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 ارسل لسيادتكم:  تحية طيبة،
 2020 /316ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم  م ع

 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.
أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، 

 لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. 
بيانات الواردة في التقرير قد ال تكون أشير إلى أن بعض المعلومات وال

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

 هو المسؤول.   أطيب التمنيات. 
 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                   
مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي 

 حذف اسمه من القائمة البريدية.ليتم 
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 االقتصاد العالمي:  –أواًل 
 خطة اإلنعاش االقتصادي والفرصة المهدورة - 1

  روبرت صمويلسون 
ليس غريبًا أال تأتي خطة اإلنعاش االقتصادي التي ُروج لها كثيرًا     

في وسائل اإلعالم، وُأفردت لها صفحات من الدراسة والتحليل، أقل من 
ومساعدوه إن الوقت مازال مبكرًا إلطالق المتوقع، فعندما يقول الرئيس أوباما 

األحكام وتقييم الخطة وانتظار نتائج مهمة، فإنهم فعال على حق إذ ال يمكن 
تريليون دوالر أن يستعيد عافيته بالسرعة التي يتخيلها  14القتصاد بحجم 

مليار دوالر على مساوئ لن يساعد  787البعض، لكن مع ذلك تنطوي خطة 
ا، ذلك أن البرنامج الذي صاغه أوباما وأعضاء الوقت على معالجته

الكونجرس من "الديمقراطيين"، لم يكن أصال موجهًا لتعظيم فوائده االقتصادية 
ودفعه إلى إخراجنا من األزمة الحالية بقدر ما كان مناورة سياسية الهدف منها 
احتكار الفضل في أي انتعاش اقتصادي، وإغداق االمتيازات والمكاسب على 

مناطق ذات الفائدة السياسية ودعم القضايا التي تحظى بالشعبية. والنتيجة ال
أن أُهدرت اإلمكانات الجيدة التي انطوت عليها الخطة وجردت من جوانبها 
اإليجابية بسبب الزيادة في اإلنفاق وخفض الضرائب، التي وزعت بشكل 

اسب عشوائي وعممت على قطاعات عديدة لم يعد ممكنًا معها تحقيق مك
يستفيد منها االقتصاد، واألكثر من ذلك أن هذه اإلجراءات ال تركز على 
القطاعات االقتصادية األساسية المتضررة مثل الحكومات المحلية، وصناعة 
السيارات وقطاع العقارات دون أن يعني هذا التقييم أن خطة اإلنعاش 
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أثيرها سيبقى االقتصادي لن تساعد في إحياء االقتصاد وتحريك عجلته، لكن ت
  أضعف مما هو مطلوب.

مليون وظيفة بحلول  2.5فرغم التوقعات التي تشير إلى خلق ما يناهز 
بفضل األموال التي ضختها إدارة أوباما في االقتصاد، تظل األرقام  2010

نفسها متضاربة، ال سيما الدور الذي تلعبه خطة اإلنعاش في خلق الوظائف، 
االقتصاد العادية كفيلة لوحدها بإعادة النشاط  إذ من المحتمل أن تكون دورة

االقتصادي إلى سابق عهده واستحداث الطلب على الوظائف. ولكي نصل 
إلى أرقام دقيقة بشأن نسبة البطالة وغيرها، ال بد للنماذج االقتصادية أن تقدم 
فرضيات حول مدى االستهالك الذي سيشجع عليه خفض الضرائب، فضال 

مشاريع اإلنشائية الكبرى وغيرها من الفرضيات، وهو ما عن سرعة إنجاز ال
يفسر تغير األرقام بحسب الفرضيات المطروحة، فعندما أصدر مكتب الموازنة 
التابع للكونجرس األميركي تقديره حول عدد الوظائف المزمع استحداثها 

 3.6مليون وظيفة و 1.2بموجب خطة اإلنعاش االقتصادي كانت تتراوح بين 
، والحقيقة أنه أيهما من الرقمين كان صحيحًا 2010ع نهاية العام مليون م

فإن ذلك ال يعني انخفاضاً كبيراً في معدل البطالة، بل فقط أن الجهود المبذولة 
إلى أكثر من  2007ستحد من نزيف الوظائف الذي وصل إلى حدود العام 

 مليون وظيفة والحبل على الجرار.  6.5
فال أحد يعترض على تلك األجزاء، التي تخفف  أما على الصعيد اإلنساني

من معاناة األميركيين مثل تمديد تعويضات البطالة والرفع من قيمتها وتقديم 
إعانات لمن يفقدون وظائفهم وتمديد تغطيتهم الصحية والبطاقات 

وقد كان أوباما مجبراً من الناحية السياسية على إطالق حملة تهدف  التموينية.
 800دوالر للفرد و 400ائب بالنسبة ألغلب العمال بواقع إلى خفض الضر 
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دوالر للعائلة، لكن باستثناء هذه األمور األساسية، تحولت خطة اإلنعاش 
االقتصادي إلى إجراءات تركز على تقليص الضرائب والزيادة في اإلنفاق لما 
تحظى به من جاذبية سياسية، ولما تنطوي عليه هذه الخطوات من مكاسب 

 ساط الناخبين.في أو 
ولنتفحص قليال حجم اإلنفاق: فقد حصل أكثر من خمسين مليون     

مليار دوالر(، وتلقت  14دوالرا )المجموع  250متقاعد على شيكات بـ 
الشركات في إطار المساعدات الفيدرالية خمسة مليارات دوالر، كما تم 

ة، فضال عن مليار دوالر للتكنولوجيا المرتبطة بالرعاية الصحي 19تخصيص 
 ثمانية مليارات دوالر رصدت لتطوير شبكة الطرق. 

ومهما كانت الفائدة المنتظرة من تلك البرامج فإن تأثيرها يبقى ضعيفًا 
في المئة من منافعها االقتصادية لن تبدأ في  30ومتأخرًا، ال سيما وأن 

الظهور، حسب ما أعلنه مكتب الموازنة التابع للكونجرس، إال بعد العام 
. والواقع أن ما تجاهلته خطة اإلنعاش على نحو الفت هو تعزيز ثقة 2010

المستهلك والشركات من خالل تبديد مخاوفها وتحفيز القطاعات االقتصادية 
في المئة  35األكثر تضررًا، والتي يدل عليها تراجع مبيعات السيارات بحوالي 

ركي إلى مستويات مقارنة مع السنة الماضية وانكماش استهالك الفرد األمي
غير مسبوقة، ناهيك عن استمرار انحدار أسعار المنازل، وألن الواليات تعاني 
من تدٍن حاد في المداخيل وتواجه إجراءات قانونية تفرض عليها ضبط 
موازنتها، فإنها تلجأ مضطرة إلى رفع الضرائب، أو خفض اإلنفاق، وهي 

ة، ومع ذلك تبقى حزمة تدابير خاطئة ال يمكن اتخاذها في أوقات األزم
الحوافز المخصصة إلنعاش االقتصاد عاجزة عن معالجة أي من هذه 
المشاكل، وبدال من تبني الكونجرس إلجراءات شاملة تركز على تشجيع 
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االستهالك من خالل إعفاءات ضريبية واسعة على المبيعات، نجده يقر خطة 
 أوباما جريًا وراء المنافع السياسية.

https://sites.google.com/site/bouibia/bouibia-nabil 
 
 التمكين االقتصادي واإلنعاش المبكر في مناطق األزمات - 2

أ. باسم دودين )مدير برنامج التمكين االقتصادي التابع للبنك اإلسالمي 
 واألمم المتحدة (

عملية متكاملة ذات منهجية واضحة تهدف إلى  اإلنعاش المبكر هو: 
لمساعدات( اإلنسانية التي ال يمكن استمرارها، في مقابل تقليل التدخالت )ا

زيادة العمل التنموي على مشاريع مستدامة، بحيث يتم نقل األسر المستهدفة 
 من متلقين للمساعدات اإلنسانية إلى ُأسر منتجة.

طريقة عمل البرنامج:يسترشد بالمبادئ اإلنسانية والتضامنية، ومبادئ  
ليات تعطي المرونة الالزمة والكافية التي تسمح اإلنعاش المبكر، ويتم بآ

بالتنفيذ والوصول للناس واألسر المتضررة في جميع األماكن التي يمكن 
 الوصول إليها، مع االعتماد على الجمعيات والمنظمات المحلية والوطنية.

أن يبدأ هذا العمل في أقرب وقت ممكن،  –من الناحية المثالية  –ينبغي 
: العمل في حاالت الطوارئ، بما في ذلك تقديم النقد مقابل وعادة ما يشمل

العمل، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمجتمع، من أجل تحسين فرص الحصول 
على الخدمات األساسية، فضاًل عن تنشيط االقتصاد المحلي، وإدارة الحطام؛ 

ز قدراته لتسهيل وصول وإعادة بناء البنية التحتية، ودعم الحكم المحلي، وتعزي
على اإلغاثة، واالنتعاش، والتخطيط، والتنسيق، والتنفيذ، وإدارة المخاطر 

 المحلية.
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الحد من الحاجة إلى التدخالت اإلنسانية في   أهداف البرنامج: 
المستقبل، وإحالل برامج تنموية مكان تقديم المساعدات، وبناء قدرات ومهارات 

شطاء، وتحسين التنسيق بين الجهات المحلية الفاعلة، واألشخاص، والن
الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية، وإنشاء وتعزيز آلية للتنسيق بغرض 
التآزر، وتجنب االزدواجية، وتوفير فرص العمل السريع من أجل استعادة 
الخدمات االجتماعية األساسية، وتقديم المساعدات الطارئة الالزمة )على 

ساء، والمعاقين وأسرهم، وحماية المنجزات شكل مشاريع( لحفظ سبل العيش للن
وفرص التنمية، والمساعد على إنقاذ األموال واستثمارها ليعظم ويتعدد نفعها، 
ومعالجة الفجوة بين أنشطة اإلغاثة والتنمية؛ مع التأكيد على أهمية 
المجتمعات المحلية والسلطات الوطنية والمحلية، وتعزيز عمليات المساعدة 

عم مبادرات الشفاء التلقائي من قبل المجتمعات المحلية اإلنسانية، ود
المتضررة، ووضع األسس للصمود واالنتعاش على المدى الطويل في أقرب 
وقت ممكن بعد وقوع الكارثة أو األزمة، وتمكين األسر المستهدفة من االكتفاء 

 الذاتي وصيانة كرامتها.
 المخرجات الرئيسة الخمس للبرنامج: 

وظيف الطارئ من أجل تحسين عملية تقديم الخدمات وترميم العمالة والت
 وإصالح البنية التحتية األساسية.

الدعم الطارئ )التمكين بمشاريع( الستعادة سبل العيش المدمر لألسر 
 المتضررة.

وأسر ذوي االحتياجات   الدعم الطارئ لألسر التي ترأسها النساء،
  الخاصة والمعاقين.

 مجتمعات المحلية.تعزيز صمود وقدرات ال



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

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

 ــ 9ــ 

تعزيز التنسيق والشراكة لمصلحة تعويض سبل العيش في حاالت 
 https://www.islamicsham.org/conference/2141  الطوارئ.

 
 ..ذكاء اقتصادي - 3

18/10/202 
مصطلح قديم حديث ولكنه مهم جدًا وإذا كان هناك ما يسمى بالذكاء 

الغباء االقتصادي( ربما يكون االقتصادي فهل هناك ما يقابله اصطالحًا )ب
ذلك ولكنه ليس معّرفاً ومطروحًا ألنه صفة سلبية غير ذات قيمة لكنها مخربة 

 .ومدمرة إذا كانت عن قصد ومدلول
نعود للذكاء تعريفًا فهو القدرة على حل المشاكل المعقدة من خالل ثالث 

 .التطبيق( -التحليل –مراحل سريعة وهي: )اإلبداع 
، من طرف 1994لي للذكاء االقتصادي ظهر سنة أول تعريف عم

مجموعة العمل في هيئة التخطيط في فرنسا، حيث تم تعريفه على أنه 
مجموعة األعمال المرتبطة بالبحث، ومعالجة وبث المعلومة المفيدة “

، فالذكاء االقتصادي إذاً يعمل على إيجاد ”لالقتصاديين لصياغة إستراتيجيتهم
ضل تكلفة، ويحللها ويضعها تحت تصرف المقررين في المعلومة المفيدة بأف

 .المؤسسة في الوقت المناسب، وبالتالي فهو عامل أساسي للمنافسة
الذكاء االقتصادي هو أيضًا نشاط إنتاج المعرفة التي تخدم األهداف 
االقتصادية واإلستراتيجية للمنظمة، بحيث يكون قد تم تجميعها وإنتاجها في 

 .صادر معروفةإطار قانوني ومن م
إن هذه األعمال تمارس بطرق شرعية مع توفير كل الضمانات الضرورية 
للحفاظ على ذمة المؤسسة والمعلومة الضرورية هي تلك التي يكون في حاجة 
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إليها جميع مستويات اتخاذ القرار المختلفة في المنظمة إلعداد وتنفيذ 
ا التنافسي. لذلك يمكن اإلستراتيجية الضرورية لبلوغ األهداف وتحسين مركزه

 :استنتاج ما يلي
معالجة المعلومات، أي تجميع المعلومات الضرورية تصنيفها وتخزينها 
وجعلها قابلة لالستثمار أي توفير المعلومات المالئمة عن سلوك المنافسين 

 .وأن تكون المعلومات عن البيئة الخارجية التي تعني المنظمة بكاملها
ات أي أن تكون المنظمة في مأمن على، وأن يكون توفير الحماية للمعلوم

لديها القدرات الكافية على توقع المخاطر والمشاكل التي تتعلق خاصة بالملكية 
 .الفكرية، هجوم المنافسين على السمعة وعلى رأسمالها الفكري 

التأثير، أي أن تكون للمنظمة المعارف الكافية التي تمكنها من تقديم 
 .لتفاوض وممارسة الضغوطالحجج، اإلقناع، ا

الذكاء االقتصادي يمكن المنظمة إذًا من المعرفة الجيدة لمنافسيها، 
متخذي القرارات، القواعد والمعايير التي يمكن أن تؤثر على نشاطها وبالتالي 

 .تكون قادرة على التأثير على محيطها وتتفادى السلوك السلبي
ن الوظائف الثالثة للذكاء الذكاء االقتصادي يجب أن يكون أخالقيًا، إ

االقتصادي )اليقظة والحماية والتأثير( يمكن أن تمارس كلها بصورة مشروعة 
 .حيث يحدد مسير طرق العمل

إن تطبيق الذكاء االقتصادي على مستوى االقتصاد الوطني يعني اعتماد 
سياسة التحكم في المعلومة الضرورية للمتعاملين االقتصاديين. التوجيهات 

