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 أرسل لسيادتكم:  تحية طيبة،
 2020 /306ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم م ع 

  ,October 04 2020 أيلول ، 04األحد 
 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، 
 لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. 

لمعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون أشير إلى أن بعض ا
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 

مثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير واردة في التقرير، ألن المصدر ال
 هو المسؤول.   أطيب التمنيات. 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                              
 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                   

إعالمي مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، 
 ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
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 االقتصاد العالمي:  –أواًل 
االحتياطي الفيدرالي يطالب بتدابير أكبر في الموازنة لدعم االقتصاد  - 1

 حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم الحكومي لمكافحة آثار كورونا - األميركي
 22:53 2020مايو  13األربعاء   اندبندنت عربية 

 (رئيس االحتياطي الفيدرالي األميركي جيروم باول )أ.ف.ب    
طالب رئيس االحتياطي الفيدرالي األميركي )البنك المركزي( جيروم باول، 

ي فترة ركود نواب الكونغرس ببذل كل الجهود حتى لو كانت مكّلفة، لتفاد
 طويلة، ستضّر آثارها الوخيمة مرة أخرى الفئات المحرومة بالواليات المتحدة.
وقال باول، في ندوة عبر اإلنترنت نّظمها معهد بيترسون لالقتصاد الدولي 
بواشنطن، "فيروس كورونا الُمستجد خّلف حصيلة بشرية واقتصادية مدمرة، 

افحة آثاره، إلى جانب مزيد من وتوجد حاجة ماسة إلى مساعدات إضافية لمك
الدعم الحكومي الستعادة االزدهار االقتصادي، إذ إّن ركودًا غير مسبوق 

 يضرب أركان الواليات المتحدة".
وأضاف رئيس االحتياطي األميركي، "ربما يستغرق التعافّي بعض الوقت 
لجمع الزخم، ويؤدي مرور الزمن إلى تحويل مشكالت السيولة إلى أزمات 

مالءة المالية"، مشيرًا إلى أن الكونغرس "قد يحتاج إلى توفير مزيد من بال
األموال لألسر والشركات، من أجل تجنُّب الركود المؤلم الذي سيترك الناس 

 بال عمل ومثقلين بالديون".
 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/104261
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 الدعم المالي اإلضافي مكلف لكن يستحق
حق ذلك وتابع، "يمكن أن يكون الدعم المالي اإلضافي مكلفًا، لكنه يست

إذا ساعد في تجّنب األضرار االقتصادية الطويلة األجل، وتركنا في انتعاش 
 أقوى".

وتسببت عمليات اإلغالق الناجمة عن مكافحة فيروس كورونا المستجد 
مليون وظيفة أدراج الرياح خالل أبريل )نيسان(،  20.5( في ذهاب 19)كوفيد 

ية. ولم تخسر الواليات وهو مستوى قياسي بالنظر إلى قصر الفترة الزمن
المتحدة سابقًا هذا العدد الكبير من الوظائف في فترة قصيرة، لتشهد سوق 
العمل أكبر انهيار لها على اإلطالق، إذ تجاوزت الزيادة في عدد طلبات 

 الحصول على إعانة البطالة في أبريل المسجلة خالل فترة "الكساد الكبير".
ل األميركية ارتفاع معّدل البطالة في وأظهرت بيانات حديثة لوزارة العم

في المئة  14.7عامًا، ُمسجاًل  80الواليات المتحدة إلى أعلى مستوياته في 
الشهر الماضي، وضربت األزمة عّمال قطاع الخدمات بشكل غير متناسب، 

 وكثير منهم من ذوي الدخل المنخفض ومن دون مدخرات.
الواليات المتحدة، وخّفض  وهرع االحتياطي الفيدرالي إلى دعم اقتصاد

باول وزمالؤه أسعار الفائدة إلى الصفر تقريبًا، وطرحوا شراء غير محدود 
للسندات بهدف استعادة النظام في أسواق السندات الحكومية، إلى جانب 
قيامهم بتخفيف استثنائي للقواعد، بهدف السماح للمصارف باإلقراض وضخ 

 وزارة الخزانة. سيولة في النظام المالي بالشراكة مع
 معدالت فائدة سلبية محتملة

وردًا على سؤال حول معدالت فائدة سلبية محتملة، استبعد باول هذه 
الفكرة، قائاًل "الدراسات حول فّعالية مثل هذا اإلجراء متباينة"، ومشددًا على 
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أن االحتياطي الفيدرالي سيستمر في "استخدام أدواته إلى أقصى حدود حتى 
مة، وأن يكون االنتعاش االقتصادي بدأ فعليًا"، وحالّيًا يرى أن تنتهي األز 

 التدابير المتخذة "مناسبة".
لكنه، حّذر من أن المركزي األميركي "يملك فقط قدرة على اإلقراض ال 
على اإلنفاق"، ملمحاً مرة أخرى إلى أن الكونغرس يجب "أن ال يتردد في إيجاد 

بل لدعم االقتصاد ل مواجهة المشكالت الناتجة عن شلل النشاطات مزيٍد من السُّ
 على مدى أطول".

ووصف باول، خالل الندوة، قدرة االحتياطي الفيدرالي على المساعدة بأنها 
"جسٌر" لالنقطاعات المؤقتة للسيولة، لكنه أشار إلى أنه قد تكون هناك حاجة 

من  إلى أكثر من الجسر، إذ تستمر الشكوك الكبيرة في مواجهة االقتصاد،
 سرعة إعادة الفتح إلى نطاق اختبار وتوقيت التوّصل إلى اللقاح.

وقال رئيس االحتياطي األميركي، "على الرغم من أن االستجابة 
االقتصادية كانت في التوقيت المناسب وكبيرة بشكل جيد، فإنها قد ال تكون 
الفصل األخير بالنظر إلى أن الطريق ال يزال أمامنا غير مؤكد للغاية، 
ويخضع لمخاطر انخفاض كبيرة"، مضيفاً "نظراً إلى أّن اإلجابات غير معروفة 
حالّيًا، يجب أن تكون السياسات جاهزة للتعامل مع مجموعة من النتائج 

 المحتملة".
 معدل البطالة سيبلغ ذروته

وتابع باول، "معدل البطالة في أميركا سيبلغ على األرجح ذروته على 
بشكل حاد مع تعافي االقتصاد، حو ذلك، وقد ينخفض مدار الشهر المقبل أو ن

لكن ربما يستغرق األمر بعض الوقت للعودة إلى مستويات البطالة المنخفضة 
 جدًا التي سادت قبل الفيروس المستجد".
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وأوضح، "حجم الركود وسرعته غير مسبوقين في التاريخ المعاصر"، 
انية"، ومشدداً على أن "النهوض متحدثاً عن "أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الث

 قد يستلزم وقتًا قبل أن تتسارع وتيرته".
وبشأن مستقبل االقتصاد األميركي، أقّر باول بأنه "يجب العودة إلى 
سياسات أكثر حكمة في الموازنة عندما يتعافى االقتصاد كليًا أو يتحّسن على 

سيكون أبطأ مما نريد"، األقل". ومؤكدًا "لكن، لدينا انطباع أكبر بأن االنتعاش 
 ومكررًا "على النواب اآلن عدم التردد في دعم اإلنفاق".

تريليون دوالر لألسر  2.9وقّدم الكونغرس حتى اآلن دعمًا للموازنة بقيمة 
والمؤسسات ومقدمي الرعاية الصحية والواليات والبلديات المحلية، أي نحو 

 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي. 14
https://www.independentarabia.com/node/119426/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8

%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%
8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-
%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-
%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-
%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-
%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A 

 
 من تصدير النفط مليار دوالر عائدات أعضاء أوبك  565 - 2

   في أحمد حسام كتب
أظهرت النشرة اإلحصائية السنوية لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، 
أن إجمالي عائدات الدول األعضاء في المنظمة من تصدير النفط انخفض 

 692قابل مليار دوالر، م 565في المائة حيث بلغ  18العام الماضي بنحو 
 2017مليار دوالر في عام  531بينما سجل  2018مليار دوالر في عام 

https://www.independentarabia.com/node/119426/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/119426/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/119426/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/119426/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/119426/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/119426/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/119426/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/119426/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/119426/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/119426/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://www.fal3arda.com/author/admin/
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 .2016مليار دوالر في عام  418و
دوالر  64.04وبلغ متوسط سعر سلة خامات "أوبك" في العام الماضي 

وضخت دول المنظمة في المتوسط  .2018دوالر في  69.78للبرميل، مقابل 
مليون برميل في  31.24، مقابل 2019مليون برميل في اليوم في  29.38

وأكد تقرير "أوبك" تراجع إجمالي إنتاج النفط الخام  .اليوم في العام السابق
في المائة  0.7مليون برميل يوميا أو  0.56بمقدار  2019العالمي في عام 

مليون برميل يوميا بعد ارتفاع  75.26ليصل إلى متوسط  2018مقارنة بعام 
 .2018تاريخي خالل 

وأشار التقرير الذي صدر أمس إلى أن إنتاج دول "أوبك" من النفط الخام 
مليون برميل يوميا أو  1.86انخفض بشكل حاد على أساس سنوي بنحو 

في المائة، في حين نما إنتاج النفط الخام من قبل الدول غير األعضاء  6.0
 .2019في المائة في عام  2.9مليون برميل يوميا أو  1.30في المنظمة 

وأوضح أن الواليات المتحدة جاءت على رأس أكبر ثالث دول منتجة 
 10.63مليون برميل يوميا تليها روسيا  12.2للنفط الخام حيث بلغ إنتاجها 

 .مليون برميل يوميا 9.81مليون برميل يوميا ثم السعودية 
نما  2019مليون برميل يوميا في  99.67وذكر التقرير أنه بمتوسط بلغ 

في المائة على أساس سنوي، الفتا إلى أن  0.9لعالمي على النفط الطلب ا
أكبر الزيادات سجلت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ )وال سيما الصين 

 .والهند( وإفريقيا والشرق األوسط
وأضاف التقرير أنه بعد أربعة أعوام متتالية من النمو المتواصل انخفض 

قتصادي والتنمية بشكل طفيف في الطلب على النفط في منظمة التعاون اال
، مشيرا إلى أن الطلب على نفط "أوبك" عاد إلى النمو في عام 2019عام 
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 .2018بعد انخفاضه بشكل طفيف خالل عام  2019
في المائة من  55.0ولفت التقرير إلى أن المقطرات والبنزين شكال نحو 

 .في ظل اتجاه تصاعدي 2019الطلب العالمي على النفط لعام 
وأشار التقرير إلى تصدير الدول األعضاء في منظمة أوبك ما معدله 

بانخفاض حاد قدره  2019مليون برميل يوميا من النفط الخام في  22.48
، موضحا 2018في المائة مقارنة بعام  7.4مليون برميل يوميا أو  1.80نحو 

 .امأنه وفقا لنمط األعوام السابقة فإن الجزء األكبر كان من النفط الخ
مليون برميل  15.73وذكر التقرير أن الدول األعضاء في "أوبك" صدرت 

في المائة من إنتاجها إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ كما  70.0يوميا أو 
 -مليون برميل يوميا  4.01نحو  -تم تصدير كميات كبيرة من النفط الخام 

مليون برميل  4.57وهو ما يمثل انخفاضا مقارنة بـ 2019إلى أوروبا في عام 
وأشار التقرير إلى أن أمريكا الشمالية قامت  .2018يوميا والمسجل في 

مليون برميل يوميا من النفط الخام من الدول األعضاء في  1.22باستيراد 
في المائة  53.6مليون برميل يوميا أو  1.41"أوبك" التي كانت تمثل نحو 

متوسط المنتجات البترولية  وذكر التقرير أن .2018أقل من أحجام صادرات 
مليون برميل يوميا خالل  3.88من الدول األعضاء في منظمة أوبك بلغ 

في المائة  16.8مليون برميل يوميا أو  0.78بانخفاض بنحو  2019عام 
بينما بلغ متوسط واردات المنتجات البترولية من قبل الدول  2018مقارنة بعام 

 30.5أو  2019ميل يوميا في عام مليون بر  1.68األعضاء في المنظمة 
 .2018في المائة أقل من عام 

https://www.fal3arda.com/148453/565-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-
%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a7%d8%aa-
%d8%a3%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a3%d9%88%d8%a8%d9%83-
%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a/ 

https://www.fal3arda.com/148453/565-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a3%d9%88%d8%a8%d9%83-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a/
https://www.fal3arda.com/148453/565-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a3%d9%88%d8%a8%d9%83-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a/
https://www.fal3arda.com/148453/565-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a3%d9%88%d8%a8%d9%83-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a/
https://www.fal3arda.com/148453/565-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a3%d9%88%d8%a8%d9%83-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a/
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األموال األوروبية و"سيادة القانون": هل يعيق ربط االثنين االتفاق  - 3

 حول خطة اإلنعاش؟
 Olivier Matthys/AP  حقوق النشر 18/07/2020 يورونيوز  بقلم:

خالل القمة األوروبية المنعقدة في بروكسل بين السابع عشر والثامن عشر 
في االتحاد األوروبي  األعضاء 27من الشهر الجاري يسعى قادة الدول الـ

للتوصل إلى تفاهم على خطة إنعاش اقتصادي لمرحلة ما بعد أزمة فيروس 
 كورونا لمساعدة الدول األكثر تضررا بالجائحة.

