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 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، 

 لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. 

انات الواردة في التقرير قد ال تكون أشير إلى أن بعض المعلومات والبي

موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق 

  هذه المعلومات مع ذكر المصدر لتحقيق الموثوقية .

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

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

 هو المسؤول. 

 مع أطيب تمنياتي 

 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 

 "غولدمان ساكس" يغير توقعاته ألسعار النفط والغاز - 1

  2020يوليو  09الخميس،   زرويتر -لندن 

دوالرا وغرب تكساس  40.51توقع البنك أن يبلغ متوسط سعر برنت 

 جيتي -دوالرا للبرميل 36.88

غير بنك االستثمار األمريكي "غولدمان ساكس"، الخميس، توقعاته 

وتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر  .2020ألسعار النفط والغاز خالل العام 

دوالرا، فيما توقع أن يبلغ سعر برميل الخام  40.51برميل خام برنت 

وخفض البنك توقعاته   دوالرا. 36.88األمريكي "غرب تكساس الوسيط" 

 لسعر الغاز في هنري هب إلى دوالرين للمليون وحدة حرارية بريطانية.

ونزلت أسعار النفط، الخميس، إذ طغت المخاوف بشأن تجدد فرض  

في الواليات المتحدة  19-حتواء مرض كوفيدإجراءات العزل العام الهادفة ال

 على مؤشرات لتعاف في الطلب على البنزين بالواليات المتحدة.

بالمئة إلى  0.4سنتا أو ما يوازي  21وتراجعت العقود اآلجلة لخام برنت 

بتوقيت جرينتش، بعد أن ربحت  0908دوالر للبرميل بحلول الساعة  43.08

 .بالمئة أمس األربعاء 0.5

سنتا أو  25زلت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األمريكي ون

بالمئة  0.7دوالرا للبرميل، بعد أن ارتفعت  40.65بالمئة إلى  0.6ما يوازي 
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 .أمس األربعاء

وقال تاماس فارجا لدى بي.في.إم أويل أسوسيتس "إنه نطاق محدود 

مقابل قوة للحركة بسبب المخاوف حيال موجة ثانية من فيروس كورونا 

أسواق األسهم، على األخص في الصين، بينما تمنع بيانات بشأن البنزين في 

الواليات المتحدة أسعار النفط من الهبوط... الدعم سيختفي بعد هذا األسبوع 

 .مع ارتفاع حاالت فيروس كورونا في عدة واليات أمريكية

ى إذ مضاألكثر ترجيحا حدوث نزول... واستئناف الصادرات الليبية، "

 ."قدما، سيكون تطورا آخر يميل إلى الهبوط

يوليو/ تموز للجنة معنية  15كما أن السوق في حالة ثبات قبيل اجتماع في 

 .بمراقبة السوق من منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( وحلفائها

وارتفعت أسعار النفط أمس األربعاء، إذ أظهرت بيانات إدارة معلومات 

مليون  4.8كية انخفاض مخزونات البنزين في الواليات المتحدة الطاقة األمري

برميل األسبوع الماضي، بما يزيد كثيرا عما كان يتوقعه المحللون، إذ ارتفع 

 .مارس/ آذار 20مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ  8.8الطلب إلى 

مال في أنحاء عدة واليات أمريكية عزز احت 19-لكن ارتفاع حاالت كوفيد

تجدد فرض إجراءات العزل العام، التي ستكبح على األرجح أي انتعاش 

ويبقي ذلك عقود الخامين القياسيين في نطاقات ضيقة  .مستمر في طلب الوقود

 .دوالرا للبرميل 40هذا األسبوع، على الرغم من أنها تقبع فوق 

ط فوتسعى ليبيا الستئناف الصادرات، بعد أن رفعت المؤسسة الوطنية للن

حالة القوة القاهرة في مرفأ السدر النفطي أمس األربعاء. وتخضع موانئ في 

البالد لحصار منذ يناير/ كانون الثاني. لكن ناقلة جرى منعها من دخول 

 .المرفأ
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https://arabi21.com/story/1284580/%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A

7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B3-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-

%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-

%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-

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

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2#category_4 

 

 "صندوق النقد" يدرس تيسير أدوات منح القروض للدول الفقيرة - 2

  2020يوليو  08األربعاء،   رويترز -لندن 

دولة في خضم جائحة  72صندوق النقد الدولي قدم تمويال عاجال إلى 

 جيتي -فيروس كورونا

يعكف مسؤولو صندوق النقد على وضع نظام لتيسير أدوات منح 

 ا إصدار حقوق سحب خاصة جديدة.القروض للدول الفقيرة، منه

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالنيا جورجيفا، األربعاء، إن  

على الصندوق أن يحسن أدواته إلقراض البلدان األشد فقرا، والذي قدم تمويال 

 منها في خضم جائحة فيروس كورونا. 72عاجال إلى 

الناشئة ذات العوامل أبلغت جورجيفا مؤتمرا عبر اإلنترنت أن األسواق 

مليار دوالر في األشهر الستة  124األساسية القوية أصدرت سندات قيمتها 

، لكن غيرها من الدول ذات العوامل األساسية الضعيفة 2020األولى من 

 عاجزة عن طرق أسواق المال بأسعار في المتناول.

ت اوقالت إن الصندوق يعمل بالتعاون مع الدول األعضاء ذات االقتصاد

ى إل -عملة صندوق النقد  -المتقدمة لتحويل بعض حقوق السحب الخاصة 

الدول ذات الدخل المنخفض التي تضررت بشدة على نحو خاص من جراء 

 الجائحة وتداعياتها االقتصادية.

https://arabi21.com/story/1284580/%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B3-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2#category_4
https://arabi21.com/story/1284580/%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B3-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2#category_4
https://arabi21.com/story/1284580/%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B3-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2#category_4
https://arabi21.com/story/1284580/%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B3-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2#category_4
https://arabi21.com/story/1284580/%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B3-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2#category_4
https://arabi21.com/story/1284580/%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B3-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2#category_4
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وكانت جورجيفا حثت الدول المئة والتسع والثمانين األعضاء في 

ما يشبه قيام البنك ب -الصندوق على إصدار حقوق سحب خاصة جديدة 

وهو ما أيده األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو  -المركزي بطباعة النقود 

 جوتيريش وزعماء آخرون.

لكن الواليات المتحدة، المساهم الرئيسي في الصندوق، وعدد قليل من 

الدول األخرى حثوا الصندوق على التركيز أوال على التريليون دوالر التي 

 إقراضها قبل اإلقدام على مثل تلك الخطوة. يستطيع بالفعل

ومنذ ذلك الحين، يعكف مسؤولو صندوق النقد على وضع نظام يحول 

بعض األعضاء األغنياء عن طريق بعض حقوق السحب الخاصة بهم إلى 

 الدول الفقيرة أو يقرضونهم إياها. ولم تتضح تفاصيل ذلك بعد.

أعضاء صندوق النقد،  حقوق السحب الخاصة قابلة لالستبدال بعمالت

 وترتبط قيمتها بسلة من خمس عمالت، من بينها الدوالر األمريكي.

تستهدف قروض صندوق النقد مساعدة الدول األعضاء على معالجة 

مشاكل ميزان المدفوعات وتحقيق االستقرار في اقتصاداتهم واستعادة النمو. 

 لكن الصندوق ليس بنك تنمية وهو ال يمول المشاريع.

https://arabi21.com/story/1284445/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-

%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-

%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AD-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-

%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A9#category_4 
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https://arabi21.com/story/1284445/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A9#category_4
https://arabi21.com/story/1284445/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A9#category_4
https://arabi21.com/story/1284445/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A9#category_4
https://arabi21.com/story/1284445/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A9#category_4
https://arabi21.com/story/1284445/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A9#category_4
https://arabi21.com/story/1284445/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A9#category_4
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 قلق من تنامي معدل الدين العام العالمي بعد كورونا.. ما الحل؟ - 3

  2020يوليو  08األربعاء،   رويترز -لندن

 -منطقة اليورو ال تزال مهددة باعتبارها اتحاد نقدي بدون اتحاد مالي

 جيتي

توقع تقرير بريطاني ارتفاع معدل الدين في منطقة اليورو ليصل إلى نحو 

، بسبب أزمة فيروس كورونا وما صاحبها من إطالق 2020مئة بالمئة في 

 برامج تحفيز مالي ضخمة.

نشره األربعاء، إن االقتصادات الكبيرة وقال بنك باركليز، في تقرير  

المتطورة تواجه زيادة في الديون، مؤكدا أن صناع القرار لن يستطيعوا 

 تجاهل األوضاع المالية المتدهورة لفترة طويلة.

ويتجه معدل الدين بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي لدول مجموعة 

ة الثانية الحرب العالميالعشرين صوب االرتفاع ألعلى من مستوياته إبان فترة 

 30ويتوقع باركليز أن يرتفع معدل الدين األمريكي بنحو  في العام المقبل.

نقطة مئوية في العامين المقبلين، فيما من المرجح أن يزيد معدل الدين في 

بالمئة  85مقارنة مع نحو  2020منطقة اليورو ليصل إلى نحو مئة بالمئة في 

إلى أن أكبر اقتصاد في العالم يحظى بمزايا وقال إن هذا يرجع  .2019في 

 امتالك عملة االحتياطي وسوق سندات كبيرة وسائلة أقل عرضة للتقلبات.

 لكن منطقة اليورو ال تزال مهددة باعتبارها اتحاد نقدي بدون اتحاد مالي.

وقال باركليز إن موانع حدوث أزمة دين جديدة في منطقة اليورو مرتفعة 

، مشيرا إلى انخفاض حاد في تكاليف 2012و 2010ين مقارنة بالفترة ب

ويتوقع البنك انخفاض متوسط العائد االسمي على الدين السيادي إلى  التمويل.
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 .2010بالمئة في  3.75أقل من اثنين بالمئة مقارنة مع 

لكن على الرغم من انخفاض تكاليف اإلقراض في منطقة اليورو عموما، 

صادية بين جنوب وشمال أوروبا ونظامها النقدي فإن اختالف االتجاهات االقت

 الفريد يعني أنها في حاجة إليجاد طريقة منفصلة لخفض الدين الكلي.

ويتوقع باركليز أن تكون إعادة توزيع األموال واالئتمان وتطبيق سياسة 

الكبح المالي بتحديد سقف للعائد على السندات أكثر الحلول مالئمة لخفض 

 الدخل في البلدان المثقلة بشدة بالدين. الدين على مستويات

ميتسوهيرو فوروساوا، األربعاء،  وقال نائب مدير صندوق النقد الدولي،

إن الصندوق يساوره القلق حيال ارتفاع مستويات الدين في االقتصادات 

الناشئة والمتقدمة على حد سواء بسبب اإلنفاق الموجه لتنشيط االقتصاد في 

ا، وإنه سيحث الدول على مباشرة اإلصالح المالي ظل أزمة فيروس كورون

وقال فوروساوا إنه للمرة األولى على اإلطالق يصبح  فور اجتياز الجائحة.

من المتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي مستوى الناتج المحلي اإلجمالي 

 المجمع بعد اإلجراءات التي أخذتها الحكومات في مواجهة األزمة الصحية.

حلقة نقاشية عبر اإلنترنت نظمها مركز االقتصاد الياباني بكلية وأبلغ 

كولومبيا لألعمال "فور عودة االقتصاد إلى مساره، يجب وضع إطار مالي 

 متوسط إلى طويل األجل إلدارة األوضاع المالية العامة على أساسه.

 "سيكون ذلك أحد األولويات القصوى ضمن توصياتنا".

https://arabi21.com/story/1284194/%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86-

%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-

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

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-

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

%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-

%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84#category_4 

https://arabi21.com/story/1284194/%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84#category_4
https://arabi21.com/story/1284194/%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84#category_4
https://arabi21.com/story/1284194/%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84#category_4
https://arabi21.com/story/1284194/%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84#category_4
https://arabi21.com/story/1284194/%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84#category_4
https://arabi21.com/story/1284194/%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84#category_4
https://arabi21.com/story/1284194/%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84#category_4


  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 10ــ 

 

 عاما 40االقتصاد البريطاني يشهد أكبر تراجع في  - 4

  - 2020 يونيوl 30   أبوظبي - وكاالت

، 2020في أوائل العام  1979يطاني بأكبر قدر منذ تقلص االقتصاد البر

إذ خفضت األسر إنفاقها، وفقا لبيانات رسمية تضمنت األيام القليلة األولى من 

 .إجراءات اإلغالق العام التي فُرضت بسبب تفشي فيروس كورونا

وقال مكتب اإلحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي اإلجمالي انخفض 

 .قارنة مع ربع السنة السابق بين يناير ومارسفي المئة م 2.2بنسبة 

وكان ذلك أقل من متوسط توقعات االقتصاديين في استطالع أجرته 

 .رويترز، والذي كان النخفاض نسبته اثنان في المئة

خطته  جونسون بوريس وفي وقت الحق الثالثاء، يعلن رئيس الوزراء

لتسريع تعافي االقتصاد البريطاني حيث سيتعهد بالتعجيل باستثمارات في 

 .(مليار دوالر 6.13البنية التحتية، بقيمة خمسة مليارات جنيه استرليني )