راتيجية، الحماية االقتصادية أو تحرير االقتصاد التي تستخدمها اإلست
 .الحكومات والتي ترجع إلى موقف متخذي القرار

إذا كان الذكاء االقتصادي قابالً للتطبيق نظرياً في كل المؤسسات فاألمر 
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ليس سهاًل كذلك على المستوى العملي فالذكاء االقتصادي يكون أكثر تطورًا 
 :سات التي تطبق اإلستراتيجيات التاليةعلى مستوى المؤس

العمل على المستوى الدولي أو مواجهة منافسين دوليين في السوق 
الوطنية، إن هذه الظاهرة يمكن تفسيرها من خالل تعقيدات البيئة الدولية والتي 

 .تتطلب مفهوم اليقظة وحماية المعلومات من المنافسين
تعتمد إستراتيجية التميز تكون في إستراتيجية التميز: إن المؤسسات التي 

حاجة إلى عملية تتبع المستهلكين بهدف الكشف عن حاالت التميز الممكنة 
وتقدير مدى مالءمتها، وهي مطالبة بتوقع تقليد منتجاتها ويمكن للمؤسسة أن 
تخفف من التقليد بتقديم معلومات قوية وواضحة لوسائل اإلعالم توضح 

حملتها، كما يمكنها أيضًا أن تجعل من التقليد الصعوبات والتكاليف التي ت
عملية صعبة من خالل حماية التكنولوجيات باللجوء إلى براءة االختراع وتقديم 

 .أرقام أعمال غير جذابة للمنافسين المحتملين
إستراتيجية التركيز: وهي تتطلب معرفة دقيقة للسوق التي يجب أن تخضع 

ي النتهاج إستراتيجية التركيز وبصورة للتجزئة، نظام المعلومات إذن أساس
 .خاصة اليقظة التسويقية والتجارية

إستراتيجية التنويع: يعني التنويع ممارسة أنشطة جديدة مع االبتعاد عن 
القاعدة األساسية لإلنتاج أو القاعدة التجارية حيث يترتب عن هذا تغيير 

ت جديدة أو مواد المهنة حيث أن المؤسسة تكون مطالبة باستخدام تكنولوجيا
أولية أو قنوات توزيع أو أنها تتوجه إلى زبائن جدد معنى هذا أن المؤسسة 
ستواجه بيئة جديدة وهذا يتطلب زيادة عن الحاجة إلى المعلومات ومخاطر 

 .إدارة المعلومات
تطبيق الذكاء االقتصادي غير مخصص إذًا لنوع معين من المنظمات 
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بع المنظمة بعض أنواع اإلستراتيجيات. لكنه يكون مطبق بوضوح عندما تت
كلما كانت هذه اإلستراتيجيات تتعلق بوضع المؤسسة مع بيئة شديدة التعقيد 
أو جديدة تكون في حاجة أكبر إلى تطبيق مفهوم الذكاء االقتصادي وعليه 

 .ال توجد في النهاية مؤسسات كبيرة غير معنية بتطبيق الذكاء االقتصادي
فعاًل وهي هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها ما يهمنا في سورية 

االقتصاد السوري أن تكون جميع مؤسساتنا العامة والخاصة وسياساتنا الكلية 
التطبيق( سواًء على مستوى  -التحليل -ذكية اقتصاديًا وفق منهج )اإلبداع

المؤسسات الخاصة أو على مستوى االقتصاد الكلي ألن في ذلك قيم مضافة 
اذ القرارات االقتصادية واالستثمارية الصائبة والفّعالة وهذا ما هائلة باتخ

 العيادة االقتصادية السورية -كتبه: د. عامر خربوطلي  .نحتاجه بكل بساطة
 Syrian Economic Clinic فيسبوك      

 
 معدل التحويل. الذهب في المنطقة الحمراء -بولندا  - 4

لبالد على قيمة العملة البولندية. قفزت يؤثر الوضع الوبائي الصعب للغاية في ا
 10أسعار صرف اليورو والدوالر والفرنك والجنيه االسترليني خالل األسبوع بأكثر من 

 أضعاف. وقد ال يتوقف عند هذا الحد.
 ((2.0معدل التحويل. ماذا عن الذهبي؟ )فليكر ، فوكس وو ، )سيسي بي  
بسرعة ن سعر صرف عملتنا ينخفض األيام األخيرة لم تكن ناجحة للزلوتي. كا -

كبيرة ، على الرغم من الهدوء النسبي في األسواق العالمية. هذا ليس بشير خير ، كما 
 XTB Brokerage House  ،Przemysławيحذر الخبير االقتصادي في 

Kwiecień. 
زلوتي  4.46في بداية األسبوع الماضي ، تم تداول اليورو في سوق الفوركس عند 

 وتقترب من الذروة هذا العام. PLN 4.57. اآلن تقدر قيمتها بـ بولندي
جروس على سعر صرف  10يمكن رؤية تحرك صعودي مماثل لما يقرب من  
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زلوتي بولندي. يأسف المقترضون  4.27الفرنك. تم بالفعل تقييم العملة السويسرية عند 
لعام كان الفرنك يزيد قلياًل الذين يسددون األقساط بهذه العملة أن يتذكروا أنه في بداية ا

 زلوتي بولندي. 3.90عن 
زلوتي بولندي لعدة أيام. حاليا   5في حالة الجنيه اإلسترليني ، كان السعر أعلى من 

 زلوتي بولندي. 3.90سنتات فوق هذه الحدود. في المقابل ، يكون الدوالر أقل بقليل من  5
 لمحلي في مكافحة الفيروسنحن بحاجة إلى "مناطق سوداء". سيساعد اإلغالق ا

ضعف الزلوتي يمكن أن يرتبط بسهولة بالموجة الثانية القوية للوباء في بولندا  -
يعلق  -والقيود الناتجة عنها. من الواضح أنهم سيشكلون كرة في قدم االقتصاد البولندي 

ردود  -ويشير إلى أن األسواق المالية معتادة بالفعل على الوباء   .XTBاالقتصادي 
الفعل السلبية قصيرة األجل وسريعة التراجع. ومع ذلك ، فإن رد فعل الزلوتي أسوأ. آخر 

نقطة. كان سعر صرف  13000حوالي  DAX30مرة في البورصة األلمانية ، كان مؤشر 
 زلوتي بولندي. 4.40اليورو حوالي 

كان سعر صرف اليورو المنخفض نسبًيا من منظور األشهر األخيرة يعني أن  -
لوتي تأثر بتفاؤل السوق ، وبشكل أكثر تحديًدا بتدفق رأس المال العالمي إلى سوقنا. الز 

نقطة مرة أخرى ، لكن اليورو يكلف بالفعل  13000يختبر المؤشر األلماني اليوم مستوى 
كما يقول برزيميسالف كويتشيه ، الذي يتحدث عن المنطقة  -زلوتي بولندي  4.55

 الحمراء في حالة عملتنا.
والمخاوف  COVID-19الذي تغير منذ ذلك الحين؟ يسرد عدة عوامل ، أهمها  ما

 بشأن ضربة لالنتعاش االقتصادي ال يمكن تخفيفها من خالل التدخالت الحكومية.
في غضون ذلك ، أشار مجلس السياسة النقدية إلى أنهم يرغبون في رؤية زلوتي 

لشراء السندات الحكومية. كل  في تنفيذ برنامج قوي إلى حد ما NBPأضعف ، ويستمر 
ووفًقا لشهر أبريل  -هذا يضيف إلى الصورة التي يكون فيها أداء الزلوتي ضعيًفا نسبًيا 

 يبدو أنه معرض لضعف أكبر في السيناريو الحقيقي لتدهور معنويات السوق. -
قد يعتمد األخير إلى حد كبير على الوضع في الواليات المتحدة ، حيث تتداخل  -

يشير الخبير  -ة تجميع النتائج الفصلية مع األسبوعين األخيرين من الحملة االنتخابية وتير 
 االقتصادي.
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في الموجة الثانية لوباء كورونا  SGHرئيس جامعة وارسو لالقتصاد  - 5

 ٪ من الشركات البولندية50-30قد ال تصمد 
 ترجمة الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري  2020نوفمبر  5

وارسو لالقتصاد، فإن ما يسمى  جامعة في سيناريو سلبي، وفًقا لرئيس
٪ من 50-30بالموجة الثانية لوباء الفيروس التاجي، قد تؤدي إلى عدم قدرة 

الشركات البولندية على الصمود. وأضاف من الضروري النظر في اإلجراءات 
 .قتصاديةالتي يجب اتخاذها لمنع تحول الحجر الصحي الوطني إلى كارثة ا

بلغ عدد حاالت إفالس الشركات البولندية في الربع الثالث مستوى  فقد 
 قياسي.

 وارسو لالقتصاد جامعةُعقد االجتماع األول لسلسلة االجتماعات: منتدى 
SGH  وارسو لالقتصاد  جامعةيوم الخميس ، وهو مشروع مشترك بين

 prof. Piotrوارسو لالقتصاد  جامعةوالمنتدى االقتصادي. حضره عميد 
Wachowiak  األستاذ الدكتور بيوتر فاخوفياك، ورئيس المؤتمرMaciej 

Witucki  ماتشي فيتوتسكي رئيس شبكة التجارة البولندية )ليفياتان(. حيث
 .ناقشوا التحديات التي يواجهها االقتصاد البولندي خالل عصر فيروس كورونا

ة عدم اليقين ، لدينا أكد رئيس شركة ليفياتان أنه بصرف النظر عن أزم
أيًضا أزمة عدم يقين. وأشار إلى أنه لم يستطع أحد التنبؤ بمدى عمق الموجة 

 .الثانية من فيروس كورونا
إسرائيل مع إغالق  -في رأيه ، يجب رفض التطرف بالتعامل مع الوباء 

واختيار الطريق الوسط. وأشار إلى أن  -كامل والسويد حيث ال توجد قيود 
يها حاليا أموال أقل بكثير مما كانت عليه في الربيع، مما قد يعني الدولة لد
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 ."أنه مع اإلغالق الكامل "لن يكون لدينا ما يمكننا الخروج منه
وارسو لالقتصاد على أنه يجب اآلن مشاركة الجميع  جامعةأكد رئيس 

من أجل إنقاذ االقتصاد. وأضاف أنه في السيناريو السلبي للموجة الثانية من 
في المائة من الشركات البولندية،  30لوباء في بولندا ، فقد ال تنجو نسبة ا

بالمائة. وأشار إلى أن  50وفي الحاالت القصوى قد تصل النسبة حتى 
شركات النقل وقطاع المتاجر وفن الطهي والسياحة ستكون األكثر عرضة 

من السهل إغالق االقتصاد لكن من الصعب إعادة  -لخطر االفالس. 
تشغيل بعد ذلك. ال يمكننا أن نخطئ ، أو يجب أن نحاول جعل هذا الخطأ ال

 .أكد األستاذ فاخوفياك -صغيًرا قدر اإلمكان 
وفي إشارة إلى الوضع الحالي ، أشار فاخوفياك إلى أن الوضع في سوق 
العمل ليس سيًئا لحسن الحظ. وأضاف أنه ال يتوقع أي مطبات في هذا 

كما كان الحال في  -صل الشركات على أموال الصدد ، ولكن بشرط أن تح
ووصف نقص االستثمار بالدراما. وأشار إلى أنه  .لحماية الوظائف -الربيع 

بسبب عدم اليقين، تمتنع الشركات عن مثل هذه اإلجراءات )االستثمار(، وهو 
محرك لالقتصاد. وأضاف أن نقص االستثمارات يظهر بشكل خاص في 

 .حالة ضعف االستهالك
وه ماتشي فيتوتسكي رئيس شبكة التجارة البولندية )ليفياتان( إلى ون

احتياجات الشركات، حيث يجب تجميد جباية "جميع الضرائب والرسوم" للعام 
المقبل، مثل ضريبة السكر، على المتاجر الكبيرة الحجم، أو التغييرات المتعلقة 

  .بالشراكات المحدودة، التي تثقل كاهل الشركات بشكل إضافي
 .ناشد فيتوتسكي –دعونا نتعاون دون أذى" "

https://biznes.interia.pl/firma/news-rektor-sgh-drugiej-fali-pandemii-
moze-nie-przetrwac-30-50-pr,nId,4837158 
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  االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية: -ثانيًا 
6 - REKTOR SGH: DRUGIEJ FALI PANDEMII MOŻE 

NIE PRZETRWAĆ 30-50 PROC. FIRM 
5 listopada 2020 
Według rektora SGH tzw. drugiej pandemii koronawirusa, w 

negatywnym scenariuszu, może nie przetrwać 30-50 proc. firm. 
Jego zdaniem, trzeba się zastanowić jakie działania podjąć, by 
narodowa kwarantanna nie przerodziła się w katastrofę 
gospodarczą. 

 
Liczba niewypłacalności polskich firm w trzecim kwartale na 

rekordowym poziomie /123RF/PICSEL 
W czwartek odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu spotkań 

Czwartkowe Forum SGH, wspólnego projektu Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie oraz Forum Ekonomicznego. Wzięli w nim 
udział rektor SGH prof. Piotr Wachowiak oraz prezydent 
Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki. Dyskutowali oni 
o wyzwaniach dla polskiej gospodarki dobie koronawirusa. 

Szef Lewiatana podkreślił, że obecnie oprócz kryzysu 
niepewności mamy też kryzys niepewności. Zwrócił uwagę, ze nikt 
nie był w stanie przewidzieć jak głęboka będzie druga fala 
koronawirusa. 

Według niego należy odrzucić skrajności - Izrael z pełnym 
lockdownem i Szwecją gdzie nie ma obostrzeń - i wybrać drogę 
środka. Zwrócił uwagę, że obecnie państwo ma o wiele mniejsze 

https://biznes.interia.pl/newsroom,nDate,2020-11-05
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środki niż wiosną, co może spowodować, iż przy pełnym 
lockdownie "nie będziemy mieli z czego się podnosić". Rektor SGH 
podkreślił, że obecnie należy zaangażować wszystkich, by ratować 
gospodarkę. Dodał, że w negatywnym scenariuszu drugiej fali 
pandemii w Polsce może nie przetrwać 30 proc. firm, a w skrajnym 
wypadku nawet 50 proc. Wskazał, że najbardziej zagrożone będą 
firmy transportowe, sektor sklepowy, gastronomia, turystyka. - 
Zamknąć gospodarkę jest łatwo. Trudniej jest potem znów ją 
uruchomić. Nie możemy popełnić błędu, albo musimy się starać 
żeby ten błąd był jak najmniejszy - zaznaczył profesor. 

