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 ارسل لسيادتكم:  تحية طيبة،
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  ,Mars 28 2021 ، آذار 28األحد 
 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 
موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق 

 المصدر لتحقيق الموثوقية . هذه المعلومات مع ذكر 
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 

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

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

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

 عاما 12لعجز التجاري األمريكي يسجل مستوى قياسيا في ا - 1

 2021.02.06  
عاما في  12صعد ميزان عجز التجارة األمريكي إلى أعلى مستوى في  

في اضطراب تدفقات السلع والخدمات  19-، إذ تسببت جائحة كوفيد2020
 .في التجارة الخارجية للواليات المتحدة

وقالت وزارة التجارة األمريكية اليوم الجمعة، إن العجز التجاري قفز  
مليار دوالر العام الماضي، وهو األعلى منذ  678.7بالمئة إلى  17.7
2008. 
بالمئة ألدنى مستوياتها منذ  15.7وهوت صادرات السلع والخدمات  
بالمئة ألدنى مستوى في أربع  9.5. ونزلت واردات السلع والخدمات 2010
 .سنوات
بالمئة في العام  3.5وساهم انخفاض الصادرات في انكماش االقتصاد  

. وتشهد 1946وهو أكبر تراجع للناتج المحلي اإلجمالي منذ الماضي، 
 .تدفقات التجارة تحسنا تدريجيا

 66.6بالمئة إلى  3.54، انكمش عجز التجارة 2020وبالنسبة لديسمبر 
 .مليار دوالر

وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا انكماش العجز  
 .اضيمليار دوالر في ديسمبر الم 65.7إلى 

https://www.arabipress.net/userfiles/175364649.jpg
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مليار دوالر في ديسمبر  217.7بالمئة إلى  1.5وارتفعت واردات السلع  
 .مليار دوالر 133.5بالمئة إلى  4.7، بينما قفزت صادرات السلع 2020

https://www.arabipress.net/?page=article&id=83739 
 

الواليات المتحدة تؤكد جهوزيتها للمساعدة في تعافي االقتصاد  - 2
 العالمي

 رويترز:  -واشنطن  
أبلغت إدارة الرئيس األمريكي الجديد جو بايدن الحلفاء اليوم الجمعة أنها 
تعاود االنخراط معهم للمساعدة في انتشال االقتصاد العالمي من أسوأ ركود 
 له منذ الكساد العظيم، على العكس من النهج االنفرادي لسلفه دونالد ترامب.

ية جانيت يلين لنظرائها من مجموعة الدول وقالت وزيرة الخزانة األمريك
نها  أولوية  تعطي“السبع الغنية إن واشنطن ملتزمة بالنهج متعدد األطراف وا 

 ”.كبيرة لتعميق انخراطنا الدولي وتقوية تحالفاتنا
كانت يلين تتحدث أثناء اجتماع لمجموعة السبع عبر اإلنترنت، برئاسة 

ائلة م الدعم المالي لتحقيق التعافي، قبريطانيا، دعت خالله إلى مواصلة تقدي
 ”الوقت حان للمضي إلى أبعد مدى.“إن 

وقالت بريطانيا إن المسؤولين بحثوا مساعدة العمال والشركات الذين 
المدى  في“عصفت بهم الجائحة لكن على نحو يكفل استدامة المالية العامة 

 ”.الطويل
لى جانب الواليات المتحدة وبريطانيا، تضم مجم  وعة السبع اليابانوا 

يطاليا وكندا. يري وقال وزير االقتصاد اإليطالي روبرتو جوالت وفرنسا وألمانيا وا 
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إن المجموعة ملتزمة بمواصلة اإلجراءات المنسقة لدعم االقتصاد. وكتب على 
 ”من السابق ألوانه سحب إجراءات الدعم.“تويتر 

ون دوالر تضاف تريلي 1.9اقترح بايدن إنفاقا وتخفيضات ضريبية بنحو 
إلى إجراءات بأربعة تريليونات دوالر لإلغاثة من تداعيات فيروس كورونا 

 كان قد أقرها ترامب.
ومن المتوقع أن يقول وزير المالية البريطاني ريشي سوناك الشهر القادم 
إنه سيمدد برامج اإلنقاذ االقتصادي على أن يبدأ إصالح أوضاع المالية 

وقالت بريطانيا إن مسؤولي السبع اتفقوا على أولوية  العامة في مرحلة الحقة.
 .”حل دولي للتحديات الضريبية التي يفرضها االقتصاد الرقمي“التوصل إلى 

تحاول الدول إحياء مساعي االتفاق على نهج عالمي لفرض الضرائب 
والكثير منها شركات أمريكية مثل أمازون  –على الشركات الرقمية العمالقة 

دعت بريطانيا دول  د أن أعاقت إدارة ترامب تحقيق تقدم.بع –وجوجل 
مجموعة السبع إلى االتفاق على نهج مشترك لفرض الضرائب على شركات 

، وهي المهلة التي أقرتها دول 2021اإلنترنت العمالقة بحلول منتصف 
 مجموعة العشرين األوسع نطاقا.

 مساعدة الدول الضعيفة
زيع لتو ” قية والصحية واالقتصاديةالمبررات األخال“شدد سوناك على 

عالمي سريع للقاحات وقال إن على المؤسسات المالية الدولية تقديم يد العون 
كان من المتوقع أن تؤيد مجموعة السبع  للدول الضعيفة في مواجهة الجائحة.

مخصصا جديدا لعملة صندوق النقد الدولي، حقوق السحب الخاصة، من 
 الدخل التي تعصف بها أزمة فيروس كورونا. أجل مساعدة الدول منخفضة

وأبدى مسؤولون من الواليات المتحدة، أكبر مساهم في صندوق النقد، 
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مليار دوالر، حسبما ذكرته مصادر أمس  500ترحيبا بإصدار جديد حجمه 
 في تحول آخر ترسيه إدارة بايدن. –الخميس 

ات ع والمؤسسوقالت الخزانة األمريكية إن يلين حثت دول مجموعة السب
المالية الدولية على معالجة التحديات التي تواجهها الدول ذات الدخل 

وقال مصدر في المجموعة،  المنخفض التي تكابد األمرين في ظل الجائحة.
طلب عدم نشر اسمه، إن الواليات المتحدة أبلغت الدول األخرى بحاجتها إلى 

 السحب الخاصة.أسابيع قليلة لالنتهاء من قضية زيادة حقوق 
ودعا سوناك المقرضين من القطاع الخاص إلى مساعدة الدول األشد 
فقرا وقال إن رئاسة بريطانيا لمجموعة السبع ستعطي األولوية لتغير المناخ 

يستضيف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في يونيو  وحماية البيئة.
فيما يقرب من عامين حزيران أول قمة ليست عن بعد لقادة مجموعة السبع 

ك كان ترامب أرب وذلك في بلدة كورنوول الساحلية بجنوب غرب إنجلترا.
عندما قال إنه سيسنحب من بيان مشترك الجتماع  2018مجموعة السبع في 

وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي إن  قمة بسبب نزاع تجاري مع كندا.
 19-المساواة ولقاحات كوفيدتناول عدم ” نقاشا جيدا“مجموعة السبع أجرت 

 وتغير المناخ والتصدعات االقتصادية وخفض ديون الدول الفقيرة.
سيتغير “وقالت يلين إن انخراط الخزانة األمريكية في قضايا تغير المناخ 

 ”.تغيرا جذريا قياسا إلى السنوات األربع الماضية
https://www.raialyoum.com/index.php/%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%d8%a4%d9%83%d8%af-
%d8%ac%d9%87%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%aa%d9%87%d8%a7-
%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7/ 
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 أكثر الدول ثراء في الشرق األوسط -  3

© REUTERS / CHRISTOPHER PIKE  18.02.2021 
أصدرت مؤسسة "نيو وورلد ويلث" المختصة في الدراسات المتعلقة 

وتصدرت  .2021بالثروات، بيانها حول الثروات في الشرق األوسط لعام 
خاصة مملوكة  ثروات دولة اإلمارات العربية المتحدة دول المنطقة بإجمالي

 مليار دوالر. 870لسكانها بلغ 
مليار دوالر،  784وجاءت إسرائيل في المركز الثاني بثروات قيمتها 

 مليار دوالر. 542وحلت السعودية في المركز الثالث بثروات قيمتها 
من األثرياء الموجودين في  %31المؤسسة، فإن نسبة  بيان وبحسب

في  %22اإلمارات درسوا في مجال االقتصاد والمحاسبة والمالية مقابل نسبة 
 والتكنولوجيا.بقطاع علوم الكمبيوتر  %6في مجال الطب و %7الهندسة، و

وبأن اإلمارات كانت واحدة من كبرى الدول استقطابا لألثرياء المهاجرين 
من األثرياء قد انتقلوا  35000في العالم، وبحسب التقديرات فإن أكثر من 

(، خصوصا من الهند 2020إلى  2000إلى اإلمارات خالل هذه الفترة )
فريقيا. قة اصة الموجودة في المنطوبلغ إجمالي الثروة الخ والشرق األوسط وا 

ألفا من األثرياء  390تريليون دوالر أمريكي، وهناك ما يقرب من  4.3نحو 
يعيشون في الشرق األوسط، لكل منهم أصول صافية تبلغ مليون دوالر أمريكي 

وبلغ عدد سكان اإلمارات الذين تبلغ قيمة الثروة الخاصة المملوكة  أو أكثر.
شخص، بينما بلغ عدد  3600وما فوق، ماليين دوالر  10لكل منهم 
مليارديرا لتتصدر القائمة عربيا، فيما حلت في المركز الثاني  13المليارديرات 

 مليارديرا. 22إقليمياا بعد إسرائيل التي يعيش بها 
https://arabic.sputniknews.com/business/202102181048140013-

%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-
%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A 

https://arabic.sputniknews.com/business/202102171048132211-%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%89-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%80191-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/
https://arabic.sputniknews.com/business/202102171048132211-%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%89-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%80191-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/
https://e.issuu.com/embed.html?u=newworldwealth&d=me_2021
https://e.issuu.com/embed.html?u=newworldwealth&d=me_2021
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خطة إنفاق تاريخية... هل يقود بايدن االقتصاد األمريكي إلى أزمة  - 4
 غير مقصودة؟

© REUTERS / CARLOS BARRIA 19.02.2021 
قالت جيتا جوبيناث، كبيرة االقتصاديين في صندوق النقد الدولي، اليوم 

أن التضخم قد يخرج عن نطاق السيطرة بسبب  الجمعة، إن المخاوف من
 .حزمة التحفيز األمريكية الضخمة المبالغ فيها

تختلف حجتها مع منتقدي حزمة اإلنقاذ التي اقترحها الرئيس األمريكي، 
تريليون دوالر لتحفيز أكبر اقتصاد في العالم،  1.9جو بايدن، البالغة قيمتها 

وا بين أولئك؛ اقتصاديون ديمقراطيون أثار إذ يقول هؤالء إن المبلغ مفرط، ومن 
 أيضا مخاوف بشأن احتمال ارتفاع األسعار.

من إجمالي الناتج المحلي قبل األزمة، أي ما  %9تبلغ قيمة خطة بايدن 
يقرب من ضعفي حجم حزمة اإلنفاق التي قدمها الرئيس باراك أوباما في عام 

 "أرقام" المالية السعودية. بوابة ، بحسب2009
مليار دوالر من المساعدات  900 خطة بايدن عند دمجها مع 
التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر/ كانون األول، تعني أن أمريكا  الوبائية

تنفذ أكبر زيادة تاريخية في اإلنفاق، سواء من حيث القيمة المطلقة أو بالنسبة 
 إلى عمق الفجوة االقتصادية في البالد.

ي أزمة "كوفيد" كل ذلك يدفع البعض للتحذير من أنه في حال تخط
وفي  ،االقتصاد إلى الفوران ستكون البالد عائمة على بحر من السيولة يدفع

هذه الحالة يرتفع التضخم بشكل كبير حيث يزداد الطلب ويقل المعروض، 
 عيات سلبية بعد ذلك على االقتصاد.وهو أمر قد يكون له تدا

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1441690
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1441690
https://arabic.sputniknews.com/world/202012211047573281-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1-900-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
https://arabic.sputniknews.com/world/202012211047573281-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1-900-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/582882
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/582882
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وقالت جوبيناث في تدوينة إنها قدرت أنه مع المبلغ الكامل للتحفيز، فإن 
، وهو ما ال يدعو للقلق"، 2022عام  %2.25التضخم "سيصل إلى نحو 

 حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
حث بعض االقتصاديين، بمن فيهم وزير الخزانة األسبق، الري سمرز، 

توخي الحذر، قائلين إن اإلنفاق الزائد يمكن أن يؤدي إلى دوامة تضخمية على 
 سيجد االحتياطي الفيدرالي صعوبة في السيطرة عليها.