 ربط منح األموال باحترام دولة القانون 
إلى جانب الخطة المالية، تتطرق القمة إلى موضوع حساس آخر هو ربط 

انون واالمتثال للقيم األوروبية وهي مسائل تدرج منح األموال باحترام دولة الق
ألول مرة في ميزانية االتحاد األوروبي غير أنها تلقى مقاومة شديدة من بولندا 
والمجر، البلدين اللذين باشر االتحاد آلية بحقهما بسبب انتهاكات الستقاللية 

 القضاء والحقوق األساسية.
 الخطوط العريضة الستراتيجية متكاملة

لق آمال كبرى في وسط هذه المساومات على المستشارة األلمانية وتع
أنغيال ميركل التي تتولى بالدها الرئاسة الدورية لالتحاد األوروبي منذ األول 
من تموز/يوليو من أجل وضع الخطوط العريضة الستراتيجية متكاملة من 

لدول أجل ضخ مساعدات مالية تزامنًا إلنجاح التفاوض "الناجع" مع بعض ا
األوروبية التي توصف بـ "المقتصدة"، وهي هولندا والنمسا والدنمارك والسويد 
و فنلندا حيث أبانت عن تحفظات كبيرة على االقتراح الذي يفترض أن تستفيد 

 منه في المقام األول دول الجنوب وفي طليعتها إيطاليا وإسبانيا.
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عدات مالية مليون يورو من القروض ومسا 250وتتألف هذه الخطة من 
مليار لن يترتب على الدول المستفيدة منها إعادتها. وتستند إلى  500بقيمة 

مليار  1074( لالتحاد األوروبي بقيمة 2027-2021ميزانية طويلة األمد )
 يورو.

فالقضية الشائكة هي الربط بين دفع أموال وسيادة دولة القانون. فاشتراط 
ادة القانون يعتبر أحد المحاورالدقيقة تقديم أموال أوروبية بشروط احترام سي

 التي سيتم التطرق إليها خالل هذه القمة األوروبية.
وفور وصوله إلى بروكسل يوم أمس قال رئيس الوزراء البولندي ماتوش 

 مورافيتسكي "لسنا متفقين مع المعالجة التعسفية لمسألة دولة القانون".
عدة سنوات لضمان احترام  ويدفع االتحاد األوروبي في هذا االتجاه منذ

 جميع الدول األعضاء للقيم األساسية لحقوق اإلنسان و سيادة دولة القانون .
وفي حديث له مع يورونيوز قال ديدييه رايندرز، المفوض األوروبي لشؤون 
العدالة " المشروع يقوم على تجنب أي انحراف يأتي من بولندا أوالمجر"، 

ـ "ضغوط سياسية ضد هذه الحكومة أو تلك إنها مضيفًا ال يتعلق األمر أبدا ب
مقاربات ورؤى سياسية ترمي إلى ضمان احترام القيم الديمقراطية نفسها في 

 كل مكان عبر أوروبا"
 بولندا والمجر تبديان معارضة للمقترح

لكن المقترح تم رفضه من قبل بولندا والمجر. فقد فّوض البرلمان المجري 
وزراء فيكتور أوربان االعتراض على خطة ضخمة الثالثاء الماضي رئيس ال

إن  19-إلنعاش اقتصاد االتحاد األوروبي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد
تبّين أنها مجحفة بحق بودابست أو تشترط سيادة القانون. وتقول بودابست إن 
"ربط التمويل بشروط سياسية وأيديولوجية تحت شعار سيادة القانون غير 
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 مقبول".
 تعارض شروطًا مثل سيادة القانون أو االمتثال لسياسة الهجرةالمجر 

وكان فكتور أوربان أعلن أنه سيعترض على االتفاق إن رصدت الخطة 
تموياًل أقل للدول األكثر فقرًا في االتحاد األوروبي على غرار المجر مقارنة 

سة بالدول األغنى، أو إن فرضت شروطا مثل سيادة القانون أو االمتثال لسيا
 الهجرة.

فالحكومة المجرية تريد أن تستخدم األموال إلنعاش النمو االقتصادي 
وحماية الوظائف وتأمينها. وترى أن ربط مسألة سيادة القانون باالتفاق ستؤدي 

من جانبه يرى رئيس الجمعية المجرية الوطنية  ال محالة إلى نزاع سياسي.
ألموال بناء على طلب الزسلو كوفر أن "األوروبيين يريدون ربط صرف ا

النخبة السياسية في االتحاد األوروبي و ليس من أجل الحفاظ على القيم 
 األوروبية ".

ويؤكد ديدييه رينديرز أن "هناك ضغوط قوية للغاية : الموقف األوروبي
قادمة من المفوضية األوروبية التي قدمت هذه االقتراحات ومن البرلمان 

عبر أوروبا" موضحًا "عندما نطلب تضامنًا األوروبي وعدد أكبر من الدول 
إضافياً بغية استخدام موارد إضافية، يكون هناك ضغط كبير جداً إلنجاز ذلك 
بالموازاة مع طلبات أخرى جانبية تتعلق أساسًا باحترام سيادة القانون واالمتثال 

ولضمان تأييد بودابست لخطة اإلنعاش، اشترطت الحكومة  للقيم األوروبية".
جرية وقف التدابير العقابية التي تّتخذها بروكسل حاليا ضد المجر بموجب الم

وفي حزيران/يونيو قالت  "المادة السابعة" النتهاكها قيم االتحاد األوروبي.
محكمة العدل األوروبية إن القيود التي تفرضها المجر على تمويل المنظمات 

األوروبي. ففي عام  غير الحكومية برأس مال أجنبي تنتهك قوانين االتحاد



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

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

 ــ 13ــ 

، في ذروة أزمة الهجرة إلى أوروبا، تبنت الحكومة المجرية قانونًا  2017
يورو  22000يقضي بتجميد أي تمويل أجنبي لمنظمات تزيد قيمته عن 

 بحجة أنه يمكن استخدام األموال لتبييض األموال أو تمويل اإلرهاب.
ة من خروقات دولة أوروبي 14وفي ظل استشراء وباء كورونا حذرت 

، فيما منح 19-تستهدف سيادة القانون في االتحاد بذريعة محاربة وباء كوفيد
 رئيس الوزراء المجري نفسه صالحيات غير محدودة تقريًبا في هذا المجال.

ففرضت المجر عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات بسبب نشر 
م المستقلة في "أنباء كاذبة" عن الفيروس كما تتعرض بعض وسائل اإلعال

  هذا البلد بصورة متكررة لمثل هذه االتهامات.
https://arabic.euronews.com/2020/07/18/rule-of-law-to-be-important-

part-of-eu-summit-talks 

 
 ديون فرنسا تفعل ما فعلته في إيطاليا واليونان - 4

 25/05/2020بيوتر رودزكي 
بالمئة في نهاية العام. وقال  115سيتجاوز دين المالية العامة لفرنسا 

إن الناتج المحلي اإلجمالي بسبب  RTL وزير الميزانية جيرالد دارمانين في
 .تكلفة مواجهة الوباء

بالمائة. الناتج المحلي  115أكثر من في نهاية العام ستكون بال شك  -
نقالً عن قناة على موقعها اإللكتروني. وأضاف الوزير أن الحكومة  -اإلجمالي 

ال تخطط لزيادة الضرائب لتخفيض هذا الدين. لم يرغب دارمانين في إعطاء 
تقدير أكثر دقة ألن هذه أشياء مهمة للغاية ال يمكن التعليق عليها من إصبع 

يأتي من النفقات ، وهناك الكثير ، ومن الدخل غير موجود. كان قذر. الدين 
هناك تأثير مقص في هذه األزمة: نحن ننفق أكثر ونحصل على عائدات 

https://arabic.euronews.com/2020/07/18/rule-of-law-to-be-important-part-of-eu-summit-talks
https://arabic.euronews.com/2020/07/18/rule-of-law-to-be-important-part-of-eu-summit-talks
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مالية أقل ألن األعمال أقل. هناك شيء واحد مؤكد: لقد اخترنا تحمل الديون 
عن  ، التي تبعث على القلق ، بداًل من اإلفالس ، الذي سيكون كارثة ، نقالً 

 .اليومية La Tribune الوزير في صحيفة
أن دين المالية العامة  INSEE في نهاية مارس ، أبلغ المكتب اإلحصائي

في المائة. الناتج المحلي اإلجمالي ، دون تغيير  98.1بلغ  2019في عام 
مقارنة بالعام السابق ، على الرغم من ارتفاع عجز ميزانية القطاع العام إلى 

. في 2018في المئة في  2.3الناتج المحلي اإلجمالي من  في المائة. 3
 100أبريل، أعلنت الحكومة أنها تتوقع أن تكلف الحزمة المضادة لألزمة 

٪ الناتج المحلي اإلجمالي. اآلن ، أبلغ وزير  4مليار يورو ، أكثر من 
التلفزيونية أن برنامج  BFM االقتصاد والمالية ، برونو لو مير ، على قناة

في المائة.  20مليار يورو ،  450حكومة لدعم االقتصاد يكلف حتى اآلن ال
 .يكتب الناتج المحلي اإلجمالي ، وال يبدو أن نهاية اإلنفاق ، يكتب رويتر

 rp.pl :جميع الحقوق محفوظة المصدر
https://www.rp.pl/Gospodarka/200529552-Francja-zadluza-sie-w-takim-

tempie-jak-kiedys-Wlochy-i-Grecja.html 

 
 [قمة المجلس األوروبي: نجاح أم فشل؟ ]تقييم من قبل السياسيين - 5

 2020يوليو  Julia Różańska | EURACTIV.pl 21 المؤلف
 ي العبد هللا الكفر فى ترجمة الدكتور مصط

كقاعدة عامة ، يقيم السياسيون البولنديون بشكل إيجابي نهاية قمة  
رة االتحاد األوروبي. ومع ذلك ، فإن مسألة سيادة القانون هي األكثر إثا

 للجدل. 
من بين السياسيين البولنديين الذين علقوا على نهاية قمة االتحاد األوروبي 
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وصندوق إعادة إعمار االتحاد  2027-2021المخصصة للميزانية لألعوام 
األوروبي ، فإن األكثر إثارة للجدل هو الصلة بين أموال االتحاد األوروبي 

 Kamila و Władysław Bartoszewski وسيادة القانون. طلبنا من
Gasiuk-Pihowicz  و Bogusław Liberadzki و Jarosław 

Sachajko و Radosław Sikorski و Cosmas Złotowski. 
ساعة من المحادثات ، تمكن  90 -أيام من المفاوضات  4بعد أكثر من 

قادة الدول األعضاء من التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية االتحاد األوروبي 
ندوق إعادة إعمار االتحاد األوروبي. نكتب عن تفاصيل االتفاق، الجديدة وص

 .من بين أمور أخرى هنا
تمكن قادة الدول األعضاء : نهاية قمة المجلس األوروبي -لدينا اتفاق!" " 

من التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية االتحاد األوروبي الجديدة واإلطار المالي 
 ماذا يوجد في االتفاق؟. 2027-2021المتعدد السنوات للفترة 

 قمة االتحاد األوروبي: نجاح كبير ، ولكن دعونا ال ننسى سيادة القانون 
، فإن نتيجة المفاوضات  S&D MEPوبحسب بوغسالف ليبرادزكي ، 

،  EURACTIV.pl هي إنجاز كبير ، حيث قال ليبرادزكي في مقابلة مع
تفقد سياسة التماسك  إن نجاح بولندا بالنسبة لالتحاد األوروبي ككل". "لم"

الكثير ، كما تم الحفاظ على المنح المباشرة للدول األعضاء في إطار صندوق 
الجيل التالي لالتحاد األوروبي". وشدد البرلمان األوروبي على أن بولندا 
ستتلقى مبلًغا أقل نسبًيا من ميزانية االتحاد األوروبي عن ذي قبل، ألن "بالدنا 

انضمامها إلى االتحاد األوروبي". في سياق الخالفات أصبحت أكثر ثراًء منذ 
المستمرة حول تفسير سيادة القانون ، شدد ليبرادزكي على أنه في االتحاد 

 ."األوروبي "ليس فقط األمور المالية ، ولكن القيم أيضا
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Władysław Teofil Bartoszewski  له رأي مماثل حول نتائج
ن وجهة نظر تخصيص األموال ، فإن أنه م PSL المفاوضات. يعتقد النائب

أن نظام ربط  EURACTIV.pl االتفاق مفيد. وأكد السياسي في مقابلة مع
دفع أموال االتحاد األوروبي بسيادة القانون مفيد ، ألنه "يجب احترام سيادة 

 ."القانون بشكل صارم
 Kosma .كما أن ممثل القانون والعدالة راٍض عن قمة االتحاد األوروبي

Złotowski  عضو البرلمان عن حزب القانون والعدالة ، بما في ذلك في ،
  EURACTIV.pl لجنة النقل والسياحة ولجنة االلتماسات، قال في مقابلة مع

 .أن بولندا خرجت منتصرة من عدة أيام من المحادثات
 Fejk of the Week:  ميزانية االتحاد األوروبي الجديدة ال عالقة لها

 بسيادة القانون 
بعد قمة االتحاد األوروبي التي استمرت خمسة أيام حول الميزانية وآليات 
اإلنقاذ القتصاد االتحاد األوروبي التي تضررت من أزمة فيروس كورونا ، 
أعلن رئيس الوزراء البولندي أنه "ال توجد صلة مباشرة بين سيادة القانون 

 .وأموال الميزانية في االتفاقية". و لكنها
 الحكومة البولندية حاسمة تجاه

تبدو كاميال جازيوك بيهوفيتش ، التي تمثل التحالف المدني ، بشكل 
مختلف قلياًل في القضية الرئيسية لسيادة القانون. لدي انطباع بأن بالدنا 
كانت ممثلة في قمة االتحاد األوروبي من قبل بعض مبعوثي لوكاشينكا أو 

لشيء الوحيد الذي سمعناه من بوتين. ألنه كيف يمكن أن يفسر حقيقة أن ا
 KO الوفد في بروكسل لعدة أيام هو معارضة سيادة القانون؟ "، يقول نائب

 .EURACTIV.pl في مقابلة مع
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وفقا لغاسيوك بيشوفيتش ، حاول رؤساء الوزراء البولنديون ذات مرة 
ضمان تلقي بولندا أكبر عدد ممكن من األموال من ميزانية االتحاد األوروبي. 

