا 

إلرشادات المجلس األوروبي ، ستلعب محكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبي 

في مراقبة االتفاقية وتنفيذها. من خالل الموافقة على فترة انتقالية  دوًرا مهًما

)والتي يمكن تمديدها مرة واحدة لمدة تصل إلى عامين(  2020حتى نهاية عام 

، قمنا أيًضا بخلق الوقت للمحادثات حول العالقة المستقبلية. سيوفر ذلك لقطاع 

 .األعمال وأفراد الجمهور يقينًا مهًما في التخطيط

 لسياسي:اإلعالن ا -الثانية 

روبي حدد اإلعالن السياسي إطار العالقات المستقبلية بين االتحاد األو

ها في والمملكة المتحدة. حيث سيتم استخدام الفترة االنتقالية المنصوص علي

اس اتفاقية االنسحاب للتفاوض بشكل رسمي على العالقة المستقبلية على أس

 ة المملكة المتحدة لالتحاد األوروبي. اإلعالن السياسي بعد مغادر

 وينص اإلعالن بشكل أساسي على شراكة اقتصادية وشراكة أمنية: 

قية الهدف من الشراكة االقتصادية هو إبرام اتفا الشراكة االقتصادية:

دية شاملة للتجارة الحرة. بالنظر إلى القرب الجغرافي والعالقات االقتصا

يات واسعة والمملكة المتحدة ، سيتم إبرام اتفاق الوثيقة بين االتحاد األوروبي

 النطاق لضمان تكافؤ الفرص. 

الوثيق الهدف من الشراكة األمنية هو التعاون الشامل و الشراكة األمنية:

 في مجال األمن الداخلي والخارجي على أساس المعاملة بالمثل. من خالل

ي فرهاب ، سنستمر تبادل البيانات والتعاون الفعال في مكافحة تمويل اإل

 ضمان أمن مواطنينا. 

ال من المهم بنفس القدر أن التعاون في مجال السياسة الخارجية ال يز

ل أقرب ما يمكن. ال تزال المملكة المتحدة جزًءا من مجتمع القيم والعم

لدولي. المشترك في أوروبا ، وتواجه هذه أوروبا تحديات هائلة على المستوى ا

 .بحاجة إلى أقرب شراكة ممكنة مع المملكة المتحدةفي ضوء ذلك ، سنظل 
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/europa/brexit-agreement/2166790 

 

 

 

https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/europa/brexit-agreement/2166790


  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 7ــ 

 كود أفضل المشاريع في وقت الر - 3

 Randa Abdulhameed  

ن بالطبع تختلف أوقات االستثمار حيث أنه يوجد وقت يتمتع فيه كل م

ركود المقبلين والمستثمرين بالكثير من األرباح، ويوجد وقت آخر يتميز بال

 ويفشل فيه المستثمرين، لذا سنوضح أفضل المشاري ع في وقت الركود. 

 محتويات الموضوع: 

  في وقت األزمات اإلقتصادية؟ كيف يمكن اإلستثمار 

  أفضل المشاريع في وقت الركود هل يمكن جني األموال

 الطائلة في وقت األزمة؟ 

  وسائل تساعد على صمود المشروع وقت الركود 

  كيف يمكن اإلستثمار في وقت األزمات اإلقتصادية؟ 

عندما يحل على الناس فترات من الركود ومن األزمات االقتصادية 

حيث  أل الكثير كيف يمكن االستثمار في وقت األزمات االقتصادية،فحينها يس

 يجب أن يتم حسبان ما يلي:

 قاعدة االستثمار األساسية:  -

 يشترك جميع المستثمرين في قاعدة ثابتة وأساسية، وهى التي تتلخص

وجد في الطرق التي حصل من خاللها المستثمرين على الكثير من األموال، وي

ه. ولكن وقات المتأزمة التي يكون بها االستثمار من أفضل أوقاتالكثير من األ

غير يوجد بعض من العوامل التي جعلت المستثمرون يخافون ومنها الطبيعة ال

مسبوقة لكل أزمة يمكن أن تحدث، ولكن يمكننا القول أنه يجب اقتناص 

 الفرص الكبرى التي يمكن إتاحتها من خالل هذه األزمات. 

 مار في مصر اقتناص الفرص الجيدة: معوقات اإلستث

ثابتة  عندما تحل األزمة فيبدأ األسعار في االنخفاض أو التزايد أو تظل

 كما هي، والمستثمر يجب حينها أن يستثمر في األشياء المتاح عرضها في

وقت األزمة وأن تظل مطلوبة بعد أن تنتهي األزمة. ولكن بعض من 

في وقت الركود حيث أنهم يعتبرون  المستثمرين ال يريدون أن يستثمروا

نهم أاألموال بمثابة السند الذي سيواجهون به األزمة، ولكن هذا خاطئ حيث 

 يضيعون منهم فرصة جني األموال الطائلة خالل األزمة وبعد األزمة. 

عوامل نجاح المشاريع االبتكارية أفضل المشاريع في  شاهد أيًضا :

في وقت الركود فيمكن القول أن كل  وقت الركود أما عن أفضل المشاريع

أزمة اقتصادية يمكن بعد ذلك أن تختفي وتتالشى نهائيًا، لذا يجب استغاللها 

واستثمار المستثمرين حينها، حيث يوجد الكثير من المشاريع التي يكون هذا 
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 وقتها المناسب. 

ث ومن بين المشاريع مشروع العقارات أو الذهب أو تجارة العملة، حي

نت ه المشاريع يمكن أن يأتي لها وقت وتمرض، ولكن ال تموت مهما كاأن هذ

 األزمات، لذا فهذه من أفضل المشاريع في وقت الركود . 

 هل يمكن جني األموال الطائلة في وقت األزمة؟ 

مة بالطبع الكثير يتساءل هل يمكن جني األموال الطائلة في وقت األز

ن يتم أالكثير من األموال، ولكن يجب  ونحن يمكننا القول بأنه نعم يمكن جني

االستثمار بالشكل الصحيح ومراعاة ما تم ذكره أعاله، حتى ال يخسر 

 المشروع. 

سنوضح لكم وسائل تساعد على صمود المشروع وقت الركود ، من 

 بينها ما يلي:

وفير االحتياجات الملحة للمستهلك: المستهلك في الغالب يقوم بشراء ت -

ن أألفضل حل وسط بين السعر والجودة، والركود ليس معناه  المنتج الممثل

تهلك المستهلك سوف يتوقف عن الشراء، لذا يجب حسبان السلعة التي تهم المس

 في ذلك الوقت وفي كل وقت. 

جذب رأس المال من المستثمر: يجب عندما يتعرف المرء على فكرة 

جها موال التي يحتاالمشروع فيجب ان يعرضه على المستثمر حتى يوفر له األ

فيه  المشروع، والمستهلك يظل باحثًا عن المستثمر في نفس الوقت الذي يبحث

 المستثمر على فكرة مشروع. 

 االستثمار في التنمية الشخصية واالستثمارية: 

هو  كان االختالف بين الذين غرقوا في األزمات وبين الذين نجوا منها

خالل  ، وأيًضا حبهم الشديد للتعلم منكيفية االنفتاح على الوسائل الجديدة

 القراءة وحضورهم للندوات وتلقي الكثير من الدورات التدريبية. 

مشروع ملعب كرة قدم، دراسة جدوى تفصيلية + ربح  شاهد أيًضا :

فضل أخيالي وفي النهاية بعد ان وضحنا الكثير من المعلومات المختلفة حول 

اإلصرار  االستفادة الكاملة، كما نود منكمالمشاريع في وقت الركود نتمنى لكم 

 وعدم التوقف عند وقت الركود، 

https://www.thaqfya.com/projects-recession/ 

 

 

 

 

https://www.thaqfya.com/projects-recession/
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 كيف ابدأ مشروع بدون رأس مال  - 4

  Randa Abdulhameed بواسطة

  رأس مال،كيف ابدأ مشروع بدون 

يسأل الكثيرون عن طرق لكسب المال وطرق لبدء طريق الحصول على 

ة أموال في ظل غالء األسعار، نقدم لك في سطور هذا المقال معلومات هام

جدًا عن كيف ابدأ مشروع بدون راس مال سوف نقدم لك طرق ووسائل 

 تستطيع بها جني األرباح، تابع المقال. 

 محتويات الموضوع 

 مشروع بدون رأس مال؟ كيف ابدأ 

  مشروع بدون تكاليف 

  أفكار مشاريع مربحة ال تحتاج لرأس مال 

  مشروع يدخل ذهب بدون راس مال 

  أفكار مشروعات متناهية الصغر 

 كيف ابدأ مشروع بدون رأس مال؟ 

كيف ابدأ مشروع بدون رأس مال سؤال قد يظن البعض أنه بال إجابة 

نعرض لك فيما يلي إجابة لسؤال يسعى ولكن هذا السؤال له إجابة، سوف 

ن ألالعديد من األفراد للوصول لحله للبدء في طريق مشروع وتحقيق أرباح، 

السطور  الكثير منا ال يملك تكلفة مشروع ولكن يريد أن يتقدم ويصل، إليكم في

القادمة طرق سحرية للحصول على حل والبدء في الكثير من المشروعات 

ال، هناك فكرة نطرحها عليك وهي فكرة إنشاء بدون وجود رؤوس األمو

 مشاريع بدون راس مال. 

حديد البداية هي تحديد المجال الذي تحبه وتريد كسب المال منه، عليك ت

نت المشروع على أن يكون مناسب لمجموعة من المهارات التي تملكها ألنك ا

بأخذ  نصيحةراس المال في هذه الحالة، قد يتطرق إلى ذهنك اآلن أننا بصدد ال

 قرض، األمر ليس كذلك. 

مشروع بدون تكاليف ال تحتاج إلى االستعانة بالشركات، والمكاتب 

المتخّصصة في منح قروض المشروعات، أنت فقط سوف تحدد مشروعك 

وليكن محل مالبس، ثم في الخطوة الثانية قم بعمل إعالن للفكرة. قم بإذاعة 

ران والمجتمع المحيط. قم باإلعالن الخبر ألفراد عائلتك، وأصدقائك، والجي

على مواقع التواصل االجتماعي، كل هذا يجعلك تحدد هل سيكون لديك زبائن 

أم ال، هذا يشير لك إلى االستكمال أو التراجع والبدء فكرة جديدة، بعد التأكد 

من أن هناك زبائن. قم بتوفير األشياء األساسية للمشروع بدون أي النفقات 
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اشتري قطع قليلة جدًا من المالبس، تجنب أي مصروفات غير ضروريّة. 

زائدة مثل مصاريف تغليف أو مصاريف نقل بضائع. اعتمد على نقل األشياء 

بنفسك واشتري مالبس واألشياء األساسية بالتقسيط وقم ببيعها من منزلك، ثم 

 ابحث عن مكان صغير بعد تحقيق عائد. 

يع إليك فيما يلي أفكار مشار أفكار مشاريع مربحة ال تحتاج لرأس مال

 مربحة ال تحتاج لرأس مال وهي: 

ي يمكنك تزيين السيارات، تزيين السيارات من المشروعات الناجحة الت

ود ال تحتاج منك سوى بعض األدوات البسيطة جداً. ال يحتاج األمر إلى وج

ر أي تمويل أو رأس مال، والربح سيكون في الحال ألن تزيين السيارات أم

لبدء في وري في األفراح والمناسبات. عليك استخدام أفكار قليلة التكلفة واضر

التسويق لمشروعك، اشتري زينة وبعض األزهار، وقم بعمل المزيد من 

 هم. الدعاية في محيط سكنك الستقطاب العمالء الذين يريدون تزيين لسيارات

فال، باألط يمكن ألي سيدة ال تملك رأس مال وتريد ربح أن تقوم بالعناية

لعناية اال يحتاج األمر إلى أي تكلفة فقط قم بالدعاية واإلعالن أنك تستطيع 

باألطفال من وقت كذا إلى وقت كذا. سوف تكون في المنزل وتأتي إليك 

 مجموعة من األطفال وعليك االعتناء بهم بمقابل. 

م قمن المشروعات التي ال تحتاج إلى تكلفة مشروع التأجير العقارّي، 

 بتأجير غرفة من غرف منزلك إلجراء أي أمر فيها مثل التجارة أو إعداد

 أدوات للعمل أو ليعطي فيها مدرس دروس للتالميذ. 

 ر. استثمار العقارات الشخصيّة أمر جيد وال يحتاج راس مال غير العقا

كيفية بدء مشروع تجاري ناجح كيف احصل على ممول لمشروعي 

ل إذا كنت تبحث عن مشروع يدخل ذهب مشروع يدخل ذهب بدون راس ما

 بدون رأس مال إليك األفكار التالية وبدون أي تكلفة، 

 تابع المشروعات القادمة: 

حتاج ييمكنك العمل في مجال تنسيق األحداث وتنظيم الفعاليات، األمر ال 

إلى أي راس مال بل يتطلب جهد ومهارة. عليك التسويق لنفسك وتنمية 

فعاليات لديك، ليكون عندك القدرة على تنظيم الحفالت وال المهارات اإلداريّة

الت ويثق فيك األفراد لتنظيم األحداث الهامة لديهم. كما يمكنك تنظيم حف

يّة الزفاف وحفالت النجاح وحفالت الخطوبة في الحّي أو في المنطقة السكن

 المحيطة بك. 

مطبخ يمكنك إذا كنِت فتاة أو رجل يحب المطبخ ويستطيع اإلبداع في ال

عمل الطعام والحلويات وبيعهم، األمر ال يحتاج سوي تكلفة المقادير ومن ثم 
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 عمل الطعام والحلويات وبيعها من خالل اإلنترنت وال تحتاج إلى رأس مال. 

يمكن زراعة بذور النباتات في حديقة منزلك إذا كنت تملك منزل به 

 بات. فعاليات الخاصة بالنحديقة، ومن ثم قم ببيع األشجار والنباتات في ال

 أفكار مشروعات متناهية الصغر إليكم أفكار مشروعات متناهية الصغر

ع يمكنك القيام بها براس مال صغير جداً، ويمكنك أن تطلب تمويل المشرو

 من إحدى مؤسسات تمويل المشروعات متناهية الصغر.