، هذا الشهر، أن االقتصاد البريطاني ربما المركزي إنجلترا بنك وذكر

، بعد أن أثراإلغالق 2020في المئة في النصف األول من  20تقلص بنسبة 

 .على معظم القطاعات في الفترة من أبريل إلى يونيو

هذا العام قد يكون األسوأ  االقتصادي الركود وأضاف البنك المركزي أن

 .منذ ثالثة قرون

تستند إلى بيانات نُشرت سابقا للربع  -وأظهرت أرقام نُشرت الثالثاء 

ارتفاعا في مدخرات األسر التي انهار إنفاقها بأكبر قدر نقدي منذ أن  -األول 

 .في الخمسينيات بدأ رصد اإلنفاق

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3+%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86&contentId=1357077
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A8%D9%86%D9%83+%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A&contentId=1357077
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A&contentId=1357077
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في المئة في الربع األول من  8.6وارتفعت نسبة مدخرات األسر إلى 

 .2019في المئة في نهاية  6.6العام، صعودا من 

وتوقع مكتب اإلحصاءات في السابق أن ينكمش االقتصاد البريطاني بنسبة 

في المئة في أبريل مقارنة مع مارس، غير أن  20.4غير مسبوقة تصل إلى 

 .المات التعافي ظهرت في اآلونة األخيرةبعض ع

وأشار المكتب إلى أن عجز ميزان المعامالت الجارية لبريطانيا زاد أكثر 

 .2020من المتوقع في األشهر الثالثة األولى من 

https://www.skynewsarabia.com/business/1357077-

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

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-

%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%94%D9%83%D8%A8%D8%B1-

%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-40-

%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7?q=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8

%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7

%D9%86%D9%8A&r=1360874 

 

هبوط األسعار إلى الصفر قد يتكرر.. هل اقتربت اللحظة التي  - 5

 سيصبح فيها النفط عبئاً على أصحابه؟

 AST 15/07/2020 00:43 :تم النشر ترجمة  عربي بوست

 هل يتكرر انهيار أسعار النفط إلى ما تحت الصفر؟/رويترز

والطلب ، تاجالتوقعات كانت دوماا بنقص اإلن :محتويات الموضوع

قد يغير طريقة  19-كوفيد،  سيناريوهان لمستقبل النفط، تضاعف خمس مرات

هل اقتربت لحظة ، ولكنَّ ركوب السيارات الخاصة قد يزيد،  استهالك النفط

 الصفر مجدداا؟

قاب واحدة من أكثر الفترات دراماتيكية في تاريخ صناعة النفط، في أع

https://www.skynewsarabia.com/business/1357077-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%94%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-40-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7?q=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A&r=1360874
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تتعافى الصناعة رويداا رويداا. شهد شهر مارس/آذار وشهر أبريل/نيسان 

تركيبةا ساّمة من الطلب المنخفض، والعرض المفرط، وسعة التخزين 

 .المحدودة، والمضاربة المالية الحادة، ما جعل األسعار تهبط ألقل من الصفر

مع أن المخاوف من حدوث موجة ثانية من اإلصابات بفيروس كورونا و

ال تزال مرتفعة، عاد الطلب على النفط لالرتفاع مرة أخرى، فيما صار 

 .األمريكية Foreign Policy العرض محكوماا، حسبما ورد في تقرير لمجلة

لكن ذلك ال يعني أن الصناعة تجاوزت الخطر. وعلى أي حال يعد أكبر 

ليس دورياا. و -في طبيعته-مصدٍر للشك بالنسبة لمنتجي النفط حالياا هيكلياا 

وهي اللحظة التي يصل -وفي واقع األمر ثمة شعور متزايد بأن ذروة النفط 

قد  -ل أن يشهد انخفاضاا هيكلياا عندها إنتاج النفط إلى أقصى مرحلة له قب

  .وصلت أخيراا 

 التوقعات كانت دوماا بنقص اإلنتاج

منذ خمسينيات القرن الماضي، كان هناك كثير من التوقعات بشأن نقص 

وشيك في النفط الخام. وقد ثبت أن هذه التوقعات كانت خاطئة باستمرار، نظراا 

ي الكمية الحقيقية لالحتياط إلى أن جميع التنبؤات مالت إلى التقليل من قدر

 .العالمي من النفط، وأيضاا قدرة التكنولوجيا على تجاوز العوائق المادية

واآلن، في ظّل جائحة فيروس كورونا التي يواجهها العالم، والتي تسرع 

فقد صارت االقتصادات أكثر حرصاا على البيئة -االتجاهات على ما يبدو 

ه الذروة على بعد ما ال يقل عن عقٍد من وبعد أن بدت هذ -وقلّت التنقالت

الزمان قبل حلول شهر فبراير/شباط، ربما تكسر الجائحة هذا القالب أخيراا. 

بيد أن ذروة النفط قد تأتي هذه المرة من ناحية الطلب وليس المعروض في 

األسواق. ويمكن لمثل هذا التغيير أن يشكل تحوالا من شّح نفطي ُمتصور إلى 

https://foreignpolicy.com/2020/07/13/peak-oil-pandemic-predictions/
https://foreignpolicy.com/2020/07/13/peak-oil-pandemic-predictions/
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قد تُدخل تحوالا جذرياا على هيكل سوق النفط، أكثر من ثورة وفرة نفطية 

 .الطاقة الصخرية ذاتها

 والطلب تضاعف خمس مرات

عاماا الماضية، ازداد الطلب على النفط بوتيرة تكاد ال  60على مدى الـ

تتوقف، حدث هذا أوالا في االقتصادات المتقدمة ثم في االقتصادات الناشئة. 

أضعاف نظيره  5صار الطلب العالمي على النفط حوالي وفي اللحظة الراهنة، 

. ففي الماضي، والسيما حتى انطلقت ثورة الغاز الصخري في 1960في عام 

الواليات المتحدة، تََمثَّل التحدي دائماا في كيفية تلبية الطلب المرتفع أمام 

ي ناإلمدادات الجامدة كما يبدو، والسيما عندما بدأ صعود نجم االقتصاد الصي

عاماا. غير أن عدداا من العوامل الهيكلية، حتى قبل  20المتعطش للطاقة قبل 

تفّشي فيروس كورونا، كان متوقعاا لها أن تشكل عبئاا على استهالك النفط، 

بدءاا من مكاسب كفاءة الطاقة في االقتصادات الناشئة، ومروراا بالتسويق 

ة ط السياسية االجتماعيالكبير للسيارات الكهربائية، ووصوالا إلى الضغو

 .لتقليل انبعاثات الكربون وكذلك انكماش العولمة

 

ولكن برغم اإلجماع واسع النطاق على أن مثل هذه االتجاهات قائمة 

بالفعل، كان هناك دائماا درجة عالية من الريبة بشأن توقيت وشكل منحنى 

اضات رالطلب على النفط. يمكن للتغيرات الصغيرة التي تطرأ على االفت

المتعلقة بالعوامل العديدة المسؤولة عن تحديد الطلب على النفط على المدى 

 -مثل نمو السكان، أو النشاط االقتصادي، أو التنقل، أو كفاءة الطاقة-الطويل 

 .أن تُنتج مسارات مختلفة اختالفاا شديداا 

  سيناريوهان لمستقبل النفط
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في العام الماضي  الوكالة الدولية للطاقة على سبيل المثال، نشرت

سيناريوهين محتملين للطلب طويل المدى على النفط. في سيناريو الوكالة 

حول التنمية المستدامة، الذي اعتمدت تنبؤاته على التشديد القوي على 

 ة جوهرية فيسياسات المناخ، كان المتوقع أن يبدأ انخفاض الطلب بصور

، ليصل إلى حوالي 2040بحلول  %30العقد القادم، وأن ينخفض بأكثر من 

 .مليون برميل يومياا  70

أما السيناريو اآلخر، الذي استند إلى السياسات الحالية، فقد ظل الطلب 

أعوام قادمة، قبل أن يستقر في العقد التالي نتيجة  10على النفط في حالة نمو لـ

لى استهالك الطاقة جراء التحول إلى استخدام الطاقة الضغط النزولي ع

الكهربائية، ويوازن هذا الضغط االستهالك األعلى للطاقة من جانب المناطق 

األفقر حول العالم. وبدون أدنى شك، في هذا السيناريو سوف يواصل العالم 

استهالك كمية كبيرة من النفط الخام حتى بعد الوصول إلى مستوى الثبات؛ 

مليون برميل يومياا، أي على مقربة من مستوى  100ي يبلغ حوالي الذ

 .االستهالك الحالي

  قد يغير طريقة استهالك النفط 19-كوفيد

بالنظر إلى تنوع سيناريوهات الطلب طويل المدى، رفضت الشركات في 

قد يغير ذلك  19-المعتاد النقاشات حول ذروة الطلب. غير أن مرض كوفيد

 .دائم سلوكيات األفراد واألولويات المجتمعية إذا تبّدلت بشكل

ويعدُّ التنقل العامل األول الذي يمكن أن يغير الحسابات، مع أن النشاط 

السياحي يرجح أن ينتعش ويعود إلى مستويات ما قبل األزمة خالل عامين، 

والسيما إذا ُعثر على لقاح لفيروس كورونا، قد تقلل ترتيبات العمل عن بعد 

ألميال التي يقطعها الموظفون في المواصالت. وبحسب ماليين ا

https://www.iea.org/reports/oil-2019
https://www.iea.org/reports/oil-2019
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، يمكن ألكثر من ربع الوظائف في منطقة اليورو أن تُؤدى التقديرات بعض

من المنزل، وإن كان هذا على األقل نظرياا. وتنطبق تقديرات مماثلة على 

ي أوروبا، يتجاوز متوسط األميال المقطوعة للذهاب الواليات المتحدة كذلك. ف

 11أميال، بينما يتجاوز المتوسط في الواليات المتحدة  9إلى العمل حاجز الـ

ميالا. ومن ثم يمكن تخيل كمية الوقود التي يمكن توفيرها إذا توقف ماليين 

 .األشخاص عن ركوب المواصالت للذهاب إلى العمل

إلى انخفاض كبير في  19-رض كوفيدعالوة على ذلك، قد يؤدي م

رحالت العمل وتعويضها بالمؤتمرات عبر الفيديو، التي لن توفر التكاليف 

التشغيلية فحسب، بل يمكن كذلك أن تستتبعها مكاسب إنتاجية بفضل قضاء 

وقت أطول في العمل ووقت أقصر في الرحالت الجوية. بل إن بعض 

لى ليل التعرض للصدمات التي تؤثر عاألنشطة الصناعية يمكن أن تُستعاد لتق

الشركاء التجاريين الموجودين في أماكن أخرى حول العالم، والسيما من أجل 

إنتاج البضائع في القطاعات الحساسة، مثل قطاعي الصحة واألمن الوطني. 

إذ إن شّح أقنعة الوجه، التي تُنتج بصورة أساسية في الصين، خالل األيام 

لم تقتصر آثاره على إجبار الحكومات على إيجاد موردين األولى من الجائحة، 

جدد، بل وأيضاا شجعت فجأة على تحول بعض الشركات المحلية إلى منتجي 

أقنعة. والتكنولوجيا الرقمية الجديدة التي تميل إلى خفض االعتماد على العمال 

ذوي المهارات المنخفضة، سوف تنخفض حوافزها المقدمة إلى الشركات 

إنتاجها حول العالم إلى شرائح. والثورة الصناعية الرابعة قد تضغط لتقطع 

 .بدرجة كبيرة طول سالسل األنشطة المضيفة للقيمة حول العالم

الذي نتج عن -وفي النهاية، قد يمثل األثر اإليجابي على جودة الهواء 

حافزاا للسلوكيات المراعية للبيئة في المستقبل. في أبريل/نيسان،  -اإلغالق

https://www.nber.org/papers/w26948
https://www.nber.org/papers/w26948
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مليارات شخص حول العالم في منازلهم، انخفض  4عندما حوصر حوالي 

التلوث فجأةا في جميع أنحاء العالم، ما يقترح على صناع السياسة اتجاهاا 

واضحاا نحو السعي الجاد من أجل خفض انبعاثات الكربون. ويمكن أن يضغط 

المصوتون في هذا االتجاه. بوضوح ال يكمن الحل في إغالق قطاعات 

قتصادية كاملة، لكن الحكومات يمكنها أن تدخل حوافز ضريبية تحّث ا

الشركات على االعتماد على ترتيبات أكثر مرونة بالنسبة للوظائف التي يمكن 

أن تُؤدى عن بعد، فضالا عن أن طرق الدراجات التي ُشيدت في المدن 

 .دائم لالرئيسية لتقليل استخدام المواصالت العامة يمكن أن تظل كما هي بشك

قد تحمل كل هذه التغيرات السلوكية أثراا كبيراا على الطلب على النفط. 

من الطلب على النفط الخام  %80في الواليات المتحدة، يخصص حوالي 

للمواد المرتبطة بالوقود: الوقود البترولي، أو وقود الديزل، أو الوقود النفاث. 

