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

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

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

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

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

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

 يتم حذف اسمه من القائمة البريدية.ل
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 2021/ 340م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 
  ,June 13 2021 ، انحزيؤر  13األحد 

 االقتصاد العالمي:  –أوالا 

اتفاق االستثمارات المتبادلة.. بكين وبروكسل تعززان التعاون  - 1
 وواشنطن غاضبة

 ابتسام الشامي  
 اتفاق االستثمارات المتبادلة..

 بكين وبروكسل تعززان التعاون وواشنطن غاضبة
ن عالقاته راتيجية بعيداا عمضى االتحاد األوروبي في تعزيز خياراته االست

 التاريخية مع الواليات المتحدة األمريكية..
 2وبعدما فتحت ألمانيا جدار العالقات مع روسيا بمشروع نورد ستريم 

باتفاق لالستثمارات المتبادلة مع  2020لنقل الغاز، أقفلت بروكسل عام 
حالي الالصين، األمر الذي أثار حفيظة الواليات المتحدة وأغضب رئيسها 

 والجديد.
 االتفاق يوفر فرصاا اقتصادية كبرى

في الوقت الذي تنشغل فيه الواليات المتحدة األمريكية بالفترة االنتقالية 
بين إدارة جمهورية راحلة وأخرى ديمقراطية قادمة، سجلت الصين واالتحاد 
 ناألوروبي نقلة نوعية في مستوى العالقات بين الجانبين وطبيعتها، مع اإلعال

عن التوصل إلى اتفاق مبدئي واسع النطاق حول االستثمارات المتبادلة، من 
شأنه أن يشكل فرصة لتحقيق مكاسب اقتصادية كبرى لكال الجانبين في حال 

 استكملت شروط إنجاحه.
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لرئيس جمع ا  االتفاق الذي جرى التوصل إليه، بعد مؤتمر عبر الفيديو
مستشارة مانويل ماكرون إضافة إلى الالصيني شي جينبينغ ونظيره الفرنسي إي

االلمانية أنجيال ميركل، ورئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون دير اليين 
ورئيس المجلس األوروبي شارل ميشال، التزمت الصين في إطاره أمام 
شركائها "بتوفير مستوى غير مسبوق من الوصول إلى األسواق لمستثمري 

ه فرصاا كبرى، إلخراج اقتصاداتها من األزمة االتحاد" وهو ما سيتيح لدول
الخانقة التي تفاقمت خالل العام الماضي بفعل تداعيات جائحة كورونا، وما 
يقاف للحركة التجارية، وبالتالي تعطيل  رافقها من إجراءات إغالق لألسواق، وا 

 عجلة االقتصاد.
ولئن كان الوصول إلى األسواق الصينية في دائرة طموح الشركات 
األوروبية، إال أن اعتبارات عديدة حالت دون ذلك حتى اآلن على الرغم من 
أن الصين تحولت خالل العام الماضي إلى أكبر شريك تجاري للدول 
األوروبية متخطية بذلك الواليات المتحدة األمريكية. ومن أبرز تلك 

، ةاالعتبارات، اتهام بروكسل بكين بعدم التقيد بالمعايير الدولية للعمال
وباإلخالل بحقوق اإلنسان واضطهاد األقليات على أراضيها، وهي اعتبارات 
حقوقية في الشكل وسياسية في الجوهر، ذلك أن الدول األوروبية نفسها لديها 
عالقات مع دول عربية ال تقيم أي وزن لحقوق اإلنسان على أراضيها، فضالا 

فقات الح تشتريه بصعن أنها تمارس أبشع أشكال العدوان على دول أخرى بس
 رسمية من الدول الغربية كما في العدوان السعودي على اليمن.

 ردود فعل طرفي االتفاق
االتفاق بين الصين واالتحاد االوروبي الذي يتوقع إنجازه والمصادقة 
النهائية عليه خالل األشهر القادمة من العام الجديد، ارتفعت عليه مستوى 
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اق أعلن االتحاد األوروبي أن االتفاق يكتسب آمال الطرفين. وفي هذا السي
"أهمية اقتصادية كبرى"، وكتبت رئيسة المفوضية األوروبية، أورسوال فون دير 
اليين تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر جاء فيها أن "هذا االتفاق 
سيحافظ على مصالحنا وسيروج لقيمنا األساسية" مضيفةا أنه "يؤمن لنا رافعة 

على السخرة"، في محاولة لتبرير االتفاق مع الدولة المتهمة من قبل للقضاء 
 أوروبا بانتهاك حقوق االنسان.

