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

 لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. 
ير قد ال تكون أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقر 

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

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

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

 ريدية.ليتم حذف اسمه من القائمة الب
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 االقتصاد العالمي:  –أوالا 
 فالس كبرى تجتاح أمريكاموجة إ - 1

كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت أونالين"، حول موجة إفالس وبطالة 
   26.08.2020:تاريخ النشر .متسارعة في الواليات المتحدة

وجاء في المقال: لم يحدث من قبل، ربما في تاريخ الواليات المتحدة، أن 
قياسية والحالة كانت هناك فجوة كهذه بين سوق األسهم المرتفعة بصورة 

. 2020المؤسفة لالقتصاد. هذا أحد األسباب الرئيسية لظاهرة أخرى في العام 
فهذا العام، عجز عدد هائل من الشركات األمريكية الكبيرة عن السداد، أو 

 .هي في طور اإلعالن عن إفالسها، أو تفكر جديا في ذلك
، بن New Generation Research يقول مدير العمليات في

يفمان: "نحن في الطور األول من دورة إفالس. ومع تعمق األزمة، سوف شل
 ."تنتشر إلى مزيد من قطاعات االقتصاد

لم يتمكن ضخ الحكومة تريليونات الدوالرات في االقتصاد األمريكي من 
، من الحيلولة دون 19-أجل مساعدتها على الصمود في وجه وباء كوفيد 

أن تكون هذه األموال الضخمة قد ذهبت  تفشي حاالت اإلفالس. وال يستبعد
إلى المكان الخطأ. ومن المفارقات، أن البيت ألبيض، في محاوالته إضعاف 

 .احتكارات عمالقة، مثل أمازون وغوغل، جعلها أكبر وأقوى 
انتشار حاالت اإلفالس يحدث اآلن مع االقتراب المتسارع من الهاوية 

 د مدفوعات المساعدات لمواجهةالمالية، ألن الكونغرس األمريكي لم يجد
Covid-19.   وفي الوقت نفسه، مع نمو الموجة التاسعة من تخلف الشركات
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الكبيرة والشركات ذات األحجام األخرى عن السداد، سينمو جيش العاطلين 
 .عن العمل بسرعة

وفي الصدد، توقع وزير العمل في إدارة بيل كلينتون، روبرت رايش، أن 
دوالر، عشرات الماليين  600دفوعات األسبوعية البالغة " يحّول إيقاف الم

من األمريكيين إلى فقراء أو يقربهم بشدة من خط الفقر. فلن يكون لديهم المال 
لشراء سلع وخدمات بمليارات الدوالرات. ونتيجة لذلك، سيعاني االقتصاد 
بأكمله. سوف تستمر األعمال الصغيرة في المعاناة ألنها اآلن في وضع 

 ."ب للغايةصع
وقال شليفمان: "يؤلمني قول ذلك، لكن النزوع نحو اإلفالس في أمريكا 

 المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب ."اآلن في ارتفاع حاد
https://arabic.rt.com/press/1147527-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-

%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-
%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%AD-
%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7/ 

 
 بايدن وأوروبا: تفاوت األولويات يعّقد عودة العالقات إلى طبيعتها - 2

 الشرق األوسط اونالين
 مدير المعهد الفرنسي للشؤون الدولية واالستراتيجية باسكال بونيفاس

عن  -ولكن ليس جميعها  -أعربت الغالبية العظمى من الدول األوروبية 
دة. فقد تدهورت العالقات بين رضاها النتخاب جو بايدن رئيساا للواليات المتح

الدول األوروبية والواليات المتحدة بشكل حاد خالل السنوات األربع الماضية، 
 بسبب قناعات دونالد ترمب وأسلوبه.

شكك ترمب باستمرار في أهمية التحالف األطلسي، واعتبر أن الدول 
، بينما األوروبية استغّلت الحماية األميركية دون أن تتحّمل مسؤولية أمنها

https://arabic.rt.com/press/1147527-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7/
https://arabic.rt.com/press/1147527-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7/
https://arabic.rt.com/press/1147527-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7/
https://arabic.rt.com/press/1147527-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7/
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 مليار دوالر سنوياا. 170كانت تستفيد من فائض تجاري غير مقبول يبلغ 
ولهذا السبب، ذهب ترمب إلى حد وصف دول االتحاد األوروبي 

فيما شّكلت هجمات الرئيس األميركي المتكررة على المؤسسات «. العدّوة»بـ
واالتفاق انسحابه من اليونيسكو واتفاقيات باريس للمناخ  -متعددة األطراف 

مصدر قلق لألوروبيين  -النووي اإليراني، وعرقلة منظمة التجارة العالمية 
 المتمسكين بها.

كان ترمب يتخذ قرارات من دون أن يستشير، وأحياناا من دون إبالغ 
 شركائه األوروبيين، ما أثار تساؤالت حول ماهية التحالف.
ترمب ضربة قاسية وخشي القادة األوروبيون من أن توّجه والية ثانية ل

 للنظام الدولي، كان سيعاني للتعافي منها.
، على أن 1949اعتاد األوروبيون منذ إنشاء الحلف األطلسي في عام 

 تلعب الواليات المتحدة دوراا قيادياا، حتى لو كان يعني ذلك اّتباع واشنطن.
إال أن الواليات المتحدة بدت في عهد ترمب أنها لم تعد ترغب في لعب 

، وهي أول أزمة دولية كبرى منذ «19 -كوفيد »الدور. وجاءت أزمة  هذا
لم تلعب فيها الواليات المتحدة دوراا رئيسياا، كمؤشر على عصر  1945عام 

 جديد.
وحدها بولندا ودول البلطيق، المتخّوفة من موسكو، استمرت في تقّبل كل 

 اليات المتحدة.شيء من ترمب، لكونها غير قادرة على االعتماد على بديل للو 
« بريكست»وعاش بوريس جونسون على أمل )وهمي( أنه بمجرد تحقيق 

)خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي(، سيحصل على شروط تجارية تفضيلية 
 «.صديقه ترمب»من 

أما فيكتور أوربان في المجر، فقّدر عدم انتقاده من قبل واشنطن بسبب 
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 توجهاته االستبدادية.
ادة األوروبيين اآلخرين إلى وصول جو بايدن للبيت ينظر جميع الق

عبر ضفتي « الطبيعية»األبيض على أنه يفتح الباب أمام عودة إلى العالقات 
 األطلسي.

فبمجّرد انتخابه، أعلن بايدن عودة الواليات المتحدة إلى المسرح العالمي، 
يدن سيكون وال شّك أن با قائالا إن بالده مستعدة للعب دور قيادي مرة أخرى.

 أقل فظاظة وأكثر لباقة واحتراماا تجاه القادة األوروبيين.
في أوروبا، يخشى مؤيدو االكتفاء الذاتي االستراتيجي، والذي ُتعتبر فرنسا 
أبرز المدافعين عنه، أن تثني السياسة األميركية الجديدة الدول األوروبية عن 

لواليات المتحدة منفتحة االستمرار في التقدم في هذا االتجاه. فإذا كانت ا
ومستعدة لحماية حلفائها مرة أخرى، فهل من الضروري تشكيل ركيزة دفاع 

 أوروبية حقيقية؟
تدعم الدوائر األطلسية التي اعتادت على اعتماد استراتيجي مريح )على 
واشنطن(، العودة إلى الوضع الكالسيكي لحلف شمال األطلسي حيث يهتم 

 قيادة أميركية، فيما يكتفي األوروبيون بدور التابع. بجميع المهام األمنية تحت
قد تتّبع الواليات المتحدة، المهووسة بتنافسها مع الصين، استراتيجية 

 انفتاح أكبر على األوروبيين للحصول على دعمهم في مبارزتها مع بكين.
الداخلية على نحو متزايد إلى ضرورة مواجهة « الناتو»تشير وثائق 
بشكل مشترك من قبل الدول األعضاء، ليحّل مكان التحدي  التحدي الصيني

 السوفياتي والروسي بعده.
لكن هل من الجاد الحديث عن تهديد عسكري من روسيا، التي تقل 

« الناتو»مليار دوالر( بكثير عن ميزانية دول  60ميزانيتها العسكرية )
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 مليار دوالر(؟ 260األوروبية )
ي تميل إلى اتباع هذا المسار بخيبة أمل قد ُتصاب الدول األوروبية الت

سريعاا. إذا كان بايدن أقل قسوة تجاههم من ترمب، واعتمد سياسة أقل أحادية، 
 فمن غير المرجح أن يتحول إلى التعددية كما يمارسها ويتمّناها األوروبيون.

لن تختفي الخالفات التجارية بين ضفتي األطلسي، كما لن يتنازل 
بيق قوانينهم خارج الحدود اإلقليمية، علما أن األوروبيين األميركيون عن تط

 يعتبرون ذلك بحّق تقويضاا لسيادتهم.
إلى ذلك، فإن دول االتحاد األوروبي قلقة بشكل متزايد بشأن دور وأهمية 
الشركات الرقمية األميركية. ومن شأن خطط المفوضية األوروبية تجاه هذه 

 يانات( أن تخلق توترات مع واشنطن.الشركات )من فرض ضرائب وحماية الب
وفوق كل شيء، هناك اختالف استراتيجي بين القارتين. فاألولوية 
االستراتيجية للواليات المتحدة أصبحت اليوم هي آسيا، ويمكن لبايدن العودة 

 الذي طوره باراك أوباما.« المحور اآلسيوي »إلى مفهوم 
وقد ال ترضى بأن تصبح  وفي هذا السياق، لم تعد أوروبا أولوية قصوى،

 تابعاا للواليات المتحدة في مواجهة مع الصين.
األميركية تتحسن مع بايدن، لكنها لن تصبح  -العالقات األوروبية 

، ارتاح األوروبيون لمغادرة جورج بوش 2009في عام  شاعرية رغم ذلك.
كل البيت األبيض ومجيء باراك أوباما. ومع ذلك، فإن األخير لم يضع حداا ل

 قد يعيد التاريخ نفسه مع بايدن.«. سوء التفاهمات عبر األطلسي»
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwKkHZVgsmVGtmgBQTvmlNrWcXr 
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 مقاطعة منتجاتهافرنسا تطالب دول الشرق األوسط بالتوقف عن  - 3
  - 2020أكتوبر//25األحد  باريس. خالد سعد زغلول   

البت فرنسا، دول الشرق األوسط، اليوم األحد، منع شركات التجزئة وتجارها ط
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن األيام القليلة الماضية   .من مقاطعة منتجاتها

شهدت دعوات في العديد من دول الشرق األوسط لمقاطعة المنتجات الفرنسية، 
للتظاهر ضد فرنسا بسبب نشر ال سيما المنتجات الغذائية، فضال عن دعوات 

 .رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد
وقال البيان: "دعوات المقاطعة هذه ال أساس لها ويجب أن تتوقف على الفور 

 ."وكذلك جميع الهجمات ضد بلدنا والتي تدفعها أقلية متطرفة
وأعلنت الخارجية الفرنسية أنه في العديد من دول الشرق األوسط، تطورت 

وات لمقاطعة المنتجات الفرنسية، وخاصة المنتجات الغذائية، في األيام الدع
وأضاف بيان  .األخيرة، باإلضافة إلى دعوات أكثر عمومية للتظاهر ضد فرنسا

الوزارة: هذه الدعوات تحرف المواقف التي تدافع عنها فرنسا لصالح حرية المعتقد 
ة. كما أنهم يشوهون ويستغلون وحرية التعبير وحرية الدين ورفض أي دعوة للكراهي
أكتوبر في ليس مورو وأثناء  2المالحظات التي أدلى بها رئيس الجمهورية في 

التكريم الوطني لصمويل باتي، الهادفة إلى محاربة اإلسالم الراديكالي. وأكد أن 
 .مسلمى فرنسا،جزء ال يتجزأ من المجتمع والتاريخ والجمهورية الفرنسية

قد تم تعبئة الوزراء وشبكتنا الدبلوماسية بشكل كامل لتذكير وتابعت الوزارة: ل
شركائنا وشرح مواقف فرنسا، خاصة فيما يتعلق بالحريات األساسية ورفض 
الكراهية، ودعوة سلطات الدول المعنية إلى التخلي عن نفسها. أي دعوة للمقاطعة 

 .ارجأو أي هجوم ضد بلدنا، دعم أعمالنا وضمان سالمة مواطنينا في الخ
 https://www.albawabhnews.com/4170077 
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 في األوبئة األكاديمية NIK يتحكم - 4
  04/12/2020 Józef Wieczorek  

مهمة جهاز الرقابة األعلى هي رعاية االقتصاد الوطني والكفاءة في الخدمة " 
 العامة في جمهورية بولندا" ، أحد مظاهر تنفيذ هذه المهمة هو التحكم في إنفاق

 .من المال العام في مجال التعليم ل )قروشي( ك
صحيح أنه من الواضح أن هذا المجال يعاني من نقص التمويل، لكنه في 
نفس الوقت يعاني من العديد من اآلفات التي تهدر المال العام. لقد أكدُت على 
هذا الجانب مرات عديدة ، بصفتي مواطناا رمادياا ال يتلقى قروشي واحد من المال 

عام لممارسة العلوم ، وفي الوقت نفسه ليس لدى مجال التعليم فرصة للحصول ال
بصفته دافع ضرائب ، محجوزاا بجانب  -على معلومات حول ما ينفق عليه أمواله 

 .اإلنفاق على العلم
حدثت هذه الصعوبات في الوقت الذي كانت تعمل فيه لجنة البحث العلمي 

طني للعلوم ، والذي تبرع على مدى السنوات واستمرت بعد تحولها إلى المركز الو 
مليار زلوتي بولندي للبحوث األساسية. ال  7.5الثماني الماضية بما يقرب من 

ُيقارن هذا كثيراا بالدول األوروبية األكثر ثراءا ، لكنه ال يزال مبلغاا يمكن القيام به 
قل عدة مرات، في العلوم. في جمهورية بولندا، كانت األموال المخصصة للتعليم أ

ومع ذلك لوحظ العديد من اإلنجازات العلمية. كجزء من تبادل للمجالت/المنشورات 
العلمية البولندية ، كان من الممكن جمع مصادر و مكتبات ضخمة ، ال تختلف 

 .كثيراا عن المصادر والمكتبات األجنبية
التحتية األفضل لدينا اآلن المزيد من الجامعات ، والمزيد من األساتذة ، والبنية 

على المستوى األوروبي ، لكن اختفت العديد من المجالت العلمية وال تتوفر أحياناا 
 .كتب دراسية للطالب
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لذلك ، هناك سؤال مشروع حول ما إذا كانت الموارد المخصصة للعلم ُتنفق 
ا وما هي الفوائد؟ لسوء الحظ ، فإن المواطن الرمادي المهتم بالعلوم سيتعلم  جيدا

هولة أكبر نتائج المشاريع البحثية التي يتم تنفيذها في الواليات المتحدة ، على بس
ا مقابل تلك المشاريع في بولندا ، على  ا واحدا الرغم من حقيقة أنه ال يدفع بنسا

 الرغم من أن المشاريع العلمية تمول من جيبه
قريراا في بداية شهر تشرين الثاني )نوفمبر( ، أصدر مكتب التدقيق األعلى ت

وكالة بولندية إلنفاق األموال على العلوم ،  -عن تدقيق المركز الوطني للعلوم 
والتي تعتبر المواطنين المهتمين بمبادئ وتأثيرات المشاريع الممولة منافسة وغير 