 5الطلب اليومي على النفط بـوسوف يكون كافياا أن نشهد انخفاضاا دائماا في 

عن مستويات الطلب العالمي قبل  %5ماليين برميل )أي انخفاض بنسبة 

فيروس كورونا(، بسبب تغير عادات المواصالت، ما يجبر على حدوث 

تعديالت عنيفة في العرض. دعونا ال ننسى أن روسيا والسعودية خاضتا 

ة أوبك بلس االتفاق حرب أسعار في مارس/آذار، بسبب عدم اعتزام مجموع

على خفض اإلنتاج بمليوني برميل يومياا فقط، وهي حرب لم تقتصر نتيجتها 

 .على انهيار أسعار النفط وحسب، بل واألسواق المالية من الناحية األعمّ 

 ولكنَّ ركوب السيارات الخاصة قد يزيد

ى دال أحد يعرف ما إذا كانت ذروة الطلب قريبةا أم ال، فعلى األقل في الم

القصير قد تتسبب األزمة الصحية في زيادة استهالك النفط في واقع األمر إذا 

تجنّب الناس ركوب المواصالت العام لتجنّب العدوى. فقد أظهر استبيان في 
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، أن ركوب الحافالت ومترو Ipsos الصين أجرته شركة بحوث السوق

، غير أن ركوب السيارات الخاصة تضاعفت %57األنفاق انخفض بنسبة 

 .نسبته

ومع ذلك، على عكس ما كان يحدث في الماضي، تأخذ شركات الطاقة 

وف ، سالوكالة الدولية للطاقة سيناريو ذروة الطلب على محمل الجد. بحسب

تؤدي هذه الشكوك، مقترنة بالخسائر االقتصادية التي تسبب فيها الركود 

في  %30الحالي، إلى تقليص االستثمارات العالمية المرتبطة بالطاقة بنسبة 

 خفض . يحرص المنتجون األمريكيون على وجه الخصوص على2020عام 

خططهم االستثمارية ألنهم بحاجة إلى أن يصل السعر المرجعي لخام غرب 

دوالراا للبرميل، ليغطوا تكاليف تشغيل حقول نفط  50تكساس الوسيط إلى 

 .جديدة

 هل اقتربت لحظة الصفر مجدداا؟

وعلى صعيد السوق، سوف تكون اآلثار السعرية كبيرة. يصل متوسط 

شهراا. وفي ظل التقليص الجزئي في  18يكي عمر آبار النفط الصخري األمر

نشاط التنقيب في اآلبار الجديدة، قد تأخذ األسعار اتجاهاا تصاعدياا بحلول 

، فحينها يحتمل أن يقل اإلنتاج في أمريكا الشمالية نتيجة قلة االستثمار. 2022

ولكن على المدى الطويل، قد تذهب االتجاهات في الطريق المعاكس. ففي 

االت القصوى التي تتضمن انخفاضاا سريعاا في الطلب على النفط، إحدى الح

مثلما ارتأى سيناريو التنمية المستدامة الخاص بالوكالة الدولية للطاقة، سوف 

تهبط األسعار ما يخلق بيئة شديدة التنافسية لن يبقى فيها إال المنتجون األكفأ 

ورة مريكية بالضرمن ناحية التكلفة؛ ولن تكون شركات النفط الصخري األ

من بينهم. بعبارة أخرى، في غياب التوترات الجيوسياسية الكبرى، قد يتخذ 

https://www.iea.org/commentaries/working-from-home-can-save-energy-and-reduce-emissions-but-how-much
https://www.iea.org/reports/oil-market-report-may-2020
https://www.iea.org/reports/oil-market-report-may-2020
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 (U) منحنى أسعار النفط على مدى األعوام الخمسة القادمة شكل حرف

دوالراا  40دوالراا للبرميل، ثم تنخفض إلى  60مقلوب: لتصل في البداية إلى 

ى منافسة شرسة للحصول عل للبرميل. لن يقتصر األمر على تنافس البالد

حصص من السوق المنكمش، بل يمكن أن تتحول سياسات المنطقة؛ نظراا 

 .إلى أن عديداا من برامج الرفاه السخية سوف تنخفض انخفاضاا كبيراا 

بكل وضوح، ليست التغيرات الكبيرة في اقتصاد الطاقة شيئاا يمكن أن 

ّرع من العملية. قد يس 19-يحدث بين عشية وضحاها، لكن مرض كوفيد

 -مثلما حدث في مارس/آذار-وعندما تنخفض أسعار النفط ألقل من الصفر 

 .قد يكتشف المنتجون أن أكبر أصولهم يشكل ديناا على كواهلهم

https://arabicpost.net/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-

%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d8%a9/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7

%d8%aa/2020/07/15/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-

%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%b7/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://arabicpost.net/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d8%a9/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa/2020/07/15/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%b7/
https://arabicpost.net/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d8%a9/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa/2020/07/15/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%b7/
https://arabicpost.net/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d8%a9/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa/2020/07/15/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%b7/
https://arabicpost.net/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d8%a9/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa/2020/07/15/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%b7/
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 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية:  -انياا ث

6 - UNCTAD and partners make progress on 

measuring illicit financial flows 

 31 October 2019 

Quantifying the total value of illicit flows that are draining 

resources for development is a key step in tackling them. 

Illicit financial flows threaten countries’ ability to achieve the 

Sustainable Development Goals (SDGs). As these flows are 

intended to be hidden, measuring them is extremely difficult. 

UNCTAD has worked with the United Nations Economic 

Commission for Africa (UNECA) and the United Nations Office on 

Drugs and Crime (UNODC) over the past 18 months to prepare a 

methodological approach for the measurement of the flows to 

address SDG indicator 16.4.1. 

The indicator attempts to measure the total value of inward and 

outward illicit financial flows as part of efforts to significantly 

reduce them to unleash resources for SDGs. 

UNCTAD’s head of statistics and information, Steve MacFeely, 

and UNODC’s chief of research and trend analysis, Angela Me, 

presented the inter-agency work done so far at the 10th meeting of 

the Inter-Agency and Expert Group on SDG indicators (IAEG-

SDGs) on 22 October in Addis Ababa, Ethiopia. 
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Country-level: Allows to measure the flows at the level of 

countries (in line with the agreed ‘data flows’ approach adopted for 

the SDG indicator framework). 

Compatible: Aligned to established concepts and standards from 

economics and accounting (national accounts and balance of 

payments). 

MacFeely and Me also stressed that UNCTAD, UNECA and 

UNODC have undertaken a wide consultation, including two expert 

group meetings, that comprised academics, private sector, NGO and 

international organization experts. 

They also explained how a task force comprising the three UN 

agencies as well as the International Monetary Fund (IMF), 

Eurostat, the Organisation for Economic Co-operation and 

Development and national statistical offices (NSOs) from Europe, 
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Latin America, Asia and Africa have worked to develop and refine 

the methodology. 

This work was also presented at the International Statistical 

Institute World Congress in Kuala Lumpur, in August 2019, and will 

be presented at the IMF statistical committee meeting in 

Washington in November 2019. 

The next steps are the development of training modules, 

followed by pilot testing in Latin America, African (and later Asian) 

volunteer countries. 

Conceptually clear indicator 

Based on the discussion, the IAEG-SDG voted to elevate 

indicator 16.4.1 to Tier 2 status, meaning the indicator is 

conceptually clear, has an internationally established methodology 

and standards, but data are not regularly produced by countries. 

Co-chair of the IAEG-SDGs, Viveka Palm, 

from Sweden, commended all agencies involved on their work but 

noted that “considerable work remains to be done.” 

Nevertheless, she expressed satisfaction with the conceptual and 

methodological approach adopted.   

Director-General of the National Bureau of Statistics in 

Tanzania, Albina Chuwa, expressed delight “that so many African 

countries are participating in such an important project,” noting that 

this is “a key issue for Africa.”  

Graduation to Tier 2 status is an important step for the joint 

project by UNCTAD, UNECA and UNODC, as prior to this, no 
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agreed methodology existed. Nor has there ever been an attempt to 

bundle all illegal markets together: theft-type activities and 

terrorism financing; corruption; and illicit tax and commercial 

practices. 

Endorsement from the IAEG-SDG means that chief statisticians 

from NSOs all around the world are satisfied with the approach 

being adopted by UNCTAD, UNECA and UNODC. 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2222 

 

7 - Introducing the challenges of measuring Illicit 

Financial Flows to the International Statistical Community 

 02 October 2019 

At the World Statistics Congress in Kuala Lumpur, UNCTAD 

held a session entitled “Multinational profit shifting and illicit 

financial flows – can we measure them?”. 

 “Financial flows related to profit shifting take an increasing 

share of global financial activity. These flows can no longer be 

ignored in economic statistics” said Mr. Fernando Cantu, Senior 

Statistician at UNCTAD who chaired the session. 

Related link: Session on “Multinational profit shifting and illicit 

financial flows – can we measure them?” 

This viewpoint was echoed by Ms. Mary Everett, Senior Adviser 

at the Irish Central Bank, who considered that “the increasing 

integration of the global economy implies a growing tension 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2222
https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2265
https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2265
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between economic activity and its measurement”. She continued by 

noting that national policy makers face serious difficulties when 

national statistics reflect the global rearrangements of multinational 

enterprises rather than the domestic reality of people living in the 

country. 

 Mr. Fernando Cantu, Senior Statistician at UNCTAD 

 “The major impacts of even minor organizational changes by 

large multinational enterprises on official statistics are alarming” 

said Mr. Peter van de Ven, Head of National Accounts at the OECD. 

The large impact of tax and profit optimization raises the question if 

GDP and many other key economic statistics are still valid as 

measures of domestic activity. 

“What would financial flows look like if we could separate 

profits shifting from other financial flows?” asked Mr. Tjeerd 

Jellema, Adviser at the European Central Bank. The following 

tables which show the top-10 countries measured by GDP per capita 

and the stock of inward FDI illustrate the difficulty of knowing 

exactly how much key economic statistics actually reflect global 

arrangements of MNEs rather than domestic realities. 

 

Mr. Peter van de Ven, Head of National Accounts at the OECD 

The debate underlined the urgent need for better and more 

detailed statistics on the global activities of multinationals. 

Unofficial estimates are showing huge profit shifting flows that may 

affect all key economic statistics, including GDP. The size of the 
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impact depends on the country and its role in the global value chain, 

as well as the ability of the country to capture the activities of 

multinationals. 

Whatever the country, statisticians will need to come together to 

arrive at better international consistency and develop additional 

statistics on the domestic economy. Work is well under way. 

These efforts also contribute to the 2030 Agenda. To this end, a 

joint task force of UNCTAD and the United Nations Office on 

Drugs and Crime (UNODC) is working with experts from statistical 

offices, customs and tax authorities, jointly with Eurostat, IMF, 

OECD, UNECA and UN Statistics Division. 

The task force met on 16-17 July 2019 in Geneva to discuss 

statistical definitions and methodologies to measure SDG indicator 

16.4.1 on illicit financial flows (for more 

information: https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meet

ingid=2218). The proposal on the statistical methodology will be 

presented by end-2019 for consultation and then for approval by 

Chief Statisticians at the UN Statistical Commission. 

 

 

 

 

 

 

 

https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2218
https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2218
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Table 1. Top-10 countries measured by gross domestic product per capita, 2018 

 

 

Table 2. Top-10 countries measured by the stock of inward FDI as a ratio to 

GDP, 2018 

 

Source: UNCTADStat at https://unctadstat.unctad.or 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2206 

https://unctadstat.unctad.org/
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2206
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8 - COVID-19 triggers marked decline in global trade, 

new data shows 

 13 May 2020 

The coronavirus pandemic led to a 3% drop in global trade 

values in the first quarter of 2020. The downturn is expected to 

accelerate in the second quarter, according to UNCTAD forecasts, 

which project a quarter-on-quarter decline of 27%. 

Global trade values fell 3% in the first quarter of 2020 

An estimated quarter-on-quarter decline of 27% is expected in 

the second quarter 

Commodity prices fell by a record 20% in March, driven by 

steep drops in oil prices 

The coronavirus pandemic cut global trade values by 3% in the 

first quarter of this year, according to the latest UNCTAD data 

published in a joint report by 36 international organizations. 

The downturn is expected to accelerate in the second quarter, 

with global trade projected to record a quarter-on-quarter decline of 

27%, according to the report by the Committee for the Coordination 

of Statistical Activities (CCSA). 

The report is a product of cooperation between the international 

statistics community and national statistical offices and systems 

around the world, coordinated by UNCTAD. 

“Everywhere governments are pressed to make post-COVID-19 

recovery decisions with long-lasting consequences,” UNCTAD 

https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/covid19-report-ccsa.pdf
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Secretary-General Mukhisa Kituyi said. 

“Those decisions should be informed by the best available 

information and data. I’m proud that UNCTAD has played a central 

role in bringing so many international organizations together to 

compile valuable facts and figures to support the response to the 

pandemic.” 

 

According to the report, the drop in global trade is accompanied 

by marked decreases in commodity prices, which have fallen 

precipitously since December last year. 

UNCTAD's free market commodity price index (FMCPI), 

which measures the price movements of primary commodities 

exported by developing economies, lost 1.2% of its value in January, 

8.5% in February and a whopping 20.4% in March. 

Plummeting fuel prices were the main driver of the steep 

decline, plunging 33.2% in March, while prices of minerals, ores, 

metals, food and agricultural raw materials tumbled by less than 4%. 

The more than 20% fall in commodity prices in March was a 

https://unctad.org/en/Pages/Publications/Commodity-Price-Bulletin.aspx
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record in the history of the FMCPI. By comparison, during the 

global financial crisis of 2008, the maximum month-on-month 

decrease was 18.6%. 

At that time, the descent lasted six months. Worryingly, the 

duration and overall strength of the current downward trend in 

commodity prices and global trade remain uncertain. 

Before the COVID-19 pandemic sent international commerce 

into a tailspin, global merchandise trade volumes and values were 

showing modest signs of recovery since late 2019. 

Situation changing rapidly 

The UNCTAD nowcasts featured in the report incorporate a 

wide variety of data sources, capturing diverse determinants and 

indicators of trade, but the situation is changing rapidly. 

“In this time of crisis, we are putting out the facts as we know 

them today. We’ll continue monitoring the global trade landscape as 

it evolves,” said UNCTAD's chief statistician, Steve MacFeely. 