 وع مناألفكار كما يلي: يمكنك بداية مشروع صبغ الجلود، ابدأ المشر

بيتك وسوف تكون األرباح كبيرة في ظل رأس مال متناهي الصغر، بعد 

 النجاح يمكنك تأجير مكان وتكبير مشروعك. 

 يمكنك بدء مشروع صناعة المنظفات السائلة حيث أنه مشروع ال يتطلب

طريقة  تكلفة كبيرة ألنك ال تحتاج إلى مكان بل يمكنك بدء العمل في المنزل.

 ائلة بسيطة ال تحتاج سوى صابون معين ومواد بسيطة العمل المنظفات الس

 تتطلب تكلفة. 

يمكنك فتح مشروعك الخاص عن طريق شراء بعض السلع وإعادة بيعها 

ن مثل الخبز ثم بيعه وشراء الخضار ثم بيعه، ألن ليس كل الناس يستطيعو

شراء الخبز من الفرن بسبب ظروف عملهم، لذلك قم بالشراء في الصباح 

 . كر اشتري خبز وخضار غير موجود بكثرة، ثم بيع بفرق سعر وحقق ربحالبا

ك بالتفصيل هكذا ينتهي حديثنا عن كيف ابدأ مشروع بدون راس مال علي

 .االجتهاد في مشروعك لتحقيق ربح وفير

https://www.thaqfya.com/how-start-venture-capital/ 

 

 «زمن كورونا»التغييرات الجذرية التي يشهدها العالم اآلن في  - 5

 مارس  24الثالثاء، 

 ، كما يقول توماس فريدمان في«نحن نشهد والدة تقسيم تاريخي جديد»

« BC»و« AC»؛ فبعدما كان االختصاران الشهيران «نيويورك تايمز»

قت الراهن بل وبعد ميالد المسيح، فإنهما في الويرمزان تاريخيًا إلى حقبتَْي ق

باتا يحمالن رمزية جديدة، تشير إلى أن شكل العالم قبل جائحة فيروس 

  ة.كورونا، أصبح مختلفًا عن العالم بعد تفشي الفيروس، على كافة األصعد

في هذا التقرير، نستعرض أبرز التغييرات الجذرية التي يشهدها العالم 

؛ بدًءا من تصالح الدول الرأسمالية مع المحرمات «ورونازمن ك»اآلن في 

إجراءات »أو حتى اتخاذ « ثوابت ثقافية»االشتراكية، مروًرا بإعادة النظر في 

https://www.thaqfya.com/how-start-venture-capital/
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تقوض الحريات وتنتهك الخصوصيات، وليس انتهاًء بتغيير كيفية « متطرفة

  .التسوق والسفر والعمل وأيًضا طريقة صنع القرارات السياسية واالقتصادية

أبواب « التأميم»التصالح مع المحرمات بسبب كورونا.. هل يطرق 

 فرنسا؟

ية نها»بـ 2008بشَّر الرئيس الفرنسي السابق نيكوال ساركوزى في عام 

اق نتيجة حالة االضطراب االقتصادي التي أثارتها أزمات أسو« السوق الحر

فها، مع كما نعر «قرب نهاية العولمة»سنة بـ 12المال األمريكية، وتنبَّأ قبل 

اهمت أفول الرأسمالية المالية التي فرضت منطقها على االقتصاد بأسره، وس»

 «.في انحراف مساره

القوة »من قلب مدينة تولون الفرنسية، واتت ساركوزي الجرأة ليصف 

ا بأنه« المطلقة لألسواق، ووجوب عدم تقييدها بأي قواعد أو تدخل سياسي

 وصف نفسه الذي رآه ينسحب أيًضا على فكرة، وهو ال«مجنونة»كانت فكرة 

عالمي؛ إصالح النظام الرأسمالي ال»، مطالبًا بـ«األسواق دائًما على حق»أن 

رفية بعدما كشفت األزمة المالية )آنذاك( عن ثغرات خطيرة في األنشطة المص

 «.العالمية

سنوات، أعلن إيمانويل ماكرون في أول خطاٍب بعد تنصيبه  10وبعد 

ة النزعات التسلُّطيّ »لفرنسا خلفًا لفرانسوا هوالند الحرب على  رئيًسا

م يكن ل، لكن برغم كل هذه السوابق الجريئة، «وتجاوزات الرأسمالية العالمية

ز متوقعًا أن يصل األمر بالرئيس ماكرون إلى حد التلويح في خطاٍب متلف

اجمة دية النإذا لزم األمر لمواجهة التداعيات االقتصا« تأميم الصناعات»بـ

 عن تفشي فيروس كورونا.

، «التأميم»وحديث ماكرون، الذي دعمه وزير ماليته برونو لو مير، عن 

مط التفكير تغيير في ن»في دولةٍ مثل فرنسا تتبنى االقتصاد الليبرالي؛ يدل على 

لى إ، بمعنى: أنه لم يعد من المحرمات أن تلجأ الدولة الفرنسية «الفرنسي

بما ة، تضع يد الدولة على قطاعات اقتصادية أساسية، بل رإجراءات اشتراكي

اسخة في تكون األزمة نقطة انطالٍق إلعادة النظر على القواعد االقتصادية الر

  زمن العولمة، خاصة في قطاعات حية مثل األدوية.

طالي اقتصادية ألمانية وتأميم إي« بازوكا»اشتراكية في ثوب رأسمالي.. 

 للطيران

نهج الذي اتبعته فرنسا حتى اآلن هو األكثر جرأةً أوروبيًا؛ صحيٌح أن ال

إذ تعهدت باريس بعدم السماح للفشل بأن يُقَّوِض أركان أي شركة فرنسية 

مهما كان حجمها، نتيجة التفشي الوبائي لفيروس كورونا الذي دفع الشركات، 
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ات من كبيرها وصغيرها، إلى تعليق عملياتها، متعهدةً بتقديم مئات المليار

القروض وتأخير مدفوعات الضرائب وتعليق فواتير اإليجار والمرافق 

 للشركات الصغيرة.

قتصادي لكن فرنسا ليست بدًعا من الدول األوروبية في اتخاذ هذا النهج اال

ة ؛ فها هي الدول«سي إن إن بزنس»الصارم، حسبما يرصد تشارلز رايلي في 

ا ال يقل عن ة المشهد االقتصادي، فتحشد ماأللمانية أيًضا تلقي بثقلها إلدارة دف

 مليار دوالر من ضمانات القروض، وتتعهد بتوفير سيولة غير محدودة 550

للشركات المتضررة من الوباء، وليس هذا وذاك سوى جزء من حزمة 

 إجراءات وصفها وزير المالية أوالف شولتس األسبوع الماضي بأنها تشبه

للدبابات قادر على اختراق العوائق )قاذف صواريخ مضاد « البازوكا»

 الصلبة(.

ا وبعدما كانت الدول الرأسمالية تعيب على الدول االشتراكية مثل هذ

ل الحكومي المفرط، وتصفه بـ تنافسية ال»وتجرده من قيمة « االنتهازية»التدخُّ

ا كانت التي تتعطش إليها األسواق، باتت هي نفسها اآلن تلجأ إلى م« العادلة

، أو ي الماضي، ليس فقط تلويًحا بتأميم الصناعات كما فعلت فرنساتنتقده ف

أكثر  مليار يورو كما فعلت ألمانيا، ولكن بالتدخل 500بإطالق بازوكا بقوة 

ن، التي للطيرا« أليتاليا»كما فعلت إيطاليا حين أعلنت اعتزامها تأميم شركة 

 فتك بها الركود الناتج عن الحظر الحالي.

يطالي يم هو آخر الدواء في فرنسا، فإن مجلس الوزراء اإلوإذا كان التأم

اد تأسيس شركة جديدة تديرها تماًما وزارة االقتص»ينظر اآلن بالفعل في 

«. باشرةموالمالية، أو أن يكون لها الحصة األكبر فيها بطريقة مباشرة أو غير 

قوتها  لغوالبازوكا اإليطالية التي تجهزها الحكومة القتحام قطاع الطيران تب

ماًل مليون يورو، والنتيجة المرتقبة هي: سيطرة الدولة على القطاع كا 600

  أو على األقل جزئيًا.

إجراءات حربية بفعل كورونا.. تأميم المستشفيات وشركات الرعاية 

 الصحية في إسبانيا

إذا كانت أوروبا هي مركز انتشار جائحة كورونا، فإسبانيا هي موطن 

الت اإلصابة في القارة بعد إيطاليا ورابع أعلى معدل إصابة ثاني أكبر عدد حا

ساعة،  24في العالم، مع ظهور أكثر من ألفَْي حالة جديدة خالل آخر 

وتضاعف حاالت الوفيات، والعداد ال يهدأ لحظة عن تحديث األرقام. والحال 

مثل هكذا، لم تجد الحكومة اإلسبانية بدا من اللجوء إلى إجراء غير اعتيادي يت

في تأميم المستشفيات وشركات الرعاية الصحية الخاصة؛ في محاولة 
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  لمواجهة كورونا بكفاءة أكبر.

طبقها وحالة الطوارئ التي أعلنتها إسبانيا هذه المرة ليست كتلك التي ت

؛ «ئيةسلطات استثنا»الدول عادة أثناء الكوارث الطبيعية، بل تمنح الحكومة 

الصحية، والمبادرات العامة والخاصة، سيطرت بموجبها على المرافق 

وتحولت البالد في ظل هذه الطوارئ إلى مدن أشباح، حتى ال تكاد ترى 

  شخًصا يمشي في الشوارع إال القليل.

وصرح وزير الصحة سلفادور إيال بأن مرافق الرعاية الصحية الخاصة 

ستصادر لعالج المصابين بفيروس كورونا المستجد، ويجب على مصنعي 

 ساعة. 48وردي معدات الرعاية الصحية إبالغ الحكومة في غضون وم

ا ، كم«نادًرا ما نشاهدها في غير زمن الحرب»هذه اإلجراءات وغيرها 

فعل البريطانية، لكن الدول األوروبية أعلنت بال« الجارديان»تقول صحيفة 

« ماكرون»مثلما قال « غير مرئي ومراوغ»أنها في حالة حرب ضد عدو 

قت بمعاقبة أي شخص يخالف اإلجراءات التي تفرضها الحكومة، بل طبملوًحا 

دم ألف شخص خالل أربعة أيام لع 20الشرطة اإليطالية بالفعل غرامات على 

  امتثالهم للقواعد المفروضة الحتواء الفيروس.

ف»  افيةدعوة إلعادة النظر في الثوابت الثق«.. حتى لو اتهموك بالتطرُّ

شي وباء لتي يشهدها العالم نتيجة الذعر الناتج عن تفالتغييرات الجذرية ا

صحية كورونا العالمي، ال تقتصر على السياسات االقتصادية أو اإلجراءات ال

لبعض أو العقوبات الجماعية، بل تمتد لتشمل إعادة النظر فيما قد يعتبره ا

قافة الث تتطلب تغيير« الجائحة»ثوابت مجتمعية، انطالقًا من قناعة أن مواجهة 

 وليس فقط البحث عن عالج دوائي.

مارس )آذار( الجاري،  13يوم « بوسطن جلوب»في مقاٍل نشرته صحيفة 

 Rule»أشارت البروفيسورة ميشيل جلفاند من جامعة ميريالند، مؤلفة كتاب 

Makers، Rule Breakers: How Tight and Loose Cultures 

Wire the World »ساينس»في مجلة  إلى بحث نشرته هي وزمالؤها »

ا، في قبل عدة سنوات، خلص إلى أن المجتمعات التي تتبنى نهجا ثقافيًا صارمً 

ات التي دول مثل الصين وسنغافورة والنمسا، لديها العديد من القواعد والعقوب

اقبة تحكم السلوك االجتماعي، واعتاد مواطنوها على مستويات عالية من المر

قافيًا ثالجيد. أما المجتمعات التي تتبنى نهجا التي تهدف إلى تعزيز السلوك 

واعد قفضفاًضا، في دول مثل الواليات المتحدة وإيطاليا والبرازيل، فلديها 

  أضعف وأكثر تسامًحا.

كيف نجحت كوريا الجنوبية بدون إجراءات قمعية في السيطرة على 
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 كورونا؟

تكن هذه االختالفات في مستويات الصرامة في مقابل التسامح لم 

ى دولة أن البلدان التي لديها أقو 33عشوائية، بل وجد البحث الذي شمل 

لمجاعة االقوانين والعقوبات األكثر صرامة، هي تلك التي كان لديها تاريخ من 

م والحرب والكوارث الطبيعية، وأيًضا تفشي األمراض، وهو ما جعلها تتعل

 القواعد الصارمة بالطريقة الصعبة على مر القرون كيفية االستفادة من

  والنظام المنضبط إلنقاذ األرواح.

مثل الواليات  –في المقابل، فإن الثقافات التي واجهت القليل من التهديدات 

 كان لديها دائًما رفاهية تبني ثقافة فضفاضة وأكثر تسامًحا، لكن في –المتحدة 

ة قارنأوقات الخطر يتبين أن هذا التراخي يسهم في مضاعفة المخاطر، بالم

ثل باالستجابة األكثر كفاءة وفعالية التي أظهرتها المجتمعات الصارمة م

 .19-سنغاورة وهونج كونج في مواجهة كوفيد

أن »واالستنتاج الذي توصلت إليه ميشيل جلفاند من التفشي الحالي هو: 

؛ وال يعني «برمجتنا الثقافية الفضفاضة تحتاج إلى تغيير كبير في األيام القادمة

نقل مساوئ أنظمة الحكم المستبدة، بل التخلص من عيوب التراخي  هذا

 الحكومي والتساهل المجتمعّي.

