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

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

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

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

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

 اسمه من القائمة البريدية.ليتم حذف 
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 االقتصاد العالمي:  –أواًل 
تصنيفات البنك الدولي الجديدة للبلدان حسب مستوى الدخل:  - 1
2020-2021 

 07/01/2020|، ةندى حماد، عمر سراج الدين
منخفضة الدخل،  -يصنف البنك الدولي بلدان العالم إلى أربع مجموعات

الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان 
 1متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل. يتم تحديث هذه التصنيفات في 

فرد من إجمالي الدخل يوليو/تموز من كل عام، وتقدر على أساس نصيب ال
في احتساب  طريقة أطلس القومي بالسعر الحالي للدوالر األميركي )باستخدام

 .(2019أسعار الصرف( في العام السابق ) في هذه الحالة عام 
 :تتغير التصنيفات لسببين اثنين، هما كالتالي

في كل بلد، تؤثر عوامل مثل النمو االقتصادي والتضخم وأسعار الصرف 
ونمو السكان على نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي. كما يمكن أن 
يؤثر تنقيح أساليب الحسابات القومية والبيانات على نصيب الفرد من إجمالي 

. يمكن االطالع على أحدث البيانات عن نصيب الفرد من الدخل القومي
 .هنا 2019إجمالي الدخل القومي لسنة 

للحفاظ على ثبات حدود تصنيف الدخل بالقيمة الحقيقية، تعدل 
التصنيفات سنويا لمواكبة التضخم. ويتم استخدام مخفض حقوق السحب 

خاصة، وهو المتوسط المرجح لمخفضات إجمالي الناتج المحلي للصين ال
واليابان والمملكة المتحدة والواليات المتحدة ومنطقة اليورو. هذا العام، تحركت 

https://blogs.worldbank.org/ar/team/umar-serajuddin
https://blogs.worldbank.org/ar/team/nada-hamadeh
https://blogs.worldbank.org/ar/team/nada-hamadeh
https://blogs.worldbank.org/ar/team/nada-hamadeh
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/77933-what-is-the-world-bank-atlas-method
http://wdi.worldbank.org/table/WV.1
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هذه الحدود إلى أعلى تماشيا مع مقياس التضخم. والحدود الجديدة )التي 
قومي بالسعر تجري المقارنة بينها وبين نصيب الفرد من إجمالي الدخل ال
 :الحالي للدوالر األمريكي محسوبا بطريقة أطلس( هي كالتالي

 التغيرات في التصنيف
الجدول أدناه يتضمن البلدان العشرة التي ستنتقل إلى مجموعة أخرى. 
من الضروري التأكيد على أن تصنيفات البنك الدولي للدخل تستخدم إجمالي 

.( ومن 2019في هذه الحالة الدخل القومي الخاص بالعام الماضي )وهو 
هنا فإن أرقام إجمالي الناتج القومي المستخدمة في تصنيفات هذا العام لم 

 .تعكس بعد آثار جائحة كورونا
وأدى تنقيح الحسابات القومية دورا مهما في إعادة تصنيف كل من بنين 
وناورو وتنزانيا إلى شرائح أعلى. بالنسبة للسودان، تمت مراجعة سلسلة 

نتيجة التغيرات التي دخلت  2019-2018لي الدخل القومي لعامي إجما
على أسعار الصرف. فقد خفض تصنيف نصيب الفرد من إجمالي الدخل 

دوالر المنشور سابقا  1560دوالرا نزوال من  840إلى  2018القومي لعام 
)والمدرج في الجدول.( وكانت الجزائر وإندونيسيا وموريشوس ونيبال 

 .مانيا قريبة للغاية للحدود الخاصة بكل منها العام الماضيوسريالنكا ورو 
 المزيد من المعلومات

يتوفر المزيد من المعلومات األكثر تفصياًل حول كيفية تصنيف البنك 
قائمة كاملة  صفحة شرائح البلدان والقروض وتتضمن .هنا الدولي للبلدان

باالقتصادات المصنفة حسب الدخل والمنطقة وحالة اإلقراض، إلى جانب 
ث مجموعات اإلقراض روابط لتصنيفات السنوات السابقة. وتم أيضا تحدي

)المؤسسة الدولية للتنمية، اإلقراض المختلط، البنك الدولي لإلنشاء والتعمير(. 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378834-how-does-the-world-bank-classify-countries
http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups
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وتشمل جداول التصنيف جميع أعضاء البنك الدولي، باإلضافة إلى جميع 
ألف نسمة. إن مصطلح  30االقتصادات األخرى التي يزيد تعداد سكانها عن 

ال يعني ضمنًا االستقالل  -ح االقتصاد المستخَدم بالتبادل مع مصطل -البلد 
السياسي، بل يشير إلى أي إقليم تقوم السلطات فيه باإلبالغ عن إحصاءات 

 .اجتماعية أو اقتصادية منفصلة بشأنه
نصيب الفرد  و، إجمالي الدخل القومي وتتوفر اآلن بيانات فيما يخص

إجمالي الناتج المحلى  و إجمالي الناتج المحلي و من إجمالي الدخل القومي
دليل البيانات  في 2019لسنة  عدد السكان و على أساس تعادل القوة الشرائية

 ذه تقديرات أولية وقد يتم تنقيحها. للبنك الدولي. الحظ أن ه المفتوحة
https://blogs.worldbank.org/ar/opendata/new-world-bank-country-

classifications-income-level-2020-2021 

 
ماذا تعنى الحرب التجارية بين أمريكا والصين وانعكاساتها على  - 2

 اقتصاد العالم؟
  2019مايو  13اإلثنين، ، أحمد يعقوب  

حرب التجارية بين الواليات المتحدة األمريكية والصين، أكبر اقتصادين ال
فى العالم، تتصاعد بين الحين واآلخر لتهدد استقرار االقتصاد العالمى، وتؤثر 
على معدل النمو للتجارة الدولية ومعدالت التصنيع وتدفقات رؤوس األموال 

 .واالستثمار األجنبى المباشر
فرض رسوم جمركية بين دولتين أو أكثر بهدف  والحرب التجارية تعنى 

تحقيق منافع اقتصادية، وحماية الصناعة الوطنية ورفع معدل التصدير، 
 .وفرض الهيمنة االقتصادية

http://databank.worldbank.org/data/download/GNI.xls
http://databank.worldbank.org/data/download/GNIPC.xls
http://databank.worldbank.org/data/download/GNIPC.xls
http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.xls
http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.xls
http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.xls
http://databank.worldbank.org/data/download/GDP_PPP.xls
http://databank.worldbank.org/data/download/GDP_PPP.xls
http://databank.worldbank.org/data/download/GDP_PPP.xls
http://databank.worldbank.org/data/download/GDP_PPP.xls
http://databank.worldbank.org/data/download/POP.xls
http://datacatalog.worldbank.org/
http://datacatalog.worldbank.org/
http://datacatalog.worldbank.org/
http://datacatalog.worldbank.org/
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 19ويبلغ حجم الناتج المحلى اإلجمالى للواليات المتحدة األمريكية نحو  
للصين نحو دوالر فى حين يبلغ حجم الناتج المحلى  –ألف مليار  –تريليون 

 .تريليون دوالر، واألخير يحقق نمًوا متسارًعا خالل السنوات األخيرة 12
وقالت الصين إنها ستفرض رسوًما على قائمة من الواردات األمريكية،  

% على نحو 25و 5مليار دوالر، بنسبة تتراوح بين  60وهى سلع بقيمة 
، وذلك رًدا 2019يونيو  1منتج أمريكى، وستدخل حيز التنفيذ فى  5000

على إجراء سابق من قبل "واشنطن" بفرض رسوم جمركية على المنتجات 
 .مليار دوالر 200% وبقيمة تصل لـ10الصينية بنسبة تصل لـ

 3الصين تمتلك أكبر احتياطى من النقد األجنبى فى العالم، بأكثر من 
ر مليا 78.525تريليونات دوالر، وقيمة احتياطيات "بكين" من الذهب تسجل 

 .دوالر، مما يجعلها أبرز الدول المؤثرة فى القرار االقتصادى العالمى
  

وتصاعد نفوذ الصين فى االقتصاد العالمى مع إطالق مباردة الحزام 
والطريق وتنامى حجم وتأثير شركات صينية كبرى يمثل مصدر قلق للواليات 

 .المتحدة األمريكية
% عام 2.9لعالمى إلى من المتوقع أن ينخفض معدل نمو االقتصاد ا 

%، بسبب ارتفاع مخاطر التوترات التجارية وتراجع 3من نسبة  2019
 .معدالت التجارة والتصنيع على الصعيد العالمى

وتؤثر الحرب التجارية على المستثمرين حول العالم، مما يدفع مؤشرات  
تقبل أسواق المال والبورصات الكبرى إلى التراجع جراء حالة عدم اليقين من مس

 .االقتصاد العالمى
ويمثل االستثمار فى الذهب مالًذا آمًنا، للمستثمرين فى أوقات األزمات  
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الدولية وفى الحربو التجارية حيث تنخفض مخاطر االستثمار به مقارنة 
 .بالعمالت وأدوات االستثمار األخرى فى البورصات

وأن يتم  ومن المتوقع أن تستمر الحرب التجارية بين أمريكا والصين، 
فرض رسوم جمركية أخرى بشكل متبادل، فى إطار حرب فرض السيطرة 

 .على االقتصاد العالمى
تؤثر الحرب التجارية على معدالت النمو والبطالة وأرباح الشركات فى  

العديد من االقتصاديات المرتبطة بالدول المتصارعة تجارًيا مما يرفع من 
 .قتصاديات الناشئة حول العالمالتحديات االقتصادية التى تواجه اال

 https://www.youm7.com/story/2019/5/13/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-
%D8%AA%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-
%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%87%D
8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4240085 

 
قبل أن تدخل غمار االستثمار في العمالت الرقمية.. كل ما تحتاج  - 3

 معرفته عنها
ات كبرى على خط العمالت الرقمية، يجعلنا أمام نتائج دخول دول وشرك

 مختلفة تقلب موازين النظام النقدي العالمي

 |18/2/2021 عبد الحافظ الصاوي  
هناك عدد كبير من العمالت الرقمية أشهرها بتكوين وإيثريوم وريبل 

 )شترستوك(
في عالم تحكمه قواعد العولمة، وتنقل وسائل التواصل االجتماعي فيه 

https://www.aljazeera.net/author/%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d9%88%d9%8a
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همسات وتصريحات الكبار من رموز مجتمع األعمال والشركات الكبرى، 
، (Bitcoin) "كوينتوجهت األنظار بشكل كبير للعمالت الرقمية، وخاصة "البت

حيث ارتفع سعرها بشكل جنوني، بعد تغريدات ألحد رجال األعمال، أو إعالن 
 ."مليار دوالر في "البتكوين 1.5إحدى الشركات الكبرى، أنها استثمرت نحو 

ومنذ أن تجاوز سعر بتكوين ألف دوالر، واستمرار المضاربات على هذه 
لف دوالر قبل أن تتراجع أ 58العملة صعودا وهبوطا حتى تجاوزت سقف 

 53( وهبطت إلى أقل من 2021فبراير/شباط  22عن هذا المستوى )بتاريخ 
ألف دوالر، واألسئلة واالستفسارات ال تتوقف عن ماهية هذه العمالت وكيفية 

 .تداولها
وفي هذه السطور، نحاول تسليط الضوء على هذه العمالت، وما تثيره 

ت الدول، والوضع بالنسبة لألفراد، وما تمثله من أمور تتعلق بطبيعة اقتصاديا
من مخاطر عليهم، وما موقف النظام النقدي واالقتصادي العالمي منها، وهل 

 ستحل محل النقود التقليدية في األجلين القصير والمتوسط؟
وبطبيعة الحال، كون العالم يشهد معاملة جديدة، فسوف تستمر األسئلة 

مقبلة، وهنا نحاول اإلجابة عن بعض األسئلة حولها بكثافة خالل الفترة ال
المتعلقة بالعمالت الرقمية، لعلنا نقدم لكم عبر هذه اإلجابات ما يلبي حاجاتكم 

 .من معلومات حولها
 ما العمالت الرقمية؟

العمالت الرقمية هي نتاج الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، وتم ميالدها 
هي العملة األولى في عالم العمالت  ، وكانت "البتكوين"،2009بنجاح عام 

 .الرقمية
ويتم إصدار العمالت الرقمية، بصورة غير مركزية، من خالل خوارزميات 
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 .رياضية عن طريق برامج الكمبيوتر
وتطور العمل بهذه العمالت على مدار العقد الماضي، حيث نظمت 

 "تشين عمليات تداولها، وضبط الرقابة عليها، من خالل دفتر عام "البلوك
(Blockchain)يرصد عمليات التبادل ومعرفة كل حساب ،. 

وتكون هذه البيانات متاحة لكل المتعاملين من خالل كلمة السر واسم 
المستخدم اللذين يتم الحصول عليهما للمتعامل على الشبكة، وتعد فئة 
المعّدنين هي عصب سوق العمالت الرقمية، ألن أفرادها هم من يقومون 

 .عمالت، أو ما يمكن أن نطلق عليه ُمصدري العمالت الرقميةبتكوين ال
وإن كانت البتكوين هي العملة األولى التي تم إصدارها بين العمالت 
الرقمية، فإن هناك عددا كبيرا من العمالت الرقمية، وإن لم تحظ بزخم 

، (Ethereum) البتكوين، ومن هذه العمالت على سبيل المثال: إيثريوم
 ، فضال عن نيو(Litecoin) ، واليتكوين(NEM) ، ونيم(Ripple) وريبل

(NEO)وداش ، (Dash)وغير ذلك ،. 

 
 هل تمثل العمالت الرقمية حالة انتشار؟

ما تزال العمالت الرقمية، عملة أو سوق صفوة الصفوة، فالتعامل بها ما 
يزال في مجال المضاربات بشكل كبير، بينما استخدامها كنقود، ووسيلة 

دل، يحتاج إلى وقت كبير، ألنه حتى اآلن التعامل بها كنظير أجر مثال للتبا
ما يزال محدودا، كما أن الدول التي سمحت بها كوسيلة للدفع عن المشتريات 
أو غيرها ما زالت محدودة، وثمة محاولة لتوسعة السوق الخاصة بالعمالت 

هي أداة الدفع  الرقمية، لذلك وجدنا البعض يطالب بأن تكون العمالت الرقمية
 .للتعامالت على اإلنترنت
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ولكن ثمة قيودا تفرضها بعض الدول على تداول العمالت الرقمية، ليس 
من قبيل التجريم، ولكن من أجل أن يكون لها عملتها االفتراضية الخاصة 
بها، كما هي الحال في الهند والصين، كما أن ثمة حديثا عن أن كبرى 

وغيرها في طريقها إلصدار عمالت  (facebook) "الشركات مثل "فيسبوك
 .رقمية خاصة بها

 لماذا يتوجه الجميع للعمالت الرقمية؟
يمكننا تصنيف المتعاملين في العمالت الرقمية، إلى عدة مجموعات، 
فهناك الدول والحكومات، فمن الدول من قبل التعامل بهذه العمالت من أجل 

وتشجيع البنوك المركزية على  السيطرة عليها، ومعرفة حجم التعامل بها،
السيطرة عليها، وهناك دول أخرى ال تملك المقومات الفنية التي تمكنها من 
السيطرة على التعامل بهذه العمالت، فلجأت إلى منع التعامل بها، بل وتجريم 

 .ذلك
وهناك دول أخرى، وجدتها فرصة للتخلص من سيطرة النظام النقدي 

لدوالر، وعلى رأس هذه الدول الصين، وبقية الدول العالمي، بقيادة أميركا وا
المتضررة من السياسات االقتصادية والنقدية األميركية، وبخاصة بعد األزمة 

 .2008المالية العالمية في عام 
وثمة توجه من قبل بعض األفراد، ولكنه غير منظم، ويعكس فقط رغبة 

الت للقادرين على لدى هؤالء األفراد، يدعون لتشجيع التعامل بهذه العم
استيعاب تكنولوجيتها والتعامل بها، من أجل كسر االحتكار األميركي، ويرون 
أن كسر هيبة الدوالر ووجود بديل ال يخضع لسيطرة الدول، بال شك سوف 
يؤدي إلى انهيار أميركا، أو على األقل زوال سلطانها القائم على ظلم الكثير 

 .من الدول ونهب ثرواتها
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لتقسيمات السابقة التوجهات األيديولوجية، أو مصالح الدول، وقد تعكس ا
ولكن هناك فئات أخرى، وبخاصة من قبل المؤسسات واألفراد، تبحث عن 
الربح، خاصة أن العمالت الرقمية سوق جديد، وعادة األسواق الجديدة أن 

 .روادها األوائل يجنون أرباحا طائلة، لذلك يسعى البعض لينال هذه الميزة
حظ أن الشباب هم الفئة األكثر إقباال في التعامل على هذه العمالت، ويال

بسبب معرفتهم الجيدة بالتكنولوجيا، ومن جهة أخرى، رغبتهم في الربح السريع 
 .لتلبية حاجاتهم والتطلع لحياة أفضل، والحصول على وسائل الراحة والمتعة

ت الرقمية البتكوين هي العملة األولى التي تم إصدارها في العمال
 )رويترز(

 هل تهدد هذه العمالت االقتصاد الحقيقي )اإلنتاجي والخدمي(؟
ما قبل ميالد العمالت الرقمية وشيوعها، كان االقتصاد العالمي، يعاني 
من ارتفاع معدالت التعامل في االقتصاد المالي والنقدي )البورصات، وشراء 

االقتصاد الحقيقي )اإلنتاجي الديون، والمضاربات( بشكل مبالغ فيه، عن قيمة 
، تمت الدعوة 2008والخدمي(، ولذلك عقب األزمة المالية العالمية في عام 