“I’m delighted the international statistical community could step 

up, mobilize quickly and publish such a useful and fascinating 

report. It was a great honour for UNCTAD to lead this endeavour.” 

Next, UNCTAD will release a new monthly trade nowcast, 

which will provide quarterly nowcasts for merchandise trade. 

It is also revamping its existing Trade-in-Services bulletin that 

monitors the latest trends in global trade in services. Future editions 

will include a nowcast for the latest quarter. 

 

https://unctad.org/en/Pages/Publications/Statistics-on-Trade-in-Services.aspx
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Global merchandise trade values 

(Growth rate over previous quarter, seasonally adj. series) 

 

Note: Shaded area indicates UNCTAD nowcasts 

  

Evolution of trade value nowcasts with new data, first quarter of 2020 

(Growth rate over previous quarter, seasonally adj. series) 

 

 https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2369 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2369
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9 - Tanieją domy na Wyspach 

Gabriel Uryniuk 01.07.2020 

Czerwcowy spadek cen nieruchomości mieszkalnych w Wielkiej 

Brytanii sprawił, że stały się one tańsze niż przed rokiem, co zdarza 

się po raz pierwszy od 2012 r. 

Według danych brytyjskiego towarzystwa budowlanego 

Nationwide Building Society ceny domów zmalały w czerwcu o 

kolejne 1,4 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca, po tym jak 

w maju spadły o rekordowe 1,7 proc. Tak wyraźne załamanie 

spowodowało, że także roczna zmiana cen stała się ujemna – w 

czerwcu nieruchomości były tańsze o 0,1 proc. niż w analogicznym 

miesiącu przed rokiem. Ostatni raz taka sytuacja wystąpiła w 2012 

r. Przeciętna cena domu na Wyspach to teraz 216,4 tys. funtów, czyli 

niespełna 1,07 mln zł. 

– Nic dziwnego, że wzrost cen nieruchomości wyhamował, jeśli 

weźmie się pod uwagę skalę szoku gospodarczego wywołanego 

pandemią. Spowolnienie aktywności na rynku mieszkaniowym 

wynika z dramatycznego spadku produkcji przemysłowej w marcu i 

kwietniu o odpowiednio 8,2 proc. i 24,4 proc. oraz z 

wprowadzonego lockdownu – stwierdził główny ekonomista NBS 

Robert Gardner. Jego zdaniem łagodzenie reżimu sanitarnego 

spowoduje stopniowy wzrost aktywności na rynku mieszkaniowym, 

jednak będzie ona niższa, niż przed pandemią. – Średnioterminowe 

prognozy dla rynku mieszkaniowego nadal są niepewne. Wiele 

będzie zależeć od wyników pozostałych sektorów gospodarki oraz 
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dalszej ewolucji pandemii – podsumował Gardner. 

Zdaniem Jeremego Leafa, byłego przewodniczącego Royal 

Institution of Chartered Surveyors, ceny domów są na obecnych 

poziomach, ponieważ z powodu niepewnej sytuacji gospodarczej 

spada liczba chętnych na zakup nieruchomości. – Już jednak 

zauważa się klientów, którzy wyłamują się z tego trendu, i zachęceni 

niskimi stopami procentowymi, decydują się na kupno lokalu – 

podsumował Leaf. Według danych rządowych na koniec marca 

roczna zmiana cen nieruchomości wynosiła 2,1 proc. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: rp.pl 

https://www.rp.pl/Nieruchomosci/200709950-Tanieja-domy-na-

Wyspach.html 
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 االقتصادات العربية: -ثالثاا 

 تبون يعلن خطته إلنعاش االقتصاد الجزائري - 10

  2020يوليو  08األربعاء،   وكاالت -الجزائر 

أعلنت الجزائر مالمح خطتها إلنعاش االقتصاد، عبر استثمار أكبر في 

الموارد المتاحة، وترشيد اإلنفاق العام، وإجراء تكييف للنصوص القانونية 

 صة بالممارسات االقتصادية.الخا

وشهدت األشهر األولى لرئاسة عبد المجيد تبون للجزائر، أزمة اقتصادية 

 كبيرة، بفعل انهيار أسعار النفط، وتداعيات فيروس كورونا.

وعقد تبون، أمس الثالثاء، جلسة عمل مع رئيس الوزراء عبد العزيز 

التجارة والفالحة، جراد، ووزراء المالية والطاقة والصناعة والمناجم و

 وكاتب الدول المكلف باالستشراف )التخطيط(، بحسب بيان للرئاسة.

وأوضح البيان أنه سيتم عرض خطة اإلنعاش االقتصادي بكامل تفاصيلها 

 على مجلس الوزراء في اجتماعاته القادمة.

وأضاف أن تبون أعلن أن "الخطة النهائية لإلنعاش االقتصادي 

كل الفاعلين االقتصاديين الجزائريين، بعد  واالجتماعي ستعرض على

 اعتمادها من طرف مجلس الوزراء كخارطة طريق مرفقة بآجال تطبيقها".

وأفاد البيان الرئاسي بأن خطة اإلنعاش االقتصادي يجب أن تحافظ على 

الطابع االجتماعي للدولة، وصيانة القدرة الشرائية للمواطن، وخاصة الطبقة 

 الهشة.

ن أعضاء الحكومة الحاضرين في االجتماع تقليص النفقات وطلب تبون م

غير الضرورية على المدى القصير، وزيادة وتشجيع اإلنتاج المحلي، وتشديد 
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 محاربة التهرب الضريبي والتبذير.

كما أنه طلب من الحكومة التصدي بقوة لـ "المال الفاسد"، الذي يحاول 

ذري، الذي انطلق بعد انتخابه أصحابه استعماله لعرقلة عملية التغيير الج

 كانون األول/ديسمبر الماضي، وفق البيان. 12رئيسا، في 

وتتضمن خارطة الطريق كذلك استثمارا أكبر للثروات الطبيعية، ومنها 

 المناجم.

وكان الرئيس الجزائري، اضطر الشهر الماضي، إلى إجراء تعديل 

 ده والعالم.حكومي، على وقع األزمة االقتصادية، التي ضربت بال

وخيّمت ظالل األزمة االقتصادية على التعديل الحكومي األول من خالل 

 تغيير وزراء قطاعات حساسة مثل الطاقة والمالية.

وشمل التعديل الحكومي في عمومه ست وزارات، أبرزها وزارتا الطاقة 

التي أسندت للوزير السابق عبد المجيد عطار ووزارة المالية التي كانت من 

ب محافظ بنك الجزائر السابق أيمن عبد الرحمن، في حين تم استحداث نصي

وزارة لالنتقال الطاقوي وضع على رأسها وزير التعليم العالي في نفس 

 الحكومة شمس الدين شيتور.

وعرفت الحكومة تغييرا في وظائف الوزارات وهيكلتها، فقد تم الفصل 

ير االستشراف بشير بين وزارتي الصناعة والمناجم، في حين أقيل وز

 مصيطفى من منصبه واستحدث وزارة القتصاد المعرفة.

https://arabi21.com/story/1284161/%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-

%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%AA%D9%87-

%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-

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

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A#category_4 

 

https://arabi21.com/story/1284161/%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A#category_4
https://arabi21.com/story/1284161/%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A#category_4
https://arabi21.com/story/1284161/%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A#category_4
https://arabi21.com/story/1284161/%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A#category_4
https://arabi21.com/story/1284161/%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A#category_4
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 األردن يبحث تجاوز التحديات في العالقات التجارية مع تركيا - 11

  2020يوليو  07الثالثاء،   األناضول -عمان 

الكباريتي: سفارة تركيا في األردن ستعمل على تشجيع الشركات التركية 

 أرشيفية -تعزيز تواجدها باألردن وتوسيع استثماراتهال

أعلنت غرفة تجارة األردن، الثالثاء، أنها تبحث مع الجانب التركي كيفية 

 تجاوز التحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا على عالقاتهما التجارية.

وأكدت أنها تبحث عن زيادة االستثمارات التركية في المملكة، عبر 

شركات وأصحاب األعمال األتراك لالستثمار في القطاعات تشجيع ال

 االقتصادية، من خالل شراكات ثنائية مع القطاع الخاص األردني.

وقال رئيس الغرفة نائل الكباريتي، في بيان، الثالثاء، إنه بحث مع السفير 

التركي إسماعيل أراماز، آليات التعاون االقتصادي بين البلدين وكيفية تجاوز 

 ديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا على عالقاتهما التجارية.التح

وتطورت العالقات التجارية واالقتصادية بين البلدين خالل السنوات 

الماضية، مع زيادة تنافسية السلع التركية مع السلع األجنبية األخرى في 

 السوق األردنية.

ألردن لة بين اوأكد الكباريتي، على ضرورة توسيع قاعدة السلع المتباد

وتركيا، وبخاصة لجهة الصادرات األردنية التي ما زالت محصورة بمنتجات 

 معينة.

وأبدى السفير "أراماز" استعداد بالده البحث عن سبل جديدة للتعاون 

االقتصادي المشترك، وتعزيز التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص 

 وشركات البلدين.
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مل على تشجيع الشركات التركية، وقال: "سفارة تركيا في األردن ستع

 لتعزيز تواجدها باألردن وتوسيع استثماراتها".

، ما يقارب 2019وبلغت صادرات المملكة إلى تركيا خالل العام الماضي 

مليون دوالر،  821مليون دوالر، مقابل مستوردات بلغت قيمتها  49الـ

 بحسب إحصائيات الغرفة.

 https://arabi21.com/story/1284053/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%8

6-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-

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

%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7#category_4 

 

 وزير مالية األردن: القروض الجديدة شهادة ثقة القتصادنا - 12

  2020يوليو  09الخميس،   رويترز -عمان 

مليار دوالر من سوق السندات  1.75العسعس: المملكة نجحت في جمع 

 جيتي -الدولية

اعتبر وزير المالية األردني، محمد العسعس، أن حصول الحكومة على 

 قروض جديدة هي بمثابة شهادة ثقة لالقتصاد األردني.

مليار دوالر من سوق السندات  1.75وقال إن نجاح المملكة في جمع 

األسبوع الماضي، يخفف الضغط على االقتصاد، ويمهد الطريق  الدولية،

 لتعاف أسرع من تأثير جائحة فيروس كورونا.

وجمعت المملكة األموال من إصدار سندات دولية على شريحتين بقيمة 

مليار  1.25بالمئة ألجل خمس سنوات، و 4.95مليون دوالر بعائد  500

https://arabi21.com/story/1284053/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7#category_4
https://arabi21.com/story/1284053/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7#category_4
https://arabi21.com/story/1284053/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7#category_4
https://arabi21.com/story/1284053/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7#category_4
https://arabi21.com/story/1284053/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7#category_4
https://arabi21.com/story/1284053/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7#category_4
https://arabi21.com/story/1284053/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7#category_4
https://arabi21.com/story/1284053/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7#category_4
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، وفاقت طلبات االكتتاب في بالمئة ألجل عشر سنوات 5.85دوالر بعائد 

مرة، بعد أن استقطبت عروضا بقيمة تزيد  6.25اإلصدار المعروض بواقع 

 مليار دوالر. 6.25على 

 200وقال العسعس إن اإلقبال القوي للمستثمرين من ما يزيد على 

 25بالمئة من السوق األمريكية، و 35مؤسسة وشركة استثمارية كبرى، 

دة، والباقي من مناطق أخرى ومستثمرين آسيويين، بالمئة من المملكة المتح

 يعكس الثقة في قدرة االقتصاد األردني على التعافي.

وأوضح أن اقتراض الدين من الخارج سيساهم في تخفيف الضغوط على 

السيولة داخل النظام المصرفي المحلي، وتحرير المزيد من األموال إلقراض 

 الشركات واألفراد.

يين أن األردن سيضخ سيولة، ولن يزاحم القطاع وأكد العسعس للصحف

 الخاص، وإن الهدف األساسي هو رفع النمو.

وأضاف أن هناك مؤشرات على أن االقتصاد قد ينتعش مجددا بقوة العام 

بالمئة منذ بداية العام الجاري،  3.4القادم من انكماش حاد يُقدر عند نحو 

آلونة األخيرة قد تحسن مشيرا إلى أن إعادة فتح أنشطة الشركات في ا

 التوقعات.

وقال العسعس إن سعر الفائدة المنخفض نسبيا الذي تمكن األردن من 

تدبيره، مقارنة مع بقية جهات اإلصدار السيادية في المنطقة، وفر للخزانة 

عشرات الماليين من الدوالرات، ما يساعد المملكة على إدارة خدمة ديونها 

 دعم االستقرار المالي والنقدي.على نحو أفضل، موضحا أنه سي

مليار  1.25وسيذهب القدر األكبر من حصيلة البيع لسداد سندات بقيمة 

دوالر تُستحق في أكتوبر/ تشرين األول القادم، لكنها تسمح أيضا للحكومة 
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 بسداد ديون متراكمة لمقاولين.

يار مل 1.4وقال وزير المالية إن الحكومة تهدف لسداد قرابة مليار دينار )

مليون دينار  300دوالر( من الدين المحلي الُمستحق بحلول نهاية العام، و

 أخرى مستحقة للمقاولين والمستشفيات وشركات الطاقة.