إن وإذا كان التغيير الذي تقترحه ميشيل وزمالؤها يتعلق بالثقافة، ف

تصل إلى حد « ذي أتالنتك»نصيحة ياشا مونك، الكاتب المساهم في مجلة 

أو غضب منك اآلخرون،  غريبًا،»، حتى لو بدا تصرفك «إلغاء كل شيء»

ة ؛ ألن هذا ببساط«أو سخروا منك، واتهموك بالتطرف، واإلفراط في القلق

 «.الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله»هو 

يراقب المصابين « الشين بيت»قوانين الطوارئ تُفّعل في إسرائيل و

 بكورونا

الديمقراطية الوحيدة في »حتى في إسرائيل، التي يدعي البعض أنها 

لى استخدام ، تدفع الحكومة اإلسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو إ«ق األوسطالشر

وخطة   ، بشريعة مكافحة التفشّي الوبائي لفيروس كورونا.«تدابير متطرفة»

مها رئيس الوزراء اإلسرائيلي تذهب إلى حد توظيف التكنولوجيا التي تستخد

تجنيد وضد المواطنين،  األجهزة األمنية لمكافحة المسلحين والمجرمين سالًحا

 أفراد الشرطة وجهاز األمن الداخلي )شين بيت( لمراقبة األشخاص الذين

 يشتبه في إصابتهم بالفيروس.

https://www.sasapost.com/world-after-corona/ 

 

https://www.sasapost.com/world-after-corona/
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 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية:  -ثانياً 
6 - Urzędy skarbowe otwarte tylko trzy dni w tygodniu 

Dorota Gajos-Kaniewska 27.05.2020 

Od 1 czerwca urzędy skarbowe będą otwarte tylko trzy dni w 

tygodniu. Krajowa Administracja Skarbowa zachęca do korzystania 

z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z jednostkami. 

Od 1 czerwca podatnicy będą obsługiwani w urzędach 

skarbowych trzy dni w tygodniu: 

- w poniedziałek od 12:00 do 18:00 

- w środę od 9:00 do 15:00 

- w piątek od 9:00 do 13:00. 

Nie dotyczy to województwa śląskiego. Tam, z uwagi na 

sytuację epidemiczną, urzędy w regionie obsługują podatników 

przez dwa dni w tygodniu: w środę od 9:00 do 15:00 oraz w  piątek 

od 9:00 do 13:00. 

- Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i 

zdalnego kontaktu z jednostkami Krajowej Administracji Skarbowej 

- czytamy w komunikacie KAS. 

Skarbówka przekonuje, że usługi e-Deklaracje i Twój e-PIT, 

dostępne na stronie podatki.gov.pl, pozwalają na sprawne 

rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym. 

Natomiast w serwisie biznes.gov.pl znajdują się opisy 

elektronicznych usług świadczonych przez urzędy skarbowe, 

między innymi informacje o tym w jaki sposób, elektronicznie, 

można złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w 

podatkach oraz należnościach celnych lub stwierdzające stan 

zaległości. 

KAS informuje, że udziela też informacji podatkowych i celnych 

przez telefon (22 330 03 30 - z telefonów komórkowych, 801 055 

055 - z telefonów stacjonarnych, +48 22 330 03 30 - z zagranicy) 

oraz poprzez formularz dostępny na Portalu Podatkowym. Od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 można 

rozmawiać na czacie z konsultantem KIS. Rozmowa odbywa się z 

wykorzystaniem specjalnego formularza na Portalu Podatkowym w 

zakładce Skontaktuj się z nami – chat z konsultantem. 
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7 - Fundusz Odbudowy. Morawiecki: 64 mld euro to 
dobry punkt wyjścia 

ula  27.05.2020 

Komisja Europejska przyznała Polsce niemal 64 mld euro z 

nowego unijnego Funduszu Odbudowy Gospodarki, tworzonego w 

ramach przeciwdziałania kryzysowi spowodowanemu pandemią 

koronawirusa. 

"To dobry punkt wyjścia" – powiedział premier Mateusz 

Morawiecki na konferencji prasowej. Więcej od nas dostaną tylko 

Włochy i Hiszpania, które bardziej ucierpiały z powodu 

koronawirusa. 

Komisja Europejska przedstawiła swoją propozycję 

siedmioletniego budżetu Unii Europejskiej. Ma on wynosić 1,1 

biliona euro, dodatkowo państwa członkowskie otrzymają 750 mld 

euro w pożyczkach i grantach na odbudowę gospodarki po kryzysie 

związanym z pandemią COVID-19. 

Warszawa otrzymać ma 63,8 mld euro, z czego ponad 37 mld 

euro stanowiłyby bezzwrotne dotacje, a resztę funduszy nasz kraj 

otrzymałby w formie pożyczek. Polska nie będzie więc do nowego 

unijnego funduszu dopłacać. 

- Widzimy, że nasze postulaty przebiły się do partnerów w 

Europie Zachodniej; to dowód, że głos Polski w Europie jest 

słyszany, uwzględniany i doceniany - powiedział premier na 

konferencji po ogłoszeniu propozycji unijnego budżetu. 

- Budżet ambitnej Europy, to takie nasze hasło podczas wielu 

dyskusji, wielu negocjacji, wielu spotkań Rady Europejskiej 

ostatnich trzech miesięcy - podkreślił Mateusz Morawiecki i 

podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie za "dyskusje z 

przywódcami europejskimi. To nasze wspólne dzieło i negocjacje 

doprowadziły do tego, że te propozycje KE możemy traktować jaki 

dobry punkt startu do tej końcówki naszej ścieżki negocjacyjnej". 

Nowa propozycja budżetowa Komisji Europejskiej zakłada, że 

Polska otrzyma ok. 2 mld euro więcej na rolnictwo w porównaniu 

do poprzedniego projektu - podkreśla komisarz ds. rolnictwa Janusz 

Wojciechowski. 

- Z całą pewnością propozycja UE to jest dobry grunt pod 

negocjacje, które powinny teraz przyspieszyć. Polska z pewnością 

https://www.rp.pl/autor/906/urszula-lesman
https://www.rp.pl/Fundusze-Europejskie/200529399-UE-proponuje-Polsce-638-mld-euro-na-odbudowe-po-pandemii.html
https://www.rp.pl/Fundusze-Europejskie/200529399-UE-proponuje-Polsce-638-mld-euro-na-odbudowe-po-pandemii.html
https://www.rp.pl/Fundusze-Europejskie/200529399-UE-proponuje-Polsce-638-mld-euro-na-odbudowe-po-pandemii.html
https://www.rp.pl/Fundusze-Europejskie/200529399-UE-proponuje-Polsce-638-mld-euro-na-odbudowe-po-pandemii.html
https://www.rp.pl/Fundusze-Europejskie/200529399-UE-proponuje-Polsce-638-mld-euro-na-odbudowe-po-pandemii.html
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skorzysta z tych środków. Biorąc pod uwagę kształt funduszu 

odbudowy, Polska będzie jednym z jego beneficjentów - powiedział 

na konferencji Konrad Szymański, minister do spraw Unii 

Europejskiej 
© Licencja na publikację  © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone  Źródło: rp.pl 
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8 - Dramatyczne bezrobocie wśród młodych. 
Powodem pandemia 

adm 27.05.2020 

Kryzys związany z koronawirusem sprawił, że pracować 

przestała jedna szósta młodych ludzi na świecie. Międzynarodowa 

Organizacja Pracy (MOP) ostrzega przed długoterminowymi 

problemami spowodowanymi pandemią. 

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), agencja afiliowana 

ONZ zajmująca się problemami pracowniczymi, przeprowadziła 

badania dotyczące negatywnych skutków, jakie może przynieść 

kryzys związany z epidemią koronawirusa. Wynika z nich, że szanse 

młodych ludzi na wejście na rynek pracy znacznie się zmniejszą. 

Około 10 proc. studentów jest zdania, że w panujących obecnie 

warunkach, nie będzie w stanie ukończyć edukacji. Połowa 

badanych uważa natomiast, że zostanie to prostu opóźnione. - 

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni dobrobytem młodych ludzi - 

powiedział dyrektor generalny MOP Guy Ryder. Ostrzegł także, że 

„pokolenie lockdownu” w nadchodzących latach może mierzyć się 

z jeszcze niższymi płacami i wyższym bezrobociem niż miało to 

miejsce dotychczas. - Niebezpieczeństwo polega na tym, że ten szok 

dla młodych ludzi może potrwać dekadę lub nawet dłużej - dodał 

Ryder. 

W badaniu wzięło udział ponad 11 tys. respondentów w wieku 

od 18 do 29 lat. 

Jak wskazuje MOP, w minionym roku, czyli przed kryzysem 

związanym z pandemią koronawirusa, bezrobocie wśród młodych 

ludzi wynosiło 13,6 proc. Wynik ten był powyżej poziomu 

obserwowanego przed światowym kryzysem finansowym w 2008 

roku.  

https://www.rp.pl/licencja
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MOP uważa, że młode osoby, które straciły pracę podczas 

kryzysu finansowego wciąż nie zdołały „dogonić” swoich 

rówieśników, którzy w tym czasie pracowali. Jak zaznaczono, nadal 

są oni narażeni na wyższe ryzyko bezrobocia oraz znacznie niższe 

dochody. 

Podczas gdy kryzys w 2008 roku zmniejszył głównie popyt na 

siłę roboczą, obecny kryzys wiąże się z kolejnym problem - przerwą 

w edukacji. Jak zaznaczyła ONZ, szkoły w biedniejszych krajach 

mogą nie poradzić sobie z nauczaniem online. 

Mimo że MOP nie ma jeszcze wystarczających danych, aby 

obliczyć obecny poziom globalnego bezrobocia wśród młodych 

ludzi, dane z niektórych regionów takich jak Ameryka Północna, 

wskazują, że pandemia sprawi, że młodzi zostaną dotknięci 

bezrobociem w dużo większym stopniu niż osoby starsze. 

Z raportu MOP wynika między innymi, ze ogólna stopa 

bezrobocia w Kanadzie wzrosła od lutego do kwietnia o sześć 

punktów procentowych. Dla porównania, wśród młodych mężczyzn 

było to 14 pkt a kobiet, 20. Podobne zjawisko pojawiło się także w 

Stanach Zjednoczonych, Australii, Korei Południowej, Chinach, 

Szwajcarii, Holandii i Irlandii. 

MOP podkreśla, że młodzi pracownicy płacą wyjątkowo wysoką 

cenę. Dzieje się tak głównie ze względu na to, że wielu z nich 

zatrudnionych jest w sektorach szczególnie dotkniętych pandemią i 

związanymi z nią ograniczeniami.  
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9 - Koronawirus w Polsce: W środę 399 nowych 
zakażeń 

Fotorzepa, Jakub Czermiński 

zew  27.05.2020 

Liczba potwierdzonych wynikami badań przypadków 

koronawirusa w Polsce wzrosła do 22 473 - podało Ministerstwo 

Zdrowia, informując jednocześnie o śmierci trzech osób 

zakażonych. Liczba ofiar epidemii w Polsce wynosi 1028. 

Najnowsze dane mówią, że z powodu zakażenia nowym 
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koronawirusem SARS-CoV-2 hospitalizowanych w Polsce jest 2320 

osób - o 149 więcej niż we wtorek, co oznacza najwyższy wzrost w 

tym miesiącu. W porównaniu ze stanem sprzed tygodnia, liczba 

pacjentów spadła o 94. 

W ciągu ostatnich siedmiu dni liczba osób objętych w naszym 

kraju kwarantanną wzrosła o 2 tys., w ciągu doby - o 143 i wynosi 

79007. Nadzorem epidemiologicznym objęto 19682 osób, co 

oznacza dobowy wzrost o 543, tygodniowy - o 698. 

Od wtorku liczba ozdrowieńców wzrosła w Polsce o 310, w 

ciągu tygodnia - o ponad 2,1 tys. Za ozdrowiałych uznano w sumie 

10330 zakażonych. 

Według danych z 27 maja, w naszym kraju pod kątem 

koronawirusa przebadano ponad 824 tys. próbek pobranych od 

ponad 753 tys. osób. Dane z 25 maja mówią, że najwięcej testów 

(210 tys.) przeprowadzono w województwie mazowieckim, 

najmniej (6287) - w woj. opolskim. W woj. śląskim, w którym w 

ostatnim czasie notowany jest największy wzrost liczby zakażeń 

przeprowadzono w sumie 69 tys. testów. W woj. lubuskim, w 

którym liczba potwierdzonych przypadków jest najmniejsza w 

Polsce przebadano 10,4 tys. próbek. 

W pierwszym środowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia 

poinformowało o 229 nowych przypadkach i śmierci jednej osoby 

zakażonej. W popołudniowym podano, że testy potwierdziły 

zakażenie SARS-CoV-2 u kolejnych 170 osób. Nowe przypadki 

dotyczą 9 województw: śląskiego (70), mazowieckiego (37), 

łódzkiego (28), dolnośląskiego (15), opolskiego (7), podlaskiego (7), 

świętokrzyskiego (4), małopolskiego (1) i wielkopolskiego (1). 

"Z przykrością informujemy o śmierci 3 osób zakażonych 

koronawirusem" - podał resort. Zgony odnotowano w Gdańsku, 

Raciborzu i Zgierzu. Osoby zmarłe "miały choroby współistniejące" 

- podano. 

We wtorek liczba zakażonych wzrosła w Polsce o 445, zaś liczba 

ofiar o 17, środowe dane mówią o 399 nowych przypadkach i 4 

zgonach. 

W sumie koronawirusa wykryto w naszym kraju u 22 473 osób, 

liczba ofiar COVID-19 wynosi 1028. 

 

https://public.flourish.studio/visualisation/1781117/?utm_source=embed&utm_campaign=visualisation/1781117
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Wzrost liczby potwierdzonych przypadków koronawirusa w 

Polsce 

Koronawirus SARS-CoV-2, znany wcześniej jako 2019-nCoV po 

raz pierwszy pojawił się w Wuhan prawdopodobnie w połowie 

listopada 2019 roku. 

Pierwszym dużym ogniskiem epidemii koronawirusa był targ z 

owocami morza w Wuhan, który władze zamknęły 1 stycznia w 

związku z rozpowszechnianiem się choroby. 

Na początku stycznia władze Chin oficjalnie przyznały, że 

zachorowania w Chinach powoduje nowy wirus z rodziny 

koronawirusów - wirusów odzwierzęcych (inne znane wirusy z tej 

rodziny to m.in. SARS i MERS). 

Istnieje hipoteza, że wirus przeniósł się ze zwierząt na człowieka 

w wyniku jedzenia mięsa dzikich zwierząt: nietoperzy, węży lub 

łuskowców. Objawy COVID-19, choroby wywoływanej przez 

koronawirus to gorączka, kaszel, ból mięśni, osłabienie. W ponad 80 

proc. przypadków przebieg choroby jest łagodny i przypomina 

przebieg grypy. WHO szacuje śmiertelność nowego koronawirusa 

na poziomie ok. 3,4 proc. (w przypadku grypy - 0,1 proc.). 