إلى إعادة النظر في قضية التمويل عبر آلية الديون، واستبدال آلية المشاركة 
بها، إليجاد حالة من االستقرار، ولكي تعكس المعامالت المالية والنقدية 

 .دي الحقيقيحقيقية األداء االقتصا
وتشير األرقام المنشورة بوسائل اإلعالم المختلفة، إلى أن قيمة سوق 

مليار دوالر إلى نحو التريليون دوالر  900العمالت الرقمية تتراوح ما بين 
% من قيمة الناتج المحلي 1.13في أحسن التقديرات، وهو ما يمثل نسبة 

 .تريليون دوالر 87.8والبالغ  2019العالمي في عام 
ومن جانب آخر، ستكون لهذه العمالت آثار سلبية على الواقع االقتصادي 
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لبعض الدول التي ال تمتلك نظما متقدمة تكنولوجيا للتعامل مع أصحاب هذه 
العمالت، حيث سيتم التهرب الضريبي على هذه التعامالت، كما أنها ستساعد 

إن التعامل على في خروج ودخول األموال دون رقابة البنوك المركزية، حيث 
 .هذه العمالت بيًعا وشراء سيكون عبر اإلنترنت

كما أن التعامل بهذه العمالت ليس أكثر من مضاربات، ويعني ذلك 
خروج أموال كانت لها فرصة في االستثمار الحقيقي وخلق فرص عمل، من 
أسواق تلك الدول، خاصة الدول النامية، مما يساعد في انتشار البطالة بهذه 

 .، وتراجع اقتصادها اإلنتاجي والخدميالدول
 لماذا ارتفعت أسعار العمالت الرقمية خالل الفترة الماضية؟

ال يخفى على أحد، ما يعيشه االقتصاد العالمي من مشكالت، منذ األزمة 
، وأتت جائحة كورونا لتجهز على البقية الباقية 2008المالية العالمية في عام 

و االقتصادي، وكانت النتيجة، انهيار أسواق من تعافي هش في معدالت النم
المال، وتراجع معدالت التجارة العالمية، وزيادة معدالت الركود االقتصادي، 
وارتفاع معدالت البطالة، وثمة مخاوف بنسبة كبيرة من أن يدخل االقتصاد 

 .العالمي حالة كساد
، ومن الطبيعي في ظل هذه الظروف أن تتجه األنظار إلى المضاربات

ولكن أسواق المضاربات التقليدية مرتبطة بشكل كبير باألزمة االقتصادية التي 
يعيشها العالم، فلم تعد المضاربات على النفط والذهب بالمالذ اآلمن، فكيف 
تتم المضاربات على النفط، والطلب عليه متراجع، وخزانات الدول والتجار 

هب، وهو مربوط بالدوالر، مترعة بكميات كبيرة؟ وكيف تتم المضاربة على الذ
وأحوال االقتصاد العالمي، وكذلك االقتصاد األميركي ال تُسر؟ إذا ال بد من 
سوق جديد، فكانت الفرصة هي العمالت االفتراضية، وساعد في التوجه إليها 
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 .التدفق المعلوماتي واإلعالمي المثير للربح السريع
 ما المخاطر األمنية؟

متعلقة بالعمالت الرقمية، لخطورتها على ثمة مجموعة من المخاطر ال
الجوانب األمنية، منها أنها تعتبر مجاال خصبا لعمليات غسل األموال، فلن 
تعدم شبكات تجارة المخدرات، وتجارة الرقيق، وتجارة السالح، وغيرها من 
التجارات غير المشروعة، من أن تلجأ إلى التعامل في سوق العمالت الرقمية، 

عيد عن أعين رقابة البنوك والمؤسسات المالية، لكي تقوم كمجال رحب وب
لذلك سيكون انتشار التعامل  .بعمليات غسل أو تبييض لما لديها من ثروة

بالعمالت الرقمية، عبئا جديدا على األجهزة األمنية، وخاصة في البلدان التي 
تعاني من ارتفاع معدالت الجريمة، وممارسات غسل األموال، كما سيكون 

ن السهل على عصابات المافيا البحث عن فرص لها في هذه السوق، م
 .لتمويل عملياتها بعيدا عن أعين البنوك وأجهزة األمن

 هل من قوانين منظمة للعمالت الرقمية؟
حتى اآلن ال توجد قوانين منظمة للتعامل في العمالت الرقمية، ال من 

 .لتي تقع في هذا السوق حيث طبيعة البيع أو الشراء، أو تجريم المخالفات ا
ومن الطبيعي ألي تعامالت بشرية، أن تقع مخالفات، وعمليات نصب، 
أو عدم وفاء بسداد االلتزامات، ولكن حينما تكثر مثل هذه المخالفات، ستجد 
دول نفسها مضطرة إلصدار قوانين منظمة لعملها، وخاصة في الدول التي 

 .سمحت بتداولها والتعامل بها
ستكون مجرد وقت، وبعد إصدار أول تجربة لقانون العمالت  ولكن المسألة

الرقمية، ستقوم بقية الدول باالستفادة منه، وسوف يكون دورها مجرد الحذف 
أو اإلضافة أو التعديل، ولكن حالة النجاح التي تشهدها العمالت الرقمية، 
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 .ربما دفع إلى إصدار قانون موحد على مستوى العالم
 الرقمية؟ ما مستقبل العمالت

شأن كثير من األمور تعاني مشكالت في القبول بها، وخاصة في الدول 
النامية، ولكن مع الوقت سوف تفرض العمالت الرقمية نفسها على العالم، 
وخاصة بعد أن نجحت بعض االقتصاديات الرأسمالية الكبرى في التعامل 

 .معها واحتوائها، وجعلها تحت أعين البنوك المركزية
مة بالدوالر، وهو ولعل أ كبر نقطة ضعف في العمالت الرقمية، أنها مقوَّ

ما يعني أنها لم تحظ بعد باالستقالل التام، فكون الدوالر عامال مهما في 
تقويمها وتداولها، يعني أنها مجرد أداة نقدية جديدة، سوف تضاف إلى سلة 

دول مثل ولكننا في بداية التجربة، ولعل دخول  .العمالت الدولية األخرى 
الهند والصين، وكذلك شركات كبرى في العمالت الرقمية، يجعلنا أمام نتائج 

 .مختلفة تقلب موازين النظام النقدي العالمي
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/2/18/%D9%83%D9%8A 

 
يدين الجميع وال يفلس، فما هو ومن أين … صندوق النقد الدولي - 4

 تأتي أمواله؟

   
بموجب اتفاقية دولية بعد الحرب العالمية  صندوق النقد الدولي تأسس

واشنطن، ويضم معظم دول العالم. من  الثانية، يتبع األمم المتحدة، ومقره
أهداف صندوق النقد المعلنة منع تكرار االنهيار الكبير في االقتصاد العالمي، 
وتحقيق االستقرار االقتصادي. وهكذا يتدخل إلنقاذ اقتصاد البلد بتقديم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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 .القروض، واإلشراف على السياسات االقتصادية، وتبادل الخبرات
نهيار؟ ال تقلق فصندوق النقد جاهز للتدخل، هل يواجه اقتصاد بلدك اال

 :ولكن
هنالك مجموعة من الشروط هي ثمن تقديم المساعدة، منها: بيع مؤسسات 
في القطاع العام، خفض اإلنفاق الحكومي، رفع الدعم عن السلع األساسية. 

 !…واألهم، أن ترضى الدول الكبرى على حكومة البلد المتعثر، وإال فال أموال
كلة لن تنتهي هنا فإذا لم تكن لدى الحكومة خطةٌ واقعيٌة للسداد، لكن المش

فستدخل في دوامٍة جديدة: مزيٌد من الضرائب، مزيٌد من التقشف، والكثير من 
 .الديون 

على أي حال، وبعيدًا عن المصطلحات االقتصادية المقعرة، هكذا كانت 
وصفه البعض آلية عمل صندوق النقد الدولي منذ نشأته وحتى اآلن، حتى 

المؤسسة المالية  –بأوصاف مثل: الوحش الذي يفترس الدول النامية 
 .المخادعة

 كيف يحصل على أمواله؟
يحصل صندوق النقد على أمواله من البلدان األعضاء. فتبعًا لحجم 
الحصص يتحدد عدد األصوات المخصصة لكل بلد عضو وحدود االقتراض 

حجم اقتصاد الدولة العضو من حيث  الذي يوفره له الصندوق. وكلما ازداد
الناتج وازداد اتساع تجارتها وتنوعها، ازدادت بالمثل حصتها في الصندوق. 
على سبيل المثال: الواليات المتحدة األمريكية، أكبر اقتصاد في العالم، تسهم 

% من 17.6بالنصيب األكبر في صندوق النقد الدولي حيث تبلغ حصتها 
 .إجمالي الحصص

%. 0.004يل، أصغر اقتصاد في العالم، فتسهم بحصة مقدارها أما سيش
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وقد بدأ تنفيذ ما خلصت إليه مراجعة الحصص )الحادية عشرة( في يناير 
، فازدادت الحصص في صندوق النقد الدولي )ألول مرة منذ عام 1999
مليار وحدة حقوق سحب خاصة  212% تقريبًا لتبلغ 45( بمقدار 1990

 .والر أمريكي(مليار د 290)حوالي 
% من اشتراكات حصصها بحقوق السحب الخاصة 25وتدفع البلدان 
 .% بعملتها الوطنية، ألغراض اإلقراض حسب الحاجة75)الذهب الورقي( و

https://sp-
today.com/news/6805#:~:text=%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84%20%D8%B5%D9%86%D8

%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%20%D8%B9%D9%84
%D9%89%20%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87,%D8%A7%D8%B2%D8%A
F%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%20%
D8%AD%D8%B5%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8

%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82. 

 
 تجارية األمريكية الصينيةحقيقة الحرب ال - 5

 بقلم سفير جمهورية الصين الشعبية
مازالت بركات وأفراح  الكريم  رمضان انقضاء شهر  رغم مرور أيام على

يطيب  و جميع أرجاء المعمورة، في عيد الفطر المبارك تخيم على المسلمين
أتقدم نيابة عن سفارة جمهورية الصين  المقام أن في هذا لي

إلى الشعب  وأجمل التحيات وأطيب التمنيات   التهانئ بأحرّ  الشعبية
 الموريتاني الصديق.

إن رمضان بالنسبة ألصدقائنا المسلمين هو شهر كبح 
وصقل الروح ،واالرتقاء الذاتي الذي يساعد  وترويض النفس،   الشهوات،

هذا  على التأقلم مع الظروف الخارجية الصعبة ومواجهة التحديات الكامنة ،
يجعلني أكن االحترام العميق لألمتين  لم  في مدارج الكمال من االرتقاءالنوع 



  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 18ــ 

إلى  من زاوية أخرى  فحسب، بل ألهمني أيًضا النظر العربية واإلسالمية
بين الصين والواليات المتحدة   في اآلونة األخيرة المتصاعدة الحرب التجارية

الحكومة الحرب التي هي بمثابة إختبار لمدى إستجابة  األمريكية.
لمواجهة التحديات   و الشركات الصينية  والشعب الصيني، الصينية،

 الخارجية المفاجئة.
شعار"أمريكا  فمنذ تولي اإلدارة األمريكية الحالية الحكم وهي ترفع

الملكية  وحقوق  التجاري، في الميزان العجز و تتخذ من  أوال"،
ثارة االحتكاكات التجارية كذريعة واهية إل األمريكي القومي واألمن الفكرية،

أقوالها  بين صارخا تناقضا ً  أمريكا وقد أظهرت مع الصين وشركاتها،
متزايدة على الجانب  ما فتئت ُتمارس ضغوطاً  و  مرارا وتكرارا، وأفعالها

لم تنتظر نتيجة المفاوضات التجارية الثنائية وكانت  بل إن أمريكا  الصيني 
% على واردات صينية  25% إلى 10كية من المبادرة إلى رفع الرسوم الجمر 

وقبل أيام قامت باإلعداد لفرض رسوم على سلع  مليار دوالر، 200بقيمة 
مليار دوالر مشعلة بذلك شرارة أكبر حرب تجارية  300صينية إضافية بقيمة 

هذا باإلضافة إلى استخدام أمريكا كل قوتها  في تاريخ االقتصاد العالمي،
وذلك دون  شركة هواوي الصينية الخاصة،كدولة لتشويه سمعة 

وتنتهك  و أمريكا بإجراءاتها هذه تخالف أبسط قواعد السوق، مقنعة، أدلة أي
و  وتضرب نموذجا حقيقيا على فرض الهيمنة األحادية، قواعد التجارة الدولة،
 عجلة التاريخ إلى الوراء. و محاولة يائسة منها إلعادة البلطجة االقتصادية،

(1) 
سنة على إقامة  40: الصين ال تريد حربا تجارية مع أمريكا، فبعد -أوال

العالقات الدبلوماسية بين البلدين تضاعف حجم المبادالت التجارة الثنائية 
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مرة، وقد شهد البلدين اندماجا اقتصاديا عميقا، و ترابطا تجاريا  300أكثر من 
 سة.وثيقا، وهوماعاد عليهما وعلى الشعبين بمصالح جمة ملمو 

هذا االرتباط االقتصادي والتجاري المتداخل يجعل من نشوب نزاعات  
تجارية بين الجانبين أمرا طبيعيا، كما يجعل من السعي إلى تقليص النزاعات، 
وحل المشاكل، وتوسيع المصالح المشتركة على أساس االحترام المتبادل 

ظ سويا على عالقات والمساواة والمنفعة المتبادلة، والوفاء بالتعهدات، والحاف
الثنائي، والحفاظ على نمو مستقر لالقتصاد  التعاون االقتصادي التجاري 

أضهرت الصين كامل صدقها  وتحقيًقا لهذه الغاية  العالمي مهمة البلدين،
 11وحرصها فقد أرسلت منذ العام الماضي وفوًدا رفيعة المستوى وأجرت 

  .جارية مع أمريكاجولة متتالية من المفاوضات االقتصادية والت
 (2) 

لقناعتها بأنها و  : الصين ال ترغب في خوض الحرب التجارية -ثانيا
تأزيم  توتر أو وأي ، العالم في أكبر قوتين اقتصاديتين  أمريكا تشكالن

يؤثر مباشرة على المصالح الجوهرية لشعبي البلدين كما يؤثر على  بينهما
الجانب األمريكي لهذه الحرب  استقرار وازدهار االقتصاد العالمي، وشن

إلى حل للنزاعات التجارية  التجارية ضد الصين اليصب في مصلحة التوصل 
 يضّر بالبلدين على حد السواء، وهناك أكثر من دليل على ذلك. القائمة، و

أولها: وحسب بيانات الجانب األمريكي ستزيد الحرب التجارية من نفقات  
مليون دوالر أمريكي سنويا،  800مليار و 68 المستهلكين األمريكيين بحوالي

وستقضي على مئات اآلالف من فرص العمل في المجتمع األمريكي، مما 
سيضر بشكل شديد بمصالح طبقة العمال والفالحين، والمستهلكين بشكل عام 
في أمريكا هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم تساهم الحرب التجارية في 
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% خالل 10.4بين البلدين بل زاد بحوالي  جاري الت في الميزان العجز تقليص
و في اآلونة األخيرة أصدرت عدة نقابات أمريكية بيانات  السنة المنصرمة،

 رفض فرض رسوم جمركية أمريكية ضد الصين.
التجارة العالمية  وثانيها أن الحرب التجارية قد أضرت كثيرا بأنظمة

مة التجارة العالمية والهيئات المتعددة، وظلت الصين تلتزم بصرامة بقواعد منظ
الدولية ذات الصلة األخرى في إطار تعاونها االقتصادي والتجاري مع دول 
العالم المختلفة، وتحرك أمريكا من جانب واحد يضر كثيرا بمصداقية هذه 

للهيمنة  الهيئات وقواعدها، وفي الحقيقة الصين ليست هي الضحية الوحيدة
األمريكية بل إن جميع االقتصادات الرئيسية  ديةو البلطجة االقتصا األحادية،

فكل  العالمية تقريبا قد عانت من التهديدات والعقوبات المفروضة من أمريكا، 
من يعترض على أمريكا يعاقب، وعقوباتها ال تقتصر على المجال التجاري 

 واالقتصادي فقط بل قد تطال مجاالت أخرى.
تعافي االقتصاد  تلقي بظاللها على أما ثالثها فقد بدأت الحرب التجارية 

العالمي، وقد خفضت منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي مؤخرا 
من توقعاتهما حيال نمو االقتصاد العالمي خالل السنة الجارية، وذلك بفعل 
االحتكاكات التجارية بين الصين وأمريكا، وقد تراجعت أسعار األسهم للعديد 

جيا العالية في األوروبا بعد إعالن الجانب األمريكي من شركات التكنولو 
الصينية، وفي الوقت  هواوي  شركة إلى التكنولوجيااألمريكية تصدير منع

األفارقة عن قلقهم حيال تداعيات   االقتصاديين من المحللين نفسه عبر العديد
تباطؤ وتيرة تعافي االقتصاد العالمي، مما سيؤثر سلبيا  هذه الحرب على 

ى الصادرات اإلفريقية من المواد الخام، واستقرار أسعار صرف عل
لذا فإن مصلحة البلدين تكمن في تعزيز  ؛ المحلية لهذه الدول العمالت 
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فال تؤدي إال إلى  الصراع تأجيج تعاونهما أما مواصلة
 بمصالح البلدين. الضرر  إلحاق
 (3) 

دولة  الصين ال تخاف من خوض هذه الحرب، وهي ليست : -ثالثا
ضعيفة ولم و لن تخضع ألي ضغوط خارجية، ولن تبقى مكتوفة األيدي أمام 
أي اعتداء سافر يطالها و يطال مصالحها الجوهرية الذاتية، واالقتصاد 
الصيني يتمتع بصالبة قوية في مواجهة التهديدات والضغوط الخارجية، وقد 

ات والواردات، شهدت الصين في العام الماضي زيادة معتبرة في حجم الصادر 
والتحسين المستمر لهيكلة االقتصاد الصيني، وقد بلغ معدل النمو االقتصادي 

