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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 

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

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 .

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

 مع أطيب تمنياتي   التقرير هو المسؤول. 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                      

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                               

ادته، إعالمي مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسي

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

 واشنطن تواصل انتهاك القوانين الدولية واإلنسانية..  - 1

 ترامب يتحرك باتجاه تمديد العقوبات أحادية الجانب ضد سورية

 سانا -واشنطن   2020-05-09  

لم يثن تفشي جائحة فيروس كورونا التي تهدد البشرية جمعاء الواليات 

ة األمريكية عن استكمال حربها اإلرهابية ضد سورية وانتهاكاتها المتحد

السافرة للقوانين الدولية واإلنسانية مع تحرك الرئيس األمريكي دونالد ترامب 

ي السور لتمديد العقوبات الجائرة وأحادية الجانب المفروضة على الشعب

 .ضاربا عرض الحائط بكل الدعوات المطالبة برفعها فورا

لمهووس بسياسة فرض العقوبات والحصار ضد الدول والشعوب ترامب ا

التي ال تسير في فلك إدارة بالده يوجه رسالة الى مجلس النواب األمريكي 

يؤكد فيها ثباته على سياسته تلك ورغبته بتمديد العقوبات الجائرة ضد سورية 

لك ت عاما إضافيا وفق ما ذكرت وسائل إعالم دولية متجاهال تداعيات سياساته

ليس فقط على الشعب السوري بل على شعوب الدول التي تتعرض أيضا لتلك 

العقوبات في وقت تحاول فيه دول العالم تنسيق الجهود وتوحيدها للتصدي 

 .لجائحة كورونا ومنع انتشارها أكثر

العقوبات والحصار األمريكي والغربي الجائر بحق سورية تزيد من 
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يه أعباء جمة إلى جانب محاربته أدوات معاناة الشعب السوري وتضيف عل

الغرب االستعماري من التنظيمات اإلرهابية منذ ما يزيد على تسع سنوات في 

وقت يواصل فيه هذا الغرب تضليل الرأي العام العالمي مدعيا حمله لواء 

الدفاع عن حقوق اإلنسان فيما أفعاله وعقوباته تفضح حقيقة سياساته 

 .هيمنة التي يتبعها في العالماالستعمارية وسياسات ال

كما لم تكترث إدارة ترامب للدعوات الدولية والشعبية التي بدأت بالتفاعل 

مؤخرا مع تفشي فيروس كورونا عالميا والتي جاءت من عشرات الدول 

والمطالبة برفع العقوبات األمريكية والغربية عن عدد من الدول ومنها سورية 

 .ي لفيروس كورونالتنسيق الجهود الدولية للتصد

وطالب مندوبون دائمون لثماني دول لدى األمم المتحدة بينهم مندوب 

سورية الدكتور بشار الجعفري في آذار الماضي في رسالة موجهة إلى األمين 

العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس برفع العقوبات األمريكية والغربية 

رين إلى أنها تشكل تحديا في أحادية الجانب ضد سورية وعدد من الدول مشي

 .مواجهة األزمة الناجمة عن تفشي وباء كورونا

وفيما يعاني ماليين السوريين من العقوبات األمريكية والغربية التي 

تطالهم في جميع مناحي الحياة تصر اإلدارة األمريكية على تحقيق أطماعها 

ة رهاب إضافواستكمال حربها ضد سورية والتي بدأتها بدعمها المفضوح لإل

إلى احتاللها أجزاء من األراضي السورية وسرقة النفط وموارد الشعب 

 .السوري والتضييق على حياته ومعيشته

وكانت الهيئتان التنسيقيتان السورية الروسية أكدتا في بيان مشترك الشهر 

الماضي أن العقوبات األمريكية المفروضة على الشعب السوري تهدف إلى 

بأكمله وجددتا دعوة المجتمع الدولي لممارسة الضغط على  إبادة شعب بلد
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واشنطن لرفع هذه العقوبات الجائرة في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم 

 .مشيرتين إلى أن واشنطن تتجاهل دعوة األمم المتحدة لتغيير سياسة العقوبات

 https://sana.sy/?p=1147520باسمة كنون     

 

 كيف نجح الصينيون في خداع العالم بقصة "فيروس كورونا"،  - 2

 و لماذا؟.

 :  كتب أحد األساتذة

التضليل السياسي اإلستراتيجي يعتمد في نجاحه على سيناريو "درامي 

تالعبي واقعي معد بدقة متناهية"، يلعب بطولته "زعماء دول و تيارات و 

سسات إعالمية ، ...الخ، و يتم في نهايته فرض أمر واقع أحزاب سياسية و مؤ

  على "من يوجه إليه التضليل".

صدمة "ال  األسطورة أو الخرافة، هي إحدى األفكار الرئيسة لسيناريو بناء

" في التضليل السياسي أو االقتصادي اإلستراتيجي، و هي بشكلها "القريب 

نفسي القادر على إجبار "دول من الواقع" تمتلك قدرة كبيرة على الضغط ال

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

 في واقع الحال استخدمت تكتيكاا تضليلياا اقتصاديا خاصاا،  القيادة الصينية

ن "للتخلص من المستثمري  و لم تلجأ لتطبيق إستراتيجية سياسية عالية

ينية بوقت واحد"، ألنها تعلم أن األوروبيين و األوروبيين، و لدعم العملة الص

من خالل  نجحت  و قد  األمريكيين "يبحثون عن ذرائع لإليقاع بالصينيين"...

مليار دوالر أمريكي بظرف  20هذا التكتيك في "خداع الجميع"، و حصد 

 من االحتكارات الخاصة. %30يومين؛ هذا باإلضافة إلى استعادة 

خدع االتحاد األوروبي و الواليات   بينغ شي جين  الرئيس الصيني

https://sana.sy/?p=1147520
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المتحدة األمريكية بوقت واحد، و على مرأى جميع من في العالم لعب لعبة 

اقتصادية ذات طابع تكتيكي، لم تخطر ببال أحد. فقبل فيروس كورونا كانت 

معظم األسهم و الحصص في المشاريع االستثمارية في معامل إنتاج 

و األمريكيين،   تعود ملكيتها للمستثمرين األوروبيين التكنولوجيا و الكيماويات

و هذا يعني أن نصف األرباح من الصناعات التكنولوجية و الكيميائية الخفيفة 

و الثقيلة، كانت تذهب إلى أياد المستثمرين، و ليس إلى الخزينة الصينية، مما 

 ةكان يؤدي إلى هبوط صرف العملة الصينية اليوان، و لم يكن باستطاع

المصرف المركزي الصيني أن يفعل شيئاا أمام السقوط المستمر لليوان، حتى 

أنه انتشرت أنباء عن عدم قدرة الصين على شراء أقنعة للوقاية من انتشار 

الفيروس القاتل. هذه الشائعات و تصريحات الرئيس الصيني "بأنه مستعد 

ر شراء أسهم إلنقاذ البالد من الفيروس"، أدت إلى انخفاض حاد في أسعا

شركات صناعة التكنولوجيا في الصين، و قد تسابقت إمبراطوريات 

سعار للبيع بأ  المستثمرين "األجانب" في طرح األسهم االستثمارية  تمويل

  منخفضة جداا، و بعروض مغرية، "لم يشهد لها مثيل".

الرئيس الصيني انتظر أسبوعاا كامالا، ثم ظهر فجأة مبتسماا في مؤتمر 

، و عندما وصلت أسعار األسهم األجنبية إلى حدودها الدنيا شبه صحفي

المجانية، أصدر أمراا بشراء أسهم األمريكيين و األوروبيين بوقت واحد، و 

ممولو االستثمارات األوروبية و األمريكية بأنهم خدعوا، كان الوقت   لما تيقن

  متأخراا جداا، حيث كانت األسهم في يد الحكومة الصينية.

يما بعد ستذهب أرباح شركات الصناعات التكنولوجية و الكيماوية إلى ف

خزينة الحكومة الصينية، و لدعم اليوان، لن تكون الحكومة الصينية مضطرة 

 لدفع رصيدها من الذهب.
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 2018معدل البطالة في العالم عام 

يمكن تعريف معدل البطالة إما بالتعريف الوطني الخاص بدولة معينة،  

أو تعريف منظمة التعاون  (ILO) تعريف منظمة العمل الدوليةأو حسب 

  .(OECD) االقتصادي والتنمية

ويشير معدل البطالة من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إلى عدد 

األشخاص العاطلين عن العمل كنسبة مئوية من القوة العاملة )إجمالي عدد 

 األشخاص العاملين والعاطلين(. 

، ف "العاطلون" هم أولئك (ILO)منظمة العمل الدولية  ووفقاا لتعريف

األشخاص الذين ال يعملون حالياا ولكن لديهم االستعداد والقدرة على العمل 

 مقابل أجر، والذين يبحثون عن عمل. 

 .%  5.0بنسبة  2018قدر معدل البطالة في العالم عام 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/res/index.htm 

 

رئيس الوزراء البريطاني يعتزم التركيز على البنية التحتية لتعزيز  - 3

 النمو االقتصادي

  -لندن ـ )د ب أ( 

لبريطاني بوريس جونسون اليوم االثنين عن خطط أعلن رئيس الوزراء ا

مليار دوالر( على بناء  1ر24إلنفاق مليار جنيه إسترليني إضافي )

المدارس، ليكون هذا بمثابة محرك لتنشيط االقتصاد البريطاني وسط 

 الركود المتوقع أن يستمر لما بعد جائحة كورونا.

م بصورة أكبر هذا النشاط سريع المسار سيدع“وقالت الحكومة إن 

https://www.google.com/url?q=http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/res/index.htm&source=datasetsearch
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الخطط الحكومية لحماية الوظائف والدخول وتعزيز تعافي اقتصاد البالد 

 ”.من تداعيات الجائحة

مشروعا على مدار العامين المقبلين  50وأشارت إلى أن اإلنفاق على 

 مدته عشر سنوات للنهوض بمباني المدارس.” تحويليا“سيبدأ برنامجا 

ء، من المهم أن نضع األسس لبلد بينما نعود من الوبا:”وقال جونسون 

 ”.تتاح فيه الفرصة للجميع للنجاح

اليوم االثنين، قال جونسون إنه يتوقع ” تايمز راديو“وفي مقابلة مع 

 لالقتصاد البريطاني.” أوقاتا عصيبة“

لقد شهدنا انخفاضا كبيرا في ناتجنا المحلي اإلجمالي، ويدرك :”وقال 

مر ستكون هناك بعض األوقات الجميع أنه مع خروجنا من هذا األ

العصيبة، إال أن اقتصاد المملكة المتحدة هو اقتصاد ديناميكي ومرن 

 .”بصورة مدهشة، وسنتجاوز هذا األمر بصورة جيدة جدا جدا في الواقع

وصرح جونسون بأنه سيكشف المزيد من التفاصيل حول برنامجه 

الخطة طويلة لإلنفاق الحكومي في خطاب يوم غد الثالثاء. وأوضح أن 

المدى ستتضمن االستثمار في البنية التحتية والنقل وغيرها من 

 القطاعات.

لقد حان الوقت التخاذ تلك القرارات طويلة المدى :”وقال في المقابلة 

وكان  …لصالح البالد، وبصراحة، هناك أشياء نحتاج إلى القيام بها اآلن 

 ”.ينبغي القيام بها منذ عقود ماضية

د حان الوقت لمنح بالدنا المهارات والبنية التحتية لق:”وأضاف 

 ”.واالستثمار طويل األجل الذي نحتاج إليه

ما سنتحدث عنه غدا هو جدول أعمال إلعادة بناء هذه األمة :”واستطرد 
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 ”.وخلق حالة من االزدهار االقتصادي الفعلي على المدى الطويل

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-

%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-

%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a-

%d9%8a%d8%b9%d8%aa%d8%b2%d9%85-

%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%b2/ 

 

 وتخمة المعروض” كورونا“أسعار النفط تتراجع مدفوعة بتخوفات  - 4

 -أنقرة / األناضول 

هبطت أسعار النفط الخام في بداية التعامالت األسبوعية، اإلثنين، 

مدفوعة بتخوفات من تسارع تفشي فيروس كورونا في غالبية 

االقتصادات، وأثره على الطلب العالمي، وتخمة المعروض المتوقع 

 موها اعتبارا من الشهر المقبل.عودة ن

وتسجل اقتصادات صناعية وأخرى نامية تزايدا في عدد اإلصابات 

بالفيروس، ما يهدد باستمرار بطء عجلة االقتصاد، وبالتالي تراجع 

 الطلب العالمي على السلع، وهبوط أسعار النفط.

في المقابل، تعلق السعودية اعتبارا من األربعاء، قرارا بخفض طوعي 

مقدار مليون برميل إضافية لحصتها باتفاقية خفض اإلنتاج، كانت بدأت ب

يوما، ما يعني دخول مليون برميل  30تنفيذه مطلع الشهر الجاري ولمدة 

 للسوق العالمية.

ت.غ(، تراجعت العقود اآلجلة لخام القياس  08:04وبحلول الساعة )

سنتا  43لمئة أو با 1.09العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر/ أيلول بنسبة 

 دوالرا للبرميل. 40.48إلى 

كذلك، تراجعت العقود اآلجلة للخام األمريكي غرب تكساس الوسيط 

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d8%aa%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%b2/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d8%aa%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%b2/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d8%aa%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%b2/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d8%aa%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%b2/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d8%aa%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%b2/
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دوالرا  38سنتا إلى  49بالمئة أو  1.27تسليم أغسطس/ آب بنسبة 

 للبرميل.