W grupie podwyższonego ryzyka w związku z epidemią 

koronawirusa są osoby starsze lub cierpiące na choroby przewlekłe. 

Zarażenie się wirusem ma natomiast zwykle bardzo łagodny 

przebieg u dzieci. 
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10 - Prezydent chciał zarabiać mniej. Radni się nie 
zgodzili 

Wikimedia Commons, Attribution-ShareAlike 3.0 Unported 

(CC BY-SA 3.0), Centymetr 

adm  27.05.2020 

Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk chcąc solidaryzować się z 

osobami poszkodowanymi podczas pandemii koronawirusa, 

zaproponował, aby obniżono mu pensję. Do pomysłu samorządowca 

przychyliła się jednak tylko jedna radna. 

Jak informuje „Dziennik Wschodni”, prezydent Zamościa 

https://infogram.com/89b59fed-4240-45b2-a914-e1233f0507d7
https://infogram.com/89b59fed-4240-45b2-a914-e1233f0507d7
https://www.rp.pl/Koronawirus-2019-nCoV/200319608-Chiny-Najwczesniejszy-zanotowany-przypadek-COVID-19-pochodzi-z-17-listopada-2019.html
https://www.rp.pl/Koronawirus-2019-nCoV/200319608-Chiny-Najwczesniejszy-zanotowany-przypadek-COVID-19-pochodzi-z-17-listopada-2019.html
https://www.rp.pl/Koronawirus-2019-nCoV/200319608-Chiny-Najwczesniejszy-zanotowany-przypadek-COVID-19-pochodzi-z-17-listopada-2019.html
https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/200529371-PILNE-Koronawirus-w-Polsce-W-srode-399-nowych-zakazen.html
https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/200529371-PILNE-Koronawirus-w-Polsce-W-srode-399-nowych-zakazen.html
https://www.rp.pl/autor/187/ada-michalak


  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 22ــ 

Andrzej Wnuk zaproponował obniżenie mu wynagrodzenia. 

Samorządowiec otrzymuje obecnie pensję zasadniczą w wysokości 

5 tysięcy złotych, 2,1 tys. dodatku funkcyjnego i 2,84 tys. dodatku 

specjalnego. Projekt zakładał, że wynagrodzenie zasadnicze 

Andrzeja Wnuka nadal będzie wynosiło 5000 zł i nie zmieni się 17 

proc. dodatek za wieloletnią pracę. Niższy miał być natomiast 

dodatek funkcyjny - 1500 zł i dodatek specjalny - 1300 zł. Pomysł 

polityka wynikał z tego, że chciał solidaryzować się z osobami, które 

są poszkodowane w wyniku pandemii koronawirusa. 

Podczas głosowania okazało się jednak, że za pomysłem 

prezydenta Zamościa jest tylko jedna radna. Jak tłumaczyli 

pozostali, propozycja ta jest jedynie chwytem „pod publiczkę”. - To 

niczego nie zmieni. To typowy gest PR. My też możemy przyjąć, że 

obniżymy sobie diety o 1/3 czy o połowę. Na dwa miesiące. Miasto 

na tym nie skorzysta i to niczemu nie służy - powiedział radny 

Grzegorz Podgórski, komentując projekt uchwały ws. nowego 

wynagrodzenia prezydenta Zamościa. 

- Będą zwalniani z pracy, będą mieli mniejsze wynagrodzenia. 

Bardzo zachęcam państwa do podobnego gestu - podkreśliła 

Agnieszka Klimczuk, jedyna radna, która poparła pomysł obniżenia 

pensji prezydenta.  

Jak pisze „Dziennik Wschodni”, przeciwna obniżce 

wynagrodzenia włodarza miasta była także Komisja Budżetu, 

Infrastruktury i Mienia Komunalnego. Jak stwierdził radny 

Franciszek Josik, jej członkowie są zdania, że  zarobki prezydenta 

nie są zawyżone. - Ludzi trzeba motywować do pracy. Szukajmy 

oszczędności gdzie indziej. Obniżenie prezydentowi o jakąś kwotę, 

to kropla w morzu potrzeb. Prezydentowi obniżymy o tysiąc czy 

dwa. Co to ma za znaczenie, gdy potrzebujemy 30, 50 milionów 

złotych. Oczekujemy od prezydenta działań. Programu 

oszczędnościowego przedstawionego w czerwcu. Nie będziemy 

obniżać, żeby się pokazać - stwierdził. 

Zastępca prezydenta Andrzeja Wnuka przekazał radnym 

deklarację prezydenta Zamościa, z której wynikało, że jeśli uchwała 

nie zostanie przegłosowana, samorządowiec 20 proc. swoich 

zarobków przekaże na cele charytatywne. 

Pomysł ten przypadł do gustu między innymi Grzegorzowi 

Podgórskiemu, który stwierdził, że pieniądze się wówczas nie 
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rozmyją a konkretna pomoc trafi do potrzebujących. 

Za obniżeniem wynagrodzenia prezydenta Zamościa Andrzeja 

Wnuka zagłosowała jedna osoba. 18 radnych „przeciw”, a dwóch 

wstrzymało się od głosu. 
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 العربية:االقتصادات  -ثالثاً 

 ارتفاع مديونية األردن... قرض صندوق النقد وضرائب إضافية - 11

 مليار دوالر 42.8ارتفع الدين العام اإلجمالي في البالد إلى حوالى 

 14:42 2020فبراير  5األربعاء   صحافي طارق ديلواني

كومة األردنية حزمة جديدة من اإلصالحات االقتصادية )خليل الح أطلقت

 مزرعاوي(

ينظر مراقبون واقتصاديون بقلق إلى ارتفاع إجمالي الدين العام لألردن 

 42.8)الداخلي والخارجي(، مع نهاية نوفمبر )تشرين ثاني( الماضي، نحو 

 مالي.في المئة من الناتج المحلي اإلج 97.6مليار دوالر، وهو ما يمثل 

ويتزامن هذا االرتفاع مع إطالق الحكومة األردنية حزمة جديدة من 

اإلصالحات االقتصادية، التي تندرج ضمن البرنامج الذي اتفقت عليه مع 

صندوق النقد الدولي، وتمثل باقتراض جديد تقارب قيمته المليار ونصف 

 جدداً.المليار دوالر، مع توقعات بفرض مزيد من الضرائب ورفع األسعار م

وتدافع الحكومة األردنية عبر وزير المالية محمد العسعس عن خطتها 

االقتصادية، قائلة إن برنامجها يعالج متطلبات االقتصاد الوطني ويحفز النمو 

 ويركز على اإلصالحات الهيكلية، كما يعزز شبكة األمان االجتماعي.

يدة، بعدما لكن الشارع األردني متخوف من إجراءات اقتصادية قاسية جد

استجابت الحكومة العام الماضي لضغوط صندوق النقد الدولي، فرفعت 

في المئة، وفرضت ضريبة خاصة على بعض السلع  16ضريبة المبيعات إلى 

في المئة، بخاصة على السيارات والمحروقات،  65والخدمات تجاوزت الـ 

 كما ألغت دعم الخبز.

فع مرتقب ألسعار الكهرباء وتتركز مخاوف األردنيين في الخشية من ر

 والماء تحديداً.

وبحسب بيانات أصدرتها وزارة المالية األردنية، ارتفع عجز ميزانية 

األولى  11في المئة على أساس سنوي، خالل األشهر الـ  17.1األردن بنسبة 

مليار دوالر( مقابل عجز قيمته  2.1. وبلغ إجمالي العجز )2019من عام 

 .2018الل الفترة نفسها من مليار دوالر( خ 1.8)

 فوائد الدين مرتفعة

يصف المستشار االقتصادي السابق في الديوان الملكي محمد الرواشدة 

هذا االرتفاع بأنه غير مسبوق في تاريخ االقتصاد األردني، ويترتب عليه 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/7021
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فوائد قروض سنوية كبيرة، ما سيثقل كاهل االقتصاد الوطني ويعيق جهود 

 التنمية.

 رواشدة إلى تناقص معدالت النمو االقتصادي في فترة العشرويشير ال

ي ف 1.8سنوات، التي ارتفع فيها الدين ارتفاعاً غير مسبوق حتى وصل إلى 

ت المئة. وهي معدالت متدنية ال تسهم في خلق فرص عمل وال معالجة مشكال

 الفقر. باختصار، لم تحقق زيادة الدين األهداف التنموية المرجوة.

زيد على ترواشدة أن فوائد الدين التي يدفعها األردن سنوياً، التي ويرى ال

ة مليار دوالر، هي سبب رئيس في العجز المزمن والمستمر في الموازن 1.7

 العامة.

 النفقات الجارية

ويعلق الخبير االقتصادي أنس ضمرة بالقول "مشكلة الدين العام في 

نفقات جارية )األجور األردن أن الحكومات تعتمد على الدين لتمويل 

سهم والرواتب والنفقات التشغيلية لمؤسسات الدولة( بشكل رئيس، وهذا ما ي

 في مراكمة الدين سنوياً".

ويضيف "الدول التي تعتمد على التمويل الخارجي، تستدين من أجل 

دين مشاريع استثمارية تعود بدخل على خزينتها، لكي تتمكن من سداد هذا ال

نوياً ما يزيد ت، بينما في األردن تبلغ كلفة فوائد الدين العام سوفوائده بعد سنوا

حيان من عن مليار دينار، باإلضافة إلى أقساط الدين التي تدفع في كثير من األ

محلية، خالل مزيد من االقتراض، بينما ال تلجأ لتحصيل مزيد من اإليرادات ال

 خصوصاً من التهرب الضريبي الذي يقدر بمليار دينار".

 كرة ثلج تتدحرج

يشير ضمرة إلى أن اإلجراءات الحكومية األخيرة خفضت النفقات 

ألردن، االستثمارية، التي هي الالعب الرئيس في زيادة النمو االقتصادي في ا

ء وحتى المشاريع االستثمارية التي يتم تطبيقها، هي مشاريع خدمية كبنا

يبقى لى أن ملف الدين سمستشفيات أو مدارس أو تعبيد الطرقات. وهذا مؤشر إ

 ككرة ثلج تتدحرج من دون وجود خطة حكومية واضحة لمواجهته.

ويلقي ضمرة بالالئمة على هذا الدين كسبب في كثير من اإلجراءات 

ل رفع االقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومات خالل األعوام السابقة، مث

ط اء(، وهي من شروالدعم عن السلع األساسية )الخبز والمحروقات والكهرب

 التمويل ضمن برامج صندوق النقد الدولي.

يشير الدكتور عدلي قندح إلى ظاهرة اقتصادية : حلول الرتفاع المديونية

في األردن خالل العقد الماضي، وهي النمو المتواصل للدين العام بمعدالت 
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، مع تراجع معدل 2019 – 2001في المئة سنوياً، خالل الفترة  9تجاوزت 

في المئة،  4.5و الناتج المحلي اإلجمالي من معدالت تراوحت حول نم

في المئة  2.7في المئة، وإلى متوسط  3.8وانخفضت إلى متوسط تراوح حول 

ويوصي قندح بمعالجة ارتفاع المديونية وتراجع معدالت  خالل الفترات ذاتها.

حفيز النمو النمو االقتصادي، بأن تعطى األولوية في السياسات االقتصادية لت

االقتصادي، وتعديل قانون الدين العام، بحيث يرفع سقف نسبة الدين العام 

 في المئة. 80للناتج المحلي اإلجمالي لتصبح 

ماد كما يدعو إلى عدم االقتراض قدر المستطاع ألغراض الموازنة واالعت

ناتج على المنح والمساعدات لمدة ال تقل عن سنتين أو ثالث إلعطاء فرصة لل

لباً في لمحلي اإلجمالي بالنمو ليتجاوز الدين العام بفارق واضح وكبير، مطاا

اه الوقت نفسه بالضغط على المجتمع الدولي، حكومات ومؤسسات مالية، باتج

ً الخارجية منها، كثمن لتحمل األردن  شطب جزء من المديونية، خصوصا

 من الا أي دور تبعات األزمات السياسية في المنطقة، التي ليس له في تسبيبه

 قريب وال من بعيد.
https://www.independentarabia.com/node/91951/%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%D8%B1%D8%AA%D9%8

1%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B6-

%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-

%D9%88%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-
%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9 
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ر غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي ان هناك حاجة اكد مدي

لسلع التفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في مجال تبادل 

بية )مناقشة الروزنامات الزراعية( مبينا ان لغرف التجارة والزراعة العر

 .دور مهم في حل صعوبات التبادل والمدفوعات والترانزيت والشحن

رأس بقر وتنتج وتصدر منتجات  3.5ربوطلي ان هولندا لديها واشار خ

أية  مليون رأس بقر وال تصدر 35حيوانية لجميع دول العالم والسودان لديه 

ئك منتجات حيوانية. منوها الى ان قضايا قواعد المنشأ العربية موضوع شا

 .وغير واضح وأدى لدخول آالف السلع األجنبية عبر المنشأ العربي

ن آالف المؤلفات عن التنمية العربية اال ان التجارب المقبولة ال وبين ا

https://www.independentarabia.com/node/91951/%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%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/91951/%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%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/91951/%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%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/91951/%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%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/91951/%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%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/91951/%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%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/91951/%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%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/91951/%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%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
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تتجاوز أصابع اليد الواحدة وأن جميع التجارب التنموية العربية بعد استقالل 

دولها ورغم تنوع االعتماد على القطاع العام تارة والقطاع الخاص تارة أخرى 

المباشر كخيار تنموي أو أو االثنين معاً، أو االعتماد على االستثمار األجنبي 

االعتماد على الموارد الذاتية في النمو والتنمية كخيار آخر، ومع اختالف قوة 

اقتصاد الدول العربية باعتمادها على المواد الخام تارةً وعلى قطاعي الزراعة 

والصناعة تارةً أخرى، إال أن ما يجمعها أنها لم تستطع تحقيق االختراق 

تنموية تضاعف عائد القيم المضافة للقطاعات المطلوب إلحداث حركة 

 .االقتصادية الرئيسية ومازالت القدرات التنافسية ضئيلة والقيم المضافة هزيلة

ير واشار الى ان الدول العربية لم تسطع تحقيق اقتصاديات الحجم الكب

ناعية بالشكل التقليدي للصناعة، وبالتالي كيف تستفيد من نتائج الثورة الص

لدول االفتا الى ان الحديث عن آفاق الدخول للثورة الرابعة وأغلب  الرابعة

تخدام العربية قد توقفت عند الثورة الصناعية الثانية وتجاهد في محاولة اس

من وسائل الثورة الثالثة وقال رغم أن أغلب الدول العربية تتحدث عن األ

ان  منوها الىالغذائي إال أن بعض الدول تسعى في داخلها لالنغالق الذاتي 

هناك اختالف في نسب تحقيق األمن الغذائي بين الدول العربية وأغلب 

ً سلبية  واضاف خربوطلي هناك .الموازين الزراعية السلعية تسجل أرقاما

عربية مشكلة في اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتحتاج الدول ال