% متجاوزا التوقعات، وجاعال من 6.4للنصف األول من السنة الجارية 
الصين الدولة الوحيدة التي رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته حيال نمو 

 اقتصادها خالل هذا العام.
ة والعزيمة والقدرة على الدفاع عن حقوقها المشروعة والصين تملك الثق

والصمود أمام كل المخاطر والصدمات الخارجية، وضمان نمومستقر 
القتصادها، كما ستتخذ التدابير الالزمة إذا استدعى األمر للدفاع حتى 

قوة، وال توجد أي قوة يمكنها أن توقف خطوات  من بكل ما أوتيت  النهاية
نهضة  ثابتة على طريق تحقيق حلمها العظيم فياألمة الصينية ال

 الصينية. األمة
مليار وثالثمائة مليون  التي يلغ عدد سكانها أكثر من إن الصين    

قد أحرزت في سنوات قليلة على طريق التنمية الشاملة ما حققه الغرب  نسمة
خالل قرون، وهذه اإلنجازات ليست إطالقا ولن تكون قطعا نتيجة للسطو 

لكنها بكل تأكيد نتيجة للقيادة الحكيمة للحزب الشيوعي  ثروات اآلخرين على 
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الصيني، ونتيجة لسلوك درب نظام االشتراكية ذات الخصائص الصينية، 
ونتيجة التباع سياسات اإلصالح واالنفتاح، و نتيجة أيضا للحكمة الصينية 

 العريقة، وعرق جبين الشعب الصيني الكادح.
العلمية والتكنولوجية للصين باستمرار جاء نتيجة  الرفع من القوة  إن 

القدرة  من مما عزز تزايد االستثمار في البحث العلمي والتقني، لالعتماد على
االبتكارية والتنافسية، وكذلك بتوفير الدعم المالي للشركات العاملة في مجال 

وحقوق األسرار التجارية  نتيجة "لسرقة التكنولوجيا الفائقة، وليس إطالقا 
كانت ميزانية البحث  2018وخالل  كما يتوهم البعض، "الملكية الفكرية

مليار دوالر أمريكي  300)حوالي  تريليونين يوان صيني  العلمي تناهز حوالي
يتجاوز منطقة  اإلنفاق من تريليونات أوقية ( ، وهو مستوى  10أو 

بعدد كل ما يتعلق  تربعت الصين على عرش العالم في  وقد  اليورو،
وعدد تراخيص الملكية الفكرية  وعدد طلبات براءات االختراع، الباحثين،
و نحن نعتقد أن هذه هي األسرار الحقيقية وراء تحقيق الصين  الصادرة،

 للمعجزة التنموية.
لنأخذ شركة هواوي على سبيل المثال، يشكل عدد العاملين في مجال  

مجموع عمالها على ألف موظف  180% من 45البحث والتطوير حوالي 
٪ من إيرادات مبيعاتها في 15المستوى العالمي، وتستثمر الشركة حوالي 

مليار دوالر أمريكي  20-10البحث والتطوير، وتخطط مستقبال الستثمار 
وتتقدم هواوي في مجال تقنيات االتصاالت على  سنوًيا في البحث والتطوير،

 نتاج عمليات السرقة؟ هذا لأيعقل أن يكون ك منافسيها بسنتين على األقل،
وتحافظ شركة هواوي على تعاون جيد مع 

دولة حول  170ومنظمات المجتمع في أكثر من  والمؤسسات، الحكومات،
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 نتاج عمليات السرقة؟ هذا أيعقل أن يكون كل العالم،
وظلت تقدم األجهزة وخدمات  2002دخلت هواوي السوق الموريتاني سنة 

ة لشركائها المحليين، وتشارك بنشاط في بناء البنية االتصاالت العالية الجود
في المقابل  التحتية، وتدريب الموظفين المحليين، وقد خلقت فرص عمل كثيرة 

أيعقل أن يكون  لم نشاهد أي وجود لشركات االتصالت األمريكية،
 نتاج عمليات السرقة؟  أيضا هذا

يز التعاون كانت الصين وستظل تقدم مساهمتها الهائلة في تعز     
األطراف، وعن النظام  االقتصادي والتجاري العالمي، وتدافع عن تعددية

التجاري المتعدد األطراف، وتدفع بعجلة تحقيق تحرير وتسهيل التجارة 
واالستثمار في العالم ، كما ستظل توفر دعما صادقا، وغير أناني للدول 

القتصادي والتجاري مع النامية والفقيرة، وتسعى إلى توسيع وتعميق التعاون ا
 مختلف دول العالم على أساس المنفعة المتبادلة والفوز المشترك.

وقد طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ تصوره "لمجتمع المصير 
النزوع  في ظل المشترك" للبشرية، ومبادرة "الحزام والطريق"

وهو ما  وسياسات الحمائية التجارية التي تشتاح العالم اليوم، األحادية، نحو
وتحسين  لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، بات يعرف بالخطة صينية

المجتمع  من استجابة إيجابية هذه الخطة تلقت الحوكمة العالمية، وقد
 الدولي.

وعلى النقيض من ذلك سعت أمريكا في السنوات األخيرة إلى االنسحاب 
 العالميالنظام  بدأت تهدم بيديها و االتفاقيات الدولية، من

والحرب التجارية  المؤسسات الدولية المتعددة األطراف، وتخرب بنته، الذي
بين الصين و أمريكا التي تبدو في ظاهرها نزاًعا اقتصادًيا تجارًيا ثنائًيا، في 
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وتمس  الحقيقة جوهرها قضية كبرى تتعلق بمستقبل مسار التنمية العالمية،
صين لم تلمس الكعكة األمريكية لكن لمعظم دول العالم، وال المصالح الذاتية

 تخلت عن كعكتها من تلقاء نفسها. أمريكا
يستطيع أن  شخص غير متحيز وأي برهان، إلى الحقيقة ال تحتاج إن 

من يبني السالم العالمي ومن يدمره ؟ من يساهم  يحكم من تلقاء نفسه على 
ظ على النظام من يحاف في التنمية العالمية و من يضع العقابات في طريقها؟ 

ومن هو الصديق للدول النامية الفقيرة ومن هو  الدولي ومن يقوض أركانه ؟ 
   خصمها؟ 

شريكان  وهما إفريقيا وخالل مسيرتها التنموية تحتاج إلى الصين،
و لطالما دعمت كل من الصين وموريتانيا بعضهما البعض في  طبيعيان،

سبتمبر من العام الماضي  وفي القضايا الجوهرية ذات االهتمام المشترك،
للصين للمشاركة في  الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الرئيس وخالل زيارة

التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن بناء  تم  منتدى التعاون الصيني اإلفريقي
 مبادرة "الحزام والطريق" لتحديد مسار تطور العالقات الثنائية بين البلدين.

ء انتخابات رئاسية نتمنى لهذه االنتخابات نجاًحا موريتانيا على وشك إجرا
طويل األمد لموريتانيا، ونحترم خيار  باهرا، كما نتمنى االستقرارالدائم واألمن

مختلف  الشعب الموريتاني المستقل، ونحن على استعداد لتعزيز التعاون مع
المزيد من التنمية  األوساط الموريتانية، ومساعدة موريتانيا على تحقيق

، مما يدفع عالقات الصداقة والتعاون  االقتصادية واالجتماعية والتقدم
 الصينية الموريتانية إلى أعلى مستوى خدمة للبلدين والشعبين.

نرحب أيضا بالجانب الموريتاني للمشاركة بفعالية في بناء الحزام    
على والطريق الذى يتخذ من التشاور، والتعاون، وتقاسم المنفعة مبدئا، ويركز 
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تنسيق السياسات، وترابط البنية التحتية، وتبادل التجارة، وتداول رأس المال، 
وتفاهم الشعوب ويهدف إلى بناء مجتمع المصير المشترك بين الصين والدول 

لتعزيز  اإلفريقية والعربية، والصمود أمام القطبية األحادية، والحمائية التجارية
وحماية المصالح المشتركة   عالمي،التنمية المستدامة وصحية لالقتصاد ال

 الزدهار وتنمية البشرية.
http://mr.china-embassy.org/fra/xwdt/t1672054.htm 

 
الصين تطيح بأمريكا كأكبر موطن لفاحشي الثراء في العالم بإنجاز  - 6

 غير مسبوق 
© AFP 2021 / STR  02.03.2021 

مقومة ثروتهم بالدوالر كان واحد من كل اثنين من المليارديرات الجدد ال
في العام الماضي، يتخذ من الصين موطنا له، وهي أول دولة تخرج من حالة 

 .2020اإلغالق الوبائي، واالقتصاد الرئيسي الوحيد الذي توسع نما في 
وبذلك تجاوزت الصين، الواليات المتحدة، لتصبح أول دولة لديها أكثر 

 1058رواتهم بالدوالر، وتحديدا من كبار رجال األعمال المقومة ث 1000من 
، وفًقا في الواليات المتحدة مليارديرا 696مليارديرا، العام الماضي، مقارنة بـ

 .2021لقائمة "هورون" للثروة العالمية لعام 
كبار رجال األعمال الجدد على مستوى العالم، قالت  من 610ومن بين 

في الواليات المتحدة،  95شخصا كانوا في الصين، مقارنة بـ 318هورون إن 
يناير/ كانون الثاني، حسبما  15بناء على تقييمات استمرت حتى 

 "ساوث تشاينا مورنينغ بوست". صحيفة نقلت
هورون قال روبرت هوغويرف، كبير الباحثين ورئيس مجلس إدارة شركة "

https://arabic.sputniknews.com/business/202102281048237103-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%81%D9%87-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/
https://www.scmp.com/business/money/wealth/article/3123716/china-overtakes-us-most-dollar-billionaires-2020-stock-market
https://arabic.sputniknews.com/business/202010201046908508-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D9%81%D9%88%D9%86-15-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85/
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" الصينية: "لم يشهد العالم مطلقا هذا القدر من الثروة الذي تم تكوينه ريبورت
 في عام واحد فقط، أكثر بكثير مما كان متوقعا لعام شهد الجائحة".

وأردف بالقول: "ازدهار أسواق األسهم، مدفوعا جزئيا بالتيسير الكمي 
رخيصة(، وانتعاش )سياسات للبنوك المركزية تهدف إلى توفير السيولة ال

عمليات اإلدراج الجديدة )إدراج أسهم الشركات في البورصة(، جعل الصين 
 من أصحاب المليارات أسبوعيا على مدار العام الماضي". 8تضيف 

على هذا الكوكب أكثر ثراء بشكل جماعي في عام  أغنى األفراد أصبح
بينما كان العالم غارقا في ركود اقتصادي غير مسبوق ناجم عن أسوأ  2020

% األغنى من 0.01أزمة صحية عامة منذ عقود، مع تضخم الثروة فئة الـ
 تريليون دوالر أمريكي. 14.7% لتصل إلى 32السكان بنسبة 

مدن في العالم التي بها أعلى كثافة  10من أفضل  6كان لدى الصين 
من المليارديرات، مع احتالل بكين قمة الترتيب للعام السادس على التوالي 

 من فاحشي الثراء. 145باعتبارها موطنا لـ 
مليارديرا، متفوقة على نيويورك  113وجاءت شنغهاي في المركز الثاني بـ

مليارديرا، خلف شنتشن  82س بـ، واحتلت هونج كونج المركز الخام112بـ
 مليارديرات. 105

https://arabic.sputniknews.com/business/202103021048259919-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%AD-
%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-
%D9%83%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%86-
%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AD%D8%B4%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-
%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-
%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82/ 

 

https://arabic.sputniknews.com/business/202010201046908508-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D9%81%D9%88%D9%86-15-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85/
https://arabic.sputniknews.com/russia/202102241048203049-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9/
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 جه اقتصاد بالدهملياردير أمريكي يكشف عن أكبر خطر يوا - 7

© AFP 2021 / ZACH GIBSON 25.02.2021  
قال الملياردير األمريكي ديفيد روبنشتاين، المؤسس المشارك لمجموعة 
"كاراليل" لالستثمار، اليوم الخميس، إنه يعتقد أن الخطر االقتصادي األكبر 
على الواليات المتحدة ليس سوق األسهم الذي أصبحت بعض التقييمات فيه 

 .فعة للغاية، وإنما البطالةمرت
"سي إن بي سي": "أعتقد أن سوق األسهم  شبكة وأضاف في مقابلة مع

فيد ال يزال يثقل ليس مشكلتنا األكبر. أكبر مشكلة نواجهها اآلن هي أن كو 
كاهل االقتصاد، وحتى نخرج من ذلك ونعود إلى وضع أقرب إلى التوظيف 

 الكامل، فإن االقتصاد لن يكون عادال حقا للجميع".
جاءت تعليقات روبنشتاين، بعد يوم واحد من تصريحات نائب رئيس 
شركة "بيركشاير هاثاواي"، تشارلي مونغر، عن مخاوف جدية بشأن النشاط 

 كان يراه في سوق األسهم، محذرا من فقاعة محتملة.الذي 
عاما بأنه "مستثمر  97وصف روبنشتاين، مونجر، البالغ من العمر 

المع"، مضيفا أنه يتفق مع بعض ما قاله، مضيفا: "ال شك أن هناك بعض 
التكهنات في بعض مناطق السوق"، معربا عن مخاوفه بشأن الشركات التي 

 لدوالرات وليس لديها إيرادات.تقدر قيمتها بمليارات ا
 وتابع:

قد يتكهن الشباب بشراء بعض األسهم التي ربما ال ينبغي عليهم شرائها. 
 .األشخاص العاطلين عن العمل حقا، المشكلة األكبر هي جميع

دخل االقتصاد األمريكي في حالة ركود منذ عام مع اشتداد جائحة كوفيد، 

https://www.cnbc.com/2021/02/25/carlyles-rubenstein-on-us-economy-stock-market-and-covid-relief.html
https://arabic.sputniknews.com/world/202102231048194497-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81/
https://arabic.sputniknews.com/world/202102231048194497-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81/
https://arabic.sputniknews.com/world/202102231048194497-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81/
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مما تسبب في اضطرابات في سالسل التوريد وأدى إلى قيود تجارية واسعة 
 النطاق تهدف إلى إبطاء انتشار الفيروس.

ل/ % في أبري15انخفض معدل البطالة بشكل كبير منذ بلغ ذروته عند 
نيسان ، وهو أعلى مستوى منذ الكساد الكبير. في يناير/ كانون الثاني، 

 %.6.3وظيفة وانخفض معدل البطالة إلى  49000أضاف االقتصاد 
مجلس االحتياطي  ومع ذلك، أكد روبنشتاين وآخرين مثل رئيس

جيروم باول، أن سوق العمل يكافح أكثر مما يوحي به المعدل  الفيدرالي
 الرئيسي.

ل باول في وقت سابق من هذا الشهر إنه "تم التقليل من شأنه )المعدل( قا
% ربما ألخطاء التصنيف 10بشكل كبير"، مضيفا أنه سيكون أقرب إلى 

 التي واجهتها وزارة العمل أثناء الوباء.
https://arabic.sputniknews.com/business/202102251048213178-

%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B1-
%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-

%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-
%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87/ 

 
 
 
 
 
 
 

https://arabic.sputniknews.com/business/202102241048204398-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://arabic.sputniknews.com/business/202102241048204398-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/
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 لعالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية:االقتصاد ا -ثانيًا 
- The World Economy in English and Polish: 
- Gospodarka światowa w języku angielskim i polskim: 
8 - More international cooperation needed to better 

protect consumers 
15 March 2021 

 
© AS Photo Project 
Countries are urged to step up efforts to safeguard consumers’ 

health, safety and economic interests amid the pandemic. 
As the impact of the COVID-19 pandemic on consumers’ lives 

intensifies, so does the need for international cooperation to protect 
them. 

Consumers have faced a shortage of essential goods and 
services, hoarding, new forms of misleading advertisements and 
other deceptive commercial practices seeking undue advantages in 
these challenging times, all in a ubiquitous digital environment. 

Consumers’ health, safety and economic interests are ever 
more at risk. Stakeholders focused on how best to safeguard them 
as the world marked this year’s World Consumers Rights Day on 
15 March. 

“The COVID pandemic has highlighted the need for more 
international cooperation to better protect consumers, especially for 
product safety and for online purchases,” said UNCTAD Acting 
Secretary-General Isabelle Durant during the European Consumer 

https://european-consumer-summit-2021.b2match.io/
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Summit 2021 held online to mark the day. 
UNCTAD’s World Consumer Protection Map shows that 60% 

of the countries that provided data for it have no experience in 
cross-border cooperation. When it happens, it’s mainly among 
developed countries. 

Recent UNCTAD research identifies some of the hurdles that 
stand in the way: lack of applicable laws and jurisdiction for 
consumer relations, lack of legal powers by consumer protection 
agencies and language barriers. 

Also, there are too few regional frameworks that specifically 
address cross-border cooperation, especially for developing 
countries. 

Digital, safe and sustainable 
“The global nature of the pandemic translates into global risks 

to consumer welfare. Cross-border and international cooperation is 
the only way to ensure we keep an open global economy in which 
consumers are protected,” said Pedro Siza Vieira, Portugal’s 
minister of state for the economy and digital transition. 

Three substantive issues are at the core of international 
cooperation in consumer protection today: e-commerce, product 
safety and sustainable consumption. 

An UNCTAD survey of consumers in nine countries, conducted 
in October 2020, found that around 50% of them shopped online 
more after COVID-19 broke out, with a similar increase in their 
other digital activities. 

Consumers can access products from foreign providers online 

https://european-consumer-summit-2021.b2match.io/
https://unctadwcpm.org/
https://unctad.org/system/files/official-document/ser-rp-2020d13_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/dtlstictinf2020d1_en.pdf
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and are therefore prone to cross-border unfair commercial 
practices. The safety of consumer products therefore has an 
international dimension. 