وبينما ترى اقتصادات مثل روسيا، أن سعر النفط الحالي مناسب لموازنة 

أخرى خاصة دول الخليج، تطمح لتجاوز سعر ، إال أن اقتصادات 2020

 دوالرا لتخفيف عجز ميزانياتها. 60البرميل 

وال تبدو مؤشرات إيجابية الحتمالية تحسن أسعار النفط قريبا، مع ظهور 

بيانات سلبية للنمو العالمية صدرت، األسبوع الماضي، عن صندوق النقد 

 .2020بالمئة خالل  4.9الدولي، الذي توقع انكماش االقتصاد العالمي 

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-

%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-

%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-

%d9%85%d8%af%d9%81%d9%88%d8%b9%d8%a9-

%d8%a8%d8%aa%d8%ae%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d9%88%d8%b1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d9%85%d8%af%d9%81%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d8%a8%d8%aa%d8%ae%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d9%88%d8%b1/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d9%85%d8%af%d9%81%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d8%a8%d8%aa%d8%ae%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d9%88%d8%b1/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d9%85%d8%af%d9%81%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d8%a8%d8%aa%d8%ae%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d9%88%d8%b1/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d9%85%d8%af%d9%81%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d8%a8%d8%aa%d8%ae%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d9%88%d8%b1/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d9%85%d8%af%d9%81%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d8%a8%d8%aa%d8%ae%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d9%88%d8%b1/
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 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية:  -ثانياا 

5 - Gorączka na rynku działek, w najmach zastój 

ag 26.06.2020 

Popyt na działki wzrósł o 128 proc.! Więcej klientów szuka też 

domów – wynika z analiz serwisu Morizon.pl. 

- Wiele się mówi, że wybuch epidemii koronawirusa i 

wprowadzone zakazy, nakazy i ograniczenia nie pozostaną obojętne 

dla gospodarki. I tak jest w istocie. Wiele zmian już zaszło i sporo z 

nich zostanie z nami na długo – mówi Marcin Drogomirecki, ekspert 

portalu Morizon.pl. - Nieprędko przestaniemy nosić maseczki, 

nieprędko zaczniemy masowo podróżować po świecie, nieprędko, a 

może już nigdy, nie pozbędziemy się obaw, że możemy zostać 

zamknięci w naszych czterech ścianach bez prawa do wejścia do lasu 

czy parku. W tak krótkim czasie tak wiele się zmieniło wokół nas i 

w nas samych. 

NIESPOTYKANY BOOM 

To wszystko ma duży wpływ na rynek nieruchomości. Z analizy 

przeprowadzonej przez serwis Morizon.pl epidemia istotnie 

wpłynęła na preferencje zakupowe Polaków. 

- O ile obawy o zdrowie i życie przejściowo ostudziły zapał do 

poszukiwania i zakupu mieszkań, o tyle wzbudziły w społeczeństwie 

ogromną potrzebę zapewnienia sobie własnego, nieskrępowanego 

dostępu do natury. Najlepszym sposobem na jej zaspokojenie jest 

posiadanie własnego domu lub działki, o czym świadczy 

porównanie preferencji użytkowników serwisu w maju tego roku z 

https://www.rp.pl/autor/564/ag
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analogicznym okresem ubiegłego roku – mówi Marcin 

Drogomirecki. – Z naszych analiz wynika, nastąpił ponad dwukrotny 

wzrost zainteresowania ofertami sprzedaży działek (wzrost liczby 

zapytań o 128,2 proc.). Znacząco, bo aż o blisko jedną trzecią 

wzrosło grono klientów zainteresowanych zakupem domu - w 

porównaniu majem ubiegłego roku liczby zapytań o ten rodzaj 

nieruchomości wzrosła aż o 31,6 proc. 

W maju, jak zauważa analityk Morizona, wyraźnie spadło 

zainteresowanie mieszkaniami. – Pytań o takie oferty było o 24 proc. 

mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku – mówi Marcin 

Drogomirecki. - Widać jednak, że sytuacja z każdym tygodniem się 

poprawia. Popyt powoli, ale systematycznie rośnie i już przewyższa 

ten, jaki obserwowaliśmy w pierwszym kwartale, czyli przed 

wybuchem epidemii. 

Według niepełnych jeszcze danych za czerwiec, licząc rok do 

roku, będzie już mniejszy. Nie przekroczy 20 proc. 

- Trzeba wspomnieć, że wraz z wybuchem epidemii spadła 

podaż nowych ofert. Z powodu niepewnej sytuacji wielu właścicieli 

mieszkań postanowiło odłożyć w czasie wystawienie lokali na 

sprzedaż – zauważa Marcin Drogomirecki. - Także deweloperzy 

ograniczyli swoją aktywność, wstrzymując rozpoczynanie nowych 

inwestycji i wprowadzanie ich do sprzedaży. 

Dodaje, że wskutek jednoczesnego ograniczenia popytu i podaży 

kwiecień i maj upłynęły pod znakiem stabilizacji cen mieszkań. - Z 

najnowszego odczytu indeksu cen mieszkań Morizon.pl wynika, że 
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trwające od kilku lat wzrosty stawek wyhamowały. Nie oznacza to 

jednak spadków – tych na rynku mieszkaniowym wciąż nie widać – 

podkreśla Drogomirecki. - Inaczej wygląda sytuacja na rynku najmu 

mieszkań. Z powodu zawieszenia zajęć w szkołach i na uczelniach, 

wyjazdu z Polski części pracujących u nas obcokrajowców, 

wprowadzenia w wielu firmach i instytucjach pracy zdalnej, a także 

załamania w branży turystycznej (wynajem krótkoterminowy), na 

rynek trafiło wiele nowych lokali, zwolnionych przez 

dotychczasowych najemców. W tym samym czasie nastąpił wyraźny 

spadek popytu. 

Według analizy Morizona w maju zainteresowanie ofertami 

najmu mieszkań było o ponad jedną mniejsze niż przed rokiem 

(spadek liczby zapytań o 25,1 proc.). - Sytuacji nie poprawia 

zbliżający się okres wakacyjno-urlopowy – czerwiec i lipiec to 

tradycyjnie okres największego zastoju na rynku najmu. Widać to w 

niepełnych jeszcze danych za czerwiec – klientów kontaktujących 

się w sprawie mieszkań do wynajęcia jest o ok. 30 proc. mniej niż 

przed rokiem – wskazuje. 

Jego zdaniem odwrócenia trendu spadkowego na rynku najmu 

można się spodziewać dopiero w drugiej połowie sierpnia, kiedy 

studenci rozpoczną poszukiwania lokum na nowy rok akademicki, 

jeśli nie wrócą obostrzenia związane z epidemią i zajęcia na 

uczelniach zostaną wznowione. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: rp.pl 
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6 - Na podwyżki płac w tym roku będą mogli liczyć 

tylko najlepsi 

Anna Cieślak-Wróblewska 28.06.2020 

Jedynie osoby o najwyższych kompetencjach; specjaliści, którzy 

pomogą firmie przejść przez trudny okres kryzysu, mają szansę 

skutecznie zabiegać o wyższe wynagrodzenia. Taka sytuacja może 

potrwać do końca tego roku, a nawet dłużej. 

– Kryzys wywołany koronawirusem zresetował większość 

dotychczasowych trendów na rynku pracy, także te związane z 

wynagrodzeniami – ocenia Andrzej Kubisiak, wicedyrektor 

Polskiego Instytut Ekonomicznego (PIE). – Firmy dzisiaj walczą, by 

w ogóle móc utrzymać zatrudnionych pracowników, co przekłada 

się na zamrożenie płac na obecnym poziomie lub nawet ich 

obniżenie w niektórych firmach czy całych branżach. O podwyżki 

jest teraz bardzo trudno – dodaje ekspert. 

 

https://www.rp.pl/autor/151/anna-cieslak-wroblewska
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RYNKOWY ZWROT 

Z najnowszych badań PIE wynika, że ok. 78 proc. firm chce 

utrzymać płace na dotychczasowym poziomie, ok. 9 proc. myśli o 

ich redukcji, a tylko 7 proc. – o podniesieniu wynagrodzeń. Podobny 

obraz rysuje niedawny raport Instytutu Badawczego Randstad. Tu 

odsetek przedsiębiorstw planujących podwyżki płac spadł do 

wyjątkowo niskiego poziomu – 8 proc., za to odsetek deklarujących 

obniżki wzrósł do rekordowo wysokiego poziomu 14 proc. 

– Wiele wskazuje na to, że najbliższe półrocze raczej nie będzie 

dobrym czasem na rozmowę o wyższym wynagrodzeniu. Zresztą 

sami pracownicy to czują, wciąż nie słabną wśród nich obawy o 

stabilność zatrudnienia – komentuje Mateusz Żydek z Randstada. 

Oczywiście główną przyczyną jest pandemia, która brutalnie 

zweryfikowała plany firm. 

– Jednak warto przypomnieć, że przez ostatnie kilka lat firmy 

były poddane wysokiej presji płacowej, której nie rekompensował 

wzrost cen sprzedawanych produktów i usług – podkreśla Żydek. 

Inaczej mówiąc, walka o pracowników poprzez oferowanie coraz 

wyższych płac była wyniszczająca dla kondycji wielu firm, więc 

pewnie wkrótce i tak by się skończyła. 

Marta Szymańska, menedżer rekrutacji stałej w agencji 

rekrutacyjnej Manpower, zwraca uwagę, że w wyniku pandemii 

wiele przedsiębiorstw zmniejszyło swoim pracownikom pensje na 

trzy do sześciu miesięcy, a firmy najbardziej dotknięte skutkami 

koronawirusa myślą o utrzymaniu niższego wynagrodzenia nawet 
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do końca roku, co pozwoli im zachować miejsca pracy. 

Do tej grupy zaliczają się przede wszystkim firmy z branży 

motoryzacyjnej, HoReCa (czyli branży hotelarskiej i 

gastronomicznej) czy handlowej. Tam szanse na podwyżkę są 

bliskie zera. 

EKSPERT MOŻE SIĘ CENIĆ 

Jak jednak przypomina Marta Szymańska, nie wszystkie branże 

odczuły dotkliwie skutki kryzysu, a w konsekwencji nie wszystkie 

musiały się decydować na obniżenie wynagrodzeń. Są to choćby 

sektor farmaceutyczny, chemiczny czy spożywczy – to tam być 

może będzie teraz można liczyć na podwyżki. Także Agnieszka 

Pietrasik, dyrektor w Hays Poland, zaznacza, że mimo ogólnie 

trudnej sytuacji nie wszyscy są skazani na spadki czy stagnację 

wynagrodzeń; jest pewna grupa osób, choć wąska, przed którymi 

rysują się całkiem dobre perspektywy. 

– Największe szanse na podwyżkę mają w tym roku m.in. 

eksperci IT, ze szczególnym uwzględnieniem osób specjalizujących 

się w cyberbezpieczeństwie, rozwiązaniach chmurowych, 

infrastrukturze i wsparciu IT – ocenia Agnieszka Pietrasik. Do tej 

grupy można też dodać ekspertów w dziedzinie cyfryzacji, 

automatyzacji i rozwoju platform online, a także analityków 

finansowych i biznesowych czy ekspertów e-commerce (m.in. 

specjalizujących się w tworzeniu sklepów internetowych oraz 

optymalizacji procesów sprzedaży online). 

– Kompetencje będą odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu 
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tegorocznych trendów płacowych – podkreśla Pietrasik. Między 

innymi dlatego, że dążenie firm do optymalizacji biznesu i 

maksymalizacji zysków w obecnej trudnej sytuacji wymaga 

zaangażowania kompetentnej kadry specjalistycznej i 

menedżerskiej. 

WIRUS ZMIENIA POTRZEBY 

Również Artur Skiba, prezes firmy rekrutacyjnej Antal, 

wskazuje, że do zawodów, którym nie grozi spadek wynagrodzeń, 

należą przede wszystkim eksperci w zakresie kanałów digital, 

automatyzacji procesów, a także finansiści. 

– W tych obszarach spodziewane są niewielkie zwyżki 

oferowanych płac. Wynika to z rosnącego zapotrzebowania firm na 

kompetencje umożliwiające działanie organizacji w większym 

stopniu zdalnie oraz dotarcie do klientów za pośrednictwem kanałów 

online – zauważa Skiba. Za to zawody, których przedstawiciele będą 

częściej skazani na chwilowe zamrożenie rosnących oczekiwań 

finansowych, to specjaliści ds. sprzedaży, inżynierowie, a także 

przedstawiciele wyższej kadry zarządzającej. 

Prezes Antala twierdzi, że najlepsi specjaliści na rynku, 

zmieniając pracę, wciąż mogą liczyć na podwyżki nawet o 30 proc. 

Niektóre firmy już teraz chcą podkupić najlepszych, by być przed 

konkurencją, gdy sytuacja zacznie wracać do normy. 

KIEDY NORMALNOŚĆ 

– Obecnie jesteśmy w okresie, który nie sprzyja rozmowom o 

podwyżkach. Nie należy jednak generalizować – zaznacza 
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Aleksandra Skwarska, ekspertka grupy Pracuj.pl. – Niewątpliwie na 

rynku pracy wciąż obecne są grupy, które w krótkoterminowej 

perspektywie będą miały możliwości starania się o podwyżki. To 

głównie specjalizacje, które znacząco zyskały na znaczeniu w 

związku z pandemią, a wcześniej panował w nich deficyt 

wykwalifikowanych kandydatów – np. niektóre stanowiska 

eksperckie w e-commerce, branży kurierskiej czy marketingu 

internetowego – wylicza.  

I podkreśla, że nie powinniśmy spodziewać się szybkiego 

powrotu do tempa wzrostu wynagrodzeń znanego sprzed wybuchu 

pandemii. Lekkiej poprawie nastrojów będzie mogło pomagać 

stopniowe odmrażanie procesów rekrutacyjnych. W maju 

pracodawcy zamieścili na Pracuj.pl 39,3 tys. nowych ofert, czyli o 

24 proc. mniej niż rok wcześniej. 