سيؤدي ارتفاع األسعار إلى تآكل القوة الشرائية، فيما سيدفع زيادة أسعار 
الفائدة بهدف السيطرة على التضخم إلى ارتفاع تكلفة االقتراض في اقتصاد 

 ق بالفعل في الديون وسط جائحة فيروس كورونا.غار 
وأشارت جوبيناث إلى المخاوف بشأن االقتصاد المحموم الذي يمكن أن 
يدفع التضخم أعلى بكثير من منطقة الراحة لمحافظي البنوك المركزية، لكنها 

 قالت إن األدلة من العقود األربعة الماضية تجعل ذلك غير مرجح.
، بالكاد تجاوز التضخم 2008المالية العالمية في في أعقاب األزمة 

السنوي في الواليات المتحدة المستوى المستهدف من قبل االحتياطي الفيدرالي 
في المئة  1.3في المئة، وفي ديسمبر/ كانون األول، كان المعدل  2البالغ 
 فقط.

وقالت جوبيناث إن المساعدات الحكومية ستدفع إجمالي الناتج المحلي 
اليات المتحدة من خمسة إلى ستة في المئة على مدى ثالث سنوات، وهو للو 

 .2020في المئة في  3.5ما سيعوض انكماشا بنسبة 
دعم صندوق النقد الدولي باستمرار وجود خطة تحفيز أمريكية كبيرة 

والتي تركت الماليين عاطلين عن  "19الركود الناجم عن "كوفيد  للتعافي من
 العمل.

https://arabic.sputniknews.com/world/202101311047964827-10-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1/


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

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

 ــ 11ــ 

وكررت وزيرة الخزانة األمريكية، والتي كانت رئيسة لالحتياطي الفيدرالي 
أن ، وجهة نظر اإلدارة بسابقا، جانيت يلين، في وقت متأخر من يوم الخميس

 "ثمن القيام بالقليل هو أعلى بكثير من ثمن القيام بشيء كبير".
ا للغاية منذ أكثر من عقد،  أشارت يلين إلى أن التضخم كان منخفضا
وعلى الرغم من أنه ال يزال يمثل خطرا "إال أنه يمثل خطرا لدى االحتياطي 

 الفيدرالي وغيره من األدوات للتعامل معها".
يرى البعض أن الفوران االقتصادي ما زال بعيدا، فحتى  لى جانب آخر،ع

، لم يكن هناك أي مؤشر 2019في عام  %3.7عندما كان معدل البطالة 
على اإلطالق على هذا الفوران، كما أن عبء خدمة الدين األمريكي منخفض 

 .تاريخيا في السنوات األخيرة بسبب استقرار االقتصاد في العقود األخيرة
https://arabic.sputniknews.com/business/202102191048154026-

%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-
%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-
%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-
%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-
%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF%D8%A9/ 

 

 فريدمان: الحرب األهلية األميركية الثانية باتت قدرا محتوما - 5

 16:14:07 25-09-2020 تم النشر في:
شبه الصحافي والكاتب األميركي توماس فريدمان ما يحصل في الواليات 
المتحدة اليوم بما حدث في لبنان قبل نشوب الحرب األهلية، ما ينذر بحرب 

 قد تطرق أبواب أميركا.
وقال فريدمان في مقابلة مع قناة "سي إن إن" إن الواليات المتحدة مقبلة 
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حتم، واصفا ما يجري في أمريكا بأنه يفوق على حرب أهلية ثانية بشكل م
 الخيال.

ورأى أن الحزب الجمهوري يعمل للحرب األهلية بشكل حثيث حين ينزع 
 الشرعية عن نتائج االنتخابات الرئاسية مسبقا في حال عدم فوز ترامب بها.

وزعم الكاتب األميركي إن الخالص الوحيد من خطر الحرب ربما يكون 
  ة جديدة.في فوز ترامب بوالي

وكان الرئيس األميركّي دونالد ترامب امتنع عن التعهد بانتقال سلمي 
تشرين الثان المقبل، أمام  3للسلطة إذا خسر االنتخابات الرئاسية المرتقبة في 

 منافسه الديمقراطي جو بايدن.
يذكر أن المنافسة تشتعل بقوة بين ترامب وبايدن، مع تحديد مواعيد 

أيلول الجاري، وتشمل  29بينهما، والتي ستنطلق في  المناظرات المباشرة
مناقشة "سجّل المرشحين للرئاسة، المحكمة العليا، وباء كورونا، االقتصاد، 
المواجهات العرقية والعنف في المدن األميركية، باإلضافة إلى نزاهة 

 االنتخابات".
https://hashtagsyria.com/item/30529/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%A

7%D9%86:-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AA-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7-
%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7 
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مليار دوالر إلى ألمانيا  230"جيه بي مورجان" تنقل أصوالً بقيمة  - 6
 بسبب بريكست

  23-09-2020 تم النشر في:
مليار دوالر من المملكة المتحدة  230جيه بي مورجان ينقل أصوالا بقيمة 

يا، ليصبح ألمانإلى فرانكفورت وهو تحول سيجعلها واحدة من أكبر البنوك في 
 سادس أكبر البنوك في ألمانيا

مليار يورو  200جيه بي مورجان تشيس آند كو" أصوالا بحوالي " ينقل
مليار دوالر( من المملكة المتحدة إلى فرانكفورت، نتيجة خروج بريطانيا  230)

من االتحاد األوروبي، وهو تحول سيجعلها واحدة من أكبر البنوك في ألمانيا، 
دس أكبر البنوك في ألمانيا، وفقاا ألصول أكبر المصارف التجارية ليصبح سا

  .العام الماضي

بلومبرج" أن البنك األمريكي يخطط إلنهاء عملية نقل " وذكرت 
 األصول إلى وحدته التابعة التي يقع مقرها في فرانكفورت بنهاية العام.

الميزانية من إجمالي  ٪10تمثل األصول التي سيتم نقلها أقل بقليل من 
. كما يمثل ما يقرب من نصف إجمالي JPMorgan العمومية لشركة

األصول التي تمتلكها الفروع األلمانية للبنوك األجنبية في نهاية حزيران، وفقاا 
 إلحصاءات البنك المركزي األلماني.

مع أقل من أربعة أشهر حتى انتهاء الفترة االنتقالية لبريكست، عززت 
لياتها في االتحاد األوروبي للتأكد من قدرتها على خدمة البنوك الدولية عم

العمالء نظراا الحتمال عدم احتفاظ الشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة 
 مقراا لها، حقوق السفر في صفقات تجارية.

بالنظر إلى هذا االحتمال المحتمل بشكل متزايد، أبلغ البنك األسبوع 



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

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

 ــ 14ــ 

باالنتقال إلى مدن أوروبية منها باريس  موظف في لندن 200الماضي حوالي 
 حسبما أفادت بلومبرج. وفرانكفورت وميالنو ومدريد،

أعاد البنك تعيين فروع في المحاور األوروبية بما في ذلك باريس 
وأمستردام وكوبنهاغن لإلشراف من قبل فرع فرانكفورت، المعروف باسم جي 

خطط لزيادة رأس مالها بي مورجان إيه جي. كما أشارت الوحدة إلى أنها ت
مليار  16.7األساسي بأكثر من ثالثة أضعاف بحلول نهاية هذا العام إلى 

 يورو.
https://hashtagsyria.com/item/30442/%22%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D9%8A-

%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%22-
%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B-

%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-230-
%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1--
%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-
%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA 
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 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية: -ثانياا 
- The World Economy in English and Polish: 
- Gospodarka światowa w języku angielskim i polskim: 

7 - Why Big Oil Expects Record Cash Flow In 2021 

By Tsvetana Paraskova - Feb 28, 2021, 6:00 PM CST 
Join Our Community 
The world’s largest oil companies are set for a cash flow 

bonanza this year, probably at record levels, as massive cost cuts 
in the wake of the 2020 oil price and oil demand collapse have 
significantly lowered the corporate cash flow breakevens for many 
firms.  

After posting record losses in 2020, a year which company 
executives described as one with “the most challenging market 
conditions,” Big Oil is looking at 2021 with increased optimism, 
mostly because oil prices have rallied in recent weeks. Moreover, 
the ultra-conservative capital spending plans and the huge cost 
cuts have allowed international oil companies (IOCs) to materially 
lower their cash flow breakevens.     

These factors are set to result in a record cash flow for the 
biggest oil firms this year if oil prices average $55 per barrel, Wood 
Mackenzie said in new research.  

Currently, investment banks largely believe that a tightening oil 
market, easy monetary policies from governments to boost 
economies, and oil as a hedge against inflation for investors would 
lead to oil prices averaging around $60 a barrel this year, 
with possible spikes to $70 and even $75 before or during the 
summer.  

Expectations of around $60 oil, as well as Big Oil’s decisive 

https://oilprice.com/contributors/Tsvetana-Paraskova
https://community.oilprice.com/forum/64-oil-general/?utm_source=op&utm_medium=article
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Big-Oil-Books-One-Of-Worst-Years-On-Record.html
https://www.woodmac.com/news/opinion/could-oil-majors-and-independents-generate-record-free-cash-flow-this-year/
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Bank-Of-America-Sees-70-Oil-By-Summer.html
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actions to slash costs last year, will be boosting cash flows because 
the average corporate cash flow breakevens have now reduced to 
$38 per barrel from $54 before the COVID crisis, Tom Ellacott, 
Senior Vice President, Corporate Research, at WoodMac, wrote 
this week.  

Seven out of 40 IOCs reviewed by Wood Mackenzie would 
generate cash flow even if oil prices averaged below $30 per barrel 
this year.  

Therefore, the biggest oil companies in the world could see a 
V-shaped recovery in their cash flows, according to the energy 
consultancy.  

“The scale of the financial reset has primed the sector for a 
recovery in free cash flow. At an average price of US$55/bbl, we 
estimate free cash flow generation could top US$140 billion in 2021 
– exceeding any previous year since 2006. If oil prices reach 
US$70/bbl, free cash flow would be double the previous peak,” 
Ellacott says.  

Related Video: Top 5 Uses of Petroleum 
The scale of the financial reset was dramatic amidst the 

pandemic-hit oil prices and oil demand last year. The biggest oil 
firms cut thousands of jobs each, with BP slashing 10,000 jobs or 
15 percent of workforce, Shell cutting up to 9,000 jobs, Exxon 
cutting 14,000 jobs, including 1,900 in the United States, to name 
just a few.  

Apart from the administrative and overhead expenses, Big Oil 
also slashed capital expenditure (capex) plans and continues to 
vow spending discipline. Many of the companies have accelerated 
the high-grading of their portfolios, selling non-core businesses 
and assets, such as BP divesting its global petrochemicals business 

https://www.youtube.com/watch?v=QxjxGY3xS7s&t=9s&ab_channel=OilpriceVideos
https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Oil-Crash-Forces-BP-To-Slash-10000-Jobs.html
https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Shell-To-Cut-Up-To-9000-Jobs.html
https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Exxon-To-Cut-1900-Jobs-In-The-US.html
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to Ineos for $5 billion, or, most recently, ExxonMobil selling most of 
its non-operated assets in the UK’s central and northern North Sea 
to private equity fund HitecVision for more than $1 billion.  

Sales of non-core assets are likely to accelerate as companies 
would look to focus operations on the regions they have identified 
as key to their cash flow and return on investment generation.  

Such sales could also accelerate debt reduction, which has 
ballooned over the past year, according to Wood Mackenzie.  

Debt reduction will actually be the key theme for Big Oil this 
year and going forward, WoodMac says, noting that the priorities in 
capital allocation “will be very different to any previous up-cycle.”  

“Companies will continue to plan for the worst, prioritising net 
debt reduction in redeploying surplus cash flow,” Ellacott said.  

Unlike in any previous up-cycle, Big Oil now also faces an 
existential theme—how to attract investors back to the industry.  

Disciplined spending and strengthening of balance sheets will 
surely help, but this may not be enough. The biggest oil firms face 
a backlash from ESG-conscious investors, while they are still 
struggling to convince long-term oil investors that the recent net-
zero strategies could, one day, generate as much cash flow and 
profits as the oil business. 