أما في الصين، المهتمة بمد جسور التواصل مع العالم كله ضمن مبادرة 
الحزام والطريق، التي تسمى أيضاا العولمة على الطريقة الصينية، فإن االتفاق 

 قيادة شيجينبيغ، وخرقاا للجدر التي بنتها يضاف إلى إنجازات نظامها تحت
أمريكا أمام تمدد نفوذ دولة ترى فيها خطراا على مكانتها الدولية ونفوذها 
العالمي. ولذلك فإن االتفاق ترك ارتياحاا واسعاا في بكين عّبر عنه الرئيس 
الصيني بتأكيده أنه "يبرهن على تصميم الصين وجديتها في إتاحة انفتاح 

طاق"، واصفاا أوروبا والصين بأنهما "أكبر قوتين وسوقين وحضارتين واسع الن
 في العالم".

 رد الفعل األمريكي
وفي الوقت الذي احتفلت فيه الصين وأوروبا بالتوصل إلى االتفاق وتذليل 
العقبات من أمامه، صدرت إشارات الغضب من أمريكا على حلفائها 

توى مع خصمها اللدود من دون األوروبيين النخراطهم في مشروع بهذا المس
األخذ بخطوطها الحمراء، وفي ظل ارتفاع منسوب العداء ومؤشرات االشتباك 
 معه من الحرب التجارية إلى الحرب السيبرانية وما بينهما من عقوبات متبادلة.
ذا كان الرئيس األمريكي دونالد ترامب قد جعل من الصين العدو رقم  وا 

لجديد جو بايدن ال يبدو أنه سيكون أقل تشدداا في واحد لبالده، فإن الرئيس ا
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التعامل معها، وهذا ما يمكن استنتاجه من أجواء االستياء التي عكسها فريقه 
اللصيق الذي "أعرب عن قلقه إزاء تقّرب االتحاد األوروبي من بكين" وحض 

 بروكسل على التشاور مع واشنطن.
 م ينتظروا وصوله للبيتولعل ما أثار استياء بايدن أن األوروبيين ل

األبيض للتشاور معه وفهم استراتيجيته في مواجهة بكين، وهو الذي يعول 
 بحسب المقربين منه على التنسيق مع حلفائه الغربيين في هذا الملف.

 خاتمة
يشكل اتفاق االستثمارات المتبادلة بين الصين واالتحاد األوروبي، عالمة 

ين الجانبين، لكن التحديات أمام هذه فارقة على طريق تعزيز العالقات ب
العالقات، وحتى أمام تنفيذ االتفاق تبقى قائمة وأبرزها الموقف األمريكي مما 
جرى، مع اإلشارة هنا إلى الحرص األوروبي على التأكيد على خصوصية 
العالقة مع الواليات المتحدة وعمقها، وبأن االتفاق لن يؤثر سلباا في العالقات 

األمريكية الجديدة. ومع حاجة االتفاق إلى مصادقة كل الدول مع اإلدارة 
األعضاء في االتحاد األوروبي وكذلك البرلمان األوروبي الموّحد فإن السؤال 
الذي يطرح نفسه هل ينجح في اختبار الحصول على إجماع تلك الدول، وهل 

 يمكن لواشنطن المستاءة أن تؤثر في هذا االجماع.
 http://albylad.com/article.php?id=426138 ابتسام الشامي
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هل ستمثل األسواق الناشئة الموجة الثالثة من األزمة المالية  - 2
 العالمية؟

 2017مايو  12تحديث:   QNB مجموعة -الدوحة 

 
في تقرير "آفاق االقتصاد العالمي" الصادر مؤخراا، يتوقع أن يتراجع نمو 

. 2014في عام  %3.4، من 2015م في عا %3.1االقتصاد العالمي إلى 
. فمن 2009وهذا هو أبطأ توسعفي االقتصاد العالمي منذ الكساد الكبير عام 

المقّدر أن يتباطأ النشاط االقتصادي في األسواق الناشئة للعام الخامس على 
التوالي، في حين يتوقع حدوثتحسن طفيف في انتعاش االقتصادات المتقدمة. 