Jednak w kwietniu spadek wynosił aż 52 proc. Statystyki za 

czerwiec i lipiec pokażą, czy efekt odmrożenia okaże się stabilny – 

zaznacza Skwarska. Także zdaniem Mateusza Żydka z Randstada 

powrót do sytuacji sprzed pandemii może zająć wiele miesięcy, jeśli 

nie kwartałów. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: 
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7 - Polska ustępuje cyfrowym gigantom z Ameryki 

PIOTR MAZURKIEWICZ - 28 CZERWCA 2020 

Bloomberg 

Jako jedyni w UE nie pracujemy nad wdrożeniem dyrektywy o 

prawach autorskich, która uderza w Google’a. Podatek cyfrowy też 

umyka fiskusowi, co wygląda na cenę dużych inwestycji z USA. 

Rok temu premier Mateusz Morawiecki zapowiadał miliard 

złotych rocznie wpływów z podatków od cyfrowych gigantów. W 

zdecydowanej większości dotknąłby on firm USA z Google’em, 

Facebookiem, Apple’em i Amazonem na czele. Dziwnym trafem z 

zapowiedzi nic nie wyszło, a tymczasem w ostatnich tygodniach 

chwalono się najpierw zapowiedziami dużej inwestycji Microsoftu, 

wartej 1 mld dol., a ostatnio Google zapowiedział wydanie 2 mld 

dol. 

Niewygodny podatek 

Co więcej, nic nie wskazuje, aby cokolwiek miało się zmienić. – 

W projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. nie zostały zapisane 

wpływy z tzw. podatku cyfrowego. W tym zakresie kontynuujemy 

dyskusje na forum unijnym oraz OECD. Trwają też wewnętrzne 

prace analityczne – wyjaśnia nam Ministerstwo Finansów. Przed 

kilkoma miesiącami odpowiedź resortu była dokładnie taka sama, 

gdy wiceprezydent USA chwalił Polskę za odrzucenie prac nad 

podatkiem. 

Od tego czasu ruszyły rozmowy w ramach OECD, które miały 

doprowadzić do globalnego porozumienia i opodatkowania 

https://cyfrowa.rp.pl/author/piotr-mazurkiewicz


  M E A K-Weekly Economic Report                              االقتصادي األسبوعي         التقريرم ع ك 

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

 ــ 20ــ 

międzynarodowych koncernów cyfrowych jedną stawką, zaś 

podatek byłby później dzielony na kraje, w których firma działa. 

Jednak USA wycofały się z porozumienia, rozmowy trwają na 

poziomie unijnym, choć wiele państw już takie daniny wprowadziło, 

a szykuje się na to Estonia. 

– Nie postrzegałbym inwestycji Microsoftu i Google’a jako 

nagrody. To nie są przecież decyzje skoordynowane. Każda 

korporacja podejmuje samodzielne decyzje i inwestuje tam, gdzie jej 

się to długofalowo opłaca – mówi prof. Dariusz Jemielniak, ekspert 

w dziedzinie nowych technologii z Akademii Leona Koźmińskiego. 

– Polska niechęć do nawet rozważenia rozsądnego opodatkowania 

przychodów od usług cyfrowych, które realizowane są realnie na 

terenie naszego kraju, a jedynie teoretycznie na terenie właściciela 

platformy w USA, oczywiście też się do niego przyczynia. Niemniej 

trzeba pamiętać, że jest jeszcze mnóstwo innych czynników – 

tradycyjnych podatków, kwestii związanych z lokalnym rynkiem 

pracy IT, skomunikowanie z krajami regionu – dodaje. 

Minister finansów Tadeusz Kościński poinformował jednak 

kilka dni temu, że w razie gdyby UE do końca roku nie podjęła 

decyzji w sprawie podatku cyfrowego, Polska zrobi to sama. – 

Trudno traktować to poważnie, skoro od tak dawna rząd mówi o 

podatku, a wystarczy jedno tupnięcie nogą ambasador Mosbacher, 

by po cichutku się z tego wycofywać – mówi szef jednej z firm e-

handlu. 

W efekcie amerykańskie koncerny są uprzywilejowane, 
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ponieważ w Europie płacą niewielkie podatki lub wcale, a dominują 

na rynku i jeszcze powiększają swoją przewagę. 

– Stanowisko polskiego rządu w sprawie podatku cyfrowego nie 

było jednolite i najpierw premier go poparł, potem się z niego 

wycofano, a w kwietniu, a więc w szczycie pandemii koronawirusa 

w Polsce, znów w debacie publicznej ten temat wrócił – mówi 

Maciej Kawecki, były wiceminister cyfryzacji, dziekan Wyższej 

Szkoły Bankowej w Warszawie. 

Dyrektywa czeka 

Jednak polska uległość na tym polu sięga dalej: jesteśmy 

jedynym krajem UE, który nie pracuje nad wprowadzeniem 

dyrektywy o prawach autorskich, która uderza głównie w Google’a. 

W praktyce oznacza konieczność dzielenia się wpływami z reklam 

internetowych przez firmy, na których stronach pojawiają się treści 

od wydawców czy artystów. 

– Wymierzone w twórców kampanie producentów sprzętu czy 

technologicznych gigantów internetowych niestety nie są w naszym 

kraju niczym nowym. Obserwujemy je od lat w kontekście opłaty 

reprograficznej czy przyjętej przez UE dyrektywy o prawie 

autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. Brak aktualizacji opłaty i 

opóźnianie implementacji dyrektywy są wynikiem skutecznego i 

agresywnego lobbingu wielkich firm, które pozwalają sobie u nas na 

więcej niż w innych państwach Europy – mówi Anna Klimczak, 

rzecznik ZAiKS. 

– W Polsce istnieje zaskakująco duże przyzwolenie na działania 
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biznesowe wykorzystujące hejt i dezinformujące opinię publiczną. 

Zwracaliśmy na to uwagę wielokrotnie, zarówno w rozmowach z 

rządem i politykami, jak i z dziennikarzami. Pozostaje pytanie, jak 

długo mamy się zgadzać, żeby ponadnarodowe korporacje w 

naszym kraju, działając na preferencyjnych warunkach, dyktowały 

zasady zarówno politykom, jak i całemu społeczeństwu – dodaje. 

Nic nie wskazuje, by sytuacja z dyrektywą miała się zmienić. – Jeżeli 

chodzi o dyrektywę o prawie autorskim, czekamy na rozstrzygnięcie 

TSUE – wyjaśnia resort kultury. 

Twórcy widzą to podobnie. – Niestety, widać wyraźnie, że 

kapitał amerykański i uległość wobec niego są ważniejsze niż prawa 

ekonomii czy po prostu zasady wsparcia lokalnych twórców i 

artystów – mówi Marek Kościkiewicz z inicjatywy Razem Dla 

Kultury, która działała mocno podczas prac nad dyrektywa, 

ostatecznie przyjętą. Polska była przeciwna, po przyjęciu skierowała 

dyrektywę do unijnego Trybunału. – Także w przypadku propozycji 

opłat od tzw. czystych nośników widzimy, iż globalni producenci 

sprzętu mają znacznie większe przełożenie i ich argumenty trafiają 

na podatny grunt. Lobbing jest prowadzony na niesamowitą skalę – 

dodaje. 

Zdaniem Macieja Kaweckiego nie chodzi jednak o uległość 

wobec koncernów z USA, aby w zamian za to pozyskiwać kolejne 

inwestycje. – Chodzi o dość liberalną legislację w porównaniu z 

innymi krajami UE oraz – co chyba ważniejsze – dobre warunki 

kadrowe w Warszawie oraz niskie wynagrodzenia. Jednocześnie 
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znaczenie mają okoliczności geopolityczne, a więc brak ośrodków 

tego typu w rozwijającej się części Europy, jaką jest Europa 

Środkowo-Wschodnia – dodaje. 

OPINIA 

Monika Constant 

Dyrektor generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej 

Dobre relacje polityczne wspierają współpracę gospodarczą, 

która rozwinęła się w ostatnich latach pomiędzy Polską i USA. 

Warto jednak pamiętać o dywersyfikacji źródeł inwestycji, by móc 

czerpać z wielu doświadczeń i rozwiązań. Takich jak wspólne 

projekty prowadzone przez państwa czy firmy w ramach UE, które 

mogą korzystać z subwencji ze środków europejskich. 

https://cyfrowa.rp.pl/globalne-interesy/49823-polska-ustepuje-cyfrowym-

gigantom-z-ameryki?utm_source=rp&utm_medium=teaser_redirect 
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 االقتصادات العربية: -ثالثاا 

بعد استئناف إنتاج النفط في ليبيا الجزائر تطمئن رغم مخاوف من  - 8

 تذبذب األسعار

دعوة إلى تحديد االستراتيجيات المالئمة وترشيد النفقات وتنويع االقتصاد 

 الجزائري

  2020يونيو  16الثالثاء   aliyahi32735487@ مراسل حيعلي يا

 (خزانات نفط جزائرية )مواقع التواصل 

في وقت تقوم الجزائر بجهود كبيرة من أجل منع تهاوي أسعار النفط، 

الرغم من  اوف علىجاء خبر استئناف إنتاج النفط في ليبيا ليفتح أبواب المخ

قول وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب إن "استئناف اإلنتاج في ليبيا لن 

 يؤثر في اتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط وتحقيق استقرار األسواق".

 تصريحات مطمئنة

ورّدت الجزائر كدول نفطية أخرى على عودة ليبيا إلى السوق العالمية 

قديرات، حيث أشار الوزير عرقاب في مقابلة ألف برميل يومياا وفق الت 400بـ

تلفزيونية، إلى أن سوق النفط تعرضت إلى صدمة غير مسبوقة بسبب تداعيات 

وباء كورونا على الطلب ومن ثم األسعار، موضحاا "نحن على دراية 

بالترتيبات التي تقوم بها ليبيا للعودة إلى إنتاج النفط وعودتها كانت متوقعة". 

ظروف سوق النفط وآفاقها تستوقف جميع المنتجين وتتطلب وشدد على أن "

احتراماا تاماا التفاقية خفض اإلنتاج"، مشيراا إلى أن "الهدف األساس هو 

 في المئة لكل الدول". 100الوصول إلى تحقيق نسبة امتثال تفوق الـ

ويقضي اتفاق مجموعة "أوبك+" الموقّع في أبريل )نيسان( الماضي، بخفض 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/12141
https://twitter.com/aliyahi32735487
https://twitter.com/aliyahi32735487
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مليون  9.6مليون برميل من النفط يومياا، ومن ثم يصبح  9.7لى اإلنتاج إ

برميل في يوليو )تموز( المقبل، وفي األول من أغسطس )آب( يكون حجم 

 5.8مليون برميل حتى نهاية العام الحالي، لينتقل في ما بعد إلى  7.7الخفض 

أبريل من حتى نهاية  2021مليون برميل يومياا من بداية يناير )كانون الثاني( 

 العام ذاته.

 ال تأثير في قرار "أوبك+"

وفي نفس نبرة خطاب الطمأنة للوزير عرقاب، أكد الخبير في شؤون 

الطاقة كمال أيت شريف في حديث لـ"اندبندنت عربية"، أن استئناف إنتاج 

النفط في ليبيا لم يؤثر في قرار خفض إنتاج "أوبك" وال في سوق النفط، مبرزاا 

اقبة الوزارية المشتركة في "أوبك+" ستأخذ في االعتبار آخر أن لجنة المر

التطورات في ليبيا التي شاركت في االجتماع األخير للمجموعة. وأوضح 

شريف أن "األزمة الصحية تسببت في اضطراب السوق النفطية، وأثّرت سلباا 

 2020في المئة في  40في أسعار النفط، حيث انخفضت إيرادات القطاع بنسبة 

وتابع أيت شريف أن "اقتصادات الدول النفطية ستواجه  ".2019قارنة بعام م

مشكالت كبيرة خالل السنوات المقبلة، والجزائر إحداها". ورأى أنه "من بين 

الحلول التكتيكية لتوازن السوق النفطية، ينبغي على البلدان المنتجة في العالم 

بمعنى توسيع االتفاق أن تتوصل إلى توافق واسع أبعد من "أوبك+"، أي 

ليشمل الواليات المتحدة والنرويج وكندا، إضافة إلى إرساء مزيد من التقارب 

في استقرار السوق بشكل يصب في مصلحة المنتج والمستهلك"، مضيفاا أنه 

"في سياق األزمة الصحية وانخفاض أسعار النفط، ال يمكن كسب حصص 

ة ية، وعليه فإن الجزائر مدعوفي السوق من دون التموضع في معركة التنافس

لتحديد االستراتيجيات المالئمة تُدرج فيها التكاليف األمثل مع ترشيد النفقات، 
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 وتنويع االقتصاد".

 االستثمار في التنقيب واالستكشاف

في السياق، شدد رئيس منظمة المؤسسات االقتصادية الناشئة عبد النور 

ي في أن "استئناف اإلنتاج النفطفالح، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، على 

ليبيا ال يقلق الجزائر". وقال إنه بحكم خبرة البالد في منظمة "أوبك" 

واحتكاكها الدائم بالدول المنتجة والمصدرة، بات لديها استشراف متواصل. 

وأضاف "كما هو معروف أن الجزائر ال تنتج فقط، فهي تستثمر أيضاا في 

 ي على اطالع دوري على استراتيجيات الدولليبيا وتنقّب وتستكشف، بالتال

المنافسة المنتجة"، موضحاا أن "عودة إنتاج النفط في ليبيا تضع الدول المنتجة 

على المحك أمام مسألة تهاوي األسعار، لكن الجزائر تتجه شيئاا فشيئاا بهدف 

تعويض تكاليف اإلنتاج، إلى استثمارات، واالستحواذ على أسهم أكثر في 

على غرار ما حدث أخيراا في إسبانيا حيث استحوذت شركة الخارج 

 "سوناطراك" البترولية على غالبية أسهم أكبر شركات النفط هناك".