Record cash flows, if they materialize, could help—companies 
could use surplus cash to deleverage and allocate more capital to 
their renewables and other lower-carbon energy businesses.        

By Tsvetana Paraskova for Oilprice.com 
More Top Reads From Oilprice.com: 
- https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Why-Big-Oil-Expects-

Record-Cash-Flow-In-2021.html 

https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/BP-Sells-Global-Petrochemical-Business-In-5-Billion-Deal.html
https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Exxon-Sells-UK-North-Sea-Oil-Gas-Assets-For-Over-1-Billion.html
https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/BP-Chief-Investors-Still-Question-Big-Oils-Net-Zero-Strategies.html
https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/BP-Chief-Investors-Still-Question-Big-Oils-Net-Zero-Strategies.html
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8 - KOGO CIESZY I MARTWI SŁABY ZŁOTY? 

Tomasz Prusek WALUTY - AKTUALNOŚCI 
Dzisiaj, 31 października (05:00) 
Nasza waluta najsłabsza do euro od 2009 roku cieszy 

krajowych eksporterów i część ekonomistów. Jednak dla 
konsumentów i oszczędzających to kiepska wiadomość, bo zapłacą 
więcej za importowane towary i usługi, a podkręcona tym inflacja 
uderzy w i tak już przynoszące dotkliwe realne straty oszczędności. 

 
Nasza waluta najsłabsza do euro od 2009 roku cieszy 

krajowych eksporterów i część ekonomistów /©123RF/PICSEL 
O ile w mijającym tygodniu możemy mówić o "czarnej środzie" 

na warszawskiej giełdzie, szczególnie dla banków, to cały tydzień 
można też ochrzcić mianem "czarnego" dla złotego. Nasza waluta 
słabła w oczach i momentami płacono nawet 4,64 zł za euro, 3,97 
zł za dolara i 4,35 zł za franka szwajcarskiego. Waluta zawsze 
słabnie, gdy zagraniczni inwestorzy zaczynają się bać rozwoju 
sytuacji, zarówno globalnego, jak i lokalnego, i na wszelki wypadek 
szukają "safe heaven", czyli bezpiecznych przystani w walutach 
rezerwowych, pozbywając się lokalnego pieniądza. Przyczyn tak 
gwałtownego osłabienia naszej waluty jest wiele, i należy ich 
szukać zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz Polski. 
Z najważniejszych czynników niezależnych od nas, warto wymienić 

https://biznes.interia.pl/autor/tomasz-prusek
https://biznes.interia.pl/newsroom,nDate,2020-10-31
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strach przed skutkami wymykania się spod kontroli pandemii 
koronawirusa w Europie, czego konsekwencją jest ponowne 
zamknięcie gospodarek np. we Francji i Niemczech (nasz 
największy partner handlowy), a także niepewność, co do wyniku 
wyborów prezydenckich w USA 3 listopada. Złoty - pod tym 
względem jazdy w dół - nie jest walutowym wyjątkiem w naszym 
regionie Europy, bo traci na wartości też węgierski forint czy czeska 
korona. 

Jednak, jeśli chodzi o Polskę, to pesymizm inwestorów 
zagranicznych z pewnością potęguje również narastający konflikt 
społeczny i masowe protesty, bo nikt nie lubi robić interesów 
w kraju, w którym władza i obywatele spotykają się na ulicy i o 
eskalacji wydarzeń decydują emocje. Wcześniej czy później, ma to 
przełożenie na nastroje konsumenckie, a w wypadku dalszej 
radykalizacji działań grozi nam destabilizacja społeczna o trudnych 
do wyobrażenia konsekwencjach, także gospodarczych. W mojej 
karierze zawodowej miałem liczne spotkania z zagranicznymi 
inwestorami i zarządzającymi globalnymi funduszami, i oprócz 
pytań o czysto ekonomiczne aspekty działania naszej gospodarki, 
zawsze pojawiał się też wątek stabilności politycznej i społecznej, 
niezmiernie ważnej dla bezpieczeństwa lokowania kapitału przez 
zagranicę nie tylko u nas, ale pod każdą szerokością geograficzną. 
Obecnie o obrazie Polski w światowych mediach można powiedzieć 
wiele, ale nie to, że mówi o wewnętrznym spokoju. A mając do 
wyboru walutę rezerwową czy walutę kraju, gdzie na ulicach miast 
odbywają się masowe protesty, co bardziej ostrożni inwestorzy 
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mogą wybierać "twarde" waluty, aby się zabezpieczyć. 
Spadek wartości złotego można opisać "zasadą kuli bilardowej": 

uderzona powoduje zmianę położenia innych kul, dla jednych 
graczy korzystną, dla innych nie. Zacznijmy od tych, którym - 
przynajmniej przejściowo - słaba waluta jest na rękę. Chodzi 
przede wszystkim o eksporterów, ponieważ za swoje towary i usługi 
otrzymują zapłatę np. w euro, a koszty ponoszone w kraju mają 
w złotówkach i w miarę stałe (o ile pracownicy nie wołają 
o podwyżki, ale to mało prawdopodobne w okresie recesji, albo nie 
muszą importować komponentów lub surowców, za które płacą 
w "twardych" walutach). W tym sensie, słabszy złoty może - 
zdaniem części ekonomistów - pomóc naszej gospodarce 
walczącej o wyjście z pandemicznego kryzysu. Ale przecież nie 
każdy w Polsce jest przedsiębiorcą żyjącym z intratnego eksportu. 
Co więcej, nie zarobią także operatorzy turystyki i handlowcy 
w Polsce, choć słaby złoty w normalnych warunkach przyciągałby 
jak plaster miodu zagranicznych klientów do sklepów, zakładów 
usługowych, gastronomii i obiektów noclegowych. Tutaj przyczyną 
jest uznanie Polski za kraj wysokiego ryzyka epidemiologicznego 
i wprowadzenie kwarantanny dla wracających np. do Niemiec. Nikt 
przecież nie będzie ryzykował u siebie izolacji za cenę zakupu 
tańszej benzyny czy usług fryzjera w Polsce. 

Po drugiej stronie stołu, wśród "przegranych" na taniejącym 
złotym, są przede wszystkim kredytobiorcy, którzy zaciągnęli 
zobowiązania w walutach obcych, na czele z frankowiczami. 
Pomimo rosnącej liczby spraw w sądach, banki raczej nie są 
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przychylne do ugodowego załatwiania spraw kredytów frankowych. 
I dopóki ktoś nie ma w ręku ugody lub korzystnego dla siebie 
prawomocnego wyroku, musi jak do tej pory spłacać raty kredytu. 
A im droższy frank, tym są one wyższe. Ryzyka kredytowego nie 
odczuwają jedynie zarabiający w walucie, w której mają 
zobowiązania, a jednak rzadko, kto ma w Polsce kredyt w CHF 
i jednocześnie pracuje w Szwajcarii. Ten sam mechanizm ryzyka 
kursowego bije w przedsiębiorstwa, które zadłużyły się np. w euro, 
o ile nie mają naturalnego zabezpieczenia w postaci przychodów 
w tej walucie. Zatem licznymi ofiarami słabego złotego są 
kredytobiorcy, niezależnie czy są to firmy, czy klienci indywidualni 
(tych są u nas setki tysięcy), o ile się nie zabezpieczyli 
instrumentami finansowymi, za które przecież i tak trzeba byłoby 
ekstra zapłacić. 

Słaby złoty może pogłębić nasze problemy także w obszarze, 
w którym i tak sobie już kiepsko radzimy: inflacji. We wrześniu, 
według unijnej metodologii mieliśmy najwyższą inflację w całej Unii 
Europejskiej, a u nas wg GUS sięgnęła ona 3,2 proc., licząc rok 
do roku. Co prawda, wg wstępnych szacunków, w październiku 
obniżyła się do 3 proc., ale to i tak ponad cel inflacyjny 2,5 proc. 
i bliżej górnej granicy wahań (3,5 proc.). Sprowadzanie z zagranicy 
coraz droższych towarów i usług w ujęciu złotówkowym podnosi 
poziom cen w Polsce. Co prawda, można by się spodziewać, że 
skoro wiele państw europejskich przeżywa gorszą recesję niż 
Polska, to można tam w ujęciu euro coś taniej kupować, ale nie jest 
to wcale regułą. Problem mają także przedsiębiorcy, którzy muszą 
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sprowadzić komponenty lub surowce do produkcji, a potem 
sprzedać towary na polskim rynku za złotówki. Mają wyjście: albo 
wezmą droższe euro czy dolary na swój rachunek i oberwą na 
marżach i zyskach, albo przerzucą wyższe koszty na konsumentów, 
którzy zobaczą wyższe ceny na półce. 

Słaby złoty pozostaje, zatem ukrytym czynnikiem 
proinflacyjnym i ostatni okres pod tym względem nie napawa 
optymizmem. Jednak kluczem jest trwałość osłabienia naszej 
waluty. Jeśli na koniec roku euro potanieje do np. 4,40-4,50 zł, to 
zapewne obecny chwilowy wyskok nie odbije się zauważalnie na 
inflacji. Jednak długotrwałe utrzymanie kursu powyżej 4,60 zł, nie 
mówiąc już o jeszcze większym osłabieniu, może fatalnie wpłynąć 
na stabilność pieniądza w Polsce. A co za tym idzie, na interesy 
milionów posiadaczy oszczędności, których przy prawie zerowych 
stopach procentowych, wiele banków nie chce przyjmować, chyba, 
że na symboliczny "0,01 proc.". A obecna inflacja rzędu 3 proc. 
oznacza, że posiadacze kapitału ponoszą wysokie realne straty, bo 
pieniądze tracą na wartości, a lokaty bankowe nie dają już ochrony 
kapitału. Gdyby słaby złoty stał się jednym z paliw inflacji (poza 
np. usługami), to oszczędzający prawdopodobnie liczyliby jeszcze 
większe straty niż obecnie. Na listę poszkodowanych przez złotego 
można także wpisać tych potencjalnych polskich turystów, którzy 
chcieliby wyjechać za granicę. Jednak z powodu sytuacji 
epidemiologicznej nie jest to tak liczna grupa, jak w poprzednich 
latach. Ale jeśli ktoś mimo wszystko zdecyduje się wyjechać do 
krajów z "twardą" walutą, to wszystko, co kupi za granicą będzie dla 
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niego droższe, im słabszy złoty. I będzie to na pewno 
niezapomniany urlop nie tylko z powodu pandemii koronawirusa. 

Zatem słabnący złoty dla jednych przynosi korzyści, dla innych 
straty. Sęk w tym, aby słabość naszej walucie nie weszła w krew 
i nie stała się sygnałem pogorszenia stanu gospodarki i spadku 
zaufania zagranicznych inwestorów. Bo wówczas - w długim 
terminie - firm, konsumentów i oszczędzających, którzy cierpią na 
drogim euro, dolarze czy franku będzie przybywać. 

Tomasz Prusek, publicysta ekonomiczny, prezes Fundacji 
Przyjazny Kraj 

https://biznes.interia.pl/waluty/aktualnosci/news-kogo-cieszy-
i-martwi-slaby-zloty,nId,4825591 

 

9 - NIK kontroluje plagi akademickie 

04/12/202004/12/2020  
Józef Wieczorek Gospodarka, Polska, Technika0 komentarze 

 
„Misją Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i 

skuteczność w służbie publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej”, a 
jednym z przejawów realizowania tej misji są kontrole wydawania 
grosza publicznego w domenie nauki. 

https://www.polishclub.org/2020/12/04/nik-kontroluje-plagi-akademickie/
https://www.polishclub.org/author/jwieczorek/
https://www.polishclub.org/category/gospodarka-2/
https://www.polishclub.org/category/gospodarka-2/gospodarka-polska-gospodarka-2/
https://www.polishclub.org/category/gospodarka-2/technika-2/
https://www.polishclub.org/category/gospodarka-2/technika-2/
https://blogjw.wordpress.com/
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Co prawda ta domena w sposób wyraźny jest 
niedofinansowana, ale zarazem dotknięta wieloma plagami, które 
powodują marnotrawstwo grosza publicznego. Wielokrotnie na ten 
aspekt zwracałem uwagę, jako szary obywatel, który grosza 
publicznego na uprawianie nauki nie otrzymuje, a jednocześnie nie 
ma szans na uzyskanie informacji, na co jego pieniądze – jako 
podatnika, księgowane po stronie wydatków na naukę – tak 
naprawdę są przeznaczane. 