UNCTAD member states recently adopted 
a recommendation urging countries “to raise awareness among 
consumers on the risks to their physical safety posed by unsafe 
products, especially when engaging in cross-border online 
transactions.” 

In recent years, sustainable consumption, key to achieving the 
UN Sustainable Development Goals, has grown in relevance in 
international discussions and consensus-building for policymaking. 

Consumer protection is increasingly understood to be larger 
than protecting “shoppers’ rights” and considered to be critical to 
broader policymaking. 

Time to step up action to protect consumers 
“The common understanding now needs to be translated into 

decisive, stepped-up action to increase consumer protection, 
leaving no one behind,” said Teresa Moreira, UNCTAD's head of 
competition and consumer policies. 

“International trade still allows known unsafe products to be 
distributed across borders,” she said. Also, consumers are still 
missing a common minimum standard for effective online dispute 
resolution irrespective of their place of residence, she added. 

Besides, laws are not yet effectively enforced against cross-
border unfair commercial practices, and unsustainable consumption 
patterns are still widespread. 

https://unctad.org/system/files/official-document/ditccplpmisc2021d1_en.pdf
https://sdgs.un.org/goals
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But efforts to better protect consumers are growing from 
strength to strength. 

The European Union (EU) has just launched a new consumer 
agenda that includes a focus on consumer protection in the global 
context. 

“The commission is committed to international cooperation on 
consumer protection,” said Didier Reynders, the EU’s 
commissioner for justice and consumers. “And this includes 
engaging with the United Nations to agree on new international 
standards.” 

International cooperation in consumer protection is only feasible 
when effective national laws, policies and institutions are in place. 

“The African Continental Free Trade Area is an ideal platform 
to protect African consumers at the regional level,” said Hussein 
Hassan, acting director of the department of trade and industry at 
the African Union. “We are eager to engage with other international 
partners to enhance our capacities.” 

Technical cooperation to developing countries must remain a 
priority for all actors with a stake in consumer protection. 

https://unctad.org/news/more-international-cooperation-
needed-better-protect-consumers 
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9 - USA: Kongres uchwalił ogromny pakiet do walki 
z kryzysem wart 1,9 bln dolarów 

Autor Anna Wolska | EURACTIV.pl 

  Mar 11, 2021 
Kongres USA przyjął gigantyczny pakiet antykryzysowy, źródło: 

Flickr/Republic of Korea (CC BY-SA 2.0) 
Comments Print      
Amerykańska Izba Reprezentantów zatwierdziła gigantyczny 

pakiet pomocowy. Wcześniej zrobił to Senat. Teraz ustawa, która 
przewiduje m.in. jednorazowy zasiłek dla większości Amerykanów 
wysokości 1,4 tys. dolarów czy zwiększenie ulg podatkowych na 
dzieci, czeka na podpis prezydenta. 

Za ustawą nazwaną „Amerykański Plan Ratunkowy” 
opowiedzieli się niemal wszyscy Demokraci w Izbie 
Reprezentantów, tylko jeden z nich był przeciwny. Przeciwni byli 
również wszyscy Republikanie, ale to Demokraci mają w tej izbie 
amerykańskiego parlamentu większość. 

Plan przewiduję przekazanie na głowę każdego Amerykanina 
(licząc razem z dziećmi) czeku o wartości 1,4 tys. dolarów, o ile 
roczny dochód w danym gospodarstwie domowym nie jest wyższy 
niż 150 tys. dolarów. Czteroosobowa rodzina może więc liczyć na 
wypłatę 5,6 tys. dolarów. 

Co więcej na każde dziecko poniżej 6. roku życia będzie można 
odpisać od podatku 300 dolarów miesięcznie. Jeśli dziecko jest 
starsze – będzie to 250 dolarów. O 300 dolarów miesięcznie – ale 

https://www.euractiv.pl/authors/anna-wolska/
https://www.euractiv.pl/content_providers/euractiv-pl/
https://www.euractiv.pl/section/gospodarka/news/usa-kongres-pakiet-pomocowy-walka-kryzys-ameykanski-plan-ratunkowy/#ea-comments
javascript:window.print()
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czasowo – podniesiony zostanie także zasiłek dla bezrobotnych. 
Pakiet ponad dwa razy większy niż w poprzednim kryzysie 
Ponadto pakiet przewiduje dodatkowe państwowe wydatki na 

szkolnictwo, służbę zdrowia, lokalne inicjatywy obywatelskie oraz 
produkcję i szybszą dystrybucję szczepionek. Na wsparcie działań 
samorządów lokalnych przeznaczonych zostanie 350 mld dolarów. 

Plan wart jest 1,9 bln dolarów i jest największym w powojennej 
historii USA pakietem stymulacyjnym dla gospodarki. Dla 
porównania, pakiet stworzony w 2009 r po poprzednim kryzysie 
finansowym był wart 787 mld dolarów i – jak się dziś ocenia – 
okazał się być zbyt oszczędny, aby odpowiednio szybko pobudzić 
amerykańską gospodarkę. 

Teraz, oprócz załatania dziur w budżetach samorządów czy 
wielu instytucji, nastąpi wpompowanie dużych pieniędzy prosto do 
gospodarki. Chodzi o ok. 100 mld dolarów miesięcznie do końca 
2021 r. 

 
InvestEU: Parlament Europejski przyjął program wart miliardy 

euro na inwestycje 
45 proc. małych i średnich przedsiębiorstw inwestują mniej lub 

nie inwestują wcale przez pandemię COVID-19 
Republikanie krytykują pakiet pomocowy 
Prace nad planem i wprowadzanie do niego poprawek trwały w 

ostatnich dniach niemal na okrągło. Senat przed swoim 
ostatecznym głosowaniem głosował nad poprawkami niemal całą 

https://www.euractiv.pl/section/polityka-regionalna/news/unia-europejska-investeu-rada-europy-paolo-gentiloni-polska-bruksela-plan-junckera/
https://www.euractiv.pl/section/polityka-regionalna/news/unia-europejska-investeu-rada-europy-paolo-gentiloni-polska-bruksela-plan-junckera/
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dobę bez przerwy. 
12 godzin trwało na przykład przekonywanie przez szefa 

senackiej większości Chucka Schumera reprezentującego Wirginę 
Zachodnią demokratycznego senatora Joe Manchina, który 
domagał się zmian w dofinansowaniu systemu zasiłków dla 
bezrobotnych. 

Pakiet budzi jednak poważne spory. Przede wszystkim 
krytykują go Republikanie (choć także część Demokratów), którzy 
przekonują, że jest on zbyt duży, zawiera zbyt wiele elementów i 
przez to okaże się nieefektywny i zmarnotrawi publiczne pieniądze. 

To jednak nastroje inne od tych społecznych. Sondaże 
pokazują, że za przyjęciem pakietu ratunkowego jest (według 
różnych badań) od 60 proc. do nawet 75 proc. Amerykanów. Teraz 
ustawę musi podpisać prezydent Joe Biden i będzie ona mogła 
wejść w życie. 

Comments Print      
Dziękujemy, że czytasz EURACTIV.pl. 
https://www.euractiv.pl/section/gospodarka/news/usa-

kongres-pakiet-pomocowy-walka-kryzys-ameykanski-plan-
ratunkowy/ 

 
 
 
 
 

https://www.euractiv.pl/section/gospodarka/news/usa-kongres-pakiet-pomocowy-walka-kryzys-ameykanski-plan-ratunkowy/#ea-comments
javascript:window.print()
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 االقتصادات العربية: -ثالثًا 
 السياسي والمالي والشعبوية تونس بين الفساد - 10

 توفيق المديني 

 
تتواصل أزمة النظام السياسي الحاكم في تونس فصواًل، منذ أن رفض  

الرئيس التونسي قيس سعيَّْد التعديل الوزاري األخير الذي أجراه رئيس الحكومة 
هشام المشيشي، والمأزق الدستوري الذي اتصل به، لجهة احتدام الصراع بين 

لطة التنفيذية، والذي أفضى إلى تعّطل مصالح الدولة وإلى شلل رأسي الس
 عام لكّل أجهزتها..

الوضع السياسي الذي بات يتجه للمجهول، إضافة إلى تداعياته 
االقتصادية واالجتماعية على وضع البالد الهش أساسًا، ال سيما في ضوء 

 نذ عشرة أيام.تراجع التصنيف االئتماني لتونس الذي أصدرته وكالة "موديز" م
 األزمة االقتصادية واالجتماعية هي المعضلة الحقيقية في تونس

لم يأت إعالن وكالة التصنيف االئتماني "موديز"، لتونس من عبث، حيث 
أّكدت الوكالة عن تخفيض ترقيم إصدار العملة األجنبية والعملة المحلية 

بإمكانية أن  مع اإلبقاء على آفاق سلبية، لينذر 3إلى ب  2لتونس من ب 
 -1ج أأ -تتسم المرحلة المقبلة بمزيد تخفيض الترقيم السيادي للبالد إلى 

وهو ما يعني تصنيفها في موقع عالي المخاطر بمعنى عدم القدرة على اإليفاء 
 بااللتزامات المالية.

ومن جانبه، أبرز الوزير السابق المكلف باإلصالحات الكبرى توفيق 
يف يأتي من إحدى أكبر وكاالت الترقيم السيادي في الراجحي أّن "هذا التصن
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العالم ويمّثل موقف المؤسسات الدولية وتقييمهم للوضع االقتصادي في تونس، 
 بما فيهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".

وأثار التصنيف الجديد جدالً واسعاً في األوساط التونسية، حيث قال مدير 
ية بالبنك المركزي عبد الكريم األسود: إن الترقيم عام التمويل والدفعات الخارج

السيادي السلبي لتونس له تأثير سلبي على توجه وزارة المالية، للحصول على 
ضمان قرض بمليار دوالر من إدارة الرئيس األمريكي جو بادين، وإصدار 
صكوك بالسوق الدولية في وقت الحق، كما سينتج عنه تكلفة أكثر بالنسبة 

 الخارجي.للتداين 
كما أعرب االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 
واالتحاد العام التونسي للشغل عن انشغالهما النحدار الترقيم والتصنيف 
السيادي للبالد، وأشارا في بيان مشترك إلى ما قد يترّتب عنه من تداعيات 

اتها المالية، معتبرين أّن وخيمة، من بينها عدم قدرة تونس على اإليفاء بالتزام
األزمة الراهنة قد أسهمت في هذا التخفيض، الذي ستكون كلفته عالية جدًا 

 على االقتصاد الوطني وعلى التونسيين بصفة عامة.
كما نبها إلى أّن الوضع االقتصادي واالجتماعي والمالي الراهن بلغ مرحلة 

ّل الفئات والقطاعات من خطيرة جدًا وزاد في تفاقم المصاعب التي تواجهها ك
إجراء سواء أصحاب مؤّسسات وحرفيين ومهنيين ال يزالون تحت وطأة 
انعكاسات وباء "كورونا" الذي عّمق تدهور أوضاعهم، وأّثر على مستوى 
عيشهم وعملهم. وفي األثناء، بّين عضو المكتب التنفيذي لالتحاد التونسي 

% من المؤسسات 40غربال أن  للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سليم
 % أخرى مهددة باإلفالس.40االقتصادية الصغرى أقفلت، و

ويشير المراقبون إلى أن تونس تعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ 
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، محذرين من إمكانية دخولها مرحلة اإلفالس، 1956استقاللها في العام 
مليارات  3.2بنحو خصوصًا أن العام الجاري يشهد عجزًا في ميزانية الدولة 

مليارات  6دوالر، إضافة إلى ديون خارجية مستحقة الدفع تصل إلى نحو 
 دوالر.
قد تراجع بشكل غير مسبوٍق  2020وكان النمو االقتصادي خالل سنة  
تونس   %، وفق ما كشفه المعهد الوطني لإلحصاء، إذ خسرت8.8-إلى 
% خالل 4.5بة نقاط في نسق النمو من قرا 3قرابة  2015و 2011بين 

مع خسارة قرابة  2016% خالل سنة 1إلى  2010إلى  2000الفترة من 
مليار دوالر(، كان بإمكان االقتصاد التونسي تحصيلها  14مليار دينار) 28

لو سارت االمور عادية ووفق ما كان مخططا له قبل اندالع الثورة. وهو رقم 
ي حصلت عليها يغني عن كل تعليق بل كان سيغني عن كل القروض الت

البالد في السنوات الخمس األخيرة والتي ذهبت النسبة األكبر منها في 
االستهالك ودفع األجور بعيدًا عن التنمية وبعيدًا عن الدخول في الدورة 

مليار  5االقتصادية والتنموية. كما أن التهرب الضريبي يحرم الدولة التونسية 
 والر.مليار د 2.5دينار سنويًا، أي ما يعادل 

في العقد السابق للثورة كان متوسط النمو االقتصادي في تونس 
، 2011%سنويًا، وفيما بعد وصول حركة النهضة إلى السلطة في سنة 4.5

%، ثم دخل في مسلسل 1بدأ هذا النمو يتجه نحو االنحدار إلى أقل من 
ى عوامل األرقام السلبية .و فيما يعتبر الخبراء أنَّ هذا األمر يعود جزئيًا إل

خارجية منها بطء النمو في بلدان االتحاد األوروبي بحكم تبعية االقتصاد 
التونسي لدول االتحاد األوروبي، إضافة إلى تراجع مداخيل الدولة بسبب تدنى 
إيرادات القطاع السياحي من العملة الصعبة في ظّل االنخفاض الحاّد في 
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ي عرفتها تونس في قصر باردو مداخيله، وتحديدًا بعد الهجمات اإلرهابية الت
وتأثيراتها على مردود السياحة، وأخيرًا جائحة كوفيد  2015سنة   وسوسة

 .2020منذ 19
أمَّا على صعيد العوامل الداخلية، فقد أضرت حركة االحتجاجات 

ولغاية اآلن، واإلضرابات في  2011االجتماعية التي عاشتها تونس منذ سنة 
بعجلة االقتصاد التونسي، بل أدَّت إلى تدمير جميع القطاعات االقتصادية 

اإلنتاج في صناعة الفوسفاط، األمر الذي تسبََّب في نقص موارد الدولة من 
مليار دوالر(، إذ 2.5مداخيل الفوسفات التي ُتقّدر بخمسة مليارات دينار )

تراجعت الكميات المصدرة منه في ظل تعطل اإلنتاج في الحوض المنجمي، 
، 1928الفوسفات اليوم يعادل إنتاج تونس من نفس المادة لسنة  وأصبح إنتاج

% من الحاجات 93كما تراجع إنتاج البترول والغاز، الذي كان يغطي حوالي 
 الوطنية، أهم مورد للعملة الصعبة في البالد، و تقليص إنتاج النفط والغاز.
وق كما أن السياسة العشوائية للتحرير االقتصادي واالنفتاح على الس

الرأسمالية العالمية، ألحقت ضررًا كبيرًا بالصناعات التقليدية التونسية، نظرًا 
إلغراق السوق التونسية بالسلع الرخيصة وذات النوعية الرديئة، وتزامنت مع 
انسحاب الدولة من االستثمار في القطاع الزراعي، األمر الذي قاد عملية 

راعة كالبذور واألسمدة تحرير أسعار مستلزمات اإلنتاج في قطاع الز 
واألعالف ومياه الرّي وفي المقابل تجميد أسعار أهم المنتوجات كالحبوب 

 مثال الذي يبقى لخمس سنوات متواصلة ال يتغّير..
أو من الدول   بشهادة كبار الخبراء في االقتصاد سواء من الدول العربية

تعنيه هذه الكلمة  الغربية، يعتبر النموذج االقتصادي التونسي هجينًا بكل ما
من معنى دقيق، فهو ليس نموذجًا رأسماليًا خالصًا على الطريقة الغربية 
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خاضعًا لقانون السوق، بل هو نموذج خاضع لقانون مافيا الفساد السياسي 
والمالي واإلداري المهيمنة على االقتصاد التونسي في ظل الحكومات المتعاقبة 

ما سمي بالثورة إلى ما أشبه بالعيش ، لتتحول تونس بعد 2011ما بعد سنة 
في العصور اإلقطاعية، ال في عصر العولمة الليبرالية، بسبب تفاقم المشاكل 
طويلة األمد مثل البيروقراطية، وصعوبة الحصول على التمويل، وتحول 
الفساد إلى آفة تأكل األخضر واليابس، ونمو االقتصاد الموازي الذي بلغ نسبة 

االقتصاد الرسمي، إلى جانب قطع استثمارات الدولة في %، متفوقًا على 53
البنية التحتية لتمويل الفاتورة المتزايدة ألجور القطاع العام، ال سيما بعد عملية 
التوظيف العشوائي التي قامت بها حركة النهضة حين وصلت إلى السلطة، 

 ودعم المواد الغذائية، وكذلك المساعدات للمؤسسات العمومية.
ونس اليوم في الهاوية، ال سيما بعد ما خّلفته جائحة "كورونا" من تعيش ت

أضرار على االقتصاد، بل إَنها تتجه نحو السيناريو اليوناني، لكَن اليونان قام 
مليار  87بالتضحيات الالزمة، وسانده أيضًا االتحاد األوروبي بضخ نحو 
لمساعدات يورو، ولكن تونس تواجه مصيرها وحدها على الرغم من بعض ا

من الدول األوروبية ومن صندوق النقد الدولي. وتحتاج تونس خالل 
 7.2إلى تعبئة قروض جديدة من الخارج بالعملة األجنبية بـ  2021سنة

مليارات دوالر من القروض األجنبية  5مليارات دوالر، بما في ذلك نحو 
 مليار دوالر من السوق المحلية. 2.2و

 فق"توازن الضعف" وانسداد األ
األزمة التي تعيشها تونس، هي أزمة بنيوية، أي أزمة نظام سياسي عاجز 
عن إرساء دولة الحق والقانون، وبناء الدولة الديمقراطية الوطنية التعددية 
القائمة على المؤسسات، في ظل هذه الديمقراطية الناشئة. فالمتابع للمشهد 
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و الدولة المتغيبة، السياسي التونسي، يلمس بوضوح مظاهر غياب الدولة أ
في ظل حزمة األزمات المستعصية التي تعيشها البالد، فال نجد ثقل الدولة 
التي من المفترض أن تكون دولة الكل االجتماعي، دولة كل المواطنين، وهو 
الوحيد القادر ليس بتعديل الموازين بل بقلبها لمصلحة كل ما هو منظم 

الد ودستورها. فقد أظهرت األزمة األخيرة بالقانون، وكلما يتماشى مع قوانين الب
التي تعيشها تونس أن الدولة لم تقدر بعُد على فرض هيبتها بالوجه الكافي، 
وعلى تحقيق المطالب الشعبية، فبدت ضعيفة هشة على الرغم من تركيز 

 سلطات منتخبة ودائمة ومسنودة سياسيًا.
ير مستمرة بقوة، بعد فاألزمة السياسية الناجمة عن التعديل الوزاري األخ

رفض رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد هذا التعديل الوزاري، ورفضه 
أيضًا كل الدعوات للحوار على الرغم من التدخالت والوساطات التي قادها 
االتحاد العام التونسي للشغل، وباقي المنظمات الوطنية، حيث يذهب 

زءًا من األزمة السياسية ومن المراقبون إلى القول أنَّ الرئيس سعيد أصبح ج
 التجاذبات والصراعات السياسية.