Wachowiak odnosząc się do obecnej sytuacji zwrócił uwagę, że 
na szczęście sytuacja na rynku pracy nie jest zła. Ale - jak 
podkreślił - wynikać ona będzie z kondycji firm. Dodał, że nie 
przewiduje w tym względzie jakiś tąpnięć, ale po warunkiem, że 
firmy dostaną pieniądze - jak to było wiosną - na ochronę miejsc 
pracy. Dramatem nazwał z kolei brak inwestycji. Wskazał, ze firmy 
z powodu niepewności wstrzymują się z takimi działaniami, a to 
one napędzają gospodarkę. Dodał, że brak inwestycji jest 
szczególnie widoczny także przy słabnącej konsumpcji. 

Rektor powiedział, że liczy na unijny Fundusz Odbudowy, który 
dzięki grantom może wspomóc firmy w krytycznym momencie. 

Witcuki odnosząc się do potrzeb firm, wskazał że należy 
zamrozić na przyszły rok "wszystkie podatki i daniny", takie jak 
podatek cukrowy, od sklepów wielkopowierzchniowych, czy zmiany 
związane ze spółkami komandytowymi, które dodatkowo obciążają 
firmy. 
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"Pomagajmy nie szkodząc" - zaapelował. 
https://biznes.interia.pl/firma/news-rektor-sgh-drugiej-fali-pandemii-

moze-nie-przetrwac-30-50-pr,nId,4837158 

 
7 - Kursy walut. Złoty w czerwonej strefie 
Bardzo trudna sytuacja epidemiczna w kraju odbija się na 

wartości polskiej waluty. Kursy euro, dolara, franka i funta w tydzień 
skoczyły o ponad 10 groszy. I na tym może się nie skończyć. 

 
Kursy walut. Co ze złotym? (Flickr, Fox Wu, (CC BY 2.0)) 
- Ostatnie dni nie były udane dla złotego. Kurs naszej waluty 

bardzo szybko tracił na wartości i to pomimo względnego spokoju 
na rynkach globalnych. To nie stanowi dobrej wróżby - ostrzega 
ekonomista Domu Maklerskiego XTB Przemysław Kwiecień. 

Jeszcze na początku ubiegłego tygodnia euro na rynku forex 
chodziło po 4,46 zł. Teraz jest już wyceniane na 4,57 zł i zbliża 
się do tegorocznych szczytów. 
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Analogiczny blisko 10-groszowy ruch w górę widać na kursie 
franka. Szwajcarska waluta jest już wyceniana na 4,27 zł. 
Kredytobiorcom spłacającym raty w tej walucie pozostaje z żalem 
wspominać, jak na początku roku frank był po niewiele ponad 3,90 
zł. 

W przypadku brytyjskiego funta kurs od kilku dni utrzymuje się 
powyżej 5 zł. Obecnie 5 groszy ponad tą granicą. Z kolei dolar jest 
nieco poniżej 3,90 zł. 

Potrzebujemy "czarnych stref". Lokalny lockdown pomógłby w 
walce z wirusem 

- Słabość złotego można dość łatwo powiązać z potężną drugą 
falą pandemii w Polsce i wynikających z niej ograniczeń. Jest jasne, 
iż będą one stanowić kulę u nogi polskiej gospodarki - komentuje 
sytuację ekonomista XTB. 

Zauważa, że rynki finansowe już przyzwyczaiły się do pandemii 
- negatywne reakcje są krótkotrwałe i szybko odwracane. Jednak 
złoty reaguje gorzej. Gdy ostatni raz na niemieckiej giełdzie indeks 
DAX30 był w okolicach 13000 pkt. kurs euro był w okolicach 4,40 
zł. 

Czytaj więcej:   
- Ten dość niski z perspektywy ostatnich miesięcy kurs euro 

oznaczał, że złotemu udzielał się rynkowy optymizm, a dokładniej 
globalny kapitał płynął na nasz rynek. Dziś niemiecki indeks znów 
testuje poziom 13000 pkt., ale euro kosztuje już 4,55 złotego - 
wskazuje Przemysław Kwiecień, który mówi o czerwonej strefie w 
przypadku naszej waluty. 
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Co zmieniło się od tamtego czasu? Wymienia kilka czynników, 
z których najważniejszy to COVID-19 i obawy o cios w ożywienie 
gospodarcze, którego już nie da się zamortyzować interwencjami 
rządu. 

W międzyczasie Rada Polityki Pieniężnej wskazywała, że 
chętnie widziałaby słabszego złotego, a NBP nadal prowadzi dość 
agresywny program skupu obligacji rządowych. To wszystko składa 
się na obraz, w którym złoty radzi sobie relatywnie słabo i - 
zdaniem Kwietnia - wydaje się narażony na większe osłabienie w 
nadal realnym scenariuszu pogorszenia nastrojów na rynkach. 

- To ostatnie w dużej mierze zależeć może od sytuacji w USA, 
gdzie nabierający tempa sezon wyników kwartalnych nakłada się 
na ostatnie dwa tygodnie kampanii wyborczej - wskazuje 
ekonomista.     Źródło:  money.pl 

 
8 - Drogocenna moneta z Elbląga  

2020-10-22 

Zdjęcie monety pochodzi ze strony Antykwariatu  
Numizmatycznego Michała Niemczyka 
Moneta bita w Elblągu, pochodząca z 1631 roku, osiągnęła na 

jednej z aukcji cenę 260 tys. złotych! To jedyny taki egzemplarz 
dostępny na rynku numizmatycznym. 

Cena wywoławcza monety wynosiła 150 tysięcy złotych. Na 
aukcji zorganizowanej przez Antykwariat Numizmatyczny Michał 
Niemczyk w Warszawie osiągnęła cenę 260 tysięcy złotych. 

https://www.portel.pl/newsimg/duze/p1203/zdjecie-monety-pochodzi-ze-strony-antykwariatu-120360.jpg


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

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

 ــ 21ــ 

Na awersie monety widnieje wizerunek Zygmunta III Wazy z 
tytulaturą Gustawa Adolfa, na rewersie – data 1631 i herb, który 
jest "gdańsko-elbląski". Dlaczego jest taka cenna? 

- Można przypuszczać, że stemple niestarannie wykonał 
niewprawiony mincerz o małej wiedzy na temat królewskich złotych 
monet. Oferowany egzemplarz różni się w szczegółach od równie 
fantazyjnego egzemplarza z kolekcji Hutten-Czapskiego. Na rynku 
istnieje inny podobny ort z cyframi 2-6 na rewersie. Słabe 
wykonanie oraz liczne błędy były zapewne powodem 
niewprowadzenia tej monety do biegu - czytamy w opisie monety 
prezentowanym przy aukcji Antykwariatu Numizmatycznego. - 
Wspaniale zachowany, delikatny połysk i patyna podkreślają detale 
monety. 

Moneta waży niewiele ponad 10 gramów, ma prawie 30 
milimetrów średnicy. 

Warto dodać, że Elbląg – jako jedyne obok Torunia i Gdańska 
– miasto dawnej Polski mogło bić własne monety, pod własnym 
herbem, od czasów Kazimierza Jagiellończyka. 

- Elbląg bił monety prestiżowo, raczej po to, żeby 
zamanifestować swoje prawa w tej dziedzinie. Stąd rzadkość 
elbląskich monet i ich wysokie ceny na aukcjach. W czasach 
Augusta III Sasa, kiedy na dobre rozpoczął się ruch kolekcjonerski, 
bito monety specjalne - ze złota, o wymyślnych kształtach i w 
niewielkiej ilości – mówili w jednym z artykułów opublikowanych na 
portEl.pl Jarosław Dutkowski i Adam Suchanek, gdańscy 
numizmatycy i autorzy katalogu "Corpus Nummorum Civitatis 

https://www.portel.pl/kultura/historia-w-monetach/5308
https://www.portel.pl/kultura/historia-w-monetach/5308
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Elbingensis" ("całość mennictwa w danym mieście"), w której opisali 
monety, jakie bito w elbląskich mennicach od średniowiecza. 

Do dziś elbląskich monet zachowało się niewiele i są one – jak 
przekonują autorzy książki - najciekawsze m.in. z powodu tego, że 
bili je przedstawiciele różnych narodów - Polacy, Niemcy czy 
Szwedzi. Na aukcjach osiągają zawrotne ceny - nawet kilkuset 
tysięcy złotych. Najdroższe to talary i dukaty o wysokich 
nominałach. 

oprac. RG    
https://www.portel.pl/dawno-temu/drogocenna-moneta-z-elblaga/120360 
 
9 - Biznes to gra, warto znać jej zasady 
2020-10-22 

Jak uczyć młodych ludzi przedsiębiorczości, dlaczego prowadzenie 
własnej firmy nie jest dla każdego i co trzeba zrobić, by wykorzystać 
szanse, jakie mogą pojawić się wskutek kryzysu gospodarczego 
spowodowanego pandemią koronawirusa? Między innymi na takie 
tematy dyskutowali uczestnicy konferencji „Etyka w biznesie – stare 
i nowe oblicze biznesu”. Zobacz zdjęcia i wideorelację z 
konferencji. 

Konferencję, która odbyła się w Bibliotece Elbląskiej, 
zorganizowali wspólnie I i II LO oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli. Odbyła się bez udziału publiczności, a 
jej przebieg można było śledzić na stronie Biblioteki Elbląskiej na 
Facebooku (wideo z konferencji jest dostępne tutaj). 

- Biznes ma naturę matematyczną i jest grą o sumie zerowej. 

https://www.portel.pl/fotoreportaz/biznes-to-gra-warto-znac-jej-zasady/9817
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Ci wszyscy, którzy biorą udział w tej grze muszą być świadomi 
tego, że większość z nich, nawet 80 procent, jest skazana na 
niepowodzenie. Jeśli tego będziemy świadomi, to nie będziemy 
narzekać, że prawo źle skonstruowane, że są za wysokie podatki. 
Bo jeśli znamy zasady gry, to łatwiej nam jest iść w kierunku 
sukcesu – mówił podczas panelu dyskusyjnego pod hasłem „Nowe 
wyzwania w biznesie – szanse i zagrożenia” dr Zygmunt Mietlewski, 
prof. Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. - Na 
kryzys, który właśnie trwa, trzeba spoglądać jako szansę, a nie 
tylko zagrożenie. Wiele przedsiębiorstw zniknie, ale powstaną 
nowe, wiele się wzmocni. To brutalna prawda, ale tak się po po 
prostu dzieje. 

Uczestnicy debaty zwracali uwagę, że w dobie kryzysu to 
właściciele firm mają mocniejsze karty w grze, jaką jest biznes, niż 
pracownicy. Ale z drugiej strony, bez pracowników żadna firma nie 
może trwać. Dlatego szczególnie w dobie kryzysu zarówno jedna 
jak i druga strona powinna robić wszystko, by zmniejszyć ryzyko, 
związane z prowadzeniem biznesu w tych trudnych czasach. 

Jakie rady uczestnicy panelu mają dla młodych ludzi, którzy 
myślą o rozpoczęciu działalności? 

- Odpowiedz sobie przede wszystkim na pytanie, ile dni w 
miesiącu musisz pracować, by zacząć generować zysk dla siebie. 
Często dzieje się to po 20. dniu w miesiącu, to ten próg 
rentowności. Jak się nie nauczysz egzekwować należności, to 
płynność finansowa twojej firmy będzie zagrożona – mówił dr 
Zygmunt Mietlewski. 
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- Bardzo ważna jest umiejętność komunikacji z klientami, 
pracownikami, urzędami. Ważna jest też etyka w biznesie, pewien 
etos. Bez wartości nie da się na dłuższą metę budować 
pozytywnych relacji – mówił Roman Rynkiewicz, coach m.in. na 
rynkach finansowych. 

- Dzięki dobrej komunikacji między właścicielami i 
pracownikami mogliśmy przetrwać najtrudniejszy okres w naszej 
firmie, spowodowany pandemią – przyznał Michał Jankowski, szef 
kuchni w restauracji Studnia Smaków. 

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl była patronem 
medialnym konferencji       RG 

https://www.portel.pl/gospodarka/biznes-to-gra-warto-znac-jej-
zasady/120361 
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 االقتصادات العربية: -ثالثًا 
 دول آبار النفط والغاز تتهاوى  - 10

   Posted on 19/11/2020السفير العربي طالل سلمان
الرئيس االميركي ” مجاملة“ليس مستغربًا هذا التلهف الخليجي على 

معاهدات االعتراف والصلح مع العدو  المنتهية واليته، دونالد ترامب، بتوقيع
ومعها اندفعوا إلى إنعاش اقتصاد ” شعوبهم“االسرائيلي.. لقد باعوا كرامة 

العدو، برًا وبحرًا، عبر شحنات من البضائع والمصنعات التي ال تنتجها 
 .المعامل والمصانع في فلسطين المحتلة

رة محملة بما لذ ولقد حققت دولة االمارات الفوز بالسباق عبر ارسال باخ
نتنياهو، فيترك ما بين ” يتفرغ“وطاب إلى ميناء حيفا.. ولم يكن مفاجئًا أن 

يديه لكي يستقبلها شخصيًا عند رصيف رسوها في الميناء.. وفي سباق 
الخيانة اقدمت مملكة البحرين على ايفاد وزير االقتصاد فيها، ليبحث وجوه 

صار صديقًا حميمًا وشريكا في  التعاون والتبادل التجاري مع العدو الذي
 .التطلع إلى الغد االفضل

والخيانة مرض معٍد، والخائن للخائن كالبنيان المرصوص يشد بعضه 
يغري من بقي خارجه فيتقدم لالنضمام إلى قافلة ” االجتماع“بعضًا ثم أن هذا 

 .الخيانة مستغربا أن يبقى أحد خارجها
ات في سلوك بعض القادة في إن ما نشهده من وقائع وتطورات وانحراف

الدول العربية يعيد طرح مسائل جدية ومعقدة ربما يكون قد فات أوان طرحها 
 :.. من ذلك

فوق كل بئر نفط او عند كل مسيل ” دولة“هل كان ضروريًا أن تقام  -1

https://talalsalman.com/author/talalsalman/
https://talalsalman.com/category/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a/
https://talalsalman.com/%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a2%d8%a8%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-%d8%aa%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%88%d9%89/
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 للغاز في هذا الوطن الكبير؟
 األوطان تقيمها شعوبها وليس مدى غنى أو فقر اهلها.. أما آبار -2

النفط والغاز فتأتي بغير اهلها العاجزين علمًا وكفاءة وعددًا عن استثمارها 
، االصغر من أن تكون وطنًا لشعب قادر ومؤهل ”األرض“وحماية مصير 

 .على حماية ارضه بثرواتها
وهذا يعيد المسألة إلى مصدرها االصلي، فمن قرر إقامة هذه  -3

كان ما يمَكن فعاًل من اقامة من الس” الدول “؟ وهل كان في هذه ”الدول“
، خصوصا وان الصحراء بال حدود، وان المستعمر كان المتحكم في ”دولة“