وعبّر فالح عن اعتقاده بأن "توجه الجزائر نحو االستثمار في الخارج 

سيكسبها قيمة تاريخية واقتصادية تجعلها في صدارة الشركات األفريقية، 

قية الشركات المنافسة سواء كانت عضواا في "أوبك" أو تاركةا خلفها ب

خارجها"، مشيراا إلى أن "هذه العوامل تصب في خانة عدم االرتباك، ألن 

 ليبيا في الحقيقة تبحث هي األخرى عن استقرارها الدائم".

 عوامل تثير القلق

 240وفي حين تبلغ حصة الجزائر من التخفيضات في المرحلة األولى 

ألفاا، لتصل في المرحلة األخيرة من االتفاق إلى  193يومياا، تليها  ألف برميل

ألف برميل يومياا البعيد عن  400ألف برميل يومياا، فإن إنتاج ليبيا نحو  145
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مليون برميل في اليوم، يجعل العرض يرتفع  1.2إنتاجها الحقيقي الذي يبلغ 

 جع األسعار.بعض الشيء، وهو ما دفع جهات إلى إبداء "قلق" من ترا

وعلّق المستشار في مركز الطاقة والمناخ بالمعهد الفرنسي للعالقات الدولية، 

كلود أبير قائالا، إن "استئناف اإلنتاج في ليبيا يقلق األسواق، وسيجبر الدول 

المنتجة األخرى على خفض إمداداتها لتوفير مساحة للنفط الليبي"، مضيفاا أن 

عالمية هو في النهاية نعمة بالنسبة إلى المنتجين "غياب ليبيا عن اإلمدادات ال

وأوضح اإلعالمي المهتم بالشأن االقتصادي وليد مذكور  اآلخرين".

لـ"اندبندنت عربية"، أن "عودة إنتاج النفط الليبي ستؤثر في األسعار وفي 

اتفاق تخفيض اإلنتاج على عكس تصريحات وزير الطاقة الجزائري"، وأن 

وأكد مذكور أن "الجزائر يهمها  تاج سيخلط أوراق "أوبك".أي ارتفاع في اإلن

استقرار ليبيا وعودة األطراف المتنازعة إلى طاولة الحوار"، مشيراا إلى 

وجود عوامل تثير قلق المنتجين ألنها تدفع أسعار النفط إلى الهبوط خالل 

 ،األسابيع المقبلة وفق الخبراء، وهي استئناف اإلنتاج من الحقول الليبية

واقتراب األسعار من مستويات مرتفعة بسبب الطلب الصيني، وعودة بعض 

 منتجي النفط الصخري إلى اإلنتاج مع ارتفاع السعر في مايو )أيار( الماضي.

https://www.independentarabia.com/node/127541/%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%A8%D8%B9%D8%AF-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-

%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-

%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-

%D8%AA%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D8%B1%D8%BA%D9%85-

%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-

%D8%AA%D8%B0%D8%A8%D8%B0%D8%A8 

https://www.independentarabia.com/node/127541/%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%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B0%D8%A8%D8%B0%D8%A8
https://www.independentarabia.com/node/127541/%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%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B0%D8%A8%D8%B0%D8%A8
https://www.independentarabia.com/node/127541/%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%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B0%D8%A8%D8%B0%D8%A8
https://www.independentarabia.com/node/127541/%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%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B0%D8%A8%D8%B0%D8%A8
https://www.independentarabia.com/node/127541/%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%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B0%D8%A8%D8%B0%D8%A8
https://www.independentarabia.com/node/127541/%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%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B0%D8%A8%D8%B0%D8%A8
https://www.independentarabia.com/node/127541/%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%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B0%D8%A8%D8%B0%D8%A8
https://www.independentarabia.com/node/127541/%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%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B0%D8%A8%D8%B0%D8%A8
https://www.independentarabia.com/node/127541/%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%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B0%D8%A8%D8%B0%D8%A8
https://www.independentarabia.com/node/127541/%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%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B0%D8%A8%D8%B0%D8%A8
https://www.independentarabia.com/node/127541/%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%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B0%D8%A8%D8%B0%D8%A8
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 هل يكفي قانون االقتراض لحل األزمة المالية في العراق؟ - 9

القطاع المصرفي سيتحّمل العبء األكبر منه والبنك المركزي سيُضطر 

 إلى استخدام االحتياطي النقدي لتلبية متطلبات الدين

  2020يونيو  25الخميس   aalsuhail8@ مراسل أحمد السهيل 

يعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن الحكومة جاءت  

 (في وضع اقتصادي منهار )مواقع التواصل االجتماعي

يونيو )حزيران( الحالي، قانوناا يتيح  24أقّر البرلمان العراقي في 

حكومة االقتراض الداخلي والخارجي لتجاوز األزمة المالية التي خلّفها لل

انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، ما فتح الباب أمام تساؤالت 

عّدة حول تبعاته على مستقبل التنمية في البالد، فضالا عن مدى جدية حكومة 

 )مصطفى( الكاظمي إجراء إصالحات اقتصادية حقيقية.

يونيو(، على  25رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس )وصادق 

قانون االقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي، مؤكداا في بيان أن 

"الموافقة تأتي للخروج من األزمة المالية التي تمّر بها البالد في ظّل تفشي 

مية لحكوجائحة كورونا ولتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات ا

الضرورية"، فيما شّدد على "وجوب ترشيد اإلنفاق الحكومي في المرحلة 

 الراهنة".

ويحّدد القانون السقف األعلى للقروض الخارجية بخمسة مليارات دوالر، 

ـ   مليار دوالر( كحدٍ أقصى. 13ترليون دينار ) 15فيما حّدد القروض الداخلية ب

ر المالية "صالحية االقتراض وبحسب القانون، فإن البرلمان خّول وزي

محلياا وخارجياا من خالل إصدار حواالت الخزينة والسندات والقروض 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/113331
https://twitter.com/AhmedHu98725131?s=20
https://twitter.com/AhmedHu98725131?s=20
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/113331
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المحلية"، في حين يلزم القانون الحكومة، "تقديم برنامج لإلصالح االقتصادي 

 يوماا من تاريخ إقرار هذا القانون". 60إلى البرلمان في فترة ال تتجاوز 

احة القانون للحكومة االقتراض من وعلى الرغم من إت: حاجة ملّحة

المؤسسات المالية الدولية والبنوك األجنبية لتمويل النفقات العامة، إاّل أنّه 

يشترط أن "تخّصص مبالغ القروض الخارجية للمشاريع االستثمارية وتنمية 

األقاليم، مع مراعاة أن تكون أولوية التمويل للمحافظات األقّل تمويالا في 

 بقة".السنوات السا

في المقابل، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي شيروان ميرزا 

إن "اللجنة لمست حاجة الحكومة الملّحة إلى االقتراض من خالل لقاءات عّدة 

 مع وزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي".

وكشف لـ"اندبندنت عربية" عن أن "وزير المالية عبّر للجنة المالية 

صراحةا عن عجز الحكومة لجهة سداد رواتب شهَرْي يونيو ويوليو )حزيران 

وتموز( المقبلين، األمر الذي دفعنا إلى التصويت على القانون"، مشيراا إلى 

 أن "واردات النفط العراقي ال تكفي لحّل هذه اإلشكالية".

وعن إمكانية تأثير االقتراض في قوة النقد المحلي، بيّن ميرزا أن 

ولوية للمحافظة على سعر صرف الدينار أمام الدوالر"، الفتاا إلى أن "األ

 80"التقديرات توضح أن االحتياطي النقدي للبنك المركزي يصل إلى حدود 

 مليار دوالر، فضالا عن الذهب وعمالت أجنبية أخرى".

وختم أن "اللجنة المالية اجتمعت مع وزيري المالية والتخطيط ومحافظ 

 ي وُحّدد حجم االقتراض بعد التشاور مع تلك الجهات".البنك المركز

 حملة جديدة ومعرقالت عّدة

وكانت حكومة الكاظمي قد بدأت إجراءات إصالحية عّدة من خالل 
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معالجة قضية ازدواج الرواتب، فضالا عن محاوالت زيادة إيرادات الدولة من 

ي إطار متابعة الشركات الحكومية، فيما أعلنت عزمها على اتّخاذ إجراءات ف

قضية الجمارك والضرائب والمنافذ الحدودية، ضمن مساعي تنويع مصادر 

الدخل وزيادة إيرادات الموازنة العامة للبالد، إاّل أّن ذلك قد يصطدم بمصالح 

ألحزاب سياسية تُتّهم بملفات فساد كبيرة في هذه المفاصل، األمر الذي قد 

 ية جّدية.يعرقل إمكانية الشروع بإصالحات اقتصاد

وتوّعد رئيس الوزراء العراقي، القيام بحملة كبيرة ضد الفساد في مقدّمها 

وقال في تصريحات صحافية إن "هناك  العمل على ضبط الحدود الخارجية.

حملة ستنطلق ضد عصابات وأصحاب نفوذ تسيطر على المنافذ الحدودية لرّد 

الحكومة لن تسمح ألي وأضاف، أن " االعتبار والقضاء على الفساد داخلها".

طرف بتهديد العراق وأمنه، ونرفض المغامرات الخارجية في البالد"، مشيراا 

 إلى أن "تغييرات في مواقع الدولة ستُجرى وأن هناك أطرافاا ستتضّرر".

وتابع الكاظمي أن "وقت إنجاز التحّديات االقتصادية قد بدأ اآلن، 

دم تعويض بعض العراقيين على وأولوياتنا هي التوزيع العادل للثروات وع

  حساب الفقراء".

ويبدو أن األزمة االقتصادية التي تمّر بها البالد : أفضل الخيارات السيئة

لن تنتهي في وقت قريب، إذ حّذر وزير المالية علي عالوي من أن االقتصاد 

العراقي قد يواجه صدمات غير قابلة للعالج، ما لم تُتَّخذ إجراءات إصالحية 

 قل من عام، فيما دعا العراقيين إلى االستعداد لتقّشف قد يستمر لعامين.خالل أ

في سياق متصل، اعتبر استاذ االقتصاد أحمد صبيح التوجه نحو االقتراض 

لسّد العجز "أفضل الخيارات السيئة"، مبيناا أن "الحلول األخرى قد تتضّمن 

فيض سعر إشكاالت أكبر ال تصّب في صالح المواطن العراقي، منها تخ
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وأضاف لـ"اندبندنت  الصرف الذي قد يؤدي إلى تضّخم وانكماش تضّخمي".

عربية" أن "االقتراض الداخلي أكثر جدوى من الخارجي، ألنه بسعر فائدة 

بسيط"، مشيراا إلى أن "هذه الحلول تُعدُّ معالجات آنية وليست طويلة المدى 

 .والسبب يعود إلى عدم وجود سياسات اقتصادية سليمة"

وعن االختالل االقتصادي الذي سيخلّفه االقتراض، شرح صبيح أن "هذه 

اإلجراءات ستبقي العراق في دائرة خدمة الديون، وستتّجه األموال مستقبالا 

 لخدمة الديون بدالا من التنمية التي تعاني معدالت منخفضة".

 استنزاف حقوق العراق من صندوق النقد الدولي

ندوق النقد الدولي العراق أية أموال نتيجة ورّجح صبيح أاّل يقرض ص

"استنزاف حقوق السحب الخاصة للبالد"، مشيراا إلى أن "االقتراض من 

الدول قد يكون تحّدياا كبيراا، بخاصة أنها تعاني عجزاا في الوقت الراهن نتيجة 

انتشار فيروس كورونا، والمؤسسات األجنبية قد تقرض بغداد بشروط صعبة 

 عالية". وأسعار فائدة

ولفت إلى أن "العبء األكبر سيتحّمله القطاع المصرفي، كونه يمتلك 

عانى من كساد طويل انعكس على انخفاض حاد  غالبية السيولة في اقتصاد

في موارده"، مبيناا أن "المصارف الحكومية ستتحّمل الوزر األكبر من 

ياطي االحتاالقتراض، فضالا عن البنك المركزي الذي سيُضطر إلى استخدام 

ولفت إلى أنه "ليس شرطاا االستدانة من  النقدي لتلبية متطلّبات الدين".

المؤسسات الدولية، لدينا أموال يستثمرها العراق في سندات الخزينة األميركية 

بسعر فائدة منخفض، من المفترض استرجاعها واستثمارها داخلياا بدالا من 

صول على تلك األموال أمر صعب اقتراض بفوائد عالية"، مستدركاا أن "الح

 نتيجة الهيمنة األميركية على القرار السياسي واالقتصادي في العراق".
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 مليار دوالر ديون داخلية 32

أما المدير السابق للعمليات في البنك المركزي محمود داغر، فكشف في 

حديث لـ "اندبندنت عربية" عن أن "حجم ديون المصارف الحكومية الثالثة 

مليار  32ترليون دينار ) 38سة، إضافةا إلى البنك المركزي تُقّدر بنحو الرئي

 14دوالر("، موضحاا أن "حصة البنك المركزي من تلك الديون تُقّدر بنحو 

 مليار دوالر( والمتبقي للمصارف الحكومية". 11.7ترليون دينار )

حب سوأشار إلى أن "المصارف الحكومية لديها سيولة نسبياا وباإلمكان ال

منها، وفي حال عدم قدرتها على اإلدانة، يتم اللجوء إلى البنك المركزي لتسييل 

وخصم الحواالت التي ال يستطيعون تغطيتها"، مردفاا "االستدانة ستكون على 

 أشكال عّدة منها حواالت خزينة وسندات خزينة مقابل حجم فائدة معين".

تراض لمواجهة األزمة وختم أنه "على الرغم من حاجة الحكومة إلى االق

خالل األشهر القليلة المقبلة، لكن في المقابل ال بد من إجراءات متوسطة 

وطويلة األمد لإلصالح االقتصادي الذي من دونه لن نستطيع الصمود 

 طويالا".