في ظل التصريحات واإلنهاك المتبادل بين رئيس الدولة التونسية قيس 
سعيد وداعميه من أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان )حركة الشعب والتيار 
الديمقراطي( وأنصاره من حزب "الشعب يريد" الذي تأسس في شهر 

، وبدأ يظهر على الساحة اإلعالمية والسياسية مؤخرًا، 2020يوليو/تموز 
ورئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من حزب النهضة الحاكم في تونس 
منذ عشر سنوات، وحلفائه من "ِاْئِتاَلِف الكرامة" السلفي اليميني المتطرف، 

 وحزب قلب تونس الذي يقبع رئيسه في السجن بتهمة شبهة فساد.
المشهد السياسي التونسي "توازن الضعف" بين قصر قرطاج  ويخيم على
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وقصر القصبة، بين الرئيس سعّيد الذي يصفه خصومه بأنَّه مصاٌب "بلوثة 
الشعبوية التي ال عقل لها"، وبين رئيس الحكومة المشيشي الذي فقد مصداقيته 
بالكامل بعد مأزق التعديل الحكومي، وما صاحبه من أزمة هيكلية عميقة، 

اليا واقتصاديا واجتماعيا، إضافة إلى الدعم الذي يتلقاه من أحزاب الفساد م
السياسي والمالي، حزب "قلب تونس"، وخاصة "حزب النهضة" حيث تواترت 
في اآلونة األخيرة تصريحات لعدد من قياداته الغاضبة، تؤكد على غياب 

ظهوره  الحوكمة والشفافية داخل الحزب وآخر هؤالء هو عماد الحمامي في
 التلفزي األخير.

فحزب النهضة يتلقى أموااًل ضخمة من أطراف إقليمية معروفة )قطر 
وتركيا(، ما جعل جزءاً كبيراً من الرأي العام التونسي واألحزاب الوطنية يهتمون 
بطرق تمويل وتسيير هذا الحزب لميزانيته الضخمة التي بقيت "تابوه" بحكم 

على المالية بصورة مطلقة، وطريقة تسييره  هيمنة رئيس الحزب راشد الغنوشي
اإلداري والمالي للحزب. فقد صدرت مؤخرًا تصريحات لبعض قيادات بارزة 
في النهضة تتحدث عن وجود مؤشرات قوية داخل الحزب حول الفساد المالي 
واإلداري، خصوصًا في عالقة ذلك بثروة رئيس الحزب راشد الغنوشي، في 

فية، وتطالب بإصالحات جوهرية وبمزيد من ترسيخ ظل غياب الحوكمة والشفا
الديمقراطية والحوكمة الرشيدة داخل الحزب، وبنقد "االنتهازية والسلوكيات 
الوصولية " ال سيما في ظل وجود قيادات نهضوية مستفيدة ماليًا من بقاء 
الغنوشي على رأس الحزب.. كما كشفت تقارير تونسية تتحدث عن عالقة 

جال األعمال الفاسدين، وهو ما جعل بعض القيادات حزب النهضة بر 
 النهضوية تتحدث عن تطبيع معلن مع الفاسدين.

كما أكََّدْت النائبة سامية عبو عن كتلة التيار الديمقراطي في البرلمان َأنَّ 
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ملف عشرات رجال األعمال ممن تمت مصادرة أموالهم تم إخضاعهم لالبتزاز 
نور الدين البحيري، وزيرًا للعدل.. كما  نهضةعندما كان القيادي في حزب ال

أَن اليوم ومع اصطفاف قيادة حزب النهضة إلى جانب نبيل القروي المودع 
بالسجن والمالحق بتهمة التهّرب الضريبي وتبييض األموال والمفرج عنه 

ماليين دوالر(، أثارت بدورها نقاط استفهام  3مليارات، )حوالي  10بكفالة الـ 
حزب النهضة بمتورطين في قضايا فساد بعد تأكيد في وقت  حول عالقة

سابق راشد الغنوشي وقضية القروي ال تزال جارية، أنَّه سيغادر السجن معززًا 
 مكّرمًا وهو ما حصل بالفعل، عندما تم اإلفراج عنه بكفالة.

  http://albylad.com/article.php?id=426272توفيق المديني  

 
ض أسعار النفط يحرمان الكويت من مشروع كورونا وانخفا - 11

 "الدبدبة" للطاقة المتجددة
إلغاء مشروع الدبدبة سيساهم في زيادة تركيز مؤسسة البترول على 

 أولوياتها للمرحلة المقبلة )معهد الكويت لألبحاث العلمية(

 28/3/2021 الكويت -نادية الدباس  
تواصل الهزة المزدوجة الناجمة عن أزمة جائحة كورونا وانخفاض أسعار 
النفط تأثيرها على اإليرادات العامة للكويت، لتنعكس هذه المرة سلبا على 

 .ة المتجددة فيهامشاريع الطاق
فقد أعلن مجلس الوزراء إلغاء مشروع إنشاء محطة "الدبدبة" لتوليد 

% من 15الكهرباء من الطاقة الشمسية ضمن خطط كانت ترمي إلى تأمين 
 .2030إجمالي حاجة البالد من الطاقة عبر مصادر متجددة بحلول 

https://www.aljazeera.net/author/%d9%86%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa
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ركيز وبينت الحكومة أن إلغاء المشروع من شأنه أن يسهم في زيادة ت
مؤسسة البترول على أولوياتها للمرحلة المقبلة، إلى جانب المحافظة على 
مكانتها في األسواق النفطية، فضال عن تخفيف العبء المالي عليها ومن ثم 

 .مضاعفة قدرتها على تمويل البرامج االستثمارية
ميغاواط ضمن المرحلة  1500كان مخططا لمشروع "الدبدبة" إنتاج 

مع "الشقايا" للطاقة المتجددة، والذي يتولى تطويره معهد الكويت الثانية من مج
 .للطاقة المتجددة بالشراكة مع وزارة الكهرباء والماء

 خطوة للوراء
اعتبر الدكتور أيمن القطان رئيس مشروع الشقايا قرار اإللغاء أمرا غير 

ى متوقع وخطوة إلى الوراء، مضيفا أن مشروع الدبدبة كان سيضع الكويت عل
خريطة اإلنجاز كسائر الدول الخليجية المجاورة، مع األخذ بعين االعتبار 

 .ميغاواط 70نجاح المرحلة األولى من مشروع الشقايا عبر إنتاج 
يرى القطان أن هبوط أسعار النفط صب  -للجزيرة نت-وضمن حديثه 

في صالح قرار لقيادات في مؤسسة البترول بعدم الدخول في مثل هذا المشروع 
% من الطاقة الكهربائية التي يستهلكها 15المتكامل، والذي كان سيوفر 

 .القطاع النفطي، واالستمرار عوضا عنه في مشاريع صغيرة متفرقة
الذي كان -وبين القطان أن الحكومة وجهت فور إلغاء مشروع "الدبدبة" 

 بعدم التوقف -2021مقررا أن تنفذه شركة البترول الوطنية في فبراير/شباط 
وتحويله إلى هيئة الشراكة التي تسمح بالدخول في عقود شراكة بين القطاعين 

 .العام والخاص لتنفيذ المشروع بدال من القطاع النفطي
وأوضح أن اللجوء للقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، دون 
تكبد خزينة الدولة أي أعباء، يمثل الحل األمثل للخروج من مأزق نقص 
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 .ة الذي تعاني منه الكويت بسبب االنخفاض في أسعار النفطالسيول
 اعالن

واعتبر القطان أن إقرار اللجنة التشريعية بمجلس األمة أخيرا إنشاء هيئة 
مستقلة لالستثمار األمثل للطاقة البديلة أمر إيجابي للغاية، وذلك بالنظر إلى 

سي الذي ال يغطي ما وصفه بالثروة الطبيعية الغنية المتمثلة بالحزام الشم
الكويت فحسب وإنما الوطن العربي برمته، مبينا أن الحاجة تفرض استغالل 

 .هذه الثروة واالستثمار فيها للحفاظ على الموارد النفطية للبالد

ميغاواط بالمرحلة  1500مشروع "الدبدبة" كان مقررا أن ينتج 
 الثانية من مجمع الشقايا للطاقة المتجددة )قنا(

 صياتحلول وتو 
لم يلق قرار إلغاء مشروع "الدبدبة" استحسان الدكتور عدنان شهاب الدين 
خبير الطاقة، والمدير العام السابق لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الذي رأى 
أن خطوة إلغاء مشروع إنشاء المحطة تقف وراءها أسباب إجرائية وربما فنية 

 .تتعلق بالمواصفات، على حد قوله
 -ضمن حديثه للجزيرة نت-اإلستراتيجية يرى شهاب الدين ومن الناحية 

أنه ال بد من إعادة طرح المناقصة بشكل سريع وأن جهات متخصصة عدة 
من القطاع الخاص في اإلقليم والعالم على استعداد لتنفيذ المشروع بمشاركة 
محلية، إذا كان السبب هو شح السيولة الحكومية لتمويله، مقابل التزام 

 .بشراء الكهرباء المتولدة من المشروع الحكومة
وألنه األمر في دائرة اختصاصه، بّين الدكتور شهاب الدين أن الحلول 
لتحقيق تطلعات الكويت إلى تأمين احتياجاتها المتزايدة من الطاقة ُقدمت 
ضمن ملف شمل عدة توصيات تم إعدادها بقيادة مؤسسة الكويت للتقدم 
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هرباء، ومعهد األبحاث العلمية، وذلك قبل أن العلمي، ووزارتي النفط والك
 .يعتمدها مجلس الوزراء

وتمثلت أهم التوصيات في اللجوء إلى الطاقة المتجددة كلما كان ذلك 
ممكنا من الناحية االقتصادية، في حين يركز الحل الثاني على ترشيد 
االستهالك، أو خفض الطلب على الطاقة من خالل إجراء تعديل على أسعار 

 .لكهرباء مع مراعاة المستهلك المتوسط والمنخفض الدخلا
ويحتاج تنفيذ ذلك إلى تعديل القوانين واللوائح المنظمة ألسعار الكهرباء، 
غير أن شهاب الدين بين أنها عادة ما تأخذ وقتا طويال بسبب التجاذبات 
التي تشهدها العالقة بين مجلس األمة والحكومة، وفي مرات أخرى عندما 

 .المجلس وتتم إعادة تشكيل الحكوماتيحل 
وطالب شهاب الدين بمنح الهيئة المستقلة لالستثمار األمثل للطاقة البديلة 

الصالحيات الالزمة للتعاقد مع  -التي أقرت اللجنة التشريعية إنشاءها-
شركات متخصصة في توليد الكهرباء، على أن تضمن في الوقت نفسه 

لدة بأسعار معقولة، وهو ما يجعل وزارة الكهرباء االستفادة من هذه الطاقة المو 
 .منظما ال مشرفا على التشغيل

الدكتور عدنان: من المجدي إيالء القطاع الخاص مسؤولية 
 إنشاء المشاريع في ظل نقص السيولة )الجزيرة(

 عوائق المشروع
وفي الوقت الذي من المتوقع فيه أن يبلغ الطلب على الطاقة الكهربائية 

، ذكر الكاتب والباحث 2030ألف ميغاواط يوميا بحلول عام  30ويت في الك
االقتصادي محمد رمضان أن مشاكل كثيرة أحاطت بمشروع "الدبدبة" منذ 
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 .بدايته
هذه المشاكل التي تمثل أولها في المجلس  -للجزيرة نت-وعدد رمضان 

الذي األعلى للبترول الذي كان له منذ البداية رأي مخالف للقطاع النفطي 
أقدم على إنشاء تلك المحطة، بحيث يتم إسنادها إلى القطاع الخاص من 
حيث تملكها وتشغيلها وتوفير الكلفة الرأسمالية لها، إال أن مؤسسة البترول 

 .غيرت موقفها وكلفت شركة البترول الوطنية بإنشاء المحطة
وبخالف البيروقراطية، فإن المشكلة الثانية تجسدت في تحذير أطلقه 
ديوان المحاسبة من االستمرار في مشروع "الدبدبة" وذلك بالنظر إلى 
مالحظات عدة تم رصدها في مجمل الدراسة التي قام بها حول المرحلة 

 .األولى من المشروع
وقال رمضان إنه تم استغالل أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط، 

روع، حيث إن الجدوى وبالتالي قلة السيولة، ليكون الوقت المناسب إللغاء المش
لم تتوقع انخفاض أسعار النفط إلى  2016االقتصادية التي ُقدمت عام 

 الجزيرة : المصدر  .المستويات الحالية
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/3/28/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%

86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-
%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-

%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86 
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 مليارات دوالر من "صندوق النقد" قبل يوليو 4مصر تترقب  - 12
في المئة من الناتج  6.6الموازنة العامة الجديدة تتضمن عجزًا يشكل 

 المحلي اإلجمالي
  2021أبريل  27الثالثاء  صحافي محمود عبده 
 سنوات فقط )أ ف ب( 5مليار دوالر خالل  20مصر نحو  اقترضت

مليارات دوالر من صندوق النقد الدولي  4تترقب القاهرة الحصول على 
س التنفيذي للصندوق قبل يوليو )تموز( المقبل بعد تعديالت يجريها المجل

الشهر المقبل على نظام وحدات السحب الخاص به. وقال رئيس لجنة الخطة 
والموازنة في مجلس النواب المصري فخري الفقي إن مشروع الموازنة العامة 
الجديد، الذي سيناقشه مجلس النواب بعد شهر رمضان الحالي تمهيدًا إلقراره 

في  6.6تضمن عجزًا كّليًا يمثل نحو في األول من يوليو )تموز( المقبل، ي
 في المئة في العام الحالي. 7.8المئة من الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة بـ

 مليار دوالر لتدبير الفجوة 30مصر بحاجة لـ
الفقي "اندبندنت عربية"، بأن قيمة العجز أو الفجوة التمويلية تعادل  وأفاد

مليار دوالر أميركي(،  30جنيه ) مليار 475في مشروع الموازنة الجديدة نحو 
يونيو )حزيران(  30هبوطاً من عجز في موازنة العام الحالي التي ستنتهي في 

وأشار إلى أن الحكومة  مليار دوالر(. 32.2مليارات جنيه ) 506المقبل بقيمة 
المصرية تدّبر الفجوة التمويلية عبر وسيلتين رئيستين: األولى طرح أدوات 

في المئة  80كانت أذونًا أو سندات الخزانة لتغطي نحو  دين حكومية سواء
من العجز، بينما تدّبر بقية قيمة العجز عبر طرح سندات دولية أو االقتراض 

في المئة من العجز  20من مؤسسات التمويل الدولية، مؤكدًا أن نسبة الـ
 مليارات دوالر، تحصل الحكومة عليه عبر االقتراض 6الكلي للموازنة يوازي 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/19051
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/19051
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/19051
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 خارجيًا سواء بطرح سندات دولية أو عبر المؤسسات الدولية.
وكشف الفقي عن أن مصر قد : مليارات دوالر 4مصر تحصل على 

مليارات دوالر من صندوق النقد الدولي قبل حلول يوليو  4تحصل على نحو 
المقبل، موضحًا أن الحكومة المصرية ستتلّقى المبلغ عبر طريقتين، األولى 

مليار  1.6لشريحة األخيرة من قرض التمويل السريع بقيمة حصولها على ا
، إذ وافق على 2020دوالر بعد إبرام اتفاق مع الصندوق لمدة عام في يوليو 

مليار دوالر وحصلت القاهرة على الشريحة األولى منه بقيمة  5.2منحها 
 مليار دوالر بعد إتمام 1.6ملياري دوالر بعد إبرام االتفاق، ثم حصلت على 

 1.6المراجعة األولى مع مطلع العام الحالي لتتبّقى الشريحة األخيرة بقيمة 
مليار دوالر، تحصل عليها الحكومة المصرية بعد إتمام المراجعة األخيرة 
نهاية يونيو المقبل على أن يدخل في حسابات البنك المركزي في يوليو 

 المقبل.
طريقة األخرى هي وتابع رئيس لجنة الموازنة في مجلس النواب أن ال

مليار دوالر من دون مفاوضات واتفاقيات مع  2.4حصول مصر على نحو 
صندوق النقد الدولي، مفسرًا أن المجلس التنفيذي للصندوق اجتمع نهاية 
مارس )آذار( لبحث مقترح تقدمت به الدول الخمس الكبرى في الصندوق، 

وبي لمضاعفة حقوق هي أميركا وبريطانيا والصين واليابان واالتحاد األور 
 مليار دوالر. 650مليار دوالر إلى  300السحب الخاص للصندوق من 