ترسيم الحدود، في ضوء المعلومات الجيولوجية واالستكشافات التي اجراها 
”.. المن رمال“، اال الذين ال تربطهم صلة عضوية بأرضهم ”البدو” في غياب 

بقطعانهم من الجمال والغنم والماعز بما  بل انهم يقيمون خيامهم ويمشون 
أي العواصف الرملية ” الطوز“يتناسب مع تبدالت الطقس وتعاظم او تدني 

 .التي تطفئ العيون 
من هنا يمكن فهم قرار المستعمر االجنبي في تقسيم هذه البالد، بحيث 

هشة، ونصب حكامًا ال يفقهون شيئًا وال قيمة لألرض، في ” بدول“سمح 
اال حيث تتوفر بعض المراعي للغنم والماعز فينصبون خيامهم انطالقًا نظرهم، 

من حاجة قطعانهم. وليست مصادفة أن الشيخ شخبوط، أول حاكم لدولة 
االمارات العربية المتحدة )وهي ست مشيخات جمعها البريطانيون في دولة 

س واحدة( كان يتقاضى نصيبه من عائدات النفط مااًل سائاًل يجمعها في كي
يربطه ويضعه تحته فيجلس عليه، فاذا زاد أضاف كيسا آخر إلى مقعده 

 .متجنبًا أن يخبط رأسه بسقف الخيمة
 -اليوم فقط، أو أكثر من أي يوم مضى، بتنا نفهم حرص المستعمر
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على إقامة دول تتضمن رمالها أو سواحلها احتماالت  –بريطانيا باألساس 
ا او ذاك من أسباب الثروة كانت لغير بوجود النفط والغاز. فاذا ما ظهر هذ

 .القادر على التصرف بها، وظل القرار بيد صاحب القرار بإقامه الدولة
ولو كانت أرض الخليج، بكاملها، لدولة واحدة الختلف الوضع جذريًا.. 
فحيثما هناك شعب ودولة يمكن لهذه الدولة أن تقرر في شأن ثروتها سواء 

مع شركات كبرى قادرة على انجاز الحفر  –بداية  – بإدارتها ذاتها او بالشراكة
واالنتاج والتصفية، ومن ثم تصدير هذا النفط وتوظيف مردوده في خدمة أهل 

 .االرض
ولقد استخدم هذا الشعار بشكل مزور في الماضي القريب، أي حين رفعته 
 الحركة الصهيونية تبريرًا لمطالبتها ثم غزوها لفلسطين العربية عبر مباشرة
االستيطان فيها، حتى اذا وقعت الحرب العالمية الثانية دفعت الحركة باآلالف 
المؤلفة من شبابها لالنخراط في جيوش الحلفاء ) بريطانيا وفرنسا وبلجيكا 

هؤالء المقاتلين المدربين جيدًا ليقاتلوا الشعب ” لتصدير“والسويد( تمهيدًا 
فدائيين التدريب ودراسة الخطط الفلسطيني الذي عَز عليه السالح وعَز على ال

العسكرية والسالح الثقيل، فكانت الهزيمة المرة للعرب جميعًا، وفيهم مصر 
الملكية )أيام فاروق(، في حين انخرط المقاومون في سوريا في تشكيالت 
مقاتلة خارج الجيش.. بينما كان الملوك واالمراء في نوم عميق، اللهم ما عدا 

لشريف حسين الهاشمي الذي نال شهادة مكللة بالعار االمير عبد هللا ابن ا
حيث سمح البريطانيون )والمجتمع الدولي( بضم الضفة الغربية إلى االردن 

 .لتقوم المملكة االردنية الهاشمية
وكان منطقيًا أو مقدرًا ومحسوبًا أن تتقدم اسرائيل لتنهش الضفة  …

ئيل تتقدم اآلن لتضم االغوار الغربية فتضمها إلى كيانها الجديد.. وها هي اسرا
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إلى كيانها االستعماري االستيطاني. وفي اغوار االردن أكثر من مقام تذكاري 
 .ألبطال معركة فتح دمشق، أبرزها ضريح ابي عبيدة الجراح

ومن يفرط بأرضه لن يكون له وطن! وهؤالء المتسابقون إلى الصلح مع 
ين قبائل متناثرة ليسوا أهل أرض العدو االسرائيلي من الشيوخ وأشباه الشيوخ ب

 .وليسوا مواطنين أصحاء وأصحاب حق في ارضهم
 !عليه ما لجرح في ميت ايالم    ومن يهن يسهل الهوان  ..

 السفير العربي ينشر هذا المقال بالتزامن مع
https://talalsalman.com/%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a2%d8%a8%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-
%d8%aa%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%88%d9%89/ 

 
تقاطعات مفهوم العدو … كسر جبال الجليد بين سورية والسعودية - 11

 المشترك ُتثمر اقتصادياً 
 :الخبير السوري 

شاحنة سورية تدخل السعودية: الخالفات مع تركيا تفتح األسواق   300
 الخليجية أمام الصادرات السورية

حنات البضأيع السورية باتجاه الطريق الدولي المٔودي القت خطوة توجه شا 
البعض على ٔامل ٔان تكون هذه البادرة   ٕالى المملكة العربية السعودية، استحسان

خطوة لعودة العالقات بين البلدين، بعد قطيعة استمرت ألكثر من تسع سنوات، 
عمان رفع حيث سمحت السعودية بدخول الشاحنات ٕالى ٔاراضيها بعد ٕاعالن 

ٕاغالق المعابر الحدودية مع دمشق، بعد ٕاغالقه ألشهر بسبب اإلجراءات 
 . االحترازية المتَخَذة للحد من انتشار وباء كورونا

http://assafirarabi.com/ar/34310/2020/11/18/%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a2%d8%a8%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-%d8%aa%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%88%d9%89/
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 لصالح االقتصاد السوري 
بحسب اتحاد شركات شحن البضأيع الدولي في سورية، فٕان السعودية 

عبر الحديثة الحدودي بين عند م” فيزا“ٔاصدرت قرارًا بمنح السأيق السوري 
السعودية واألردن، األمر الذي يخوله عبور األراضي السعودية نحو باقي دول 

 .الخليج ٔايضاً 
القرار السعودي جاء بعد ٕاعادة فتح معبر جابر األردني ٔامام الشاحنات 
السورية، ما يساهم بتنشيط حركة نقل البضأيع من سورية، بعدما كانت الشاحنات 

ورية ممنوعة من الدخول ٕالى دول الجوار، لتبدٔا الخطوة األولى بالسماح لحوالي الس
 . شاحنة سورية بالعبور 300

وقبل هذا القرار كانت بضأيع الشاحنات السورية ُتفّرغ في المنطقة الحدودية 
الفاصلة، وُتنقل ٕالى شاحنات ٔاخرى لتدخل األراضي األردنية ومنها دول الخليج 

 .العربي
 مفاتيح الشرق األوسط

تبقى المنافذ الحدودية، ٔاحد المفاتيح الرٔييسية لفهم تفاعالت دول الشرق 
األوسط، بحسب ما صرح به عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحالق لوكالة ٔانباء 

 .ٕالى ٔان الناحية االقتصادية ستٔوثر بشكل مباشر على كافة النواحي  ٔاسيا، الفتاً 
ٔان ٕاغالق المعابر تسبب بنكسة اقتصادية على سورية وجيرانها، وئوكد الحالق 

علمًا ٔان عدم وجود ضبط لعملية االستيراد والتصدير وحاجة السوق ئودي ٕالى 
ارتفاع األسعار وقلة الوارد من النقد األجنبي بسبب فقدان خزينة الدولة لواردات 

 .ت األجنبية دون ضوابطهذه المعابر، وازدياد معدالت التضخم وتداول العمال
 مليارات ليرة سورية 3

ٔاسهم فتح معبر نصيب الحدودي بين سورية واألردن في تنشيط الصادرات 
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السورية ٕالى ٔاسواق الدول العربية األعضاء في منظمة التجارة العربية الكبرى، 
والسيما العراق ومصر واألردن ودول الخليج، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 

مليارات ليرة سورية بحسب مديرية االقتصاد والتجارة  3ورية عبر معبر نصيب الس
الخارجية، واشتملت تلك الصادرات على الفأيض من اإلنتاج الزراعي النباتي 
كالحمضيات والتفاح والرمان والجزر والبصل والخضار األخرى، ٕاضافة ٕالى 

ر األرقام التي اطلعت وبحسب دراسة عن الصادرات السورية، تشي .المربيات
عليها وكالة ٔاسيا ٕالى ٔان السعودية جاءت في المرتبة الثالثة كٔاكثر الدول استيرادًا 

كغ،  97.129.871نحو  2019بالوزن الصافي، ٕاذ بلغ وزن مستورداتها لعام 
% من ٕاجمالي األوزان، ٔايضًا ٔاتت بالمرتبة األولى 15.58ٔاي ما كانت نسبته 

 61,3دول استيرادًا بالقيمة اإلجمالية فبلغت قيمة مستورداتها من سورية كٔاكثر ال
% من ٕاجمالي القيمة للصادرات السورية 15مليون دوالر، ٔاي ما كانت نسبته 

 .2019خالل العام 
ؤاشارت الدراسة ٕالى ٔان المنتجات الزراعية األكثر تصديرًا ٕالى السعودية، 

ولى، لتكون المرتبة الثانية من نصيب الكمون والثالثة زيت الزيتون في المرتبة االٔ 
لصالح زيت الزيتون البكر والرابعة لحبة البركة، والخامسة للحجر، والسادسة 
للفستق الحلبي، والمرتبة السابعة للكزبرة والثمانية للبندورة، ليحل العدس المقشور 

ة الصادرات السورية بالمقابل سجلت قيم .في المرتبة التاسعة واليانسون عاشراً 
مليار ليرة  140ما يقارب 2020ٕالى السعودية خالل النصف األول من عام 

سورية، وتعد الخضار والفواكه األكثر تصديرًا من سورية ٕاضافة ٕالى ٔانواع ٔاخرى 
 .من البضأيع

يشير الخبير االقتصادي د. سنان علي ديب في تصريحه لوكالة ٓانباء ٔاسيا 
ح المعابر الحدودية هي خطوة في طريق التعافي االقتصادي السوري، ٕالى ٔان فت
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الذي يدرُّ القطع األجنبي لصالح الخزينة العامة، ٕاال ٔانه سيترك ٔاثرًا معاكسًا على 
عامة الناس من ارتفاع ٔاسعار المواد الغذأيية، وكل ما سيتم تصديره من منتجات 

 .بحيث سيصبح المواطن عاجزًا عن شرأيها
وئوكد علي ديب ٔان الخطوة التي قامت بها السعودية خالل الفترة الراهنة تعد 
مٔوشرًا مهمًا على الصعيد االقتصادي، ولكن ال ينبغي لنا التفأول ٕالى حد بعيد 
بهذه الخطوة، والسبب في ذلك ربط عمليات االستيراد بالقطاع الخاص فقط، وهذا 

 .عود الفائدة لمصلحة البلد ٔاو الما يجعلنا نسٔال حول ٕامكانية ٔان ت
ورغم االحتجاجات العديدة من قبل المواطنين حول استمرار تصدير 

فاألسعار في   الخضراوات والفواكه ٕالى خارج القطر، ٕاال ٔانها باءت بالفشل،
األسواق السورية تضاعفت بشكل جنوني نتيجة نقص المواد بعد تصدير مئات 

هذا السياق، يشير المحلل االقتصادي د. عمار  وفي .الشاحنات بشكل يومي
اليوسف في تصريح لوكالة ٔانباء ٓاسيا ٔان المعابر الحدودية خالل الفترة الراهنة 
شبيهة بالسيف ذو الحدين، فالدولة تسعى ٕالى عملية التصدير بهدف توفير القطع 

سب اليوسف، وبح. األجنبي رغم معرفتها باآلثار السلبية على األسواق المحلية
فٕان السعودية قادرة على تٔامين بضأيعها من دول ٔاخرى غير سورية، ولكن رخص 
البضأيع السورية وجهت النظر لها، ما خلق نوعًا من التنافس بعد مقاطعة 

وكانت السعودية واإلمارات شهدتا مٔوخرًا حمالت . السعودية للبضأيع التركية
أيع التركية التي تغزو األسواق الخليجية شعبية بتوجيه رسمي، لمقاطعة البض

والعربية، على خلفية الخالفات السياسية بين هذه الدول وتركيا في العديد من 
المناطق وعلى رٔاسها سورية والعراق وليبيا، ومن هنا يرى المراقبون واالقتصاديون 

ة المشابهة ٔان التوجه السعودي نحو البضأيع السورية هدفه تعويض البضأيع التركي
 http://syrianexpert.net/?p=54192 …كالخضار والفواكه والصناعات الغذائية
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 مقطع فيديو عن سرداب البنك المركزي العراقي - 12

أوال: الخزنة الحصـــــــينة حاول األمريكيون فتحها ولكنها تأبى أن 
تفتح ألّنها ُمصـــــــــــّممة بطريقة ال ُتفتح إاّل من خالل الكود والمفاتيح 

صــــــة بها وبخالف ذلك فهي ُمصــــــّممة أن ُتغرقا نفســــــها بالماء الخا
 ..حتى يمتأل السرداب ويخرج منه كّل من يحاول فتحها

وقد حاول األمريكيون فتحها ولكنها أَغرقتا نفسها مّما إضطّرهم 
الى ســـــــــــحب الماء وُمســـــــــــاومة محافظ البنك المركزي العراقي على 

عصـــــــام الُمال حويش حياته والذي كان أســـــــيرا وســـــــجينا لديهم وهو 
 .. الذي إضطر أن ُيعلمهم بالكود وطريقة فتحها

ثانيًا : ان محتويات القاصــــــــــة الحصــــــــــينة )الخزنة( هو مخزون 
البنك المركزي العراقي من العملة الصـــــــــعبة والعراق بلد غني ولديه 
هذا االحتياطي من العملة الصــعبة الســّيما وهو بلد محاصــر وغير 

  .سرقها األمريكيون والخونة العراقيون مسموح له االستيراد وقد 
ثالثًا : قّصة الذهب يجهلها الجميع فهي آثار النمرود في شمال 
العراق وهي آثار ومصــــــــــــوغات الملك النمرود وزوجته وأبناءه وبعد 

أمر بأن   ان تم عرضـــــها في المتحف العراقي واطلع عليها صـــــدام
لعراقي لحفظها البنك المركزي ا  يتم حفظها في مكان آمن وأختارو

ألنها ثروة وهوية وإرث العراق، وهذا كان قبل االحتالل بأكثر من 
ســـــــــــــــتــة عشـــــــــــــــر عــامــًا وليس أقــل من ذلــك وقــد تم حفظهــا وخزنهــا 
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  .بصناديق ُمحكمة وُمغلقة مفاتيحها لدى مدير هيئة اآلثار العراقية
رابعا: تم نقل كل هذه األموال والذهب والمصـــــــــــــــوغات التي ال 

الى المطــار الــدولي الــذي كــان قــاعــدة عســـــــــــــــكريــة  تقــّدر بــأي ثمن
 .أمريكية في حينها وقد نقلت الى امريكا بنفس اليوم

 
هل تسببت مخاطر كورونا في ارتفاع القروض المتعثرة في  - 13
 مصر؟
موديز": البنوك المحلية دخلت األزمة في وضع جيد نسبياً واإلقراض هو "

 االختيار األمثل لتوظيف الودائع

  2020ديسمبر  2األربعاء  خالد المنشاوي     
البنوك االمصرية دخلت األزمة في وضع جيد مما يعزز اإلقراض   

 لتوظيف الودائع )غيتي(
كشف تقرير حديث، أن البنوك المصرية مازالت في وضع مالي جيد 

لحفاظ على ربحيتها، على الرغم من التوقعات بزيادة القروض وقادرة على ا
المتعثرة. ووفق ما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز"، توقع عدد من المحللين 
والمسؤولين في القطاع، أن تشهد البنوك المحلية ضغوطاً على األرباح خالل 
األشهر المقبلة في ضوء تنامي القروض المتعثرة، مع ذلك، سيظل معظم 
البنوك في وضع "جيد" بالنسبة إلى رأس المال، مع انخفاض نسب القروض 
إلى الودائع ووجود كثير من السيولة في متناول اليد، على الرغم من 
اضطرارها لرفع "مخصصات خسائر القروض" تحسبًا الحتمالية تخلف 

 .19-المقترضين عن سداد مديونياتهم جراء تداعيات فيروس كوفيد

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
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سانشيز كابيزودو، رئيسة القطاع المالي لمنطقة الشرق  وأشارت إيلينا
األوسط وشمال أفريقيا في المجموعة المالية "هيرميس"، إلى انكماش أرباح 

في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام خالل  20البنوك بنسبة 
 ذروة اإلغالق، لكن هذا األداء كان "ال بأس به على اإلطالق".