وقال الوزير إن الهدف هو تحسين قدرة االقتصاد األردني والقطاع 

 .19-الخاص على تجاوز الضربات السلبية التي شكلها كوفيد

https://arabi21.com/story/1284562/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-

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

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

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-

%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AB%D9%82%D8%A9-

%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7#category

_4 
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فرض تدابير إغالق بسبب مع إعادة فتح مطار بيروت جزئيا عقب 

فيروس كورونا المستجد قبل ثالثة أشهر، تأمل الحكومة في عودة آالف 

المغتربين اللبنانيين خالل فصل الصيف، وجلب دوالراتهم الضرورية لدعم 

 .االقتصاد المنهار

 -كانوا يرسلون أموالهم إلى وطنهم لسنوات  –لكن رجال أعمال لبنانيين 

 .داد للقيام بذلك هذا العامقد ال يكونون على استع

ويشعر كثيرون بالذعر من تعامل النخبة الحاكمة مع االنهيار االقتصادي 

جز المحلية التي تحت البنوك ، والغضب منلبنان والمالي غير المسبوق في

https://arabi21.com/story/1284562/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7#category_4
https://arabi21.com/story/1284562/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7#category_4
https://arabi21.com/story/1284562/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7#category_4
https://arabi21.com/story/1284562/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7#category_4
https://arabi21.com/story/1284562/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7#category_4
https://arabi21.com/story/1284562/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7#category_4
https://arabi21.com/story/1284562/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7#category_4
https://arabi21.com/story/1284562/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7#category_4
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86&contentId=1357339
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86&contentId=1357339
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83&contentId=1357339
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ولذلك توقف البعض عن إرسال األموال، باستثناء  .ودائعهم الدوالرية كرهينة

 .مبالغ صغيرة إلعالة أسرهم

السابقة. ويقتصر عدد  الطيران حركة فقط من %10بة وفتح المطار بنس

 .راكب يوميا 2000رحلة بمعدل  20الرحالت اليومية على 

ول المسؤولون على عودة الحركة السياحية إلى البالد مع اتخاذ هذا ويع

لكن مسافرين اشتكوا من أسعار بطاقات السفر المرتفعة، بحسب . اإلجراء

 .مراسل سكاي نيوز عربية

في المقابل، يفكر آخرون في قطع العالقات تماما مع دولة يصفونها 

 ".بـ"الفاسدة"، ويقولون إنها "سرقت مستقبلهم

لوكالة  1997ال حسن فضل هللا، الذي يعيش في الخارج منذ عام وق

إذا كنت لبنانيا تفكر في زيارة بلدك هذا الصيف، فستفكر في : "أسوشيتدبرس

إحضار ما تحتاج إلى إنفاقه فقط أثناء وجودك هناك، وعدم إحضار قرش 

وأضاف "أشك في أن أي شخص يفكر في االستثمار  ."واحد إضافي

 ."، خاصة عندما تعلم أن المتلقي ال يستحق هذه المساعدةاالقتصاد في

والعيش الكريم، يعاني لبنان اآلن  الحرة السوق فبعد أن كان منارة لنمو

 .في تاريخه الحديث اقتصادية أزمة من أسوأ

من قيمتها مقابل الدوالر في السوق  ٪80فقد فقدت العملة المحلية حوالي 

 .السوداء منذ أكتوبر الماضي، وال تزال تتدهور يوميا

تحويالت وفرضت البنوك قواعد صارمة على عمليات السحب، وال

 .للدوالر األميركي

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، وعاشت شركات وأسر حالة من 

 .الفوضى، واختفت الرواتب والمدخرات بسرعة، وارتفعت معدالت البطالة

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&contentId=1357339
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF&contentId=1357339
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF&contentId=1357339
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9&contentId=1357339
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9&contentId=1357339


  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 39ــ 

، انفجر اإلحباط العام وتحول إلى احتجاجات حيث 2019وفي أكتوبر 

 إلى االنزالق نمحللو ويخشى. طالب المتظاهرون برحيل القيادة بأكملها

 .الطائفية والتوترات الفقر تصاعد وسط العنف،

بشأن خطة إنقاذ بسبب عدم  الدولي النقد صندوق وتعثرت المحادثات مع

 .القدرة على تنفيذ تعهدات بمكافحة الفساد، وتنفيذ إصالحات

 الخارج في اللبنانيون

ولسنوات، ساعد ماليين اللبنانيين في الخارج في الحفاظ على اقتصاد 

 المحلي الناتج في المئة من 12.5بالدهم، عن طريق إرسال حواالت بلغت 

 .اإلجمالي

فقد . إنقاذ لبنان مرة أخرىواآلن، يطلب منهم السياسيون المجيء، و

 ".، الثالثاء، إلى القدوم للبالد بـ"الدوالردياب حسان دعاهم رئيس الوزراء

، كل عائلة مغتربة اللبنانية القوات حزب ، زعيمجعجع سمير فيما اقترح

 .دوالر شهريا لدرء الجوع 200في الخارج إلى "تبني عائلة في لبنان" مقابل 

وأثار أحد نواب البرلمان حالة من الغضب بقوله إن لبنان أصبح اآلن 

رخيصا"، وذلك بسبب محاولته جذب المغتربين والسياح بعد انهيار "

 .لكن زيارات الوطن هو تقليد صيفي للمغتربين في لبنان. العملة

ويتوقع نبيل بو منصف، رئيس تحرير صحيفة النهار اللبنانية، زيارة عدد 

 لمحدود للغاية من اللبنانيين، وأن أي أموال سيجلبونها سيحتفظ بها أقاربهم مث

 ."الذهب"، بدال من ضخها في االقتصاد

وقال: "إن اللبنانيين يتعرضون لسرقة منهجية ومنظمة من قبل الطبقة 

الحاكمة والمصارف على أساس يومي. لذلك، ال أحد يريد المساهمة في هذه 

 ".الدورة بعد اآلن

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A&contentId=1357339
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A&contentId=1357339
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A&contentId=1357339
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8&contentId=1357339
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1+%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9&contentId=1357339
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AD%D8%B2%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&contentId=1357339
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ماليين نسمة، يفخر بجالية المهاجرين  5ولبنان، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 

 .بما في ذلك العديد من رجال األعمال الناجحين والمشاهير -

 ، والمطربةسليم كارلوس ومن األسماء الشهيرة قطب األعمال المكسيكي

امية ، والمححايك سلمى ، والممثلة المكسيكية األميركيةشاكيرا الكولومبية

 .وريم أكرا صعب إيلي صمما األزياء، ومكلوني أمل اللبنانية البريطانية

، نغص كارلوس ومن بين هؤالء أيضا رئيس نيسان السابق سيء السمعة

 .الذي فر من اليابان إلى لبنان العام الماضي

ويبلغ حجم الجالية اللبنانية في الخارج نحو ثالث أضعاف اللبنانيين في 

 في كل مكان، من أستراليا وأفريقيا إلىالداخل. وتوجد جاليات لبنانية كبيرة 

ألف لبناني في دول  400كندا وأميركا الالتينية وأوروبا. فيما يعمل حوالي 

وقد ساعدت أموال الجالية اللبنانية في الخارج على انتعاش االقتصاد  .الخليج

 1507عند  الليرة على الحفاظ على استقرار المركزي البنك وساعدت .المحلي

، وذلك بفضل االقتراض الكبير بمعدالت فائدة 1997مقابل الدوالر منذ عام 

عالية. وشجع ذلك المغتربين على إرسال األموال إلى الوطن، وشراء 

 .العقارات، واإليداع في البنوك المحلية

آالف  9وحاليا ارتفع سعر صرف الدوالر إلى  :والفقراء األغنياء غضب 

وقد أدت ضوابط رأس المال الجديدة  .السوداء السوق قابل الدوالر فيليرة م

مصرفية، مما وحد غضب األغنياء إلى حبس الدوالرات في الحسابات ال

 .والفقراء على حد سواء

يفية ، عن كاالجتماعي التواصل وسائل وتحدث العديد من المغتربين، على

إرسال األموال إلى األقارب دون المرور عبر متاجر الصرافة والبنوك 

 .المحلية

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%B3+%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85&contentId=1357339
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https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%8A+%D8%B5%D8%B9%D8%A8&contentId=1357339
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ونشر إيلي فارس، وهو طبيب لبناني مقيم في فيالدلفيا، قائال: "أنا بالتأكيد 

ألنفس لحكومتنا الفاسدة على طبق لن أسلم أموالي التي حصلت عليها بشق ا

وفي تغريدة له على تويتر، أبدى  ".من الفضة حتى يتمكنوا من إدامة فسادهم

فارس حزنه العتماد والديه، اللذين أفنيا حياتهما في لبنان، اآلن على ابنهما 

كنت أتحدث مع والدي عبر الهاتف قبل يومين. أمي لم تراني منذ " .المغترب

ل ما قالته لي: "الحمد هلل أنك غادرت، ال مستقبل هنا. انفطر أكثر من عام، وك

 ".قلبي عندما شعرت باالنكسار في أصواتهم

ويخشى الكثيرون اآلن من موجة جديدة من الهجرة من قبل الطبقة 

 .العالمي االقتصاد ، بمجرد أن تهدأ جائحة الوباء ويتعافىلبنان الوسطى في

وقال مقدم البرامج التلفزيونية ريكاردو كرم، الذي أجرى مقابالت مع 

مجموعة من المغتربين الناجحين، إن الشباب الموهوبين ونخبة األعمال في 

وأضاف "وسط هذا االنهيار ... أشعر  .لبنان ممنوعون من النجاح في بالدهم

بدال من توجيه السفينة، بالحزن لعدم وجود رؤية لالستفادة من هذه النخبة. 

 ".تُرك الدفة ألولئك الذين سيدخلون في مزبلة التاريخ

https://www.skynewsarabia.com/business/1357339-

%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-

%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%AB-

%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%87-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-

%D9%88%D8%A7%D9%94%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85?q=%D8%A

7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D

9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A

&r=1360874 

 

 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86&contentId=1357339
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86&contentId=1357339
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A&contentId=1357339
https://www.skynewsarabia.com/business/1357339-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%94%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85?q=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A&r=1360874
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https://www.skynewsarabia.com/business/1357339-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%94%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85?q=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A&r=1360874


  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 42ــ 

 ملين في القطاع الصحي في الدول العربية؟كم يبلغ عدد العا - 14

 2020 يونيو / حزيران 10 – (CNN) دبي، اإلمارات العربية المتحدة

وضعت جائحة فيروس كورونا القطاع الصحي حول العالم تحت المجهر، 

وال شك بأن المؤسسات الطبية  .بينما تجندت الدول وحكوماتها لمواجهة الوباء

الصحيين، كانوا في الواجهة األمامية للجائحة، ال سيما العامالت والعاملين 

النساء والالتي شكلن النسبة األكبر من الخطوط األمامية للتصدي للوباء 

 .عالمياا، بحسب ما ذكره تقرير لمنظمة العمل الدولية

ورغم أن وجود هؤالء لتقديم العالج قد يكون أمراا مطمئناا للعديد من 

أن منظمة العمل الدولية تشير إلى أن أكثر من نصف سكان  األشخاص، إاّل 

العالم يفتقدون الحصول على الرعاية الصحية األساسية، ما يسبب نقصاا في 

أعداد األطباء والممرضين وموظفي الدعم، وبالتالي يجعل مواجهة وباء مثل 

 .فيروس كورونا أكثر صعوبة

دامة، وافقت جميع الدول وكجزء من أهداف األمم المتحدة للتنمية المست

، حيث 2030األعضاء على تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول العام 

وجاءت النرويج في تقرير  .وضعت كثافة العمالة الصحية كمؤشر لهذا الهدف

منظمة الصحة العالمية في مقدمة الدول من حيث عدد الموظفين في القطاع 

 .ف شخص في الدولةآال 10موظف صحي مقابل كل  1049الصحي، بـ

بينما جاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول العربية من حيث 

شخص في القطاع  217نسبة العاملين في المجال الصحي، حيث يعمل 

 .آالف شخص في الدولة 10الصحي من بين كل 

https://arabic.cnn.com/business/article/2020/06/10/infograph-jobs-health-

sector-arab-wrold-ilo 

https://arabic.cnn.com/business/article/2020/06/10/infograph-jobs-health-sector-arab-wrold-ilo
https://arabic.cnn.com/business/article/2020/06/10/infograph-jobs-health-sector-arab-wrold-ilo
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  االقتصاد السوري: -رابعاا 

 ..مليار ليرة قيمة مبيعات شركة الدبس للصناعة  1.1  - 15

 المصدر : الثورة

ات االنتاجية والتسويقية لشركة الصناعة المتحدة أن أظهرت المؤشر

 ١،٨اجمالي الكميات المنتجة خالل النصف االول من العام الجاري نحو 

مليار ليرة في حين اظهرت المؤشرات  ١،٨مليون متر بقيمة تصل الى 

 .مليار ليرة١،١مليون متر وقيمتها  ١،٥التسويقية بيع كمية 

دير الشركة انها ال تزال تعاني من رداءة وبين المهندس حسام الشلحة م

نوعية الغزول الموردة من الشركات التابعة للمؤسسة النسيجية ما ينعكس 

عامالا بنسبة  2019سلباا على الجودة واإلنتاج ونقص في اليد العاملة والبالغ 

عن المخطط ما أّدى لفاقد كبير في اإلنتاج والمبيعات اضافة الى النقص  32%

ي الكوادر الفنية خاصةا في مجال اإللكترونيات الدقيقة والكهرباء والضعف ف

/  10و عدم وجود آليات للشركة لنقل العمال حيث تحتاج الشركة قرابة / 

 .باصات لتوفير أجور القطاع الخاص العالية

وقال الشلحة للثورة ان الظروف الراهنة أدت لتراجع السيولة المالية في 

الجهات العامة اللتزاماتها المالية تجاه الشركة  الشركة وعدم تسديد بعض

وتراجع المبيعات من القطاع الخاص بشكل ملحوظ اضافة الى عدم معالجة 

التشابكات المالية مع جهات القطاع العام وارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج 