 .عادلة ، والتي سبق لي أن أبلغت بها الجمهور
ات المشروع أن "اآللية الرئيسية للتحقق من تسوي NIK في التقرير ، تؤكد

استندت إلى تحليل المعلومات المقدمة من قبل المستفيدين أنفسهم" وبالتالي فإن 
التسوية اإليجابية للمشاريع المنفذة تعتمد بشكل أساسي على صدق منفذيها ، وهذا 
عندما يكون خداع مساكن الطلبة ، وعادة ما يتم الكشف عنه / الكشف عنه من 

عن عدد من المخالفات ، مشيرة إلى "عدم  NIK كشفت .قبل المبلغين ، مقلق
وجود منهجية مطورة لتقييم تأثير البحث األساسي على تطوير العلوم البولندية". 
بما أن المواطن المهتم ال يتلقى معلومات من الوكالة حول أعراض هذا التأثير ، 

 .فقد يعتقد أنه بدون أعراض
لية عن الفرق التي تقرر إنفاق إن المعلومات التي قدمها ديوان الرقابة الما

بأن "التحقق من المرشحين ألعضاء ما  NIK المال العام مثيرة لالهتمام. وأفادت
على أساس مكالمات  2018يسمى ب عمل فريق تحديد الهوية حتى نوفمبر 

هاتفية غير موثقة ". لذا فنحن ال نعرف حقاا المؤهالت الفكرية واألخالقية للفرق 
العام. عالوة على ذلك ، يتم تقييم طلبات تمويل األبحاث بشكل التي تقسم المال 
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تعسفي من قبل خبراء يتم اختيارهم بهذه الطريقة وال تخضع هذه الطلبات ألي 
على أساس اللوائح المختلفة وكان أعضاء  NCN يعمل مجلس !إجراء استئناف

في النظام  المجلس ملزمين باإلعالن عن معرفتهم بها ، ولكن عدم االمتثال لها!
األكاديمي، لدينا حصاد ضخم من اللوائح األخالقية / الممارسات الجيدة المختلفة 

 .وال نتحمل أي مسؤولية عن عدم االمتثال
 :Jan Sztaudynger يحدث ذلك بطريقة ما وفقاا لقواعد النكتة المعروفة لـ

 .تقرر أخيراا إصدار القوانين في الغابة
 .ا له من ثعلب ، يا له من عشبماذا يمكن للدب أن يفعل ، ي

 األحكام ، الروايات ، القوانين أعطيت
 .بشكل منفصل للدببة والثعالب والعشب

 ثم المشرعون ، ما هي القوانين التي أصدروها ،
 ساروا جانبياا أمام الدب وداسوا العشب

لسوء الحظ ، هذه هي المعايير المطبقة في نظامنا األكاديمي والتي لم ينجح 
 .الح في كسرهاأي إص

وبعد التدقيق قدم ديوان الرقابة المالية لوزير العلوم عددا من المقترحات 
التصحيحية من بينها ضرورة قيام "خبراء علميين بمتابعة تدقيق المشاريع التي لم 
يمر أجلها الخمس سنوات منذ االنتهاء منها". بصفتي دافع ضرائب ، كنت أتحكم 

برة إياها ال شيء / قليل للعلم ، أو حتى تشكل في بعض ثمار المشاريع ، معت
ا لكيانات األعمال ، إذا أرادوا أن تبني إدارتهم على هذه المعرفة. لكن هل  تهديدا

 جوزيف ويتشوريكسيستدعي أحد مثل هذا الخبير في مثل هذه المشاريع؟ 
 2020ديسمبر  4المصدر: الكتلة األكاديمية غير التقليدية ، 

https://www.polishclub.org/2020/12/04/nik-kontroluje-plagi-akademickie/ 
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وول ستريت جورنال: الواليات المتحدة تواجه أكبر أزمة نقدية منذ  - 5

 الكساد الكبير
29.10.2020) 
االقتصادية األمريكية، اليوم  "Wall Street Journal" نشرت صحيفة

حدة تواجه أكبر أزمة نقدية الخميس، مقاال مطوال، أوضحت فيه أن الواليات المت
 .منذ الكساد الكبير، نتيجة انخفاض اإليرادات الضريبية بشكل رئيسي

اعتمد عليه الرئيس  وتعتبر عملية خفض اإليرادات الضريبية سالحا رئيسيا
دونالد ترامب، في فترة حكمه، كما يعول عليه في االنتخابات القادمة،  الحالي

بينما يرى المرشح الديموقراطي جو بايدن، أن ذلك خفض اإليرادات الضريبية 
 يعتبر من أكبر الجرائم في تاريخ االقتصاد األمريكي.

مالي متوقع أن يصل وأدى االنخفاض في اإليرادات الضريبية إلى عجز إج
 إلى مئات مليارات الدوالرات في موازنة نهاية العام.

“We hit the brakes so quickly on the economy that we went through 
the windshield.” The severe drop in income and sales-tax revenue has 
drained state coffers, creating the biggest cash crisis since the Great 
Depression. https://t.co/vuUD73tZja 

— The Wall Street Journal (@WSJ) October 29, 2020 
 2022حتى عام  2020الدولة األمريكية من عام  قد يصل العجز في ميزانية

"، Wall Street Journalبـ " وفقاا لبيانات خاصة مليار دوالر، 434إلى حوالي 
وجود حافز مالي إضافي من واشنطن، باإلضافة إلى وتفترض التقديرات عدم 

 المزيد من القيود التي يغذيها فيروس كورونا على األعمال التجارية.
لكل الواليات مجتمعة،  2019ويعتبر هذا الرقم أكبر من ميزانية التعليم لعام 

https://arabic.sputniknews.com/business/202003191044904311-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2-%D9%8A%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8/
https://arabic.sputniknews.com/business/202003191044904311-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2-%D9%8A%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8/
https://t.co/vuUD73tZja
https://twitter.com/WSJ/status/1321693279092723712?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.wsj.com/articles/u-s-states-face-biggest-cash-crisis-since-the-great-depression-11603910750
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 أو أكثر من ضعف المبلغ الذي تم إنفاقه في ذلك العام على الطرق والبنية التحتية
 للمواصالت األخرى، وفقاا للصحيفة.

قال كيفين ليمبو المراقب المالي لوالية كونيتيكت: "كل ما يمكنك فعله هو 
التمسك بالمعايير بأقصى قدر ممكن، واتخاذ أذكى القرارات التي يمكنك القيام بها 

 في الوقت الفعلي، والتخطيط لألسوأ، والتفاؤل بشيء أقل س".
إلى تخفيضات في ميزانية التعليم واإلصالحات العامة وقد أدى العجز بالفعل 

في الدولة وإجراء تخفيضات في  كما يتم تسريح العاملين وصيانة الحدائق.
األجور، وتتعرض مزايا التقاعد للشرطة ورجال اإلطفاء والمدرسين وغيرهم من 

 موظفي الحكومة لمزيد من الضغط، بحسب الصحيفة.
يرة الخزانة بنيوجيرسي للصحيفة: "ال يوجد وقالت إليزابيث ماهر مويو، وز 

 نموذج حقيقي ألزمة مثل هذه". "ستكون صعبة في العامين المقبلين".
دونالد ترامب، المنتمي  أبرز منافسي الرئيس الحالي ويعد بايدن الديموقراطي،

 سنوات. 4ية جديدة لمدة إلى الحزب الجمهوري، الذي يطمع في الفوز بفترة رئاس
ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب 
الغاضبة والمثيرة لالنقسام ليست حال، وأن البالد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن 

سنوات يفوق  4توحد األمريكيين، وتجمعهم، بينما يقول ترامب، إن ما فعله في 
 عاما. 40، نائب الرئيس األسبق، في ما فعله جو بايدن

https://arabic.sputniknews.com/business/202010291047009349-%D9%88%D9%88%D9%84-
%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA-

%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-
%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-
%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-
%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1/ 

https://arabic.sputniknews.com/world/202003161044882153-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A7-/
https://arabic.sputniknews.com/world/202010281047002073-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89/
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 المي باللغة اإلنكليزية والبولونية:االقتصاد الع -ثانياا 
- The World Economy in English and Polish: 
6 - Gospodarka światowa w języku angielskim i polskim: 
Miliardy Euro Z Budżetu 2021-2027 

 Prof. Bogusław Liberadzki, eurodeputowany  Fot. (fb) 
Najnowsze Piła Polityka Regiony Wydarzenia 
 8 Grudnia, 2020 Agnieszka Norkowska 
Budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027 planowany jest na 

poziomie ok. 1800 mld. euro. Składa się z dwóch części: 
Wieloletnich Ram Finansowych – 1080 mld. euro oraz z Funduszu 
Odbudowy(Recovery Fund, Next Generation) w kwocie 750 mld. 
euro. Na 750 mld. euro składa się 390 mld. euro w formie grantów 
oraz 360 mld. euro w formie gwarantowanych pożyczek. Fundusz 
Odbudowy służy walce z pandemią oraz rozwojowi gospodarczemu 
po pandemii. Fundusz Odbudowy jest nową formą, wymaga 
zatwierdzenia przez parlamenty wszystkich państw. 

Dla Polski przewidziano łączną kwotę w wysokości 165 mld. 
euro w ciągu 7 lat, czyli prawie 24 mld. rocznie, co równa się ok. 
100 mld. złotych. W mijającej perspektywie finansowej mamy 108 
mld. euro – 9 mld. euro rocznie mniej. 

Z tym wysokim budżetem powiązano jednak wymóg 
praworządności, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. 
Zawetowanie budżetu, czym z powodu owego wymogu 

https://waszemedia.pl/?cat=19
https://waszemedia.pl/?cat=7
https://waszemedia.pl/?cat=17
https://waszemedia.pl/?cat=6
https://waszemedia.pl/?cat=1
https://waszemedia.pl/?p=42961
https://waszemedia.pl/?author=3
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praworządności grożą Polska i Węgry, oznacza pozbawienie nas 
dostępu do tych środków, a także pozbawienie innych państw 
dostępu do Funduszu Odbudowy. Może to skończyć się 
porozumieniem 25 państw z pominięciem Polski i Węgier. W rok 
2021 weszlibyśmy z prowizorium budżetowym, co nie jest 
korzystne, bowiem nie można rozpocząć nowych inwestycji, a 
rozporządzenie wiążące wydatkowanie środków z wymogiem 
praworządności i tak będzie działać. 

Na krótko przed unijnym szczytem, na którym mają zapaść 
ostateczne decyzje, sytuacja grożącej wetem całej Unii Polski nie 
jest więc łatwa – żeby ująć to najdelikatniej. 

Od kilku lat nasze stosunki z Unią nie układają się najlepiej, 
teraz przeżywamy apogeum złej zmiany. 

Nie raz spotykałem się z pytaniem: 
– A właściwie, co mi ta Unia dała? Po czym następuje 

podliczenie: od 1 maja 2004 roku, od dnia przystąpienia do Unii, 
dostaliśmy 188,8 miliarda euro, (choć naliczone mamy do końca 
realizacji obecnej perspektywy finansowej 217 mld. euro). W 
postaci składek wpłaciliśmy ponad 60,9 miliarda euro, a więc na 
czysto dostaliśmy 127,9 miliarda euro, co z kolei rocznie daje 
niecałe 8 mld. euro, czyli ok. trzydziestu paru miliardów złotych. 
To niewiele, skoro budżet polskiego państwa tylko w tym roku 
wynosi bez mała 400 miliardów złotych!… 

Jednak dzięki pieniądzom z Unii „na chodniki” 
współfinansowaliśmy razem z nią i aktualnie współfinansujemy 
prawie 270 tys. różnego rodzaju inwestycji w całej Polsce. Ich 
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łączna wartość przekracza 1 bilion 650 miliardów złotych! Przy 
wszystkich tych robotach miało zatrudnienie setki tysięcy ludzi, 
zarabiali w związku z tym bezrobocia prawie nie ma. 

Co więcej – nie tylko polska gospodarka otworzyła się przed 
unijnymi firmami, ale też rynki zachodniej Europy stanęły otworem 
przed Polakami i polskimi towarami – rynek pracy, rynek usług, 
rynek konsumencki itd. Polski drób, polskie mięso, jajka, artykuły 
rolno-spożywcze znajdziemy w sklepach całej Europy. Budżet w 
wysokości bez mała 400 mld. złotych, – a taka jest jego wielkość 
zaplanowana na rok 2021 – nie spadł nam z nieba! „Z nas” 
korzystają, ale i my „z nich”, jeśli mielibyśmy już sięgać do tej 
retoryki. 

Przypomnę, bo mało kto o tym pamięta, że w 2004 roku, gdy 
wstępowaliśmy do Unii, nasz budżet wynosił po stronie dochodów 
156 281 202 000 zł. Z grubsza biorąc był trzy razy mniejszy niż 
dziś! 

Zatrzymajmy się na chwilę przy rolnictwie. Wieś, która hojnie 
korzysta z dopłat dla rolnictwa, po zawetowaniu przez PiS 
rozporządzenia w sprawie praworządności może być pozbawiona 
tego wsparcia, a dopłaty będzie zobowiązany świadczyć rząd polski 
w budżetu państwa. Mimo to rolnicy są największym 
sprzymierzeńcem euroniechętnego Prawa i Sprawiedliwości. 

Stamtąd też najczęściej słychać pytanie: 
– A co mi ta Unia dała? 
Gdy w 2004r. rozpoczynaliśmy naszą przygodę z UE, eksport 

produktów rolno-spożywczych na rynki europejskie wynosił 5 mld. 
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242 mln. euro. Import – nieco ponad 4 mld. 400 mln. euro, „na 
plusie” było zatem trochę ponad 830 mln. euro. 

Z informacji Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej wynika, że wartość eksportu żywności na rynki unijne 
w 2019 roku wyniosła ok. 32 mld euro. W ciągu 16 lat naszego 
członkostwa wzrosła więc sześciokrotnie! 

Podobnie rzecz się ma z całym polskim eksportem, który 
właśnie dzięki Unii stał się potężnym motorem napędzającym 
gospodarkę. Jak podaje Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

W 2019 r. eksport wyniósł 235,8 mld EUR i był wyższy o 5,5 
proc. (r/r), a import wyniósł blisko 234 mld EUR, (wzrost o 2,6 
proc. r/r). 

Struktura polskiego eksportu według krajów w 2019 roku 
wyglądała następująco: Niemcy (tam trafia nieco ponad 1/3 
polskiego eksportu do Unii), Czechy, Wlk. Brytania, Francja, 
Włochy, Niderlandy, Rosja, USA, Szwecja, Węgry. 

Struktura importu: Niemcy, Chiny, Rosja, Włochy, Niderlandy, 
Francja, Czechy, USA, Hiszpania, Belgia. 