يوم ، بذل رئيس الوزراء جهوًدا لضمان أال تعتمد مدفوعات أموال االتحاد وال
األوروبي على االمتثال لسيادة القانون. "هذه واحدة من أكبر العبثية التي أدت 

 .يعلق - "!PiS إليها قاعدة
الشاقة إلقناع نجاحها ، فإن الحقائق  PiS اليوم ، على الرغم من محاوالت

ا على أن دفع أموال االتحاد األوروبي يعتمد على هي أن هناك نًصا واضحً 
االمتثال لسيادة القانون. ويضيف النائب "هذا رقم قياسي لبولندا والمواطنين 

 ."البولنديين والديمقراطية البولندية
 قمة االتحاد األوروبي: انتصار للمجتمع كله؟ من ربح أكثر ومن خسر؟

ميزانية التي اختتمت اليوم وأهميتها سألنا الخبراء عن رأيهم في نتائج قمة ال
 .بالنسبة لبولندا

 قمة االتحاد األوروبي: نحن في انتظار توضيح الشكوك
 في مقابلة مع Kukiz'15 ويؤكد جاروسالف ساشاجكو من

EURACTIV.pl  يأمل النائب أن يبدد رئيس الوزراء ماتيوز موراويكي ،
ل وسيادة القانون في البرلمان: جميع الشكوك المتعلقة بالعالقة بين دفع األموا

"آمل أن يوضح رئيس الوزراء جميع التناقضات في جلسة مجلس النواب". 
وعلق السياسي بقوله: "إذا كان هذا صحيًحا وكان صرف أموال االتحاد 
األوروبي مرتبًطا بسيادة القانون ، فسيكون األمر كما لو لم يكن لدينا أموال 

 ."على اإلطالق
جكا قلق أيًضا بشأن إنشاء صندوق إعادة اإلعمار في ياروشالف ساشا

االتحاد األوروبي ، "هناك الكثير من القروض هناك ، والتي يجب إعادتها في 
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المستقبل". يشير السياسي إلى أن نظام االتحاد األوروبي مبني على نهج 
هذا اتهام ضد الحاجة إلى سداد رأس  -سداد ديوننا من قبل األجيال الالحقة 

 2058مال الذي تم الحصول عليه من االتحاد األوروبي حتى عام ال
 قمة المجلس األوروبي. كم مليار يورو ستحصل عليها بولندا؟

أعلن رئيس الوزراء ماتيوز موراويكي االنتصار بعد انتهاء قمة االتحاد 
األوروبي اليوم. ما مقدار األموال التي يمكن لبولندا االعتماد عليها من االتحاد 

 ألوروبي؟ا
 إذالل كبير

يشير رادوسلو سيكورسكي ، عضو البرلمان األوروبي من حزب الشعب 
إن بولندا ، " .EURACTIV.pl األوروبي، إلى مفارقة معينة في مقابلة مع

التي وقفت ذات مرة كمصدر لإللهام الديمقراطي واإللهام للناس الذين يقاتلون 
لقانون. يعلق سيكورسكي: "إن ذلك من أجل الحرية ، تقاتل اآلن حالة سيادة ا

 ."مهين بالنسبة لي كرجل تضامن
يشدد الرئيس السابق للدبلوماسية البولندية على أن خفض التمويل في ظل 
الصندوق االنتقالي العادل ال يمكن بالتأكيد أن يكون أحد نجاحات القمة. 

دوق يضيف عضو البرلمان األوروبي: "ربما ال يكون النجاح هو تقليص الصن
 ."، والذي تدعي الحكومة إنشاء االئتمان له 2/3االنتقالي العادل بمقدار 

يلفت سيكورسكي االنتباه إلى دور البرلمان األوروبي ، الذي سيصوت 
على قرارات القمة يوم الخميس المقبل. يؤكد سيكورسكي على أنه في صفوف 

، ُتسمع  حزب الشعب األوروبي والفصائل األخرى في البرلمان األوروبي
أصوات تشهد على "رغبة كبيرة في تعزيز األحكام المتعلقة بشروط مدفوعات 

 ."أموال االتحاد األوروبي مقابل االمتثال لسيادة القانون 
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 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية:  -ثانيًا 
6 - Francja zadłuża się w takim tempie, jak kiedyś 

Włochy i Grecja 
Piotr Rudzki 25.05.2020 
Zadłużenie finansów publicznych Francji przekroczy 

na koniec roku 115 proc. PKB z powodu kosztów działań 
walki z pandemią — powiedział minister ds. budżetu, 
Gérald Darmanin w kanale RTL. 

- W końcu roku będzie to niewątpliwie ponad 115 
proc. PKB — zacytował go kanał na swym portalu. 
Minister dodał, że rząd nie planuje podwyższania 
podatków, aby zmniejszyć ten dług. Darmanin nie chciał 
podać dokładniejszego oszacowania, bo są to zbyt ważne 
rzeczy, aby można było komentować je z brudnego palca. 
Dług wynika z wydatków, a jest ich dużo i z przychodów, 
których nie ma. W tym kryzysie doszło do efektu 
nożyczek: wydajemy więcej i mamy mniej przychodów 
fiskalnych, bo działalność jest mniejsza. Jedno jest 
pewne: wybraliśmy zadłużanie się, które niepokoi, 
zamiast bankructwa, które byłoby katastrofą — cytuje 
ministra dziennik „La Tribune”. 

Pod koniec marca urząd statystyczny INSEE 

https://www.rp.pl/autor/340/piotr-rudzki
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poinformował, że dług finansów publicznych w 2019 r. 
wyniósł 98,1 proc. PKB, bez zmiany wobec roku 
poprzedniego, jakkolwiek deficyt budżetowy sektora 
publicznego wzrósł do 3 proc. PKB z 2,3 proc. w 2018 r. 
W kwietniu rząd ogłosił, że spodziewa się, iż pakiet 
działań antykryzysowych będzie kosztować 100 mld euro, 
ponad 4 proc. PKB. Teraz minister gospodarki i finansów, 
Bruno Le Maire poinformował w kanale BFM TV, że 
rządowy program wspierania gospodarki kosztował dotąd 
450 mld euro, 20 proc. PKB i nie wygląda na to, by był 
to koniec wydatków — pisze Reuter. 

Dołącz do gry  © Licencja na publikację  © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone 
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https://www.rp.pl/Gospodarka/200529552-Francja-zadluza-sie-w-takim-
tempie-jak-kiedys-Wlochy-i-Grecja.html 

 
7 - Szczyt UE. Premier obwieszcza wielki sukces. 

"Polska jest po jak najbardziej dobrej stronie mocy" 
Premier Mateusz Morawiecki wrócił ze szczytu UE w 

Brukseli. Jak ogłosił, polska dyplomacja odniosła tam 
sukces. Podkreślił, że nie będzie połączenia między 
wymiarem politycznym, a gospodarczym. Podczas 
konferencji prasowej w KPRM wyjaśniał, dlaczego Polska 

https://gra.parkiet.com/?utm_source=rp&utm_medium=komponent&utm_campaign=ParkietChallenge
https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.rp.pl/Gospodarka/200529552-Francja-zadluza-sie-w-takim-tempie-jak-kiedys-Wlochy-i-Grecja.html
https://www.rp.pl/Gospodarka/200529552-Francja-zadluza-sie-w-takim-tempie-jak-kiedys-Wlochy-i-Grecja.html
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i Węgry mogą być zadowolone z porozumienia. 
مة االتحاد األوروبي. رئيس الوزراء يعلن نجاحا كبيرا. "بولندا في أفضل ق

 "جانب من القوة
ماتيوش مورافيتسكي من   Mateusz Morawieckiعاد رئيس الوزراء 

قمة االتحاد األوروبي في بروكسل. وأعلن خالل مؤتمر صحفي في مستشارية 
هناك. وأكد أنه لن يكون رئيس الوزراء أن الدبلوماسية البولندية كانت ناجحة 

هناك ارتباط بين البعدين السياسي واالقتصادي. ، أوضح لماذا قد تشعر 
 .بولندا والمجر بالرضا عن االتفاقية

 (KPRM) 21.07.2020 
Premier Mateusz Morawiecki wrócił ze szczytu UE w 

Brukseli. 
- To był maraton negocjacji, dyskusji, sporów i 

argumentacji - mówi premier Morawiecki podczas 
konferencji prasowej w KPRM. - Ta sztafeta się opłaciła. 
Postawiliśmy nie tylko weto dla skąpstwa, ale też dla tych, 
którzy chcieli podziału Europy na słabszą i wyżej 
rozwiniętą. Nasza siła i umiejętność budowania sojuszy 
pokazała, że mamy silną pozycję, mamy dziś bardzo 
dobry budżet. Mamy dziś bardzo dobry budżet dla 
Europy. Otwieramy nowy rozdział dla Polski w UE. 

- Polska na pewno liczy się dużo bardziej niż kilka lat 
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temu, nie mamy tylko doradczego głosu - mamy 
decydujący lub współdecydujący - dodał. Jak wyjaśniał 
ponad 750 mld złotych to dla Polski ogromny zastrzyk 
finansowy. Polacy stają się narodem coraz bardziej 
dostatnim, a według różnych instytucji Polska wychodzi z 
tego kryzysu obronną ręką. Tu mamy potężny zastrzyk 
finansowy i impuls rozwoju dla Polski. 

Wicepremier Jadwiga Emilewicz stwierdziła, że dzięki 
temu szybko możemy wejść na ścieżkę wzrostu. - Te 
środki, których polska gospodarka potrzebuje będą 
przekazywane w formie dotacji oraz uprzywilejowanych 
pożyczek - dodała. - Polska jest wielkim beneficjentem 
dzisiejszych negocjacji. Dzisiaj naszym największym 
zadaniem i wyzwaniem jest to, byśmy te środki potrafili 
bardzo dobrze zainwestować. Przed nami spotkania 
międzyresortowe, byśmy mogli je dobrze dystrybuować. 

- To konkretne pieniądze, które mogą wesprzeć 
najbardziej potrzebujące regiony. Wyrównywanie poziomu 
to jedna z fundamentalnych zadań, bo chcemy realizować 
europejską zasadę zrównoważonego rozwoju. Ten sukces 
cieszy nas wszystkich - dodał wicepremier Jacek Sasin. 

Wcześniej minister Gliński podkreślał, że szczyt 
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udowodnił, że Polska jest podmiotem w Unii Europejskiej. 
- I o to nam chodzi. Potrzebujemy tego wsparcia, które 
zostało wywalczone w UE - zaznaczył. 

Praworządność 
- Jednym z elementów długo dyskutowanych było 

uzależnienie środków z tak zwanej praworządności. Tego 
nie ma. Nie ma uzależnienia środków europejskich, 
środków z budżetu europejskiego od praworządności. Ten 
spór toczy się od kilku lat i apelowaliśmy z Viktorem 
Orbánem, aby skończyć tę dyskusję - powiedział 
premier. - Zastąpiliśmy mechanizm wysoko 
upolityczniony. Polska nie straci ani jednego eurocenta, 
które wynegocjowaliśmy - zapewniał. 

Kwestia ta bezpośrednio dotyka Polski i Węgier. Choć 
premier przekonuje, że kompromis nie przewiduje 
połączania praworządności z wydatkowaniem, to z 
podpisanego w Brukseli dokumentu to nie wynika. 

Na konferencji prasowej w Brukseli, tuż po ogłoszeniu 
porozumienia szef Rady Europejskiej, Charles Michel, 
jednoznacznie stwierdził, że "po raz pierwszy jednym z 
kryteriów będzie praworządność". 

Powiązanie dotacji z art. 2 Traktatu o UE podkreślali 
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również szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der 
Leyen oraz prezydent Francji, Emmanuel Macron w 
swoich wystąpieniach. 

- Praworządności chcemy przestrzegać. Z resztą jak 
wszyscy. Nie będę wytykał ani belek ani drzazg u naszych 
partnerów. Ale chcę zapewnić, że Polska jest po jak 
najbardziej dobrej stronie mocy - dodał premier. 

Morawiecki: osiągnęliśmy to, co chcieliśmy 
Po trwających od piątku negocjacjach w sprawie 

unijnych wydatków m.in na pomoc krajom członkowskim 
w walce ze skutkami pandemii, dopiero we wtorek rano 
szef Rady Europejskiej, Charles Michel ogłosił, że jest 
porozumienie. 

https://www.money.pl/gospodarka/szczyt-ue-premier-obwieszcza-wielki-sukces-polska-
jest-po-jak-najbardziej-dobrej-stronie-mocy-6534445565319297a.html 

 
8 - Real Estate Sector in Damascus: 
Created on Sunday, 21 June 2020 08:51   

 Since the beginning of the crisis in Syria in 2011, 
millions of Syrians lost their homes and buildings. 
According to Syrian economists, 500.000 to 2 million 
houses and flats were partially and completely destroyed. 

https://www.money.pl/gospodarka/szczyt-ue-premier-obwieszcza-wielki-sukces-polska-jest-po-jak-najbardziej-dobrej-stronie-mocy-6534445565319297a.html
https://www.money.pl/gospodarka/szczyt-ue-premier-obwieszcza-wielki-sukces-polska-jest-po-jak-najbardziej-dobrej-stronie-mocy-6534445565319297a.html
http://syriatimes.sy/index.php/economy/49312-real-estate-sector-in-damascus
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“Destroyed Buildings in the Al-Yarmouck Palestinian 
Camp, southern Damascus” 

Tens thousands of families were displaced from their 
demolished hometowns to Damascus, Lattakia, Tartous 
and Hama where they could find secure safe homes to 
live in. This internal displacing changed the Syrian 
construction and real estate entrepreneurs. 