وأوضح أن حق السحب الخاص ابتدعه الصندوق للمرة األولى عام 
عندما حدث شح في االحتياطات الدولية بالعمالت الخمس الكبرى  1969

ص المعتمدة لدى الصندوق ليمنح الحق لكل دولة في الحصول على سحب خا
يعادل وزنها النسبي في الصندوق، الفتًا إلى أن المجلس التنفيذي يجتمع كل 
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سنوات لبحث زيادة حقوق السحب، واستدرك، لكن في المرات السابقة، كان  5
في المئة من  40الرفض يأتي من الدول الخمس الكبرى التي تمثل نحو 
رة جاء من الدول الكتلة التصويتية في الصندوق، مؤكدًا أن االقتراح هذه الم

 الخمس، نظرًا إلى الشح الواضح في االحتياطات الدولية من العمالت.
 في المئة 0.4وزن مصر النسبي بصندوق النقد 

سيجتمع الشهر المقبل لزيادة حقوق السحب  وأكد أن صندوق النقد الدولي
مليار  2.4مليار دوالر ولذلك من حق مصر الحصول على نحو  650إلى 

 0.4ذا المبلغ طبقًا لوزنها النسبي المعتمد لدى الصندوق بنحو دوالر من ه
في المئة. وحق السحب الخاص عبارة عن سلة من احتياطي العمالت الدولية 
الكبرى يعطي الحق لكل دولة عضو في الصندوق الحصول على ما يوازي 
حجمها النسبي في الصندوق الذي يقّدر وفق معادلة رياضية تضع في 

 عر صرف كل دولة وحصتها من التجارة الدولية.االعتبار س
مليارات  4ورّجح الفقي أن تكتفي الحكومة المصرية بالحصول على الـ

دوالر من الصندوق وتدبير ملياري دوالر أخرى عبر طرح سندات دولية، 
مستبعدًا أن تتفاوض القاهرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض 

 سنوات فقط. 5مليار دوالر في  20ت نحو جديد، خصوصًا أن مصر اقترض
مليار دوالر عبر صندوق  12نحو  2016وكانت القاهرة اقترضت عام 

قبل أن  2019النقد الدولي بعد إبرام اتفاق لمدة ثالث سنوات انتهى عام 
مليار دوالر في ظل تفشي جائحة كورونا للمرة األولى في  2.8تحصل على 
مليار دوالر  5.2بقرض التمويل السريع بقيمة ، ثم عالجته 2020مايو )أيار( 

 وتترقب الحصول على الشريحة األخيرة منه في يوليو المقبل.
 القاهرة بدأت سداد أقساط قروض "النقد الدولي"
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مليار دوالر في يوليو  12وبدأت القاهرة سداد القسط األول من قرض الـ
القسط األول سنة قبل سداد  3.25، إذ يتيح الصندوق فترة سماح 2020

 22سنوات ونصف السنة، ويصل عدد أقساط القرض إلى  5على مدار 
مليون دوالر للقسط الواحد، بينما تبدأ القاهرة سداد قرض  500قسطًا بقيمة 

، فيما تبدأ القسط األول من قرض 2024مليار دوالر في مطلع عام  2.8الـ
 .2024مليار دوالر منتصف عام  5.2الـ

روع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل أن وزارة وأظهرت بيانات مش
المالية تعتزم إصدار أوراق مالية بالعملة المحلية )أذونًا وسندات( بقيمة 

مقابل  2022-2021مليار دوالر( خالل عام  61.4مليار جنيه ) 964.5
مليار دوالر( في موازنة العام المالي الحالي  62مليار جنيه ) 974.5نحو 

 مليون دوالر(. 637مليارات جنيه ) 10تراجع نحو ب
وتعتزم الحكومة المصرية إصدار سندات خزانة بالعملة المحلية خالل 

 700مليار دوالر( مقابل  42.6مليار جنيه ) 670العام المالي المقبل بقيمة 
 30مليار دوالر( في موازنة العام المالي الحالي بتراجع  44.5مليار جنيه )

مليار دوالر(، إضافة إلى إصدار أذون خزانة خالل العام  1.9ه )مليار جني
 274.5مليار دوالر( مقابل  18.7مليار جنيه ) 294.5المالي المقبل بقيمة 

مليار دوالر( بموازنة العام المالي الحالي بزيادة نحو  17.45مليار جنيه )
ت األجنبية مليار دوالر(، عالوة على االقتراض بالعمال 1.2مليار جنيه ) 20

 مليار دوالر(. 6.6مليارات جنيه ) 104وإصدار أوراق مالية أجنبية بقيمة 
https://www.independentarabia.com/node/216691/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D
8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-4-

%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-

%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-
%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88 
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كيف واجهت مصر العجز في ظل الجدل بشأن االصالح  - 13

 االقتصادي؟
لخفض الدين ونمو كبير  تعويل على المرحلة الثانية من برنامج التحول

 في الناتج المحلي اإلجمالي

  2021أبريل  26االثنين   صحافي خالد المنشاوي  

    
في  5.5الحكومة المصرية تستهدف خفض العجز الكلي إلى أقل من 

 )رويترز( 2024 - 2023المئة بحلول العام المالي 
في الوقت الذي تشير فيه البيانات واألرقام الرسمية، إلى أن العجز الكلي 
هو الملف األكثر جدالً والعائق األكبر أمام االقتصاد المصري خالل السنوات 
الماضية، على الرغم من قيام الحكومة بتنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي 

 .2016لعام في أول نوفمبر )تشرين الثاني( من ا
لكن وفق البيانات واألرقام التي أعلنها وزير المالية المصري، محمد 

، فإن الحكومة 2022 - 2021معيط، بشأن الموازنة الجديدة للعام المالي 
في المئة بحلول  5.5المصرية تستهدف خفض العجز الكلي إلى أقل من 

الطبيعي قبل ، مع العودة بالفائض إلى مساره 2024 - 2023العام المالي 
ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما يدفع باتجاه خفض الدين 
العام، فضاًل عن النزول بنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى 

 في المئة. 84نحو 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
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 المرحلة الثانية من برنامج اإلصالح االقتصادي
ي عن مشروع وخالل جلسة مجلس النواب المصري إللقاء البيان المال

، قال وزير المالية 2022- 2021الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 
المصري، إن جهود الحكومة نحو تحقيق مزيد من االستقرار واإلصالح 
االقتصادي واالجتماعي مستمرة ولم ولن تتوقف، الفتًا إلى أن وزارة المالية 

نطلقات عدة أهمها "رؤية وضعت رؤية مستقبلية لألعوام الثالثة المقبلة من م
" وبرنامج اإلصالحات الهيكلية والمرحلة الثانية من برنامج 2030مصر 

 اإلصالح االقتصادي المصري الوطني.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف الحفاظ على مكتسبات المرحلة األولى 
من برنامج اإلصالح االقتصادي، وتشجيع النمو االحتوائي وتوفير فرص 

ن خالل دعم االستثمارات، فضالً عن تحويل االقتصاد المصري عمل جديدة م
إلى اقتصاد إنتاجي ينافس االقتصاد العالمي، وتحسين المؤشرات كافة بشكل 

 تدريجي.
وأوضح أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد تستهدف استمرار 

سليمة، تعظيم العائد على أصول الدولة من خالل تبني سياسات اقتصادية 
مثل التسعير الذي يغطي تكلفة إتاحة السلع والخدمات ومدخالت اإلنتاج، 
والمضي بقوة في برامج استعادة هيكلة األصول المالية للدولة بشكل يضمن 
تحقيق تحسن تدريجي في األوضاع المالية ألجهزة الدولة وتحسين الخدمات 

ع العام والخاص في المقدمة، وتحفيز التوسع في برامج المشاركة بين القطا
 المجاالت االستثمارية وإدارة أصول الدولة.

وأضاف، "تستهدف الموازنة، رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات اإلنفاق 
العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة، واألقل دخاًل واتباع سياسات توزيعية 
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الدعم أكثر كفاءة وعدالة، فضاًل عن التوسع التدريجي في استخدام برامج 
العيني الموجه للفئات المستحقة واألماكن المستهدفة، وزيادة قيمة ومعدالت 
اإلنفاق االستثماري الموجه لتحسين البنية األساسية، ورفع مستوى الخدمات 
العامة، بخاصة الصحة والتعليم، وربط قواعد البيانات المتاحة بما يسمح 

تحقة، والتركيز على إصالح بتوجيه موارد الدولة المحدودة إلى الفئات المس
الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات االقتصادية وقطاع األعمال العام 
بما يضمن تحقيق عائدات مناسبة من السلع والخدمات التي تقدمها هذه 

 الهيئات والشركات في القطاعات المختلفة.
 تشجيع الصادرات ودعم الصناعات التحويلية

لى اإلصالحات الهيكلية التي من شأنها تحسين بيئة كما تركز الحكومة ع
العمل وتشجيع الصادرات والنهوض بقطاع الصناعات التحويلية التي من 
شأنها اإلسهام في تحقيق معدالت نمو اقتصادي مرتفعة، وخلق فرص عمل 

 حقيقية هدفها خفض معدالت البطالة إلى مستويات مستدامة.
على مدار األعوام المقبلة،  ستهدفوأشار إلى أن الحكومة المصرية ت

استمرار جهود الخفض التدريجي لمعدالت نمو دين أجهزة الموازنة كنسبة من 
في المئة بحلول نهاية يونيو )حزيران(  85الناتج المحلي اإلجمالي إلى أقل من 

، وبما يسمح باستمرار تحسن وخفض نسبة أعباء فاتورة خدمة الدين 2024
ك االستمرار في تحقيق معدالت نمو سنوية ال تقل عن للناتج المحلي، وكذل

في المئة خالل المدى المتوسط، بافتراض انحسار تداعيات جائحة  5.5
 كورونا سريعًا.

كما تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود اثنين 
في المئة من الناتج المحلي في المدى المتوسط، ولتحقيق هذه المستهدفات 
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االستمرار في جهود زيادة موارد الدولة بكفاءة ومن دون التأثير السلبي  يجب
 على النشاط اإلنتاجي واالستثماري واالقتصادي.

هذا إضافة إلى استمرار جهود إعادة هيكلة اإلنفاق العام من خالل ترتيب 
األولويات بشكل يضمن خلق مساحة مالية )وفورات( على المدى المتوسط، 

زيادة اإلنفاق على التنمية البشرية ومشروعات التنمية  تسمح باستمرار
االقتصادية واالجتماعية، لتتوافق مع االستحقاقات الدستورية، وكذلك التعامل 
بجدية مع تداعيات الجائحة لضمان سرعة وقوة تعافي االقتصاد، وكذلك توفير 

مزيد  المخصصات المالية الكافية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وخلق
من فرص العمل، بخاصة للشباب والمرأة وأيضًا استمرار التحسن في دخول 

 ومستوى معيشة المواطنين.
 ضبط أرقام الديون الحكومية

الوزير المصري أشار أيضًا إلى أن حكومة بالده تستهدف االستمرار في 
جهود الحفاظ على استدامة االنضباط المالي والمديونية الحكومية واالستقرار 
المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا، وجهود ودعم النشاط 
االقتصادي وتحفيزه من دون اإلخالل باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لذلك 

في المئة، مع خفض  5.4تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي عند مستوى 
 في المئة من الناتج المحلي، وتحقيق فائض 6.7العجز الكلي إلى نحو 

في المئة من الناتج المحلي لضمان عودة االتجاه النزولي  1.5قدره  أولي
 لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي.

وقال إن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة مخصصات باب األجور 
مليار دوالر(، بنسبة  23.067مليار جنيه ) 361وتعويضات العاملين ٕالى 

لتقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي لالرتقاء بأحوال في المئة عن ا 11.4
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العاملين في الدولة، مع استهداف توجيه الجزء األكبر لتحسين أجور موظفي 
 الدرجات الوسطى، ودخول العاملين في قطاعي الصحة والتعليم.

مليار دوالر(  20.511مليار جنيه ) 321كما تتضمن تخصيص نحو 
مليار دوالر(  5.571مليار جنيه ) 87.2عية، منها للدعم والحماية االجتما

مليار دوالر( للمعاشات  1.214مليار جنيه ) 19لدعم السلع التموينية، و
الضمانية وبرنامج "تكافل وكرامة"، مع تخصيص سبعة مليارات جنيه 

مليار دوالر( لعالج المواطنين على نفقة الدولة، إضافة إلى  0.447)
 مليار دوالر( للدعم النقدي والمرافق. 0.498)مليار جنيه  7.8تخصيص 

 أرقام متضاربة حول معدالت النمو
وتوقع استطالع أجرته وكالة "رويترز"، أن ينهي االقتصاد المصري العام 

في المئة، بزيادة طفيفة عن  2.9المالي الحالي عند معدل نمو يبلغ نحو 
ي، توقع نموًا بنسبة استطالع سابق للوكالة في يناير )كانون الثاني( الماض

في المئة الذي تستهدفه  3.3في المئة، ولكنه يظل أقل من معدل الـ  2.8
الحكومة المصرية، كما أنه أقل كثيرًا من مستهدفات ما قبل الجائحة البالغة 

 نحو ستة في المئة.
ووفق توقعات المحللين، فقد ينمو االقتصاد المصري بنسبة خمسة في 

، تزامنًا مع تعافي قطاع 2022 - 2021الي المقبل المئة خالل العام الم
، وتتوقع 2023 – 2022السياحة، قبل أن يرتفع مجددًا في العام المالي 

وستة في المئة خالل العام المالي المقبل،  5.4الحكومة نموًا يتراوح بين 
 بحسب مشروع الموازنة الجديدة.

خالل العام  في الحضر ورجح التقرير أن يصل معدل التضخم السنوي 
في المئة، المتوقعة  5.6في المئة، منخفضاً من  4.8المالي الحالي إلى نحو 



  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 57ــ 

في االستطالع السابق، وهو أقل بقليل من المعدل المستهدف من جانب البنك 
 اثنين في المئة(.)± المركزي المصري وهو سبعة في المئة 

الل العام في المئة خ 6.4ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الحقًا إلى 
في المئة خالل العام المالي  6.2، ثم يسجل نحو 2022 - 2021المالي 
. وفي مذكرة بحثية حديثة، رجحت شركة "أتش سي" لتداول 2023 - 2022

األوراق المالية، أن يستقر التضخم على المدى الطويل حول متوسط تسعة 
مية، وهو ما سيدفع في المئة، بفعل زيادة االستهالك وارتفاع أسعار النفط العال

األسعار لالرتفاع، وكانت أسعار المواد الغذائية قد شهدت ارتفاعًا بنحو واحد 
في المئة خالل الشهر الماضي بسبب ارتفاع الطلب قبيل شهر رمضان 

في  4.8المبارك، ما دفع التضخم السنوي العام في إجمالي الجمهورية إلى 
 في المئة. 4.5لمدن عند مستوى المئة، في وقت استقر التضخم السنوي في ا

وتوقع المحللون، اإلبقاء على أسعار الفائدة ثابتة حتى بداية العام المالي 
خالل شهر يوليو )تموز( المقبل، مع توقعات بأن تتخذ  2022 - 2021

لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قرارًا بخفض أسعار الفائدة 
يونيو المقبل، مع إمكانية أن  17اجتماعها في  في المئة خالل 0.25بنسبة 

 .2022في المئة خالل عام  8.25تنخفض الفائدة إلى 
https://www.independentarabia.com/node/216116/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-
%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D9%83%D9%8A%
D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%9F 
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مستقبل االستثمار"... صناع القرار االقتصادي والسياسي " - 14
 يبحثون مصير الثروات في عالم مضطرب

حضور مكثف للمنتدى من رؤساء دول ووزراء ومسؤولين بعد فشل 
 محاوالت إجهاضه سياسيًا في الدورة السابقة

  2019أكتوبر  29الثالثاء   رياض األلمعي  مصطفى األنصاري 
بحث رؤساء ومسؤولون سياسيون واقتصاديون في المنطقة العربية  
الم، مصير الثروات بعد عقد من اآلن، في ظل التغيرات المتنامية التي والع

 تشهدها اقتصادات الدول الصناعية الكبرى، واألسواق العالمية.
وأعلن المتحدثون الرئيسيون في جلسات اليوم األول من "مبادرة مستقبل 

أيام،  3التي ينظمها صندوق االستثمارات السعودي على مدى  االستثمار"،
اؤلهم المشوب بالحذر لصعود أنماط اقتصاد وقوى جديدة، مثل الهند التي تف

أكد أحد كبار التنفيذيين فيها أنها ماضية بعزم لتصبح ثالث أكبر االقتصادات 
 الكبرى في المعمورة.