ديات الحجم الكبير لشركات إنتاج وتسويق حديثة واالستفادة من اقتصا

  .والحاجة الستخدام أساليب حديثة في هذا اإلنتاج

بعض الدول ومنها سورية تجاوزت مشكلة اإلنتاج لفائض اإلنتاج حيث 

تبحث اآلن عن فرص تصدير في العديد من السلع وبخاصة من المنتجات 

 .الزراعية

توى لمسواوضح ان الدول العربية لم تستطع تعزيز سالسل القيمة ال على ا

لمضافة المحلي وال العربي قبل التفكير باالندماج العالمي ومثالها القيمة ا

 .للقطن السوري والمصري

مل معادلة النمو االقتصادي الجديدة لم تعد تعتمد على رأس المال كعا

الم أساسي ودخل عنصر التقانة وريادة األعمال الفتا الى ان أغلب دول الع

د الرقمي صناعة التحويلية التقليدية باتجاه االقتصاالمتقدم بدأت تتخلى عن ال

 .والمعرفي والمعتمد على الموارد البشرية

واشار الى ان أغلب الدول العربية كانت تستثمر جزء كبير من الناتج 

المحلي وفق مضاعف المستثمر ولكنها لم تحقق معدالت نمو كافية )ضعف 

جة لتفعيل قاعدة تراكم المنشأ إنتاجية / فساد / هدر( مشيرا الى ان هناك حا
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العربي على مستوى الوطن العربي ضمن اتفاقية منطقة التجارة العربية 

المنشأ الثنائي موضحا ان موضوع سالسل القيمة  –الكبرى )المنشأ التراكمي 

الطلب( من أهم مواضيع خلق القيم المضافة / القدرة التنافسية  –)العرض 

قدرات  –ادي العربي، قيم مضافة هزيلة وهي جوهر مشكلة الضعف االقتص

تنافسية متواضعة لم تعزز أصالً سالسل القيمة المحلية والعربية قبل االندماج 

وقال ان القيمة المضافة من زراعة القطن وحلجه وغزله  .باالقتصاد العالمي

ونسجه وتصنيعه وتصديره كألبسة قطنية جاهزة تعادل القيمة المضافة من 

لسوري منوها الى ان سورية تستورد أقمشة أوروبية قطنية من النفط الخام ا

غزول قطنية سورية مبينا ان اقتصاديات الحجم الكبير لم تستفد منها الدول 

العربية في عمليات دراسة فجو الطلب عند إعداد دراسات الجدوى االقتصادية 

 http://syrianexpert.net/?p=48729  .للمشاريع المشتركة

 

 ..انهيار دراماتيكي لليرة..اقتصاد جيراننا في خطر - 13

 :الخبير السوري 

منذ انتشار وباء كورونا، فشلت كل المساعي الحكومية في وقف نزيف 

ر التدهور االقتصادي، الذي وصل لحدود غير مسبوقة، وذلك بعد انهيار سع

 .بل الدوالر األمريكيصرف الليرة اللبنانية مقا

ليرة لبنانية  3425يواصل سعر صرف الدوالر ارتفاعه اليوم ليسجل 

ليرة للمبيع لدى الصرافين صباحاً، وبعد الظهر سجل  3475للشراء و

 .لمبيعل 3780للشراء و  3720

وأعلنت نقابة الصرافين الدخول في إضراب مفتوح حتى يوم االثنين 

 ر صرف الليرة اللبنانية، فيما شهدت عدةللتحذير من استمرار تدهور سع

اضا مناطق لبنانية احتجاجات واسعة وقطعا للطرق من قبل المتظاهرين، اعتر

على انهيار سعر صرف الليرة، وما ترتب عليه من غالء كبير في أسعار 

 .السلع األساسية والغذائية وتفاقم األزمات المعيشية واالجتماعية

 ن عن العملتوقف نقابة الصرافي… لبنان

 انعكاسات سلبية

ارتفاع سعر صرف “يقول عماد عكوش، الخبير االقتصادي اللبناني، إن  

الدوالر األمريكي مقابل الليرة اللبنانية ووصوله ألرقام قياسية حيث وصل 

آالف ليرة لبنانية، له انعكاسات سلبية جدا على المواطنين اللبنانيين  4إلى 

http://syrianexpert.net/?p=48729
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 .”وعلى قدرتهم الشرائية

% تقريبا من احتياجاته 80لبنان يستورد “اف عكوش أن وأض

ع االستهالكية من الخارج ومعظمها بالدوالر، مما سيؤدي حتما إلى ارتفا

 األسعار بشكل جنوني على المواطن، الذي يعاني أساسا من مفاعيل الحجر

اص نتيجة ألزمة كورونا، حيث أن العديد من الشركات وخاصة في القطاع الخ

 .”جزئيا أو كليا رواتب موظفيهاقد أوقفت 

ء هذا أما من ناحية الحكومة فقد جا“وتابع الخبير االقتصادي اللبناني: 

داية وهو فلتان الحدث ليلقي على الحكومة عبئًا ثقياًل، إن لم تقم بمعالجته منذ الب

وق أسعار الصرف في ظل امتناع مصرف لبنان عن القيام بواجباته وفقا لمنط

قانون النقد والتسليف والذي ينص صراحة على تدخل  من ١٧٤المادة 

 .”مصرف لبنان للحفاظ على االستقرار النقدي

ي الحكومة كانت قد درست قانونًا خاص بتنظيم العمل المصرف“وأكد أن 

قع وتنظيم العالقة ما بين المودعين والمصارف التجارية لتخفيف أثر الوا

العتراضات سياسية من أطراف الحالي، لكن تم سحبه قبل المصادقة عليه 

صدرها مؤثرة، وتم ترك األمر لمصرف لبنان لمعالجة هذا الواقع عبر تعاميم ي

 .”ةلم تكن على قدر اآلمال بل جاءت متخبطة وغير واضحة مما زاد في األزم

 استفادة حكومية

االرتفاع في سعر صرف “أما من الناحية االقتصادية، أضاف عكوش: 

م والذي فادة منه من قبل الحكومة لتخفيف عبء القطاع العاالدوالر يمكن االست

% من واردات الدولة وبالتالي تخفيف هذا العبء 60تمثل رواتبه حوالي 

سيساعد على تخفيض عجز الموازنة الحقا، بعد الخروج من أزمة كورونا، 

 .”لكن يحتاج األمر الى خطة اقتصادية تعمل الحكومة على إقرارها

 للبنانية تحد يهدد الحكومةتدهور الليرة ا

ة من ناحية أخرى فقد أدى هذا االنخفاض في سعر اللير“وأشار إلى أن 

% بالليرة اللبنانية وبالتالي هذا 60أكثر من   إلى انخفاض الدين العام اللبناني،

وحيد سيؤثر بطبيعة الحال على كلفة خدمة الدين العام، لكن يبقى المطلوب ت

ن هذه المميزات في تصحيح وضع الخزينة سعر الصرف لالستفادة م

وتصحيح الوضع االقتصادي وبالتالي االستفادة من رفع قيمة الواردات 

سمي الجمركية والضريبية والتي ما زالت لغاية اليوم تحتسب على السعر الر

 .”وليس سعر السوق

بالتأكيد سيساعد ارتفاع سعر صرف الدوالر على “وأنهى حديثه قائاًل: 

نتاج المحلي وال سيما الزراعي والصناعي، وهذا سيخفض بالتأكيد تحفيز اإل
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 .”فاتورة االستيراد وهو ما حدث بالفعل خالل الثالثة أشهر الماضية

 إجراءات مطلوبة

هناك أزمات عدة تواجه “بدوره قال الناشط المدني، رياض عيسى، إن 

لداخلية ارجية والبنان يواجه من بينها الوضع االقتصادي والمالي، والديون الخ

 .”وأزمة المصارف، وكذلك مواجهة فيروس كورونا

الحكومة عليها التركيز للدخول في مفاوضات حول “وأضاف عيسى أن 

صغير إعادة هيكلة الديون، ومحاولة تأخير تواريخ االستحقاقات المالية، وت

 .”فعهاحجم المبالغ المسددة، ألن الكبيرة منها لن تكون الدولة قادرة على د

على الحكومة وضع خطط لتخفيض الهدر “وتابع الناشط المدني: 

ياحية، والنفقات ومعالجة الفساد، وتنشيط القطاعات الصناعية والزراعية والس

 .”من أجل استعادة الوضع االقتصادي مرة أخرى

 مضاربة قوية

قال مصدر في مصرف لبنان المركزي إن المصرف حدد سعر صرف 

لجمعة، ر، لتطبقه جميع شركات تحويل األموال اليوم اللدوال 3625الليرة عند 

ه % عن سعر الربط الرسمي، في الوقت الذي تواجه في58وهو ما يقل بنسبة 

 .البالد أزمة مالية كبيرة

وحث رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أمس الخميس الحكومة على 

انية قبل يرة اللبنلل” االنهيار الدراماتيكي“استخدام سلطاتها القانونية لوقف 

 .فوات األوان

ال “وقال وزير المالية غازي وزني لصحيفة الجمهورية إن االنخفاض 

هو مضاربة قوية “، وإن ما حدث ”يمكن شرحه ال اقتصاديا وال ماليا وال نقديا

 http://syrianexpert.net/?p=49300 سبوتنيك”…وتالعب في السوق

 

 ..نبوءة سوداء بشأن لبنان.. و مقالة خطيرة لكاتب روسي - 14

 :الخبير السوري

لعقود مضت، تعّود اللبنانيون أن ينفقوا أكثر مما تسمح به إمكانياتهم. 

وبينما تمّسك البنك المركزي اللبناني بربط الليرة اللبنانية بالدوالر األمريكي 

ة تضعف، وهو ما أدى إلى المبالغة في عند نفس المستوى، لم يترك اللير

قدرتها الشرائية، وبالتالي انعكس ذلك على مستوى معيشة اللبنانيين. لكن 

عليك أن تدفع مقابل كل شيء، والمقابل في هذه الحالة هو الدين المتزايد على 

http://syrianexpert.net/?p=49300
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 .الدولة

في لحظة من اللحظات، توقفت المؤسسات في الخارج، عن إقراض 

س مبكرا فلجأت إلى المصارف المحلية. عادة ما يحدث اإلفالالحكومة اللبنانية 

بة السابقة عن ذلك التوقيت بكثير بالنسبة للمديونين، إال أن لبنان ورث عن الحق

نظاما مصرفيا، يتجاوز احتياجات اقتصاد البالد بمراحل، فكان لدى 

المصارف اللبنانية الكثير من األموال. شرع البنك المركزي وجميع 

خم، مات السابقة والمصارف التجارية اللبنانية ببناء هرم ائتماني ضالحكو

ليه عفاجتذبت المصارف رأس المال األجنبي واللبناني بنسبة أعلى مما كانت 

 .ةالفائدة في معظم دول العالم، وأقرضت الحكومة اللبنانية بنسبة مرتفع

م مل اسأمامنا مثال كالسيكي لسلسلة بونزي )نظام بيع هرمي متسلسل يح

 . ارتشارلز بونزي(، مخطط هرمي، عملية احتيال محكوم عليها سلفًا باالنهي

يد هل يقف لبنان على مشارف الجوع؟ فعندما يصبح تدفق رأس المال الجد

لمشكلة هي أنه أقل من مبلغ الفائدة التي يتعيّن دفعها، يدّمر الهرم نفسه بنفسه. ا

ة ظام المصرفي في لبنان. عالوإلى جانب تقصير الحكومة، يحدث تدمير للن

ي على ذلك، فهناك تغيير في النموذج االقتصادي، حيث أن لبنان بلد مصرف

ال  عاما، دولة هرمية مالية. فجأة، يضطر المصرفي أن يصبح فالحا، 20منذ 

 .يعرف طبيعة األرض وال قوانين الزراعة ويعجز عن إطعام نفسه

 ارثيا في مستويات المعيشةإن ما يواجهه لبنان اآلن ليس انخفاضا ك

بدو من يفحسب، وإنما يواجه حقيقة أنه لن يكون قادرا بعد اآلن أبدا، على ما 

لدولي مؤشرات، أن يعود إلى نفس المكان الذي احتله في السابق في التقسيم ا

بناء أهرام  للعمل. يأتي ذلك على خلفية أزمة مالية اقتصادية عالمية، يتم خاللها

لها مثيل  بالدوالر واليورو والين والجنيه اإلسترليني(، لم يسبقديون عمالقة )

قت. في تاريخ العالم، وبكميات ال تصدق، وانهيارها أيضا ليس سوى مسألة و

ن من جانبها تحاول البنوك المركزية تأخير انهيار االقتصاد العالمي دو

 .جدوى، من خالل تخفيض سعر الفائدة إلى الصفر

لبنان لم يعد يجلب الربح. بل إن الودائع في جميع  أي أن ما كان يفعله

أنحاء العالم، لم تعد تجلب الفائدة، وال تجلب االستثمارات سوى الخسائر، ألن 

السنوات القادمة هي سنوات الكساد وانخفاض اإلنتاج. إن النظام المصرفي 

اللبناني، حتى بدون هرم الديون، سيكون محكوما عليه باالنكماش إلى حجم 

دمة االقتصاد الوطني الصغير فحسب، في أفضل األحوال. ولكن بالنظر إلى خ

التخلف عن سداد الديون والتضخم المفرط المتوقع، أخشى أن عددا من 

المصارف اللبنانية لن تتمكن من البقاء على قيد الحياة. ومع ذلك، دعونا نعود 
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م المصرفي، فإن إلى عمق سقوط مستوى معيشة اللبنانيين. نظرا النهيار النظا