وكان محافظ البنك المركزي علي العاّلق، قد كشف في وقت سابق عن 

مليار دوالر، عدا الديون المترتّبة  23أن حجم ديون العراق الخارجية تبلغ نحو 

 مليار دوالر. 40.9والبالغة  2003على البالد قبل عام 

 على خطى الحكومات السابقة

ولعّل خيار االقتراض الداخلي والخارجي أثار تساؤالت عّدة حول جدية 

الحكومة في المضي بخيارات أخرى لتجاوز األزمة المالية، أبرزها استعادة 

 هوبة نتيجة الفساد المالي في البالد.األموال المن

وقال أستاذ العلوم السياسية قحطان الخفاجي إن "المشكلة األساسية هي 
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عدم وجود خطط اقتصادية حقيقية في جعبة حكومة الكاظمي"، مبيناا أن 

"غياب الخطط واالستراتيجية االقتصادية واستمرار تحّكم الفاسدين في 

عني أن االقتراض لن يكون مجدياا سوى لسداد المفاصل االقتصادية للبالد، ي

 أجور الموظفين".

وأوضح لـ"اندبندنت عربية" أن "اإلصالح االقتصادي يجب أن يبدأ من 

خالل إجراءات محاَسبة الفاسدين واسترجاع األموال المنهوبة من خزينة 

 الدولة، وليس السير على خطى الحكومات السابقة".

وال المنهوبة لن تعود في ظّل وجود هذه وأشار الخفاجي إلى أن "األم

الطبقة السياسية"، معتبراا الشروع بملف االقتراض "رسالة عدم رغبة من 

الحكومة في المضي نحو إجراءات أكثر صرامة، منها مالحقة الفساد 

 واستعادة األموال المهّربة والمنهوبة".

حة وشّدد على ضرورة "اقتران ملف االقتراض بخطة إصالحية لمكاف

الفساد وخطط تقشفية في ظّل أزمة المال"، الفتاا إلى أن "عدم وجود خطط 

 من هذا النوع يعني أن األموال المقتََرضة ستُبّدد".

https://www.independentarabia.com/node/130171/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

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

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%87%D9%84-

%D9%8A%D9%83%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-

%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%9F 
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 تمر شركاء السودان في برلين ودعم اإلصالحاتمؤ - 10

الحكومة تعقد آماالا كبيرة عليه لتمضي بخطوات إيجابية نحو المجتمع 

 الدولي

 25الخميس   amaway@خبير اقتصادي عبد العظيم األموي

  2020يونيو 

تعلق الحكومة السودانية اآلمال على المؤتمر لبناء اقتصاد مزدهر 

تَعقِد الُحكومة السودانية آماالا كبيرة على مؤتمر شركاء   ()رويترز

عبر  2020يونيو )حزيران(  25الذي سيعقد في برلين اليوم الخميس  السودان

المجتمع الدولي أظهر  ممثالا للدول والمؤسسات، 50اركة تقنية الفيديو بمش

 اهتماماا واستعداداا لدعم الحكومة االنتقالية في السودان.

ثم عقد  2019عقد مؤتمر ألصدقاء السودان في ديسمبر )كانون األول( 

 2020، وفي مايو )أيار( 2020في السويد االجتماع الثاني فبراير )شباط( 

ممثالا  22ن مجدداا عبر تقنية الفيديو في باريس بمشاركة التقى أصدقاء السودا

للحكومات والمؤسسات والهيئات الدولية، كان من المزمع عقد هذا المؤتمر 

وإنشغال كل العالم  19في أبريل )نيسان( ولكنه تأجل لظروف انتشار كوفيد 

 بمكافحة جائحة كورونا.

 ذا األسبوع بكثير منتترقب الحكومة السودانية مؤتمر شركاء السودان ه

اآلمال والتطلعات، ويظهر ذلك في االتصاالت التي تجريها حكومة الدكتور 

عبدهللا حمدوك مع الفاعلين السياسيين داخلياا واالستعداد األمثل لهذا المؤتمر. 

تحدث السيد جوزيف بوريل وزير خارجية االتحاد األوروبي في فيديو 

الم العام الماضي شجاعة السودانيين ترويجي للمؤتمر قائالا، ''شهد الع

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/49486
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/49486
https://twitter.com/amaway?s=08
https://twitter.com/amaway?s=08
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وتصميمهم على التغيير السلمي، وتحتاج الحكومة االنتقالية لدعم المجتمع 

 الدولي لتحقيق تطلعات شعبها''. وتعهد بدعم االتحاد األوروبي للسودان.

وتحدث السيد هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا، عن أهمية الدعم الدولي 

 لسودان، وتعهد بدعم بالده للحكومة االنتقالية.لإلصالح االقتصادي في ا

فيما يرى األمين العام لألمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش أنها فرصة 

لدعم االنتقال في السودان، وقال إن األمم المتحدة تتعهد بالمشاركه في دعم 

السالم والتنمية، وصف رئيس الحكومة حمدوك المؤتمر بالفرصة العظيمة 

سودان للمجتمع الدولي وبناء شراكات إستراتيجية تساعد السودان في لعودة ال

 إنجاز عملية سالم مستدامة وبناء اقتصاد مزدهر.

  صندوق النقد الدولي يساند السودان

 12"طلبت الحكومة السودانية من صندوق النقد الدولي برنامجاا مدته 

 القتصاد ويساعدهاشهراا يدعم جهود الحكومة في استعادة االستقرار الكلي ل

في تعبئة الموارد الخارجية''، هذا ما جاء في تقرير صندوق النقد يوم الثالثاء 

انعقاد مؤتمر شركاء السودان في  ، قبل يومين من موعد2020يونيو  23

برسل يوم الخميس. توصلت الحكومة السودانية وبعثة الصندوق إلى اتفاقية 

ما يسمى "برنامج مراقبة  نبشأن السياسات واإلصالح االقتصادي ضم

". هذا البرنامج مصمم لمساعدة الدول في تخفيض SMPموظفي الصندوق 

عدم التوازن في مؤشرات االقتصاد الكلي والحد من التشوهات الهيكلية 

لالقتصاد وتقوية شبكات األمان االجتماعية، هذه اإلجراءات الهدف منها 

ندوق لمثقلة بالديون. أضاف الصتخفيف عبء الديون بالنسبة للدول الفقيرة ا

في المئة في عام  2.5في التقرير ذاته أن االقتصاد في السودان انكمش بـ

في المئة هذا العام، ويواجه مخاطر دين يشكل  8ويتوقع أن ينكمش بـ 2019



  M E A K-Weekly Economic Report                              االقتصادي األسبوعي         التقريرم ع ك 

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

 ــ 36ــ 

بلغ  2020في المئة من نمو الناتج المحلي اإلجمالي وتضخم في مايو  190

لنقد إلى أن الحكومة السودانية قدمت مجموعة في المئة. وأشار صندوق ا 114

من اإلصالحات لتحقيق االستقرار االقتصادي وتعزيز النمو وتعمل على 

إصالح دعم المحروقات والتوزيع في اإلنفاق على البرامج االجتماعية بما في 

ذلك الدعم النقدي المباشر لألسر. ويرى الصندوق أن السياسة النقدية الحكيمة 

ر الصرف سوف تحد من التضخم، وشدد على ضرورة معالجة وإصالح سع

الفساد وتحسين بيئة األعمال. وتعهد الصندوق بدعم جهود الحكومة في 

اإلصالح ومساعدتها في الوصول للشركاء الدوليين بهدف تعبئة الموارد 

  الكافية لتنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي.

  السودان بحاجة عاجلة للدعم

، إن 2020يونيو  22األزمات الدولية في تقريرها بتاريخ  قالت مجموعة

الشراكة بين المدنيين والعسكريين في السودان مهددة إذا لم يتوافر الدعم 

الدولي وستكون تداعيات هذا كارثية على السودان والمنطقة. التقرير يسلط 

ات ءالضوء على أهمية تمويل المانحين للبرامج االجتماعية للحكومة بعد إجرا

رفع الدعم عن الوقود. وترى المجموعة أن عدم توافر دعم عاجل يساعد 

الحكومة السودانية على االلتزام ببرنامج الدعم النقدي المباشر لألسر سترتفع 

مخاطر عدم االستقرار، وطلبت من حكومة حمدوك أن تسعى إلى تحقيق 

 حشد دعم االجماع السياسي حول برنامج اإلصالحات االقتصادية، وتحديداا 

الحاضنة السياسية لحكومة الفترة االنتقالية، وهي تحالف القوى الموقعة على 

إعالن الحرية والتغيير الذي قاد الشارع لإلطاحة بحكومة البشير. ومن المعلوم 

أن خالفاا بينهما حول الخطة االقتصادية عطلت إجازة اإلصالحات االقتصادية 

والتغيير أن رفع الدعم عن السلع  بصورة رسمية، إذ يرى تحالف الحرية
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اإلستراتيجية ستكون له تداعيات اجتماعية وسياسة وخيمة وهي المخاوف 

تواجه الحكومة السودانية  ذاتها التي تشير إليها مجموعة األزمات الدولية.

تحديات اقتصادية عدة، وتحاول عبر مؤتمر شركاء السودان أن تخطو 

 لي وتعبئة الموارد الخارجية.خطوات إيجابية نحو المجتمع الدو

، مثلث المساعدات التي 2019أبريل  11بعد اإلطاحة بحكومة البشير في 

ة السلع اإلستراتيجي قدمتها كل من السعودية واإلمارات عامالا مهماا في توفير

ودعم الموسم الزراعي الشتوي في فترة حرجة كان السودان يعاني فيها 

ية السياسية، اآلن حكومة حمدوك تعقد االضطرابات وعدم الوصول للتسو

آمال كبيرة في أن يمثل مؤتمر شركاء السودان في برلين نافذة جديدة نحو 

 مجتمع التنمية الدولي ومصدراا للدعم في تنفيذ اإلصالحات االقتصادية.

https://www.independentarabia.com/node/129996/%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%85%D8%A4%D8%AA%D9%8

5%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-

%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA 

 

تلجأ كورونا يعصف بسوق السيارات المصرية والشركات  - 11

 لتخفيضات كبرى

  في المئة مع اضطراب التوريد من الخارج 22المبيعات تهبط 

 11الخميس   صحافي مختص في الشؤون االقتصادية خالد المنشاوي 

  2020يونيو 

في المئة خالل  26بنسبة تراجعت مبيعات سيارات الركاب في مصر 

 (أبريل الماضي )أ ف ب

https://www.independentarabia.com/node/129996/%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%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/129996/%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%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/129996/%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%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/129996/%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%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/129996/%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%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/129996/%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%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/129996/%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%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
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بدا أن قطاع السيارات المصري يتعافى خالل الربع األول من العام الحالي 

 -بعد سنوات من هبوط المبيعات، لكنه عاد لالنتكاس مجدداا بسبب وباء "كوفيد

". ومنذ منتصف مارس )آذار( الماضي، واجهت شركات التجميع 19

دوجة في العرض والطلب معاا، إذ تباطأت واردات والموزعين صدمة مز

السيارات وأجزائها بسبب اضطرابات سالسل التوريد العالمية، وفي الوقت 

نفسه توقف الطلب من المستهلكين في ظل إجراءات اإلغالق وعدم اليقين 

 بشأن الكيفية التي سيؤثر بها الوباء على االقتصاد.

لى أن معدالت نمو المبيعات حققت وتشير البيانات واألرقام المتاحة إ

أرقاماا واعدة خالل معظم الربع األول، لكنها تراجعت في األسبوعين 

األخيرين من مارس مع تراجع الطلب بسبب الوباء وتدابير التباعد االجتماعي 

 واإلغالق الجزئي لالقتصاد.

ووفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، 

في المئة خالل أبريل )نيسان(  26جعت مبيعات سيارات الركاب بنسبة فقد ترا

آالف سيارة تقريباا في  8سيارة فقط مقارنة بنحو  5800الماضي، محققة نحو 

أبريل من العام الماضي. وكان حال قطاع الشاحنات، الذي غالباا ما يعكس 

لمئة في في ا 42الطلب في قطاع الشركات، أسوأ بكثير، إذ شهد انخفاضاا 

 فقط مركبة خالل الشهر. 1500المبيعات ليصل إلى 

في المئة، إذ تراجعت المبيعات  22وبشكل إجمالي شهدت السوق هبوطاا 

مركبة في نفس  11500فقط، مقارنة بنحو  8900في أبريل الماضي إلى 

في المئة خالل  58. في المقابل، ارتفعت مبيعات األتوبيسات 2019الشهر من 

 أتوبيس مقارنة بألف فقط في العام الماضي. 1600قة أبريل، محق

ووفق نشرة "انتربرايز"، فإن التوقف الناجم عن اإلجراءات االحترازية 
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التي اتخذتها الحكومة لم يتسبب في خفض المبيعات، إذ كانت المبيعات في 

في المئة مما كانت  33أعلى بنحو  2020األشهر األربعة األولى من عام 

لفترة المماثلة من العام الماضي. ومع ذلك، فإن أرقام أبريل لم عليه خالل ا

تكن رائعة، إذ هبطت المبيعات إلى أقل من المستويات التي حققتها في أبريل 

وحدة فقط بسبب انخفاض  9500، حين تراجعت المبيعات إلى 2017عام 

ق وقيمة الجنيه وزيادة التضخم، باإلضافة إلى التأثيرات المتبقية ألزمة س

 .2016الصرف األجنبية عام 

 أسباب وراء تفاقم األزمة 6

أسباب أدت إلى عدم تعافي السوق، أولها حالة  6لكن بشكل عام، هناك 

عدم اليقين، ووسط تقارير تسريح الموظفين وخفض رواتبهم، أّجل العديد من 

المستهلكين خططهم لشراء سيارات جديدة. وأبلغت شركة "جي بي أوتو" 

ي البورصة المصرية عن انخفاض حاد في عدد زوار معارضها المقيدة ف

 خالل األيام األولى من الحظر.