لسبب في التراجع يعود إلى زيادة مخصصات خسائر وذكرت أن ا
القروض وكذلك التغييرات التشريعية األخيرة على ضريبة السندات للبنوك. 
وعلى الرغم من خفض البنك المركزي أسعار الفائدة عدة مرات بما مجموعه 

نقطة أساس منذ بداية العام، ال تزال البنوك تحافظ على هوامش ربح  400
راض للحكومة، وذلك من طريق االستثمار في سندات الخزانة، عالية من اإلق

وفقًا لسانشيز كابيزودو، التي أضافت أنه "ال يزال معدل الفائدة جذابًا، وال 
 ينطوي على مخاطر ائتمانية وال استهالك لرأس المال.

 سيولة جيدة بالجنيه المصري 
إلى أن في الوقت نفسه، أشارت وكالة "موديز" للتصنيف االئتماني، 

البنوك المصرية دخلت هذه األزمة في وضع جيد نسبيًا بعد عملية إعادة 
هيكلة على مدى سنوات، خصوصًا البنوك الحكومية التي لديها سيولة جيدة 
بالجنيه المصري، متوقعة أن تقوم البنوك المصرية بتجنيب مزيد من 

 المخصصات، لكن هذا لن يؤثر عليها بشكل سلبي.
تأثير القروض المتعثرة على البنوك، فإن حجم التأثير لن وفي ما يتعلق ب

يتضح قبل منتصف العام المقبل، وقد قال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري 
الدولي، حسين أباظة، إنه "لم يكن لدينا أي عميل تخلف عن السداد"، مرجعًا 

تخذه هذا بنسبة كبيرة إلى "تجميد الديون"، في إشارة منه إلى القرار الذي ا
البنك المركزي في مارس )آذار( الماضي، بتأجيل سداد القروض لألفراد 
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 والشركات لمدة ستة أشهر.
وأوضح أن البنك التجاري الدولي كثف مخصصات خسائر القروض 
بدافع الحذر، وذلك بعدما استعرض تأثير األزمة على قطاعات مختلفة. 

قادرين على تحديد ما وتابع، "نريد أن نكون مستعدين لكل شيء، لن نكون 
إذا كنا قد خصصنا أكثر من الالزم، أو أقل من الالزم حتى منتصف العام 

 المقبل".
في المقابل، ووفقًا لنشرة "انتربرايز"، قال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، 
 طارق فايد، إن مصرفه كان مضطراً أن ينحي مزيداً من المخصصات جانبًا.

 عقبات في األمد القصير
ي مذكرة بحثية حديثة، قالت وحدة البحوث في "بلتون" المالية القابضة، وف

إن القطاع المصرفي في مصر لديه مزيد من المحفزات، على الرغم من 
وأضاف، "مازلنا ننظر بصورة إيجابية  بعض العقبات في األمد القصير.

ت للقيمة المحتملة في القطاع إثر المؤشرات األساسية المتماكسة واحتماال
النمو الجيدة، على الرغم من أننا نرى ضغوطًا في األمد القصير على 

 مستويات جودة األصول والربحية في القطاع خالل العامين المقبلين".
وأدت عمليات الدمج واالستحواذ المبرمة أخيرًا، المقترحة مع متوسط 

مرة، لجعل التقييمات أقرب  1.67عند  2019مضاعف قيمة دفترية لعام 
مرة لعام  1.23يم العادلة الضمنية مع متوسط قيمة دفترية ضمني عند للق

، ما يوفر ارتفاعًا محتماًل للبنوك التي نغطيها، المتداولة بمتوسط 2019
، بخاصة البنوك ذات رأس المال 2019مرة في  0.9مضاعف قيمة دفترية 

مرة في  0.8الصغير، التي تم تداولها عند متوسط مضاعف قيمة دفترية 
2019. 
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مصر" كأفضل األسهم لدينا  -التقرير أشار إلى بنك "كريدي أغريكول 
لتوقعنا تسجيله مستويات فائقة للربحية، وإظهاره إشارات مبكرة أخيرًا على 

دوالر( للسهم، مع  2.57جنيهًا ) 40تحسن األداء، لذلك حددنا قيمة عادلة 
ئة. فقد تراجع سهم في الم 55توصية بالشراء إثر االرتفاع المحتمل بنسبة 

في المئة خالل العام، وهو األعلى بين أسهم البنوك التي  34البنك بنسبة 
 نغطيها.

وأضاف، "نعتقد أنه كان أكثر عبئًا من تأثر مستوى أداء البنك. نفضل 
مصر وبنك تنمية الصادرات من بين البنوك ذات  -بنك أبوظبي اإلسالمي

قع بوتيرة أسرع والتأثير المحدود رأس المال الصغير، إثر التعافي المتو 
في المئة على  32في المئة و  48للسيولة، ما يوفر ارتفاعات محتملة بنسب 

وقالت "بلتون"، إن بنوك البركة مصر و فيصل اإلسالمي والتعمير  الترتيب.
واإلسكان، سيتبعان البنوك سالفة الذكر، على الرغم من عدم وجود محفزات 

مقبلة... نبقي على توصيتنا بالشراء لبنك قطر الوطني لألداء خالل الفترة ال
األهلي إثر تسجيله أداء قويًا من حيث النمو واالستقرار، على الرغم من أننا 
نوصي باالحتفاظ بسهم البنك التجاري الدولي، إثر ضغوط الربحية على 
المدى القصير، ولكننا نرى البنك مستفيدًا رئيسًا من عودة الحياة لألنشطة 

القتصادية، أو استعادة إقبال األجانب على االستثمار في سوق األسهم ا
 الناشئة".

 اإلقراض هو االختيار المناسب لتوظيف الودائع
ورجح التقرير تعافي نمو الودائع لدى البنوك التي نغطيها، ونرى اإلقراض 
االختيار األنسب للتوظيف، ونشاط سوق األوراق المالية السيادية مازال 

 .ضعيفاً 
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وتوقع أن تشهد الحصة السوقية لودائع البنوك التي نغطيها تحسنًا 
تدريجيًا، مع وقف شهادات االدخار مرتفعة العائد خالل الفترة األخيرة. نشير 
إلى بنوك قطر الوطني األهلي والتجاري الدولي وأبوظبي اإلسالمي بين 

ما ينتج عنه نمو المستفيدين الرئيسين من االرتفاع المتوقع لودائع األفراد، 
في  13.7في المئة، و  14.5سنوي مركب إلجمالي ودائع التجزئة عند 

في المئة على الترتيب، بفضل حصتهم السوقية القوية وقدرتهم  13.9المئة، و
 16.4في الوقت نفسه، هناك نمو قوي بنسبة  على اجتذاب عمالء تجزئة.

، بدعم من 2020في المئة للقروض في القطاع خالل النصف األول من 
في المئة منذ بداية العام، بينما  17.8قروض الشركات التي زادت بنسبة 

أظهرت البنوك التي نغطيها نموًا قويًا على مستوى إقراض األفراد بمتوسط 
 في المئة منذ بداية العام الحالي. 15

وأضاف، "مازالت نظرتنا إيجابية عن أنشطة إقراض األفراد نظرًا لتأثر 
الدخل، بينما نتوقع بدء تحسن نمو قروض الشركات في النصف مستويات 
، بالتوازي مع تحسن األعمال، مع نمو سنوي مركب متوقع 2021الثاني من 

... نتوقع أن 2025وحتى  2019في المئة خالل الفترة من  13.4بنسبة 
 -100تظل الفجوة بين أسعار الفائدة على اإليداع والفائدة األساسية بين 

، لحين هدوء الضغوط على العملة 2021ة أساس خالل عام نقط 150
األجنبية، مع التحسن المتوقع لنشاط السياحة، إلى جانب االرتفاع التدريجي 
ألنشطة الصادرات، حيث يعد توظيف االنتربنك الخيار األسلم استخدامًا مع 
أثرها المحدود على الضرائب، بينما يوفر فرصة للمشاركة األجنبية األكبر 

 في سوق الديون السيادية الذي يدعم سيولة العملة األجنبية.
ومع ضعف الدخل من األعمال المصرفية األساسية إثر انكماش صافي 
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هامش الفائدة، توقعت "بلتون" تحسن العائد على متوسط حقوق المساهمين 
، إثر تحسن العائد على متوسط األصول، على رغم 2021تدريجيا بعد عام 

كما توقعت أن تستمر الضغوط  أقل من المستويات التاريخية.أنه ال يزال 
، بينما نتوقع 2021على عائدات األصول بنفس الوتيرة الحالية خالل عام 

، مع 2020هدوء الضغوط على تكلفة الودائع بدءًا من النصف الثاني لعام 
 هدوء المنافسة السعرية مع البنوك الحكومية.

نقطة أساس  16هامش الفائدة بنحو ورجح التقرير ضعف متوسط صافي 
، وقبل 2019، مقارنة مع مستوياتها في عام 2021-2020خالل الفترة من 

 إثر تراجع تكلفة الودائع. 2023ارتفاع هوامش الفائدة مرة أخرى في 
https://www.independentarabia.com/node/173536/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%87%D9%84-

%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F 

 

 تراكم الديون يهدد االقتصاد المغربي بالتقويم الهيكلي - 14

خيار اختبرته البالد في ثمانينيات القرن الماضي ويعد من إحدى أخطر 
 السياسات على الدول

 Naoufel Cherkaoui  صحافي نوفل الشرقاوي  
 10:32 2020ديسمبر  3الخميس 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/10391
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/10391
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/10391
https://twitter.com/search?q=%40nafler73&src=typd
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/10391
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يتوقع أن يسجل االقتصاد المغربي انكماشًا في معدل النمو وتفاقمًا في 

 عجز الموازنة )غيتي(
في ظل توجه الحكومة المغربية إلى االقتراض الخارجي بشكل كبير، 

ودة المغرب إلى سياسة التقويم الهيكلي، التي يتجدد التحذير من احتمال ع
 تفقد الدولة الحرية في توجهاتها االقتصادية، فيما تمتد تداعياتها لعقود.

وشدد مدير البنك المركزي المغربي عبداللطيف الجواهري مجددًا على 
خطورة برنامج التقويم الهيكلي، ودعا بالده إلى العمل بشكل جدي لتجنب 

عامًا من أجل تصحيح  25دًا أن المغرب عمل ألكثر من الخضوع لها، مؤك
 الخلل في التوازنات الماكرو اقتصادية بسبب ذلك البرنامج.

واعتبر الجواهري، خالل عرض حول السياسة النقدية وتأثير جائحة 
كورونا على االقتصاد المغربي في مجلس النواب يوم الثالثاء الماضي، أن 

إحدى أخطر السياسات على الدول، إذ تفقدها سياسة التقويم الهيكلي تعد 
حرية التدبير الذاتي، وتجعلها خاضعة لقرارات المؤسسات المالية العالمية، 
كما تبرز خطورتها في اتجاه الدولة إلى االستثمارات ذات المدى القريب 
والمرتكزة أساسًا على قطاع الخدمات، في مقابل إهمال القطاعين الزراعي 

هدار كبير للثروات البشرية، بخاصة في قطاعي الصحة واإلنتاجي، وإ 
  والتعليم.

 تحذير معقول
ويؤكد خبراء أن تحذير مدير البنك المركزي له ما يبرره، إذ اعتبر الخبير 
االقتصادي المغربي رشيد ساري أن ناقوس الخطر الذي يدقه والي بنك 

ات القرن الماضي، المغرب نابع من تجربته السابقة كوزير للمالية في ثمانيني
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إذ خضع المغرب لسياسة التقويم الهيكلي التي أفقدته التحكم في سياسته 
المالية، وبالتالي أصبحت موازناته المالية متحكم فيها من صندوق النقد 

  الدولي.
من جانبه، لمح وزير االقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون، خالل 

، إلى كون االقتراض الخارجي 2021- 2020طرح مسودة قانون المالية 
أمر ال مفر منه، لكنه أكد أن االقتراض الطارئ من شأنه أن يجنب البالد 
سياسة التقويم الهيكلي، معتبرًا أنه في ظل عدم معرفة الفترة التي ستستغرقها 
جائحة كورونا، فإنه "يجب، من باب المسؤولية، أن نحضر أنفسنا ألسوأ 

ذه األزمة مدة طويلة واحتجنا إلى األموال، وتوجهنا الحاالت، ألنه إذا دامت ه
األسواق المالية أو المؤسسات المالية الدولية، فال أحد   لطلب قروض من

 آنذاك سيستجيب لنا الحتمال وجود أزمة عالمية".
 ارتفاع الدين الخارجي

في المئة من الناتج  91ويؤكد ساري أن نسبة الديون المغربية فاقت 
م، فيما ارتفعت خالل أقل من سبعة أعوام الديون الخارجية من الداخلي الخا

، معتبرًا 2020مليارات دوالر خالل عام  106مليار دوالر إلى أكثر من  35
أن هذا االرتفاع يدل على غياب اإلبداع في خلق الثروة، وعدم البحث عن 

 مصادر تمويل مبتكرة لتحسين الوضع االقتصادي.
على المداخيل الضريبية المحدودة جدًا، كونها  ويحذر ساري من االعتماد

لن تتمكن من حل األزمة، مشددًا على الحاجة في الوقت الراهن إلى نموذج 
 تنموي جديد.