The displaced families have rented houses for 
years. But as the owners of the houses increased their 
monthly rent due to the evaluation of the Syrian currency, 
they headed to purchase small flat which is better than 
paying a monthly rent. But all Syrian people who want to 
own a new flat in these difficult circumstances were 
shocked of the reality. 

A few months ago, Damascus city and its 
suburbs witnessed astronomical rise in the prices of real 
estate because the deterioration of Syrian currency with 
the American-European sanctions on Syria and 
Lebanon’s instability situation. 

Working class and governmental employees cannot 
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buy a small flat in a suburb close to Damascus city 
because its price reach to 60 million Syrian Pound. 

 “I have 40 million Syrian Pound. I cannot find a 
suitable flat to buy. What can I do? I cannot take a loan 
from a governmental or private bank and I cannot borrow 
some money from my old parents who almost can buy 
their food. I and my wife make 130. 000 SP monthly 
salaries,” Rami, 34-year-old, an electricity engineer 
works at the Ministry of Electricity and his wife a 
governmental teacher said to Syria Time. 

 “For three weeks ago, I toured all suburbs 
around Damascus. I went to Jarmanah, Judaydat Artuz, 
Qudsiya, Sahnaya and Ashrafiyat Sahnaya. I think I 
should forget the idea of buying a flat and live with my 
parents in their small flat,” Rami said, during a meeting 
with him in a real estate office in Ashrafiyat Sahnaya 
suburb, 10km southwest of Damascus. 

  Abu Mohannad, 50-year-old, who runs a real estate 
office in Ashrafiyat Sahnaya agreed what Eng. Rami said. 

According to Abu Mohannad and other real estate 
dealers, the prices of flats and shops astronomically 
increased for different reasons and the Syrian citizens 
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cannot meet this rise. 
“I personally cannot tell my consumers about the prices 

of flats in this suburb (Ashrafiyat Sahnaya). The prices of 
a 100-m2-finished flat reach 60million Syrian pounds. It 
is crazy market and the buyers nowadays are only the 
ones who get their money from their relatives overseas, 
(from the Arab Gulf states such as Emirates, Kuwait or 
Saudi Arabia, and from Europe). Two days ago, I sold a 
180m2 flat with 120 million SP to a family from Dara’a 
whose son lives in United Arab Emirates,” said Abu 
Mohamnnad. 

 “The Syrian expatriates send their money in dollars 
so, the prices of real estate are cheaper than the past, 
while the Syrians who get paid in Syria pounds cannot 
meet these rocketing home prices.” 

Abu Ibrahim, 46-year-old a real estate constructor 
who has two new buildings in Ashrafiyat Sahnaya 
analyzed the causes of higher home prices. 

 “There are different factors defining the prices of flat. 
The first factor is the prices of land. The prices of 1000 
m2 in Ashrafiyat Sahnaya reached to 1. 7 billion SP, 
which means the cost of one m2 for each flat ranges from 
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100 to 120 thousands SP , the cost of building reached 
70 thousands, the cost of governmental license and taxes 
rose to 12 thousands and the cost of elevator is 35 million 
SP. There are other services costs for a building, the total 
cost of one m2 amounted to 250 thousand according to 
today prices. Today, the prices of one ton of iron is 2 
million SP, one ton of cement 90 thousand and one meter 
of ground ceramic is about 35 thousand,” Abu Ibrahim 
said while he was touring in his new building. 

 “The ordinary people think that the real estate 
constructor and traders increase their prices to make too 
much profits but this is not true. The cost of construction 
increased too much in the last few weeks, one ton of iron 
and cost of elevator doubled in the last five weeks.  The 
wages of workers increased 50% comparing to three 
months ago. Everyone of the iron traders who import his 
iron in dollar as well as the simple constructor are 
increasing their prices according to the dollar price. The 
high cost of construction increases the prices of homes,” 
Abu Ibrhaim said. 

Abu Gasem, 60-year-old Damascene construction 
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developer who has construction projects in Judaydat Artuz 
said that the Syrian government can help in decreasing 
the prices of flats and building by expanding the blueprints 
of Damascus city and suburbs around it. 

 “The Ministry of Local Administration should speed up 
the process of laying down expansions of blueprints of 
Jarmanah, Judaydat Artuz, Qudsiya, Sahnaya and 
Ashrafiyat Sahnaya. Then, the construction developers 
and dealers can buy legal licensed lands with official 
blueprint to build new buildings on them with cheaper 
prices, which in turn will surly decrease the cost of 
buildings as well as  the prices of flats and buildings. For 
example, there are no new lands for buildings in 
Damascus city and all residents of Damascus city are 
enforced to buy in suburbs close to it,” Abu Gasem said 
to Syria Times. 

 “The Ministry of Housing should finish its stopped 
projects of housing and this will help to increase the 
number of empty finished flats and sell them with long -
term loans to the governmental employees and working-
class families,” Abu Gasem said. 

 “It is good to have cooperation between the 
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governmental building organizations and private sector 
construction companies to solve the problem of housing 
in Syria. the government should decrease the fees and 
taxes on the imported building materials to decrease their 
prices.” 

 Reported by: Obaida Hamad / Inas Abdulkareem 
Category: Economy 
http://syriatimes.sy/index.php/economy?start=10 
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 االقتصادات العربية: -ثالثًا 
 مليار دوالر إلنعاش االقتصاد 13المغرب: ضخ نحو  - 9

  - 2020/ يوليو  تّموز 30منشور  
٪ 14.8حسب إحصائيات رسمية من المنتظر أن يصل معدل البطالة 

 .٪ قبل الجائحة9.2من  2020في 
أبرز العناوين: أضاف أنه قرر إنشاء "صندوق لالستثمار االستراتيجي 
مهمته دعم األنشطة اإلنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع االستثمارية الكبرى 

 ."الخاص في مختلف المجاالتبين القطاعين العام و 
أعلن العاهل المغربي محمد السادس مساء اليوم األربعاء عن خطة لضخ 

مليار دوالر في االقتصاد المغربي إلنعاشه  12.8مليار درهم ما يعادل  120
 .من اآلثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا

 21رى وقال العاهل المغربي في خطاب وجهه إلى الشعب بمناسبة الذك
لجلوسه على العرش إنه "سيتم ضخ هذا المبلغ في االقتصاد الوطني أي ما 

٪ من الناتج اإلجمالي المحلي وهي نسبة تجعل المغرب من بين 11يعادل 
 ."الدول األكثر إقداما في سياسة إنعاش االقتصاد بعد هذه األزمة

وأضاف أنه قرر إنشاء "صندوق لالستثمار االستراتيجي مهمته دعم 
األنشطة اإلنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع االستثمارية الكبرى بين القطاعين 

 ."العام والخاص في مختلف المجاالت
وأوضح العاهل المغربي أن هذا الصندوق "يجب أن يرتكز باإلضافة إلى 

ودعا "الحكومة  ."مساهمة الدولة على تنسيق وعقلنة الصنادق التمويلية
واالجتماعيين لالنخراط فيها بكل فعالية ومسؤولية في  والفاعلين االقتصاديين

 ."إطار تعاقد وطني بناء يكون في مستوى تحديات المرحلة وانتظارات المغاربة
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وكان العاهل المغربي قد أعلن عن إنشاء صندوق لمواجهة التداعيات 
وقال اليوم إن "هذا  19-الصحية واالقتصادية واالجتماعية لجائحة كوفيد

مليون درهم في حين بلغ مجموع  700مليار و  33استطاع جمع  الصندوق 
مليون درهم تم صرفها لتمويل تدابير الدعم  650مليار و 24النفقات إلى اآلن 

 ."االجتماعي وشراء المعدات الطبية الضرورية
وقال "رغم الجهود التي تقوم بها الدولة للتخفيف من آثارها فإن عواقب 

ألف  22213وسجل المغرب حتى مساء اليوم  ."هذه األزمة ستكون قاسية
 .حالة تعافي 17125حالة وفاة و 334إصابة بفيروس كورونا منها 

كما دعا العاهل المغربي لتوفير الحماية االجتماعية لجميع المغاربة على 
رأسها "تعميم التغطية اإلجتماعية لجميع المغاربة خالل الخمس سنوات 

مية من المنتظر أن يصل معدل البطالة وحسب إحصائيات رس ."المقبلة
 .٪ قبل الجائحة9.2من  2020٪ في 14.8

https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9
%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AE-%D9%86%D8%AD%D9%88-13-
%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-
%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-1371706 

 
تسريبات جديدة ومفاجآت في قضية ” شاهد“تفاصيل صادمة..  - 10

 من أمرهم تضيع المحققين في حيرة” الصندوق الماليزي “

 2020, 13يوليو  الصندوق الماليزي 
كشفت تسريبات إعالمية، تفاصيل ومفاجآت بالجملة، حول المتهم في 

مليار دوالر  9قضية الصندوق السيادي الماليزي الذي غسل مبالغ تجاوزت 
 .عبر بنوك يملكها في جزر القمر

https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AE-%D9%86%D8%AD%D9%88-13-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%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-1371706
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AE-%D9%86%D8%AD%D9%88-13-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%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-1371706
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AE-%D9%86%D8%AD%D9%88-13-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%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-1371706
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AE-%D9%86%D8%AD%D9%88-13-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%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-1371706
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AE-%D9%86%D8%AD%D9%88-13-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%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-1371706
https://www.watanserb.com/wp-content/uploads/2020/07/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A.jpg
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، ”نوط“عبر سلسلة تغريدات رصدتها ” شاهين الوثائقية“وذكر حساب 
أن المتهم األول بقضية الصندوق الماليزي هو نجل رئيس الوزراء السابق 
صباح جابر المبارك الصباح، حيث قام المتهم صباح جابر المبارك بسرقة 

مليارات دوالر بمشاريع وهمية  9الصندوق السيادي الماليزي بمبالغ تجاوزت 
على أن تعود بالربح أوهم بها ماليزيا عن طريق رئيس وزراء ماليزيا السابق، 

لهم ، وقاموا بتقديم أوراق مشاريع وهمية لكي يقوموا باالستيالء على أموال 
 .الصندوق 

وذكر الحساب أن المتهم الثاني هو حمد الوزان، صاحب شركة دريول 
للتجارة العامة، وشارك مع المتهم األول بعملية غسل األموال إلدخال األموال 

 .المسروقة بُطرق قانونية
أسس المتهمان سويًا عدة شركات في جزر القمر، لغسل األموال و 

 .وتحويلها إلى الكويت بشكل قانوني لعدم إثارة الشبهات
القضية كشفتها السلطات الماليزية وأرسلتها للكويت قبل ثالثة أعوام، ولكن 
بجهود رئيس الوزراء السابق ووزير داخليته خالد الجراح، تم إخفاء القضية 

 .كون المتهم ابن الرئيسوإغالقها 
وأثيرت القضية عالميًا ودخلت أمريكا والصين على خط المتضررين، فتم 

 .فتح ملف القضية من جديد لتبدأ المفاجآت الصادمة بالظهور
فقد قام المتهم صباح جابر وشركائه بإرسال ممثل ألمريكا والصين 

 4كثر من لالقتراض منهم بضمان الصندوق السيادي ، وقاموا باقتراض أ
 .مليار ليسرقوها

 90وكان صباح جابر يتلقى في اليوم الواحد يتلقى حواالت مالية تتجاوز 
سنوات وأمام أعين البنك المركزي ووحدة التحريات المالية،  3مليون دينار لمدة 
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 .ولم يحركوا ساكن
وأقر المتهم الثاني في القضية حمد الوزان أن هناك أخطاء حصلت في 

 .وطلب أال يكون كبش فداءهذه القضية، 
وحاول المتهمان الهروب إلى تركيا بطائرة خاصة، لهم وألسرهم، لكن 

 .النيابة العامة ترصدت لهم ومنعتهم من السفر، وقررت تجميد أرصدتهم
، صورًا لعينة من التحويالت المالية التي كان ”شاهين“ونشر حساب 

 .يتلقاها صباح جابر، وكانت باسمه صريحاً 
أنه تم إخالء سبيل صباح جابر بكفالة، وقد يخرج ” شاهين“ساب وذكر ح

من القضية وتكون القضية من نصيب باقي المتهمين والذين سيتجاوز عددهم 
 .متهم 20أكثر من 

الضغوط التي مارسها والد المتهم األول على النيابة كانت غير “وأضاف: 
كن لم يستطيع كون طبيعية ، وكان يسعى إلخالء سبيل ابنه من دون كفالة ل

الف  50القضية أكبر بكثير مما يتوقع ، لذلك تم اخالء سبيل ابنه بكفالة 
 .“ دينار

وذكر الحساب أن أحد مشاهير السوشيال ميديا تلقى حواالت مالية من 
ماليين دينار ، وبرر ذلك في وقت سابق أن  8دولة شقيقة بمبالغ تجاوزت 

 . بهاهذا المبلغ نظير أعمال إعالنية قام 
أما البنك الذي يملكه المتهم األول صباح جابر في جزر القمر ، فتم 
إشعال النار في المبنى الرئيسي للبنك قبل شهرين ، في محاولة لطمس كافة 

 .األوراق والدالئل وُنشر الخبر في جميع الصحف العالمية
اإلعالم “الكويتية قالت إن خمسة مشاهير من ” القبس“وكانت صحيفة 

متهمون بغسل األموال، في أحدث القضايا التي تهز الرأي العام في ” دالجدي
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ولفتت النظر إلى أنه سيتم إصدار قرارات ضبط وإحضار بحق هؤالء  .البالد
 .فور ورود تحريات جهاز أمن الدولة -لم تفصح عن أسمائهم-الخمسة 