Handel z krajami Unii sprawił, że po raz pierwszy mamy 
nadwyżkę w całym handlu zagranicznym. Deficyt wynoszący w 
2018 r. prawie 4,6 mld euro przekształcił się w roku ubiegłym w 
nadwyżkę na poziomie 1,8 mld euro (dane za Ministerstwem 
Rozwoju Pracy i Technologii). Co ciekawe przy ogólnym dodatnim 
bilansie płatniczym w handlu zagranicznym utrzymywał się deficyt 
naszego handlu z Rosją, Chinami i USA, co tylko potwierdza 
dobroczynne skutki naszego przystąpienia do UE. 
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Wracając więc do głoszonej przez PiS tezy, że pomoc z Unii 
przydaje się, owszem, bo łatwiej nam remontować chodniki, 
chciałoby się powiedzieć: Panowie – wstydu nie macie! 

https://waszemedia.pl/?p=42961 
http://www.liberadzki.pl/miliardy-euro-z-budzetu-2021-2027/ 

 
7 - Najbogatsza kobieta świata rozdała prawie 6 mld 

dolarów 

 MacKenzie Scott   AFP 
ula 
MacKenzie Scott, była żona Jeffa Bezosa, przekazała ponad 4 

mld dolarów 384 amerykańskim organizacjom, w tym bankom 
żywności i funduszom pomocy. Cztery miesiące wcześniej 116 tzw. 
czarnych uczelni (HBCU) dostało od niej 1,7 mld dolarów. 

Historically black colleges and universities (HBCU) to uczelnie, 
które powstały przed ustawą o prawach obywatelskich z 1964 r. 
znoszącą segregacje rasową w USA. 

MacKenzie Scott jest 18. na liście najbogatszych ludzi na 
świecie. Jej majątek to głównie akcje koncernu Amazon.com, które 
od początku tego roku zwiększyły wartość o 23,6 mld dolarów. 
Majątek Scott jest szacowany na prawie 61 mld dolarów. 

„Pandemia zniszczyła życie Amerykanów, którzy już wcześniej 
walczyli o przeżycie” - napisał Scott w poście na portalu 
Medium. „Straty ekonomiczne i skutki zdrowotne okazały się 
znacznie gorsze w przypadku kobiet, osób kolorowych i osób 

https://www.rp.pl/autor/906/urszula-lesman
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żyjących w ubóstwie. W międzyczasie znacznie wzrosły majątki 
miliarderów”. MacKenzie Scott zamieściła też listę wszystkich 
organizacji, którym przekazała pieniądze – informuje CNN. 

Scott jest sygnatariuszem The Giving Pledge, kampanii mającej 
na celu zachęcenie niezwykle zamożnych ludzi do przekazywania 
większości swojego majątku na cele filantropijne. Jej założycielami 
są Warren Buffett, Melinda Gates i Bill Gates. 

© Licencja na publikację  © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone 
Źródło: rp.pl https://www.rp.pl/Biznes/312169971-Najbogatsza-kobieta-swiata-rozdala-

prawie-6-mld-dolarow.html 

 
8 - NBP osłabia złotego. Nagła interwencja na rynku 

walut 
  Fotorzepa, Rafał Guz 

 Grzegorz Siemionczyk 18.12.2020 
Narodowy Bank Polski w piątek po południu dokonał interwencji 

na rynku walutowym, osłabiając złotego o około 1 proc. 
Przed interwencją NBP za euro było trzeba zapłacić około 4,43 

zł, chwilę później nawet 4,50 zł. Kurs dolara w złotych podskoczył 
z 3,62 zł do nawet 3,69 zł. 

PONIŻEJ DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU 
Większość obserwatorów rynku ocenia, że operacja ta ma na 

celu zwiększenie złotowej wartości aktywów rezerwowych NBP na 
koniec roku, co z kolei pozytywnie wpłynie na zysk banku 
centralnego, który w większości zasili budżet państwa w 2021 r. W 

https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.rp.pl/autor/611/grzegorz-siemionczyk
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ustawie budżetowej na przyszły rok rząd założył, że ta wpłata 
wyniesie 1,3 mld zł. Dla porównania,, w 2020 r. NBP wpłacił do 
budżetu ponad 7 mld zł. 

Czemu NBP zdecydował się na interwencję już teraz, choć do 
końca roku zostały jeszcze dwa tygodnie? – Żeby dać sygnał, 
jakiego życzy sobie kursu. To nie wyklucza kolejnych interwencji 
po Świętach – tłumaczy Wojciech Stępień, analityk z BNP Paribas. 

Teoretycznie interwencja może mieć też inne uzasadnienie. 
Rada Polityki Pieniężnej od kilku miesięcy powtarza w 
komunikatach, że w trakcie pandemicznego kryzysu złoty osłabił 
się w relatywnie małym stopniu, a to może ograniczać tempo 
ożywienia gospodarczego. Tyle że eksport, który mógłby na 
osłabieniu zyskać, i tak jest w rozkwicie. 

„Ta interwencja to jakiś żart” – skomentował na Twitterze 
Mikołaj Raczyński, dyrektor ds. zarządzania funduszami w Noble 
Funds TFI. Jak wyjaśnił, złoty i tak był dość słaby, a eksport radził 
sobie dobrze. Złoty umacniał się wprawdzie nieco wobec dolara, 
ale w związku z jednoczesnym wzrostem dolarowych cen surowców 
było to akurat pozytywne zjawisko. Złoty umacniał się też wobec 
franka, pomagając zadłużonym w tej walucie Polakom. 

Źródło: rp.pl 
https://www.rp.pl/Banki/201219355-NBP-oslabia-zlotego-Nagla-interwencja-na-rynku-

walut.html?smclient=a323d7c2-c5e6-11e6-bc0c-
002590e45e04&utm_source=salesmanago&utm_medium=mailing&utm_campaign=NL_RP_TO_BYL
_DZIEN 
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9 - Aleksander Łaszek: Populizm kosztowniejszy od 
ratowania gospodarki 

   Fotorzepa, Robert Gardziński  

 Aleksander Łaszek 17.12.2020 
Gruntownego przeglądu wymaga zarówno strona dochodowa, 

jak i wydatkowa polskich finansów publicznych. I to powinien być 
punkt wyjścia do ich naprawy, a nie uznaniowe dociążanie 
wybranych sektorów. 

Jak co grudzień media prześcigają się w wymienianiu 
podwyżek, które czekają nas w przyszłym roku. Za istotną część z 
nich mają odpowiadać nowe podatki przemycane pod pojęciem 
różnych danin i opłat. Premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się 
do planowanych podwyżek, łączył je z kosztami ratowania 
gospodarki, pomijając znacznie większe koszty sztandarowych 
programów rządowych, takich jak 500+, obniżenie wieku 
emerytalnego czy jego autorska „piątka". 

RATOWANIE GOSPODARKI TO KOSZT JEDNORAZOWY 
Łączne koszty wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacowało na 
koniec października na prawie 150 mld zł. Z jednej strony kwotę tę 
należy pomniejszyć o część zwrotną niektórych instrumentów 
pomocowych, ale z drugiej nie uwzględnia ona najnowszych 
programów rządowych ani efektu niższych wpływów podatkowych 
w trakcie pandemii. 

Jakkolwiek koszty wsparcia są olbrzymie, są one wydatkami 

https://www.rp.pl/autor/21341/aleksander-laszek
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jednorazowymi. W kolejnych latach budżet państwa będą obciążały 
tylko odsetki od zaciągniętego na ich sfinansowanie długu, które 
powinny mieścić się w przedziale 3–6 mld zł rocznie. Nic nie 
wskazuje bowiem, by rząd planował ten dług spłacać – zgodnie z 
rządową strategią zarządzania długiem publicznym między 2020 a 
2024 rokiem ma on wzrosnąć z 1 bln 384 mld zł do 1 bln 651 mld 
zł. 

Poza odsetkami wyższy dług publiczny w relacji do PKB ma też 
inne negatywne konsekwencje. Doświadczenia międzynarodowe 
pokazują, że gospodarki krajów o wyższym długu publicznym rosną 
wolniej i są bardziej wystawione na ryzyko skokowych wzrostów 
oprocentowania. 

SŁABY EFEKT DEMOGRAFICZNY 
Znacznie większym obciążeniem dla finansów publicznych niż 

odsetki płacone od pandemicznych długów w następnych latach 
będą coroczne wydatki na sztandarowe programy rządu PiS. 
Wbrew zapowiedziom program 500+ nie doprowadził do 
skokowego wzrostu liczby urodzeń, a jego największymi 
beneficjentami są najbogatsze gospodarstwa domowe. Co roku 
państwo polskie wydaje na niego ponad 40 mld zł. 

Obniżenie wieku emerytalnego, w przypadku kobiet do 
najniższego poziomu w Unii Europejskiej, tylko w 2021 roku będzie 
kosztować prawie 20 mld zł. Do tego jeszcze trzeba doliczyć ponad 
17 mld zł na tzw. emerytalne trzynastki i czternastki. 

Obniżenie PIT w ramach „piątki Morawieckiego" to 12 mld zł. 
Zgodnie z uchwalonym planem do 2024 r. wydatki na zdrowie i 
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armię wzrosną o ponad 30 mld zł. 
W przeszłości dobra koniunktura ułatwiała finansowanie 

nowych wydatków. Sprzyjała poprawie ściągalności podatków, 
dzięki czemu dochody państwa rosły szybciej niż gospodarka. 
Jednocześnie w warunkach szybkiego wzrostu gospodarczego 
rządowi łatwiej było ograniczać różne wydatki. 

Najlepiej to widać na przykładzie ZUS i zasad waloryzacji 
świadczeń. W okresie dobrej koniunktury płace, od których zależą 
dochody ZUS, rosną szybciej niż waloryzacja emerytur i rent, czyli 
wydatki ZUS. Obniżenie rent i emerytur w relacji do przeciętnego 
wynagrodzenia w latach 2015–2019 w samym tylko 2019 r. dało 
prawie 20 mld zł oszczędności. 

Ten proces nie dotyczył tylko świadczeń, np. utrzymywanie 
wzrostu wydatków na edukację poniżej tempa wzrostu gospodarki 
tylko do 2018 roku dało 6 mld zł oszczędności. 

Obecnie trudno liczyć na dalszą radykalną poprawę 
ściągalności podatków czy szybki wzrost gospodarczy, który by 
ułatwiał „wyrośnięcie" z różnych wydatków. Choć większość 
prognoz wskazuje na zdecydowane odbicie, to nasza gospodarka 
wróci do poziomu sprzed pandemii pewnie dopiero na przełomie 
2021 i 2022 r. 

Wcześniej uchwalone wydatki nie będą jednak na to czekały i 
to właśnie w tym kontekście trzeba patrzeć na kolejne pomysły 
podatkowe rządu – od podatku cukrowego przez opodatkowanie 
spółek komandytowych i likwidację ulgi abolicyjnej po podatek od 
handlu. Choć poszczególne działania rządu są różnie uzasadniane, 
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wspólnym mianownikiem większości z nich jest wzrost obciążeń 
podatkowych. Bo przecież gdyby w podatku od cukru chodziło tylko 
o zdrowie, to równolegle z jego wprowadzeniem można by obniżyć 
jakiś inny podatek. 

Ponieważ tak się nie dzieje, na ten podatek należy patrzeć 
przede wszystkim jako na szukanie przez rząd finansowania dla 
wcześniej już uchwalonego wzrostu wydatków na ochronę zdrowia. 
Abstrahując od długookresowego problemu rosnącej liczby 
kolejnych podatków ukrytych pod różnymi dziwnymi nazwami, sam 
moment ich wprowadzania jest fatalny i utrudni odbicie gospodarki 
po pandemii. 

Naprawa finansów publicznych po pandemii jest konieczna, ale 
trzeba do niej podejść całościowo. Zarówno strona dochodowa, jak 
i wydatkowa polskich finansów publicznych wymaga gruntownego 
przeglądu i to powinien być punkt wyjścia do ich naprawy, a nie 
uznaniowe dociążanie wybranych sektorów. 

Dr Aleksander Łaszek jest członkiem Towarzystwa 
Ekonomistów Polskich, głównym ekonomistą i wiceprezesem 
fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR. 
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 االقتصادات العربية: -ثالثاا 
بعد إصدار السعودية أول عملة بوليمر.. ما الذي يميزها عن  - 10

 النقود الورقية؟

 2020 أكتوبر / تشرين األول 05 االثنين، 
  – (CNN) دبي، اإلمارات العربية المتحدة

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" يوم االثنين عن طرح عملة 
رياالت جديدة مصنوعة من مادة البوليمر، تتشابه من حيث التصميم  5

 .واأللوان مع العملة الورقية المتداولة حالياا 
وقد أصدرت األوراق النقدية المصنوعة من البوليمر ألول مرة في العام 

من مزايا أمنية إضافية إلى جانب طول دورتها  ، لما توفرهفي أستراليا 1988
 .العمرية وكفاءة استخدامها للطاقة

سنوات حول تأثير  3وتظهر دراسة أجراها بنك إنجلترا المركزي على مدى 
التحول من استخدام النقود الورقية المصنوعة من القطن والكتان، أن البالستيك 

تفوقت مادة البوليمر على العمالت  يعد البديل المناسب للعمالت، حيث
الورقية في جميع الفئات والمراحل، إذ تبين أنها تساهم في خفض احتماالت 

٪، فضالا عن خفض االحتياجات األساسية من 32االحتباس الحرارى بنسبة 
 .٪ مقارنة بالنقود الورقية30الطاقة بنسبة 

أضعاف  2.5مر بـإضافة إلى ذلك، تمتد دورة النقود المصنوعة من البولي
لخفة وزن نقود البوليمر مقارنة بالنقود الورقية،  دورة النقود الورقية. ونظراا 

تعّرفوا في اإلنفوغرافيك أعاله إلى  .يعتبر حملها وتوزيعها أسهل على البيئة
 .أهم مزايا العمالت النقدية المصنوعة من البوليمر

https://arabic.cnn.com/business/article/2020/10/05/infograph-polymer-bills-saudi 



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

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

 ــ 27ــ 

 ؟2021هل تربح الموازنة الجزائرية العاجزة رهان النفط في  - 11
مليار دوالر ومحللون يتوقعون تشديد الحكومة إجراءات  22بلغ الفائض 

  2021يناير  1الجمعة   التحصيل الجبائي ومحاربة التهرب الضريبي

  aliyahi32735487@مراسل علي ياحي
وسط  2021الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوقع قانون موازنة  

 توقعات بسنة مالية صعبة )اإلذاعة الجزائرية(
ا، حيث مكث شهرين للعالج، وقع في أول نشاط له بعد عودته من ألماني

، في خطوة تؤكد 2021الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قانون المالية 
ديسمبر  31أهمية الوثيقة التي أوشكت على تجاوز أجل توقيعها المقرر في 

)كانون األول( من كل سنة، ليبدأ تطبيقها بحلول العام الجديد، بعد أن صادق 
 يوماا. 45انون منذ نحو البرلمان بغرفتيه على الق

ووقعت الميزانية في ظل انخفاض مداخيل النفط، وعجز قياسي بمقدار 
مليار دوالر، وتراجع احتياطيات النقد األجنبي، وتهاوي قيمة العملة  22

 المحلية )الدينار(.
، ونفقات 2021مليار دوالر في  43.31وتوقعت الحكومة إيرادات بنحو 

مليار، أي ما  22.6فع العجز للوصول إلى مليار، ما يد 65.95بقيمة 
في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وانخفاض في احتياطي  13.57يعادل 

 ملياراا. 47النقد األجنبي إلى أقل من 
الموازنة الجديدة على توقعات باستقرار سعر برميل النفط عند  واعتمدت

في المئة  3.98نمو  دوالراا، وسط مؤشرات بنسبة 45دوالراا، والسوق عند  40
 2.42، مع ارتفاع حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات 2021خالل 

في المئة عام  3.81، ليصل إلى 2022في المئة خالل  3.37في المئة، و

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/12141
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/12141
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/12141
https://twitter.com/aliyahi32735487
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. وحول صدى الموازنة وعجزها ومستقبل االقتصاد الجزائري نرصده 2023
  في التقرير التالي.