ويعتقد أن "اللجنة المكلفة إعداد التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد 
ستجيب على السؤال العريض، كيف سيتم إعداد نظام اقتصادي يبتعد من 
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القتراض، وبالتالي تجنب شبح سياسة التقويم الهيكلي التي ربما قد تعيدنا ا
لألسف إلى نقطة الصفر؟". مضيفًا، "على المغرب اعتماد سياسة تقشفية 
مدة ثالث سنوات على األقل، والتفكير مليًا في تعيين كفاءات عالية في 

 م البالد أي هامش للخطأ".المناصب الوزارية بالحكومة المقبلة، إذ لم يعد أما
 تجربة مريرة

، نتيجة فشله في تسديد ديونه لصندوق 1983لم يكن أمام المغرب عام 
النقد والبنك الدوليين، إال الخضوع لبرنامج التقويم الهيكلي المفروض من 
المؤسستين في البنيات والبرامج التي يقوم عليها االقتصاد المغربي، في الوقت 

 زيد من الضرائب أسوأ مبدأ ُيبنى عليه البرنامج.الذي يشكل فرض م
وخالل تذكيره بتجربة المغرب تلك، أشار الجواهري إلى أن بالده سبق أن 

إلى  1983خضعت لتطبيق سياسة التقويم الهيكلي بصفة رسمية من عام 
، بعدما عانت مشكالت مالية كبرى تمثلت أساسًا في وصول نسبة 1993

، إضافة إلى وصول الدين العام 1983المئة عام  في 12عجز الموازنة إلى 
في المئة، كما أن احتياطي العمالت الصعبة لم يكن يغطي أكثر  82إلى 

 في المئة. 10من يومين، فيما وصل التضخم إلى حدود 
 توقع انكماش اقتصادي

توقع وزير المالية المغربي أن يسجل االقتصاد المغربي انكماشاً في معدل 
، مما 2020ًا في عجز الموازنة، مقارنة مع قانون المالية لعام النمو وتفاقم

سيؤدي إلى اختالالت على مستوى توازن المالية العامة، بسبب تراجع 
المداخيل المتوقعة، ال سيما تلك المتعلقة بالمجال الضريبي، إذ من المرتقب 

  في المئة. 18أن تسجل الموارد الجبائية انخفاضًا بأكثر من 
 2020لهذه المعطيات السلبية، ينتظر أن يصل عجز الموازنة لعام ونظراً 
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في المئة من الناتج الداخلي الخام، مقارنة مع المستوى  7.5إلى ما يناهز 
في المئة، مما سيؤدي إلى ارتفاع حجم حاجات الخزانة  3.5المتوقع مسبقًا، 

قانون مليار دوالر(، مقارنة بتوقعات  4.4مليار درهم ) 40.1إلى مبلغ 
 مليار دوالر(. 4.6مليار درهم ) 42.3، والتي حددت في 2020المالية لعام 

وأكد بنشعبون أنه بعد األخذ باالعتبار األثر السلبي المزدوج لتراجع النمو 
من جهة، وارتفاع عجز الموازنة من جهة أخرى، فمن الطبيعي أن يرتفع 

م، إذ من المرتقب أن يصل مؤشر دين الخزانة بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخا
، بعدما كان سجل 2020في المئة بنهاية عام  76إلى مستوى يقارب 

، وذلك للمرة األولى منذ عشرة أعوام، ليستقر في حدود 2019انخفاضًا عام 
 في المئة. 64.9

وعلى الرغم من هذا االرتفاع الذي يعتبر نتيجة حتمية للظروف الصحية 
فإنه لن يؤثر كثيرًا في استدامة الدين، وذلك واالقتصادية غير المسبوقة، 

بالنظر إلى الهوامش المتاحة، إذ إن البنية الحالية للدين سليمة، إضافة إلى 
أن مؤشرات الكلفة والمخاطر الخاصة بها تبقى في مستويات آمنة ومتحكم 

 فيها.
في المئة من مجموع  20كما أكد أن حصة الدين الخارجي ال تتعدى 

، إضافة إلى أن معظم الدين الخارجي تتم تعبئته بشروط ميسرة، دين الخزانة
كما أن المدة الزمنية المتوسطة المتبقية للسداد تصل إلى ما يناهز سبعة 

، مسجلة بذلك تحسنًا مقارنة 2020أعوام في نهاية النصف األول من العام 
 13.2، بينما ال تتجاوز حصة الدين ذي األمد القصير 2019مع نهاية العام 

 في المئة.
وأشار بنشعبون إلى أنه بالتزامن مع تحسن مؤشرات اآلجال، فمن المتوقع 
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أن تعرف الكلفة المتوسطة لدين الخزانة تحسنًا خالل العام الحالي، نظرًا إلى 
االنخفاض المهم ألسعار الفائدة الخاصة بسندات الخزينة في السوق الداخلية، 

ائدة العالمية التي ترتكز عليها كلفة واستمرار تدني مستويات أسعار الف
القروض الخارجية المحصلة، سواء من الدائنين الرسميين أو من السوق 

 المالية الخارجية الدولية.
https://www.independentarabia.com/node/172031/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%

D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-
%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%8A 
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 االقتصاد السوري:   -رابعاً 

 . 2021سورية تقّر موازنة مضاعفة لسنة  - 15
 ..مليار ليرة واألولويات تنموية بامتياز 8500

 27/09/2020 :الخبير السوري 
اعي في اجتماعه اليوم أقر المجلس األعلى للتخطيط االقتصادي واالجتم

برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، االعتمادات األولية 
لمشروع الموازنة العامة للدولة وتوجهات اإلنفاق في جميع الوزارات للسنة 

مليار ليرة سورية في الشقين االستثماري والجاري  8500بـ  2021المالية 
 .2020مليار لموازنة عام  4000مقارنة بـ 

مليار ليرة موزعة على دعم  3500وبلغت اعتمادات الدعم االجتماعي 
الدقيق التمويني والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة االجتماعية 
وصندوق دعم اإلنتاج الزراعي، دون أن يشمل ذلك الدعم المقدم للقطاع 

اري الكهربائي كما رصد كتلة مالية احتياطية تخصص لإلنفاق االستثم
لمواجهة أي متغيرات في مختلف القطاعات. ويشمل مشروع الموازنة تأمين 

ألف فرصة عمل في القطاعين اإلداري واالقتصادي ويركز على دعم  70
وتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي بما يحقق تنمية هذه 

كز القطاعات إضافة الى زيادة االعتمادات الخاصة بالضمان الصحي. وير 
مشروع الموازنة على إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق بشقيه الجاري واالستثماري 
وتوجيه اإلنفاق العام وضبطه بما يضمن االستخدام األمثل للموارد المتاحة 
وتفعيل اإلنتاج السيما في القطاعين الزراعي والصناعي وتأمين الخدمات 

ة اإلدارية والمالية وهيئة األساسية للمواطنين. وتم الطلب من وزارتي التنمي
التخطيط والتعاون الدولي استكمال إجراءات وضع أنظمة حوافز فاعلة وشفافة 
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 .لدى الوزارات والجهات العامة تسمح بربط الحافز باإلنتاج
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة لن تتخلى عن الدعم االجتماعي 

راعي والصناعي الذي يحظى باألولوية إلى جانب دعم اإلنتاج الز 
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أهمية تحقيق كفاءة اإلنفاق في 
القطاع االقتصادي نحو المشاريع ذات الجدوى االقتصادية المباشرة واستكمال 
المشاريع التي وصلت الى نسب متقدمة في التنفيذ واالستمرار بخطة إعادة 

ق االستقرار االجتماعي في تلك المهجرين بفعل اإلرهاب إلى مناطقهم وتحقي
المناطق. وأكد المهندس عرنوس دور كل وزارة في ترتيب أولويات اإلنفاق 
بما يتوافق مع خطط التنمية المبنية على المستوى الوطني واإلنتاجي والخدمي 
بما ينعكس إيجاباً على مستوى تعزيز القوة الشرائية للمواطن وتحسين المستوى 

 .المعيشي
تأكيد على أهمية الرصد والمتابعة ورفع تقارير تتبع دورية للتأكد كما تم ال

من سالمة التنفيذ واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن. واستمع المجلس من رئيس هيئة 
التخطيط والتعاون الدولي إلى عرض عن تتبع تنفيذ المشاريع في موازنة العام 

 http://syrianexpert.net/?p=53479 .والنصف األول من العام الجاري  2019

 
 بعد انجالء دخان الحرائق في سورية.ظهرت فرصة من ذهب ؟؟ - 16

 ..ثالث خيارات لتحويل النقمة إلى نعمة

  14/10/2020 :الخبير السوري  –ناظم عيد 
لى ما حصل قد حصل..ولم يعد من الحكمة استرجاع الصور والبكاء ع

إلى المناطق  بل األهم هو كيف سنعيد الغطاء األخضر”..األطالل” 
المحروقة..أي كيف سُنرمم؟؟..طبعًا على التوازي مع التحّري عن 

http://syrianexpert.net/?p=53479
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 .األسباب..فهناك من يتحّدث عن فعل منّظم وهذا خطير وخطير جداً 
عنوان جاذب ألعمال درامية تسرد وقائع الحرب على ” الحريق الكبير“

” صطلح مجازي بنفحة وجدانية ..والدراما تتطلب سورية..وهو م
لكننا كّنا بالفعل، منذ أيام، أمام حريق هائل انتشر في ثالث ”…وجدانيات

محافظات سورية.. وقبله حريق ممائل في أربع محافظات ، وكانت الخسائر 
كارثّية..على مستوى الموارد الزراعية والبيئية..و االختالالت الكبيرة التي 

 . ..فما احترق هو عناء عقود من العمل والجهدسيتركها
في خيارات االستدراك نبدو أمام حتمّية أساليب و أدوات غير تقليدية 

وال نظن أنه علينا انتظار سنين وعقود لتتمكن ”..أراضينا الحروقة” لترميم 
وزارة الزراعة من إعادة التشجير، إن تمكنت، في ظل الضعف الكبير في 

ن لسنا في أحسن حال على مستوى كافة المؤسسات عمومًا، اإلمكانات ..فنح
 .وحدها” الزراعة” وليس في 

هذا يعني أنه علينا استحضار أفكار من خارج الصندوق..وخارج 
 .الصناديق التقليدية المؤطرة بأطر قوانين قديمة، لدينا خيارات بكل تأكيد

مهم جدًا لن نسهب ونسترسل بل سنذهب مباشرة لعرض ما لدينا..فمن ال
لما حصل، لترميم الخسائر وتحويل ” برنامج استدراك متكامل” اإلعالن عن 

تنموية على المستويين  –ما حصل إلى حالة إيجابية 
 .واالقتصادي.. رغم الخسائر الهائلة  االجتماعي

لكن ال بد من إشارة هنا إلى تقسيم المناطق المحروقة إلى ثالثة أقسام. 
أي التي قامت مديرية الحراج في ” التشجير الصناعي“األولى: المناطق ذات 

 .وزارة الزراعة ودوائرها في المحافظات بتشجيرها
الثانية: مناطق الحراج الطبيعي التي أتت عليها النار..وهذه تحتاج إلى 
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 ..سنين طويلة لتعاود النمو وتكتمل
ل بساتين األهالي وربما سيحتاج هؤالء لنوع من الدعم من أج الثالثة: 

 .إعادة التشجير..وربما لن تتأخر لتظهر أصوات مطالبة بذلك
التحريج أو التشجير ” بدايًة يمكن إيكال مهمة إعادة تشجير مناطق 

 ..لألهالي وفق عدة معاير” الصناعي
بالنسبة لألهالي الذين تضررت بساتينهم..يمكن أن يكون التعويض  

المحروقة وبأسعار سنوية ما يقابل المساحات ” تأجيرهم”   عليهم بأن يتم
على أن يقوموا هم بتشجير بساتينهم ”..هناك تعرفة لدى وزارة الزراعة” رمزية 

إضافة إلى األراضي المحروقة..ويمكن لوزارة الزراعة أن تحدد نوع األشجار 
المثمرة وفقًا لكل منطقة وخصائصها المناخية..أو بما يتناسب مع خطط 

 .الوزارة
 10” مساحات الحراج المحروقة ” أسر الشهداء ”يمكن أن يتم تأجير 

على أن يستثمرونها بالتشجير المثمر وبأسعار رمزية ”.. دونم لكل أسرة
 .أيضًا..ونكون بذلك قد أعطينا ميزة تفضيلية لذوي الشهداء

 10” في المرتبة الثالثة يأتي المهندسون الزراعيون ..يمكن أن نعطيهم 
..على أن يستثمرونها بالتشجير لكل مهندس يرغب تأجيراً ” دونم 

 .المثمر..واألولوية للمهندسين الخريجين الجدد وغير الموظفين أو المفرزين
 أما بالنسبة لمناطق الحراج الطبيعي

األغنام بشكل  –يمكن تأجيرها ألغراض تربية وتنمية الثروة الحيوانية 
بأن يقوم  فوجود مشاريع من هذا النوع في مثل هذه المناطق تتكفل  –خاص 

المستثمر بالتشجير..كما أن وجود قطعان األغنام يعزز من خصوبة التربة 
 . ويسّرع في نمو الحراج
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ويمكن السماح باستصالح ما يمكن من األراضي الحراجّية ألغراض 
ولو غير مروية فالمناطق المحروقة كلها مناطق ” أشجار مثمرة” زراعية 

 .استقرار مطري أول وال حاجة إلى الري 
المسألة تحتاج إلى إعداد تشريع خاص بهذا األمر..وهذه الطريقة تؤدي 

 .إلى انعكاسات بالغة اإليجابية، إذ نضمن العودة السريعة للغطاء األخضر
ونضمن المحافظة على هذه المناطق ورعايتها من قبل األهالي..أي لن 

تنعكس اقتصاديًا كما يقال..كما نحقق قيماً مضافة إنتاجية ” ماالً داشراً ” تكون 
 . على البلد