Takie trudności występowały w czasach funkcjonowania 
Komitetu Badań Naukowych i nie ustąpiły po jego transformacji w 
Narodowe Centrum Nauki, które w ciągu ostatnich ośmiu lat 
przekazało blisko 7,5 mld zł na badania podstawowe. Nie jest to 
dużo w porównaniu z bogatszymi krajami europejskimi, ale 
jednak jest to kwota, za którą coś można w nauce zrobić. W PRL 
środków na naukę było wielokrotnie mniej, a sporo osiągnięć 
naukowych jednak notowano. W ramach wymiany za polskie 
czasopisma/publikacje naukowe można było zgromadzić potężne 
zasoby biblioteczne, nieróżniące się tak bardzo od zagranicznych. 

Obecnie mamy więcej uczelni, więcej profesorów, lepszą 
infrastrukturę na poziomie europejskim, a wiele czasopism 
naukowych zniknęło i brakuje podręczników dla studentów. 

Jest zatem uzasadnione pytanie, czy środki przeznaczone na 
naukę są dobrze wydawane i jakie przynoszą korzyści ? Niestety 
szary obywatel zainteresowany nauką łatwiej pozna wyniki 
projektów naukowych realizowanych w USA, mimo że nie płaci na 
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nie ani grosza, niż w Polsce, choć projekty naukowe finansowane 
są z jego kieszeni. 

Na początku listopada NIK ujawnił raport z kontroli Narodowego 
Centrum Nauki – polskiej agencji od wydawania pieniędzy na 
naukę, która obywateli zainteresowanych zasadami i efektami 
finansowanych projektów uważa za konkurencję, i to nieuczciwą, o 
czym informowałem już opinie publiczną. 

NIK w raporcie podkreśla, że „zasadniczy mechanizm 
weryfikacji rozliczeń projektów polegał na analizie informacji 
przekazywanych przez samych beneficjentów” a zatem pozytywne 
rozliczenie realizowanych projektów zależy głównie od uczciwości 
ich realizatorów, i to w sytuacji, gdy nieuczciwość akademików, 
zwykle wykrywana/ujawniana przez sygnalistów jest alarmująca. 

NIK ujawnił szereg nieprawidłowości, zwracając uwagę na 
”brak wypracowanej metodologii oceny wpływu badań 
podstawowych na rozwój nauki polskiej”. Skoro zainteresowany 
obywatel nie otrzymuje od agencji informacji o objawach tego 
wpływu, może sądzić, że jest on bezobjawowy. 

Ciekawe są informacje NIK o zespołach decydujących o 
wydawaniu publicznego grosza. NIK podaje, że „weryfikacja 
kandydatów na członków tzw. Zespołu Identyfikującego odbywała 
się do listopada 2018 r. na podstawie nieudokumentowanych 
rozmów telefonicznych”. Czyli tak naprawdę nie wiemy, jakie są 
kwalifikacje intelektualne i moralne zespołów dzielących grosz 
publiczny. Co więcej, wnioski o finansowanie badań opiniowane są 
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arbitralnie przez tak dobieranych ekspertów i te wnioski nie 
podlegają żadnej procedurze odwoławczej ! 

Rada NCN działa w oparciu o rozmaite przepisy i członkowie 
Rady byli zobowiązywani do oświadczeń o ich znajomości, ale nie 
do ich przestrzegania ! W systemie akademickim mamy ogromny 
urodzaj na różnorodne przepisy etyczne/dobre praktyki i brak 
odpowiedzialności za ich nieprzestrzeganie. 

Jakoś to się odbywa według reguł ze znanej fraszki Jana 
Sztaudyngera: 

Postanowiono w lesie wreszcie wydać prawa. 
Co może robić niedźwiedź, co lis, co trawa. 
Uradzono przepisy, nowele, ustawy, 
Osobno dla niedźwiedzi, dla lisów, dla trawy. 
A potem prawodawcy, co prawa wydali, 
Schodzili w bok przed misiem, a trawę deptali 
Niestety takie są standardy wdrożone do naszego systemu 

akademickiego, których żadna reforma nie zdołała naruszyć. 
Po przeprowadzonej kontroli NIK przestawiła ministrowi nauki 

szereg wniosków naprawczych, w tym konieczności 
„przeprowadzenia przez ekspertów naukowych kontroli następczej 
projektów, dla których nie upłynął pięcioletni termin od ich 
zakończenia.” Ja niektóre owoce projektów jako podatnik 
kontrolowałem, uznając je jako nic/niewiele wnoszące do nauki, a 
nawet stanowiące zagrożenie dla podmiotów gospodarczych, o ile 
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by na takiej wiedzy chciały opierać swoje gospodarowanie. Ale czy 
ktoś powoła takiego na eksperta od takich projektów ? 

Józef Wieczorek 
Źródło: BLOK AKADEMICKIEGO NONKONFORMISTY, 4 

grudnia 2020 
https://www.polishclub.org/2020/12/04/nik-kontroluje-plagi-

akademickie/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://blogjw.wordpress.com/2020/12/02/nik-kontroluje-plagi-akademickie/
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 االقتصادات العربية: -ثالثاا 

كيف تستقبل أسهم البنوك المصرية قرار منع توزيع أرباح  - 10
 ؟2020

مختصووووووووووووون يتوقعون تأثيرا محدودا على القطاع ويؤكدون أنه "دواء جيد 
 "لكنه مر

  2021يناير  14الخميس   اندبندنت عربية    
في البورصوووووووة المصووووووورية حيث أثار قرار المركزي بمنع البنوك  متداولون

 من توزيع أرباح نقدية عن العام الماضي ترقبا بين المستثمرين )غيتي(
توقع مختصوووون ومحللون ماليون أن يكون تأثير قرار المركزي المصوووري 
بمنع البنوك من توزيع أرباح نقدية عن العام الماضوووووووووي "محدوداا"، إذ تمكنت 

بنوك المدرجة بالبورصووووة المصوووورية من امتصوووواص الصوووودمة سووووريعاا أسووووهم ال
خالل جلسوووووتي تداول الثالثاء واألربعاء الماضووووويين. وتشوووووير البيانات المتاحة 

بنكاا يجري تداول أسوووهمها في البورصوووة المصووورية، فإن  13إلى أنه من بين 
 ستة منها وزعت أرباحاا نقدية على المساهمين خالل العام الماضي.

لمركزي المصووووووووووووري قد قرر، الثالثاء الماضووووووووووووي، منع البنوك من وكان ا
توزيع أرباح نقدية على المساهمين لحماية السيولة لديها، مع استمرار جائحة 
كورونوا في التوأثير على االقتصووووووووووووووواد. وأكود محوافظ البنوك طوارق عوامر، في 

ح ابيان، عدم السووووماح للبنوك بإجراء "توزيعات نقدية من أرباح العام أو األرب
المحتجزة القابلة للتوزيع على المسوووواهمين". لكن القرار "لن يؤثر" في مكافآت 

 موظفي البنوك وأعضاء مجالس اإلدارة.
 "دواء جيد لكنه مر"

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/104261
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/104261
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وفي الوقت الذي برر فيه المركزي المصووووووووووووووري هذه الخطوة بأنها تأتي 
ت امع استمرار الجائحة، فإن التوقع لوووو"حماية السيولة" لدى الجهاز المصرفي

تشووووير إلى تأثر القطاع المصوووورفي بالتداعيات التي خلفها كورونا على جميع 
 النشاطات والقطاعات خالل العام الماضي.

مر"، إذ أكد  لكنه ووفق تقرير لوووووو"إنتربرايز"، فإن القرار يعتبر "دواء جيداا،
عدد من المصرفيين أهمية صدوره في الوقت الحالي، وشددوا على أنه يأتي 

ن كانت مؤلمة".في إطار "  سياسة ذكية، حتى وا 
وبما أن البنك المركزي يعتبر "المالذ األخير لإلقراض" وضامن الودائع، 
فإنه يتخذ مثل هذه التدابير من أجل أسووباب عدة، أهمها الحفاظ على ارتفاع 
السووويولة في النظام المصووورفي قدر اإلمكان، إضوووافة إلى تعظيم قدرة كل بنك 

في حال تواصووووووووووولت تداعيات الجائحة فترة أكبر،  على التعامل بشوووووووووووكل مرن
 وأثرت بذلك في جودة االئتمان أيضاا.

ونفى التقرير أن يكون لمثل هذه الخطوة دالالت سوولبية لدى المسووتثمرين 
الدوليين، وهو ما يرجع إلى المخاطر التي خلفتها الجائحة ليس على القطاع 

شووواطات ة على كل النالمصووورفي في مصووور فقط، لكن ظهور تأثيراتها السووولبي
 االقتصادية في جميع دول العالم.

وأشووووووووووار إلى أن كبار المسووووووووووؤولين في مقرات البنوك األجنبية التي لديها 
فروع في مصر مرت بظروف مماثلة بالفعل. ومن أمثلة ذلك، إلغاء المركزي 
األوروبي أواخر الشهر الماضي فقط الحظر الذي كان فرضه على توزيعات 

 قيوداا حازمة بالفعل على ما يسمح للبنوك القيام به فيما بعد.األرباح، وسن 
من قبل، لكن في حالة  وكان المركزي المصوووووري قد اتخذ الخطوة نفسوووووها

فردية، عندما طلب من بنك كريدي أغريكول في أبريل )نيسان( الماضي أن 
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 يخفض قيمة توزيعات أرباحه المقترحة.
 احمليون دوالر إجمالي توزيعات األرب 402

وتشووووووووووووووير البيانات المتاحة إلى أن إجمالي التوزيعات النقدية الخاصووووووووووووووة 
مليون  402مليار جنيه ) 6.3بأرباح البنوك خالل العام الماضوووي تبلغ نحو 

 2.5دوالر(، وأن نصوووووووووووويب األسووووووووووووهم الحرة المتداولة من إجماليها يبلغ نحو 
 مليار دوالر(. 0.159مليار جنيه )

فيصوووول اإلسووووالمي )بالدوالر( إلى نحو  وتصوووول توزيعات األرباح في بنك
مليار  1.063مصووووووووور نحو  -مليون دوالر، وفي بنك كريدي أغريكول 364

مليون  316مليار دوالر(، وبنك التعمير واإلسووووووووووووووكان نحو  0.0678جنيه )
 مليون دوالر(. 20.178جنيه )

كما تبلغ التوزيعات في بنك فيصوووول اإلسووووالمي )بالجنيه المصووووري( نحو 
مليون دوالر(، وفي البنك التجاري الدولي نحو  12.452جنيه )مليون  195

مليار دوالر(، وفي بنك الكويت الوطني نحو  0.119مليار جنيه ) 1.874
مليون دوالر(، كموووا تصووووووووووووووووول في بنوووك قطر  12.005مليون جنيوووه ) 188

مليووووار دوالر(، ونحو  0.137مليووووار جنيووووه ) 2.155الوطني األهلي نحو 
 مصر. -مليون دوالر( في بنك البركة 9.89مليون جنيه ) 155

 إلى أي مدى تتأثر أسهم البنوك؟
فوووإن القرار "لن يتوافق" مع توقعوووات موووديري  لكن، في الوقوووت نفسوووووووووووووووووه

الصووناديق، على الرغم من علمهم المسووبق بوجود مخاطر كبيرة على القطاع 
 المصرفي في ظل الجائحة الصحية التي يشهد العالم الموجة الثانية حالياا.

وخالل العام الماضوووووووي، طالب عدد كبير من مديري الصوووووووناديق )حينما 
كانوا يعانون من اسووووووووووووووتردادات من جانب عمالئهم( المسووووووووووووووؤولين التنفيذيين 
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ن كان هؤالء المسؤولون يرغبون في االحتفاظ  بمواصلة توزيع األرباح حتى وا 
 بالسيولة لديهم للتعامل مع تداعيات الوباء.