 مواجهة األمر الواقع
المحلل االقتصادي مراد مالح، إن الرئيس والحكومة اختاروا يقول 

"مواجهة األمر الواقع"، وتصوير الوضع االقتصادي والمالي في البلد على 
متوقعاا أن تشدد الحكومة إجراءات  عجز الموازنة التاريخي. حقيقته، من حيث

التحصيل الجبائي ومحاربة التهرب الضريبي. مشيراا إلى تصريح وسيط 
جمهورية حول تفشي الرشوة في اإلدارة الجزائرية، وهو ما يضع الحكومة ال

 أمام حتمية "محاربة الفساد وتبديد األموال العمومية".
ويتساءل مالح، هل ستحقق هذه المقاربة التي يعول عليها كثيراا الرئيس 
تبون في خلق الثروة، ومناصب الشغل وتحقيق االكتفاء على األقل مناطقياا، 

سيكون "عام الحقيقة".  2021صول إلى موارد مالية إضافية؟ الفتاا إلى أن والو 
وموضحاا أن الحكومة التي أبانت عن عجز وبطء في تطبيق اإلجراءات 
والتدابير لمواجهة تداعيات كورونا ستكون مهمتها أصعب في تسيير موازنة 

2021. 
ر الخدمات ويحذر المحلل االقتصادي، "إذا استمرت البيروقراطية وتدهو 

وتفشي الرشوة والمحسوبية، فإن مخاوف الغليان االجتماعي تتوسع". الفتاا إلى 
 حادثة رش البنزين على رئيس إحدى بلديات محافظة باتنة وحرقه بعد ذلك.

وعلى الرغم من المشهدين االقتصادي واالجتماعي اللذين يبدوان معقدين 
يتبناها الرئيس تمثل بارقة أمل في رأي مالح، فإنه يعتقد أن "الواقعية" التي 

 للنجاة من األوضاع الحالية.
مليار  20وتوقع وزير المالية األسبق عبد الرحمن بن خالفة، أن ُتحصل 
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من الكتل النقدية الموجودة خارج التداول الرسمية. مشيراا  دوالر على األقل
 إلى أنه أمام الحكومة عدة بدائل لمواجهة عجز الموازنة مع مرافقتها

 بإصالحات جذرية تمتد في الزمن، وليس بحلول نقدية ظرفية.
شهراا  15أو  14وأوضح بن خالفة، إن للحكومة هامشاا للتحرك يمتد لـ 
ملياراا، وعليه  50بالنظر إلى مستويات احتياطيات النقد الحالية، التي تقارب 

 ستكون صعبة، لكنها ليست سوداء. 2021فإن 
 حساباا خاصاا  38

ذ االقتصاد عبد القادر بريش، عجز الموازنة بـ"الكبير". أستا ووصف
مرجعاا األمر إلى الظرف االقتصادي والمالي العالمي، وتأثيراته في االقتصاد 

في المئة،  50 الجزائري، وتراجع الجباية البترولية نتيجة انخفاض أسعار النفط
 إضافة إلى زيادة مستوى النفقات العمومية.

ى العجز يمكن تغطيته من خالل عملية تطهير وقال بريش، إن مستو 
دوالراا،  40حساباا خاصاا، وكذا الفارق بين سعر البترول المحدد بـ 38وإغالق 

دوالراا للبرميل، ويمكن ارتفاعه إلى  51والسعر الحقيقي الذي يتجاوز حالياا 
، في ظل مؤشرات تعافي االقتصاد العالمي 2021دوالراا كمتوسط لسنة  55

 اد لقاح كورونا.مع إيج
وأضاف، في ما يتعلق بالحسابات الثمانية والثالثين، فهي مفتوحة على 
مستوى الخزانة، إذ تجمعت فيها مبالغ كبيرة ولم ُتصرف، ويمكن استرجاعها 

هذه الحسابات  . موضحاا أن2021وتغطية جزء كبير من عجز الميزانية لعام 
كان للوزراء صالحيات واسعة "لم تكن تخضع لضوابط الشفافية والرقابة"، و 

 للتصرف فيها.
مثقلة بتبعات الصعوبات التي شهدتها  2021ويتوقع بريش أن تكون 
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، لكنه يستدرك، "ستكون هناك انفراجة بعد التعافي من كورونا، وعودة 2020
 النشاط االقتصادي".

https://www.independentarabia.com/node/181541/%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%B1%D8%A8%D8%AD-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A9-
%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-
%D9%81%D9%8A-2021%D8%9F 

 
 2021ترجيح متابعة "المركزي المصري" دورة التيسير النقدي في  - 12

في المئة خالل الربع  6معدالت التضخم مرشحة لالستقرار عند مستوى 
 2020األخير من 

  2020ديسمبر  27األحد   صحافي خالد المنشاوي   

  
شهد خفض معدالت  ت بيان لجنة السياسة النقدية إلى أن العام الحاليلف

 في المئة )غيتي( 4الفائدة بواقع 
لم يخالف "البنك المركزي المصري" توقعات المحللين وشركات األبحاث 
والدراسات، إذ قرر خالل االجتماع األخير للجنة السياسة النقدية، اإلبقاء 

 على أسعار الفائدة دون تغيير.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أنه تقرر 
اإلبقاء على سعَري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة 

في المئة على الترتيب، وكذلك اإلبقاء  8.75و 9.25و 8.25عند مستويات 

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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 في المئة. 8.75على سعر االئتمان والخصم عند مستوى 
بيان لجنة السياسة النقدية إلى أن العام الحالي، شهد خفض ولفت 

في المئة. وأشار المركزي المصري، إلى أن المعدل  4معدالت الفائدة بواقع 
في المئة  5.7السنوي للتضخم العام ارتفع للشهر الثالث على التوالي إلى 

في المئة خالل شهر  4.5خالل شهر نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، من 
أكتوبر )تشرين األول( من ذات العام، مدفوعاا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع 

 الغذائية منذ سبتمبر )أيلول( الماضي.
وتوقع المحلل المالي أحمد الحارثي أن يواصل البنك المركزي المصري 
دورة التيسير النقدي، خصوصاا مع توقعات بشأن استقرار معدالت التضخم 

 ط خالل النصف األول من العام المقبل.واتجاهها إلى الهبو 
وأشار الحارثي إلى أن "احتياطي النقد األجنبي الذي تمكن البنك المركزي 

مليار دوالر، على  40المصري من الحفاظ عليه عند مستويات تقترب من 
الرغم من تأثير جائحة كورونا على احتياطيات البنوك المركزية على مستوى 

المصري فرصاا قوية للمشاركة بخطط تحفيز لدعم  العالم، سيتيح للمركزي 
السوق والموازنة العامة، ما قد يعزز السيطرة على األسعار، بالتالي إمكانية 

 العودة إلى دورة التيسير النقدي".
 إجراءات استباقية للسيطرة على التضخم

كذلك أشار "المركزي المصري" إلى أن صعود معدل التضخم العام في 
ضي، عكس صدمة عرض مؤقتة في أسعار بعض الخضروات، الما نوفمبر

في المئة  4.0وارتفاع المعدل السنوي للتضخم األساسي بدرجة طفيفة إلى 
في المئة خالل أكتوبر، ما يشير إلى استمرار  3.9خالل نوفمبر، مقابل 

 احتواء الضغوط التضخمية.
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عدالت وتوقع المصرف المركزي أن يسجل متوسط معدل التضخم العام، م
في المئة خالل الربع األخير من العام الحالي، اعتماداا  6أحادية تحت مستوى 

على درجة انخفاض أسعار الطماطم بعد انتهاء الصدمة، بخالف التغّير في 
وأشار "المركزي" إلى أنه اتخذ بشكل استباقي مجموعة  البنود األخرى.

ارئ الذي ُعِقد في منتصف إجراءات بدءاا من اجتماع لجنة السياسة النقدية الط
مارس )آذار( الماضي، والذي تقرر فيه خفض أسعار العائد األساسية بواقع 

في دعم النشاط االقتصادي  نقطة أساس كإجراء استثنائي، ما يسهم 300
 بكل قطاعاته وبخاصةا قطاَعي األعمال، العام والخاص والقطاع العائلي.

مستهَدف في المتوسط حتى وحدد "المركزي المصري" معدل التضخم ال
في المئة  9في المئة، مقارنةا مع نسبة  7عند  2022الربع األخير من عام 

 .2020في المتوسط حتى نهاية الربع الرابع من عام 
وأكد استمراره في استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات 

ر الثانوية التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب، واآلثا
لصدمات العرض، التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدالت 
المستهدفة. ولفت إلى إمكانية حياد التضخم عن المعدالت المستهدفة نتيجة 
عوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية. وألمح إلى تقديرات بتأُثر 

، 2021الل عام المعدالت السنوية للتضخم بالوقع السلبي لفترة األساس خ
إال أنها ستستمر في تسجيل معدالت قريبة من منتصف نطاق المعدل 

وأوضح "البنك المركزي  .2022في المئة خالل عام  7المستهدف البالغ 
المصري" أن المبادرات التي أطلقها لالعتماد على اإلنتاج المحلي والمحافظة 

ئد األساسية لديه على معدالت بطالة منخفضة، واستتبعها خفض أسعار العا
 12و سبتمبر  24نقطة أساس في كل من اجتماع  50بواقع 



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

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

 ــ 33ــ 

الماضيين، وذلك في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية  نوفمبر
المتوَقعة في المدى المتوسط. وأكد أن خفض سعر عائد اإليداع واإلقراض 

ساس منذ نقطة أ 400للبنك المركزي بواقع  لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة
 في دعم النشاط االقتصادي. بداية العام، أسهم

وذكر "المركزي المصري" أن : النمو يتحول إلى االرتفاع في الربع الثالث
من بين عوامل قرار تثبيت الفائدة، تسجيل معدل نمو حقيقي للناتج المحلي 

في المئة بشكل مبدئي خالل الربع الثالث من العام الحالي،  0.7اإلجمالي، 
في المئة خالل الربع السابق من العام ذاته. وسجل  1.7رتفعاا عن سالب م

خالل العام  في المئة بشكل مبدئي 3.6معدل نمو االقتصاد المصري نحو 
في المئة خالل العام المالي  5.6، مقارنةا مع نسبة 2020 - 2019المالي 
اءات وجاء تباطؤ معدل النمو بسبب جائحة كورونا واإلجر  .2019 - 2018

االحتوائية المصاِحبة لها، وما تسببت فيه من تداعيات سلبية على كل النشاط 
االقتصادي وعلى جميع اقتصادات دول العالم. وتوقع المركزي المصري، 
تعافي معدل النمو اإلجمالي الحقيقي لالقتصاد المصري بشكل تدريجي، وذلك 

 االقتصادي. بالتوازي مع استمرار دعم اإلصالحات الهيكلية للنشاط
واستمرت معظم المؤشرات األولية من ناحية الطلب في التعافي التدريجي 

وذلك مقارنةا مع الضعف  2020من عام  ونوفمبر خالل شهري أكتوبر،
المشهود خالل الربع الثاني من العام ذاته. ولفت "المركزي" إلى أن معدل 

لثالث من العام في المئة خالل الربع ا 7.3البطالة انخفض ليسجل مستوى 
 9.6الحالي، وهو أدني معدل تاريخي سجلته مصر، وذلك مقارنةا مع نحو 

 في المئة خالل الربع الثاني من العام ذاته.
 النشاط االقتصادي العالمي ما زال ضعيفاا 
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أما بالنسبة لالقتصاد العالمي، فكشف البنك المركزي المصري أن النشاط 
لرغم من تيسيير األوضاع المالية العالمية، االقتصادي ما زال ضعيفاا، على ا

وذلك نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة اإلغالق وتشديد 
اإلجراءات االحترازية، التي ستؤثر سلباا على آفاق االقتصاد العالمي على 

وعلى الرغم من ذلك، فإن تطوير اللقاحات وبدء توزيعها، قد  المدى القريب.
الة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط، تزامناا مع ارتفاع يخفف من ح

أسعار النفط عالمياا بشكل طفيف أخيراا. وتوقع المركزي تعافي معدل النمو 
اإلجمالي الحقيقي لالقتصاد المصري بشكل تدريجي، وذلك بموازاة استمرار 

تاثر دعم اإلصالحات الهيكلية للنشاط االقتصادي. وأشار إلى تقديرات ب
المعدالت السنوية للتضخم بالوقع السلبي لفترة األساس وذلك خالل عام 

، إال أنها ستستمر في تسجيل معدالت قريبة من منتصف نطاق 2021
 .2022في المئة خالل عام  7المعدل المستهدف البالغ نحو 

https://www.independentarabia.com/node/180076/%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%AC%D9%8A%D8%
AD-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A- 
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يبدأ ترتيب البيئة الداخلية المالية والمصرفية لمرحلة السودان  - 13
 االنفتاح العالمي

الحكومة تضع خططاا واستراتيجيات لجذب االستثمارات األجنبية 
  2020ديسمبر  21االثنين  وخصوصاا في القطاع الزراعي الحيوي 

  صحفي سوداني مال عبد القادر البدوي ج 

  
 )حسن حامد( العلم السوداني مرسوم بمنتجات زراعية محلية

شرعت الحكومة السودانية في وضع خطط واتخاذ ترتيبات عدة اقتصادية 
ومالية، خصوصاا في مشاريع االستثمار الزراعي والحيواني الكبيرة، واألسواق 

بيت من الداخل، استعداداا لمرحلة االنفتاح المالية والمصارف، بغرض ترتيب ال
العالمي المتوقعة، ووفاءا لمتطلبات ما بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول 
الراعية لإلرهاب بصفة نهائية، ونشر القرار الخاص بذلك بالسجل الفيدرالي 
الرسمي، وما ترتب عليه من إلغاء فوري لكل العقوبات االقتصادية التي كانت 

 انفتاح اقتصاده ومعامالته المالية الدولية كافةا. تكبل
ووضعت وزارة المالية والتخطيط االقتصادي استراتيجية شملت ترتيب 
أولويات المرحلة المقبلة، على رأسها استرداد دور السودان في المجتمع الدولي 
وبناء شراكات دولية ذكية وفعالة، من أجل خلق فرص اقتصادية واستثمارية 

ونهضوية يستفيد منها جميع السودانيين، بعد أن أزيحت أكبر المعوقات  تنموية
 التي كانت تعترض تحقيق االستقرار االقتصادي في البلد.

 خطوات اإلصالح وثمرات االنفتاح
وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن أمام السودان خطوات عديدة لتنفيذ 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/150686
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/150686


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

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

 ــ 36ــ 

وتمويل السالم، مبينة أن  اإلصالحات المطلوبة كافة لتحقيق النمو المستدام
أولى ثمرات وفوائد االنفتاح وتشجيع االستثمار األجنبي في البالد، بدأت 
تتحقق بالفعل، إذ من المنتظر أن يزور الخرطوم خالل األيام المقبلة وفد 

شركات زراعية أميركية بغرض بناء فرص  10يضم الرؤساء التنفيذيين ألكبر 
 وي واالستراتيجي.استثمارية في هذا المجال الحي

وأشار بيان المالية إلى أن الوفد الزراعي األميركي ستتبعه زيارات متتالية 
لوفود أخرى من قطاعات عدة، في ضوء تقديم ضمانات من بنك االستيراد 
والتصدير األميركي للمستثمرين األميركيين من القطاع الخاص قد تصل إلى 

 مليار دوالر كبداية.
قت وزارة المالية على إنشاء بورصة للذهب على صعيد متصل، واف

والمعادن والمحاصيل الزراعية، في أول اجتماع لمجلس إدارة "سلطة تنظيم 
األسواق المالية"، بعد دخول رفع العقوبات حيز التنفيذ، ما يشجع على تدفق 

 مزيد من رؤوس األموال األجنبية إلى السودان.