وأوضحت أن المشاهير الخمسة تضخمت أرصدتهم بشكل خيالي، مما 
ؤالهم عن مصدرها، وسط تساؤالت إن كانت نتيجة مصادر مجرمة استوجب س

 .أم من جراء اإلعالنات التي يقومون بها وتدر عليهم أموااًل طائلة
وشددت الصحيفة نقاًل عن المصدر قوله إن قضايا غسل األموال لم يعد 

 .منها مهرب في الكويت
الماضي، بتجميد يونيو  20يشار إلى أن النيابة العامة الكويتية أمرت، في 

الحسابات البنكية للنائب البنغالي وشركته، المحتجز بقضايا غسل أموال 
كما أمرت مؤخرًا بضبط وإحضار الشيخ صباح، نجل رئيس  .واتجار بالبشر

الوزراء السابق جابر المبارك الصباح؛ إثر تخلفه عن المثول أمام النيابة في 
 .”اليزي الصندوق الم”القضية المعروفة إعالميًا بـ

https://www.watanserb.com/2020/07/13/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8
%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-
%D9%88%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A2%D8%AA-%D9%81%D9%8A-
%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82/ 

 
 يشعل حرب الموانئ في الخليج« الحزام والطريق»مشروع  - 11

  2019نوفمبر  12القبس في اقتصاد 
شهدت منطقة الخليج العربي سلسلة من األحداث والتطورات السريعة 
وغير المسبوقة خالل السنوات العشر األخيرة، وهي دائمًا وأبدًا محط أنظار 

وذلك ألسباب عديدة، منها جغرافية وسياسية واقتصادية، وأهمها  واهتمام العالم،
 النفط والغاز. 

https://www.watanserb.com/2020/07/13/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A2%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82/
https://www.watanserb.com/2020/07/13/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A2%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82/
https://www.watanserb.com/2020/07/13/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A2%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82/
https://www.watanserb.com/2020/07/13/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A2%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82/
https://www.watanserb.com/2020/07/13/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A2%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82/


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

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

 ــ 36ــ 

فعلى الصعيد االقتصادي، فهي تمتلك إمكانات وقدرات اقتصادية هائلة، 
وتشّكل قيمة صادرات وواردات دول مجلس التعاون الخليجي في االقتصاد 

 الدولي أكثر من تريليون دوالر سنويًا. 
المح نوع جديد من الصراعات تطفو على السطح ، بدأت م2013وفي 

بين الدول المطلة على الخليج العربي وبحر العرب، وهو صراع الهيمنة على 
 المالحية البحرية التجارية، خصوصًا مع ظهور منافسين جدد في المنطقة. 

تلك الحرب التي دارت رحاها بما تسمى حرب الموانئ جعلت كل دولة 
ناتها في مواجهة هذا التحدي الجديد، خصوصًا بعد تعد عدتها وتجيش إمكا

وتحالفها مع « الحزام والطريق»ما أعلنت الصين عن مشروعها االستراتيجي 
باكستان من خالل االستثمار في ميناء جوادر المطل على بحر 

ميناء ما بين  43يتنافس على المالحة في الخليج العربي ما يقارب  العرب. 
دول )الكويت، المملكة العربية السعودية،  9في  تجاري وصناعي وثانوي 

البحرين، قطر، عمان، اإلمارات العربية المتحدة، إيران، الهند، باكستان(، 
مليار دوالر  150مليار و 100وُيقدر حجم االستثمارات في هذه الموانئ بين 

، وهذا المبلغ الضخم والعدد الكبير من الموانئ كفيالن بأن يرسما 2029حتى 
ل وحجم التنافس المستقبلي للمالحة البحرية في الخليج، فضاًل على أن شك

جميع الموانئ قريبة بعضها من بعض، ما يجعل المنافسة بينها أكثر شراسة. 
وكل الدول تسعى جاهدة ألن تحجز لها موضع قدم في أهم ممر مالحي 

ادي، بالعالم، والفوز بحصة من هذه السوق العمالقة، وتعزز موقعها االقتص
 وكما هو معروف من يسيطر على الموانئ الكبرى يسيطر على التجارة الدولية. 
وهذا ما جعل الدول المتنافسة تبحث عن شراكات أو تحالفات تنضم إليها 
حتى تضمن وجودها داخل إطار المنافسة، وعلى إثرها تشكلت تحالفات دولية 
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وقطر، والمحور الثاني  الباكستاني -بين قوى المنطقة، المحور األول الصيني 
الهند وإيران واإلمارات، باإلضافة إلى دعم القطبين التقليديين: الواليات المتحدة 

 اإليراني.  -األميركية تدعم المحور الهندي 
أما القطب اآلخر روسيا، فتدعم الصين وباكستان، وأيضًا هناك تقارير 

يناء بندر عباس إعالمية تشير إلى أن روسيا عرضت على إيران استثمار م
اإليراني، لكن إيران نفت ذلك. موانئ اإلمارات سيطرت الموانئ اإلماراتية على 

عقود طويلة من دون منافسة أو مزاحمة  3المالحة البحرية والتجارية لمدة 
من  60أي من الدول القريبة في محيطها، وتستحوذ اإلمارات على نحو %

بي وأفريقيا والشرق األوسط، وهي التجارة وإعادة التصدير في الخليج العر 
 (. 2019دولة ) 120شركة عالمية من  6400موطن ألكثر من 

ويعود تفوق اإلمارات السباب عديدة منها موقعها الجغرافي في وسط 
الخليج، وهي أول دولة قامت ببناء ميناء وبنية تحتية وتقنية متطورة مربوطة 

ات وطرق، وكذلك الطاقة بمنطقة حرة وخطوط مواصالت جيدة متصلة بمطار 
االستيعابية الكبيرة للحاويات. وفي المقابل نجد دول الخليج لم تعر أي اهتمام 
لهذا القطاع. الحزام والطريق ما إن أطلقت الصين مبادرتها وبدأت بالخطوات 
العملية في سبيل تحقيق مشروع الحزام والطريق، حتى قامت الهند وإيران 

اه المشروع، وانضمت اليها الحقا دولة اإلمارات باتخاذ خطوات استباقية تج
 -العربية، فكل دولة من هذه الدول لديها مخاوف كثيرة من المشروع الصيني

الباكستاني، وقد تعرض موانئها للخطر، فمثال اإلمارات قد تكون الخاسر 
األكبر من المشروع، ويتزايد قلقها من ان تفقد موقعها المالحي التجاري كنقطة 

 زيت، أما الهند فيكمن تخوفها في سببين، هما: تران
تهديد مباشر لموانئها وفقدان بعض أسواقها التجارية بالمنطقة، وثانيا ان 
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مشروع الحزام والطريق يمر في منطقة كشمير المتنازع عليها مع باكستان، 
وسوف تكون المنطقة تحت الحماية الصينية، أما بالنسبة إليران فإن المشروع 

جارتها مع أفغانستان، التي تعتمد اعتمادا كليا على موانئها في وارداتها يهدد ت
وصادراتها، وفي الوقت نفسه تطمح الن تستفيد من هذا التحالف اقتصاديا 

 وسياسيا وتفك عزلتها االقتصادية. 
ميناء جوادر)باكستان( ُيمثل هذا الميناء شراكة بين الصين وباكستان لمدة 

مليار دوالر، وسيربط ما بين باكستان وإقليم  45فه بـسنة، وتقدر تكالي 45
شينجيانغ، وهو أحد أهم األقاليم الصناعية في شمال غرب الصين، ومن 
خالله تكون الصين قد أمنت طريقا آخر لضمان وصول بضائعها إلى جميع 
أنحاء العالم من دون أي معوقات، وكذلك تعزز مركزها كقوة اقتصادية كبرى. 

المشروع تكون الصين قد رسمت قواعد جديدة للعبة في المنطقة ومع انطالق 
ككل، وأشعلت منافسة شديدة بين الدول المطلة على الخليج السيما اإلمارات 

 والهند وايران. 
المستفيد األكبر من هذا المشروع الصيني هو باكستان حيث منطقة جوادر 

ن بالمستقبل القريب تقع في إقليم بالوشيستان وهو اقليم نائ جدا وسوف يكو 
أهم مركز مالحي وتجاري بالمنطقة والعالم وسوف يضيف قيمة مضافة كبيرة 
لالقتصاد الباكستاني وسوف يجلب لها استثمارات أجنبية كبيرة تقدر بالمليارات 
وأولها المملكة السعودية التي أعلنت رغبتها في االستثمار بالميناء وقطر كذلك 

من قيمة المشروع.  15في استثمار ما قيمته %قبل ذلك أعلنت عن رغبتها 
ميناء الدقم )عمان( تحتل سلطنة عمان موقعا استراتيجيا مميزا على بحر 
العرب ومدخل الخليج العربي ولديها شبكة من الموانئ ممتدة على طول 
شواطئ السلطنة وهي سبعة موانئ، منها ميناء السلطان قابوس في مسقط، 



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

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

 ــ 39ــ 

يناء الدقم في محافظة الوسطى، وميناء صحار وميناء صاللة بظفار، وم
الصناعي بشمال الباطنة، وميناء شناص بشمال الباطنة أيضًا، وميناء خصب 
بمسندم، ومرفأ مشنة ومصيرة. ومن أهم موانئ السلطنة هو ميناء الدقم ويحتل 
موقعاً استراتيجياً يطل على بحر العرب والمحيط الهندي، وله ميزة جيوسياسية 

 نه أهم وأكبر ميناء بمنطقة الشرق األوسط في المستقبل القريب. تجعل م
مليار  1.7وضخت الحكومة العمانية استثمارات في ميناء الدقم تقدر بـ

مليارات دوالر. وتطمح سلطنة عمان من وراء  4.4ريال عماني ما يعادل 
عدد خطة تطوير ميناء الدقم بأن تصبح مركزاً متكامالً للخدمات اللوجستية ومت

الخدمات، وتكون موانئها البحرية ضمن الدول العشر األوائل في األداء 
م وأن يصبح قطاع النقل 2040اللوجستي على المستوى الدولي بحلول عام 

دبي لدى  -واالتصاالت ثاني مصدر للدخل القومي للبلد. ميناء جبل علي 
 مية المهمة بالعالم. دولة اإلمارات موانئ بحرية تعتبر من المراكز الدولية واإلقلي

ويعتبر ميناء جبل علي أفضل ميناء بحري في الشرق األوسط والخليج 
، ويصنف 1979عاًما منذ أن تم افتتاحه في  30العربي والعالم على مدى 

بين أكبر عشرة موانئ للحاويات في العالم، وعلى مدار العقود الماضية تمكنت 
المالحة وخدمات الموانئ والتجارة اإلمارات من خالله من التربُّع على عرش 

البحرية في الشرق األوسط والخليج العربي، ويتبع شركة موانئ دبي العالمية 
ميناء حول العالم مما يساعدها في تقديم خدمات لوجيستية  150المرتبطة بـ 

مليارات دوالر في النصف األول من  3.46مميزة وقد حقق الميناء إيرادات 
من  60انئ البحرية في دولة اإلمارات على نحو %. وتستحوذ المو 2019

إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع والمتجهة إلى دول مجلس التعاون 
 الخليجي. 
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لكن أخيرًا لم تكن اإلمارات هي الالعب الوحيد في هذا القطاع بالمنطقة، 
بل ظهرت عدة موانئ حديثة وأصبحت منافسة لها. وما يقلقها أكثر هو أن 

د مكانتها كمركز مالحي تجاري، فقبل االعالن عن مشروع جوادر الصيني تفق
مات تستطيعان من  الباكستاني وجدت الدوحة وعمان نفسيهما تمتلكان مقوِّ
خاللها أن يكونا منافًسا قويًّا لدبي، فقام كل منهما بانشاء ميناء حديث خاص 

افتتح في به على غرار ميناء جبل علي، وهو ميناء حمد في قطر الذي 
وفعال بدأت مالمح التأثر  2013عمان في سنة  –وميناء الدقم  2016

قطر هو أحدث ميناء  -خصوصا مع بداية األزمة الخليجية. ميناء حمد 
بالخليج العربي، يقع في جنوب البالد، فهو أحد أهم مشاريع البنية التحتية 

وافتتح  2030الكبرى التي خططت لها دولة قطر إلنجازها وفقا لرؤية قطر 
مليارات دوالر،  7.4كمرحلة أولى بتكلفة  2016الميناء رسميا في ديسمبر 

مليار دوالر لبناء بنية تحتية متكاملة ما بين  140وقد خصص له ميزانية 
شبكات الطرق البرية والبحرية والجوية والسكك الحديدية على أن يصبح مركًزا 

اعد في تحقيق رؤية قطر. ويتمتع لوجستًيا إقليمًيا في المنطقة، والذي سيس
الميناء بأحدث األنظمة والتكنولوجيا، األمر الذي عزز قدرته التنافسية 

ماليين حاوية نمطية بالسنة.، كما يستقبل ميناء  6بالمنطقة وتصل طاقته إلى 
حمد جميع أنواع السفن والبواخر بمختلف أحجامها وأوزانها، ومساحته تمتد 

جاء موعد افتتاحه في الوقت المناسب بالنسبة لقطر كيلومترمربع.  26الى 
تزامنا األزمة. ولقطر موانئ أخرى مثل ميناء الدوحة، وهو اقدم ميناء ويتسع 
لمليون حاوية سنويا، باإلضافة إلى موانئ رأس لفان، ومسيعيد، ومصب 
حالول، والرويس، التي تديرها شركة الموانئ القطرية. وبذلك يكون ميناء حمد 

افس األقوى واألهم بعد موانئ عمان للموانئ لإلماراتية التي تسعى دائما المن
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للحفاظ على هيمنتها على المالحة في المنطقة، ومع التوسع القوي والسريع 
لميناء حمد وانضمامها الى التحالف الصيني الباكستاني باتت المنافسة بين 