ر المسووووووووووووتثمرون األفراد سوووووووووووولباا بالقرار، إذ تشووووووووووووير وتوقع التقرير أن يتأث
البيانات المتاحة إلى أن سووووووووووووووهم كريدي أغريكول، الذي تعد توزيعاته النقدية 
من أهم مزاياه، كان صووواحب أسووووأ أداء بأسوووهم المؤشووور الرئيس "إيجي إكس 

في المئة، كما  6.2"، خالل جلسووووووة تداوالت الثالثاء الماضووووووي، متراجعاا 30
 في المئة خالل ختام جلسة أمس األربعاء. 3.3 أغلق منخفضاا 

وعلى المووودى البعيووود، كوووانوووت السوووووووووووووووق على درايوووة بوووالفعووول أن كريووودي 
مصر سيتعين عليه زيادة رأسماله، كي يتوافق مع متطلبات البنك  -أغريكول

المركزي التي تشوووووووووووووترط أال يقل رأسووووووووووووومال البنك عن خمسوووووووووووووة مليارات جنيه 
 مليار دوالر(. 0.319)

سوووووووووق أيضوووووووواا أن سووووووووهم البنك التجاري الدولي صوووووووواحب الوزن وتدرك ال
النسوووووبي األكبر بالمؤشووووور الرئيسوووووي للبورصوووووة المصووووورية هو سوووووهم نمو ويقوم 
بتوزيع أرباح، لكن ليس هذا ميزته األسوووووواسووووووية بالنسووووووبة للمسووووووتثمرين. وأغلق 

 سهم التجاري الدولي جلستي الثالثاء واألربعاء في المنطقة الخضراء.
https://www.independentarabia.com/node/184906/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

8%A7%D8%AF/%D9%83%D9%8A%D9%81-
%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9-
%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-

2020%D8%9F 
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 الكتلة النقدية وسعر الصرف: وحدة المسار -لبنان  - 11

 2020أيلول  28اإلثنين  
حتى اآلن، الثابت بالطرق العلمية المتّبعة، أن هناك تناسقاا قوياا بين 

الكتلة النقدية بالليرة وتطّور سعر الصرف في السوق الموازية. العالقة تطّور 
ن كان ذلك ال  قوّية بينهما إلى درجة أنها اقتربت كثيراا من العالقة الكاملة، وا 

« العالقة»يدّل بالتحديد على أنها عالقة سببية. هناك معادلة حسابية لهذه 
التنافر أو التناسق بين  لقياس درجة (excel) يمكن احتسابها على برنامج

مجموعة معطيات رقمية يفترض أنها مرتبطة ببعضها البعض. التنافر ُيعبَّر 
( 1(. كلما كانت النتيجة أقرب إلى )1( والتناسق يعّبر عنه بو )-1عنه بو )

كانت العالقة متناسقة وقوّية بين األمرين وصوالا إلى حّد التكامل، وكلما كانت 
كانت العالقة متنافرة بينهما إلى درجة التكامل أيضاا، ( كلما -1أقرب إلى )

ذا كانت صفراا فهذا مؤّشر على عدم وجود عالقة  .وا 

 

https://al-akhbar.com/ArticleFiles/202092723849529637368449295298432.pdf
https://al-akhbar.com/ArticleFiles/202092723849529637368449295298432.pdf
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ارج مصرف المتداولة خالنتيجة الظاهرة للعالقة بين الكتلة النقدية بالليرة 
لبنان، وبين سعر صرف الليرة مقابل الدوالر في السوق الموازية، تشير إلى 

ما يعني أنها  0.92وجود عالقة متناسقة وقوية بينهما. نالت هذه العالقة 
قوية ألنهما يتحّركان ضمن مسار واحد واتجاه واحد وبدرجة ما بالوتيرة نفسها. 

نه في المسائل المّتصلة بالسياسات النقدية، أن في الواقع، ال يمكن القول إ
العالقة بين تطّور حجم الكتلة النقدية وارتفاع سعر الصرف، نشأت بالصدفة، 
كما ال يمكن القول إنها عالقة سببية أيضاا. ربما تطّورت بمرور الوقت لتصبح 

س، كعالقة سببية أو محّفزة، أي أن أحد من طرفي العالقة يحّفز الثاني أو بالع
 .أو التحفيز متبادل بينهما

على أي حال، إن وجود عالقة قوية بين الكتلة النقدية وسعر الصرف 
مصدره السياسات النقدية التي يتبعها مصرف لبنان في فترة األزمة. منذ بدء 

تشرين األول الماضي،  17األزمة، وتحديد، منذ إغالق المصارف بعد أحداث 
ن على توسيع الكتلة النقدية بالليرة. في ولغاية اليوم، واظب مصرف لبنا

، كان حجم الكتلة 2020وأيار  2019األشهر األولى، أي بين تشرين الثاني 
 2020النقدية يزداد حجماا أكثر من ارتفاع سعر الدوالر مقابل الليرة. في أيار 

تقاطع المساران، وبات سعر الدوالر يزداد بوتيرة أكبر. رغم ذلك، ظل مسار 
 2019يتسارع في االتجاه نفسه طوال الفترة الممتدة بين تشرين الثاني  االثنين
، ما يشي بأن العالقة بينهما فيها شيء من السببية والتحفيز 2020وأيلول 

المتبادل. أصالا هذا النوع من العالقة أمر متاح في أزمات مثل التي يمر بها 
 .لبنان

بينما  %87داد بنسبة ، كانت الكتلة النقدية تز 2019في كانون األول 
 %36سعر الصرف ازداد بنسبة 
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فعندما تتضخم أسعار السلع على وقع التوقعات والتقديرات السوقية 
بارتفاع سعر الدوالر مقابل الليرة، يصبح لزاماا على المصرف المركزي، أي 
مصرف مركزي في العالم، أن يعّوض النقص في كمية النقد المتوافر محلياا 

ديدة يضّخها في السوق، إال أن هذا األمر يفرض، منطقياا، عبر إصدارات ج
ارتفاع سعر الدوالر قبل حصول زيادات كبيرة في حجم الكتلة النقدية، وهذا 

في تشرين الثاني  %69أمر لم يحصل. ففيما كانت الكتلة النقدية تزداد بنسبة 
ط. )وسطياا( فق %30، كان سعر الدوالر مقابل الليرة يرتفع بنسبة 2019

، كانت الكتلة النقدية 2019حتى في الشهر الذي تلى، أي في كانون األول 
. لعّل التفسير %36بينما سعر الصرف ازداد بنسبة  %87تزداد بنسبة 

األكثر رجاحة هو أنه مع قيام المصارف بفرض قيود غير مشروعة على 
 سحب الدوالر الورقي ومنع التحويالت )إال للمحظيين وألصحاب النفوذ(
ومواصلة تحويل الليرات المودعة لديها إلى دوالرات مجمدة على فترات طويلة، 
تهافت المودعون على سحب الليرات من المصارف وتحويلها إلى دوالرات 
من الصرافين أو من السوق الموازية، وهو ما انعكس بعد بضعة أسابيع، إلى 

لدوالر ياا على اجانب عوامل ومحّفزات أخرى سياسية واقتصادية، طلباا إضاف
دافعاا سعره إلى تسارع وتيرة ارتفاعه. ثم اضطر مصرف لبنان أن يّوسع الكتلة 
أيضاا بسبب تضّخم األسعار إلتاحة كميات إضافية من العملة في السوق 
تغّطي هذا التضّخم، وبسبب تعاميمه التي تتيح تسديد الودائع على سعر 

ليرة. هناك من يرفض وجود  1515ليرة مقابل الدوالر بدالا من  3900صرف 
مثل هذه العالقة، لكن الواقع، أن كتلة الودائع تتقّلص شهرياا بمعدل وسطي 

مليار ليرة، وهو رقم يوازي المعدل الوسطي لزيادة الكتلة النقدية  1300يبلغ 
قيد التداول. النقد بهذا المعنى هو سلعة، إذا اختّل توازن عرضها وطلبها 
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نسجاماا مع هذا األمر. انخفاض قيمة العملة في أي بلد فستنخفض أو ترتفع ا
 .يعني تراجع قيمة المّدخرات، ومزيداا من الفقر والبطالة

 28/09/2020ُنشر في ملحق رأس المال : 
https://www.al-

akhbar.com/In_numbers/294409/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-
%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7 

 

ى عربياً.. كيف استثمرت الدول العربية في رأس اإلمارات األول - 12
 المال البشري؟

 2020 أكتوبر / تشرين األول 06 الثالثاء، نشر
  – (CNN) دبي، اإلمارات العربية المتحدة

، وهو 2020أطلق البنك الدولي نتائج مؤشر رأس المال البشري للعام 
ات مجموعة اقتصادي مشروع تعاوني بين مجموعة ممارسات التنمية البشرية 

التنمية التابعة للبنك الدولي، يسلط الضوء على دور قطاعات الصحة والتعليم 
 .الحالية بتشكيل الجيل القادم من العمال

وبحسب وصف البنك الدولي، من شأن المشروع الذي أطلق في العام 
ويعد محركاا رئيسياا للنمو االقتصادي، أن يساهم في ضمان أهمية  2018
ار الحكومات والمجتمعات حول العالم في رأس المال البشري لمواطنيها، استثم

والذي يعرفه البنك على أنه "المعارف والمهارات والقدرات الصحية التي تتراكم 
لدى األشخاص على مدار حياتهم بما يمكِّنهم من استغالل إمكاناتهم كأفراد 

 ."منتجين في المجتمع
دولة،  174لذي يتضمن بيانات من ويحدد مؤشر رأس المال البشري ا

https://www.al-akhbar.com/CapitalAddendum/2020/9/28
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مقدار مساهمة الصحة والتعليم في مستوى اإلنتاجية المتوقع أن يحققه الجيل 
القادم من األيدي العاملة. ويمكن للبلدان االستعانة بهذا المؤشر لتقييم مقدار 
الدخل الذي تخسره بسبب الفجوات في رأس المال البشري، والسرعة التي 

 .هذه الخسائر إلى مكاسب إذا ما تحركت على الفوريمكنها بها تحويل 
وقد أحرزت العديد من الدول على مدار العقد الماضي تقدماا ملحوظاا في 
تحسين رأس المال البشري، ولكن اليوم، يهدد تفشي جائحة كورونا بعكس 
العديد من تلك المكاسب، ما يعني أن العالم اليوم يجب أن يعتمد إجراءات 

أوجه التقدم التي تحققت في رأس المال البشري، ال سيما بين  عاجلة لحماية
 .الفقراء الضعفاء

وفي العالم العربي، تصدرت دولة اإلمارات العربية المتخدة المؤشر 
كأفضل الدول العربية استثماراا في رأس المال البشري، لتتبعها البحرين في 

 .عربياا المركز الثاني عربياا، وثم قطر في المركز الثالث 
تعّرفوا في اإلنفوغرافيك أعاله إلى ترتيب الدول العربية بحسب استثمارها 

 .2020في رأس المال البشري للعام 
https://arabic.cnn.com/business/article/2020/10/06/human-capital-index-2020 

 

 السعودية تطرح عملة جديدة مصنوعة من البوليمر.. إليكم شكلها - 13

 2020 أكتوبر / تشرين األول 05 ثنين،اال نشر
أعلنت مؤسسة النقد العربي  – (CNN) دبي، اإلمارات العربية المتحدة

رياالت مصنوعة من  5السعودي "ساما" عن إطالقها عملة جديدة من فئة 
 .مادة البوليمر البالستيكية، ومتوفرة للتداول ابتداء من اليوم، االثنين
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رياالت الجديدة من البوليمر  5وألوان عملة الووأوضحت "ساما" أن تصميم 
تشبه تلك المصنوعة من ورق القطن المتداول حالياا، إاّل أن االختالف يكمن 

 .في التقنيات والمواصفات الفنية وميزات األمان الجديدة
وتعد النقود المصنوعة من البوليمر أكثر أماناا وكفاءة، حيث أنها تتبع 

على البيئة مقارنة بالنقود الورقية التي عادة ما يتم  عملية إنتاج أكثر رفقاا 
تمزيقها ونقلها إلى موقع دفن النفايات في نهاية دورتها، في حين أن أوراق 
البوليمر التي ُتسحب من التداول، تمزق وتحول إلى حبيبات لتستخدم في 

 .صناعة المواد البالستيكية اليومية مثل أثاث الحدائق
ما" فقد طبعت العملة الجديدة وفق أحدث المعايير وبحسب ما ذكرته "سا

في مجال طباعة عملة البوليمر. ويتضمن تصميم الورقة النقدية صورة لخادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصورة لحقل الشيبة في الربع 
الخالي، باإلضافة إلى شكل نافذة شفافة تحتوي على زخارف مستوحاة من 

. بينما تظهر على خلفية العملة رسوماا ألزهار 2030ية السعودية شعار رؤ 
 .2030برية سعودية، وزخارف مستوحاة من شعار رؤية السعودية 

وكانت قد أشارت "ساما" إلى أن الكمية األولية من العملة ستطرح للتداول 
رياالت  5، لتتماشى مع عملة الو2020أكتوبر/ تشرين األول من العام  5في 
 .داولة حالياا وباقي عمالت اإلصدار السادس المتداولة كعملة قانونيةالمت

https://arabic.cnn.com/business/article/2020/10/05/sama-polymer-5-riyal 
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 ألف دوالر سنوياً لكل مواطن! 50 -الكويت  - 14

  2020أكتوبر  5
عمل  ورقةفي مراجعة آلية جديدة لتوزيع الثروة في الكويت، اقترحت 

 50حديثة استبدال جميع الدعوم المقدمة للمواطن براتب ثابت يبلغ حوالي 
ألف دوالر سنوياا ولمدى الحياة لجميع المواطنين في سن العمل ليكون توزيع 
الثروة أكثر عدالة وللحد من الهدر في فاتورة الدعوم، بما يسمح للحكومة 

عادة هيكلة االقتصا  د الوطني.الخروج من عنق الزجاجة وا 
المتخصص في الدراسات المعنية بالسياسة « كويت إمباكت»ونشر موقع 

« أفكار جديدة من أجل الكويت»العامة في الكويت ورقة جديدة بعنوان 
للمستشار االستثماري علي السليم، يقول فيها إن النتيجة النهائية من مراجعة 

من هدر توزيع الثروة ستخفف على الحكومة عبء التوظيف، وتقلل 
 المصروفات بشكل مباشر، وتدفع الكويت باتجاه اقتصاد أكثر استدامة.