وقال األمين العام لرابطة مصنعي السيارات، خالد سعد "لن يخاطر أحد 

بصرف مدخراته على سيارة ال يمكنه حتى قيادتها، بينما يوجد احتمال بأن 

 يصير عاطالا ويحتاج إلى كل جنيه يمتلكه".

تسبّب تعليق إصدار التراخيص الجديدة في تفاقم األزمة، فحتى أولئك كما 

الذين خاضوا المغامرة وقرروا شراء سيارات جديدة لم يتمكنوا من ترخيصها، 

إذ كان كل خدمات اإلدارة العامة للمرور متوقفاا في ذلك الحين، ضمن قرار 

ين بين المواطنتعليق معظم الخدمات الحكومية التي تتضمن تعامالا مباشراا 

والموظفين. ولم يتمكن المستهلكون الذين سبق واشتروا سيارات مستعملة من 

 نقل الملكية، بعد إغالق مكاتب الشهر العقاري حينها أيضاا.
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أيضاا، حذر البنك المركزي المصري من أنه سيفرض غرامات كبيرة 

عتماد اعلى معارض السيارات التي تتعامل بالنقد ضمن حملة طويلة لتقليل 

االقتصاد عليه، وفي الوقت نفسه وضع حداا أقصى مؤقتاا للسحب النقدي 

واإليداع في البنوك. وتسبب ذلك في صداع كبير لمعارض السيارات التي 

في المئة منها تراخيص العمل المطلوبة،  95تتعامل بالنقد، التي ال تمتلك 

سبما تجارية، حوبالتالي ليس لديها إمكانية الحصول على حسابات مصرفية 

 يقول رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد.

أما السبب الرابع فيتمثل في فرض حظر التجوال، حيث اضطرت 

الشركات إلى تقليل ساعات العمل امتثاالا ألوامر الحظر الجزئي. وأثرت 

أوقات العمل الجديدة على مبيعات شركة "السبع أوتوموتيف"، التي عادة ما 

 عظمها في النصف الثاني من اليوم.يحدث م

"لن يخاطر أحد بصرف مدخراته على سيارة ال يمكنه حتى قيادتها، بينما 

 يوجد احتمال بأن يصير عاطالا ويحتاج إلى كل جنيه يمتلكه"

كل هذا باإلضافة إلى توقف غير مسبوق لسالسل التوريد العالمية، حيث 

زعون بسبب اإلغالق تضررت شركات تجميع السيارات المحلية والمو

العالمي، الذي أجبر مصنعي السيارات ومصدريها على إيقاف أو تقليل 

قدراتهم اإلنتاجية بشكل كبير. ويشير "السبع" إلى أنه منذ تصاعد تفشي 

 الفيروس في مارس، لم تستورد مصر أي قطع غيار أو مركبات.

لسيولة ا ويتمثل السبب السادس في تأجيل خطط التوسع، حيث تتزايد قيود

على الشركات، مما يجبر بعضها على تأجيل خطط التوسع، وهو ما يؤكده 

خالد سعد، الذي يشغل أيضاا منصب رئيس شركة "بريليانس بافاريان أوتو". 

مليون دوالر على خط إنتاج  120واضطرت الشركة إلى تعليق خطط إنفاق 
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اق امج اإلنفجديد بشكل مؤقت. ولجأت "جي بي أوتو" أيضاا إلى تعليق برن

 الرأسمالي الخاص بها، وإطالق برنامج متشدد لتقليل التكاليف.

 حمالت ترويج وتخفيضات كبيرة

في المقابل، خفّضت الشركات األسعار لتشجيع الشراء، وأطلقت العشرات 

من متاجر السيارات والوكالء حمالت على وسائل التواصل االجتماعي، 

الف من الجنيهات لتحفيز وأعلنت عن خصومات تصل إلى عشرات اآل

السوق. وحتى الشركات الكبرى، مثل "جي بي أوتو"، عرضت خصومات 

 دوالرات( على بعض السيارات. 4307ألف جنيه ) 70تصل إلى 

لكن األزمة المزدوجة من جانبي العرض والطلب تضع الشركات في 

موقف صعب، وبدالا عن رفع األسعار بما يعكس انخفاض المعروض من 

رات، اضطرت الشركات إلى خفض األسعار نتيجة تراجع الطلب بسبب السيا

 الحاجة إلى السيولة النقدية.

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة "السبع أوتوموتيف"، عالء السبع، أن 

"السبب الوحيد الذي قد يجعل الشركات تقدم هذه العروض على السيارات هو 

تها". وقلل نائب الرئيس الحاجة إلى السيولة، أي سيولة لتغطية مصروفا

التنفيذي لشركة "جي بي أوتو"، نادر غبور، من تأثير تخفيض األسعار على 

النتائج المالية للشركة، وقال للمستثمرين أخيراا إن أي خفض في الهامش 

 اإلجمالي سيجرى تعويضه بزيادة حجم المبيعات.

ى نهاية حتويتوقع عاملون في القطاع استمرار تراجع المبيعات في األقل 

الربع الثاني من العام الحالي. حيث رجحت شركة "جي بي أوتو" أن يبقى 

قطاع سيارات الركوب تحت وطأة "ضغوط مستمرة" حتى نهاية الربع الثاني، 

وبعد ذلك فإن الشركة لديها "تفاؤل حذر" في الربع الثالث. وقالت مصادر 
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لى " خالل األيام األومطلعة بالشركة إن المبيعات بدأت تظهر "بعض التعافي

من يونيو )حزيران(، ولكنه أكد أن المبيعات لن ترتفع إال عندما تخفّف 

الحكومة من اإلجراءات المفروضة وتعود ثقة المستهلكين كما كانت قبل 

الجائحة. وفي الوقت نفسه، يشير رئيس الشركة إلى أن مبيعات هذا العام قد 

 .2019عات في المئة مقارنة بمبي 70تتراجع بنسبة 

https://www.independentarabia.com/node/126366/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D
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  M E A K-Weekly Economic Report                              االقتصادي األسبوعي         التقريرم ع ك 

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

 ــ 43ــ 

 االقتصاد السوري: -رابعاا 

تساؤالت عن الجانب ”…المخّرب” ما بعد إعفاء المدير الفاسد و  - 12

 ر اإلعفاء في قاموس المسؤولية والمساءلة ؟؟الجزائي ..أين ُيصرف قرا

 23/06/2020 :الخبير السوري

ترهل وتراجع مؤشرات أداء معظم شركات المؤسسة العامة للصناعات 

الغذائية، وتوقف معمل الفيجة لمدة شهر كامل دون إعالم الوزارة من قبل 

المؤسسة؛ وتعطيل القوانين ومخالفة تعليمات رئاسة مجلس الوزراء 

توصيات اللجنة االقتصادية فيما يتعلق بتوزيع المياه؛ وفوقها تراكم مخازين و

 !!العديد من المواد الغذائية ألعوام عدة

أن األسباب أعاله، ” البعث“مصدر مطلع في وزارة الصناعة كشف لـ 

وغيرها، كانت وراء إنهاء تكليف مديرة المؤسسة السابقة ريم حللي من 

من األسباب التي  %١نفسه، فإنها ال تشكل سوى منصبها. ووفقاا للمصدر 

 !!استدعت إعفاءها وبناء على التقارير الرقابية

 حد اإلدانة

 – 3 – 26/ و. م. ر تاريخ 65مثالا، كشف تقرير الرقابة الداخلية رقم 

، الذي حصلنا على نسخة منه، نتائج التدقيق الميداني الذي تّم في 2020

الصناعات الزراعية لمختلف النواحي اإلنتاجية الشركة الحديثة للكونسروة و

(، حيث بيّن العديد 2019/ 3/ 24والفنية والمالية )كونسروة دمشق بتاريخ 

من الشبهات المستغربة الوقوع، فعلى سبيل المثال ال الحصر، نكتفي بشيء 

مما تضمنه التقرير، ولكم أن تتوقعوا ما كان من ارتكابات تصل حّد اإلدانة 

 !ما يجعلنا نتساءل إن كان إنهاء التكليف كافياا؟برأينا، 
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 !متوالية مشبوهة

تراكم مخزون منذ أعوام وما هي اإلجراءات “جاء في التقرير وتحت بند: 

كغ، وبعد أخذ  1، أن مادة الفول المدمس وزن ”لمنع حدوث هذا المخزون

 ، وكانون2017عدة عينات تبيّن أنها تعود لشهري حزيران وكانون األول 

علبة، وهي مواد تّم  8657، وبكمية 2018الثاني وشباط وآذار ونيسان 

/ 12/ 19تاريخ  1/621إنتاجها من عقد إدارة التعيينات العسكرية رقم 

ألف علبة، ولدى االطالع على كشوف اإلنتاج، تبيّن  300، والبالغة 2016

علبة عام  164567و 2017كغ فول مدمس عام  1علبة  150110إنتاج 

 8757علبة عن كمية العقد، والتي بقي منها  14677، وبزيادة مقدارها 2018

علبة حتى انتهاء صالحيتها، وهنا تبيّن لنا إنتاج كمية أكبر من كمية العقد وتّم 

 .”تسويق جزء منها ولم يتّم تسويق الكمية المتبقية

 ..عذر أقبح

 2019غراماا إنتاج  380مادة فول مدمس وزن “كما ورد في التقرير: 

علبة، ولدى الكشف عليها تبيّن أنها فاسدة نتيجة عيوب فنية  10832عدد 

وإنتاجية، ولدى سؤال اإلدارة عزت الموضوع إلى قدم اآلالت ونظام التعقيم، 

 !″2019علماا أنه تّم تركيب معقم أفقي حديث في الشركة بداية العام 

مال العام نكتفي مما يُحزن القلب ويستنزُف الوقت والجهد ويهدر ال

والغذاء، وخسارة ما يجب أن يتحقق من عائد مالي وحرمان المواطن من 

المنتجات الغذائية! حيث كشف التقرير ما ال تحتمل هذه المادة عرضه من 

كميات فاسدة ومنتهية الصالحية، كمادة الحمص بطحينية والبازيالء 

 بذات الحجةالخضراء ومربى التفاح، وغيرها من المواد منتهية الصالحية، 

 !!”الواهية آنفة الذكر وهي: قدم آالت ونظام تعقيم
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 !تَْقطَع الشك..؟

ما سبق يدّل على ما كان من تقرير حول نتائج أعمال المؤسسة العامة 

الصادر عن وزارة  ٢٠١٩ – ٢٠١٨للصناعات الغذائية خالل عامي 

، ويتكشف مدى التراجع في المؤشرات 2020/ 03/ 29الصناعة بتاريخ 

لمالية، في معظم شركات المؤسسة، األمر الذي يدفعنا للسؤال عما كانت ا

” زاتإنجا“تفعله اإلدارة السابقة لها، ومديرتها ريم حللي، غير الصمت على 

 !الخسائر المتتالية؟

ولعّل ما يحبل به التقرير من تراجع في القيم المالية لمعظم شركات هذه 

والغرابة لقطاع يستحيل أن يتراجع أو المؤسسة، يدعو للكثير من االستهجان 

حتى يخسر، وخاصة في ظل ما كان من ظروف وال يزال، حيث السوق 

 !!المحلية متعطشة ألبسط منتج غذائي صناعي

 !”شريك الماء“حتى 

الغريب العجيب، مثالا ال حصراا، أن يصل بلُّ التراجع في القيم المالية 

 ٣.٥٦٨.١٣٤عت تلك القيم من إلى ذقن الشركة العامة للمياه، حيث تراج

، أي ما ٢٠١٩مليار ليرة عام  ٣.٢٣٩.٩٤٩، إلى ٢٠١٨مليار ليرة عام 

 !!مليون ليرة ٣٢٨.١٨٥مقداره 

)ونقصد الشركة العامة ” شريك الماء“وإذا كانت هذه هي الحال مع 

للمياه(، والذي ال يتخيل أحد أن يخسر، فال نستغرب تراجع النتائج المالية 

ونسروة واأللبان، حيث تراجعت القيم المالية لكونسروة دمشق لشركات الك

، ٢٠١٩مليوناا عام  ٥٣.٣٠٤، إلى ٢٠١٨مليون ليرة عام  ١٢٨.٩٤٣من 

مليوناا، وليزداد تتراجع القيم المالية سلباا لكونسروة  ٧٥.٦٣٩أي ما مقداره 

ماليين العام  ٩.٩٤٦ –إلى  ٢٠١٨ماليين ليرة في  ٣.٩٨٠ –الميادين من 
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ألف  ٨٠٠-ماليين ليرة، وكذلك كونسروة إدلب من  ٥.٩٦٦لماضي وبمقدار ا