 حقول قمح في السودان )حسن حامد( 
 النزاع الحدودي المخفي بين السودان وإثيوبيا يخرج عن ضوابطه السابقة

أكدت وزيرة المالية والتخطيط االقتصادي، هبة محمد علي، أن سلطة 
تنظيم أسواق المال تعتبر من أهم المؤسسات في هذه المرحلة، بوصفها الجهة 

تي تمنح تراخيص إنشاء لمختلف األسواق المالية، وكل الجهات العاملة في ال
القطاع المالي من شركات مساهمة عامة وصناديق استثمارية وشركات 
الوساطة المالية والوكالء ومراكز اإليداع، كما أنها تختص بتقديم المشورة 

 ذ خطط التنمية.للدولة في كل ما يتعلق بأعمال األسواق المالية وعالقتها بإنفا
وأوضح مدير سوق الخرطوم لألوراق المالية، علي خالد الفويل، أن انعقاد 

https://www.independentarabia.com/node/178041
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اجتماع مجلس إدارة أسواق المال يبعث برسالة طمأنة كبيرة للمستثمرين، 
واإلشرافية المنوط بها تنظيم تلك األسواق، كما أنها باعتبارها السلطة الرقابية 

 طر التي قد تكتنف االستثمار في القطاع.تمثل حمايةا للمستثمرين من المخا
مدير عام سلطة تنظيم أسواق المال، شوقي عزمي محمود، أعلن من 

والمحاصيل الزراعية في جانبه الموافقة على إنشاء بورصات للذهب والمعادن 
كل واليات السودان، للحد من عمليات التهريب وإتاحة الفرص للمنتجين لبيع 

وفق السعر العالمي، بهدف دفع التوسع في اإلنتاج منتجاتهم عبر البورصة 
 عبر األسعار المجزية.

 تهيئة االستثمارات الزراعية والحيوانية
في السياق ذاته، كشف مدير عام التعاون الدولي بوزارة الزراعة والموارد 
الطبيعية، بدر الدين عطا مصطفى، عن شروع الوزارة في االستعداد لقيادة 

لمنتظر، إذ يعول على القطاع الزراعي في الخروج من مرحلة االنفتاح ا
المشكالت االقتصادية، ليكون بوابة العبور إلى عودة السودان إلى المنظومة 
االقتصادية الدولية، مبيناا أنه يجري الترتيب لتنظيم مؤتمر زراعي ينتظر أن 

طة يعقد في غضون األيام القليلة المقبلة، بهدف توفيق كل القوانين المرتب
باالستثمار الزراعي مع الرؤية الوطنية واستراتيجيات الفترة االنتقالية ومرحلة 

 االنفتاح بالسرعة المطلوبة.
وأكد مصطفى االنتهاء من تجهيز مشاريع الستثمارات كبيرة في القطاعين 
الزراعي والحيواني، وسيبدأ الترويج لها بالتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارات 

، مشيراا إلى أن وزارة الزراعة تعكف على تحديث دراسات السودان خارجاا 
الجدوى للعديد من المشروعات الزراعية ذات األهداف القومية، بغرض طرحها 

 لالستثمار وفق المعايير االقتصادية واالجتماعية.
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وأضاف "أكملت الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية واالقتصاد الوطني، 
الستقبال وفد المديرين التنفيذيين للشركات الزراعية  الترتيبات الالزمة كافة،

األميركية العشر المنتظر وصوله في غضون األيام القليلة المقبلة، للجلوس 
والتفاكر معهم، واطالعهم على كل تفاصيل الخريطة االستثمارية والدراسات 

 الفنية المكتملة وكل البيانات المتعلقة بها".
 لصحراوي ونظم الري مشاريع جاهزة لالستزراع ا

وأوضح مدير التعاون الدولي بالزراعة، أن البالد تتهيأ في هذه المرحلة 
إلنعاش إنتاج وصادرات الثروة الحيوانية والسمكية والصمغ العربي، بما فيها 
منظومة البنى التحتية المرتبطة بها، عبر فتح أبواب االستثمار بتلك القطاعات 

، مشيراا إلى أن السودان يمتلك قطيعاا قومياا من أجل تحقيق القيمة المضافة
مليون رأس، بينما ال تتجاوز طاقة  200من الثروة الحيوانية يقدر بنحو 

مليون رأس فقط، ما يؤكد الحاجة إلى مشاريع للمسالخ  90المراعي المحلية 
 ماليين رأس من حيوانات اللحوم. 110تستوعب نحو 

رح على المستثمرين، في قطاعات ونوه أيضاا بوجود "مشاريع معدة لتط
االستزراع الصحراوي بمناطق الحوض النوبي في الواليات الشمالية ودارفور، 
إلى جانب مشاريع الزراعة اآللية وتطوير نظم الري، بالتنسيق مع وزارة الري 
والموارد المائية وفق تقنيات حديثة، كلها تنتظر مستثمرين جادين يتمتعون 

 إلمكانيات والقدرة على التمويل".بالخبرة العملية وا
األمين العام لمجلس الصمغ العربي السوداني، طارق الشيخ، كشف من 
جانبه عن بدء اتصاالت مع عدد من الشركات العالمية، على رأسها شركات 
أميركية، خصوصاا في مجال الصمغ العربي والمنتجات السودانية التي ليس 

جديدة التي انفتحت أمام الخرطوم، لها بدائل، لالستفادة من الفرص ال
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خصوصاا في المجاالت المصرفية والزراعية، التي يتنظر أن تؤثر إيجاباا في 
 الوضع االقتصادي الداخلي.

 يتمّتع السودان بثروة حيوانية غنية )حسن حامد( 
 الترتيبات واالستعدادات المصرفية 

حث فيه المصارف على الصعيد ذاته، أصدر بنك السودان المركزي بياناا، 
كافةا على تهيئة قدراتها لمواكبة االنفتاح العالمي، بما فيها االلتزام والتقيد 
بالمعايير الرقابية واإلشرافية الدولية في مجال الحوكمة والضبط المؤسسي، 
مطالباا إياها بالعمل على استعادة وتوسيع عالقة المراسلة مع المصارف 

عن السودان من خالل تحسين درجة تصنيفه الخارجية وإبراز صورة إيجابية 
في مجال مكافحة مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب، والترويج له كدولة 
ملتزمة ومتعاونة لدى الجهات الرقابية الدولية والتواصل مع الجهات التي 

 تصدر التقارير الدولية لتحديث المعلومات الخاصة بالسودان.
أضاف البيان "إن إزالة اسم السودان من قائمة اإلرهاب يساعد في سرعة 
إعادة اندماجه في النظام االقتصادي اإلقليمي والدولي، من خالل المساعدة 
على التوسع في حركة التبادل التجاري مع العالم، وانسياب التحويالت عبر 

ويالت المصارف ما يسهل عمليات استرداد عوائد الصادرات وحركة تح
ومدخرات السودانيين العاملين بالخارج، ودخول االستثمارات األجنبية بأشكالها 
المختلفة، بعد أن كان أحد أهم أسباب عدم تحقيق االستقرار االقتصادي 
وعرقلة أهداف التنمية المستدامة في السودان، ما نتج عنها عديد من الضغوط 

تي انعكست سلباا على الرفاه واالختالالت في أساسيات االقتصاد الكلي، وال
 االجتماعي لحياة المواطن السوداني".

 الدعوة إلى التهيئة الداخلية
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كان مجلس الوزراء السوداني قد دعا في جلسته األولى عقب رفع 
العقوبات نهاية األسبوع الماضي، إلى ضرورة االستعداد واتخاذ اإلجراءات 

بإعداد مطلوبات هذه المرحلة، الالزمة لتهيئة األرضية والمناخ الالزمين، 
في األثناء، كشفت مصادر  خصوصاا في المجاالت االستثمارية والمصرفية.

دبلوماسية عن مباحثات بين الحكومتين السودانية واألميركية، لإلفراج عن 
األموال السودانية المجمدة في البنوك األميركية منذ تصنيف السودان ضمن 

كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عزمها تنظيم  .قائمة الدول الراعية لإلرهاب
 مؤتمر دولي لدعم السودان في العام المقبل.

وجاء القرار األميركي بعد أن استوفى السودان كل الشروط المطلوبة، بما 
مليون دوالر كتسوية ألسر ضحايا تفجير سفارتي واشنطن  335فيها دفع مبلغ 

، إلى جانب الهجوم على المدمرة 1998في كل من نيروبي وتنزانيا في عام 
وكانت الواليات  .2000"كول" في اليمن، الذي شنه تنظيم "القاعدة" في عام 

ضمن الئحة الدول الراعية  1993المتحدة قد أدرجت السودان منذ عام 
لإلرهاب، بسبب استضافته خالل فترة حكم نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، 

، مجموعة من 2019أبريل )نيسان(  11في  الذي أطاحته ثورة شعبية
 العناصر المتشددة، وعلى رأسها زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن الدن.

https://www.independentarabia.com/node/178686/%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%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%
D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-
%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9 
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خفض سعر الدينار العراقي في مقابل الدوالر يتسبب بتراجع  - 14
 األسواق

في المئة من قيمة رواتبهم وهناك من يتوقع نتائج  50المواطنون يفقدون 
 إيجابية على الصناعة

 22:37 2020ديسمبر  21االثنين  مراسل عراقي مؤيد الطرفي
تراجعت الحركة التجارية إلى أدنى مستوياتها في أسواق الجملة الرئيسة  

في العاصمة العراقية بغداد، ومنها سوق الشورجة ومنطقة جميلة والبياع، بعد 
كومة العراقية خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدوالر، ساعات من قرار الح

 في خطوة للسيطرة على األزمة االقتصادية الخانقة التي تعانيها البالد.
فزائر هذه األسواق يالحظ تراجع الحركة وإغالق عدد كبير من المحال 
التجارية. والحال هذه غريبة على األسواق التي بقيت نشطة حتى في فترة 

، على الرغم من تعرضها 2010و 2005رات والعنف الطائفي ما بين التفجي
 لسلسة من الهجمات آنذاك.

وعلى الرغم من دخول قرار البنك المركزي حيز التنفيذ بتحويل سعر 
للدينار الواحد، ما زال عدد من  1460إلى  1119صرف الدوالر من 

ات الصرافة أصحاب المحال التجارية يترقبون السعر الذي ستبيع به مؤسس
الدوالر، لتسعير بضائعهم وفق ذلك، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع في 

 22في المئة، متجاوزة قيمة خفض العملة الذي بلغ نحو  50األسواق بنسبة 
 في المئة من قيمتها.

 فقدنا جزءاا من الراتب
وبدا أن المواطنين ممتعضون من القرار الحكومي. وعّبروا عن ذلك عبر 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/201216
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/201216
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/201216
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ات الفضائية ووسائل التواصل االجتماعي التي تحولت إلى منصة تحث القنو 
الشارع العراقي على التظاهر واالحتجاج ضد هذه الخطوة، التي رأى فيها 
 كثيرون مقدمة لضم فئات جديدة من المجتمع العراقي إلى الفقراء في البالد.

ويعتقد هشام أحمد، وهو موظف في الصحة، أن قرار سعر الصرف 
ل على التأثير بشكل كبير في زيادة معاناته االقتصادية، كون قيمة سيعم

 دوالراا. 546دوالراا بعدما كان  433ألف دينار( أصبحت  650مرتبه )
ماليين موظف، يتخوفون من إجراءات جديدة  4وهشام واحد من أكثر من 

قد تطال مرتباتهم، بعد مقترحات حكومية بخفض رواتب الموظفين كجزء من 
 الحات االقتصادية التي وضعتها الحكومة واللجان النيابية.اإلص

 هناك نتائج إيجابية
وعلى الرغم من االنعكاسات السلبية على هذه الفئات، تعتبر اتحادات 
تجارية وصناعية أن القرار سيسهم في جوانب إيجابية، كونه سيطور الصناعة 

 ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة.
التجارية، عبدالرزاق الزهيري، إن من إيجابيات  ويقول رئيس اتحاد الغرف

زيادة سعر صرف الدوالر مقابل الدينار دعم الصناعة العراقية، مشيراا إلى 
 إمكان استقرار السوق خالل عام واحد.

ويضيف الزهيري أن الواقع الحالي يتطلب من الدولة اتخاذ القرار خوفاا 
 62و 60كزي وصل إلى ما بين من االنهيار، ال سيما أن احتياط البنك المر 

مليار دوالر، وإذا أبقينا على االقتراض الداخلي سيكون هناك تأثيرات سلبية 
 على سعر الصرف وانهيار العملة الوطنية، كما حدث في لبنان".

وسيدفع القرار المّصنع العراقي إلى استغالل زيادة سعر صرف الدوالر 
ة، وتقليل االستيراد من دول نمرة إلنعاش الصناعة والزراع 250بمقدار 
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الجوار، بحسب الزهيري الذي يرجح أن تكون "هناك عملية تنمية حقيقية 
 خالل عام واحد ُتترجم بإنشاء مصانع جديدة".

ويعتقد الزهيري أن عدم االستقرار في السوق سيستمر فترة معينة بعد أن 
القوانين التي يأخذ التاجر بضاعته وفق األسعار الجديدة، داعياا إلى تطبيق 

تدعم الصناعة، ال سيما أنها موجودة إال أنها غير مطبقة، بسبب سطوة 
 األحزاب ومشكالت اإلقليم والحكومة االتحادية وعدم ضبط المنافذ الحدودية.

 شروط
ويصف رئيس اتحاد الصناعات العراقية، علي الساعدي، قرار البنك 

ار مخفضة للمصانع لشراء المركزي بـ "اإليجابي"، بشرط بيع الدوالر بأسع
المواد الخام. ويدعو إلى تفعيل بعض القوانين التي تساعد في دعم الصناعة 

 العراقية.
ويحتاج االقتصاد العراقي إلى تفعيل بعض القوانين الخاصة بدعم 
الصناعة، منها التعرفة الجمركية وتفعيل قانون الجمارك بشكل صحيح، وزيادة 

سب الساعدي الذي يؤكد أن هذه اإلجراءات رأسمال المصرف الصناعي، بح
ستمكن الصناعة العراقية من الدخول كمنافس قوي للمستورد خصوصاا في 

 الصناعات الغذائية.
وُيعد خفض قيمة العملة العراقية من أهم شروط المؤسسات المالية الدولية، 

 ، فضالا 2021مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لدعم العراق في عام 
عن إصالح نظام البطاقة التموينية ورفع الدعم عن أسعار الوقود وخفض 

 نفقات الحكومة العراقية ومعدل الرواتب العام في البالد.
 آثار سلبية كبيرة

لكن متخصصين في الشأن االقتصادي يعتقدون أن آثار القرار السلبية 
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ل الفترة كبيرة، وستّولد سلسة من المشكالت االقتصادية واالجتماعية خال
 المقبلة.