والمحروقات بشكل كبير جداا وعدم معالجة موضوع المديونيات المترتبة على 

 . العراقية من قبل المؤسسة النسيجية الشركات

واشار الشلحة الى ارتفاع أسعار األقمشة بسبب ارتفاع سعر الغزول 
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وكذلك ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج األخرى والمنافسة الكبيرة من القطاع 

الخاص حيث تتوافر في السوق المحلية أقمشة مستوردة أو مهربة بأسعار 

يعوق إنتاج أصناف حديثة ومتطورة تلبي أذواق منخفضة و قدم اآلالت مما 

المستهلكين مشيراا إلى انعدام التصدير بسبب عدم وجود وكالء للبيع في 

 .الخارج بسبب الظروف الراهنة

وطالب مدير الشركة بالمساعدة لتأمين العمال لتالفي النقص الحاصل 

ل هيعلى خطوط االنتاج والمساعدة في استصدار مالك للشركة وذلك لتس

عملية التعيين وتدارك النقص الكبير في كوادر الشركة وإعادة التزام خدمة 

الدولة لخريجي المعهد المتوسط للصناعات النسيجية و تأمين كوادر خبيرة 

خاصةا من الكيميائيين والفنيين و في مجال اإللكترونيات الدقيقة وتجديد قسم 

إيجاباا على تخفيض  الغزل، ما يوفر الغزول ومن كافة النمر و ينعكس

التكاليف وتحسين النوعية مبيناا ضرورة معالجة وضع العمال المفرزين إلى 

/ عامالا بنقلهم إلى الجهات التي 12شركتي غزل جبلة والالذقية وعددهم / 

/ سنوات على فرزهم واعتبار شاغر 10يعملون بها حيث مضى أكثر من / 

ء التعيين لتالفي مشكلة إيجاد بدل اإلجازات الجامعية مضافاا أو محدثاا أثنا

وطلب الشلحة التعويض على الشركة جّراء ما لحق بها من أضرار  .متسرب

)مباشرة وغير مباشرة( بسبب األعمال اإلرهابية وحل التشابكات المالية ما 

بين الشركة والجهات العامة األخرى مشيراا إلى ضرورة تأهيل وتدريب 

ية ليكون قادراا على القيام بمهمة الترويج الكادر التسويقي بدورات مركز

والتسويق داخلياا وخارجياا ودعم الصادرات النسيجية والمساعدة من الجهات 

 http://syrianexpert.net/?p=51428 .الوصائية للتصدير

 

http://syrianexpert.net/?p=51428
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” رامي مخلوف“األوراق المالية تكشف عن قائمة بكامل حصص  -  16

 في البنوك السورية

 األخبار 2020مايو،  20

كشفت وثيقة صادرة عن سوق األوراق المالية في سوريا, عن األسهم 

، في إفصاح أرسلته إلى الهيئة ”رامي مخلوف“التي يمتلكها رجل األعمال 

رة المالية الحجز االحتياطي على أمواله، الناظمة لالتصاالت عقب إقرار وزا

 .”سيرياتل“بسبب قضية 

وتبيّن الوثيقةالتي تم تداولها عبر مواقع التواصل االجتماعي, الحجز على 

رامي “كامل األسهم المودعة لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي للمساهم 

 .وأُرفق رقمه الوطني ضمن الورقة ذاتها”. محمد مخلوف

شركة، معظمها مصرفية، وعدد األسهم التي  12يقة أسماء وتضمنت الوث

يمتلكها فيها مخلوف، نسردها لكم بعد حساب قيمتها المالية أيضاا، بناءا على 

 :أسعار اإلغالق الموجودة على الموقع الرسمي لسوق البورصة السورية

 76870 سوريا -سهم من أسهم بنك عودة BAYS  مليون  54قيمتها

 ليرة سورية

 57285 سوريا -سهماا من أسهم البنك العربي ARBS  21قيمتها 

 مليون ليرة سورية

 3.056.935 سوريا -سهماا من أسهم بنك بيبلوس BBS  قيمتها مليار

 مليون ليرة سورية 176و

 1.500.000 سوريا -سهماا من أسهم بنك األردن BOJS  592قيمتها 

 مليون ليرة سورية
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 14.858 المهجرسهماا من أسهم بنك سوريا و BSO  ماليين  9قيمتها

 ليرة سورية

 995.475 سوريا -سهماا من أسهم بنك فرانسبنك FSBS  388قيمتها 

 مليون ليرة سورية

 1.050 سهماا من أسهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل IBTF 

 مليون ليرة سورية 560قيمتها 

 2.102.595 سوريا -سهماا من أسهم بنك قطر الوطني QNBS 

 مليون ليرة سورية 950قيمتها 

 4.993.333 سهماا من أسهم بنك سوريا والخليج SGB  قيمتها مليار

 مليون ليرة سورية 763و

 436.040 سهماا من أسهم بنك الشرق SHRQ  مليون  326قيمتها

 ليرة سورية

 1.344.016 سهماا من أسهم بنك سوريا الدولي اإلسالمي SIIB 

 مليون ليرة سورية 11قيمتها مليار و

 641.075 سهماا من أسهم بنك الشام CHB  مليون ليرة  520قيمتها

 .سورية

وتكشف األرقام الواردة أن حصيلة أمالك رامي مخلوف في البنوك 

مليون ليرة سورية،  370مليار و 7المدرجة البورصة السورية تبلغ حوالي 

 .هي تحت الحجز حالياا 
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اراا يقضي بالحجز على وأصدرت وزارة المالية السورية أمس الثالثاء قر

 .أموال وممتلكات رامي خلوف

باتخاذ إجراءات الحجز االحتياطي على جميع األموال »وجاء في القرار: 

والممتلكات المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدعو رامي مخلوف محمد 
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 .«1969ووالدته غادة مهنا، تولد دمشق 

ة وغير المنقولة العائدة ونص القرار أيضاا على مصادرة األموال المنقول

ضماناا لتسديد المبالغ المترتبة عليه للهيئة »لزوجة رامي وأوالده أيضاا، وذلك 

 .«العامة لالتصاالت والبريد

https://shaamtimes.net/241213/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D

9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-

%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-

%D8%AD%D8%B5/ 

 

تأخر قطع حسابات موازنات الدولة سببه فقدان بعض البيانات  - 17

 .. المالية ..وزير المالية يوضح

 المصدر : الثورة 16/07/2020 :الخبير السوري

بأن تأخر قطع حسابات الموازنات صرح وزير المالية، مأمون حمدان، 

العامة للسنوات السابقة، سببه األحداث وظروف التخريب التي طالت بعض 

الجهات العامة، وفقدان بعض البيانات المالية التي يتم االعتماد عليها لقطع 

الحسابات، وخاصة أن الجهاز المركزي للرقابة المالية يحتاج لتدقيق هذه 

 .البيانات

ن مدير الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق من جانبه، بيّ 

، ويتم العمل 2014، أنه تم االنتهاء من قطع حسابات موازنة العام «الوطن»لـ

، والنقاش قائم مع الجهات الوصائية إليجاد الحلول 2015على حسابات العام 

 والبدائل لموضوع البيانات المالية التي تعرضت للتخريب والفقدان لدى بعض

 .الجهات العامة

https://shaamtimes.net/241213/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AD%D8%B5/
https://shaamtimes.net/241213/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AD%D8%B5/
https://shaamtimes.net/241213/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AD%D8%B5/
https://shaamtimes.net/241213/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AD%D8%B5/
https://shaamtimes.net/241213/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AD%D8%B5/
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جاء ذلك على هامش ورشة عمل أقامتها وزارة المالية اليوم، حول نظام 

معلومات اإلدارة المالية المتكاملة، حيث بيّن وزير المالية أن الورشة تهدف 

لتبادل األفكار الرئيسة حول أنظمة اإلدارة المالية، ومناقشتها مع الجهات 

 .قتصادية والمالية والمحاسبية واإلداريةالعامة ذات العالقة في المجاالت اال

هل يمثل قطع الحسابات »وتساءلت وزيرة التنمية اإلدارية سالم سفاف 

 .«ضعفاا في أداء اإلدارات المعنية في وزارة المالية؟

واعتبر وزير االتصاالت والتقانة إياد الخطيب أن االتصاالت شريك في 

ظومة الحكومة اإللكترونية، إضافة الشّق الفني، وبيّن أنه يتم العمل على من

 .لبرامج الربط بين وزارة المالية والجهات العامة

وترأس وزير المالية الجلسة األولى من الورشة، حيث تم بحث موضوع 

اإلدارة المالية العامة وأنظمة اإلحصاءات بين الواقع الراهن وضرورة 

ي ة المالية رانيا التغلبالتحديث، وقدمت خاللها مديرة الموازنة العامة في وزار

عرضاا حول الوضع الراهن لإلدارة المالية العامة وإعداد الموازنة العامة 

للدولة، وتتبع تنفيذها، وقطع الحسابات بينما تحدث رئيس هيئة التخطيط 

والتعاون الدولي عماد صابوني ضمن ورقته عن حوكمة أنظمة اإلحصاءات 

 .الحكومية

ترأستها وزيرة التنمية اإلدارية، تم بحث موضوع وفي الجلسة الثانية التي 

االنتقال إلى نظام اإلدارة المالية الحكومية المتكاملة ومتطلباتها، وقدم الرئيس 

التنفيذي لسوق دمشق لألوراق المالية عبد الرزاق قاسم ورقة عمل حول البنية 

داء المالي ن األالتقنية لنظام اإلدارة المالية الحكومية المتكاملة، وأثره في تحسي

 .واالقتصادي

وشارك في الورشة وزير االقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، 
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ووزيرة التنمية اإلدارية سالم سفاف، ووزير االتصاالت والتقانة إياد 

الخطيب، إضافة لرئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق، واألمين 

، ورئيس المكتب المركزي لإلحصاء العام لرئاسة مجلس الوزراء قيس خضر

 http://syrianexpert.net/?p=51737 .إحسان عامر

 

االقتصاد والنقل والسياحة لرؤية مشتركة الستثمار مبنى المنطقة  - 18

 الحرة المرفئية بالالذقية

 ثالمصدر : البع 18/07/2020 :الخبير السوري

من جديد تعود مشكلة المبنى االستثماري واألراضي المحيطة به في 

المنطقة الحرة المرفئية بالالذقية إلى واجهة اجتماعات الوزارات المعنية 

االقتصاد والتجارة الخارجية(، فعلى الرغم من أن  –السياحة  –)النقل 

كن د، لموضوع استثمار المبنى مطروح ما بين الجهات المعنية منذ زمن بعي

ما يحصل في االجتماعات المقّررة لوضع هذا المبنى في االستثمار هو أن كّل 

جهة من هذه الجهات تريد أن تكون هي المشرفة عليه، وهنا البد من اإلشارة 

إلى أن أرض المبنى تابعة لشركة مرفأ الالذقية، لكن المبنى هو للمناطق 

وح لالستثمار منذ أكثر من الحرة، والملفت في الموضوع أن هذا المبنى مطر

سنوات، وحتى هذه اللحظات لم تستطع أّي من هذه الجهات االستفادة   عشر

 .!منه بالشكل األمثل

وبحسب المراسالت والكتب بين الجهات الثالث، فإن وزارة النقل تريده 

لمصلحة المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري، أما السياحة فتريده منشأة 

تثمرة من قبل القطاع الخاص، فيما ترغب وزارة االقتصاد بأن سياحية مس

http://syrianexpert.net/?p=51737
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يكون لمصلحة المناطق الحرة، مع اإلشارة إلى وجود عدة توصيات اقتصادية 

 .تؤكد على وجوب وضع هذا المبنى في االستثمار بأسرع وقت ممكن

والجديد في قضية هذا المبنى هو توصل الجهات المعنية إلى اتفاق مبدئي 

ي إلى حلحلة هذا الملف من خالل االجتماع الذي تّم بينها األسبوع بينها يفض

الفائت، حيث تّم االتفاق على وضع رؤية مشتركة الستثمار المبنى من خالل 

إعادة طرحه لالستثمار للمرة األخيرة بموجب اإلعالن الذي سيصدر عن 

ضمن توزارة السياحة قريباا، وذلك بعد إعداد توظيف جديد للمبنى القائم ي

فعاليات سياحية وتجارية وترفيهية وفق قرارات المجلس األعلى للسياحة، 

وإعداد دفاتر شروط خاصة باستثماره تتضمن اإلضافات المذكورة والترويج 

بالشكل المثل الستثماره، وذلك تطبيقاا لمضمون الموافقة على توصية اللجنة 

 .53االقتصادية رقم 

عدم تقدم أّي من المستثمرين الستثمار  كما تّم االتفاق على أنه في حال

الموقع من خالل اإلعالن الذي سيصدر عن وزارة السياحة، سيتّم دراسة 

مقترح وزارة النقل بتخصيص المبنى للمؤسسة العامة للتدريب وفق دراسة 

جدوى اقتصادية مقدمة من قبلهم والتوافق عليها إن كانت مجدية، وفي حال 

من مقترح وزارة النقل يتّم دراسة مقترح وزارة  التأكد من عدم وجود جدوى

االقتصاد بتوظيف المبنى كمكاتب إدارية وفعاليات اقتصادية مناسبة وطرحه 

 .أمام المهتمين بذلك وبالتوافق مع الجهة المالكة

 http://syrianexpert.net/?p=51773 

 