تدفق العملة األجنبية من الخارج سينخفض بدرجة كبيرة، ولن يكون قادرا 

على تعويض عجز التجارة الخارجية بنفس الدرجة. لذلك، يمكننا فقط النظر 

بلغت صادرات  2019إلى التجارة الخارجية لتحليل المشاكل المرتقبة. في عام 

مليار دوالر. بلغ عجز  19.2الستيراد مليار دوالر، بينما بلغ حجم ا 3.7لبنان 

 17مليار دوالر، وهو أفضل مما كان عليه قبل عام ) 15.5التجارة الخارجية 

مليار دوالر(. اآلن لن يتمكن لبنان من دفع ثمن هذا االستيراد، وفي حالة 

التخلف عن السداد والتدهور في النظام المالي، سينخفض حجم االستيراد 

درات. عالوة على ذلك، سوف تنخفض الصادرات نظريا إلى حجم الصا

اللبنانية، في ظل الظروف الراهنة للحجر الصحي العالمي وانهيار االقتصاد 

العالمي، وبالتالي فإن انخفاض الواردات ونقص السلع في لبنان سوف يكون 

أكبر. لذلك، ولكي نتمكن من تصّور حجم ونطاق هذه األرقام، دعونا نأخذ 

مليار دوالر استيراد النفط والبنزين  19.9 –: الواردات 2018بيانات عام 

مليار دوالر استيراد األدوية  1.6 –مليارات دوالر المركبات  4 –والزيوت 

 –مليار دوالر األجهزة الكهربائية واإللكترونيات  1.33 –والمعدات الطبية 

من % فقط 20مليار دوالر )ينتج لبنان  0.33 –مليار دوالر الحبوب  1.09

استهالكه للحبوب( حتى بعد خفض االستهالك على هذه المواد إلى الصفر، 

مليار دوالر.  8سيحتاج لبنان أيضا إلى خفض احتياجاته من بنود أخرى بنحو 

هل تحول األزمة لبنان إلى دولة فاشلة؟ أي أن حجم انخفاض المتوقع للعملة 

 .الوطنية ضخم، واالنخفاض الحتمي في االستهالك هائل

 ، العام الذي كانت فيه إحصائيات موثوقة إلى حد كبير،2018ي عام ف

ه مليار دوالر، في الوقت الذي بلغت في 16.4بلغت نفقات ميزانية لبنان 

ظرا مليار دوالر. ون 6.5مليارات دوالر، وبلغ العجز  10اإليرادات حوالي 

لتزاماتها اعن  النخفاض قيمة الليرة اللبنانية، تواجه الحكومة خيارا بين التخلي

خم تجاه الجمهور، ومحاولة إنقاذ المصارف اللبنانية، وبين بدء ضخ حجم ض

 من األموال غير المغطاة، وهو ما يهدد بالتضخم المفرط. كال الخيارين

 .كارثيان في نتائجهما االجتماعية

بشكل عام، انتهت حياة لبنان الساحرة. ونظرا لعدم وجود أنظمة توليد 

في البالد، أخشى أنه حتى الكهرباء يمكن أن تصبح ترفا  للطاقة مركزية

للكثيرين. المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف المقالة تعبر فقط عن رأي 

 http://syrianexpert.net/?p=49397 الصحيفة أو الكاتب

 

http://syrianexpert.net/?p=49397
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 !احِم رزقك حتى ال يطير - 15

 02/05/2020   االفتتاحية طالل سلمان 

تواصل اسعار الحاجيات الضرورية للعيش ارتفاعها الجنوني، تارة 

طار، في بذريعة هبوط قيمة الليرة امام الدوالر الجبار، او بذريعة اقفال الم

في  السياح وتجار الشنطة وسماسرة العقارات التي ال تجد،وجه المغتربين و

 .هذه اللحظة من يشتريها

ل الهزات لم تعد الليرة اللبنانية تلك العملة القوية التي يمكنها أن تتحم

لذين االسياسية ونقص كفاءة اهل الحكم، وجشع المضاربين، واستسالم الرعايا 

 .وماً(او اليومية، لمن يعمل مياال يملكون اال مرتباتهم واجورهم الشهرية )

 وفي حين تغرق الواليات المتحدة االميركية في وباء كورونا، وتسخر

الوباء،  اجهزتها المدنية والعسكرية والمخابرات )السي أي ايه( في مكافحة هذا

رتفع في انتظار أن ت” فان الدوالر في لبنان الذي يخضع للمضاربة واإلخفاء

ة هيضة الجناح، فان المضاربين والتجار والسماسرقيمته مقابل الليرة، م

 يضاربون على الليرة بالدوالر المحصنة قوته بدولته العظمى، الواليات

ين المتحدة االميركية فيجنون الربح الحرام على حساب اهلهم واخوتهم الذ

لحياة يعجزون عن تأمين الطعام ألبنائهم وتلبية حاجة العائلة إلى ضرورات ا

 .اليومية

تجار ال الدين وال المقدسات وال االخالق تمنع التجار عن المضاربة واال

. والقاعدة .إلى المأوى والطعام وتلبية سائر احتياجاتهم اليومية ” اهلهم“بحاجة 

 .والحساب ُمرجأ حتى يوم القيامة” الشاطر بشطارته“هي 

 نخذ نصيبك من دنياك بشطارتك، وحسن قراءتك للتحوالت.. اسأل هللا أ

يرأف بالفقراء والمعوزين من اهلك، ودع الرزق على هللا، وهو الرزاق 

 ..الكريم، ملبي الحاجات

هو ولم يعرف عن هللا، سبحانك وتعال انه تدخل في مثل هذه الحاالت، ف

 ..يعطي من شاء بغير حساب

شطر لك هللا في رزقك، في اليوم االخر، اما الرزق اليوم فللشاطر واال

 .تجار.. والمرابين الذين ال يعرفون هللا وال يخافونمن السماسرة وال
https://talalsalman.com/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d9%90-

%d8%b1%d8%b2%d9%82%d9%83-%d8%ad%d8%aa%d9%89-%d9%84%d8%a7-

%d9%8a%d8%b7%d9%8a%d8%b1/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9+%D8%B

9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82&utm_campaign=2
c6928e4c8-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d8b58ef19e-

2c6928e4c8-274251417 
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https://talalsalman.com/author/talalsalman/
https://talalsalman.com/category/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9/
https://talalsalman.com/category/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9/
https://talalsalman.com/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d9%90-%d8%b1%d8%b2%d9%82%d9%83-%d8%ad%d8%aa%d9%89-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b7%d9%8a%d8%b1/
https://talalsalman.com/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d9%90-%d8%b1%d8%b2%d9%82%d9%83-%d8%ad%d8%aa%d9%89-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b7%d9%8a%d8%b1/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82&utm_campaign=2c6928e4c8-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d8b58ef19e-2c6928e4c8-274251417
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 االقتصاد السوري: -رابعاً 

العقاري.. يمكن منح قرض لذوي الدخل المحدود والحر .. لشراء  - 16
 مليون ليرة 15أو إنشاء عقار بما ال يتجاوز الـ 

 المصدر : الثورة 

أكد مدير عام المصرف العقاري الدكتور مدين علي أن المصرف بفروعه 

تعليمات التطبيقية لنظام عملياته بات قادرا وفق التعديالت التي أجراها على ال

المصرفية على منح قرض لألفراد أصحاب الدخل المحدود والحر لشراء أو 

 .مليون ليرة سورية 15إنشاء عقار بما ال يتجاوز الـ 

وأوضح علي في تصريح لنشرة سانا االقتصادية أن أنواع القروض التي 

جاهز أو شراء على مليون ليرة سورية تشمل شراء عقار 15يصل سقفها إلى 

الهيكل وإكمال وإنشاء عقار جاهز وشراء مسكن جاهز للمكتتبين بالمؤسسة 

العامة لإلسكان والعقارات والضواحي المستقلة للجمعيات مبينا أنه في حال 

عدم كفاية دخل صاحب الدخل المحدود أو الدخل الحر المقدم لتسديد قرض 

م كفالء تسديد شريطة أن يكونوا مليون ليرة سورية يتوجب عليه تقدي 15الـ 

من العاملين في الدولة ومسجلين بالتأمينات االجتماعية أو التأمين والمعاش 

بمدة ال تقل عن سنة واحدة أو من أصحاب الدخل الحر شريطة أال تقل مدة 

مزاولتهم المهنة عن سنتين ويمكن لذوي الدخول الحرة عند عدم كفاية دخولهم 

للسداد إذا كان طالب القرض طبيبا أو محاميا أو  طلب كفيل إضافي ضامن

مهندسا أو صيدالنيا أو تاجرا أو صناعيا أو حرفيا وذلك في حال ارتأت إدارة 

 .الفرع أو الجهة صاحبة صالحية المنح ضرورة طلب الكفيل

وفيما يتعلق بالصالحيات الممنوحة لفروع المصرف وفقا للتعديالت بين 

ح قروض للجمعيات التعاونية والمشاريع العمرانية علي أن بإمكان الفروع من

والمنشآت السياحية والتجارية والصناعية والحرفية والتعليمية والصحية 

وقروض انمائية ألصحاب الفعاليات االقتصادية والخدمية والسياحية ال 

ماليين ليرة سورية شريطة أال تتجاوز نسبة التمويل لقروض  5تتجاوز الـ 

تثمارية العمرانية والمنشآت السياحية والتجارية والصناعية المشاريع االس

ـ  بالمئة من الكلفة العامة الفتا إلى استمرار  50والحرفية والصحية والتعليمية ال

ماليين ليرة  5فروع المصرف بتغطية طلبات الكفاالت التي ال تتجاوز الـ 

بكامل قيمتها سورية بضمانات عينية وطلبات الكفاالت المغطاة بتأمين نقدي 

 .مهما كانت مبالغها
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ويسري مضمون التعديالت على التعليمات التطبيقية لنظام عمليات 

المصرف العقاري على جميع طلبات القروض التي لم توقع عقودها شريطة 

فروع في عدم تعديل القيمة التقديرية لعقار الضمانة والدخل المقدر من قبل ال

 .لية الفروعحال تعديل مبلغ القرض وعلى مسؤو

كما تضمنت التعديالت رفع سقف قرض إكمال عقار منجز كامل هيكله 

ماليين ليرة وقروض إنشاء توسع مسكن معد للسكن وإنشاء عقار  10إلى 

ه على الهيكل مع المرافق العامة للجمعيات وإكمال عقار منجز كامل هيكل

عد للسكن ماليين ليرة سورية وقروض إكمال توسع مسكن م 6للجمعيات إلى 

 4وإعادة إكمال مسكن معد للسكن وتدعيم مسكن متصدع معد للسكن إلى 

 .ماليين ليرة 5ماليين ليرة سورية وقرض إنهاء العالقة اإليجارية إلى 

وفي تصريح مماثل أكد أكرم درويش مدير التسليف والقروض بالمصرف 

عة المود العقاري أهمية التعديالت التي أجراها المصرف في توظيف األموال

لدى المصرف وتحريك سوق العقارات شبه الجامد حاليا ومساعدة المواطن 

في تأمين مسكن وال سيما في المناطق التي تتناسب أسعارها مع السقوف 

إكساء  الحالية مبينا أن قرض الترميم بسقفه الجديد يساعد المواطنين إلعادة

ود شار درويش إلى وجوأ .وترميم مساكنهم في المناطق التي طالها اإلرهاب

ثل مؤشرات إيجابية لدى المصرف بفروعه منذ إقرار التعديالت الجديدة تتم

ض باإلقبال الكبير من قبل المواطنين من حيث االستفسارات وطلبات القرو

 .السكنية المقدمة بشكل عام سواء كانت للشراء أو اإلكساء أو الترميم

ف ائت على مقترح من المصروكان مجلس النقد والتسليف وافق الشهر الف

ين مالي 5مليون ليرة بدال من  15العقاري برفع سقف القروض السكنية إلى 

 .مليون ليرة 2ماليين ليرة بدال من  4ليرة وقرض الترميم إلى 

http://syrianexpert.net/?p=47393 

 

 تجيب ؟؟« مداد»… سورية تهديد أم فرصة ل« كورونا» - 17

 المصدر : الوطن 

حدث »أن « مداد»رأت دراسة عن مركز دمشق لألبحاث والدراسات 

 .بالنسبة لسوريّة، يمثُل تهديداً وفرصة في آن« كورونا

واعتبرت أن الحكومة السورية، أمام تحدي تدابير اإلجراءات والسياسات 

صحية، وااللتزام بتأمين ، الصحية وغير ال«الفايروس»المتخذة حيال خطر 

http://syrianexpert.net/?p=47393
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تدفق مناسب للسلع والخدمات واالحتياجات، مثل المواد الطبية والغذائية، 

وضبط التالعب بأسعارها، وخدمات االستشفاء والنقل واالتصال والتعليم 

والعمل واألمن، إلخ، في حال استمر تهديد الفايروس مدّة طويلة، أو انتشر 

 .بكيفية أو بأخرى في البالد

 

ارت إلى أن هذا يمكن أن يخفف من أي تداعيات أو تأثيرات محتملة وأش

مع حيال للفايروس، كما أن له تداعيات ذات داللة عميقة بالنسبة لمدارك المجت

من السياسات العامة للدولة، وحيال البعد الحيوي/الحياتي في سياسات األ

 .الوطني، وحيال مقام الدولة نفسها

روح »لـ « عامل إنتاج»تهديد يمكن أن يمثّل ولفتت إلى أن الخطر أو ال

« تفكيك النمط»لدى السوريين، وفرصة لـ « روح االجتماع»أو « جمعية

في بعدها « تجديد السياسة»الناتج عن الحرب وربما ما قبل الحرب، و

ارك االجتماعي والوطني؛ ويمكن تركيز ذلك في نقاط رئيسة منها تغيير المد

 االختالالت والفجوات« تجسير»س عن الدولة، ووالصور النمطية لدى النا

صور الحاصلة على صعيد العالقة بين المجتمع والدولة. وتغيير المدارك وال

الفرصة -النمطية لدى الدولة عن نفسها، وعن وضعها، ومدارك األمن والتهديد

ها، نحو لديها، مع إمكانية التدخل في أنماط القيم لدى المجتمع، والتأثير في

الرؤية  وغايات أكثر اندماجاً وتماسكاً، ولو أنَّ ذلك مشروٌط بامتالك مقاصد

 .والقصد والهمة والقابلية، وتدبير السبل والوسائل الممكنة والناجعة

على نسخة منها أن حدث « الوطن»وأكدت الدراسة التي حصلت 

في « إعادة التفكير»الفايروس، والحدث السوري ككل، يمثل مناسبة لـ 

إعادة »بوصفها أحد المداخل الالزمة لـ « الحياتية»أو « ت الحيويةالسياسا»