ويتطرق إلى االختالالت الهيكلية في االقتصاد الكويتي، التي وّلدت 
، وأدت إلى استنزاف 2014العجوزات المتراكمة في المالية العامة منذ عام 

لعامة انية االخزينة العامة، حيث بات من الصعب تحقيق التعادل في الميز 
للكويت بسبب تراجع أسعار النفط العالمية وزيادة المصروفات العامة، إال أن 
المشكلة الرئيسية في تضخم القطاع العام بسبب المسؤولية الدستورية تجاه 
الحكومة بتوفير وظائف لجميع المواطنين، األمر الذي يزيد اإلصالح تعقيداا 

ادية قد تمس آلية توزيع الثروة برفض البرلمان إجراء أي إصالحات اقتص
 الحالية.

 حلول مختلفة
يقّدم الكاتب علي السليم في ورقته حلوالا مختلفة وغير تقليدية لمعضلة 
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االقتصاد الكويتي وتبعاتها المالية، تتمثل في توسيع رقعة المستفيدين من دعم 
لعاملة ا العمالة المقّدم حالياا للعاملين في القطاع الخاص، لتشمل مجمل القوى

ألف دوالر بغض النظر عن الحالة الوظيفية،  50الوطنية بمرتب سنوي يبلغ 
وبذلك يكون لجميع الكويتيين راتب أساسي يضمن التوزيع األمثل للثروة بما 
يتوافق مع النصوص الدستورية، ويحد من أعباء خلق فرص عمل في القطاع 

ين سيفتح المجال أمام العام، كما أن خلق هذا الحافز الجديد لدى المواطن
الحكومة للقيام بإصالحات هيكلية لالقتصاد تشمل الخصخصة ومراجعة 

 الدعوم وتحرير االقتصاد من القيود.
فراز المزيد من البيروقراطية، يقترح  وعوضاا عن خلق وظائف وهمية وا 
السليم اعتماد سياسة جذرية تكون منطقية بحيث تمنح الكويتيين خيار عدم 

لحكومة مع استمرار صرف رواتبهم من الدولة، وُيسمح لهم في العمل في ا
الوقت ذاته بالمشاركة بحرية في القطاع الخاص حسب تقديرهم، من دون 

ن يستند إلى أكبر عدد ممك»انقطاع رواتبهم من الدولة، مضيفاا أن المقترح 
من القوانين القائمة، ويأخذ بعين االعتبار القيود التي يفرضها الدستور 

لكويتي. وفي حال تم تطبيق الحلول بشكل صحيح، ستكون للبالد القدرة على ا
إصالح الهياكل التحفيزية للبالد بشكل جذري وتحرير ديناميكية اقتصادية 

 «.أكبر بطريقة قابلة للتطبيق سياسياا 
سيخفف من عبء إحداث وظائف مكتبية غير »ويقول السليم إن المقترح 

ة الستيعاب مواطنين في وزارات تختنق أصالا منتجة من الضغط على الحكوم
، مضيفاا أن الحل الفعال والمجدي للكويت يتمّثل في «بسبب البيروقراطية

تبسيط آلية توزيع إيرادات النفط. ويهدف الكاتب علي السليم في ورقته إلى 
تقديم حل غير تقليدي لمواجهة المشكلة األزلية في اقتصاد البالد ويدفع القراء 
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ر في حلول مبتكرة ترضي جميع األطراف وتضمن الحد األدنى من ردود للتفك
األفعال السياسية المعارضة في بلد يواجه شكوكاا كبيرة في تأمين مستقبله 

  االقتصادي.
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 االقتصاد السوري:   -رابعاا 

 السوق السورية ال ُتغري الروس: دمشق تنتظر صحوة موسكو - 15

 2020األول  تشرين 28األربعاء   زياد غصن 
 ( ترّكز الحضور االقتصادي الروسي في القطاع النفطي )أ ف ب

تساؤالت كثيرة ُتطرح عن سّر غياب موسكو عن الساحة االقتصادية 
ياٌب استثمارية مهّمة. غالسورية، وهي التي ظفرت خالل فترة الحرب بعقود 

له أسبابه المتعّلقة ببنية اقتصاد كال البلدين، فضالا عن اهتمامات القطاع 
الخاص، لكْن ثّمة تفاؤل رسمّي بمرحلة مختلفة، في ظّل التحضير لمشروعات 
جديدة من شأنها أن تلّبي بعض االحتياجات السورية في هذه الظروف 

 االستثنائية التي تعيشها البالد
مؤتمر دولّي عن التأمين، ُعقد في موسكو العام الماضي، طلب مدير  في

شركة تأمين خاّصة سورية الحديث في إحدى جلسات المناقشة، ليسأل إن 
كان لسوريا نصيب من االستثمارات الروسية الخارجية في هذا القطاع، ال 
 سيما أن العالقة بين البلَدين توثّقت منذ دخول روسيا الحرب إلى جانب

خوض »حليفتها. أجاب أحد المسؤولين الروس عن قطاع التأمين بالقول إن 
الحروب في العالم يكون إّما ألسباب سياسية أو تحقيقاا لمصالح وأهداف 
اقتصادية. دخول روسيا الحرب في سوريا كان قراراا سياسياا، ولم يكن ألسباب 

ق التأمين في سو اقتصادية. لذلك، ليس لدينا أّي خطط مستقبلية لالستثمار 
السورية، والتي هي في النهاية سوق صغيرة وغير مغرية مقارنة بأسواق دول 

إجابٌة لها ما يؤّيدها عملياا، لناحية اهتمام القطاع الخاص في روسيا «. أخرى
باالستثمار في سوريا، إذ ُتظهر بيانات هيئة االستثمار السورية، في الفترة 

https://www.al-akhbar.com/Author/16
https://www.al-akhbar.com/Author/16
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، وجود مشروع روسّي واحد مشمول بقانون 2019و 2009الممتّدة بين عاَمي 
، ويتعّلق بإنشاء مزارع ريحّية لتوليد الطاقة 2013االستثمار منذ عام 

الكهربائية في محافظة السويداء، لكّنه لم يدخل حّيز التنفيذ بعد. وحتى 
االستثمارات الروسية األخيرة في قطاَعي النفط والثروة المعدنية والنقل، والتي 

حكمها تشريعات أخرى، ما كانت لتتّم لوال التنسيق المباشر بين تنّظمها وت
موسكو ودمشق من جهة، وحيوية المشروعات المستهَدفة ومردودها 

 .االقتصادي السريع من جهة أخرى
 !ليس هناك ما ُيغري

معظم جوانب التعاون االقتصادي بين البلَدين على مدى سنوات، وربما 
هها بقرار سياسّي من الدولتين، بدءاا من عقود، كان يجري تحريكها وتوجي

اتفاقية المدفوعات الشهيرة أّيام االتحاد السوفياتي، مروراا باالتفاق على تسوية 
، وصوالا إلى دخول موسكو الحرب إلى جانب 2005وجدولة الديون في عام 

، وما تبع ذلك من توقيع اتفاقات تعاون ومذّكرات 2015دمشق وحلفائها عام 
 ن الدولتين. رّبما تكون صورة التبادل التجاري اليوم األكثر تعبيراا عنتفاهم بي

هذا الواقع، إذ تغيب روسيا عن قائمة أهّم عشرين دولة تّتجه إليها صادرات 
القطاع الخاص السوري، بحسب بيانات وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية 

بأن  «ألخبارا». وتفيد البيانات التي حصلت عليها 2019و 2018لعاَمي 
 2018موقع روسيا كدولة مصّدرة لسوريا تراجع من المرتبة الثانية في عام 

، والسبب ليس أن دوالا أخرى كالصين 2019إلى المرتبة الرابعة في عام 
ّنما لكون  2019والهند زادت من قيمة صادراتها لسوريا في  وحسب، وا 

مليون يورو في  240.8الصادرات الروسية إلى سوريا تراجعت من حوالى 
 .مليون يورو العام الماضي 171.9، إلى نحو 2018
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هذا الخلل االقتصادي مرّده، بحسب الباحث السياسي مازن بالل، 
ليست جّذابة. وفي المقابل أيضاا، ال يحظى »؛ فاألسواق السورية «بنيويّ »

 الُمنَتج الروسي بشعبية داخل سوريا. وبذلك، فإن العالقات االقتصادية تَبقى
على مستوى آخر متأثرة بنتائج األزمة السورية، مثل استيراد دمشق للقمح 
وغيره من المنتجات والسلع، بينما ال يبدو رأس المال السوري مهتّماا بما تنتجه 

جذب القطاع الخاص »، إن «األخبار»ويقول بالل، في حديث إلى «. روسيا
اص ولويات القطاع الخالروسي في اتجاه السوق السورية ال يبدو حالياا من أ

السوري ألسباب مختلفة، أهّمها نوعية المنتجات الروسية. ومن جانب آخر، 
فإن الموّردين السوريين، على عكس نظرائهم األتراك، ال ينشطون في عملية 

 .«تصدير منتجات البالد الزراعية إلى روسيا
ت ايتحّول الموقف الروسي إلى ما يشبه خيبة أمل شعبية في ظّل األزم

 المتالحقة
لهذه األسباب وغيرها، ُسّجلت خالل السنوات الماضية محاوالت خجولة 
للتشبيك بين فعاليات القطاع الخاص في كال البلدين، من قبيل تنظيم زيارات 
عادة تشكيل مجلس األعمال السوري   -لممّثلي بعض الشركات الخاصة وا 

تزال غير مشّجعة. مع الروسي المشترك، إاّل أّن مؤّشرات تلك الخطوات ال 
وسيا النهج قد َتغّير. فر »ذلك، يعتقد الباحث االقتصادي، هاني الخوري، أن 

تريد التغلغل في الحالة االقتصادية السورية بعدما استقّر وجودها األمني 
والعسكري، وذلك عبر إثبات وجودها ضمن دائرة المصالح االقتصادية 

نشاء طبقة رجال أعمال جد . «يدة ترتبط بالمصالح الروسيةالمتبادلة، وا 
على علم بمؤتمر ُيعقد »، أنه «األخبار»ويضيف الخوري، في حديث إلى 

الشهر المقبل، ُدعي إليه التجار والصناعيون الشباب، بهدف التشبيك مع 
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 .«نظرائهم الروس، حيث سُتطرح عليهم فرص اقتصادية جاهزة من ِقَبل روسيا
 !الكعكة الكبيرة

االقتصادي الروسّي المرافق للدعم العسكري َترّكز في معظمه الحضور 
في القطاع النفطي، ما أعطى انطباعاا بأن الشركات الروسية مهتّمة فقط 
باالستحواذ على االستثمارات الكبرى في البالد. انطباٌع عّززه مؤشران: األول 
 عدم ظهور استثمارات روسية كبيرة أخرى في قطاعات ضرورية في مرحلة
العقوبات الغربية )الصناعات الغذائية والتحويلية وغيرها(؛ والثاني غياب أّي 
تحّرك روسي للتخفيف من حّدة الضائقة االقتصادية التي تمّر بها سوريا جّراء 
العقوبات الغربية. وحتى عملية استثمار شركة روسية لمرفأ طرطوس، 