تشابهار في ايران الواقع  إيران ميناء –دبي والدوحة شديدة جًدا. ميناء تشابهار 
في والية بلوشستان في جنوب شرقي إيران وقريب من بحر عمان والخليج 

كيلو عن ميناء جوادر الباكستاني، ويحمل  72العربي والمحيط الهندي ويبعد 
ميناء تشابهار أهمية كبرى بالنسبة للدول الثالث )الهند وإيران وأفغانستان( 

تبادل البضائع فيما بينها. فأهميته بالنسبه للهند وسيصبح مسارا تجاريا جديدا ل
كبيرة يعتبر المنافس لميناء جوادر الباكستاني وممرا ما بين إيران وأفغانستان 
وصوال آلسيا الوسطى والشرق األوسط وروسيا لتبادل البضائع والسلع، أما 

تها من أفغانستان فهي تعتمد اعتمادا كليا على ميناء تشابهار بصادراتها وواردا
الحبوب والرز والسلع التي تأتي من الهند، وذلك بسبب عدم وجود منفذ بحري 

 لها فهو األقرب واألقل تكلفة بالنسبة لها. 
الكويت  –تم توقيع اتفاقية بين الطرفين ميناء مبارك  2014وفي سنة 

، هو ميناء 2035يأتي ميناء مبارك الكبير من ضمن خطة الكويت التنموية 
اء وفي مراحله النهائية، يقع في شرق جزيرة بوبيان الواقعة شمالي قيد اإلنش

مليارات دوالر، وكان من المفترض ان تبدأ  3.5الكويت، وتكلفة بناءه تقدر بـ
ولكن لظروف سياسية وفنية تأخر  2015المرحلة األولى التشغيلية في عام 

 ام المقبل. عن موعده، ومن المتوقع ان يبدأ العمل التشغيلي فيه خالل الع
وحسب المخطط المستقبلي للميناء ومراحله الثالثة سيصل عدد األرصفة 
إلى ستين رصيفا ليكون واحدًا من أكبر الموانئ في الخليج العربي. وسوف 

وهناك حديث وخطط  2023يرتبط بسكة القطار الخليجي المقرر إقامتها في 
ة الصبية بشمالي الكويت لمد السكة إلى العراق وإيران. والميناء مربوط بمنطق



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

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

 ــ 42ــ 

 بجسر مائي )جسر جابر( وطرق سريعة أخرى. 
ويهدف المشروع إلى زيادة عدد الموانئ التجارية الموجودة بالكويت كما 
يسهم في جعل الكويت مركزًا تجاريًا وزيادة التبادل التجاري مع دول الجوار، 

ى الكويت خاصة إيران والعراق واستعادة دورها كنقطة ترانزيت. كما تسع
لتحديث موانئها القديمة، مثل ميناء الشويخ وميناء الشعيبة، إضافة إلى تطوير 

 Volume .المنافذ البرية والجوية من خالل مشروع المطار الجديد
موانئ تجارية تطل  3الموانئ السعودية المملكة العربية السعودية لديها    0%

يز في الدمام وميناء الجبيل على الخليج العربي وهي: ميناء الملك عبد العز 
التجاري وميناء رأس الخير الصناعي، ولكن ظلت موانئ المملكة لسنوات 
طويلة بعيدة عن المنافسة، وأداؤها لم يكن يتناسب مع حجم سوقها المحلية 
التي تعتبر من أكبر أسواق المنطقة مقارنة مع أسواق دول الجوار مع العلم 

لي سكان الخليج، ويعود عدم منافستها من إجما 60أن سكانها يشكلون %
ألسباب عدة، منها عدم تركيزها على هذا القطاع، ثانيًا البنية التحتية غير 
متكاملة نسبيًا وإجراءات التفتيش الجمركي طويلة نوعا ما، إضافة إلى عدم 
وجود مناطق لوجيستية قريبة من الموانئ مرتبطة بخطوط مواصالت وطرق، 

ا على موانئ السعودية، حيث غالبية الشركات تفضل ما جعل الطلب ضعيف
ميناء جبل علي بسبب الكفاءة العالية والتقنية المتطوره وتوفر كل الخدمات، 
ومن ثم تجري أعادة تصديرها إلى بقية موانئ الخليج العربي ببواخر أصغر 

 حجمًا. 
ية تتبنى المؤسسة العامة للموانئ السعودية خطة استراتيج 2017ومنذ عام 

وبرنامج التحول الوطني « 2030رؤية المملكة »شاملة تتناغم مع أهداف 
في قطاع الموانئ، وعلى اثرها، أعلنت المؤسسة العامة للموانئ  2020



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

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

 ــ 43ــ 

مشروعا في مختلف موانئ المملكة بقيمة  33السعودية عن تطوير وتنفيذ 
 –ير مليون دوالر. ميناء الفاو الكب 750مليار ريال يعادل  2.7إجمالية 

العراق العراق كذلك أخذ يخطط لبناء أكبر ميناء بالخليج مرتبط بمنطقة حرة 
وسكة حديد وبنية تحتية من كهرباء ومنطقة حاويات ومباني خدمات. وذلك 
لالستفادة من موقعه الجغرافي القريب من ايران وسوريا وتركيا، وسوف تكون 

ن جيرانه، باالضافة إلى له أهمية كبرى لالقتصاد العراقي وممرا للبضائع بي
جذب االستثمارات األجنبية، ومتوقع أن يحقق ايرادات مالية كبيرة لالقتصاد 
العراقي. وفي جنوب العراق )محافظة البصرة( توجد أربعة موانئ تجارية 
وصناعية تطل على الخليج العربي مثل أم قصر وخور الزبير والمعقل 

من نفط العراق. أما ميناء  80%وبوأفلوس، ويتم عبر هذه الموانئ تصدير 
الفاو الكبير المراد انشاؤه فهو يقع في جنوب محافظة البصرة عند مصب شط 

كيلو مترا مربعا ثم عدل المخطط  12العرب في الخليج العربي على مساحة 
كيلو مترا مربعا، وقامت الحكومة العراقية بوضع حجر األساس في  54إلى 

فعال بدأ العمل فيه من خالل شركات كورية للمرحلة األولى و  2010أبريل 
وأجنبية أخرى ببناء كواسر األمواج ولكن المشروع واجه العديد من المعوقات 
بسبب األوضاع السياسية الداخلية واالقتصادية التي مر بها العراق، فتعذر 
االستمرار به وأدى إلى توقفه خالل فترات متقطعة منذ وضع حجر األساس 

أعلنت وزارة النقل العراقية أن عملية  2019. وفي أبريل قبل تسع سنوات
 إكماله بالشكل النهائي تحتاج إلى ثالثة مليارات دوالر. 

وفي حال تم توفير الميزانية للمشروع فمن المتوقع أن يتم االنتهاء منه 
 . 2022بناء المرحلة األولى بحلول 

 Sultan.kw@yahoo.com سلطان مساعد الجزاف باحث اقتصادي
https://alqabas.com/article/5725054 

mailto:Sultan.kw@yahoo.com
https://alqabas.com/article/5725054
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 مليون دوالر 100قرير: ثروة حاكم مصرف لبنان تبلغ  - 12

  2020أغسطس  12األربعاء :تاريخ النشررويترز   :المصدر
ي تقرير إن شركات خارجية مملوكة قالت مجموعة إعالمية ف

مليون دوالر، وذلك  100تقدر أصوله بحوالي  مصرف لبنان المركزي  لحاكم
وسط استقصاء متزايد لدوره في االضطرابات االقتصادية التي يعيشها لبنان 

 .حالًيا
تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر مشروع ”وبحسب تقرير صادر عن 

، “درج”، وهي هيئة إعالمية غير هادفة للربح، وشريكها اللبناني موقع “للحدود
استثمرت شركات لرياض سالمة في العقارات ببريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا، 

، كانت قيمة أصول 2018وفي نهاية  .على مدار السنوات العشر األخيرة
مليون دوالر، بحسب ما ذكر التقرير نقاًل عن ميزانيات  94سالمة أكثر من 

 .شركات مسجلة في لوكسمبورج يسيطر عليها حاكم مصرف لبنان
بنك خلق التركي يطلب إسقاط اتهام أمريكا له بمساعدة إيران على انتهاك 

 العقوبات
 رويترز: سلطنة عمان توقع قرضا مؤقتا بقيمة ملياري دوالر

وتتألف من منافذ أخبار  –وال يذهب تقرير الهيئة التي مقرها سراييفو 
التي “ رويترز”وذكرت  .إلى أن سالمة قد ارتكب أي مخالفات –أوروبية 

التقرير، أنها لم تّطلع على أي من الوثائق التي يستند أوردت مقتطفات من 
 .إليها التقرير

ورًدا على التقرير، أفاد سالمة أنه كشف خالل مقابلة تلفزيونية في أبريل/ 
، وأنها 1993نيسان عن حجم ثروته قبل أن يصبح حاكًما للبنك المركزي في 

https://www.eremnews.com/economy/2273287
https://www.eremnews.com/economy/banking/2276995
https://www.eremnews.com/economy/banking/2276995
https://www.eremnews.com/economy/banking/2276995
https://www.eremnews.com/economy/banking/2276995
https://www.eremnews.com/economy/markets/2277325
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بت ذلك كدليل. كان قدمت الوثائق التي تث“وقال: .مليون دوالر 23كانت تبلغ 
هذا لتبديد الشكوك حيال مصدر ثروتي ولتوضيح أنها ترجع لما قبل تولي 

 .“المنصب
وأوضح أنه طلب من متخصصين وأمناء تولي إدارة ثروته، 

إن إعالنه “ سالمة”وقال  .“مصدر ثروتي واضح، وهذه مسألة مهمة“متابًعا:
يق العام، ويثبت أنه عن حجم ثروته ُيظهر أنه لم يكن يحاول تحاشي التدق

 .ليس لديه ما يخفيه
هدًفا لغضب المتظاهرين منذ انهيار النظام المالي في “ سالمة”وأصبح 

ين العام في العالم  .وقت سابق من العام تحت وطأة أحد أضخم أعباء الدَّ
ع تدرس تمديد تجميد ديون الدول الخزانة األمريكية: مجموعة السب

 منخفضة الدخل
 2020المركزي القطري" يتوقع انكماشا اقتصاديا في "

ويتناول التقرير ثروته الشخصية في وقت حساس للبنان الذي يكابد 
بيروت، وأجج الغضب الشعبي تداعيات ما بعد انفجار هائل دمر العاصمة 

ويأتي التقرير أيًضا عقب حسابات للبنك المركزي  .حيال القيادة السياسية للبالد
 6ضّخم أصول البنك بأكثر من “ سالمة”الشهر الماضي، أوضحت أن 

، مما سلط الضوء على المدى الذي ذهبت إليه 2018مليارات دوالر في 
 .اللبنانيسياسة الهندسة المالية لدعم االقتصاد 

والشهر الماضي، أمر قاٍض لبناني بفرض حجز احتياطي على بعض 
 .أصول حاكم البنك المركزي بعد شكوى من أنه قوض المركز المالي للدولة

https://www.eremnews.com/economy/banking/2277407 

 
 

https://www.eremnews.com/economy/2278314
https://www.eremnews.com/economy/2278314
https://www.eremnews.com/economy/2278314
https://www.eremnews.com/economy/2278314
https://www.eremnews.com/economy/banking/2278339
https://www.eremnews.com/economy/banking/2278339
https://www.eremnews.com/economy/banking/2277407
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اش غير مسبوق .. دعوات لتفعيل حالة الطوارئ وسط انكم - 13
 االقتصادية في تونس

أغسطس  18الثالثاء :تاريخ النشر ارم نيوز -يحيى مروان  :المصدر
2020 13:10 GMT 

، بعد تونس تصاعدت الدعوات لتفعيل حالة الطوارئ االقتصادية في
تسجيل انكماش غير مسبوق، عّمق األزمة االقتصادية التي تعيشها البالد منذ 

ودعا االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى  .فترة
، مشيرا إلى ضرورة حماية ما أسماه “تفعيل حالة الطوارئ االقتصادية”ضرورة 

 .“دي الوطنيالسيادة االقتصادية ومناعة النسيج االقتصا”
العمل على ”وطالب االتحاد، الذي يمّثل أرباب العمل في تونس، إلى 

توفير شروط انطالقة جديدة إلنعاش االقتصاد من خالل اإلسراع باإلصالحات 
االقتصادية الكبرى، واتخاذ كل اإلجراءات الضرورية الكفيلة بدفع التنمية 

، وفق بيان “الهشة منها الجهوّية ومساندة كل القطاعات االقتصادية وخاصة
 .صادر عنه اليوم الثالثاء

وشدد، على ضرورة إصالح القطاعات الحيوية، وتعديل قانون الصرف 
 .والتصدي لالقتصاد الموازي وإدماج ما يمكن إدماجه في القطاع المنظم

ودعا البيان، مختلف القوى السياسية الوطنية إلى جعل إنقاذ االقتصاد 
يات، مشيرا إلى ضرورة التوافق حول هذا الملف واالبتعاد وإنعاشه أبرز األولو 

 .عن التجاذبات السياسية
تونس قادرة على تجاوز األزمة ”وشدد أرباب العمل في بيانهم، على أن 

التي تعيشها، بشرط االلتزام بالتهدئة والحكمة والمسؤولية والتركيز على الملّفات 
 .“االقتصادية واالجتماعية الحيوية

https://www.eremnews.com/news/maghreb-news/2278172
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لخبير االقتصادي ورئيس المنظمة التونسية للحوكمة، معز الجودي، وأكد ا
 .أن إعالن حالة الطوارئ االقتصادية، أمر حتمي يجب إقراره