مقبلة. السياسة والمجال السياسّي واالجتماعّي والدولة في المرحلة ال« بناء

لصحة، والمقصود هنا هو السياسات المتعلقة بشروط الحياة، وأمن اإلنسان، وا

موغرافيا، وحكم ناقص السكان، والهجرة، والديت-والزواج والوالدة، وتزايد

 .القانون في بعده االجتماعي والجنائي، إلخ

لسياسات وخطط  –ما أمكن–منوهة بأن ذلك يتطلب مراجعة معّمقة 

ما ووإستراتيجيات وتقديرات ورؤى األمن الوطني، وخاصة ما يمثل تهديداً، 

يمثل فرصةً، على اعتبار تغير مصادر التهديد وأنماط ووسائل وأدوات 

 .محتمل من األعداءاالستهداف ال

 رؤية وطنية

حيال « استجابة وطنية»ونوهت بأنه يمكن تركيز الخطوط العامة لـ 
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والتهديدات ذات الصلة، وهي جزء من سياسات األمن « حدث الفايروس»

الوطني، في نقاط رئيسة منها وضع سياسات تهدف إلدارة المجال أو الفضاء 

اعي خالل األزمات. وتنمية العام، من خالل تقصي مصادر السلوك االجتم

قطاعات الصحة، والخدمات الطبية، والتعليم والبحث الطبي والصحي، 

تكنولوجي( والبيئة، مع ضرورة -والبحوث والتقانات الحيوية )البيو

الشاملة للحياة والحياة العامة، من صحة وتعليم « الحوكمة»و« الرقمنة»

ا يجعل األمور أكثر قابلية وخدمات عامة وعمل وتجارة ونقل واتصال، إلخ، م

للمتابعة والضبط والتحكم، ويساعد في تدبير السياسات الالزمة حيالها، 

وخاصة في أوقات األزمات.، ومراجعة خطط التنمية الكلية والقطاعية 

والجهوية، باعتبار تجربة الحرب، على أساس الفحص عن إمكانية وجود 

د والموارد، إلخ. وتغيير عادات بدائل مختلفة للعمل على طرق النقل واإلمدا

وقيم العمل واإلنتاج واالستهالك ما يساعد في بروز روح المبادرة واإلنتاج 

الخاّلق، ويقلل من الفاقد والهدر المادّي والمعنوّي، ويعزز حكم القانون ويقلل 

ما أمكن من الفساد.، وتغيير العادات الصحية وتدابير السالمة الخاصة 

 .والعامة

لدراسة على ضرورة إظهار أكبر قْدر ممكن من االهتمام والجدية وشددت ا

حدث »والمتابعة ألي مظهر أو موقف يمكن أن يؤثر في الرأي العام، ذلك أنَّ 

 !ربما أكثر مما هو واقع« صورة»هو « الفايروس

–عدّ التهديد مسألة أمن وطني، يتطلب تضافر وحشد جميع الجهود 

 .اجهته أو احتواء أي انتشار محتمل لهومن أجل م –الرسمية واألهلية

وأكدت ضرورة اتخاذ التدابير العملية حيال التداعيات المحتملة على بيئة 

العيش والعمل، وخاصة لألشخاص الذين يمكن أن يتأثروا بصورة مباشرة 

باإلجراءات المتخذة، مثل الناس الذين ليس لديهم مصدر دخل منتظم، إلخ، 

ت تحفيزية للعاملين في قطاعات تتطلب طبيعتها واتخاذ إجراءات وقرارا

استمرار العمل فيها مثل: المستشفيات والمراكز الطبية والدوائية، الكهرباء، 

المخابز، النقل، إلخ.، منوهة بضرورة التركيز على إسهام المجتمع األهلي 

والقطاع غير الحكومي، وخاصة القطاع الديني بما يملكه من موارد مادية 

، والقطاع الخيري والتطوعي. والتركيز على إسهام السوريين في ومعنوية

الخارج، وإزالة أي عقبات بيروقراطية أو غيرها يمكن أن تعيق ذلك. ومن 

المحتمل أن يمثل ذلك مدخالً مناسباً لتعزيز االهتمام وتنشيط عوامل االرتباط 

ع المال المعنوي والمادي بالوطن، والتركيز على إسهام نشط وفعال من قطا

 .واألعمال، كجزء من المسؤولية االجتماعية حيال المجتمع والدولة



  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 38ــ 

ومنهم القطاع –وأضافت: ومن ذلك مثالً أن يعمل رجال المال واألعمال 

 –الخاص الطبي من مستشفيات وشركات للصناعات الطبية والدوائية، إلخ

ة، على تجهيز ودعم مراكز خدمات ورعاية صحية، ودعم الجهود ذات الصل

لكن بإشراف حكومي، مع ضرورة ضبط عمليات االستغالل غير القانوني 

ألي أزمة محتملة في الخدمات العامة وتدفقات السلع « تجار الحرب»من 

 http://syrianexpert.net/?p=47689 .والخدمات إلى األسواق

 

 (  االقتصاد الدائري71ي رقم )حديث األربعاء االقتصاد - 18

المية لالقتصاد دوماً أوجه عديدة وأنواع كثيرة تتماهى مع التطورات الع

والتجارب واالحتياجات، ومن هنا برز االقتصاد الدائري الذي هو نظام 

خدم اقتصادي يهدف إلى القضاء على الهدر واالستخدام المستمر للموارد تست

ادة خدام والمشاركة واإلصالح والتجديد وإعاألنظمة الدائرية إعادة االست

دخالت مالتصنيع وإعادة التدوير إلنشاء نظام حلقة مغلقة، مما يقلل استخدام 

ت الموارد إلى الحد األدنى ويخفض انبعاثات النفايات والتلوث وانبعاثا

الكربون كما ويهدف هذا االقتصاد إلى الحفاظ على استخدام المنتجات 

لموارد التحتية لفترة أطول وبالتالي تحسين إنتاجية هذه ا والمعدات والبنية

 ً أو مورداً  يجب أن تصبح جميع النفايات مدخالً لعملية أخرى، إما منتجاً ثانويا

وهذا  مسترجعاً لعملية صناعية أخرى، أو كموارد متجددة للطبيعة مثل السماد

خذ، )يه نموذج النهج التجديدي يتناقض مع االقتصاد الخطي التقليدي الذي لد

 تصنع، تخلص( من اإلنتاج.

اضاً يقترح مؤيدو االقتصاد الدائري أن وجود عالم مستدام ال يعني انخف

لتكاليف في نوعية الحياة للمستهلكين ويمكن تحقيقه دون خسارة اإليرادات أو ا

ون اإلضافية للمصنعين والحجة هي أن نماذج األعمال الدائرية يمكن أن تك

ت ماذج الخطية مما يسمح باالستمرار في االستمتاع بمنتجامريحة مثل الن

 وخدمات مماثلة.

يبدو أن االقتصاد الدائري أكثر استدامة من النظام االقتصادي الخطي 

الحالي فهو يعتمد تقليل الموارد المستخدمة. والنفايات الناتجة عن التسرب كما 

ك يجادل البعض بأن يحفظ الموارد ويساعد على تقليل التلوث البيئي رغم ذل

هذه افتراضات مبسطة حيث أنها تتجاهل تعقيد النظم الحالية والمفاضالت 

المحتملة على سبيل المثال يبدو أن البعد االجتماعي لالستدامة ال يعالج إال 

بشكل هامشي في العديد من المنشورات حول االقتصاد الدائري وهناك حاالت 

http://syrianexpert.net/?p=47689
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راء معدات جديدة وأكثر كفاءة في قد تتطلب استراتيجيات مختلفة مثل ش

استخدام الطاقة ومن خالل مراجعة األدبيات تمكن لفريق من الباحثين من 

أن يظهروا وجود على األقل ثمانية أنواع مختلفة  TU DELTTكامبريدج و 

 من العالقات بين االستدامة واالقتصاد الدائري.

ً حيث أ ً واسعا  ظهرت النتائجيمكن لالقتصاد الدائري أن يغطي نطاقا

المستخلصة من األبحاث أن الباحثين ركزوا على مجاالت مختلفة مثل 

 التطبيقات الصناعية مع كل من المنتجات والخدمات الممارسة والسياسات

 لفهم القيود التي يفرضها االقتصاد الدائري بشكل أفضل.

مات يشمل االقتصاد الدائري المنتجات والبنية التحتية والمعدات والخد

ادن وينطبق ذلك على كل قطاع صناعي ويشمل الموارد التقنية والفنية والمع

، والموارد األحفورية والموارد البيولوجية والغذاء واأللياف واألخشاب

لى إوالخ... حيث تدعو معظم مدارس الفكر إلى التحول من الوقود األحفوري 

ة نظمة المرناستخدام الطاقة المتجددة وتؤكد على دور التنوع كخاصية لأل

وسع والمستدامة ويشمل مناقشة دور رأس المال والتمويل كجزء من النقاش األ

 نطاقاً وقد دعا رواده إلى تجديد أدوات قياس األداء االقتصادي.

في  أحد األمثلة على نموذج االقتصاد الدائري هو تنفيذ نماذج التأجير

ل( من س واألثاث والنقمناطق الملكية التقليدية )مثل اإللكترونيات والمالب

يرادات خالل استئجار نفس المنتج للعديد من العمالء، يمكن للمصنعين زيادة إ

وغالباً ما  كل وحدة، وبالتالي تقليل الحاجة إلى إنتاج المزيد لزيادة اإليرادات

ن أيتم وصف مبادرات إعادة التدوير على أنها اقتصاد دائري ومن المحتمل 

 شاراً.تكون أكثر النماذج انت

تستخدم العمليات الصناعية الخطية )تأخذ وتصنع وتتخلص( وأنماط 

الحياة التي تعتمد عليها، احتياطيات محدودة إلنشاء منتجات ذات عمر محدد 

والتي تنتهي في مدافن النفايات أو في المحارق في المقابل تأخذ المقارنة 

ا يجب أن تعمل مثل الدائرية رؤًى من األنظمة الحية، إنها تعتبر أن أنظمتن

الكائنات الحية وتجهيز المواد الغذائية التي يمكن تغذيتها مرة أخرى في 

ومن هنا تأتي مصطلحات )الحلقة  -سواًء كانت بيولوجية أو تقنية -الدورة

المغلقة( أو )التجددية( المرتبطة عادةً بها ويمكن تطبيق التسمية االقتصادية 

مدارس الفكر المختلفة أو المطالبة بها ولكن الدائرية العامة على العديد من 

جميعها تتركز حول نفس المبادئ األساسية، احد المفكرين البارزين في هذا 

الموضوع هو والتر ستاهيل، وهو مهندس معماري وخبير اقتصادي وأب 

مؤسس لالستدامة الصناعية نظراً لقيامة بصياغة تعبير )من مهد إلى مهد( 
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لمهد إلى اللحد( الذي يوضح طريقة عمل )الموارد إلى على النقيض من )من ا

النفايات( في أواخر السبعينات عمل ستاهيل على تطوير نهج حلقة مغلقة 

 لإلنتاج وشارك في تأسيس معهد حياة المنتج في جنيف.

وفي سورية هل نحن بعيدون عن اعتماد االقتصاد الدائري؟ لقد أدت 

لكنها إلى والدة حلول دائرية مختلفة و تداعيات األزمة التي مرت بها سورية

غير مكتملة وناضجة، فهل نبدأ بشكل جدي في تحويل النفايات على سبيل 

ديدة المثال لمنتجات استهالكية مختلفة وأسمدة وطاقة كهربائية واألمثلة ع

 وكثيرة.
 . كتبه: د. عامر خربوطلي  العيادة االقتصادية السورية11/3/2020دمشق في 

 

الصندوق الوطني للمعونة االجتماعية يقرر البدء بصرف )بدل  - 19
 للمياومين والموسميين وفق القطاعات األكثر تضررا  التعطل( مرة واحدة 

 سانا-دمشق  2020-05-12  

قرر مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة االجتماعية البدء بصرف 

ن ألف ليرة سورية يصرف مرة واحدة لكل عامل م 100)بدل التعطل( البالغ 

يجة ضرراً نتالعمال المياومين والموسميين وفق قطاعات االستهداف األكثر ت

اإلجراءات االحترازية للتصدي لوباء كورونا وذلك كجزء من الجهود 

الحكومية ضمن خطة االستجابة االجتماعية الطارئة التي أعدتها وزارة 

 .الشؤون االجتماعية والعمل وأقرها مجلس الوزراء

ريا عامل كافتي“ألف عامل في قطاعات السياحة  20وتشمل الدفعة األولى 

مال ع”و” صالة مناسبات شعبي والمنشآت السياحية واألدالء السياحيينمقهى 

نية إضافة الذين تم التحقق من بياناتهم عن طريق النقابة المع” الحمل والعتالة

 إلى سائقي السرافيس وقطاع البناء والحرف اليدوية والمنتجات الشرقية

ؤون ا وزارة الشوالمهن التراثية المسجلين في القناة الرقمية التي أطلقته

لسياحة ااالجتماعية والذين تم تدقيق بياناتهم وتحديدها بالتعاون مع وزارتي 

فرق واإلدارة المحلية واتحاد غرف السياحة واتحاد الحرفيين والمحافظين و

 .العمل المشكلة على مستوى الوحدات اإلدارية في جميع المحافظات

اسة المهندس عماد خميس وخالل اجتماع مجلس إدارة الصندوق اليوم برئ

رئيس مجلس الوزراء تم تكليف وزارة الشؤون االجتماعية والعمل االستمرار 

بآلية تدقيق محكمة لمجمل بيانات المسجلين على القناة الرقمية وفق معايير 
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االستهداف وأولوية القطاعات المتضررة حيث يتم اعتماد صرف )بدل 

خمسة إلى ستة أشهر بعد التدقيق التعطل( لألسماء المقبولة في غضون من 

وفق المعايير والضوابط المعتمدة على أن يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق 