واعتبر محافظ صندوق االستثمارات العامة السعودي، ياسر 
ات االستثمار وضخ "القرارات الداعمة وصناعتها من أهم محفز  الرميان

األموال"، وتساءل عما إذا كنا قادرين على استغالل التغييرات بما يحسن 
كالصحة والطاقة  القطاع االستثماري، وخصوصًا "مجاالت الحياة الرئيسة

 المتجددة والتقنية".
 تحدي الصراعات االجتماعية

في حين نظر المؤسس والرئيس المشارك ومدير االستثمار المشارك في 
بالواليات المتحدة األميركية، راي داليو، إلى  ركة بريدج ووتر أسوشيتسش

خطر التغيرات االجتماعية وأثرها في االقتصاد بالقول "سنواجه خالل السنوات 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/5581
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/5581
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/5581
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/61201
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/61201
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/61201
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المقبلة تحديات في الصراعات االجتماعية والفكرية، وصعوبة في الوصول 
هذه التحديات،  إلى الفرص، باإلضافة إلى الفروق الشاسعة في الثروات. كل

 ستلمسها تغييرات العالم الجديد".
بينما تناول مواطنه الرئيس ومدير العمليات في مجموعة غولدمان ساكس، 
جون والدرون "تباين القوى والثروات بين الشعوب وتغير موازين الموارد، ولكن 
لطالما كان الطاقات الشابة هي أساس ازدهار األمم! فنحن نرى حماساً وشغفا 

 ججان اإلبداع في سبيل تصميم مستقبل لعالم متواصل وفّعال".يؤ 
أما رئيس مجلس الغدارة والعضو المنتدب في شركة ريليانس إندستريز 
المحدودة، الهندي موكيش أمباني، فقلل من التهديد الذي اعتاد المسؤولون أن 

نية إزاء خطر التقنية على الوظائف والعنصر البشري، مؤكدًا أن "التق يطرحوه
تزيد من الكفاءة وفرص العمل، وأعتقد أنها ال تشكل خطرا على الوظائف، 
وبالنسبة إلينا، فالتحدي هو تحسين قدرات الشباب، وفهم القوة التي قادت 

 الهند للوصول إلى موقعها االقتصادي الحالي".
ومثلما هو متوقع انحاز الرئيس التنفيذي في الصندوق الروسي لالستثمار 

كيريل ديميترييف، لدور الصناديق السيادية في خلق التوازن وتعزيز  المباشر،
الثقة بين الدول، مضيفًا "نحن ندرك قوة صناديق الثروة السيادية وأثرها على 
األعمال، كما أن الشراكات على مستوى الصناديق في العالم تخلق فرصًا 

لى االستقرار في بناء الثقة بين الدول، وتبعث ع عظيمة، وتلعب دورًا مهماً 
 االقتصادي".

 توقيع اتفاقات وصفقات عدة
كان هذا نموذجًا من نقاشات وسجاالت عدة لم تنقطع أبدًا في قاعات 
وردهات المنتدى، الذي شهد حشودًا هائلة، استدعت انتظار العشرات خارج 
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القاعة الرئيسة التي لم تتسع لكل الراغبين في الحضور المباشر لرؤى أهم 
 كر االقتصادي والسياسي من عدد من دول العالم.رجاالت الف

يأتي ذلك في وقت أُعلن فيه وصول عدد من زعماء العالم الرياض 
دولة، إذ حضر جلسات المؤتمر  30للمشاركة في المنتدى الذي تشارك فيه 

، وأبدى 2030رئيس االتحاد السويسري الذي حّيا السعودية على رؤيتها 
 بين حلقات المؤتمر.سعادته بالحوار الذي شهده 

لكن الحوار لم يكن وحده ما جاء السياسيون ورجال المال واألعمال 
لسماعه، إذ شهدت القاعات الخاصة للمؤتمر توقيع اتفاقات وصفقات عدة، 
وتدور األخبار همسًا عن البعض اآلخر الذي ينتظر الحسم في اليومين 

سعودية، إتمام توقيع صفقات المقبلين، إذ أعلنت الهيئة العامة لالستثمار في ال
مليار دوالر، كما وقعت شركة أرامكو السعودية قبل اختتام اليوم  15بقيمة 

األول اتفاقيتين مع شركة "إيه.بي.كيو" وشركة "داسو سيستيمز" بقيمة إجمالية 
مليون دوالر، وتهدف إلى التعاون في مجاالت متنوعة، بما في  800بلغت 

 7ة المشاريع والمدن الذكية، باإلضافة إلى توقيع ذلك تحليل البيانات وإدار 
مذكرات تفاهم مع شركات من فرنسا والنرويج ونيوزلندا وكوريا الجنوبية 

 وإسبانيا والواليات المتحدة.
 يتحدثون  رؤساء عرب وأفارقة

وشهد المؤتمر الثالثاء عددا من جلسات النقاش المفتوحة مع قادة العالم 
"مستقبل  ش رئيس وزراء الهند، ناريندرا موديوصناع السياسات، إذ ناق

مع راي داليو، المؤسس والرئيس المشارك ومدير  األعمال في الهند"،
االستثمار المشارك في شركة بريدج ووتر أسوشيتس، بينما قالت الجهة 

غدا األربعاء سيشهد نقاشًا مع رئيس البرازيل جايير بولسونارو،  المنظمة إن
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مكن بها للتوجهات االستثمارية الجديدة أن تعيد البرازيل حول الكيفية التي ي
 إلى المشهد االقتصادي العالمي بقوة.

كما يشهد ثاني أيام المؤتمر جلسة عامة تجمع بين الرئيس النيجيري 
محمدو بخاري، ونظيره النيجري الرئيس محمدو إيسوفو، ورئيس كينيا أوهورو 

ساسو نغيسو، لمناقشة "مستقبل  دينيه كينياتا، ورئيس جمهورية الكونغو،
 األعمال في أفريقيا".

متحدث من صناع السياسات  300هذا ويشمل البرنامج مشاركة 
دولة، مما يعكس التوجه العالمي  30ومستثمرين وخبراء من أكثر من 

% 20%، بينما يأتي 39للمؤتمر، إذ تبلغ نسبة ممثلي قارة أميركا الشمالية 
% من المتحدثين، 19با، وتحوز آسيا نسبة من حضور المؤتمر من أورو 

%. بينما أكد 15بينما كانت نسبتهم من دول منطقة الشرق األوسط قرابة 
 شخص حضورهم مبادرة مستقبل االستثمار. 6000أكثر من 

تجدر اإلشارة إلى أن مبادرة مستقبل االستثمار أطلقت بهدف تشجيع 
ل أبرز ما يواجه العالم من الحوار وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية حو 

تحديات اليوم، ومنها قضايا االستدامة، والتكنولوجيا، ومستقبل المجتمعات. 
وتلتزم مبادرة مستقبل االستثمار بتوفير منصة شاملة تشجع التواصل الحر 
واإلبداعي بين رواد األعمال وصناع السياسات والمستثمرين والمبتكرين وقادة 

 العالم.
 على حجم االستثمارات األجنبية المنتدى سينعكس

الرئيس   وعن الفرص االستثمارية التي يقدمها المنتدى، قال
محسن عادل،  للهيئة العامة لالستثمارات المصرية،  السابق  التنفيذي

لـ"اندبندنت عربية"، إن "السعودية قامت بإصالحات اقتصادية ضخمة خالل 
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خصوصًا،  في البالد ثمار إيجاباالفترة الماضية، وهذا سيؤثر على مناخ االست
 وفي المنطقة العربية بشكل عام".

ثاني أكبر  تعد وأضاف "تحسين سوق بحجم السوق السعودية التي
األسواق العربية بعد السوق المصرية وإيجاد تسهيالت بحجم االستثمارات 

في مساحة الحرية التجارية في المنطقة  سينعكس بشكل جيد، كما سيسهم
الدولي خالل الفترة  -العربي، وكذلك العربي -لتجاري العربيوالتبادل ا
 الحالية".

وفيما يتعلق بالملفات المطروحة في منتدى االستثمار، أكد محسن عادل 
أنها في غاية األهمية، قائالً "جزء أساسي منها متعلق بتحسين معيشة المواطن 

ول الرقمي التي ومكافحة الفقر، إضافة إلى عمليات الرقمنة واألتممة والتح
تتطلبها المرحلة الحالية"، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تحسنا كبيرا في 
عمليات الرقمنة خصوصًا في مجاالت االقتصاد واألعمال الحكومية، 

سيسهم في تحسين ترتيب المنطقة في مؤشرات التنافسية وزيادة في  مما
 مساحة االستثمارات األجنبية.

ا في عامها الثالث تسعى إلى بناء شبكة فّعالة تضم وتقول المبادرة إنه
أهم األطراف المؤثرة في الساحة العالمية، إضافة إلى تسليط الضوء على 
القطاعات الناشئة التي ستعمل على رسم مشهد االستثمار الدولي وتشكيل 

 مستقبل االقتصاد العالمي خالل العقود القليلة المقبلة.
نوان "ما هو مستقبل األعمال في الهند؟"، وخالل جلسة مسائية حملت ع

تحدث دولة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عن االستراتيجيات المطلوبة 
لتحويل تحديات الديمغرافيا والبيئة وسالسل اإلمداد، إلى فرص تحقق النمو 
الشامل والرخاء للجميع. ونوه رئيس الوزراء الهندي إلى حقيقة أن الهند 
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الثالث على التوالي، من بين أكثر الدول تحقيقًا للتحسن في أصبحت، وللعام 
 مناخ األعمال، وفق تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة األعمال.

وعن العالقات بين السعودية و الهند، قال مودي: "يجمع بيننا شعور 
باالنتماء الوطني المتبادل"، وأعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك 

ن عبد العزيز آل سعود على الدعوة التي تلقاها للحضور إلى المملكة سلمان ب
 والمشاركة في فعاليات المبادرة.

وشهد حضور المبادرة في يومها األول كلمة خاصة ألقاها الملك عبد هللا 
الثاني، ملك األردن، قال فيها أنه "هنا في المملكة العربية السعودية، ستجدون 

 س للعمل والقيام بدوره، تحفزه قيادة تتحدث لغته".جياًل من الشباب المتحم
https://www.independentarabia.com/node/67556/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8

%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-
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 االقتصاد السوري:   -رابعًا 
 مخاطر الفساد ودور الحكومات - 15

 2021-03-15 بقلم د. قحطان السيوفي  
 ُتَعد ظاهرة الفساد ظاهرة مركبة تختلط فيها األبعاد االقتصادية والسياسية

 سباب الفساد وتشخيصه ودور العولمة فيواالجتماعية والثقافية، وسنوضح أ
 انتشاره ومخاطره إضافة إلى سبل مكافحته ودور الحكومات في ذلك.
 كانت آفة الفساد تقتصر في الماضي على جهات بعينها في بلد أو أكثر في
 العالم، لكنه اتسع حاليًا إلى حد االستشراء، وأصبح السمة المميزة في

 يمقراطية وفي الدول النامية، ومن المعلوم فيالدول الغربية التي تّدعي الد
 عصر العولمة الليبرالية الجديدة أن آفة الفســـــــاد نتاج العناق بين
 المال والسياسة، ويجب إيالء أولوية لتشخيص الفساد كي نفهم أسبابه

 الجذرية.
تؤدي إساءة استخدام الوظيفة العامة بغرض تحقيق كسب خاص إلى تقويض 

 في حكوماتها، وتحويل أموال دافعي الضرائب بعيداً عن المصالح ثقة الشعوب
 العامة للشعوب.

هناك تحٍد آخر، الكفاءة واالستقاللية وكسب ثقة المواطنين، وهي أمور 
 ال يتسنى تحقيقها إال عن طريق الجهود الفعالة والسعي لتطبيق القانون على
 الجميع من دون تمييز.

 عف الرقابة وعدم اتساق األنظمة ومتطلباتتتعدد أسباب الفساد ومنها ض
 الحياة االجتماعية والتفاوت بين األجور واألسعار.
 غياب الشفافية يشجع على الفساد، وهو قوة مدمرة وأكثر المتألمين منها هم
 أصحاب الدخل المحدود والفقراء.
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 بعد جائحة كورونا لجأت الحكومات، لإلنفاق الكبير لتمويل مواجهة الجائحة،
 تعزيز فعالية الحكومات وشفافيتها:»وصدر تقرير عن البنك الدولي بعنوان 

 ، ذكر بعضاً من األساليب لمساءلة الحكومات، وتعزيز فعالية«مكافحة الفساد
 إستراتيجيات مكافحة الفساد في القطاعات األكثر تضررًا من الجائحة.

 ساد حتى في أكثرويؤكد التقرير أن بمقدور الدول تحقيق تقدم في مكافحة الف
الظروف صعوبة، الجائحة الطارئة دفعت الحكومات إلى إنفاق كبير بحجة 
 إنعاش االقتصاد من دون التقيد أحيانًا بمبدأ الرقابة التقليدية على المال العام
 وهذا ُيعرض الحكومات لمجموعة متنوعة من مخاطر الفساد.

ا الرئيس الصيني يحضرني هنا تجربة الصين بمكافحة الفساد التي وضحه
للحزب الشيوعي  19شي جين بينج في خطابه أمام المؤتمر الوطني الـ

من االختبارات التي »، وهو «الفساد هو أكبر تهديد»الصيني، مؤكدا أن 
تواجهنا لكونها تتعلق بالحوكمة واإلصالح واالنفتاح واقتصاد السوق والبيئة 

صراحة والمصداقية ومعالجة الخارجية، ونبه إلى ضرورة تمتع المسؤولين بال
 «.القضايا السياسية بكل نزاهة

 في عصر عولمة الليبرالية الجديدة، ازداد الفساد ألن العولمة اعتمدت
 السياسات الجديدة، وألغت الحواجز والحدود أمام تنقل السلع ورؤوس األموال
 وغدا العالم سوقًا واحدة، وقرية كونية مع انعدام الرقابة واالنحالل في
 القيم واألخالق وانتشار ظاهرة الفساد عبر المجتمعات، إضافة إلى انتشار
 الجريمة المنظمة والفساد اإلداري وجرائم المخدرات واإلرهاب وأزمة
 المديونية، والال مساواة في توزيع الدخل.
 للفساد آثار ضارة متعددة أهمها: التأثير السلبي على أهداف عملية التنمية

 واإلمكانات، وإضعاف فاعلية وكفاية األجهزة وإْحِداث تآكل وتبديد الموارد
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 في قدرة الحكومة على تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، وحرمان
 المواطنين من الموارد الطبيعية في بلدانهم. فالتنقيب عن النفط أو المعادن
 يولد أرباحًا هائلة، ومن ثم يخلق حوافز قوية للفساد ناهيك عن هدر

 لحكومات لألموال العامة بسبب العموالت غير المشروعة في المشترياتا
 العامة.

 140وفقًا للمفوضية األوروبية بلغت خسائر إيرادات ضريبة القيمة المضافة 
مليار يورو  164بسبب جرائم االحتيال والتهرب، و 2018مليار يورو عام 

 بسبب الكورونا. 2020عام 
 الركيزة األساسية للرأسمالية، فوفقًا للبنك كل ما سبق يؤكد أن الفساد هو

 الدولي، بلغ حجم التدفق السنوي ألموال الفساد واألنشطة اإلجرامية والتهرب
تريليون يورو، تمثل منها عمليات التهرب من دفع  1.6من الضرائب 

 مليار يورو. 250الضرائب في االتحاد األوروبي ما يقرب من 
متحدون ضد »بعنوان:  2019دة عام في تقرير صدر عن األمم المتح

 أوضح« الفساد
 أن قيمة المبالغ المسروقة بطريق الفساد ما يزيد على تريليونين ونصف

 في المئة من الناتج اإلجمالي العالمي. 5التريليون دوالر، لتساوي 
من ضمن أكبر عشر دول في العالم في احتياطيات النفط والغاز، جاءت 

 ثر الدول فسادًا في العالم، ما أدى إلى تراجع نموهاأربع منها على قائمة أك
 االقتصادي وتخلفها في التنمية البشرية واالجتماعية، وأصبحت بعض الدول
 الغنية بالنفط والغاز من أكثر دول العالم فقرًا وتراجعًا في التنمية
 واالقتصاد، الفساد يساعد على التهرب الضريبي فالدول التي يزداد فيها

 يقل تحصيلها للضرائب، ألن المكلفين يدفعون الرشاوى، وحين يقتنع الفساد،
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 دافعو الضرائب بأن حكوماتهم فاسدة، تزداد احتماالت تهربهم من سدادها.
 من سبل مكافحة الفساد التوعية بخطورته وتأثيره في حياة الموطنين وبمقدور

 فاءة لمكافحةاإلرادة السياسية البناءة إيجاد مؤسسات قوية وشفافة تعمل بك
 الفساد تحت مظلة القانون.
الصحفيون شركاء في مكافحة الفساد ويمثلون مصدر معلومات مهمة، 
ويمكنهم المساعدة في توعية الجمهور، وعندما تحظى الحكومات بثقة 
المواطنين فإنهم يفصحون عما لديهم من معلومات تساعد في مكافحة الفساد، 

السياسية بالتصدي لقضية الفساد وتسليط  القادة يجب أن يستخدموا إرادتهم
 الضوء عليها.
 وإيجاد مؤسسات قوية تشجع النزاهة والمساءلة، مثاًل إصالح بعضها كاإلدارة
 الضريبية وتبسيط القوانين مسألة ضرورية لتضييِّق مساحة التقدير
 االستنسابي للضرائب.

 الكفاءة بالمقابل يجب اختيار العاملين في الدولة على أساس معايير
والنزاهة وأن يعمل المسؤولون الحكوميون من وزراء ومديرين عامين على 
 تشجيع السلوك األخالقي ليكونوا القدوة على قمة الهرم الوظيفي.
 ويعتبر تطبيق التكنولوجيا مهمًا في مجال المشتريات وإدارة اإليرادات

 للتصدي للفساد.والموارد الطبيعية وخاصة استخدام التكنولوجيا اإللكترونية 
 مثاًل نظم الشراء اإللكتروني أدوات فعالة للحد من الفساد عن طريق تعزيز
 الشفافية وتحسين المنافسة.
 مكافحة الفساد تستلزم برامج إصالح شاملة تحظى بدعم سياسي قوي وتكتسب
 مضمونًا إستراتيجيًا لتشخيص المشكلة ومعالجة أسبابها وتعاون األجهزة

 كة المجتمع ومؤسساته وإرساء القيم األخالقية لإلدارةالحكومية ومشار 
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 والمجتمع.
يجب تحسين قدرة الدول على فهم واستخدام المعلومات حتى ال يصبح 
 المواطنون أثرياء في البيانات وفقراء في المعلومات.
ولتشجيع االستثمارات، يتطلب تكافؤ الفرص أمام مؤسسات األعمال، ووضع 

 يحة وتحفيز النزاهة.األطر التنظيمية الصح
 على الحكومات العمل مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لمعالجة الفساد

 وتأثيراته المدمرة.
الفساد والحوكمة موضوعان متنافران من حيث الطبيعة، متالزمان من 
حيث التحليل، فكلما توافر نظام للحكم الصالح ووجدت معاييره كلما أمكن 

 يل آثاره، ويجب على الحكومات إقامة األطر القانونيةالسيطرة على الفساد وتقل
 والتشريعية الصارمة وإيجاد التدابير الوقائية والعالجية للحد من ظاهرة

 الفساد اإلداري والمالي.
أخيرًا على المجتمع الدولي التعاون لمنع الفساد من عبور الحدود الوطنية 

 للدول.
 