في السنوات األربع مليون دوالر  50والمتمثّلة في تطوير بنيته عبر ضّخ 
عادة تفعيله على خريطة  األولى والعمل على إخراجه من دائرة العقوبات وا 

 .تجارة الترانزيت الشرق أوسطية، لم تحّقق غايتها المرجّوة بعد
يتحّول الموقف الروسي إلى ما يشبه خيبة أمل شعبية في ظّل األزمات 

ى دّخل من موسكو، علالمتالحقة في تأمين المشتقات النفطية من دون أّي ت
للمفارقة  -رغم أن األخيرة ُتعدُّ أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم، ولديها 

عقود ضخمة مع وزارة النفط السورية. وبحسب الباحث مازن بالل، دفع  -
التحالف بين موسكو ودمشق إلى استثمارات في السلع االستراتيجية مثل »

ية أو استثمار مرفأ طرطوس العتبارات عسكر  التنقيب عن النفط أو الفوسفات،
قييم من المبكر ت»إاّل أن هناك َمن يعتقد أنه ال يزال «. أكثر منها اقتصادية

حسب خبير ، ب«نتائج العقود الموّقعة مع الشركات الروسية في القطاع النفطي
 .نفطي فّضل عدم الكشف عن اسمه

ي يسعى قتصادية التفي خّضم الضبابية التي تلّف مستقبل العالقة اال
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إليها البلدان، جاءت زيارة الوفد الروسي األخيرة برئاسة نائب رئيس الوزراء 
يوري بوريسوف، وعضوية وزير الخارجية سيرغي الفروف، لتستدرك موسكو 

االستثمارية، وُتوسِّع من دائرة اهتمامها وتعاونها االقتصادي مع « انتقائّيتها»
فاوضات مع الحكومة السورية لوضع الّلمسات دمشق، وذلك عبر دخولها في م

النهائية على جملة مشروعات اقتصادية متنّوعة، قيل إن عددها يصل إلى 
مشروعاا موّزعة قطاعياا وجغرافياا، تأمل الحكومة الروسية عبرها استرداد  50

ديونها ومساعدة حليفتها على مواجهة العقوبات األميركية، انطالقاا من القاعدة 
ابة ما ُأنجز عسكرياا يجب أاّل ُيمسَّ من البو «: الحلفاء»باتت ثابتة بين التي 

االقتصادية. وهذا ما جعل دمشق تبدو مرتاحة ومتفائلة إزاء مرحلة التعاون 
االقتصادي المقبلة، بخالف ما ذهبت إليه بعض التحليالت الغربية والتي رأت 

 .ة سوريةأن الخطوة االقتصادية الروسية مرهونة بأخرى سياسي
https://www.al-akhbar.com/Syria/295727/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA-
%D8%BA%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3-

%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-
%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83 

 

كيف يمكن "تنفيس" االستياء الحاصل حالياً جراء األوضاع  - 16
 االقتصادية واألداء الحكومي؟

 زياد غصن
 االستياء ...!     أما بعد

قد ال يعجب هذا الكالم البعض، السيما ممن يقللون من أهمية الرأي 
الواقع.... لكن تفاقم المشكلة بات يتطلب الشعبي ويعملون على "تجميل" 

 مصارحة علنية لها.
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نعم... هناك استياء شعبي جراء األوضاع االقتصادية واألداء الحكومي، 
وهو استياء تختلف شدته ومبرراته باختالف اهتمامات الفئات الشعبية 
ومصالحها، لكن في النهاية البوصلة تكون مع الفئات الفقيرة وذات الدخل 

 دود باعتبارها الشريحة األوسع حالياا.المح
وللعلم... االستياء الشعبي يمكن أن يحصل في أي مجتمع، وعلى خلفية 

 أي قرار سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي...الخ.
 لنكن واقعيين...

ماذا ننتظر من مواطن يضطر للوقوف في طابور ساعتين وثالث ساعات 
 ليحصل على ربطة خبز؟

نتظر من مواطن يسمع وعوداا حكومية منذ عدة أشهر عن تحسن وماذا ن
 في الوضع المعيشي، فال يلمس سوى مزيداا من الغالء والفقر؟

وماذا ننتظر من أسرة تضطر إلى اختصار طعامها اليومي على وجبة 
 واحدة تحوي على النذر اليسير من األكل؟

ية سرق عالنوماذا ننتظر من شريحة شعبية واسعة وهي ترى الفساد ي
 لقمة عيشها وحقها وأحالمها البسيطة؟

وماذا ننتظر من كفاءات وخبرات جرى تحييدها لصالح كوادر معطلة 
 وبال إمكانيات؟

هو االستياء وال شيء غيره... ولهذا يجب العمل سريعاا "لتنفيس" ذلك 
 االستياء بإجراءات حقيقية تريح الشارع، وترفع من مستوى التفاؤل واألمل..

 اك نوعين من اإلجراءات...هن
إجراءات إعادة بناء الثقة مع المواطن عبر مصارحته بالمشاكل 



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

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

 ــ 47ــ 

 والصعوبات، ومشاركته في صناعة القرار االقتصادي...
لماذا اليوم هذا الصمت المريب لمسؤولي وزارة التجارة الداخلية،  فمثالا....

طاقة استخدام البوهم أنفسهم كانوا قبل أيام "يتغنون" بالوفر المتحقق من 
 االلكترونية؟

ولماذا فجأة تصبح خزينة الدولة غير قادرة على تمويل شراء المشتقات 
 النفطية ويكون الحل برفع أسعارها؟

وكيف يتم تأمين قطع أجنبي الستيراد سلع استهالكية كمالية، وال يتوفر 
 قطع أجنبي لشراء قمح ودواء وغذاء؟

الذين تحوم حولهم شبهات فساد ولماذا السكوت عن بعض المسؤولين 
كثيرة في حين كان يسرح موظف لمجرد تقرير كتب به أو جراء تحقيق 

 .....الخ. تفتيشي؟
النوع الثاني من اإلجراءات هدفها المباشر تحسين الوضع المعيشي بشكل 
عاجل ووفق اإلمكانيات والموارد المتاحة، وهي يمكن أن تسد جزءا من الحاجة 

الي إذا ما قطعت يد الفساد عنها، وأحسن استثمارها في ظل الظرف الح
 واستخدامها...
هناك ضرورة إلعادة النظر بآليات التدخل الحكومي في السوق،  فمثالا...

وتصويب عملها وتخليصها من ممارسات الفساد لتحدث األثر االيجابي 
 المرتقب...

ت كما اوهناك ضرورة أيضاا للسير فعالا بمشروع فرض ضريبة على الثرو 
 هو الحال في معظم دول العالم.

وهناك ضرورة لتسهيل تدفق السلع والمواد بين المحافظات والمناطق من 
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 دون أي عوائق أو نفقات غير منظورة...
وهناك ضرورة للتعامل مع المستثمر المحلي كمنقذ في هذه المرحلة، 

وبوتيرة  ،للعمل من جديد بحيث ُيلبى في كل ما يطلب لتعود ماكينة اإلنتاج
 .....الخأسرع

المواطن ينتظر خطوات ملموسة من قبل مؤسسات الدولة ليدعمها 
ويساندها، فهو يعلم متى يكون الحصار سبباا في معاناته، ومتى يكون التعثر 
الداخلي في إدارة الملف االقتصادي والخدمي سبباا في شقائه...المواطن بات 

 يعرف كل شيء.
 المشهد بنسختها اإللكترونية.... زاويتي األسبوعية في مجلة

http://almashhadonline.com/article/5f9c21b0a47c2 

 

التجارة الداخلية تصادق على حل شركة أبراج سورية التي كانت  - 17
 ستبني أعلى برجين في منطقة البرامكة بدمشق

صادقت وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك على قرار الهيئة العامة 
غير العادية لشركة أبراج سورية المساهمة المغفلة الخاصة، و الذي تقرر فيه 

فقد تم تعيين السيد ثائر اللحام   2944و بموجب قرار الوزارة رقم  حل الشركة
مصفي للشركة، و تم تفويضه بكامل الصالحيات الالزمة للتصفية بما في 

كما يحق  هاذلك تحريك الحسابات المصرفية و سحب األموال و إيداع
للمصفي بيع موجودات الشركة من حصص و أسهم في شركات أخرى و بيع 
عقاراتها و المنقوالت بها إن وجدت، عل ان يقدم تقرير ربع سنوي عن أعمال 

 أشهر 6التصفية للهيئة العامة و دعوتها لالنعقاد كل 
أن شركة سورية القابضة  2018و أعلنت وزارة السياحة في كانون اول 
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ت العمل في مشروع أبراج سورية في منطقة البرامكة بعد توقف لسنوات باشر 
نتيجة األزمة، مع تأكيد الشركة على التزامها ببرنامج زمني للتنفيذ، و لكن 
استمر التوقف بالعمل ما أدى لفسخ العقد مع الشركة من قبل محافظة دمشق 

 صاحبة أرض المشروع
طابق و البرج  60بإرتفاع  و مشروع أبراج سورية هو عبارة عن برجين

و الذي  ²م 33000الثاني أقل قليالا من البرج األول و تبلغ مساحة األرض 
 :كان من المفترض أن يتضمن عدد من المنشآت الخدمية و الترفيهية و هي

  أبنية مكتبية إدارية مبنية خصيصاا و مجهزة بشكل متكامل بأحدث
 التقنيات لضمان راحة العاملين فيها

  من سوية خمس نجوم بإدارة عالمية مع فعالياته المتممة، يقدم فندق
لزواره أفضل الخدمات و يلبي حاجات المسافرين بغرض العمل أو 
السياحة و االستجمام، كما يحتوي الفندق على مركز مؤتمرات مهيأ 

 بأحدث التجهيزات باإلضافة إلى شقق فندقية
 لتجاريةمركز تسوق يتضمن مجموعة متنوعة من المحالت ا 
  مطاعم و مقاهي تلبي مختلف األذواق ألبناء المدينة و زوارها و ذلك

 من خالل تقديم أصناف طعام محلية و عالمية في أجواء معاصرة
 مركز تسلية و دور سينما متطورة تقدم إلى زوارها أحدث األفالم 
  مواقف سيارات تحت األرض تؤمن مكاناا سهالا لدخول و خروج

 السيارات
 منقول
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 .… بيان الحكومة المالي تحت قبة البرلمان - 18

 :الخبير السوري
بدأ مجلس الشعب في جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية األولى 
للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة 

لدولة لالبيان المالي للحكومة حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة 
وحددت اعتمادات مشروع قانون الموازنة العامة للدولة  .2021للسنة المالية 
مليار ليرة سورية وقدرت  8500بمبلغ إجمالي قدره  2021للسنة المالية 

مليار ليرة بينما قدرت اعتمادات  7000اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ قدره 
 .مليار ليرة 1500العمليات االستثمارية بو 

كما حددت االعتمادات المرصودة للرواتب واألجور والتعويضات بمبلغ 
مليار  3500مليار ليرة واعتمادات الدعم االجتماعي بمبلغ قدره  1018قدره 

مليار ليرة سورية  50ليرة سورية والصندوق الوطني للمعونة االجتماعية بمبلغ 
 ق التمويني والخميرةمليار ليرة والدقي 50وصندوق دعم االنتاج الزراعي بمبلغ 

مليار ليرة والطاقة  2700مليار ليرة والمشتقات النفطية بو  700بمبلغ 
 .مليار ليرة 1800الكهربائية بو 

وفي مستهل الجلسة قدم وزير المالية الدكتور كنان ياغي ملخصا عن 
 2021البيان المالي للحكومة حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 

نه يعكس اإلطار العام لخطة الحكومة المالية لتمويل عملية التنمية من مبينا أ
خالل االستثمار األمثل للموارد المتاحة وتأمين متطلبات إعادة اإلعمار 
واإلنتاج والتخفيف من اآلثار السلبية الالزمة على المستوى المعيشي 

 .للمواطنين وخاصة بعد زيادة التحديات على االقتصاد الوطني
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ار الوزير ياغي إلى أن من أهم ما تمت مراعاته في مشروع موازنة وأش
عادة هيكلة االنفاق العام وتحديد  2021عام  آليات تحفيز االقتصاد الوطني وا 

المكامن المتاحة لزيادة االيرادات وتخفيض النفقات وصيانة موارد الدولة 
صمود مات الوتحسين جودة الخدمات االساسية المقدمة للمواطنين وتعزيز مقو 

والسعي الى تحسين الوضع المعيشي وتوفير السلع االساسية واستقرار اسعارها 
 .ودعم المنشآت الصناعية والزراعية الصغيرة والمتوسطة

وفي مداخالتهم حول مشروع قانون الموازنة والبيان المالي دعا عدد من 
لموازنة ا أعضاء المجلس الى إزالة األسباب التي تؤدي الى حدوث التضخم في

العامة للدولة والعمل بشكل حقيقي على رفع مستوى الرواتب واألجور وتحسين 
 .الواقع المعيشي والتلبية الفورية الحتياجات المواطنين

وطالب عدد من األعضاء بالعمل على تعديل النظام الضريبي ومكافحة 
عادة در  سة آليات االتهرب الضريبي وتوحيد القوانين الضريبية في قانون واحد وا 

إيصال الدعم الوارد بالموازنة لمستحقيه والنظر في إمكانية توزيعه نقدا على 
المواطنين وزيادة الدعم المقدم للمسرحين وذوي الشهداء والجرحى وال سيما 

 .تأمين السكن وفرص العمل لهم واالهتمام أكثر بالخدمات الصحية المقدمة
يسهم في التوجه نحو ورأى بعض األعضاء أن مشروع الموازنة ال 

االقتصاد المنتج في ظل تدني القدرة الشرائية للمواطنين متسائلين عن مصادر 
تمويل الموازنة الجديدة نظرا لقيام الحكومة بزيادة االعتمادين الجاري 
واالستثماري فيها مطالبين بضبط االنفاق العام وتنفيذ المشاريع الخدمية 

 .واالقتصادية ذات األولوية القصوى
 http://syrianexpert.net/?p=54304 ..تشرين
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استبدال ثالثة أشخاص؛ أعاد للخزينة مليارات اللّيرات الضائعة  - 19
 كتهّرب ضريبّي ! 