 

 

http://syrianexpert.net/?p=51773
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 اء التراكم الضريبيعام إنه  2020 - 19

 المصدر : البعث 16/07/2020 :الخبير السوري

تجتهد الهيئة العامة للضرائب والرسوم في معالجة ملفات الضرائب 

الشائكة، وفي المقدمة منها ملف التهرب الضريبي، إذ أكد مدير عام الهيئة 

 العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس أن اإلدارة الضريبية تعهّدت لوزارة

عام إنهاء التراكم  2020المالية والجهات المسؤولة عنها بأن يكون عام 

الضريبي، مشدداا على منع تهرب أي مكلف كان، وفرض عقوبة أو غرامة 

مالية لمن تسّول له نفسه التهرب بأي شكل كان، بالتوازي مع العمل على 

، أو همكشف كّل المتهربين إن كانوا مكلفين ال يصرحون عن كامل أرقام عمل

مكلفين يعملون في اقتصاديات الظل، وذلك من خالل التنسيق مع جميع 

الجهات التي لها عالقة باإلدارة الضريبية، مع التأكيد على تعزيز هذا التعاون، 

مشيراا إلى أنه سيتّم إصدار تعليمات مهمة لكل الجهات تتعلق بنظام الفوترة 

 .للحّد من ظاهرة التهرب الضريبي

ر الذي تشتغل عليه الهيئة وفقاا لونوس هو حّل مشكالت الملف اآلخ

وثغرات العمل الضريبي، والسيما لجهة العالقة مع المكلفين وكفاءة 

التشريعات الضريبية واإلدارة الضريبية، وذلك من خالل تبسيط اإلجراءات 

بشفافية على مراحل عدة وفق احتياجات الظروف الحالية للحصول على وعي 

ووعي ضريبي مجتمعي، إضافة إلى وعي ضريبي ضمن ضريبي كفؤ، 

 .اإلدارة الضريبية وبالتالي تكوين ثقافة ضريبية شاملة

كما أعلن مدير هيئة الضرائب أنه في منتصف شهر آب من العام الجاري 
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سيكون باإلمكان تسديد ضريبتي ريع العقارات وضريبة الدخل المقطوع 

اختيار الضريبتين المذكورتين ألنهما  اإللكتروني، وتمّ  باستخدام أداة الدفع

منتشرتان بشكل واسع وبتعداد كبير، في حين خطط اإلدارة الضريبية تسير 

باتجاه دخول باقي أنواع الضرائب تباعاا حسب اإلمكانيات، مع العمل على 

دخول ضريبة أو أكثر إلى أدوات الدفع اإللكتروني قبل نهاية العام الجاري 

 .لحّد المناسب لكمية اإلنفاق العامعلى األقل لتحقيق ا

يضاف إلى ما سبق أنه سيتّم تخصيص رقم ضريبي موحد لكل المكلفين 

بسورية، سواء أكانوا أشخاصاا طبيعيين أم اعتباريين خالل شهر آب أيضاا، 

عن طريق قاعدة بيانات تنشئها اإلدارة الضريبية من أجل تحقيق عدالة 

 ون فيها شريحة متهربة تستمر بالظل دونضريبية على جميع المكلفين ال يك

طلب اإلدارة الضريبية  ضرائب ورسوم، أو أخرى تتهرب منها. وشّدد على

من المكلفين التصريح عن كامل أرقام عملهم بهدف إنهاء الملفات العالقة معها 

سابقاا على اعتبار إنجاز التراكم الضريبي الكامل بالنسبة لضريبة دخل 

 .األرباح الحقيقية

واعتبر ونوس أن المرحلة القادمة لعمل هيئة الضرائب والرسوم ستكون 

اإلعمار، إذ أن األخيرة  غاية في األهمية نظراا لترافقها مع مرحلة إعادة

تستوجب إدارة ضريبية عالية التقنية لتواكب مجرياتها، مبيناا سعي وزارة 

يعات لنظر بالتشرالمالية لتحقيق إدارة ضريبية أكثر فعالية من خالل إعادة ا

الضريبية بالكامل وتصحيح العالقة مع المكلفين وتطوير آليات وأدوات عمل 

اإلدارة الضريبية، باالعتماد على ضريبة مصادر الدخول لالنتقال الضريبي 

الموحد على الدخل واستخدامات الدخول، مع تطوير رسم اإلنفاق االستهالكي 

ات ات، والتركيز على باقي التشريعللوصول إلى الضريبة العامة على المبيع



  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 54ــ 

بحيث يتّم تخفيض عدد التشريعات الضريبية وتبسيطها إلى أبعد حّد، لتكون 

واضحة وشفافة في العالقة مع المكلفين، وبالتالي تحقّق عدالة أعلى مع إتمام 

أحد أهم سمات اإلدارة الضريبية بخلق زيادة في اإليرادات والتحصيل 

مطارح ضريبية كانت مخفية أو متهربة أو ضمن  الضريبي الناتج عن كشف

اقتصاديات الظل دون اإلخالل بالعدالة الضريبية المرتبطة بالسياسات 

 http://syrianexpert.net/?p=51749 .الضريبية

 

الحرب تدفع سورية إلى دوامة ديون داخلية ثقيلة..التمويل بالعجز  - 20

 ..”ليس باليد حيلة” خيار 

ينة قامت سياسات بعض الدول على تجفيف مصادر إيرادات الخز

 السورية

 :الخبير السوري

استدرجت سنوات الحرب، وما تخلّلها من عقوبات غربية، االقتصاد 

السوري إلى معركة لم يكن مستعداا لها، تتعلّق بقدرته على إيجاد مصادر 

جديدة لإليرادات تساعده على سّد عجز الموازنة السنوي. هكذا، لجأت 

، والذي «التمويل بالعجز»تمثل في الحكومات المتعاقبة إلى الحّل األسهل الم

 يُعّد سبباا رئيساا في الغالء وانخفاض قيمة الليرة

قبل نحو خمسة عشر عاماا، دخلت سوريا نادي الدول األقّل مديونية 

خارجية، وذلك على خلفية اتفاقها مع روسيا على تسوية كتلة الديون المترتّبة 

مليار  14.5بالغة آنذاك حوالى عليها لمصلحة االتحاد السوفياتي السابق، وال

دوالر. لكن، سرعان ما جاءت الحرب وَغيّرت من تلك المعادلة، لتتحّول 

http://syrianexpert.net/?p=51749
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سوريا إلى بلد مديون داخلياا، وخارجياا أيضاا وإن بنسبة أقّل. وبحسب أحدث 

ام ، فقد ارتفع إجمالي الدين الع«المركز السوري لبحوث السياسات»تقديرات 

، إلى حوالى 2010المحلي اإلجمالي في عام  من الناتج %30من حوالى 

 .2019في عام  208%

كان واضحاا، منذ بداية الحرب، أن سياسات بعض الدول تقوم على 

تجفيف مصادر إيرادات الخزينة السورية، سواء تلك المتأتية من صادرات 

النفط والفوسفات وغيرهما من الثروات الوطنية المهمة، أو تلك التي توفرها 

دة اإلنتاجية الداخلية، وذلك بغية تحقيق واحد من اثنين: إما إجبار القاع

الحكومة السورية على تقليص إنفاقها إلى حدود تُفقدها السيطرة االقتصادية 

على البالد وتضعف قدراتها العسكرية، أو دفعها إلى االقتراض الداخلي 

لحاضنة يب اوالخارجي وإغراقها في مستنقع التضّخم والغالء الكفيلين بتأل

عليه. لألسف، هذا ما تحقّق جزئياا، من خالل لجوء « النظام»الشعبية لـ

طريق ، باعتبارها ال«التمويل بالعجز»الحكومات المتعاقبة إلى اتباع سياسة 

، فإن «مركز دمشق للدراسات واألبحاث»األسهل. ووفقاا لدراسة صادرة عن 

 3400إلى حوالى  2015قيمة الدين الداخلي وحده وصلت مع نهاية عام 

آالف  7مليار ليرة، فيما تشير بعض التقديرات إلى ارتفاع الرقم إلى حوالى 

 .2019مليار ليرة بنهاية عام 

 تراجع اإليرادات وازدياد العجز

عوامل كثيرة أّدت إلى تراجع إيرادات الخزينة السورية خالل السنوات 

رة للبالد نتيجة وقوعها داخل دائ التسع األخيرة. أّولها تضّرر القاعدة اإلنتاجية

المعارك، وثانيها خروج مناطق واسعة عن سيطرة الحكومة، ما أدى إلى 

توقّف توريد جزء كبير من إيرادات الضرائب والرسوم، وثالثها العقوبات 
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الغربية التي ضربت مصادر اإليرادات، وخصوصاا في قطاع النفط الذي 

األجنبي، وما تال ذلك من تجميد لألموال  كانت صادراته الموّرد الرئيس للقطع

السورية في الخارج، وصوالا إلى محاولة استهداف عمليات استيراد مكّونات 

المواّد األولية الالزمة للقطاعين الصناعي والزراعي. أما العامل الرابع، 

فتتحّمل مسؤوليته الحكومات المتعاقبة، كونه متصالا بالسياسة المالية 

ائمة على تحصيل أكبر قدر ممكن من الرسوم والضرائب غير والضريبية الق

المباشرة، وإهمال الضرائب المباشرة، وخاصة تلك المفترض تطبيقها على 

األغنياء ورجال األعمال وأصحاب القدرات التكليفية العالية، والذين زاد 

عددهم بشكل كبير خالل سنوات األزمة، حيث استغلّوا موارد الدولة وثرواتها 

هّربوا أرباحهم إلى الخارج، مستفيدين في ذلك من شبكة الفساد الذي تمأسس و

 .في خالل فترة الحرب

إلى االقتراض من المركزي لتغطية  2012لجأت الحكومات منذ عام 

 إنفاقها

بناءا على ما تقّدم، كان من الطبيعي أن يزداد العجز المتوقّع في موازنات 

اية اليوم، وال سيما أن األمر ال يتعلق فقط لغ 2012األعوام الممتّدة من عام 

بالتراجع الكبير في اإليرادات الحكومية، وإنما أيضاا بانهيار القوة الشرائية 

لإليرادات. وفي هذا السياق، ذكر وزير االقتصاد والتجارة الخارجية، سامر 

قوائم المالية العامة أظهرت »خليل، خالل ندوة ُعقدت أخيراا في دمشق، أن 

ود عجز كبير خالل سنوات الحرب بسبب الفجوة المتشّكلة بين اإليرادات وج

وتأكيداا لما سبق، تشير البيانات الرسمية إلى أن «. القليلة واإلنفاق المتزايد

، فيما قُّدر في %37.3العجز المتوقع في موازنة العام الحالي قُّدر بحوالى 

بحوالى  2017ام ، وفي موازنة ع%25.3بما نسبته  2018موازنة عام 
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، 2014. أما في موازنة عام %31.3بحوالى  2016، وفي موازنة 27.88%

المركز السوري لبحوث ». وبحسب تقديرات %40.5فقد قُّدر بحوالى 

ما نسبته حوالى  2010، فقد شّكلت إيرادات الحكومة في عام «السياسات

األزمة أخذت من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي، إال أنها مع بدء  30.1%

، قبل أن تعاود %12.6مسّجلة  2014بالتراجع، لتعاود االرتفاع في عام 

، سّجلت 2017. وفي عام %10.3حيث سّجلت  2015االنخفاض في عام 

(، بعد أولى ُسّجلت في العام %7.8ثاني أدنى نسبة خالل سنوات الحرب )

 .(%7.4الماضي )

معالجتها التراجع الحاّد  فّضلت الحكومات المتعاقبة، في: الحّل األسهل

في اإليرادات وارتفاع حجم اإلنفاق الحكومي، اللجوء إلى الخيار األسهل 

، وذلك عبر االستدانة من المصرف «التمويل بالعجز»واألسرع المتمثل في 

لجأت منذ »المركزي. وبحسب ما يذكر الباحث ربيع نصر، فإن الحكومة 

طية إنفاقها، ومن ضمنه تمويل إلى االقتراض من المركزي لتغ 2012عام 

ويضيف نصر، في حديثه إلى «. بند الرواتب، من دون أن تدرك عواقب ذلك

هناك إشكاليتين في هذا الملف، األولى تتعلق بواقع سعر »، إن «األخبار»

صرف الليرة عند عملية االقتراض وعند عملية السداد، وهذا ما يجعل المبلغ 

 ة تتصل بعملية اإلقراض نفسها التي تتّم من دونالمسّدد ليس حقيقياا، والثاني

وتظهر التقديرات غير الرسمية «. أّي مسؤولية في السداد أو إمكانية التغطية

أن نسبة الدين الداخلي من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي ارتفعت من حوالى 

، علماا بأن العامين 2019في عام  %92إلى حوالى  2010في عام  17%

 %107سّجال أعلى نسبة للدين الداخلي من الناتج اإلجمالي ) 2014و 2013

 2011توالياا(. أما أقّل نسبة خالل سنوات األزمة فكانت في عام  %109و
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وتُمثل زيادة حجم الدين الداخلي واإلصدار النقدي غير   .%39بحوالى 