الحكومة التونسية المقبلة ”، إلى أن “إرم نيوز“وأشار الجودي في تصريح لـ
حكومة ”، مشددا على أنها يجب أن تكون “يجب أن تكون واعية بهذا الملف

 .“صاديةحرب اقت
، مشيرا إلى “الحلول للخروج من األزمة االقتصادية موجودة”وأضاف أن 

 .“التحدي األساسي يبقى حل األزمة السياسية”أن 
وقال عضو لجنة المالية بالبرلمان التونسي، علي الهرماسي، إن الحكومة 

 .المقبلة مضطرة إلعالن حالة الطوارئ االقتصادية
، أن االرقام السلبية التي “إرم نيوز“لـ وأضاف علي الهرماسي في تصريح

تم إعالنها مؤخرا تجعل من إقرار حالة الطوارئ االقتصادية، أمرا ال يقبل 
 .التأجيل

ال يمكن أن تخرج تونس “ الحلول الترقيعية”وشدد الهرماسي، على أن 
 .“جرأة سياسية”من أزمتها االقتصادية، معتبرا أن حل هذه األزمة يتطلب 

سلطات التونسية، أعلنت مؤخرا عن تسجيل انكماش اقتصادي يذكر أن ال
 .غير مسبوق، خالل الربع الثاني من العام الجاري 

%، وتزايد عدد  21وتجاوز االنكماش، حسب األرقام الرسمية، نسبة 
 .% 18ألف عاطل لتصل نسبة البطالة إلى  100العاطلين عن العمل بنحو 

https://www.eremnews.com/news/maghreb-news/2278292 

 
 
 
 

https://www.eremnews.com/news/maghreb-news/2278292
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 االقتصاد السوري:  -رابعًا 
 ؟«مسار اقتصاديّ »هل يبدأ السورّيون حوارهم بـ - 14

 2020تموز  22األربعاء  زياد غصن  

 
 هناك ضرورة لتحديد هوية االقتصاد السوري مستقباًل بما ينسجم

 ( والخصوصية التي فرضتها الحرب )أ ف ب
قليٌل جداً ما يجري الحديث عن القضايا االقتصادية المفترض بحثها خالل 
أي عملية تفاوضية مرتقبة، رغم أّن هذه القضايا باتت تمثل محّركًا أساسيًا 
لكثير من األحداث المرتبطة بالشأن السوري ومستقبله، من قبيل الحضور 

ي أو غير الشرعي لبعض الدول في البالد، وتجاوز األزمة االقتصادي الشرع
االقتصادية الحدود الوطنية، وصعوبة معالجتها من دون مساهمة جميع 
السوريين، واالنهيار الحاصل في اقتصادات بعض الدول المجاورة، إذ غالبًا 

ن: ما ُيوّجه االهتمام في الدعوة إلى حوار سوري ــــ سوري نحو أولويتين أساسيتي
األولى تتعّلق بمسودة الدستور التي سيتم االتفاق عليها بين جميع األطراف 
المعنية باألزمة السورية، والثانية تتمثل في مشروع قانون االنتخابات، الذي 
سُيعمل به لتنفيذ مخرجات العملية السياسية. وربما هذا ما يفسر ــــ مثاًل ــــ 

بة الوفود المشاركة في اللقاءات غيابًا شبه كامل لالقتصاديين عن تركي
والمفاوضات التي جرت حتى اآلن. هذا في وقت يعتبر فيه كثيرون أّن األزمة 
االقتصادية في البالد باتت أكبر وأخطر من األزمة السياسية، ومعالجتها 

 .تتطّلب حوارًا أو اتفاقًا بين جميع السوريين
ن االقتصادي والسياسي في الداخل والخارج، يربط السوريون بين الملفَّي

في أية عملية تفاوضية مستقبلية، انطالقاً من أّن نجاح أي حّل سياسي سيكون 
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مرهونًا بتوّفر مقّومات أساسية غير قابلة للتأجيل من قبيل عودة سيطرة الدولة 
الكاملة على جميع مواردها وثرواتها، واستثمارها بما يخدم مصالح السوريين، 

الدولة وفق معايير تجعل منها مؤسسات تقوم على وإعادة بناء مؤسسات 
المشاركة والشفافية والمساءلة. عمومًا، يمكن تصنيف المطالب االقتصادية 
للسوريين، الواجب حضورها على جدول أعمال الجلسات التفاوضية في أية 
عملية سياسية تحّضرها الحكومة مع المعارضة السياسية، في مسارين مكّملين 

عض، إال أّن األول سابق للثاني ويتمّثل بما يجب أن يناقشه لبعضهما الب
السوريون ويتفقوا عليه في حوارهم الثنائي، والمسار الثاني ما ُيفترض بالمجتمع 
 .الدولي القيام به من إجراءات تدعم إعادة بناء االقتصاد السوري 

 إشكالية هوية االقتصاد السوري 
، ينّص صراحة على اّتباع 1973فيما كان دستور البالد الصادر عام 

النهج االشتراكي في إدارة االقتصاد، كانت السياسات االقتصادية المطّبقة 
خالل سنوات ما قبل األزمة تقترب أكثر من تطبيق آليات السوق، وهذا استمر 

اقتصاد السوق »حتى بعد إعالن البالد عزمها على تطبيق ما سمي بـ
ما يشبه حالة من الغموض مع العمل  لكّن األمر تحّول إلى«. االجتماعي

بالدستور الحالي، والذي فّضل مشّرعوه ترك مسألة تحديد هوية االقتصاد إلى 
مرحلة الحقة. وتاليًا، فإّن أول مطالب الخانة األولى، والمعني بتحقيقه 
السوريون أنفسهم أثناء حوارهم التفاوضي، يتمثل في ضرورة تحديد هوية 

باًل بما ينسجم والخصوصية السورية التي فرضتها االقتصاد السوري مستق
سنوات الحرب التسع، واإلمكانات والموارد المتاحة، والتجربة التنموية السابقة. 

مبادئ اقتصادية « مشروع الدستور»وهناك مطلب آخر يتعلق بتضمين 
واضحة تضمن التوزيع العادل للدخل، وفرض الضرائب وفق أسس ومعايير 
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ومسؤولية الدولة واستمرارها في تقديم الدعم والحماية  عادلة وموضوعية،
االجتماعية للطبقات المحرومة والمحتاجة، فضاًل عن تفكيك شبكات الفساد 
التي نشأت خالل سنوات الحرب أو قبلها، ومحاسبة المسؤولين عنها واسترداد 
األموال العامة المنهوبة، الموجودة في الداخل أو التي جرى تهريبها إلى 

 .الخارج
ثمة تقديرات غير رسمية متباينة حول كلفة إعادة اإلعمار، لكنها ال تقل 

 مليار دوالر في أكثر التقديرات تفاؤالً  200عن 
في هذا المجال، تحضر المطالب المعني بتحقيقها المجتمع الدولي في 
إطار مسؤولياته بإنجاح الحل السياسي وضمان تنفيذه واستمراريته. وعدد هذه 

الب ثالثة: أّولها، في ضمانة استعادة سوريا لموقعها الجيو ـــــ اقتصادي المط
المهم من دون أي انتقاص أو عوائق، وذلك من خالل سيطرة الدولة على 
مواردها وثرواتها وحدودها ومعابرها البرية كاملة. فخالل سنوات األزمة، ُعزلت 

مالية كبيرة جراء  سوريا عن محيطها الجغرافي، وهو ما تسبب بفوات عوائد
، وحدوث انكماش كبير في حجم الصادرات السورية، «الترانزيت»توقف حركة 

فضالً عن خسارة البالد لمليارات الدوالرات جراء عملية االستثمار غير الشرعي 
أو القوات األميركية « داعش»للثروة النفطية والغازية، سواء من قبل تنظيم 

المطلب الثاني، والذي يتلّخص في العمل وباألهمية نفسها يأتي «. قسد»و
على رفع العقوبات الغربية األحادية الجانب، التي قادت إلى تراجع شديد في 
الوضع المعيشي واالقتصادي للسكان. وكما حال جميع الدول التي مّرت 
بحروب داخلية أو خارجية، فإن أحد األسئلة الرئيسة التي ال يمّل السوريون 

بإمكانية البدء فعاًل بإعادة إعمار ما دّمرته الحرب، وتوفير من طرحها، يتعلق 
التمويل الالزم لها. ولهذا، فإن ملف إعادة اإلعمار ال بد أن يكون حاضرًا في 
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نقاشات السياسيين، نظرًا إلى كونه مسؤولية مشتركة بين المجتمع الدولي من 
ية متباينة حول جهة والحكومة السورية من جهة ثانية. وثمة تقديرات غير رسم

مليار دوالر في أكثر التقديرات  200كلفة إعادة اإلعمار، لكنها ال تقل عن 
تفاؤاًل. وهناك من ينظر إلى ما سبق بشكل مختلف، إذ بحسب رأيه فإن 
المطالب الثالثة السابقة ال يمكن فصلها عن الجانب السياسي، ال بل هي 

 .سياسية في الجوهر، مثل العقوبات مثالً 
 سؤااًل هنا ال ينفّك يطرح نفسه: هل من المناسب أن تكون هذه ولكنّ 

الملّفات وغيرها حاضرة على أجندة اجتماعات المسار السياسي؟ أم أن 
األفضل إحداث مسار اقتصادي تشارك فيه شخصيات اقتصادية مشهود لها 
بالكفاءة والخبرة، وتمثل مختلف األطياف السياسية المشاركة في العملية 

وضية؟ تتباين اإلجابة، بين من يعتقد أن ارتباط الملف االقتصادي التفا
بالمسار السياسي هو أمر حتمي، تفرضه حقيقة أن تنفيذ ما يّتفق عليه 
اقتصاديًا سيظل مرهونًا بالتوصل إلى حل سياسي، وبين من يؤمن بأن الملف 
االقتصادي يحتوي على نقاط كثيرة تجمع السوريين، وهذا بعكس الملف 

لسياسي، وتاليًا فإن فرصة تحقيق اختراق مهم فيه تبدو كبيرة، األمر الذي ا
 .يشّجع على دعم فكرة اعتماد مسار تفاوضي خاص بالملف االقتصادي

https://www.al-akhbar.com/Opinion/291766/%D9%87%D9%84-
%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-
%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%80-
%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A 

 
 
 

https://www.al-akhbar.com/Opinion/291766/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%80-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.al-akhbar.com/Opinion/291766/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%80-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.al-akhbar.com/Opinion/291766/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%80-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.al-akhbar.com/Opinion/291766/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%80-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.al-akhbar.com/Opinion/291766/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%80-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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 داماسكس' أم 'داماسكي' أم'تيمساك'؟.. من أين جاء اسم دمشق؟' - 15
 بتوقيت غرينتش ٠٣:٤٠ - ٢٠٢٠سطس أغ ٠٦الخميس    

من أقدم الوثائق التي ذكرت فيها دمشق على مرِّ التاريخ ُرقم مدينة إبيال 
قبل الميالد، إذ ورَد ذكرها هناك تحَت ُمسمَّى  2000العائدة إلى حوالي عام 

كما أن ذكرها جاَء أكثَر من مرَّة في النصوص المصريَّة القديمة ” داماسكي“
ضمن ألواح الفرعون تحتمس الثالث العائدة إلى ” تيمساك“سم حيُث ذكرت با

 .“ تيماشكي” القرن الثالث قبل الميالد، وفي رسائل تل العمارنة باسم 
 سوريا - العالم

عدة أسماء عليها مع كل دولة جديدة  في الفترات التي تبعت ذلك تعاقبت
وأحيانًا استخدموا اسم ”َدَمْشقا“كانت تحكم المنطقة، فأطلق عليها اآلشوريون 

، كما ورد ”ديماشقو“أيًضا، وكان اآلراميون ُيطلقون عليها اسم ” إيميري شو“
في بعض النصوص اآلرامية الذي قد َيعني ”دارميسيق“أو ”دارميساك“اسمي 

ار، األر  ض المسقية، أو أرض الحجر الكلسي، وعرفت دمشق أيضاً ببعض الدَّ
 ” اللغات األوروبية وأبرزها الالتينية التي أطلقت على دمشق اسم داماسكس

Damascus ” التي بقيت حتى اليوم. 
وجد خالف كبيٌر وافتراضات عديدة بشأن أصل اسم دمشق نفسه وطريقة 

لالسم يرونه ناجًما عن مصطلح اشتقاقه في العربية؛ فأنصار الجذر العربي 
، ولذلك ُيقال أن المدينة ُسميت ”إذا أسرع“َدْمَشَق في العربية القديمة بمعنى 

 .باسمها ألن أبناءها َدْمَشقوا )أي أسرعوا( في بنائها
أما غالب المؤرخين الذين أعادوا اللفظة لكونها سريانية، أو التينية، ال 

ُدوَمْسَكس بمعنى المسك أو الرائحة الطيِّّبة، العربية، فيرون أنه اشتق من كلمة 
َس المدينة،  يت تيمنًا بالقائد اليونانّي دماس الذي أسَّ فيما َيرى آخرون أنها ُسمِّّ

https://www.alalamtv.net/news/5085861
https://www.alalamtv.net/news/5085861
https://www.alalamtv.net/news/5085861
https://www.alalamtv.net/
https://www.alalamtv.net/syria
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ق“كما ساد االعتقاد بأن الكلمة مشتقة من اسم أحد أحفاد النبي نوح  ، ”َدَماشِّ
ام، أما أكثر أما في األيام الراهنة، تعرف دمشق في اللهجة السورية باسم الش

ألقابها شهرة فهي، مدينة الياسمين، وجّلق، والفيحاء، إلى جانب عدد من 
األلقاب األقل انتشاًرا مثل درة الشرق، شامة الدنيا، شام شريف والتي كانت 

 .منتشرة بشكل رسمي خالل سوريا العثمانية، كنانة هللا، الدار المسقية
 "شام تايمز نقاًل عن "أراجيـك

https://www.alalamtv.net/news/5085861/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9
%83%D8%B3-%D8%A3%D9%85-
%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D9%85-
%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83-%D8%9F--%D9%85%D9%86-
%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D9%85-
%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D8%9F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alalamtv.net/news/5085861/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%B3-%D8%A3%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83-%D8%9F--%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D8%9F
https://www.alalamtv.net/news/5085861/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%B3-%D8%A3%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83-%D8%9F--%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D8%9F
https://www.alalamtv.net/news/5085861/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%B3-%D8%A3%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83-%D8%9F--%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D8%9F
https://www.alalamtv.net/news/5085861/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%B3-%D8%A3%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83-%D8%9F--%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D8%9F
https://www.alalamtv.net/news/5085861/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%B3-%D8%A3%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83-%D8%9F--%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D8%9F
https://www.alalamtv.net/news/5085861/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%B3-%D8%A3%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83-%D8%9F--%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D8%9F
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -خامسًا 
1 - 266 facilities start production at Hsaya’a industrial 

zone in six months 

Created on Friday, 14 August 2020 
15:43  

Homs (ST): The Industrial zone in Hsaya’a has 
witnessed remarkable increase regarding the number of 
the new productive facilities and investments during the 
first half of 2020 in comparison with the number registered 
in the first half of 2019.  