 .هذا إلى جانب بالغ األهمية وهو تحسين معيشة األهالي في األرياف
 –أخيرًا من المهم أن نحرص على أن يترافق ذلك مع تشريع جزائي 

 –صارم جدًا للمتسببين بالحرائق الحراجية..كي ال يكون اإلجراء  –عقوبات 
  .توزيع األراضي محفزًا الفتعال الحرائق من أجل –إن حصل 

http://syrianexpert.net/?p=53905 

 
شواغر وهمية وفساد في أنظمة التعيين ..خلل مزمن في دائرة  - 17
  !!!الضوء ؟

  14/10/2020محمد زكريا   –البعث 
ات التعيين القى قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بإيقاف كافة مسابق

في الدولة خالل العام الحالي الكثير من االستهجان واالستغراب لدى طالبي 
العمل في مؤّسسات الدولة، حيث شمل القرار أيضًا الجهات التي أنجزت 
مسابقاتها وأعّدت قوائم بأسماء الناجحين، ومنها مسابقة جامعة تشرين على 

رار قد فرمل فرص عمل سبيل المثال ال الحصر، وبالتالي يكون هذا الق

http://syrianexpert.net/?p=53905
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فرضتها الموازنة العامة للدولة للعام الحالي. وبحسب معلومات وزارة التنمية 
اإلدارية فإن القرار ال يزال ساري المفعول ريثما يتّم وضع األسس والمعايير 
للمسابقات المعلن عنها في تلك الوزارات، بالتوازي مع االنتهاء من البرنامج 

الح اإلداري، وأن مفاعيل هذا القرار تبقى مؤقتة ريثما التنفيذي لمشروع اإلص
 .تنتهي الوزارات من وضع البرنامج التنفيذي لمشروع اإلصالح اإلداري لديها

 !وهمية
معاون مدير مركز دعم وقياس األداء اإلداري في وزارة التنمية اإلدارية 

ية تستند هبة الغزول بّينت أن أغلب الشواغر المعلنة في المسابقات الحكوم
إلى بطاقات وصف وظيفي وهمية ال حقيقية، ومرّد هذا يعود إلى غياب 

 .اإلجراء المتعلق بالتحليل اإلداري المطابق لواقع اإلدارة
وأوضحت الغزول أن الوزارة باشرت بتطبيق المشروع الوطني لإلصالح 
 اإلداري شاقوليًا كبرامج تنفيذية ضمن مشاريع رائدة في عدة وزارات، منها
اإلدارة المحلية والبيئة، واألشغال العامة واإلسكان والصناعة والنقل، وأنه يتّم 

من  -اإلدارات المركزية-حاليًا استكمال المشروع أفقيًا في كافة الوزارات 
خالل إجراء التحليل اإلداري ووضع خارطة الموارد البشرية والشواغر 

ة الكمية وفق الفئة والشهادة الوظيفية. ولفتت الغزول إلى أن الشواغر الوظيفي
العلمية المعلن عنها ضمن المسابقات للجهات العامة، ال تستند إلى بطاقات 
وصف وظيفي دقيقة ومحّددة، إضافة إلى غياب الوحدة التنظيمية والمسّمى 
الوظيفي الدقيق لمن سيشغل الوظيفة، كما أن هذه الشواغر غير مبنية على 

 .حتياج الفعلي ألداء المهامتحليل عبء العمل وتحديد اال
 فائض

وأشارت الغزول إلى أن بعض المسابقات تفرز فائضًا بأسماء الناجحين، 
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وهذا يشّكل عبئًا يصعب حمله، واألمثلة كثيرة، منها فائض مسابقة جامعة 
تشرين األخيرة، مع اإلشارة إلى أنه يتّم التعامل مع العمالة الفائضة بشكل 

دة توزيع العمالة وفق معايير واضحة ودقيقة تضعها عام في الوزارة عبر إعا
الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولهذا كان البد من صدور قرار بإيقاف 
المسابقات والتنسيق مع وزارة التنمية اإلدارية قبل اإلعالن عن أية مسابقة، 
 ليصار إلى التدقيق والمواءمة مع ما يتّم تنفيذه من خطوات وفق البرامج
التنفيذية للمشروع الوطني لإلصالح اإلداري، ويأتي ذلك بهدف اإلعالن 
الدقيق عن الشواغر وفق بطاقات وصف وظيفي ُتحّدد فيها بدقة الوحدة 
التنظيمية والمسّمى الوظيفي الدقيق واالختصاص والمؤهالت المطلوبة لشغل 

 .الوظيفة وعدد مراكز العمل المطلوبة
 إيجابيات

نمية اإلدارية الدكتور أحمد زكريا سفنجة أكد أن الوزارة مستشار وزير الت
طلبت من الوزارات األخرى إيقاف جميع المسابقات المعلن عنها والتي هي 
قيد اإلعالن، وذلك بناًء على قرار من رئاسة مجلس الوزراء، حيث يتّم التنسيق 

، وأن مع التنمية اإلدارية عند إجراء مسابقات التعيين وقبل اإلعالن عنها
يكون إعالن المسابقة على شواغر موصفة بدقة وناتجة عن تحليل عبء 
العمل، وتقدير اإلنتاج الفعلي للعمالة بناًء على بطاقة وصف وظيفي يحّدد 
فيها اسم مركز العمل والمسّمى الوظيفي بدقة، ونتيجة عدم توافق هذه 

ن العمل يحّتم المسابقات مع البرنامج التنفيذي لمشروع اإلصالح اإلداري فإ
 .التوصيف الوظيفي بشكل دقيق ضمن إعادة الهيكلة الوظيفية

وأشار سفنجة إلى أن انعكاسات هذا القرار ستكون إيجابية، منها وضع 
الشخص المناسب في المكان المناسب، وبالتالي نستطيع تشكيل فريق يعمل 
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سين بعقلية الجماعة، وهذا يؤدي حتمًا إلى تحسين األداء الوظيفي وتح
اإلنتاجية وجودة العمل والتقليل من الهدر وزيادة األرباح، كما أن هذا القرار 
فتح الباب أمام الخبرات وأصحاب الدراسات األكاديمية ليكونوا باالستثمار 
الوظيفي الصائب، وبالتالي تقع مسؤولية إدارة عجلة اإلنتاج والتنمية على 

 .شهادات األكاديميةعاتق أصحاب الخبرات والكفاءات العلمية وال
بالمحصلة.. تكون وزارة التنمية اإلدارية ومن خالل تبنيها للقرار المذكور 
قد فرضت أجندتها في هذا الجانب وهذا ُيسّجل لها، وبالتالي فإن هذا األمر 
يقّلل ويحّد من التوظيف العشوائي الحاصل في بعض المفاصل الحكومية، 

ايير واألسس التي ستعتمدها الوزارة مع واالختيار سيكون لألفضل وفقًا للمع
 .الجهات المعنية

ُيذكر أن وزارة التنمية نّسقت مع نظيرتها الشؤون االجتماعية والعمل 
خالل األشهر الماضية لتعيين عدد كبير من مسّرحي الجيش العربي السوري، 

 …وهذا التعيين شمل غالبية المحافظات وبكافة الفئات الوظيفية
 http://syrianexpert.net/?p=53897زكريا  محمد  –البعث 

 
أمام مرصد ” تنكشف“الهيئة التي أخفقت و أنتجت مجرد الكالم  - 18
 ال يجامل

 :الخبير السوري  14/10/2020  
عناوين عديدة تضّمنتها ورشة العمل التي نظمها المرصد العمالي 

والبحوث بالتعاون مع هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعنوان  للدراسات
وذلك في مبنى االتحاد ” دور المشروعات الصغيرة في خلق فرص العمل“

العام لنقابات العمال، حيث ناقشت الورشة دور المشروعات الصغيرة 

http://syrianexpert.net/?p=53897
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والمتوسطة في خلق فرص العمل ومفهوم التشغيل )العرض والطلب( ودور 
لعمل في تأمين فرص العمل، ورؤية قطاع األعمال للتشغيل مرصد سوق ا

في سورية والسياسات الكلية والطلب على الوظائف والحلول التمويلية 
 .للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

واستعرض المشاركون في الورشة واقع المشروعات الصغيرة والتحديات 
يهاب اسمندر مدير أشار إ –وفقاً لموقع صحيفة البعث  -التي تواجهها، حيث

عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أهمية توفير بيئة تشريعية 
وإدارية متكاملة ومحفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة النتقالها إلى القطاع 
المنظم من خالل التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وتكوين قاعدة 

غيرة والمتوسطة بهدف إيجاد معلومات وبيانات بيانات شاملة للمشروعات الص
إحصائية دقيقة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسهم في اتخاذ القرار 
لتقديم الدعم المناسب لهذا القطاع وتطوير عمل الدراسات والبحوث المتعلقة 
بالقطاع؛ وبشكل أساسي التطوير المستمر للمرصد الوطني للمشروعات 

 .وسطةالصغيرة والمت
ولفت اسمندر إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا مهمًا 
في حل مشكلة البطالة وينظر إليها كأحد أهم أدوية هذا المرض الخطير، إذ 
تعتبر )دراسة هيئة المشروعات( أنه مع كل زيادة في التكوين الرأسمالي 

تج المحلي اإلجمالي للمشروعات الصغيرة بمقدار واحد مليون دوالر يزداد النا
0.1%. 

بدوره محمود الكوا مدير مرصد سوق العمل في وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل تحّدث عن المرصد والخطوات التي تمت في مجال البيانات ونظام 
المعلومات لسوق العمل، الفتًا إلى أن هناك تحديات تتعلق بالتدريب وبناء 
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ا أشار إلى تشكيل لجنة من جهات متعددة قدرات لرواد األعمال وبالتمويل، كم
 .مشروعًا إلى اآلن 46إلنجاز التراخيص وأنه تم إنجاز 

” العرض والطلب“الدكتور جمعة حجازي تحدث عن مفهوم التشغيل 
وظاهرة العمالة نحو القطاعات غير المنظمة، وعن تراجع فرص العمل من 

في الوقت ألف فرصة عمل  80ألف فرصة عمل قبل األزمة إلى  250
الحالي، ولفت إلى أهمية تحديد من هو العاطل عن العمل وضرورة العمل 

أديب شرف مدير مصرف اإلبداع تحدث عن  .على التصنيف المهني
صعوبات التمويل من حيث عدم توفر الخبرة التقنية والمعرفية المرتبطة 
بالمشروع من صاحب المشروع أو ريادي األعمال والضمانات المقدمة 

 .مخاطر المرتبطة بتمويل المشروعات ومصادر التمويل وعمليات التسويقوال
ومن جهته طالل عليوي أمين الشؤون االقتصادية في االتحاد العام 
لنقابات العمال أشار إلى تداعيات هجرة العمال على سوق العمل واالقتصاد 
الوطني وتحدث عن التباعد بين حاجة السوق ومخرجات الجامعة ودخول 

رأة إلى سوق العمل في مهن وأعمال كانت حكرًا على الرجال وعن ثقافة الم
 .العمل التي تميل إلى العمل الوظيفي الحكومي

بالمحصلة احتضنت الورشة آراء ومواقف متعددة يجمع بينها التشخيص 
والتكرار وشكوك في صحة األرقام المتداولة فما تم استعراضه يحمل الجهات 

ريع مسؤولية كبيرة وعلى ما يبدو أنها لن تشهد نقلة المعنية عن هذه المشا
نوعية خالل المرحلة القادمة نظرًا لكثرة التحديات التي تواجهها وعدم وجود 
تعاون حقيقي بين الجهات المسؤولة وعدم توفر البنية التشريعية والقانونية 

 …تاجيةوالتمويلية لمثل هذه المشاريع التي ما زالت في الحدود الدنيا من اإلن
http://syrianexpert.net/?p=53899 

http://syrianexpert.net/?p=53899
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حماية “على الورق وفي السجالت الرسمية..” جنون اقتصادي ” - 19
 ..عالمة تجارية 3343تسجل ” الملكية

 :الخبير السوري  12/10/2020 
في وزارة التجارة الداخلية  سّجلت مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية

عالمة  3343وحماية المستهلك، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، 
شهادة لتسجيل وتجديد  165عالمة أخرى، ومنحت  1340فارقة، فيما جّددت 

براءة اختراع، وذلك  69الرسوم والنماذج الصناعية، وتلقت طلبات لتسجيل 
ية أظهرت أداء معقواًل ألعمال التسجيل وفقًا لمؤشرات صادرة عن المدير 

والتجديد، قياسًا بالظروف االقتصادية المحيطة، وتداعيات العقوبات 
االقتصادية الجائرة على التوّسع في إحداث منشآت جديدة والتوّسع في تلك 

 .القائمة
 إلغاء

، 2017لعام  685يقول مدير الحماية شفيق العزب: إن إلغاء التعميم رقم 
بوجوب إرفاق األفراد، عند التقدم بطلبات تسجيل العالمات والرسوم القاضي 

والنماذج إلى المديرية، لسجل تجاري مصّدق أصواًل أسوة بالشركات، والعودة 
إلى الوضع المعمول به سابقًا، أسهم بتنشيط حركة هؤالء األفراد في تسجيل 

عدم اقتصاره على وتجديد عالماتهم، ما زاد من وتيرة النشاط لدى المديرية، و 
طلبات الشركات التي ال مشكلة لديها في مثل هذا اإلجراء، مبينًا أن المديرية 

طلبًا لألفراد يوميًا،  75 – 70كانت تتلقى، قبل تطبيق هذا اإلجراء، بين 
طلبًا، ما سّهل العمل على  150 – 140واآلن ارتفع هذا العدد إلى نحو 
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جارية، كاألطباء والمحامين والصيادلة فئات لم تكن مطالبة أصاًل بسجالت ت
 .والمهندسين، ورفع إيرادات المديرية بشكل واضح

 التسجيل للحماية
ويعّد العزب أن تبسيط اإلجراءات وتسهيل معامالت األفراد والشركات لم 
يكن السبب الوحيد في الحفاظ على مستوى معقول من تسجيل وتجديد 

اهتمام قطاع األعمال بهذه العالمات، العالمات التجارية، بل أيضًا زيادة 
سواء إثر طرح منتجات وخدمات جديدة أم التوّسع في تلك القائمة، بعد أن 
كُثر السطو عليها أو تقليدها، ما يعني ضرب عائلة المنتجات، التي لطالما 
حظيت بالرعاية إنتاجًا وتطويرًا، إلى أن شقت طريقها إلى أيدي المستهلكين، 

د الرئيسي لمالية هذه المنشأة، وسبب نمائها واستمرارها في الذين هم الراف
 .السوق 

 ..عن اإليرادات
يشير العزب إلى تحّسن إيرادات المديرية خالل تلك الفترة، والتي هي 

 397.7انعكاس مهّم وملموس لهذا النشاط، فقد بلغ رصيد صندوق الحماية 
لمديرية، فيما يذهب مليون ليرة سورية، يذهب نصفها تقريبًا لتطوير عمل ا