 !مليون ليرة؟ ١.٥٧٢مليون بمقدار  ٢.٣٧٢-إلى  ٢٠١٨ليرة عام 

لتتراجع  ٢٠١٨مليون عام  ٨.٨٠٩أما ألبان دمشق فكانت القيم المالية 

مليوناا، وحتى في  ٦٩.٠٩٣مليوناا العام الماضي وبمقدار  ٦٠.٢٨٤ –سلباا 

 ٢٦٠.١٢٦إلى  ٢٠١٨مليوناا عام  ٤٩٥.٠٦٢ان حمص كان التراجع من ألب

 !!مليوناا  ٢٣٤.٩٣٦مليون ليرة العام الماضي بمقدار 

 !إجمالي

ولو تابعنا نتائج أعمال المؤسسة، لوجدنا النمو السلبي في القيم المالية في 

كّل من شركات زيوت حماة والشرق وغراوي وبيرة بردى وتجفيف البصل 

مليوناا، حيث كان إجمالي  ٧٩٧.٠٣٥ليكون إجمالي التراجع من  وغيرها،

 ٣.٧٣١.٥٦٣شركة التابعة لمؤسسة الصناعات الغذائية  ١٥القيم المالية لـ 

مليار ليرة العام  ٢.٩٣٤.٥٢٨، لتهبط إلى ٢٠١٨مليار ليرة عام 

 !٢٠١٩الماضي

 للمدراء النائمين؟

ن شركات قطاعنا م” المأسوف على شبابهن“ال شك أن العديدات من 

العام الصناعي، هو ما دعا وزير الصناعة خالل اجتماعه التقييمي وضّم 

المدراء العامين للمؤسسات الصناعية وبحضور معاوني الوزير والمدراء 

المركزيين في الوزارة، إلى التشديد على ضرورة تخفيض الكلف اإلنتاجية 

اسة بالغة بالنفقات، ودروإعادة حساب التكاليف بشكل حقيقي واقعي وعدم الم

قطع التبديل الراكدة في المستودعات وعدم تجاهل خسارة أي شركة، على 

أن تكون المؤسسة مسؤولة بشكل مباشر عن أي شركة خاسرة..، وما دعاه 

أيضاا ليؤكد على مدراء المؤسسات بزيارة الشركات أسبوعياا والوقوف على 
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تابعة الجدية الستثمار العقارات الصعوبات التي تعاني منها، وأشار إلى الم

بما يحقّق الريعية االقتصادية ومعالجة موضوع المخازين وتأمين حاجة 

 .السوق المحلية وإعادة دراسة توزيع العمالة وزيادة كميات اإلنتاج

 !وهمية ال تعبر

بينما ذهب معاونه الدكتور جمال العمر إلى اتهام بعض المؤسسات بأن 

بصّحة األرقام والتقارير المقدمة من المؤسسات!!  أرباحها وهمية، مشككاا 

ولفت إلى أنه وعلى الرغم من أن لكل مؤسسة خطة، ومتابعة لنتائج أعمالها، 

لكن يالحظ انخفاض في بعض أرقامها، خاصة وأن بعضها يوضع بالقيمة، 

علماا أنها ال تعبّر عن الواقع الحقيقي لعمل الشركات، إذ تكون نسب التنفيذ 

ة بالكمية، لكنها مرتفعة بالقيمة، بسبب تغيرات األسعار؛ مؤكداا وجوب متدني

أن تخرج كل المؤسسات من سيناريو رمي خسائرها على شماعة األزمة، 

 .ألن هذا غير مقبول، إال في حال عدم تأمين المواد األولية المستوردة

 http://syrianexpert.net/?p=51077   قسيم دحدل

 

على ذمة خبير .. قانون قيصر و عقوباته ليست أكثر من وهم!  - 13

 ولكن ؟؟

 المصدر : تشرين 23/06/2020 :السوري الخبير

تتصاعد مؤشرات الحماقة األمريكية يوماا بعد يوم و تتضح نياتها المكبوتة 

ف كل مفاصل الحياة المعيشية الفتراس االقتصاد السوري من خالل استهدا

للمواطن والعبث بأمنه الغذائي و الدوائي و كل قطاعات المجتمع االقتصادية 

الخدمية والمالية واألعمال عبر قانون يزيد من الحصار و الضيق االقتصادي 

http://syrianexpert.net/?p=51077
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للمواطن, و هذا ما ال يمكن أن يكون ,كما يرى الدكتور حيدر عباس الباحث 

د العالي للدراسات و البحوث السكاني أن عقوبات االقتصادي و عميد المعه

قيصر الوهمية هي عقوبات صادرة عن دولة ال يوجد أصالا أي شكل من 

العالقات معها و أن الغاية منها إمالة الشعب السوري و التأثير في حياته و 

 . تأخيرها و تحجيم دوره في العالم

في العراق من  و أضاف عباس أن القانون هو تكرار لما حدث سابقاا 

خالل برنامج النفط مقابل الغذاء, فقاموا بسرقة نفطه مجاناا و خنقه بضعة 

 .عشر عاماا لكن الوضع لدينا مختلف تماماا 

و أشار الدكتور عباس إلى أن العقوبات يمكن إفشالها تماماا و هي أساساا 

فاشلة ألن محتويات السوق السورية تخلو من أي منتج أمريكي و بالتالي 

مقاطعته االقتصادية ال قيمة لها و ال تشكل أزمة لنا, ألننا أصالا نحن و من 

 . تلقاء أنفسنا نقاطع المنتجات األمريكية

و بيَّن عباس أنه لدينا مسوغات من أجل مجابهة عقوبات قيصر من بينها 

تحقيق سياسة االكتفاء الذاتي و العمل عليها و استثمار العقوبات لمصلحتنا 

عزيز المنتج المحلي و استغالل المقاطعة المفروضة علينا والعمل من خالل ت

من أجل تطوير المنتج المحلي و زيادة فرص االعتماد على الذات و تحقيق 

 . األمن الغذائي باالعتماد الكبير على الزراعة

و أوضح عباس أن المشكلة في الداخل تتمثل في الطابور الخامس من 

لحتها, ولذلك ينبغي الخروج من الدائرة خالل فئات تستغل الوضع لمص

الوهمية من خالل تقديم مقترحات و طرح حلول تلبي طموحات المواطن 

 http://syrianexpert.net/?p=51065 .السوري

 

http://syrianexpert.net/?p=51065
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 ” ضمان المخاطر“األولوية لإلنتاج الزراعي وريادة األعمال..  - 14

 نياا جاهزون ف

 المصدر : البعث 

من  30تتهيّأ مؤسسة ضمان مخاطر القروض لعقد هيئتها العامة في الـ 

الشهر الجاري، بعد أن رحلّت موعد انعقادها الذي كان مقرراا في نيسان 

الفائت، ألسباب تتعلق بالظروف االقتصادية العامة، حيث ستتم مناقشة نتائج 

استكمال البنية التحتية الالزمة وآليات المباشرة في العمل، بعد  2019

لالنطالق بمشاريعها التي يعّول عليها كثيراا في توفير الضمانات الالزمة 

لقروض المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وهي تمثّل 

 .الغالبية العظمى من المشاريع في البالد

 األولوية.. لمن؟

المؤسسة أصبحت جاهزة  يقول المدير العام للمؤسسة مأمون كاتبة إن

لإلقالع من الناحية الفنية، بعد أن وقّعت مسودات مع المصارف العاملة في 

السوق المحلية، بحيث تحّدد نسب المصارف وعموالت المؤسسة، مع إيالء 

أهمية خاصة للمشاريع، التي تعطيها الحكومة أولوية كمشاريع اإلنتاج 

األعمال، ومشاريع دعم المسرحين  الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وريادة

من خدمة العلم، الفتاا إلى وجود تنسيق مع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، 

بحيث تقدم المؤسسة الكفاالت الالزمة لهؤالء تجاه المصارف، التي تمنحهم 

القروض بناء على هذه الكفاالت، إضافة للتنسيق مع هيئة تنمية المشروعات 

 .في الجوانب الفنية واإلدارية الصغيرة والمتوسطة

 شكالن لالستهداف
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تفّضل المؤّسسة تقديم الدعم والمساعدة للمشاريع الصغيرة على حساب 

المتوسطة، وذلك بالنظر لسهولة تمويلها، وعدد وحجم فرص العمل التي 

تخلقها، بيد أن ذلك كله مرتبط، بشكل رئيسي، بتوافر دراسات الجدوى 

 – 95الهيئة للمقترض، علماا أن هذه المشاريع تمثل المناسبة التي تتيحها 

من النشاط االقتصادي في البالد. ووفقاا لكاتبة، هناك شكالن الستهداف  97%

المقترضين، األول لمقترضين صغار ال يمكنهم دخول القطاع المصرفي، 

والحصول على قرض دون أن تضمن المؤسسة هذا القرض لدى المصارف، 

طيع االقتراض، وهنا يكمن دور المؤّسسة بتسهيل والثاني مقترض يست

 .حصوله على القرض

ويضيف كاتبة أن هناك مشاريع صغيرة تمارس أنشطة مختلفة منذ عقود 

طويلة، وتحتاج بعض مستلزمات اإلنتاج غير المكلفة، وال تتوافر لديها 

السيولة الالزمة لذلك، مثل بعض المشاغل الصغيرة في منطقة عربين في 

ة، التي تصنّع المربيات والقمر الدين من فوائض الفواكه، وهناك الغوط

مشاغل تصنيع األلبان واألجبان المنتشرة في األرياف، وفي ضواحٍ قريبة من 

المدن الكبرى، أو تلك التي تنتج الصابون أو بعض األلبسة، وغيرها الكثير 

 .من المشاريع المختلفة

 دعم سعر الفائدة

ن الدعم الحكومي للمشاريع المستهدفة يتركز يبيّن مدير المؤسسة أ

بالمئة، فلو أن هناك  50بالدرجة األولى على دعم سعر الفائدة بأكثر من 

، ما يعني تخفيض التكاليف %7، يمكن أن تتحّمل منه %14قرضاا بفائدة 

على المشروع، وبالتالي زيادة قدرته على منافسة المشاريع األخرى، مشيراا 

آخر للدعم يتمثّل بالتأمين على جزء من محفظة المؤسسة، إلى وجود أسلوب 
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ومن ذلك مثالا التأمين على األبقار من النفوق أو الغرق أو الحريق، أي التأمين 

على المخاطر التي ليست ذات صلة باإلدارة، بيد أن وثائق التأمين على الثروة 

على  ق والتأمينالحيوانية ما زالت مكلفة، خالفاا للتأمينات الهندسية والحري

 .حياة صاحب المشروع

 !تجربة مريرة

منحت هيئة مكافحة البطالة، التي أصبح اسمها فيما بعد هيئة تنمية 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قبل أكثر من عقدين، قروضاا ألعداد 

كبيرة من المتعطلين عن العمل، ولكن أغلب هذه القروض فشلت في تحقيق 

هؤالء عن سداد ما عليهم من التزامات، وتقاذفت جهات نتائج تُذكر، كما عجز 

كثيرة المسؤولية يومها، بيد أن المشكالت الرئيسية تمثلت بضعف خبرة 

أصحاب هذه المشاريع، وعدم توافر دراسات الجدوى لديهم، ومحدودية 

قنوات التسويق، وارتفاع تكاليف اإلنتاج والنقل وغيرها.. فهل اتخذت حالياا 

لمنع تكرار مثل هذه التجربة المريرة من جديد؟ سؤال يجيب  االستعدادات

عنه كاتبة بنعم، وأن ثمة دراسات أجريت على أعلى المستويات لتحليل نقاط 

القوة والضعف في تلك التجربة لالستفادة منها، وللحصول على النتائج 

 .المتوخاة

 نتُصنّف المؤسسة كمؤسسة خاصة أُحدثت بموجب القانو :عن المؤسسة

، وتدفع الضرائب والرسوم لصالح وزارة المالية، التي 2016لعام  12

رفضت إعفاءها منها، وهي شركة مغفلة مقرها دمشق، ورأسمالها خمسة 

ليرة.  100مليون سهم، قيمة كل سهم  50مليارات ليرة سورية، موزعة على 

، %41.16وتساهم في رأسمال المؤسسة المصارف العامة الستة بـ

، والمؤسسات المصرفية االجتماعية %54.6الخاصة بـوالمصارف 
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، ويتألف مجلس إدارتها من سبعة أشخاص، ستة من المصارف، %4.56بـ

وواحد من مؤسسات التمويل الصغير، إضافة لمندوب عن وزارة االقتصاد، 

وآخر عن مجلس النقد والتسليف، ويترأس المجلس المدير العام للمصرف 

 http://syrianexpert.net/?p=51067 .الزراعي

 

 هل ستفعلها دول )البريكس(وتسقط )قيصر(؟؟؟ - 15

 28/06/2020  المصدر : البعث

سأبدأ بالسؤال: هل ستفعلها دول مجموعة)البريكس( القادمة التي ستعقد 

ية عالمية كبيرة وفي وسط تحديات اقتصاد 21/7/2020في روسيا بتاريخ /

مقدمتها اإلرهاب االقتصادي من خالل دوالرها، وخاصة بعد أن وعد قادتها 

والسيما الرئيسين الروسي والصيني بذلك، وأكد الرئيس الروسي )فالديمير 

بوتين( خالل لقائه مع أعضاء مجلس أعمال بريكس وبنك التنمية الجديد أنه 

م لحسابات بين دول البريكس ودول العاليمكن أن يكون الروبل وسيلة إضافية ل

فهل يتحقق هذا ؟!، و هذه الدول هي صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم 

/ ومساحة %42/ مليار نسمة أي بنسبة /2,83،وعدد سكانها /

/ من قيمة الناتج %22/ من مساحة العالم وتسهم بحوالي/%26أراضيها/

تريليون دوالر وتستحوذ على أكثر / 4العالمي وتمتلك احتياطياا نقدياا يفوق /

/ من التدفق العالمي لالستثمار األجنبي، وأن روسيا والصين حققتا %20من /

نجاحاا كبيراا في تنميتهما االقتصادية ، فمثالا إن روسيا تمكنت من تقليل 

االعتماد على الدوالر في تبادالتها التجارية وتراجعت في السنوات األخيرة 

/ %14إلى  3/ ، كما زادت حصة الروبل من/ %50ى // إل%92من نسبة /

http://syrianexpert.net/?p=51067


  M E A K-Weekly Economic Report                              االقتصادي األسبوعي         التقريرم ع ك 

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

 ــ 53ــ 

والباقي بالعمالت األخرى واستخدام نظام المقايضة أي ) سلعة بسلعة (، وهذه 

فرصة لنا في سورية إلفشال إرهاب قيصر األمريكي من خالل ترتيب أمورنا 

االقتصادية الداخلية الزراعية والصناعية واإلدارية وسياستنا االقتصادية ) 