وتقول المتخصصة في االقتصاد، سالم سميسم، إن اآلثار السلبية لخفض 
العملة ستكون أكبر من إيجابياته، بعد زيادة نسبة التضخم، مما يؤدي إلى 

 ارتفاع أسعار السلع.
وتضيف سميسم أن "الذين يتقاضون رواتب من الدولة سيكون عليهم 

لمواد الغذائية المستوردة في غالبيتها العظمي، ضغط أكبر، بعد ارتفاع أسعار ا
إضافة إلى السلع االستهالكية، وفي الوقت نفسه تقل القيمة الفعلية للرواتب 

وتشير إلى أن عودة توازن األسعار في السوق تحتاج إلى  التي يتقاضونها".
 وقت، وهي مرتبطة باإلصالحات االقتصادية.

 القرار صادم
االقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، إن من جانبه، يقول أستاذ 

"خفض البنك المركزي قيمة الدينار إجراء صادم لتنفيذه دفعة واحدة، وفي 
 ظروف اقتصادية وصحية غير سليمة".

ويضيف المرسومي أن "تغيير سعر الصرف الذي دخل حيز التنفيذ أدى 
ينار العراقي، ال إلى غالء السلع في السوق العراقية بسبب انخفاض قيمة الد

سيما أن الغالبية العظمي للبضائع مستوردة"، مبيناا أن "التغير في سعر 
 في المئة". 20الصرف أدى إلى خفض القوى الشرائية للفرد العراقي بأكثر من 

ويرجح المرسومي أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعميق الركود االقتصادي 
ئع وسيزيد مستوى الفقر الموجود اآلن، وسينخفض حجم الطلب على البضا

 في العراق.
ويلفت إلى أن "الفوضى في السوق العراقية واستغالل المضاربين والتجار 
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الوضع في رفع األسعار واستغالل الناس، ستولدان ضغطاا على الحكومة 
 والبرلمان"، داعياا السلطة االقتصادية إلى مراقبة األسواق.

دعم الصناعة العراقية لتغدو وعن إمكان أن يكون القرار إيجابياا في 
منافسة لالستيراد، يوضح المرسومي أن "دعم الصناعة يكون من خالل خفض 
قيمة الدينار طويل األمد، ويحتاج إلى خمس سنوات إذا ما استكملت 

في المئة  20اإلجراءات الداعمة األخرى، ولكن اآلن المجتمع ال يتحمل، و
 لة". ويخلص إلى أن "التوقيت سيء".منه تحت خط الفقر مع زيادة نسبة البطا

يذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن أن سعر صرف جديد للدينار سيمر 
ديناراا، وببيع  1450عبر مراحل، تتمثل في شراء الدوالر من وزارة المالية بـ 

 ديناراا. 1470ديناراا، وللجمهور بـ  1460البنك المركزي إلى المصارف بـ 
https://www.independentarabia.com/node/178676/%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%AE%D9%81%D8%B6-
%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-
%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-
%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-
%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82 
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 االقتصاد السوري:   -رابعاا 
 !!.. . التغيير لعالج فشل المدير..إن ُعرف السبب - 15

 01/12/2020 :الخبير السوري  –خاص 
بتوقيع وزير في الحكومة  –   صادف واطلعنا على مضمون كتاب

موّجه إلى رئاسة مجلس الوزراء، جواباا على طلب البيان حول  –السابقة 
رح من شأنه أن ينهي مشكلة تتسبب بهدر عشرات مليارات الليرات سنوياا، مقت

أي القانون ” القانون ال يسمح“وفحوى الجواب كانت صادمة تنطلق من أن 
 ..!ال يسمح بالمعالجة؟

أما تساؤلنا نحن والذي لم يجبنا عليه أحد، فكان يستفسر عما إذا كان 
ح باكتفاء السيد الوزير بإحصاء ، ويسم”أطنان المال“القانون يسمح بضياع 

… أرقام المليارات المهدورة، دون المبادرة القتراح تعديل على ذلك القانون الذي
 .؟”ال يسمح“

بالفعل ال تبدو مشاكلنا اإلدارية واالقتصادية معقدة إلى الحد الذي يتوهمه 
 .”مذيعي نعوات“هواة التهويل، ومن هم أشبه بـ 

ذات ” نشرات الشؤم الهامسة“مزعومة في وال نظن أن ضروب القلق ال
حظوظ في حسابات الموضوعية أو أي من مرادفاتها المتداولة في بلٍد كبلدنا، 
متنّوع الثروات ومتعّدد الميزات االقتصادية النسبية منها والمطلقة، ومعروف 
بغناه التقليدي بموارده البشرية، فال عناوين عريضة إذاا في مشكالتنا، وال 

رغم الحرب والحصار و آثاره …ستعصية غير قابلة للعالجحاالت م
الصعبة..فاألصعب أن يتحّول إلى شّماعة لدى بعض الذهنيات التنفيذية، 

 .وربما هذا هو السبب المباشر لحملة التغيير في الكثير من المفاصل
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ال يبدو ُمرضياا، بالتالي ال ” ما يمكن فعله” فالشكل العام لُمخرجات كل 
صر محاوالت تشخيص الخلل في المساحات اإلجرائية، بعيداا عن بد أن تنح

 .البنى األساسية، وهنا يكمن السر، ومن هنا يجب أن نبدأ
الواقع إن اقتنعنا بأن التفاصيل مكمن الشياطين فعالا، فعلى األرجح سنسّلم 
بأن معظم مشكالتنا التنفيذية تتخّفى داخل جزئيات بالغة الصغر في سياق 

 .عمل العاممنظومة ال
وإن كان في مثل هذا االستنتاج معلومات ترقى إلى مستوى الحقائق، 

هو  –وكان مفاجئاا  –فإننا ال نزعم براءة اختراع في اكتشافها، بل ما اكتشفناه 
أنها محط إدراك ويقين لمعظم موظفي الدولة على اختالف مراتبهم الوظيفية 

 .مومسؤولياتهم، حتى موّزعي جرعات اإلحباط منه
تتجه عمودياا من األدنى ” الغرق في الذرائعية “وما وجدناه الفتاا أن تهمة 

إلى األعلى مرتبةا، فالمدير الفرعي يشير إلى المدير العام، واألخير يغمز من 
قناة الوزير، والوزراء يحّملون المسؤوليات إلى اللجان المشّكلة في إطار مجلس 

 .الوزراء
يجب أن تبدأ من األعلى نحو األدنى ” صيلشياطين التفا“لذا فمحاربة  

في هرمية المؤسسات والوزارات وليس العكس، فهي تتطّلب تحّمل مسؤولية 
حملة األقالم “، ونعتقد أن هذا متاح لدى ”روح القانون “تطبيقات ما يسمى 

في كافة وزارات الدولة، فلم نسمع أن وزيراا تّمت مساءلته يوماا، ” الخضراء
اتخذه على مسؤوليته لتفادي الوقوع في حرفية تطبيق نص عن قرار خاّلق 

لدى رئاسة الحكومة بتبّني  –لو تّمت –نافذ، بل يمكن أن تحظى المبادرة 
تعديل على تشريع أو قانون، و على العموم لدى وزرائنا صالحيات واسعة، 

 .والتجارب تؤّكد أنهم إن أرادوا قراراا استصدروه
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ة استدركت سلسلة غير قصيرة من مالمح الحقيقة أن الحكومة الراهن
الوهن في بعض المفاصل، لكن مازال ثمة تفاوت في األداء، لن نكون ظالمين 
لو أرجعناه إلى التفاوت الطبيعي في مقومات رأس الهرم في كل وزارة 
ومؤسسة، لجهة النشاط والمتابعة والقدرة على التجديد واالبتكار، ومقومات 

طري بالمكتسب، تشّكل في مجملها قوام الذهنية التي شخصّية يختلط فيها الف
 .تِسم صاحبها

هي الذهنّيات إذاا وليست األعمال من يخلط أوراقنا في هذه المرحلة  
الحرجة، فال يوجد مشكالت معّقدة بل أشخاص معقدون..ويبدو أن هذه 

ة الحقيقة الدامغة هي بيت القصيد، ورأس الخيط الذي تم التقاطه مؤخراا، فحرك
التغيير في المفاصل المختلفة غير بعيدة عن نتائج سبر الذهنيات، ولو أن 

 ..األعمال والنتائج تكفي كمؤشرات كافية التخاذ القرار
المجريات ودالالتها تشي بأن القادمات من األيام ستحمل مفاجآت 
أكثر..وربما لن يكون أي من أصحاب الفكر والمتابعين مضطراا للتساؤل عن 

ذي يحول دون فعل ما يمكن فعله لحلحلة الكثير من المشكالت..ألن السبب ال
و ونحن نضيف ”.. إن ُعرف السبب بطل العجب”القاعدة التقليدية تسّلم بـ

 http://syrianexpert.net/?p=55023  ....إن عالجنا األسباب تستوي النتائج تلقائياا 

 
 ..ات السوريةاصدار التعليمات التنفيذية لتسديد البدل باللير  - 16

 01/12/2020 :..الثورة 
أصدر مصرف سورية المركزي اليوم نشرة البدالت اليومية الخاصة 
بتطبيق التعديالت الصادرة بمرسوم على دفع خدمات البدل للخدمة اإللزامية، 
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ومنها بطبيعة الحال الخدمة الثابتة ، سواء كان هذا البدل بالليرات السورية 
 . القطع األجنبي )الدوالر األمريكي(ضمن حاالت محددة أم ب

ب( -وبالتالي فإن النصوص التي ُتعنى بالبدل ودفعه تشمل البندين )أ
من المرسوم  /1( المنصوص عنه في المادة /13من )أوالا( من تعديل المادة )

 : ، واللذان ينصان على 2020لعام  31التشريعي رقم 
رر وضعه بخدمة ثابتة دفع يحق للمكلف بالخدمة اإللزامية الذي تق –أ “

بدل نقدي مقداره ثالثة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق 
 . سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد

يستفيد العسكريون الموجودون في الخدمة اإللزامية من أحكام البند  –ب 
 .”السابق

بالبدل البند )أ( من )سادساا( من الفقرة )ثانياا(  كما تشمل النصوص التي ُتعنى
من المرسوم التشريعي  /1( المنصوص عنه في المادة /13من تعديل المادة )

يحق للطيار العامل لدى  –أ “، والتي تنص على :  2020لعام  31رقم 
مؤسسة الخطوط الجوية السورية الذي تم تأجيله وفقاا للفقرة )ثانياا( من المادة 

من هذا القانون لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتم خمس سنوات  /10/
خدمة فعلية لدى المؤسسة المذكورة ، واستمر خاللها بمزاولة المهنة دفع بدل 
نقدي مقداره عشرة آالف دوالر أمريكي ، أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق 

 .”يدسعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسد
لعام  31مصرف سورية المركزي وفي معرض تطبيقه المرسوم التشريعي رقم 

المذكور أعاله ينّوه إلى نواٍح عدة ، مبيناا أن دفع البدل بالليرات  2020
 31السورية ينحصر بتطبيق البندين آنفي الذكر من المرسوم التشريعي رقم 

ين ينحصر دفع ، وال ينطبق على بقية مواد المرسوم ، في ح 2020لعام 
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البدل النقدي سواء كان بالليرات السورية أو الدوالر األمريكي أو اليورو في 
فروع مصرف سورية المركزي بالمحافظات ، كما ُيحتسب المعادل للراغبين 
بالدفع بعملة اليورو بناءا على النشرة التقاطعية التي يصدرها مصرف سورية 

سعار العالمية لليورو والدوالر المركزي بصورة يومية والمستندة إلى األ
 . األمريكي

وضمن السياق ذاته يتم قبول البدل النقدي سواءا كان بالليرات السورية أو 
الدوالر األمريكي أو اليورو نقداا )كاش( حصراا ، وال يقوم مصرف سورية 
المركزي أو أي من المصارف العاملة ومؤسسات الصرافة المرخصة ببيع 

واليورو بهدف دفع البدل النقدي ، كما يحق لمن يفوضه  الدوالر األمريكي
المكلف استالم مبلغ الحوالة نقداا )كاش( لدفع البدل النقدي من مؤسسات 

 ..الصرافة أو المصارف المرخصة بناءا على كتاب من شعبة التجنيد. الثورة
http://syrianexpert.net/?p=55093 

 
مجلس الوزراء في جلستة االسبوعية يبحث الية دعم زراعة القمح  - 17

 وعدالة توزيع الكهرباء ومعاقبة المتالعبين ببرامج التقنين
 02/12/2020 :الخبير السوري 

خالل جلسته األسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين  مجلس الوزراء أكد
عرنوس رئيس المجلس على االستمرار ببذل كل الجهود لتأمين كميات السماد 
الالزمة لزراعة موسم القمح وإعطائه األولوية لجهة توفير المحروقات، ووضع 

ين وتشجيع زراعة الحيازات الجرارات التابعة للجهات العامة في خدمة الفالح
 .الصغيرة بالقمح

واستمع المجلس لشرح تفصيلي عن واقع زراعة محصول القمح لموسم 
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في مختلف المحافظات ونسب التنفيذ حتى اآلن،  2020-2021
واالحتياجات المطلوبة والتتبع المستمر للمعوقات التي تعترض الفالحين 

 .والعمل على معالجتها
على تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ثالثة محركات  ووافق مجلس الوزراء

رئيسية ومحرك مساعد مع ملحقاته في محطة الضخ المشتركة بمشروع ري 
 6منشأة األسد في مسكنة بمحافظة حلب، علماا أن كل محرك يسهم بإدخال 

 .آالف هكتار بالخدمة
وكلف المجلس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زيادة عدد منافذ 
البيع في األفران وإعادة تفعيل مراكز البيع للمعتمدين بما يسهم في تخفيف 
االزدحام واالستمرار باإلجراءات المتخذة لتحسين نوعية رغيف الخبز ورفد 

 .المخابز بمخصصاتها من الطحين بشكل منتظم ودون تأخير
وشدد مجلس الوزراء على تحقيق عدالة التوزيع في الكهرباء وتطبيق أشد 

عقوبات بحق المتالعبين ببرامج التقنين، والعمل لزيادة مصادر الغاز المغذي ال
لمحطات التوليد الكهربائية وإدخال آبار جديدة بما يحسن من أداء عمل 
الشبكة الكهربائية، وكلف الجهات المعنية إعداد مذكرة تتضمن التكاليف 

هدر ووضع آليات الحقيقية للمشتقات النفطية والكهرباء والمياه للحد من ال
توفيرها للمواطنين بالشكل األمثل، كذلك إجراء تقييم لواقع معامل اإلسمنت 
وكميات اإلنتاج وتكاليفها وآليات التوزيع واالستالم، ليصار إلى وضع ضوابط 

 .استثمار اإلنتاج بالشكل األمثل وتصدير الفائض إلى األسواق المجاورة
لعمل المشترك بين مختلف على تعزيز ا رئيس مجلس الوزراء وأكد

الوزارات وتكثيف الجهود لمعالجة الملفات المتعلقة بتحسين الواقع المعيشي 
والخدمي للمواطنين، مجدداا التأكيد على التشدد بتطبيق القرارات واإلجراءات 
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المتخذة للتصدي لوباء كورونا في مختلف الوزارات والمؤسسات واألماكن 
عمليات التعقيم في المدارس واتخاذ ما يلزم  العامة ووسائط النقل وتكثيف

 .لضمان سالمة الطالب والكادر التدريسي
وقرر مجلس الوزراء منح المؤسسة العامة للدواجن سلفة لصالح منشأة 
دواجن حلب لتأمين مستلزمات اإلنتاج، ومنح الشركة العامة للمشاريع المائية 