ألف ليرة للعاملين  50الرئيس األسد يصدر مرسوماً بصرف منحة  - 16
 ألف ليرة ألصحاب المعاشات التقاعدية 40المدنيين والعسكريين و

 سانا-دمشق  2021-03-16 
( لعام 2أصدر السيد الرئيس بشار األسد اليوم المرسوم التشريعي رقم )

ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين  50القاضي بصرف منحة مقدارها  2021
ألف ليرة سورية ألصحاب المعاشات التقاعدية  40رها والعسكريين ومنحة مقدا
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 .من مدنيين وعسكريين
 :وفيما يلي نص المرسوم
 (2) المرسوم التشريعي رقم

 رئيس الجمهورية
 .بناء على أحكام الدستور

 :يرسم ما يلي
ليرة سورية  50000أ. تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع  -1المادة 

كل من العاملين المدنيين والعسكريين في فقط خمسون ألف ليرة سورية ل
الوزارات واإلدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام 
والبلديات ووحدات اإلدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت 
المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيالًء نهائيًا وما في حكمها 

عام وكذلك جهات القطاع المشترك التي ال تقل وسائر جهات القطاع ال
% من رأسمالها والمجندون في الجيش والقوات  75مساهمة الدولة عن 

المسلحة والعاملون المحليون من العرب السوريين في البعثات السورية 
 .الخارجية
يدخل في شمول الفقرة )أ( من هذه المادة المشاهرون والمياومون     ب.

مؤقتون، سواء أكانوا وكالء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين والدائمون وال
أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات 
والعاملين من خارج المالك وفق نظام االستكتاب أم المراسلين على أساس 

وك إدارية، الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صك
وكذلك المكلفون بأجور ساعات التدريس من خارج المالك وكذلك العاملون 
 .على أساس الدوام الجزئي أو على أساس اإلنتاج أو األجر الثابت والمتحول
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ليرة سورية  40000أ. تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع  -2المادة 
دية من العسكريين فقط أربعون ألف ليرة سورية ألصحاب المعاشات التقاع

والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات 
والتأمينات االجتماعية النافذة، بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 

 .1980( لعام 43والقانون رقم ) 1972( لعام 48)
ة أسر يستفيد من المنحة المذكورة في الفقرة )أ( من هذه الماد  ب.

أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق األنصبة المحددة في القوانين 
 .واألنظمة الخاضعين لها

تعفى المنحة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من  -3المادة 
 .ضريبة دخل الرواتب واألجور وأية اقتطاعات أخرى 

التشريعي وفقًا تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم  -4المادة 
 :لما يلي

 :أ. بالنسبة للمنحة للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة تصرف
من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  –
 .بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة 2021
بالنسبة  2021التقديرية لعام  من وفورات سائر حسابات الموازنات –

لكل من جهات القطاع العام االقتصادي وشركات اإلنشاءات العامة الذين 
 .يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة

بالنسبة  2021من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام  –
 .لكل من الجهات العامة األخرى في الدولة

 :ب. بالنسبة للمنحة ألصحاب المعاشات التقاعدية أو أسرهم
تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات 
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بالنسبة للمتقاعدين  2021سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 
وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة 

لة. أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف للدو 
النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب 

 .للجهة العامة التأمينية المعنية 2021وبنود أو حسابات موازنة عام 
لمرسوم يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا ا -5المادة 
 .التشريعي

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذًا  -6المادة 
 .من تاريخ صدوره
 .ميالدي 2021-3-16هجري الموافق لـ  1442-8-2دمشق في 

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد   

وأكد معاون وزير المالية منهل هناوي في تصريح لمندوب سانا أن 
ة واسعة من العاملين وفقًا لما ورد في الفقرتين األولى المرسوم شمل شريح

والثانية من المادة األولى منه موضحًا أنه أضاف ميزة جديدة شملت المكلفين 
بأجور ساعات التدريس من خارج المالك وهم الذين لم تشملهم المنحة سابقًا 

 .أي أن المرسوم أعطى شريحة واسعة الحق بتقاضيها
كد هناوي جهوزية الوزارة اعتبارًا من اليوم لصرفها وحول صرف المنحة أ

وتحويل مبالغها إلى حسابات الجهات العامة بعد تلقي ثبوتيات أوامر الصرف 
 .منها

http://sana.sy/?p=1338233 
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 سبب تحسن الليرة السورية أمام الدوالرخبير يكشف  - 17
 – ٢٠٢١مارس  ٢٨األحد  سوريا –العالم 

بعد ارتفاع سعر صرف الدوالر مقابل الليرة السورية بشكل جنوني خالل 
الفترة الماضية دون أي ضوابط تكبحه، اليوم يحقق انخفاضًا غير متوقع 

 4800ليرة سورية انخفاض بعدما كان قد وصل لحدود  1500تعدى عن 
 ليرة سورية ما جعل الجميع يتساءل عن السبب غير المعلن.

مصدر مسؤول من مصرف سورية المركزي أشار، بحسب مواقع سورية، 
إلى أن سبب ارتفاع سعر الصرف خالل الفترة الماضية هو قطع إمداد المال 
إلى المصرف المركزي السوري والتي تأتي مصادر تمويله من الخارج السوري، 

لجأ البنك المركزي إلى رفع سعر صرف الدوالر للمنظمات الدولية بهدف لذلك 
وضع سياسات تشجيعية لزيادة التحويالت الواردة عبر القنوات الرسمية، 
 بهدف تحريك سعر صرف الحواالت وجعله قريبًا من سعر السوق السوداء.

وبحسب المصدر، فقد تم جمع شركات الصرافة والمصارف والصرافين 
وق كي يتم ابالغهم باإلجراءات التي سيقوم بها المصرف المركزي في الس

 والتي بدأ فيها ومن خالل ذلك انخفض سعر الصرف أمام الدوالر.
وبّين أن شركات الصرافة المرخصة تلتزم ببيع حصيلة مشترياتها الواردة 
من الحواالت إلى المصارف المرخصة خالل يوم عمل واحد، وبسعر الصرف 

، وتقوم 0.003ريخ قيامه بعملية الشراء مضافًا إليه هامش المحدد بتا
 المصارف ببيع القطع للمركزي مع هامش.

وأضاف المصدر، إن االنخفاض يطمئن المواطن والمصرف المركزي 
سيتدخل بشكل فوري ومستمر في السوق لكي يصد الشائعات كلما ازدادت 

 وإلعادة سعر الصرف إلى مستواه التوازني. 
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ل أكد الدكتور سنان ديب رئيس جمعية العلوم االقتصادية في بالمقاب
تصريح لوكاالت محلية إن الخطوة التي قام بها البنك المركزي بالتدخل 
االيجابي ساهمت في الحد من انهيار الليرة السورية امام العمالت االجنبية، 

الوضع الفتاً إلى أن هذه الخطوة من قبل الحكومة السورية تهدف لالنسجام مع 
 االقتصادي السيء للبلد، دون أن تساهم في إيقاف ارتفاع التضخم.

وأشار ديب إلى أن المشكلة التي تعاني منها سوريا أن المصرف المركزي 
ال يستطيع استعمال أية أداة إال الحفاظ على السعر الذي ثبته وكان في طور 

تصادي وعودة تحريكه والذي يتجه غالبًا نحو التخفيض بسبب االنتعاش االق
الكثير من الصناعات والحرف للعمل، لذلك فإن الحل الراهن هو بمثابرة 
المركزي على سياسته وتحويل ملف سعر الصرف لملف أمني بحت يحاصر 
من يقوم بالتالعب فيه عبر قرارات صارمة لكل من يتعامل بالسوق السوداء 

 والقيام بضربات كبيرة .
حسار الغيمة الحالية بدأت، معتبرًا وختم الديب حديثه بأن بوادر ان

االنخفاض الذي يتم لسعر الدوالر مقابل الليرة أول الغيث نحو المزيد من 
  التحسن لليرة مقابل الدوالر.

 
مع تسجيل صفقة ضخمة..تداوالت سوق دمشق لألوراق المالية  - 18

 مليون ليرة 540ر4ترتفع الى 

 15-03-2021سانا  -دمشق  
سوق دمشق لألوراق المالية اليوم تنفيذ صفقة سجلت جلسة تداوالت 

مليون ليرة ليرتفع حجم التداول  390ألف سهم بقيمة  300ضخمة بحجم 
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صفقات لتصل قيمة التداوالت إلى  207سهمًا موزعة  443024إلى 
نقطة عن الجلسة الماضية  27ر06مليون ليرة وليرتفع مؤشر السوق  540ر4

 .بالمئة 0ر27وبنسبة تغير نقطة  10193ر69وليغلق على قيمة 
وكانت الصفقة الضخمة من نصيب المصرف الدولي للتجارة والتمويل 

سهمًا وبقيمة  304231والذي ارتفع حجم التداوالت بعد تنفيذ الصفقة إلى 
مليون ليرة لينخفض سعر سهمه عن سعر جلسة التداول السابقة  395ر390

 .بالمئة 2بنسبة 
شركات وهي بنك الشام بنسبة  4اليوم أسهم  وارتفع بنتيجة جلسة التداول

بالمئة وبنك سورية الدولي اإلسالمي  2ر55بالمئة وبنك البركة بنسبة  4ر71
 .بالمئة 4ر9بالمئة والسورية الدولية للتأمين بنسبة  1ر17بنسبة 

شركات وهي شركة العقيلة للتأمين التكافلي بنسبة  7وانخفضت أسهم 
بالمئة وشركة اسمنت البادية  0ر43ي بنسبة بالمئة وبنك قطر الوطن 1ر8

 1ر99بالمئة والشركة األهلية لصناعة الزيوت النباتية بنسبة  1ر87بنسبة 
بالمئة وبنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة  1ر04بالمئة وفرنسبنك بنسبة 

بالمئة إضافة إلى سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل الذي تم  0ر07
 .لى أسهمهتنفيذ صفقة ضخمة ع

ولم تسجل أسهم بنك الشرق وبنك سورية والمهجر وبنك بيبلوس والشركة 
السورية الكويتية للتأمين والبنك العربي وبنك سورية والخليج وبنك عوده سورية 
أي تعديل على أسعارها وأغلقت مساويًة ألسعار إغالق جلسة التداول السابقة 

 .قة على أسهمهااألخرى أي صف 9فيما لم تسجل الشركات الـ 
 http://sana.sy/?p=1338123  أحمد سليمان
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وزير النفط في مصارحة غير مسبوقة لرجل تنفيذي مع  - 19
 المواطن..هذه هي الوقائع لكن ال قلق..أزمة البنزين إلى انتهاء قريبًا..

 ..وإجراءات جديدة لضمان وصول االمدادات 

 20/03/2021 :الخبير السوي   
والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة الواقع بشفافية واجه وزير النفط  

بل بكل ما تحمله من … كاملة، مقدمًا الوقائع كما هي دون أن تجميل 
تفاصيل يبدو الكثير منها ليس على ما يرام بل ومؤلما في ظل عقوبات قاسية 
جعلت يوميات السوريين في مواجهة دائمة , حتى وهو يحاول أن يقول أن 

ستصل الى البالد   حملة بالمشتقات ومتفق عليها بشكل رسميهناك سفن م
قريبا .. اختار صيغة األمل تحسبا من أن يحدث أي طارئ خاصة وأن العدو 

 بواخر كانت متجهة لتلبية احتياجات الشعب السوري  7االسرائيلي قام بضرب 
.. 

هكذا كانت إطاللة الوزير بسام طعمة عبر شاشة االخبارية 
علن أن أزمة البنزين على الكازيات إلى انتهاء قريبًا ، مؤكدا أن فأ السورية، 

 .الفريق الحكومي يعمل لتأمين المشتقات النفطية وتغطية حاجة السوق 
وزير النفط تحدث عن واقع عمل الوزارة والتحديات التي تواجهها في ظل 
، اإلجراءات القسرية والحصار واإلرهاب الذي يستهدف قطاع النفط في سورية

واالختناقات التي خلفتها صعوبة التوريد، وغير ذلك من الملفات والمواضيع 
 المتعلقة بعمل الوزارة

يقول الوزير طعمة: صادفتنا ظروف خارجة عن اإلرادة أدت إلى تأخير 
وصول التوريدات وهذا هو سبب األزمة الحالية واليوم نحن ننتظر وصول 

ول الصديقة لتأمين وصولها اآلمن عدد من البواخر خالل أيام وننسق مع الد
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 .  الى بالدنا
وقال الوزير طعمة : إن القطاع النفطيُ استهدف بشكل رئيسي ألنه رافع 

وتم منع   لالقتصاد السوري، لذلك استهدف بالعقوبات االمريكية الظالمة،
االستثمار، كما تم منع توريد المشتقات النفطية، إضافة إلى معاقبة األشخاص 

عاونون معنا في هذا المجال، وتعرض قطاع النفط الى التخريب الذين يت
اإلرهابي، كما أن طيران التحالف تسبب بخسائر مادية هائلة، مبينا أن 

مليار  92الخسائر اإلجمالية المباشرة وغير المباشرة لقطاع النفط تجاوزت الـ 
 .دوالر

العمل  ونوه وزير النفط بوجود تعاون مع الدول الصديقة لسورية، مع
بأقصى جهد إليصال الشحنات بشكل آمن، إضافة إلى العمل على زيادة 

 .االنتاج المحلي
وبين طعمة وجود إجراءات جديدة اتخذت لضمان وصول االمدادات إلى 

 .سورية، مضيفا بالقول: لذا ال قلق
وقال وزير النفط : نتيجة احتالل منابع النفط، أو حقول اإلنتاج، اضطررنا 

الحاجة من االستيراد، مضيفًا: مع العقوبات االمريكية الظالمة إلى تأمين 
)هناك تكاليف عالية، كما أن أسعار النفط عالميًا ارتفعت خالل الفترة األخيرة 

 .دوالر 68ووصل سعر البرميل )برنت( إلى 
كما أكد وجود ضرورة إلى إعادة توجيه الدعم في ظل وجود شرائح اكثر 

زمة، وكان من المطلوب إعادة توجيه الدعم، وأيضا تضررًا وفقرًا خالل األ
 .مطلوب تقليل العجز قليال لالستمرار في تقديم الخدمة

وأشار وزير النفط إلى أن لجنة المحروقات المركزية هي من تدير عملية 
 .توزيع المحروقات في المحافظات، وهي المسؤولة عن توزيع المواد
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، وكان من المقرر مع بداية الموسم وتابع: إن كميات المازوت كانت قليلة
لتر لكل عائلة ، لكن مع تراجع التوريدات وانخفاض اإلنتاج  200أن يوزع 

بالتنسيق مع لجان المحروقات المركزية، إلى   وتوقف المصفاة اضطررناً 
 .تخفيض الكمية من اجل توسيع الشريحة االفقية للتوزيع

استلموا مازوت التدفئة )هذا  بالمئة من المواطنين فقط 53وبين أن حوالي 
بالمئة من العائالت لم  50رقم واقعي ومؤلم بالنسبة لي(، أي هناك نحو 

تستلم مخصصاتها، واألسباب كما ذكرنا تعود إلعاقة التوريدات وضرب السفن 
ووضع اليد على اإلنتاج المحلي، وكل ذلك بسبب )النفاق األمريكي( 

 .والعقوبات الظالمة
http://syrianexpert.net/?p=56916 

 
شركة روسية تفوز بعقد التنقيب عن النفط في بحر طرطوس لمدة  - 20

 عامًا قابلة للتمديد 22
 20/03/2021 :الخبير السوري  

تمت المصادقة على العقد الموقع بين وزارة النفط والثروة المعدنية وشركة 
البحري رقم  كابيتال محدودة المسؤولية الروسية للتنقيب عن النفط في البلوك

واحد في المنطقة االقتصادية الخالصة للجمهورية العربية السورية في البحر 
األبيض المتوسط مقابل ساحل محافظة طرطوس حتى الحدود البحرية 

 .٢كم ٢٢٥٠الجنوبية السورية اللبنانية بمساحة 
، تمنح الدولة السورية شركة ”الثورة“وبحسب البيانات التي نشرتها صحيفة 

 . تال حقًا حصريًا في التنقيب عن البترول وتنميته في المنطقة المذكورةكابي
وحسب العقد الموقع فإن مدة العقد تقسم إلى فترتين، األولى فترة 
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شهرًا  ٣٦شهرًا تبدأ بتوقيع العقد، ويمكن تمديدها ل  ٤٨االستكشاف ومدتها 
مًا قابلة للتمديد عا ٢٥إضافية، أما الفترة الثانية فهي مرحلة التنمية ومدتها 

 . لمدة خمس سنوات إضافية
أما فيما يخص تقاسم الحصص فاألمر مرتبط بسعر النفط والكميات 

 . المنتجة، وكذلك األمر فيما لو كان المنتج غازًا طبيعياً 
ويعتبر العقد الموقع هو الثاني بعد توقيع عقد االستكشاف في البلوك رقم 

ريت، والممتد من شمال طرطوس الى / الموقع مع شركة ايست ميد عم ٢ /
، حيث تم االنتهاء من الدراسات والتقييم ٢كم ٢١٩٠جنوب بانياس بمساحة 

وتم تحديد مواقع أولية للحفر بانتظار إجراء الدراسات السايزمية الثالثية 
 http://syrianexpert.net/?p=56908 .األبعاد

 انتهى التقرير
The report ended 

Raport się zakończył 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 