ية ومالية واستثمارية وتجارة خارجية، أي المستوردات والصادرات نقد

وتفعيل توجهنا شرقاا وخاصة مع روسيا والصين وإيران و توسيع سلة 

العمالت االحتياطية والتعامل بالمقايضة واالنضمام إلى دول البريكس 

وشنغهاي واالتحاد األوراسي ومشروع الصين الكبير ) الحزام والطريق ( 

ا أن روسيا والصين أيدتا وتؤيدا سورية في حربها ضد اإلرهاب والسيم

وتدعوان لسيادة الدولة السورية على أرضها وبكامل السيادة ، وقد استخدمتا 

لمصلحة سورية ، وتؤكد الصين أن لسورية أهمية كبيرة  Veto حق الفيتو

لمشروع الحزام والطريق كصلة وصل بين )الصين وأوروبا( وبين )روسيا 

سيا الوسطى و الدول الخليجية( وإطاللها على البحر األبيض المتوسط ، وآ

وتستطيع هذه الدول مساعدة سورية في إعادة اإلعمار وتحقيق التنمية 

االقتصادية كما ساعدتنا ضد وباء كورونا، وهذا سيساعد الصين أيضاا في 

منها ) و توسعها االستثماري و تحقيق أهدافها التنموية التي قررتها سابقاا،

/ والتي %6،1تجاوز تداعيات كورونا والمحافظة على معدل النمو المخطط /

/ وبالتالي زيادة ناتجها %28/ بنسبة / 2019و2018ساهمت فيه لسنتي /

يوان 6،9/ تريليون دوالر على حساب سعر الصرف ) 14،5اإلجمالي البالغ /

عدل جتماعي وتقليل مللدوالر ( وبالتالي تقليل معدل الفقر وزيادة الرفاه اال

استمرار التوظيف لتقليل معدل البطالة وهي تخطط  –/ %6البطالة البالغ /

واالستفادة من الكوادر البشرية  2020/ ماليين وظيفة جديدة سنة 9إليجاد /

ادية تحسين البيئة االقتص –وتخفيض الضرائب على شركاتها التصديرية 
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/ وعلى عجز %6بطالة بحدود / والتجارية العالمية والمحافظة على معدل

 –/ %3،5/ وخفض معدل التضخم لحدود /%3,6الموازنة عند حدود /

تخفيض معدل الخصم الضريبي( وهذا ينسجم مع سياستها االقتصادية القائمة 

رابح (ويمكن أن تساعدنا في تفعيل وتوسيع عمل المشاريع  –على مبدأ ) رابح 

التحويلية السورية، وهذا  الصغيرة والمتوسطة وخاصة في الصناعات

سيساعد سورية والصين والتي يمكن أن تعتمد على سورية في زيادة 

صادراتها إلى المنطقة وتعوض عن دول االتحاد األوربي وهو الشريك األول 

للصين، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين واالتحاد االوربي لسنة 

/ من تجارة %15أي بنسبة حوالي // مليار دوالر 682/ بما يزيد عن / 2018/

/ مليار 419الصين الخارجية ، كما صدرت الصين بضائع إلى أمريكا حوالي/ 

/ مليار دوالر، أي بفائض في الميزان 123دوالر واستوردت منها حوالي /

/ مليار دوالر ،واآلن تمارس كل من 296التجاري لمصلحة الصين بمقدار /

ت على الصين، كما ستحقق الصين فوائد أمريكا واالتحاد األوربي ضغوطا

من ناحية المستوردات ، وتؤكد الدراسات أن الصين هي أكبر دولة مستوردة 

/ وبلغ متوسط 2017للنفط والغاز في العالم وقد تجاوزت أمريكا منذ سنة /

/ 900/ مليون برميل بزيادة /10،1/ أكثر من / 2019وارداتها اليومية لسنة /

/ ، وقد عبرت الصين عن استعداد أكثر من 2018عن سنة /ألف برميل يومياا 

/ من شركاتها اإلنشائية للقدوم إلى سورية ، وكذلك شركات أخرى في 200/

مجال االتصاالت، وقد ساهمت في الدورة األخيرة لمعرض دمشق الدولي 

ي س األعمال الصيني والروسبشكل كبير ، وهنا يمكن القول: يجب تفعيل مجل

 http://syrianexpert.net/?p=51217   د.حيان سلمان .!ل نسرع الخطا ؟، فهفي ذلك

 

http://syrianexpert.net/?p=51217
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -خامساا 

 في نيسان الواليات المتحدة تسجل عجزاا قياسياا بالميزانية - 1

 سانا - واشنطن  2020-05-12  

سجلت الواليات المتحدة اليوم عجزاا قياسياا في ميزانيتها في نيسان 

مليار دوالر بفعل انكماش اإليرادات وسط تفشي جائحة  738الماضي بلغ 

 .فيروس كورونا المستجد

ونقلت رويترز عن وزارة الخزانة األمريكية قولها إن عجز الميزانية 

ر الماضي كان األول الذي يعكس ضخامة اإلنفاق الحكومي الذي أقره الشه

الكونغرس لتخفيف التداعيات االقتصادية لألزمة الناجمة عن تفشي فيروس 

مليار  242ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي اإليرادات في نيسان بلغ  .كورونا

ي حين بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي ف 55دوالر بانخفاض قدره 

وتضخم العجز في األشهر  .مليار دوالر 980بالمئة إلى  161قفزت النفقات 

تريليون دوالر مقارنة مع  1ر48السبعة األولى من السنة المالية الحالية إلى 

وتبدأ السنة المالية في  .2019مليار دوالر في الفترة نفسها من العام  531

 https://sana.sy/?p=1149561 .الواليات المتحدة في أول تشرين األول

 

 مليون دوالر 7.3بلدة كاملة في السويد للبيع مقابل  - 2

   ٢٠٢٠أيار  ٣١األحد  

في مختلف  اإلسكان وقربما تسبب فيروس "كورونا" في أضرار بالغة لس

الدول حول العالم، ومن بينها السويد التي لم تفرض على شعبها إغالقاا كامالا، 

https://sana.sy/?p=1149561
https://www.eliktisad.com/news/show/446481/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.eliktisad.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://www.eliktisad.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
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 .لكن ذلك ال يعني وجود فرص سانحة في خضم األزمة

للبيع بشكل كامل،  ن طرح بلدة ساترا برونوأعلن مسؤولون سويديو

 .مليون دوالر( 7.3مقابل سبعين مليون كرونة سويدية )ما يقرب من 

ووصف خبراء في سوق اإلسكان اقتناء هذه البلدة بامتالك ما يشبه 

، ويرجع تاريخ هذه "ستوكهولم" الرفاهية على أطراف العاصمة السويدية

يدعى "صمويل سكراج" مورداا  طبيب عندما اكتشف 1700البلدة إلى عام 

 .ومستشفى ومنشآت أخرىمائياا على أرضها، واشتراها وبنى عليها منزالا 

"سي إن بي سي"، فإن البلدة اشتهرت بالسياحة  وبحسب تقرير نشرته

لإلقامة على أرضها خاصة في فصل الصيف،  األثرياء العالجية وجذب

األساقفة في أربعينيات القرن الثامن عشر والذي تبرع بها واشتراها أحد 

 .لجامعة "أوبساال" السويدية

ألف متر مربع، وال توجد  245وتصل مساحة البلدة نفسها إلى حوالي 

 ."قيود على بيعها ألجانب، وفقاا لما ذكر الوسيط العقاري "جوناس مارتينسون

https://www.eliktisad.com/news/show/446481/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9-

%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-

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

%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-

%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1 

 

 أشهر 5في « الصناعة»مبيعات  مليارات ليرة 105.3 - 3

 المصدر : الوطن :الخبير السوري

مليارات ليرة  105.3باعت مؤسسات وزارة الصناعة، فعلياا، بقيمة 

 .(، وحتى نهاية شهر أيار2020سورية منذ بداية العام الجاري )

 28وبيّن تقرير للوزارة، أن مبيعات المؤسسة العامة للتبغ بلغت نحو 

https://www.eliktisad.com/news/tag/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85
https://www.eliktisad.com/news/tag/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85
https://www.eliktisad.com/news/tag/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://www.eliktisad.com/news/tag/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://www.eliktisad.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://www.eliktisad.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://www.eliktisad.com/news/show/446481/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.eliktisad.com/news/show/446481/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.eliktisad.com/news/show/446481/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.eliktisad.com/news/show/446481/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.eliktisad.com/news/show/446481/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
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بالمئة خالل األشهر الخمسة األولى من العام  116ة تنفيذ مليار ليرة بنسب

أما المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية،  .الجاري، إذ ال توجد لديها مخازين

مليارات  5مليارات ليرة، والمبيعات نحو  5.5فقد بلغت قيمة اإلنتاج نحو 

  .ليرة، من دون الشركة العامة لألسمدة

مليارات ليرة،  3.1، بلغت قيمة المبيعات نحو وفي المؤسسة العامة للسكر

 .مليار ليرة 20وبلغت قيمة مبيعات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية نحو 

وبخصوص المؤسسة العامة لحلج وتسويق األقطان، فقد بلغت قيمة 

مليار ليرة، على حين باعت المؤسسة العامة للصناعات  21مبيعاتها نحو 

 .مليار ليرة 21.1الهندسية بحوالي 

 30.6وبلغت قيمة مبيعات المؤسسة العامة لإلسمنت ومواد البناء نحو 

مليارات ليرة، على حين  5.6مليار ليرة، ولديها مخزون من اإلسمنت بقيمة 

 .مليار ليرة 12.3باعت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بحوالي 

http://syrianexpert.net/?p=50747 

 

مليار يورو على مدار عامين لجعل  15ماكرون يتعهد باستثمار  - 4

 اقتصاد فرنسا أكثر صداقة للبيئة

  -)د ب ا( –)مع صور من د.ب.أ( باريس  

مليار يورو )  15تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستثمار 

اقتصاد فرنسا أكثر صداقة مليار دوالر( على مدار عامين لجعل  16ر9

 للبيئة، وذلك في إطار تعافي االقتصاد من تفشي فيروس كورونا.

وقال ماكرون ألعضاء مؤتمر المواطنين بشأن المناخ إن البالد في حاجة 

راع واخت” لالستثمار في مجاالت مثل النقل النظيف وإعادة تجديد بنيتها 

http://syrianexpert.net/?p=50747
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 ة وتوفير موارد المياه.و فصل الكربون عن توليد الطاق”  صناعة الغد 

ماعدا ثالثة  149وأضاف ماكرون أنه يقبل جميع مقترحات المؤتمر الـ

خفض حد سرعة السيارات ” إرجاء مناقشة” فقط. وأشار إلى أنه يرغب في 

كيلومتر في الساعة، كما رفض فكرة فرض ضريبة على أرباح  110إلى 

يل كما عارض تعد ظيفة.المساهمين لتمويل االستثمارات في مجال الطاقة الن

دستوري مقترح، قال إنه من شأنه وضع االعتبارات البيئية فوق الحريات 

األساسية والنظام الديمقراطي، ولكنه قال إنه سوف يدعم إجراء استفتاء بشأن 

 تصنيف حماية التنوع البيئي والبيئة على أنها هدف دستوري.

https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%85%d8%a7%d9%83%d8%b1%d9%88%d9%86-

%d9%8a%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af-

%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-15-

%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%88-

%d8%b9%d9%84%d9%89/ 

 

 العراق واألردن يبحثان تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي - 5

  -)د ب أ(-بغداد 

زير التخطيط العراقي خالد بتال اليوم األثنين مباحثات مع سفير أجرى و

األردن في العراق منتصر الزعبي الستكمال تنفيذ اتفاق الربط الكهربائي 

وذكر بيان لوزارة التخطيط أن الطرفين بحثا خالل  بين البلدين.  واالنترنت

قتصادية نة االاللقاء استكمال اتفاق الربط الكهربائي واإلنترنت وإنشاء المدي

على الخط الحدودي، وإمكانية العمل على تأهيل وتطوير وتأمين الطريق 

وأكد الوزير العراقي على قوة  الدولي السريع الذي يربط العراق باألردن.

ومتانة وعمق العالقات الثنائية، ألنها تتسع لتشمل الجوانب االجتماعية 

https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%85%d8%a7%d9%83%d8%b1%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-15-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%88-%d8%b9%d9%84%d9%89/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%85%d8%a7%d9%83%d8%b1%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-15-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%88-%d8%b9%d9%84%d9%89/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%85%d8%a7%d9%83%d8%b1%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-15-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%88-%d8%b9%d9%84%d9%89/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%85%d8%a7%d9%83%d8%b1%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-15-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%88-%d8%b9%d9%84%d9%89/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%85%d8%a7%d9%83%d8%b1%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-15-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%88-%d8%b9%d9%84%d9%89/
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 وأشار إلى حرص اسية .والثقافية، فضال عن الجوانب االقتصادية والسي

وزارة التخطيط، على فتح آفاق جديدة من التعاون في عدد من المجاالت 

االقتصادية واالستثمارية، بما يسهم في تعزيز الواقع االقتصادي والتنموي 

بدوره ، أكد السفير األردني على وجود تطور كبير شهدته  في البلدين.

، نتيجة تطابق وجهات النظر أزاء العالقات الثنائية خالل السنوات السابقة

أغلب القضايا المشتركة، وفي المقدمة منها الجوانب االقتصادية، بشكل 

انعكس ايجابا على حجم التبادل التجاري، وزيادة حجم االستثمارات 

في    ويسعى العراق واألردن إلى تنفيذ مشاريع عمالقة بينهما المشتركة.

ائية ومد خط أنابيب لتصدير النفط الخام مجال تجهيز العراق بالطاقة الكهرب

 العراقي عبر ميناء العقبة األردني.

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-

%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86-

%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d9%86-

%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-

%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84/ 

 

 انتهى التقرير

The report ended 

Raport się zakończył 

*** 

 

 

 

 

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84/