 االكتفاء باإلعفاء من دون محاسبة ليس حاّلا ! 
 جريدة تشرين :

خالل فترة قصيرة على إحداث تغييرات إدارية في بنية جهاز االستعالم 
في وزارة المالية، تم تنظيم عشرات ضبوط التهرب الضريبي والتي الضريبي 

 طالت منشآت مخالفة في مقدمتها بعض المشافي الخاصة.
فقد قامت عناصر الضابطة التابعة لجهاز االستعالم الضريبي في وزارة 
المالي بحملة مكثفة ضد المنشآت المخالفة، وذلك خالل فترة قصيرة ال تتجاوز 

اللها تنظيم عدد كبير من ضبوط التهرب الضريبي بحق منشآت يوماا تم خ 15
مليار ليرة، ما يدل على تراخي  20أخفت أرقام عمل سجلت ما يزيد على 

وقصور في عمل عناصر الجهاز قبل إحداث التغييرات اإلدارية المذكورة 
والتي طالت مدير مديرية االستعالم في الوزارة ورئيسي قسمي االستعالم في 

 ي دمشق وريفها.ماليت
أن جهاز االستعالم الضريبي بدأ العمل مؤخراا « تشرين»وتشير معطيات 

ضمن برنامج عمل مكثف بناءا على توجيهات وزير المالية بهذا الخصوص 
مستهدفاا منشآت لم تكن تفصح عن أعمالها بما تملي عليها القوانين الضريبية، 

 ي المكلفين.حيث إن تلك المنشآت مصنفة بفئتي كبار ومتوسط
التي  فإن ضبوط التهرب« تشرين»وحسب المعطيات التي حصلت عليها 

ُنظمت طالت بالدرجة األولى بعض المشافي الخاصة المعروفة، إذ سجلت 
 12أرقام عملها التي لم ُتصرح بها إلى الدوائر المالية المعنية ما ال يقل عن 

أخرى ومنشآت  مليار ليرة، مع استمرار حملة الجهاز باستهداف مشاف  
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 اقتصادية تمارس أنشطة متنوعة.
ُيشار إلى أن وزير المالية كنان ياغي كان قد بدأ أولى تغييراته بعد تسلمه 
مهامه الوزارية بجهاز االستعالم الضريبي، إذ كلف غيث عبود بإدارة مديرية 
 االستعالم الضريبي في الوزارة، وقاسم زهوة رئيساا لقسم االستعالم في مديرية
 مالية دمشق وأمجد معال رئيساا لقسم االستعالم في مديرية مالية ريف دمشق.

 * تشرين.
 

 (102حديث األربعاء االقتصادي رقم ) - 20

 )إستراتيجية عمل القطاع الخاص لما بعد األزمة(
 دوماا هناك تساؤالت عديدة مطروحة ومن األهمية مناقشتها:

 ماذا بعد األزمة؟ -
 االقتصاد السوري؟ما هو شكل وهوية  -
 ما هو دور القطاع الخاص في بناء مستقبل االقتصاد السوري؟ -
ما هي رؤية القطاع الخاص للمرحلة المستقبلية في سورية الجديدة  -

 والمتجددة؟
 ما هي اإلستراتيجيات المطروحة؟. -
 ما هي خطط العمل؟. -
 ما هي األهداف البعيدة والقصيرة األمد؟. -
ت المطلوب اعتمادها على المستوى المالي والنقدي ما هي السياسا -

 والتجاري والصناعي؟.
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ما هي البرامج المطلوبة وما هي المشاريع المقترحة لدعم هذه  -
 البرامج؟.

 ما هو دور االتحادات والمنظمات الداعمة لألعمال؟. -
 الفرصة الجديدة: -األزمة

س كما عد األزمة ليباختصار جديد نموذج االقتصاد السوري في فترة ما ب
قبله وهذا النموذج هو السبيل لتوحيد مصالح السوريين ومستقبلهم في أتون 

 العمل واإلنتاج والربحية.
وبغض النظر عن التسميات )فإن االقتصاد السوري يجب أن يكون من 
تاحة  وجهة نظر قطاع األعمال اقتصاد تنموي تنافسي يعتمد على التشاركية وا 

 اص ليكون الحامل األساسي للتنمية(.المجال للقطاع الخ
لم يعد بعد األزمة مقبوالا وجود أنظمة ضعيفة في قيادة وتوجيه العمل 

 االقتصادي.
 ولم يعد مقبوالا استمرار تشريعات معقدة وغير مشجعة للعمل االقتصادي.
ولم يعد مقبوالا استمرار مشاريع تجارية أو صناعية أو خدمية أو زراعية 

 قيم المضافة بالشكل الذي يتناسب مع االستثمارات الموّظفة فيها.غير موّلدة لل
لقد أتاحت األزمة التي مّرت بها سورية فرصة ذهبية إلعادة النظر بجميع 
عادة االعمار لتكون  التشريعات واألنظمة وتراتبية مشاريع البنية التحتية وا 

رات المبادرافعة حقيقية للتنمية المتوازنة والعادلة والتي تمنح أصحاب 
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصاا متساوية مع أصحاب المشاريع 

 الكبرى للمساهمة في الناتج المحلي.
ويمكن التأكيد أن القطاع الخاص قطاع وطني وشريك أساسي في عملية 
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 التنمية االقتصادية واالجتماعية.
مة ظوالمطلوب توفير جو العمل المالئم له من حيث التشريعات  واألن

 والبيئة الحاضنة ليستطيع خلق أقصى ما يمكن من القيم المضافة.
أما الرؤية المستقبلية للقطاع الخاص لما بعد األزمة فيمكن عرض بعض 

 جوانبها بما يلي:
قطاع اقتصادي ديناميكي تنافسي منظم ويتمتع بحرية الحركة في  .1

 السوقين المحلية والخارجية وفق قوانين العرض والطلب.
 -صناعية –الدخول في جميع المشروعات والفعاليات  ... تجارية  .2
سكان بغض النظر عن نوعها ومكانها وتوزعها  –زراعية  صحة وتعليم ونقل وا 

ومرجعيتها مادامت تتوافر لها عناصر الجدوى االقتصادي والمنفعة 
 االجتماعية.

ن م لهذه المشروعات حيز كبير ضمن برنامج األولويات المستهدفة .3
قبل الحكومة لما بعد األزمة، ويتم ترجمة األولويات باألكثر مردودية واألسرع 

 تنفيذاا واألكثر توظيفاا.
 مشروعات تتحقق فيها جميع سالسل القيمة. .4
 اعتماد المشروعات الصغيرة في مجاالت تتناسب وخصائصها. .5
لعام ااعتماد صيغة الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها لالكتتاب  .6

لتمويل المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية وضمان استمرارية الشركات 
 العائلية.
منح المنظمات الداعمة لألعمال من غرف واتحادات ألدوار أكثر  .7

ي مبادرات ف -حيوية في مجال تطوير المجتمع المحلي )التدريب المهني
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بسوق  مخرجات التعليمربط  -خلق فرص عمل -مجال الصحة والتعليم والبيئة
 العمل(.
تهيئة الظروف لعودة المحتوى االبتكاري للمنتجات والخدمات  .8

 المحلية.
تشجيع الشركات الخاصة على تأمين عمل الئق للشباب والنساء  .9

وتقديم خدمات اجتماعية غير مفروضة قانوناا عبر حوافز ضريبية ونقاط 
 .امتياز في المناقصات والمشتريات الحكومية

 اعتماد رؤية جديدة للقطاعات االقتصادية كالتالي: .10
قطاع التجارة الخارجية: قطاع تنموي بجناحية التصديري واالستيرادي  .1

يعتمد في قراراته على حاجات االقتصاد التنموي ومتطلبات حركة الطلب 
 والعرض وتوازن السوق وتأمين شروط المنافسة العادلة.

ة: قطاع خدمي يتم فيه تشجيع جميع األعمال قطاع التجارة الداخلي .2
الصغيرة التجارية والخدمية بحيث تكون قوانين السوق وحركة العرض والطلب 
األساس في تأمين إنسياب السلع في األسواق المحلية ومنع حدوث حاالت 
اختناق أو احتكار مع ضمان اإلعالن عن السعر وتوضيح المواصفات والحد 

 لتموينية التقليدية وتحديد هوامش الربح.من أساليب الرقابة ا
القطاع الصناعي: قطاع متنوع يعتمد على توليد القيم المضافة وخلق  .3

الميزات التنافسية للسلع المحلية من ناحية السعر والجودة والبيئة المشجعة 
للعمل وتأمين متطلبات نجاح صناعة بدائل المستوردات، ويكون للقطاع 

 في المشاريع المعتمدة. الخاص الدور األكبر
القطاع الزراعي: قطاع حامل وحاضن للتنمية يعتمد على تحويل  .4
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المزايا النسبية للمنتجات الزراعية )النباتية والحيوانية(. إلى مزايا تنافسية في 
األسواق الخارجية مع تسهيل دخول القطاع الخاص في شركات مساهمة 

 تسويقية لإلنتاج والتسويق الزراعي.
القطاع الخدمي: قطاع رئيسي تنافسي غير هامشي من خالله يتم  .5

 -الشحن -ضمان نجاح األعمال اإلنتاجية والتجارية من ناحية )الترويج
 المعارض(. -التأمين -التمويل -الخدمات -النقل

 كتبه: د. عامر خربوطلي  .4/11/2020دمشق في 
 فيسبوك        العيادة االقتصادية السورية
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -خامساا 
بعد إصدار السعودية أول عملة بوليمر.. ما الذي يميزها عن 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  في أستراليا، لما توفره 1988
 .ستخدامها للطاقةالعمرية وكفاءة ا

سنوات حول  3وتظهر دراسة أجراها بنك إنجلترا المركزي على مدى 
تأثير التحول من استخدام النقود الورقية المصنوعة من القطن والكتان، أن 
البالستيك يعد البديل المناسب للعمالت، حيث تفوقت مادة البوليمر على 

ض بين أنها تساهم في خفالعمالت الورقية في جميع الفئات والمراحل، إذ ت
، فضالا عن خفض االحتياجات ٪32احتماالت االحتباس الحرارى بنسبة 

 .مقارنة بالنقود الورقية ٪30األساسية من الطاقة بنسبة 
أضعاف  2.5إضافة إلى ذلك، تمتد دورة النقود المصنوعة من البوليمر بو

ورقية، نة بالنقود اللخفة وزن نقود البوليمر مقار  دورة النقود الورقية. ونظراا 
 .يعتبر حملها وتوزيعها أسهل على البيئة
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تعّرفوا في اإلنفوغرافيك أعاله إلى أهم مزايا العمالت النقدية المصنوعة 
 .من البوليمر

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