Director of Hsaya’a industrial zone Dr. Bassam 
Mansour said that the number of the facilities that started 
production in the first half of this year rose to 266 with a 
capital estimated at 69 billion Syrian pounds ensuring 
about 8163 job opportunities. 

In comparison with the same period in 2019, he 
added,  there were 234 productive facilities with a capital 
estimated at 62 billion SP ensuring 7630 job 
opportunities. 

Dr. Mansour pointed out that the total number of 
facilities in Hsaya’a since its establishment in 2004 has 

http://syriatimes.sy/index.php/economy/50426-266-facilities-start-production-at-hsaya-a-industrial-zone-in-six-months
http://syriatimes.sy/index.php/economy/50426-266-facilities-start-production-at-hsaya-a-industrial-zone-in-six-months
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reached to 935 with a capital estimated at 204 billion 
Syrian Pounds, adding that these facilities have ensured 
25394 job opportunities in various specializations. 

K.Q. 
http://syriatimes.sy/index.php/economy/50426-266-facilities-start-

production-at-hsaya-a-industrial-zone-in-six-months 
 
 !افتتاح المدارس مغامرة وسيؤدي إلى تفشي الوباء - 2

 : عميد كلية الطب البشري الدكتور نبوغ العوا 
توّقع عميد كلّية الطب البشري في جامعة دمشق نبوغ العوا، حدوث تفشي 
لإلصابات بفيروس كورونا حيال افتتاح المدارس في األول من شهر أيلول 

ادم، واصفًا هذه الخطوة بالمغامرة في الوقت الحالي الذي تشهد فيه البالد الق
 .زيادة في اإلصابات والوفيات

وبّين العوا أنه "تمنى من الفريق الحكومي تأجيل المدارس لمدة أسبوعين 
على األقل، ريثما يتم الوصول إلى السيطرة الصحيحة على منحنى انتشار 

ى عدد إصابات أقل، وحاالت شفاء أكثر، الفيروس، من خالل الوصول إل
 ."وانخفاض الوفيات إلى الحد األدنى

ورأى العوا أن "ضبط المدارس وفق ما ورد في البروتوكول الصحي الذي 
أصدرته وزارة التربية يعد صعبًا، خاصة أن التعامل هنا مع فئات عمرية 

 ."صغيرة
حتكاك والتالحم أو وتساءل العوا عن كيفية إلزام هؤالء الطالب بعدم اال

التقبيل، بعد غياب دام عدة أشهر، أو عدم اقتسام الطعام المخصص لهم مع 

http://syriatimes.sy/index.php/economy/50426-266-facilities-start-production-at-hsaya-a-industrial-zone-in-six-months
http://syriatimes.sy/index.php/economy/50426-266-facilities-start-production-at-hsaya-a-industrial-zone-in-six-months
https://www.facebook.com/3dmajestynews/photos/a.1847989945501093/2424892457810836/?type=3&eid=ARAAY5tkc-TncVEO3KqI_HK69xO2ZH86qZVLaG5ac6VnhD_eru0TkPZUBbYdMrj7LO7V3fmTHrsFrMl_&__xts__%5b0%5d=68.ARDG_jS-DXKBwEf-l0n1OA8kM6ekofwSLCvpBtoN4XqqmlvndCor-ftO3l5eW8rLzOpawCrj1JKPno5d8iMrTBUjAI5ifqLGgiNLtWqIO65N4H1B91KzFN68XWh-1szjuDZS-lWeEOlhep2HHD_WzIqIKOFN4VcyS089EEM11w9TQH0sbzzQcTUDTPAsfYx4YHuXXpLWjRaFkwaTDbdyYcpChd8b1Pontd5i2epGQZ2XY5c0kIRSMeM8S1gPyRPJ06kEr5BhXCP9Yho-pcJIUAc6mWg16sGOEBVqLonQ19KR1JJ9JcNxjFgNZcuD_6HA7iUCE5P9mWecU53dMa0l_yg8Lb0i&__tn__=EHH-R
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 .زمالئهم، أو ارتداء الكمامات وإلى آخره
وأشار إلى أنه في حال أصيب الطالب الصغار وهم الجيل الثالث لسورية، 

ار فهذا يعني نقل العدوى إلى عائالتهم، وبالتالي يؤدي ذلك إلى زيادة انتش
 .فيروس كورونا، في الوقت الذي تسعى فيه الجهات الطبّية إلى الحد منه

 الخبر. 
https://www.facebook.com/pg/3dmajestynews/posts/?ref=page_internal 

 
للخروج من الصين ويهدد بسحب  ترامب يغري الشركات األمريكية - 3

  عقود المتحايلين
  2020أغسطس  18الثالثاء :إرم نيوز   -نهى محمد  

، إنه سيقدم إعفاءات ضريبية إلغراء دونالد ترامب قال الرئيس األمريكي
كما هدد الرئيس األمريكي  .نقل مصانعها خارج الصينالشركات األمريكية ب

في خطاب له، أثناء زيارة إلى والية مينيسوتا، بسحب العقود الحكومية من 
وتعهد  .الشركات التي تواصل االستعانة بمصادر خارجية للعمل في الصين

سننهي ”أشهر، قائال:  10ماليين فرصة عمل في غضون  10ترامب بخلق 
وتمثل هذه التصريحات أحدث هجوم للرئيس األمريكي  .“لصيناعتمادنا على ا

وي “و“ تيك توك”على الصين، بعد التحركات التي شملت شركات التكنولوجيا 
وتقوم إدارة ترامب اآلن بإلقاء شباكها خارج شركات  .“هواوي “و“ شات

 .التكنولوجيا الصينية التي تتهمها بتهديد األمن القومي للواليات المتحدة
سنقدم إعفاءات ضريبية للشركات القادمة من الصين إلى ”ل ترامب: وقا

أمريكا، لقد بنينا أعظم اقتصاد في تاريخ العالم، واآلن عليَّ أن أفعل ذلك مرة 
الصينية العمالقة لالتصاالت لهجوم “ هواوي ”وأخيرا، تعرضت شركة  .“أخرى 

مزيد من القيود الذع من قبل الحكومة األمريكية، ويوم االثنين، تم فرض ال

https://www.facebook.com/pg/3dmajestynews/posts/?ref=page_internal
https://www.eremnews.com/entertainment/accidents/2278351
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 .على الشركة للحد من المكونات الكهربائية التي يمكنها شراؤها
كما هددت إدارة ترامب بإدراج المزيد من شركات التكنولوجيا الصينية 
على قائمتها السوداء للشركات التي تواجه حظرا في الواليات المتحدة، إلى 

بات الرئاسية ومع اقتراب موعد االنتخا .“وي شات“و“ تيك توك”جانب 
األمريكية، في تشرين الثاني/ نوفمبر، رفع ترامب الرهان في استهداف الصين، 

 .متهما شركاتها بسرقة الوظائف والملكية الفكرية األمريكية
https://www.eremnews.com/news/maghreb-news/2278292 

 
 مليار دوالر 46رويترز: توقعات بارتفاع عجز ميزانية الكويت إلى  - 4

  2020أغسطس  18الثالثاء :رويترز تاريخ النشر :المصدر
لألنباء، اليوم الثالثاء، إن وثيقة برلمانية أظهرت “ رويترز”قالت وكالة 

 2021\2020في السنة المالية  الميزانية العامة أن الكويت تتوقع ارتفاع عجز
مليار دوالر(؛ في ظل معاناة االقتصاد من تفشي  46مليار دينار ) 14إلى 

وكانت التقديرات السابقة قبل أزمة  .فيروس كورونا وضعف أسعار النفط
 .مليار دينار 7.7كورونا، وهبوط أسعار النفط، تتوقع أن يصل العجز إلى 

 31بدأ السنة المالية للكويت في األول من أبريل/ نيسان، وتنتهي في وت
، أن الهيئة “رويترز”وأوضحت الوثيقة، التي اطلعت عليها  .مارس/ آذار

العامة لالستثمار ترى أن تكلفة االقتراض حاليا من البنوك المحلية أو العالمية 
أو االقتراض % ستكون أرخص من تكلفة السحب 3و 2.5بفائدة متوقعة بين 

بنك الكويت  وعبر .من صندوق األجيال القادمة أو تسييل األصول
عن اعتقاده، أن عدم الوفاء بتعهدات اإلصالح االقتصادي التي  المركزي 

جولة تمويلية  قطعتها الكويت على نفسها أمام المقرضين الدوليين، سيجعل أي
ونقلت الوثيقة عن هيئة االستثمار الكويتية قولها: إن  .في الخارج صعبة

https://www.eremnews.com/news/maghreb-news/2278292
https://www.eremnews.com/economy/1274755
https://www.eremnews.com/economy/1274755
https://www.eremnews.com/economy/1274755
https://www.eremnews.com/economy/banking/1541907
https://www.eremnews.com/economy/banking/1541907
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مليارات دينار في بداية السنة المالية  5صندوق االحتياطي العام كان يبلغ ”
 .يوم 100مليارات دينار في غضون  4الحالية، وانخفض 

 https://www.eremnews.com/economy/2278476 
 
 % من ملف القروض المتعثرة90العقاري ينجز  - 5

 21/08/2020 :الحبير السوري 
شكلت القروض المتعثرة هاجسا كبيرًا للمصارف السورية بعد أن خسرت 
الكثير من أموالها بسبب تعثر تلك القروض وعدم سداد أصحابها مستحقات 

ل طويل لمعالجة هذه المشكلة التي تسببت في تعقيد البنوك .. وجرى عم
منح القروض في فترات سابقة بسبب الحوف أن تصل القروض   اشتراطات

ونتيجة العمل . الجديدة الى نفس ما وصلت الية القروض المتعثرة السابقة
الجاد للوصول الى حل لهذه القضية استطاعت البنوك الوصول الى الية عمل 

مدير عام المصرف العقاري، مدين علي، أكد  تها من جانبةالسترداد مستحقا
 .بالمئة من ملف الديون المتعثرة لدى المصرف90أنه تم إنجاز 

وبّين أن معظم القروض الكبيرة والمتوسطة المتعثرة تمت معالجتها، ويتم 
حاليًا متابعة الديون الصغيرة، والتواصل مع المتعثرين إلنجاز تسويات حول 

يسهم في تحصيل أموال المصرف، وتسهيل إجراءات السداد  ديونهم، ما
 .للمقترضين وتمكينهم من إيفاء المستحقات المالية المترتبة عليهم

وفيما يخص استئناف منح القروض، بّين أنه لم يرد حتى اليوم أي تعميم 
بذلك من المصرف المركزي، مبينًا أن هناك تنسيقًا مع الجهات المعنية لعودة 

روض ألهمية ذلك في النشاط االقتصادي، وتلبية االحتياجات المتعددة منح الق
 http://syrianexpert.net/?p=52746  .للتمويل

https://www.eremnews.com/economy/2278476
http://syrianexpert.net/?p=52746
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 2020الصناعة تحدد فاتورتها لـــ  - 6

 17/08/2020 :الخبير السوري 
ية المطلوبة للمؤسسات حددت وزارة الصناعة االعتمادات االستثمار 

مليار ليرة، وذلك في إطار إعداد  45، بمبلغ 2021والجهات التابعة للعام 
 .الموازنة العامة للدولة للعام القادم

مليارًا للمؤسسة النسيجية،  12.6وبحسب كتاب للوزارة، توزع المبلغ بين 
 مليارات للمؤسسة العامة 9.6مليارات ليرة للمؤسسة الغذائية، و 4.7و

مليارات  7مليار للمؤسسة الكيميائية، ونحو  2.4للصناعات الهندسية، و
 2.4مليار ليرة لمؤسسة السكر، و 2للمؤسسة العامة لإلسمنت ومواد البناء، و

مليار ليرة للتبغ،  2.5مليار ليرة للمؤسسة العامة لحلج وتسويق األقطان، و
ومركز « الصناعة مديريات»وتم تخصيص المبلغ المتبقي لإلدارة المركزية 

 .األبحاث الصناعية وهيئة المواصفات والمقاييس ومركز تطوير اإلدارة
وطلبت الحكومة من كل الوزارات تقديم مقترحاتها لتوزيع الموازنة 

على جميع الجهات العامة، ليصار إلى إقراراها  2021االستثمارية للعام القادم 
   .دي واالجتماعيومناقشتها في المجلس األعلى للتخطيط االقتصا

http://syrianexpert.net/?p=52732 
 

 انتهى التقرير
The report ended 

Raport się zakończył 
*** 
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