النصف اآلخر لمصلحة وزارة المالية، فضاًل عن بعض اإليرادات التي 
 .تحّصلها المديرية، جراء بيع المطبوعات المتعلقة بإجراءات التسجيل والتجديد

كما حصلت المديرية على إيرادات بغير الليرة السورية، لقاء تسجيل 
وصلت إلى سبعة ماليين فرنك العالمات خارجيًا، وفقًا التفاقية الهاي، 

عالمات، ذلك أن العقوبات الجائرة  4205سويسري، حيث سّجلت وجّددت 
المفروضة بحق البالد استثنت العالمات التجارية والعالمات الفارقة والرسوم 
والنماذج، ألن تطبيقها قد يضّر بحقوق العالمات األوروبية والغربية، التي 
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ني وجود منافع متبادلة بتدفق وحركة العالمات تدخل األسواق المحلية، ما يع
 .في جميع االتجاهات

 ..ظاهرة التعدي
يشّجع تهاون صاحب العالمة التجارية في تسجيلها وحمايتها على سرقتها 
والتعدي عليها، لذا تتلقى المديرية سنويًا عشرات حاالت التنازع القضائي بين 

المة أو تلك، وتطول عادة رجال األعمال والصناعيين حول ملكية هذه الع
إجراءات التقاضي، التي قد تصل في حال القضاء المدني إلى عدة سنوات، 
وإلى سنة أو سنتين في التجاري األكثر تخصصًا وفهمًا لطبيعة العمل 
التجاري، والذي غالبًا ما يستأنس بخبرات قطاع األعمال وأهل االختصاص، 

وحجم أغلب العالمات التجارية، والسيما شيوخ الكار الذين يعرفون شهرة 
خاصة وأن الخسائر الناجمة عن عمليات سرقة أو تقليد العالمات، قد تصل 
في بعض األحيان إلى مئات الماليين من الليرات، علمًا أن المحاكم تستند 

الناظم للعالمات التجارية الفارقة  2007لعام  8في أحكامها إلى القانون رقم 
 .الرسوم والنماذجوالمؤشرات الجغرافية و 

من هذا القانون المخالف بعقوبة الحبس من ثالثة  61وتعاقب المادة 
ألف إلى مليون ليرة، أو بإحدى  300أشهر إلى ثالث سنوات، وبالغرامة من 

هاتين العقوبتين، إذا استعمل عالمة فارقة تخّص غيره عبر وضعها بسوء 
بيع وحيازة وتداول منتجات  قصد على منتجاته أو خدماته، أو تقليد عالمة، أو

تحمل عالمة مقّلدة، أو صنع ونقش وحفر لوحات وأختام وطابعات تدّل على 
 .عالمة مسجلة

 !ال سوق للعالمات
على الرغم من أهمية الحديث عن العالمات بالنسبة للمنشآت المختلفة، 
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ما إال أنه ليست هناك قيم محّددة لهذه العالمة أو تلك في األسواق المحلية، ك
هو معروف عالميًا، حيث تقّيم العالمات سنويًا، وتصدر جهات مختصة 
تقارير دورية بقيمها وترتيبها بين العالمات األخرى، فقيم العالمات المحلية 

 …ما زالت فضفاضة وغير منضبطة، ومن النادر أن ُتباع أو ُتشترى 
http://syrianexpert.net/?p=53865 

 
 ..آالف قرض شخصي في البنك التجاري السوري   6  - 20

 :الوطن 13/10/2020  
صّرح مدير عام المصرف التجاري السوري علي يوسف، بأنه تم منح 

مليار ليرة سورية، من  15.6آالف قرض شخصي بقيمة تجاوزت  6نحو 
 .إطالق القرض في حزيران العام الماضي حتى تاريخه

وبحسبة بسيطة نجد أن وسطي القرض الشخصي بحسب ما منح يقرب 
 .مليون ليرة 2.6من 

وبّين علي أن القرض الشخصي طرح ضمن حزمة من المنتجات 
ورغم أن القرض الشخصي »المصرفية بناًء على نتائج سبر وتحليل للسوق، 

 .«ال يتصدر أولويات المصرف إال أنه يأتي في سياق الدور االجتماعي له
وأوضح أن مناح القرض الشخصي يتمتع بالمرونة، فيما يتعلق بطبيعة 
اإلضافات التي يتم احتسابها ضمن الراتب، حيث يمكن احتساب كل 
التعويضات التي يحصل عليها طالب القرض واحتساب وسطي الحوافز 

 http://syrianexpert.net/?p=53877الوطن  …الشهرية التي يحصل عليها

 

http://syrianexpert.net/?p=53865
http://syrianexpert.net/?p=53877
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -خامسًا 
 الخليل رئيسًا للجنة االقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء - 1

 06/09/2020 :الخبير السوري 
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قرارًا بتشكيل اللجنة 

قتصاد والتجارة الخارجية االقتصادية في رئاسة المجلس برئاسة وزير اال
وعضوية وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والصناعة والزراعة 
واإلصالح الزراعي والدولة لشؤون االستثمار واألمين العام لرئاسة مجلس 
 .الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي 

ة بدراسة وتدقيق مشاريع التشريعات التي تحال وحدد القرار مهمة اللجن
إليها في مجال اختصاصها وإعداد الدراسات وتقديم المقترحات حول التوجهات 
والقضايا العامة في مجال قطاعها ومناقشة القضايا الطارئة وقضايا الساعة 
المتعلقة باختصاصها وتقديم المقترحات والحلول ودراسة ما يحال إليها من 

 http://syrianexpert.net/?p=53046 .وزراء أو رئيس مجلس الوزراءمجلس ال

 
 ..السفاف رئيسة للجنة التنمية البشرية في رئاسة الوزراء - 2

 06/09/2020 :الخبير السوري 
نمية أصدر مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، قراراً بتشكيل لجنة الت

البشرية في رئاسة المجلس برئاسة الدكتورة سالم سفاف وزيرة التنمية اإلدارية 
وعضوية وزراء الشؤون االجتماعية والعمل واإلعالم والتعليم العالي والبحث 

 http://syrianexpert.net/?p=53042 .العلمي والثقافة والتربية والعدل والصحة

 

http://syrianexpert.net/?p=53046
http://syrianexpert.net/?p=53042
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 ..مخلوف رئيسًا للجنة الخدمات والبنى التحتية في مجلس الوزراء - 3

 06/09/2020 :الخبير السوري 
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً يقضي بإعادة  

تشكيل لجنة الخدمات و البنى التحتية في رئاسة مجلس الوزراء و التي ضمت 
اإلدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف و وزراء برئاسة وزير  7

عضوية كل من وزراء السياحة ،األشغال العامة واإلسكان ،االتصاالت 
والتقانة، الموارد المائية ، النقل ،الصحة، و وزير الدولة لشؤون متابعة مشاريع 
تنمية المنطقة الجنوبية ، إضافة إلى رئيس هيئة التخطيط والتعاون و ممثل 

ألمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء كأمين سر و مقرر في اللجنة. عن ا
وحسب القرار ستكون مهمة اللجنة إعداد الدراسات وتقديم الحلول والمقترحات 
حول التوجيهات والقضايا العامة في مجال قطاعها ، دراسة وتدقيق مشاريع 

وتقديم  التشريعات التي تحال إليها في مجال اختصاصها ،إعداد الدراسات
المقترحات حول التوجهات والقضايا العامة في مجال قطاعها ،إضافة إلى 
مناقشة القضايا الطارئة وقضايا الساعة في مجال اختصاصها ،وتقديم 
المقترحات والحلول إضافة إلى دراسة ما يحال إلى اللجنة من مجلس الوزراء 

 http://syrianexpert.net/?p=53039 .أو من قبل رئيس المجلس

 
 طعمة رئيسًا للجنة الموارد والطاقة في رئاسة مجلس الوزراء - 4

 06/09/2020 :الخبير السوري 
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً يقضي بإعادة  

سة وزير النفط تشكيل لجنة الموارد والطاقة في رئاسة مجلس الوزراء برئا

http://syrianexpert.net/?p=53039
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والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة و عضوية كل من وزراء الموارد المائية 
، النقل الصناعة ، والكهرباء إضافة إلى حاكم مصرف سورية المركزي ومدير 
مكتب تسويق النفط و ممثل عن األمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء كأمين 

تكون مهمة اللجنة دراسة وتدقيق وحسب القرار س  .سر و مقرر في اللجنة
مشاريع التشريعات التي تحال إليها في مجال اختصاصها وإعداد الدراسات 
وتقديم المقترحات حول التوجهات والقضايا العامة في مجال قطاعها ،إضافة 
إلى مناقشة القضايا الطارئة وقضايا الساعة في مجال اختصاصها ،وتقديم 

الحظ أن جميع الوزراء أعضاء اللجنة هم من المقترحات والحلول. ومن الم
الحكومة الجديدة مع إضافة مكتب تسويق النفط ولم يتبق من التشكيلة السابقة 

 http://syrianexpert.net/?p=53036    .سوى حاكم مصرف سورية المركزي 

 
 إنتاجه هذا الموسم ألف طن قطن متوقع 100حوالي  - 5

 :10/08/2020 :الخبير السوري 
صرح رئيس مكتب التسويق في االتحاد العام للفالحين، خطار عماد، 

ألف  100و 74بأن اإلنتاج المتوقع من القطن للموسم الحالي يتراوح بين 
 .طن، وهي تقارب كمية إنتاج الموسم الماضي

حافظتي دير الزور وبّين أن اإلنتاج األكبر من القطن يتركز في م
 .والحسكة، باإلضافة لوجود كميات قليلة من اإلنتاج في حماة وحلب

 70وأوضح للوطن أن اإلنتاج في محافظتي الحسكة ودير الزور يقارب 
بالمئة من حجم اإلنتاج الكلي، منوهًا بأن جني الموسم الحالي سوف يبدأ في 

 http://syrianexpert.net/?p=52475 .شهر تشرين الثاني القادم

 

http://syrianexpert.net/?p=53036
http://syrianexpert.net/?p=52475
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 "فوربس الشرق األوسط" تعلن قائمتها لسيدات األعمال - 6

  03-08-2020دام برس :   
أطلقت مجلة "فوربس الشرق األوسط" إصدارها السنوي الثاني من قائمة 

اجحة وتحدي سيدات تضم رائدات أعمال استطعن الحفاظ على مؤسساتهن الن
العوائق، ومواكبة المستجدات الطارئة. وشملت القائمة السيدات الالتي لديهن 
جذور من منطقة الشرق األوسط، أو الالتي أسسن عالمات تجارية في 

 المنطقة.
وتصدرت األمريكية من أصول عراقية هدى قطان قائمة العام الحالي 

مليون  46عم أكثر من ، التي حظيت بد"Huda Beautyبعالمتها التجارية "
 610متابع على منصة "إنستغرام"، وقدرت ثروتها في العام الماضي بحوالي 

 ماليين دوالر.
سيدة أعمال،  17% من القائمة بواقع 42ومثل قطاع "الموضة واألزياء" 

بقيادة مصممة األزياء األشهر في الشرق األوسط ريم عكرة، وحل قطاع 
عالمات تجارية تقودها سيدات من  9، بواقع المجوهرات في المرتبة الثانية

 المنطقة تصدرتهن المصرية عزة فهمي، وابنتاها أمينة وفاطمة غالي.
وأطلقت المجلة في العام الحالي قائمة سيدات األعمال، التي تضم أبرز 

سيدات أسسن عالمات تجارية ناجحة تعتمد على التكنولوجيا في الشرق  10
مارات وتمويل بماليين الدوالرات من األوسط ونجحن في جمع استث

المستثمرين، وتصدرت منى عطايا وشريكتها لينا أبي خليل القائمة، في ظل 
مليون دوالر من  50في جمع أكثر من  "Mumzworldنجاح شركتهما "

 المستثمرين.
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وكان لرائدات األعمال من األصول اللبنانية النصيب األكبر بين باقي 
سيدات،  10سيدة، تلتهن السعوديات بواقع  14بواقع  الجنسيات في القائمتين

 رائدات أعمال من أصول أردنية. 5سيدات، و 10ثم مصر بواقع 
http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=8&id=99638 

 
 .. رية للتجارة ..موز االكوادور في سوريةعبر السو  - 7

   الخبير السوري  10/08/2020المصدر : البعث  
على تأييد مقترح وزارة التجارة  30وافقت اللجنة االقتصادية بجلستها رقم 

للتجارة اإلجازة الالزمة   الداخلية وحماية المستهلك بمنح المؤسسة السورية
 1500ألف كرتونة، بما يعادل  72كمية الستيراد مادة الموز اإلكوادوري ب

طن، وإعفاء المؤّسسة من أنظمة القطع األجنبي لتمكينها من التدخل اإليجابي 
اللجنة  في األسواق، وبيع المادة في منافذ المؤسسة بأسعار منافسة، كما وافقت

أيضًا على تكليف وزارة التجارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي النقل والمالية 
ص طلب اإلعفاء من كافة الرسوم والبدالت المرفئية والتوكيالت بخصو 

 .المالحية
اللجنة االقتصادية في توصيتها المذكورة على كتاب مرسل من  واستندت

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تبّين فيه األسباب الموجبة لذلك، ومنها 
عة على استيراد المادة عدم وجود مانع من الناحية الحجرية لدى وزارة الزرا 

أعاله، لكن شريطة التأكد من سالمتها من الناحية النباتية، وأن يكون مسموحًا 
استيرادها وفق القوانين واألنظمة النافذة، وأن السماح جاء نظراً الرتفاع أسعار 

منها في الدول المجاورة  مادة الموز في األسواق المحلية وعدم وجود إنتاج
ستيراد هذه المادة بسبب العقوبات االقتصادية، مما أدى حاليًا، لصعوبة ا

http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=8&id=99638
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 .الرتفاع أسعارها وزيادة عمليات تهريبها من الدول المجاورة
ُيذكر أن أسعار مادة الموز خالل الفترة الماضية انخفضت إلى حدود 

ليرة،  7000% بعد أن وصل سعر الكيلو الواحد للموز األصفر إلى 70
ليرة سورية، واألقل جودة إلى  3000لى حدود والموز الصومالي األخضر إ

ليرة، مع اإلشارة إلى أن السبب في هذا االنخفاض الكبير باألسعار  1500
هو طرح المؤسسة للمادة المذكورة في صاالتها بأسعار مشجعة وصلت إلى 

 http://syrianexpert.net/?p=52467   .ليرة للكيلو الواحد 2500حدود 

 
 انتهى التقرير

The report ended 
Raport się zakończył 
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