النصف الثاني من العام سلفة لتسديد رواتب العاملين في فرع الحسكة عن 
الجاري، ووافق على تسليم العاملين في الجهات العامة بمحافظة الرقة رواتبهم 
ضمن الريف المحرر بما يسهم في تعزيز تواجد األهالي في المناطق المحررة 
من اإلرهاب، كما وافق على استكمال أعمال ترميم الكورنيش البحري لمدينة 

 .مواطن في القريابانياس ومشروع مركز خدمة ال
وتم تكليف هيئة التخطيط والتعاون الدولي تقديم دراسة شاملة عن البنية 
التحتية للجودة والتشريعات الناظمة لها واإلجراءات الواجب اتخاذها إليجاد 
البيئة المالئمة لها بما يسهم في رفع أداء المؤسسات وتحسين جودة المنتجات 

 http://syrianexpert.net/?p=55067 .الوطنية

 
 

 .بنك سورية الدولي اإلسالمي يعيد تفعيل خدمة الصرافات األلية - 18
أعاد بنك سورية الدولي اإلسالمي تفعيل خدمة الصرافات اآللية بعد توقف 
دام أكثر من ثالثة أشهر، وفي هذا اإلطار ألغى البنك العمل ببطاقة زمرد 
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قاا من اهتمام بنك سورية الدولي وأحّل محلها بطاقة مصرفية جديدة وذلك انطال
اإلسالمي بعمالئه الكرام الذين يحتلون بالنسبة إليه المقام األول، بالتوازي مع 
العمل بكافة االتجاهات لتوفير سبل الراحة الممكنة للعمالء بما يبقي البنك 

   .في العمل المصرفي  في موقع الصدارة والتميز
م طلب البطاقة المصرفية الجديدة من اما بالنسبة للسادة العمالء فيمكنه

خالل زيارة أحد فروع بنك سورية الدولي اإلسالمي أم زيارة الموقع االلكتروني 
، أو االتصال بمركز االتصاالت الهاتفية على الرقم www.siib.sy للبنك

9393-033 
الدولي اإلسالمي السيد بشار الست وفي الرئيس التنفيذي لبنك سورية 

تصريح صحفي له بّين أن هذا المشروع أبصر النور بفضل جهود موظفي 
البنك ومثابرتهم، رغم ما اعترض إنجازه من صعوبات جّمة، مؤكداا أن البطاقة 
الجديدة ستكون مستقبالا بوابة جديدة لخدمات مصرفية أشمل وأحدث، ناهيك 

لتي ستكون قيد الخدمة وفّعالة على مدار الساعة طيلة عن الصرافات اآللية وا
 .أيام األسبوع

الرئيس التنفيذي أضاف في تصريحه أن الصرافات اآللية ستلعب دوراا 
كبيراا في تخفيف الضغط الحاصل مؤخراا على فروع البنك، مشيراا إلى سهولة 

قيام بطلب طلب البطاقة المصرفية الجديدة عبر دخول العمالء لموقع البنك وال
   .البطاقة بشكل آمن وسريع

تجدر اإلشارة إلى أن بنك سورية الدولي اإلسالمي بدأ تقديم أعماله 
مليارات  5بعد تأسيسه برأسمال  2007المصرفية في الربع الثالث من عام 

مليار ليرة سورية، في حين يصل عدد  15ليرة سورية ومن ثم زيادته إلى 
( يقدم 2019ألف متعامل )حتى نهاية العام  250عمالء البنك إلى أكثر من 

http://www.siib.sy/
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فرعاا ومكتباا منتشرة في مختلف المحافظات والمدن  27خدماته لهم عبر 
السورية، كما يعد بنك سوري الدولي اإلسالمي من أكبر البنوك السورية 

   .ألف مساهم 13الخاصة لجهة المساهمين والذين يصل عددهم إلى نحو 
نك توفير وتقديم الخدمات المصرفية وفق ويبرز من ضمن غايات الب

أحكام الشريعة اإلسالمية وممارسة أعمال التمويل واالستثمار القائمة على 
غير أساس الفائدة في جميع صورها وأشكالها، والمساهمة في عملية التنمية 
االقتصادية في سورية من خالل مساهمته في عملية التمويل واالستثمار 

ياجات المشاريع اإلنمائية المختلفة بما ينسجم وأحكام الالزمة لتلبية احت
الشريعة اإلسالمية، إضافة إلى تحقيق نمو دائم ومتصاعد في الربحية وفي 

   .معدالت العائد على حقوق المساهمين
على جائزة  2017وقد حصل بنك سورية الدولي اإلسالمي في العام 

لمصارف العربية، كما حصل الريادة في التطور والنمو في سورية من اتحاد ا
على جائزة "أفضل مزود للخدمات المصرفية اإلسالمية في سورية للعام 

التابعة  Acquisition International Magazine " من مجلة2017
 .العالميةGlobal Media لمجموعة

 
 (100) حديث األربعاء االقتصادي رقم - 19

 (حديث المئة)
حديث األربعاء األسبوعي الذي قصدت  لم أكن أتوقع عندما بدأت كتابة

منه إيصال رسالة اقتصادية وعلمية مفيدة مع إسقاط بسيط عن الوضع 
المحلي، لم أتوقع أن يصل إلى رقم )المئة( ولكن هذا ما حصل وتوالت 

 .األحاديث في مواضيع شتى قد تحمل بعضاا من الفائدة والمتعة في آن معاا 
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من أهمها القرن )أي مئة عام( ولعل  )المئة( تحمل عادةا معاٍن عديدة
المتتبع لما حصل منذ بدايات القرن العشرين وحتى اآلن وهي المئة سنة 
األخيرة يالحظ انقالباا هائالا في المفاهيم والعلوم والتقانات واالتصاالت ولم 
يكن علم االقتصاد بمنأى عن هذا التطور الكبير الذي بدأ مفكروه المتأخرين 

ظريات وقواعد اقتصادية جديدة تتماهى مع المستجدات والتغيرات بالمطالبة بن
االقتصادية المعقدة وأحياناا غير المفهومة وغير المتوقعة من أزمات مالية 
ومصاعب اقتصادية والحاجة لنظام نقدي جديد وهذا ما يدلل على أهمية بناء 

 .قواعد اقتصادية جديدة
المالي أو التجاري مهماا بذاته لم يعد التوازن االقتصادي أو النقدي أو 

وهدفاا مستقالا إذا كان على حساب األهداف االقتصادية الرئيسية األخرى فما 
معنى ثبات قيمة العملة إذا كان االقتصاد الكلي متبدل وغير مستقر وما 
معنى وجود فائض في الميزان التجاري إذا لم ينعكس ذلك على تأمين 

سب مع دخولهم وما معنى وجود حصيلة ضريبية احتياجات األفراد بأسعار تتنا
كبيرة إذا كانت تأكل مطارحها وحادة لالستثمارات واألعمال الجديدة وما معنى 
ارتفاع معدالت النمو االقتصادي إذا لم تنعكس ارتفاعاا حقيقياا في دخول 

الزمن أصبح كما كان يفسره أصحاب النظرية النيوكالسيكية بأنه ذا  .األفراد
يدخل في عناصر المعادالت االقتصادية الرئيسية بل أصبح اليوم ومع قيمة و 

تطورات التقانات واالتصاالت عنصر السبق الرئيسي في ميدان التنمية 
والتطور االقتصادي حتى أن الثواني لها قيمتها في بيع وشراء األسهم في 

األيام البورصات العالمية، فكيف إذا كانت هذه الثواني والدقائق والساعات و 
وأحيانا السنوات ترمى في صناديق التنمية دون استخدام صحيح واستثمار 

 .أمثل
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( 1عناوين كثيرة وعديدة احتواها حديث األربعاء االقتصادي منذ الرقم )
وكان بعضها علمياا متخصصاا. وتبسيط لقواعد ومصطلحات اقتصادية 

قترحات عملية متداولة وبعضها األخر كان يحاكي واقع االقتصاد السوي بم
في جميع األحوال ما بعد المائة سيكون صعباا بعناوين جديدة وأكثر  .مباشرة

قرباا من الواقع المعاشي ألن علم االقتصاد بهدفه النهائي تعريفاا هو علم 
 .رفاهية أو ارتياح المجتمع بجميع مكوناته

 Syrian Economic Clinic              .21/10/2020دمشق في 
 . عامر خربوطلي العيادة االقتصادية السوريةكتبه: د

 
 خيار غير متوقع لكبح الدوالر في األسواق السورية..؟؟ - 20

 :الخبير السوري  
حازم قرفول، حرص المصرف على ” مصرف سورية المركزي “أكد حاكم 

مواكبة أحدث التغيرات التقنية في مجال العمالت الرقمية، وكل ما يتعلق 
 .، رغم الظروف الصعبة والحصار الذي تتعرض له سوريةبالسياسة النقدية

وجاء كالم قرفول بنهاية ورشة عمل أقامتها مديرية األبحاث االقتصادية 
، ”العمالت الرقمية“واإلحصاءات العامة والتخطيط لدى المصرف، بعنوان 

 .وجرى فيها تقديم عرضاا حول آفاق إطالق عملة رقمية في سورية
ورشة مناقشة تصميم العمالت الرقمية، وتجارب وجرى أيضاا خالل ال

وأبحاث الدول األخرى في هذا المجال والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى 
 .عرض تقديمي حول العمالت المشفرة ومزاياها وعيوبها

، ”بيتكوين“من التعامل بالعمالت الرقمية مثل  2018وحّذر المركزي في 
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، داعياا إلى التعامل بقنوات ”المصرف كونها ال تخضع لضوابط أو تعليمات“
 .الدفع اإللكترونية المحلية الرسمية كونها أكثر أماناا، حسب كالمه

واقترح أحد الخبراء االقتصاديين سابقاا تحول سورية إلى العمالت الرقمية، 
واستبدال المدفوعات بالليرة اإللكترونية، متوقعاا أن يحدث المقترح أثر كبير 

 .ف الدوالر والتحكم به، وزيادة القدرة الشرائية للمواطنفي خفض سعر صر 
عابد فضلية، أن ” هيئة األوراق المالية“ورداا على المقترح، أكد رئيس 

تفعيل الدفع اإللكتروني أو إيجاد عملة إلكترونية سورية له انعكاسات إيجابية 
طلب على االقتصاد، لكن ال عالقة له بسعر الصرف، ألنه يتحدد بالعرض وال

والعمالت الرقمية  .وليس بآلية التعامل المالية سواء كانت إلكترونية أم ورقية
هي عمالت افتراضية يتم تداولها عن طريق اإلنترنت دون وجود مادي لها، 
ويطلق المتداولون عليها العديد من األسماء األخرى مثل النقود اإللكترونية، 

أول عملة إلكترونية ” بيتكوين“تعتبر و  .والنقود الرقمية، والعمالت اإللكترونية
، وال يوجد لها هيئة تنظيمية 2009ال مركزية عرفها البشر، ظهرت عام 

مركزية تقف خلفها، كما ليس لها بديل فيزيائي، حيث يتم تداولها افتراضياا 
 http://syrianexpert.net/?p=54203فقط للشراء عبر اإلنترنت 

 
لهدف الرابع من أهداف التنمية وضع المعايير اإلقليمية ل - 21

 … المستدامة بمشاركة سورية

 الوطن :المصدر 
بمشاركة سورية أقيم اليوم اجتماع افتراضي بالتعاون مع مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت ومعهد اليونسكو لإلحصاء حول 
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التنمية المستدامة عملية وضع المعايير اإلقليمية للهدف الرابع من أهداف 
 .عبر اإلنترنت

ووضع معايير  2030وناقش المشاركون باالجتماع إطار عمل التعليم 
مرجعية مناسبة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة لدى الدول األعضاء 
وتعريف أصحاب المصلحة اإلقليميين بالقضايا والخيارات والدروس المستفادة 

ذ قرار بشأن وضع معايير مرجعية على من عملية وضع هذه المعايير واتخا
المستوى دون اإلقليمي ووضع خارطة الطريق لتحديد المعايير المرجعية على 
المستوى اإلقليمي واالتفاق على األدوار والدعم الذي يتعين االضطالع به 

 .في إطار خارطة الطريق
 وفي كلمة سورية خالل االجتماع أوضح معاون وزير التربية الدكتور عبد
الحكيم الحماد أهمية تبادل اآلراء واألفكار والمعطيات حول سبل وضع معايير 
بين الخبراء وتضمين بعض المؤشرات وعلى المدى القريب المجال الصحي 
مؤكداا حرص الوزارة لوصول التعليم للجميع وتحقيق تكافؤ الفرص بين 

همية وضع وأشار الدكتور الحماد إلى أ  .المتعلمين وال سيما ذوي اإلعاقة
مؤشرات قابلة للقياس حسب خصوصية كل دولة وتزويد اللجنة الوطنية 
والمهتمين بتحقيق الهدف الرابع بخبرات الدول الرائدة في هذا المجال لالطالع 
عليها وتكييفها مع الواقع الحالي مع التأكيد على االلتزام بالمعايير المرجعية 

 .وأن تكون أكثر مرونة ألداء المهمة
رت اليونسكو إلى أن عملية تحديد المعايير ورصدها تعتمد على وأشا

عاملين أساسيين أولهما االلتزام باعتماد ومراقبة المعايير على المستوى 
اإلقليمي والثاني حلول عملية لتحديات القياس واقتراح تحديد المعايير 

دعم المرجعية بوصفها حداا أدنى يتعين على كل بلد في منطقة ما أن يحققه ب
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من اللجان التوجيهية اإلقليمية التي لديها جدول أعمال تثقيف يمكن أن يدعم 
تحديد المعايير واعتمادها وتكييفها مع أطر الرصد واحتياجاتهم ويمكن أن 
توفر منابر للتعلم من األقران تربط رصد المعايير المرجعية بإجراءات المتابعة 

 .المتعلقة بالسياسات
سبعة  2019اعتمد في آب ” تي سي جي“ن التقني يذكر أن فريق التعاو 

مؤشرات لقياس المعايير المرجعية في إطار رصد الهدف الرابع من أهداف 
التنمية المستدامة استناداا إلى مقترحات الدول األعضاء وهي الحد األدنى من 
إجادة تعلم القراءة والرياضيات ومعدل اإلنجاز ومعدل غير الملتحقين 

ل المشاركة قبل سنة من التعليم االبتدائي والنسبة المئوية بالمدارس ومعد
للمدرسين المدربين واإلنفاق على التعليم كحصة من الموازنة والناتج المحلي 

شارك في االجتماع أمين اللجنة  .اإلجمالي ويحدد مؤشر اإلنصاف فيما بعد
لمناهج الوطنية لليونسكو الدكتور نضال حسن ومدير المركز الوطني لتطوير ا

 .التربوية الدكتورة ناديا الغزولي ومدير التوجيه المثنى خضور
 http://syrianexpert.net/?p=54186 ..الوطن

 
فرص استثمارية نوعية لدعم االقتصاد الوطن تطرحها هيئة  - 22
 . االستثمار

 :الخبير السوري  
ح نجحت هيئة االستثمار السورية وبالتعاون مع الجهات المعنية في طر  

فرص استثمارية نوعية، القت الصدى اإليجابي لدى المستثمرين، الذين أقبلوا 
على حجزها وتشميلها بمرسوم تشجيع االستثمار تمهيداا لتحويلها لمشاريع 
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تأمين • قائمة تلبي االحتياجات الوطنية األساسية في هذه المرحلة. أبرزها: 
درة اإلنتاجية المحلية مستلزمات إقامة زراعات متنوعة ومستدامة تدعم الق