المغطّى إنتاجياا سبباا رئيساا في تضخم األسعار وتدهور سعر الصرف. وفي 

، «األخبار»ذا اإلطار، يبيّن األستاذ الجامعي، إلياس نجمة، في حديث إلى ه

سعر صرف الدوالر يتأثر ويرتفع بالتوازي مع ظاهرة ارتفاع األسعار »أن 

الناجمة بشكل أساسي عن عجز الموازنة، والذي يتّم تمويله مع األسف عبر 

غراق السوق هذا الحّل السهل يؤّدي إلى إ»ويضيف إن «. اإلصدار النقدي

بتدفقات نقدية ال يقابلها عرض مواز وكاف من السلع والخدمات المتصاصها، 

فترتفع جميع األسعار بنسب متفاوتة، وخصوصاا أسعار السلع القابلة للتسييل 

واألخطر، كما يقول «. بسهولة، كالذهب والعمالت األجنبية وأهمها الدوالر

كثر مما يأكل موارد األفراد، ألن التضخم يأكل موارد الدولة أ»نجمة، هو أن 

 .«جميع مواردها نقدية

حاولت الحكومة، متأخرة، البحث عن مصادر جديدة لإليرادات، وتمّكنت 

مليار ليرة في  180من استعادة ما يقرب من  2019و 2017بين عامي 

مليار ليرة من إعادة النظر في  76معالجتها ملف القروض المتعثّرة، وحوالى 

مليار ليرة  35مار أمالك الدولة المؤّجرة للقطاع الخاص، وحوالى بدالت استث

جّراء رفع بدالت استثمار المقالع والعائدات النفطية وغير ذلك. كما طرحت 

بداية هذا العام، وألول مرة، سندات خزينة بالليرة السورية، وجذبت بفضلها 

إمكاناتها  مليار ليرة، إال أن تأخر البالد في استعادة 140ما يقرب من 

اإلنتاجية، واستمرار السياسة الضريبية على حالها، أسهما في استدامة الفجوة 

بين كتلة اإليرادات وحجم اإلنفاق المتزايد. وتالياا، فإن التمويل بالعجز سيظّل 

 .خياراا محتمالا في موازنات األعوام المقبلة

 http://syrianexpert.net/?p=51797 األخبار اللبنانية –زياد غصن 

http://syrianexpert.net/?p=51797
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -خامساا 

 األسبوع القادم وعبر التجاريدفع الفواتير عبر الموبايل  - 1

 المصدر : الوطن 18/07/2020 :الخبير السوري  

يستعد المصرف التجاري السوري، إلطالق خدمة دفع الفواتير والرسوم 

 .عبر الموبايل، األسبوع القادم

ووقّع المصرف مع الشركة السورية للمدفوعات اتفاقية تعاون إلطالق 

والرسوم، لتمكين المتعاملين مع المصرف  خدمة الدفع اإللكتروني للفواتير

التجاري السوري من تسديد المطالبات المالية للجهات التي ترتبط مع منظومة 

السورية للمدفوعات، عبر قنوات الدفع المتاحة لدى المصرف التجاري من 

خالل الهاتف المحمول أو الموقع اإللكتروني للمصرف، وذلك بحسب بيان 

وبيّن مدير عام  .«فيسبوك»ته الرسمية عبر نشره المصرف على صفح

المصرف، علي يوسف، أن هذه الخدمة تمّكن المواطنين من دفع فواتير 

االتصاالت وخدمات مديريات النقل ومياه دمشق وريفها والمؤسسة العامة 

لتوزيع الكهرباء والشركة السورية لالتصاالت عبر بطاقاتهم المصرفية، ليتم 

وتوقع يوسف أن  .بر منظومة الدفع اإللكتروني الحقاا دخول بقية الخدمات ع

تكون الخدمة متاحة على موقع المصرف الجديد وتطبيق الهاتف الجوال 

 http://syrianexpert.net/?p=51780 .الخاص بالمصرف خالل االسبوع المقبل

 

طر كبيرة؟؟صندوق النقد الدولي االقتصاد األمريكي يواجه مخا - 2

 المصدر :الثورة 18/07/2020  :الخبير السوري  .. يوضح

توقع خبراء صندوق النقد الدولي اليوم أن ينكمش الناتج االقتصادي 

بالمئة العام الجاري بسبب صدمة تفشي جائحة فيروس  6.6األمريكي بنسبة 

http://syrianexpert.net/?p=51780
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ديد أسوأ بفعل تصاعد جكورونا في البالد مشيرين إلى أن التوقعات قد تكون 

ونقلت رويترز عن خبراء الصندوق قولهم إن هناك مخاطر  .لوتيرة اإلصابات

أخرى على الناتج األمريكي بما في ذلك زيادة مستويات الدين الحكومي وديون 

الشركات بشكل كبير مع احتماالت تضخم منخفض أو ربما سالب وهناك 

 .ونا اقتصادياا ضبابية هائلة تكتنف اتساع نطاق صدمة كور

ورجح الخبراء أن يستغرق األمر فترة أطول إلصالح االقتصاد وعودة 

 http://syrianexpert.net/?p=51765 .النشاط إلى مستويات ما قبل الجائحة

 

تريليون دوالر ما سينهبة كورونا من االقتصاد العالمي حتى   12 - 3

 2021ية نها

 المصدر : الثورة 18/07/2020 :الخبير السوري

باء ضرر و“قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن 

” تريليون دوالر 12يقدر بـ  2021كورونا على االقتصاد العالمي حتى نهاية 

محذرة من موجة ثانية قد تسبب المزيد من التوقف لألنشطة االقتصادية 

إن التكاليف المالية “وأضافت جورجيفا خالل تصريحات صحفية  .العالمية

لإلجراءات التي تهدف الحتواء جائحة كورونا والتخفيف من تبعاتها 

االقتصادية ترفع مستويات الديون العالمية لكن من السابق ألوانه البدء في 

مشيرة إلى أن تأثير كورونا سيكون أكبر ” سحب شبكات األمان الضرورية

 .بالمئة 13بلدان الفقيرة وسيتراجع اقتصادها بنسبة على ال

ولفتت جورجيفا إلى أن اإلجراءات المالية العالمية والتي بلغت قيمتها نحو 

تريليون دوالر إضافة لضخ بنوك مركزية لسيولة ضخمة كبحت تراجع  11

http://syrianexpert.net/?p=51765
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وخفض صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته مرة  .االقتصاد العالمي

بالمئة وحدوث  4.9وتنبأ بانكماش نسبته  2020اتج العالمي في أخرى للن

 http://syrianexpert.net/?p=51767 .2021تعاف أضعف من المتوقع في 

 

 ..عصر النفط الخليجي على وشك النهاية - 4

 نالمصدر : تشري 19/07/2020 :الخبير السوري 

لة اإليكونوميست البريطانية في دراسة نشرتها على موقعها ذكرت مج

الرسمي أن عصر النفط قد انتهى لدى دول الخليج العربية وأنها لم تعد قادرة 

 .على سد العجز في ميزانياتها بسبب انخفاض أسعار النفط

ونقلت روسيا اليوم عن موقع المجلة أن هناك فرصة للتحرك بعيداا عن 

روكربونية وأن أسعار المادة السوداء تراجعت على خلفية عصر الطاقة الهيد

إغالقات الدول الشاملة لمواجهة تفشي فيروس كورونا متوقعة إثر ذلك تراجع 

 .2019موارد الدول المنتجة للنفط إلى نصف ما حصلت عليه عام 

وأشارت المجلة إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع انكماشاا في اقتصادات 

بالمئة حتى بعد تراجع جائحة كورونا مشيرة إلى أن  7ر3نسبة تلك الدول ب

 .السبب هو التخمة في إمدادات النفط والتي ستؤدي إلى انخفاض أسعاره

وتوقعت المجلة أن تستنزف دول مجلس التعاون الخليجي احتياطاتها 

وهو ما أيدته توقعات صندوق النقد  2034البالغة تريليوني دوالر بحلول عام 

 http://syrianexpert.net/?p=51787  .الدولي

 

طاولة حكومية اقتصادية عالية المستوى تبحث دعم الليرة واجراءات  -  5

http://syrianexpert.net/?p=51767
http://syrianexpert.net/?p=51787
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 المركزي العادة سعر الصرف الى ما قبل التقلبات غير المبررة

 13/06/2020 :الخبير السوري 

حكومي خطوات وإجراءات المصرف ناقش الفريق االقتصادي ال

المركزي فيما يتعلق بسعر الصرف وإعادته الى المستوى الذي كان عليه قبل 

التقلبات غير المبررة الحاصلة مؤخرا. وأكد الفريق الحكومي خالل اجتماعه 

اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تأييده ودعمه 

مرار باتخاذ كافة اإلجراءات إلعادة خطة مصرف سورية المركزي لالست

سعر الصرف الى المستوى الذي كان عليه مع التأكيد على االستمرار بالضغط 

على سوق الصرف وتعزيز الرقابة على شركات الصرافة. وتقرر السماح 

ألي مواطن يحَول مبلغا من المال في أحد فروع المصارف العاملة 

ظة اخرى خالل أسبوع من تاريخ بالمحافظات سحب كامل المبلغ من محاف

التحويل بما يسهل ويدعم حركة نقل األموال عب ر القنوات النظامية. وأكد 

مصرف سورية المركزي استمراره باتخاذ اإلجراءات التي تسهل عملية نقل 

وتحويل األموال عبر القنوات المصرفية وشركات الحواالت ،مع التشديد على 

عنية في النشاط االقتصادي من القطاعين العام تكامل أدوار كافة الجهات الم

 . والخاص لضبط واستقرار سعر الصرف في مواجهة الحرب االقتصادية

http://syrianexpert.net/?p=50859 

 انتهى التقرير

The report ended 

Raport się zakończył 

*** 

http://syrianexpert.net/?p=50859
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 Dinar 1 1920إصدار  المملكة العربية السوريةدينار سوري واحد 

 

 سوريا :الدولة

 king Faysal - 1920~1918 :السلسلة

 WCC:km67 :كود الكتالوج

 (األختام )الشعارات | اكاليل الزهور :المواضيع

 1920 :إنتهاء اإلصدار    1920 :أصدر في

 عمالت متداولة :التصنيف

 ذهب :المحتوى

 مقصب أو ُمسنن :حافة

 دائرية :الشكل

 مكشوط. الدائرة المتقطعة. كالا الجانبين :ريم

 ملم 22 :القطر    غرام 6٫7 :الوزن

 Syrian dinar1 :القيمة اإلسمية

 12 :سك العملة المعروفة

 xxx/1000 Gold .xxx oz. AGW, xxx/1000 copper :ركيبتفاصيل الت

 المملكة العربية السورية (state name) :أسطورة Crowned emblem :الوجه :الوصف

 (al-Mamlakah al-‘Arabīyah as-Sūrīyah) 

 (translated: Arab Kingdom of Syria)  

 (right, value) دينار (dinar) 

 (bottom, year) ١٩٢٠ (1920) 

 فيصل بن الحسين بن علي الهاشمي (ruler) :الظهر

 (Fayṣal al-Awwal ibn al-Ḥusayn ibn ‘Alī al-Hāshimī) (translated: Faisal bin 

Hussein bin Ali al-Hashimi) 

inside wreath 

 none a wreath of twe branches with acrown at the top :أسطورة

 شرطةأ :G - grained, type :حافة

 http://colnect.com/ar/coins/list/currency/2165-Syrian_dinar 

http://colnect.com/ar/coins/coin/66098-1_Dinar-1918~1920_-_king_Faysal-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://colnect.com/ar/coins/series/country/2455-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/currency/2165-Syrian_dinar
http://colnect.com/ar/coins/series/country/2455-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/currency/2165-Syrian_dinar
http://colnect.com/ar/coins/list/country/2455-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/series/239991-1918~1920_-_king_Faysal/currency/2165-Syrian_dinar
http://colnect.com/ar/coins/list/theme/3134-%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B1/currency/2165-Syrian_dinar
http://colnect.com/ar/coins/list/theme/3134-%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B1/currency/2165-Syrian_dinar
http://colnect.com/ar/coins/list/theme/3061-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/currency/2165-Syrian_dinar
http://colnect.com/ar/coins/list/theme/3061-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/currency/2165-Syrian_dinar
http://colnect.com/ar/coins/list/year/1920/currency/2165-Syrian_dinar
http://colnect.com/ar/coins/list/expiry_year/1920/currency/2165-Syrian_dinar
http://colnect.com/ar/coins/list/currency/2165-Syrian_dinar/distribution/1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9
http://colnect.com/ar/coins/list/currency/2165-Syrian_dinar/distribution/1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9
http://colnect.com/ar/coins/list/composition/7-%D8%B0%D9%87%D8%A8/currency/2165-Syrian_dinar
http://colnect.com/ar/coins/list/composition/7-%D8%B0%D9%87%D8%A8/currency/2165-Syrian_dinar
http://colnect.com/ar/coins/list/currency/2165-Syrian_dinar/edge/2-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%A8_%D8%A3%D9%88_%D9%85%D9%8F%D8%B3%D9%86%D9%86
http://colnect.com/ar/coins/list/currency/2165-Syrian_dinar/edge/2-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%A8_%D8%A3%D9%88_%D9%85%D9%8F%D8%B3%D9%86%D9%86
http://colnect.com/ar/coins/list/currency/2165-Syrian_dinar/shape/1-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://colnect.com/ar/coins/list/currency/2165-Syrian_dinar/shape/1-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://colnect.com/ar/coins/list/currency/2165-Syrian_dinar/rim/23-%D9%85%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%84%D9%90%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%86
http://colnect.com/ar/coins/list/currency/2165-Syrian_dinar/rim/23-%D9%85%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%84%D9%90%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%86
http://colnect.com/ar/coins/coin/66098-1_Dinar-1918~1920_-_king_Faysal-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://colnect.com/ar/coins/coin/66098-1_Dinar-1918~1920_-_king_Faysal-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7