كل من يقدم معلومات مضللة وغير صحيحة سواء من األفراد أو لجان األحياء 

 .أو القائمين على عملية التحقق في الوزارات واالتحادات المعنية

خاص المعنية التواصل مع فعاليات القطاع الوتم التأكيد على الوزارات 

 وجميع” اتحادات غرف التجارة والصناعة والسياحة والحرفيين والزراعة“

 الفعاليات االقتصادية األخرى لتوسيع مشاركتها في دعم خطة االستجابة

توسيع االجتماعية بما فيها )بدل التعطل( لتأمين الدعم للشرائح المتضررة و

يات اف أكبر عدد ممكن بما يلبي احتياجات التصدي للتداعالقدرة على استهد

 .االجتماعية الناجمة عن وباء كورونا

زارتي ووتمت الموافقة على تسديد )بدل التعطل( للمستفيدين بالتنسيق بين 

إلى  الشؤون االجتماعية والمالية من خالل تكليف معتمدين ماليين بإيصالها

 .مختلف المناطق بالمحافظات

ريح للصحفيين أشارت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل ريمه وفي تص

م قادري إلى أن إدارة الصندوق الوطني للمعونة االجتماعية اجتمعت اليو

 بشكل استثنائي لمناقشة بند بدل التعطل للعمال المياومين والموسميين

تم  المتضررين من اإلجراءات االحترازية للتصدي لفيروس كورونا مبينة أنه

اة تعراض قائمة البيانات للتحقق منها سواء من خالل التسجيل على القناس

ق التحقق الرقمية التي أطلقتها الوزارة أو من خالل ما ورد إلى الوزارة من فر

 .)فرق العمل ضمن الحملة الوطنية لالستجابة االجتماعية الطارئة(

بل قفترة وأكدت قادري أنه سيتم العمل لوصول هذا البدل لمستحقيه خالل 

على  عيد الفطر من خالل معتمدين ماليين لديهم عهدة مالية سيقوم بتقديمها

 .مستوى المناطق لتصل للمستحقين

 بدوره لفت وزير السياحة المهندس محمد رامي رضوان مرتيني إلى أنه

ها وفق تم استعراض الجداول التي قدمتها غرف السياحة والتي تم تقديم بيانات

 التعطل داعيا أصحاب المنشآت السياحية إلى االستمرارالمعطيات ودرجة 

اط بسداد أجور ورواتب الموظفين لبعد عطلة عيد الفطر لحين استئناف النش

 .السياحي قريباً وفق األسس والضوابط التي تحددها اللجنة المعنية

رئيس االتحاد العام للحرفيين ناجي الحضوة أوضح من جانبه أنه تم سبر 

يين باستخدام طريقة المسح األفقي حيث تم تكليف االتحادات حرف 7109نحو 
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الفرعية ومجالس اإلدارات في جميع الجمعيات الحرفية في سورية إلجراء 

 .المسح والتدقيق في أسماء العمال في المنشآت الحرفية

https://sana.sy/?p=1149342 

 

مبادرة )نص علينا ونص عليك( لبيع الخضار مستمرة بعدد من  - 20
 أحياء دمشق

 سانا-دمشق  2020-05-12  

تستمر محافظة دمشق بمبادرتها )نص علينا ونص عليك( لبيع المواد 

وم األساسية في أحياء مدينة دمشق بأسعار مخفضة حيث توزعت السيارات الي

على مناطق باب الجابية وشارع بغداد والشاغور وباب توما وبرج الروس 

 .وبستان الدور 86ومساكن برزة والمزة 

وفي حي العدوي بشارع بغداد أشار رضوان عمراني وهو من سكان 

ة بالسوق سعار المواد منخفضة للغاية مقارنالحي إلى أن المبادرة جيدة جداً وأ

ً إلى استمرارها بشكل دائم فيما تمنى اسماعيل العلي أن يكون ع نوان داعيا

 .توزع السيارات أكثر تفصيالً 

السيارة فرغت بالكامل بوقت قصير بسبب انخفاض أسعار المواد 

 منالمعروضة كما أخبرنا جمال بدران الذي أشار إلى أنه يشتري البطاطا 

ما اتفق  ليرة أما اليوم فاشتراها بأقل من نصف هذا المبلغ وهذا 400السوق بـ 

معه عبد الرحمن مسالخي الذي علم بأماكن التوزيع عن طريق صفحة 

تراها ليرة اش 700فالبندورة الذي يشتريها عادة بـ ” فيسبوك“المحافظة على 

 500يلو بصل بـ ك 3ليرة و 400ليرة كما اشترى كيس خس بـ  300اليوم بـ 

 .ليرة

ة عبارة فاروق تبلبي مختار العدوي والديوانية وتوابعها اعتبر أن المبادر

عن تدخل إيجابي جداً تسهم في تخفيض األسعار وتمنع بعض التجار من 

ترحيباً  احتكار المواد أو رفع سعرها متمنياً أن تستمر لوقت أطول ألنها القت

 .كبيراً من سكان حيه

افظة دمشق شادي الخيمي أكد أن دور أعضاء مجلس عضو مجلس مح

المحافظة اإلشراف على توزيع المواد وتنظيم الدور الفتاً إلى أن المبادرة التي 

طناً من الخضار يومياً تهدف إلى توفير المواد األكثر  25تتضمن بيع نحو 

https://sana.sy/?p=1149342


  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 43ــ 

 .ةطلباً من قبل المواطنين كالبندورة والخيار والبطاطا والبصل بأسعار مناسب

ويوجد برنامج أسبوعي وفق الخيمي لتوزيع المواد على المناطق األكثر 

شعبية وازدحاماً في دمشق حيث تختلف مناطق التوزيع بشكل يومي مشيراً 

إلى أهمية المبادرة في دفع البائعين الموجودين ضمن األحياء بتخفيض أسعار 

الشهر الحالي  وأطلقت محافظة دمشق في الرابع من .المواد المعروضة لديهم

مبادرة )نص علينا ونص عليك( لبيع الخضار األساسية في أحياء دمشق 

بأسعار مخفضة من خالل دعم سعرها من قبل المحافظة التي تقوم بشراء 

  .المواد من سوق الهال وبيعها عبر سيارات جوالة في األحياء الشعبية بالمدينة

 https://sana.sy/?p=1149383 طارق السيد
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -خامساً 

ً “سالمة يكشف مصادر ثروته:  - 1  ”تقاضيت مليوني دوالر سنويا

كشف حاكم مصرف لبنان رياض سالمة عن مصادر ثروته وعقاراته، 

عاماً في شركة خاصة، قبل أن يصبح حاكماً  20عمل لقرابة الـ“موضحاً أنه 

سنوات عمل في  8ه الشهري في آخر ، وبلغ راتب1993لمصرف لبنان عام 

 .”ألف دوالر 165القطاع الخاص، ما يقارب الـ

كنت أجني حوالي المليوني دوالر في “، ”mtv”وتابع في حديث لـ

، وبلغ التعويض الذي تقاضاه سالمة عن سنين خدمته، ”السنة

ألف  8.800.000ليرة لبنانية كما تملَك عقارات بقيمة  4.212.083.337

حصل على الورثة قبل “وأكد سالمة أنه  .العاصمة الفرنسية باريسيورو في 

 .”1982و 1978استالمه لمهامه في مصرف لبنان، وتحديداً في العامين 

وكان لديه من  1993ترك عمله في القطاع الخاص عام “وأوضح أنه 

وتأتي األوراق والوثائق المزورة التي يتم  .مليون دوالر 23المال ما يساوي 

ها، ضمن حمالت ممنهجة على سالمة ومصرف لبنان، وهي مكشوفة تداول

 .”سيلجأ إلى اتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة ضدها“، مؤكداً أنه ”الهوية

وتمنى على من يتسلم مراكز رسمية أن يبين للرأي العام بالوثائق مصدر 

 .أمواله

 

وب البنك الدولي يحذر من خطر ركود اقتصادي تاريخي يواجه جن - 2

 آسيا

 سانا-نيودلهي 2020-04-12 

حذر البنك الدولي في تقرير اليوم من أن منطقة جنوب آسيا مهددة هذا 

عاماً بسبب فيروس كورونا المستجد  40العام بأسوأ أداء اقتصادي لها منذ 

 .وهو األمر الذي سيؤثر على جهود الحد من الفقر في المنطقة

رير للبنك قوله إن منطقة جنوب ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن تق

توقفت السياحة وتعطلت سالسل … آسيا تواجه مزيجاً متكامالً من الصعوبات

التوريد وانهار الطلب على المنسوجات كما انخفضت معنويات المستهلكين 

بالمئة إلى  6.3والمستثمرين مخفضاً توقعاته المتعلقة بالنمو في المنطقة من 

معتبراً أن أكثر من نصف الدول ستغرق في ركود بالمئة و 2.8و1.8ما بين 

وتوقع البنك أن تعاني جزر المالديف أكثر من غيرها بسبب انهيار  .عميق

الدخل من القطاع السياحي الذي يهدد بتقلص الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

بالمئة  5.9بالمئة كما أن من المرجح أن ينكمش دخل أفغانستان بنسبة  13
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بالمئة بينما توقع أن يسجل الناتج المحلي اإلجمالي في  2.2سبة وباكستان بن

بالمئة  2.8إلى  1.5الهند التي بدأت سنتها المالية في األول من نيسان من 

 .بالمئة من السنة المالية التي انتهت للتو 5إلى  4.8مقابل 

 وأشار البنك أيضاً إلى أن الوباء سيفاقم من عدم المساواة في المنطقة حيث

ال يحصل السكان األشد فقراً على احتياجاتهم بشكل كاف بما في ذلك الرعاية 

ولفت البنك إلى أنه يتعين على الحكومات  .الصحية والمساعدات االجتماعية

تكثيف جهودها لمعالجة الحالة الصحية الطارئة وحماية سكانها وال سيما األشد 

ويبلغ عدد سكان هذه  .يعفقراً وضعفاً وتهيئة الظروف النتعاش اقتصادي سر

المنطقة التي تضم الهند وبنغالديش وباكستان وأفغانستان ودول صغرى 

 .مليار نسمة وفيها أكثر المدن كثافة سكانية في العالم 1.8أخرى 

ولم تسجل هذه البلدان بعد انفجاراً في عدد اإلصابات بوباء كورونا لكن 

 .حدى بؤر الوباء القادمةبعض الخبراء يخشون من أن تصبح هذه المنطقة إ

https://sana.sy/?p=1135608 
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كشف المهندس نبيل حسن مدير الموارد المائية في محافظة الالذقية 

لـهطوالت الـمطرية الـغزيرة الـتي شهدتها محافظة الموارد المائية أن ا

الـالذقية هذا الـعام ..قد أدت إلـى امتالء سد الـثورة الـذي وصل حده األعظمي 

و أوضح ان حجم التخزين في السد وصل  .اليوم وبدأ مفيضه المائي بالعمل

ة مليون متر مكعب ليبدأ مفيضه بالعمل اليوم الفتا الى انها المر 97،8الى 

يصل ًحجم التخزين فيه الى حده  1996الثالثة منذ بدء استثمار السد في العام 

وأشار حسن أن سد الثورة يسهم بـإرواء  .2013و  2003العظمي بعد العام 

هكتارا من مساحة األراضي الـزراعية األمر الـذي سينعكس إيجاباً  7961

م التخزين في جميع كما لفت ان حج . علـى الـواقع الـزراعي في الـمحافظة

مليون  360ر5سدا وصل اليوم الى  14السدود المستثمرة في المحافظة البالغة 

مليون متر مكعب وان المفيض يعمل في  366ر45متر مكعب من اجمالي 
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، ”التاريخي”إلى اتفاق وصف بـ” أوبك+“توصلت دول مجموعة 

مليون برميل يوميا، في أكبر  9.7وأجمعت على خفض إنتاج النفط بواقع 

وفي غضون ذلك أفادت مصادر مطلعة لوكاالت  .تخفيض من أي وقت مضى

بأن الدول المشاركة في المحادثات، وهي ” نوفوستي”و” تاس”و” رويترز“

وروسيا وبلدان أخرى مصدرة للنفط، تغلبت على ” أوبك“أعضاء منظمة 

% من 10الخالف مع المكسيك وأقرت أكبر خفض إلنتاج النفط يبلغ نحو 

 .العرض العالمي

اتفقت على خفض اإلنتاج ” أوبك+“وأوضحت المصادر أن مجموعة 

مليون برميل يوميا في مايو ويونيو، مبينة أن المكسيك ستخفض  9.7بواقع 

ألف، كما نصلت عليه النسخة السابقة  400ألف برميل وليس  100إنتاجها بـ

” أوبك+“اتفاق ” تويتر“وأكدت وزارة النفط اإليرانية الحقا عبر  .من الصفقة

مشيرة  مليون برميل يوميا في مايو ويونيو، 9.7على خفض اإلنتاج بمعدل 

ألف خالل هذين  100إلى أن المجموعة أقرت عرض المكسيك خفض إنتاجها 

كما أكدت وزارة الطاقة السعودية التوصل إلى اتفاق دون كشف اي  .الشهرين

وتشهد أسعار النفط تراجعا مستمرا خالل األسابيع األخيرة على  .تفاصيل

تفشي النوع  خلفية الزيادة الملموسة للعرض مقابل الطلب، تعمقت بسبب

الجديد لفيروس كورونا، وخاصة بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق جديد حول 

، الذي حدث، حسب ”أوبك+“تقليص اإلنتاج النفطي في إطار مجموعة 

مصادر مطلعة عدة، بسبب خالف بين روسيا والسعودية حول الموضوع، 

سبب هذا وسط تقارير أشارت إلى سعي الواليات المتحدة لتخفيف خسائرها ب

 .الوضع عبر عقد تحالف نفطي مع المملكة

، التي تضم روسيا وحلفاء آخرين الخميس ”أوبك+“وأعلنت مجموعة 

الماضي، خططا لخفض اإلنتاج بأكثر من الخمس من أجل دعم األسعار 

 .المتداعية جراء أزمة فيروس كورونا

طل ورفضت في حينه المكسيك تخفيضات اإلنتاج التي طلبت منها، مما ع

 http://syrianexpert.net/?p=48727 .توقيع االتفاق النهائي
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