وتقلل من االستيراد و تساهم في توفير احتياجات السوق المحلية وتحقق 
االكتفاء الذاتي. حيث بدأت اإلجراءات التنفيذية الفعلية لمشروعي إنتاج 
الكبريت الزراعي و الزيوليت اللذين يعتبران من المواد الفعالة التي تضاف 

الح التربة وتغذية المحاصيل الزراعية وزيادة إلى األسمدة لزيادة فعاليتها وإص
حجم ونوعية اإلنتاج حيث تتوافر المادة األولية الالزمة إلنتاجها بكثرة 

تأمين مواد البناء الالزمة إلعادة اإلعمار • واحتياجات كبيرة وفي عدة مواقع. 
إنتاج الرخام السوري ذو المواصفات العالمية لتغطية احتياجات مرحلة إعادة 

إلعمار مع إمكانية التصدير للخارج، وتتوافر المادة في مواقع كثيرة ا
وبمواصفات قياسية وجمالية عالية. إنتاج الفلدسبار كمادة مستخدمة في 

إنتاج مواد تدعم القدرة • صناعة الزجاج ومنتجات البورسالن والسيراميك. 
لة القادمة التصديرية المحلية وتسهم في تأمين القطع األجنبي الالزم للمرح

للمشروع من جهة، وتؤمن المدخالت الالزمة لصناعات محلية من جهة 
أخرى. )المنظفات، والزجاج والصناعات الكيماوية( إنتاج مادة السيلكا من 

تأمين المكونات األساسية للصناعات الغذائية التي تحقق • الرمال الكوارتزية. 
محلياا التي تدخل في صناعة األمن الغذائي: إنتاج الخميرة الطرية والجافة 

الخبز والحلويات، علماا بأن المادة تدخل باستخدامات أخرى طبية 
 http://syrianexpert.net/?p=54179 .ومستحضرات التجميل
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -خامساا 
 إصابة الرئيس البولندي بكورونا.. وكشف حالته الصحية - 1

 أبوظبي -ت الرئيس البولندي، أندريه دودا وكاال 
أصيب الرئيس البولندي، أندريه دودا، بفيروس كورونا المستجد على ما 
أعلن، السبت، سكرتير الدولة لشؤون الرئاسة البولندية في وقت تشهد فيه 

 .البالد انتشارا واسعا للوباء
كما كان مقررا خضع أندريه دودا " :بواجي سبيتشالسكي وغرد

 ."وأتت النتيجة إيجابية. والرئيس بصحة جيدة .كورونا لفحص
مليون حالة إصابة بفيروس كورونا  7.8وسجلت أوروبا حتى اآلن حوالي 

 .ألف حالة وفاة، حسب إحصاء رويترز 247ونحو 
والبوسنة والنمسا وكرواتيا وسلوفينيا  إيطاليا مثل دول أوروبية ورصدت

 .أعلى حاالت إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد، الخميس
وتسجل أوروبا كمنطقة حاالت إصابة يومية أكثر من الهند والبرازيل 

مجتمعة، ويرجع سبب هذه الزيادة في جانب منه إلى إجراء  الواليات المتحدةو 
 .اختبارات أكثر بكثير من تلك التي أجريت في الموجة األولى من الجائحة

مليون  41.4وبلغ عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا عالميا حوالي 
 .مليون حالة 1.1ت نحو حالة والوفيا

وشهد يوم األربعاء الماضي أعلى إجمالي لإلصابات المسجلة في يوم 
 .إصابة، بحسب إحصاء رويترز 422835واحد في جميع أنحاء العالم عند 

بالمئة من حاالت  19ويشير اإلحصاء إلى أن أوروبا تمثل ما يقرب من 
 .مستوى العالمبالمئة من الوفيات على  22اإلصابة عالميا وحوالي 

https://www.skynewsarabia.com/world/1386529 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%8A+%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%8A&contentId=1386529
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7&contentId=1386529
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AF%D9%88%D9%84+%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9&contentId=1386529
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7&contentId=1386529
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7&contentId=1386529
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7&contentId=1386529
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&contentId=1386529
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2 - Lagarde says the worst of the coronavirus crisis 

has likely passed, but recovery will be a 'complicated 
matter' 

Created on Sunday, 05 July 2020 09:05  

PARIS, (ST) – Christine Lagarde, the president 
of the European Central Bank, warned that while the world may be 
past the worst of the coronavirus crisis, a recovery will likely not be 
straight forward. 

She added the economic crisis caused by the outbreak of the 
new Corona epidemic will affect deeply on the global economy. 

The coronavirus pandemic has brought about the "sharpest, 
deepest recession," but "we are probably past the lowest point," 
Lagarde said Friday during the online Northern Lights Summit, 
adding that "we are moving towards a recovery." 

Still, Lagarde cautioned that a recovery might not be as swift 
and strong as some hope. "The recovery is going to be a 
complicated matter. I would characterize it as sequential, and 
restrained," she said. 

The ECB estimates that euro area gross domestic product 
slumped 16% in the first half of 2020, but expects a second-half 
rebound to drive positive growth in 2021. 

Source: Business Insider Raghda Sawas  
http://syriatimes.sy/index.php/economy/49640-lagarde-says-the-worst-of-the-coronavirus-

crisis-has-likely-passed-but-recovery-will-be-a-complicated-matter 

http://syriatimes.sy/index.php/economy/49640-lagarde-says-the-worst-of-the-coronavirus-crisis-has-likely-passed-but-recovery-will-be-a-complicated-matter
http://syriatimes.sy/index.php/economy/49640-lagarde-says-the-worst-of-the-coronavirus-crisis-has-likely-passed-but-recovery-will-be-a-complicated-matter
http://syriatimes.sy/index.php/economy/49640-lagarde-says-the-worst-of-the-coronavirus-crisis-has-likely-passed-but-recovery-will-be-a-complicated-matter
http://syriatimes.sy/index.php/economy/49640-lagarde-says-the-worst-of-the-coronavirus-crisis-has-likely-passed-but-recovery-will-be-a-complicated-matter
http://syriatimes.sy/index.php/economy/49640-lagarde-says-the-worst-of-the-coronavirus-crisis-has-likely-passed-but-recovery-will-be-a-complicated-matter
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تراجع تاريخي إلجمالي الناتج المحلي الياباني بالربع الثاني من  - 3
 بالمئة 7.8العام بنسبة 
 النشرة الدولية11:36   ٢٠٢٠آب  ١٧االثنين 

ية "تراجع إجمالي الناتج المحّلي الياباني في الربع اليابان أعلنت الحكومة
% بالمقارنة مع الربع األّول"، 7.8حزيران( بنسبة  -الثاني من العام )نيسان

في انكماش غير مسبوق في التاريخ الحديث لثالث أكبر اقتصاد في العالم، 
 ."19كوفيد " ناجم بشكل أساسي عن تداعيات جائحة

في المئة،  27.8في الربع الثاني بمعّدل سنوي قدره  االقتصاد وقد انكمش
في المئة وتراجع صادرات السلع  4.8لطلب المحّلي بنسبة مع انخفاض ا

في المئة، غير أّن الواردات تراجعت في الربع الثاني  18.5والخدمات بنسبة 
 .في المئة في الربع األول 4.2في المئة فقط، مقابل تراجع بنسبة  0.5بنسبة 

" 19وعلى الّرغم من أّن اليابان لم تكن بمنأى عن تفّشي وباء "كوفيد 
فيها، إاّل أّن حالتها على هذا الصعيد ُتعتبر أفضل مّما هي عليه حالة دول 
كثيرة ُأخرى، فإجمالي عدد اإلصابات المثبتة مخبريًّا في األرخبيل وصل إلى 

حالة وفاة. وقد  1100ألفاا والوفيات الناجمة عن الوباء ال تزال دون  55
اضي للحّد من تفّشي أعلنت السلطات حالة طوارئ وطنّية في نيسان الم

الوباء، لكّن القيود على التنّقل والتجارة كانت أكثر مرونةا من نظيرتها في دول 
 .عديدة ُأخرى 

https://www.elnashra.com/news/show/1438828/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%
A7%D8%B6-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-
%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8 

https://www.elnashra.com/category/show/news/18/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF+19
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF+19
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF+19
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.elnashra.com/news/show/1438828/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8
https://www.elnashra.com/news/show/1438828/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8
https://www.elnashra.com/news/show/1438828/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8
https://www.elnashra.com/news/show/1438828/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8
https://www.elnashra.com/news/show/1438828/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8
https://www.elnashra.com/news/show/1438828/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8
https://www.elnashra.com/news/show/1438828/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8
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 ي يغذي انتعاشا في صادرات ألمانياطلب صيني قو  - 4

 
قال مكتب اإلحصاءات األلماني، اليوم الجمعة، إن االقتصاد الصناعي 
للبالد واصل تعافيه من صدمة إغالقات مكافحة فيروس كورونا للشهر الثاني 

في المئة، مدعوما  8.9على التوالي في يونيو/ حزيران، حيث زاد اإلنتاج 
وفي حين ظلت أرقام اإلنتاج والواردات  .الصادراتفي المئة في  14.9بقفزة 

والصادرات دون مستويات ما قبل الجائحة، فإن ارتفاع الصادرات عن الشهر 
عاما، وساعد على ذلك طلب قوي من  30السابق كان األكبر في نحو 

في المئة  15.4الصين، التي زادت مشترياتها من أكبر اقتصاد أوروبي 
وتراجعت المبيعات  .”رويترز“، وفقا لـ 2019ان مقارنة مع يونيو/ حزير 

في المئة، وسط تداعيات شديدة على  20.7المتجهة إلى الواليات المتحدة 
نحو خاص للجائحة هناك. وتأثرت الصادرات إلى بريطانيا أيضا، إذ 

 .في المئة مقارنة مع الشهر السابق 15.7انخفضت 
وقت سابق، أن االقتصاد  االقتصادي قال، في” إيفو“يشار إلى أن معهد 

األلماني سيتعافى تدريجيا بعد تراجع تاريخي بسبب جائحة فيروس كورونا، 
وسيعود على األرجح إلى المستوى الذي كان عليه العام الماضي بحلول نهاية 

2021. 
https://www.germanymedia.org/%d8%b7%d9%84%d8%a8-

%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%82%d9%88%d9%8a-
%d9%8a%d8%ba%d8%b0%d9%8a-
%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%a7-%d9%81%d9%8a-
%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%84%d9%85/ 

 

https://www.germanymedia.org/%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%82%d9%88%d9%8a-%d9%8a%d8%ba%d8%b0%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%84%d9%85/
https://www.germanymedia.org/%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%82%d9%88%d9%8a-%d9%8a%d8%ba%d8%b0%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%84%d9%85/
https://www.germanymedia.org/%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%82%d9%88%d9%8a-%d9%8a%d8%ba%d8%b0%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%84%d9%85/
https://www.germanymedia.org/%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%82%d9%88%d9%8a-%d9%8a%d8%ba%d8%b0%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%84%d9%85/
https://www.germanymedia.org/%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%82%d9%88%d9%8a-%d9%8a%d8%ba%d8%b0%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%84%d9%85/
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 الليرة التركية تنزل لمستوى قياسي واألنظار على اجتماع المركزي  - 5
  2020أغسطس  17اإلثنين :تاريخ النشررويترز  :المصدر

التركية إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدوالر األمريكي،  نزلت الليرة
اليوم االثنين، حيث تنامت توقعات المستثمرين لتبني البنك المركزي خطوات 

 .تشديد نقدي بينما يترقبون اجتماع سعر الفائدة هذا األسبوع
مقابل الدوالر بحلول  7.3880% إلى  0.25وهبطت الليرة أكثر من 

 .يوم الجمعة 7.3650يت غرينتش، من حوالي بتوق 0645الساعة 
وفي حين تنامت التوقعات لزيادة رسمية ألسعار الفائدة من أجل كبح 
خسائر الليرة، فقد لجأ البنك المركزي حتى اآلن إلجراءات غير رسمية لرفع 
تكلفة التمويل، بما في ذلك خطوات على صعيد السيولة وتوجيه المقرضين 

 .لالقتراض بسعر أعلى
قال مصرفي من إدارة الخزانة ببنك تجاري إن إجرءات التشديد مهمة و 

 .2018لليرة التي لم تهبط بالسرعة التي هبطت بها خالل األزمة المالية في 
وسيعلن البنك المركزي قراره بشأن سعر الفائدة لشهر أغسطس آب يوم 

تنبأ الخميس. ويتوقع بعض المحللين أن يرفع سعر الفائدة الرئيس، بينما ي
آخرون بأن يواصل سياسة التشديد من خالل السيولة بدال من رفع السعر 

 .رسميا
ويوم الحمعة، قال الرئيس رحب طيب أردوغان إنه سيعقداجتماعا لمجلسه 
االقتصادي لبحث التطورات، مضيفا أن تركيا سبق أن واجهت مثل هذه 

 .“أرض صلبة”الهجمات وأنها تقف على 
https://www.eremnews.com/economy/markets/2278216 

 

https://www.eremnews.com/economy/markets/2278216
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 ها إلى متضرري الحرائقالسيدة أسماء األسد ترسل رسالة بخط يد - 6

 01/12/2020 :الخبير السوري 
أرفقت السيدة أسماء األسد رسالة بخط يدها إلى جميع األهالي المتضررين 
من الحرائق التي ضربت ثالث محافظات سورية خالل شهر تشرين األول 
الفائت، وجاءت الرسالة مربوطة مع كل غرسة زيتون تم توزيعها على 

يم تعويضات مالية جمعتها األمانة السورية للتنمية ضمن المتضررين خالل تقد
حملة تبرعات مالية شعبية لدعم المزارعين الذين احترقت محاصيلهم بسبب 

 .الحرائق
مليارات ليرة سورية من التبرعات  8وخصصت األمانة السورية مبلغ 

 .للتعويض عن المحاصيل المحروقة
الكبيرة بعودة األراضي وعبرت السيدة أسماء في رسالتها عن ثقتها 

 .المحروقة خضراء ُمنتجة بهّمة وإرادة أبنائها
الحريق يلي صار كان محنة صعبة “وجاء في رسالة السيدة أسماء: 

وقاسية كتير، والتحدي حالياا كيف رح نتساعد كلنا لنرّجع القرى والبلدات 
جوا خضرة، بهمتكم وسواعدكم وإرادتكم.. رح تقدروا تنهضوا من جديد، وتنت

وتشوفوا أراضيكن خضرا ومثمرة، وأكيد نحنا رح ندعمكم ونوقف معكم ونرافقكم 
 http://syrianexpert.net/?p=55101 ”.بكل خطوة

 انتهى التقرير
The report ended 

Raport się zakończył 
*** 
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 ارسل لسيادتكم:  تحية طيبة،
 2020 /319م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 

 ,January 03 2021 كانون الثاني ، 03األحد 
 الرابط للحصول على التقرير كامالا إضغط على

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

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

في، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق موثوقة بما يك
 هذه المعلومات مع ذكر المصدر لتحقيق الموثوقية . 

وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة 
واردة في التقرير، ألن المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير 

 نيات. هو المسؤول.   أطيب التم
 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                               

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

 ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
 
 