اشئة هي محرك النمو في االقتصاد العالمي في السنوات وقد كانت األسواق الن
. 2014-2010بين األعوام  %5.3األخيرة، حيث نمت بمعدل سنوي قدره 

من النمو العالمي الذي بلغ في المتوسط  ٪80كما أنها أسهمتبأكثر من 
 .سنويااخاللتلكالفترة%3.6نسبة

ة من الثالث ومع ذلك، يبدو أن األسواق الناشئة ستكون في قلب الموجة

http://media.alwasatnews.com/data/2015/4788/images/4603c5f0ab0ba2c0.jpg
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تداعيات األزمة المالية العالمية. فقد جاءت الموجة األولى بسببأزمة القطاعين 
. وتبع ذلك أزمة الديون 2009-2008العقاري والماليفي الواليات المتحدةفي 
. واآلن، فإن األسواق 2012-2011السيادية في منطقة اليورو في الفترة 

ثارها احتمال تطبيع الواليات الناشئةقد أصبحت في خضم األزمة التي أ
عادة هيكلةاالقتصاد الصيني للتحول من التركيز  المتحدة لسياستها النقدية وا 

 .على االستثمارات والصادرات باتجاه االستهالك والخدمات
إن األسواق الناشئة تواجه عدداا من الظروف المعاكسة. أوالا، هنالك 

عادة ى النمو حيث تتسببعملية إالمؤثرات الهيكلية السلبية طويلة األجل عل
التوازن االقتصادي في الصين إلى تباطؤ النمو. ويؤثر هذا التباطؤ على 
الطلب الخارجي، وال سيما في األسواق اآلسيوية الناشئة حيث يوجد عدد من 
االقتصادات التي تعتمد اعتماداا كبيراا على الصين في صادراتها. وأدى تراجع 

أسعار عدد من السلع، وترتب على ذلك تأثير الطلب الصيني إلى خفض 
سلبي على االقتصادات المصدرة للسلع األساسية، والتي هي في غالبها من 
األسواق الناشئة. ثانياا، هناك المؤثرات السلبية الدورية على النمو، وتتعلق 
تلك المؤثرات أساساابارتفاع مستويات الديون وتأزم األوضاع المالية. كما أدت 

ات ارتفاع أسعار الفائدة في الواليات المتحدة إلى هروب رؤوس األموال، توقع
وضعف العمالت، وارتفاع أسعار الفائدة في األسواق الناشئة. وفي ذات 
الوقت، أدت قوة الدوالر إلى ارتفاع قيمةديون األسواق الناشئة بالعمالت 

يض األجنبية، وزادت بذلك مصاعب خدمة الديون. وأخيراا، يؤدي تخف
المديونيات إلى تباطؤ نمو االئتمان ومزيد من البطء في نمو الناتج المحلي 

 .اإلجمالي
مستقبالا، ُيرجح أن تستمر العوامل الهيكلية التي تعيقالنمو. كما  
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ستستمرعلى المدى المتوسط عملية إعادة التوازن ومعالجة الديونالكبيرة 
بقوة السلع األساسية يرتبطالمتراكمة في الصين. ونظراا ألن انخفاض أسعار 

االقتصاد الصيني، فإن تعافي هذه األسعار قد يستغرق أيضاا بعض 
الوقت.لكن العوامل الدورية المعيقةللنمو، والتي تعدفياألساسعوامل مالية، قد 
ال تستمر بنفس القدر. وربما تكون األسواق المالية قد شهدت بالفعل 

الفائدة في الواليات  تصحيحاتجزئيةبفعل توقعات ارتفاع أسعار
المتحدةاألمريكية، لذلك ُيفترض أن تنحسر عوامل إعاقة النموالناتجة عن 

. ونتيجة 2017هروب رؤوس األموال وضعف أسعار الصرف بحلول عام 
لذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي تعافي نمو الناتج المحلي اإلجمالي لألسواق 

في  %4.9و 2016عام  في%4.5إلى  2015في عام  %4.0الناشئة من 
 .2017عام 

في عام  %1.8في الوقت ذاته، نمت االقتصادات المتقدمة بنسبة 
، وهو معدل بطيء نسبياا لكنه يظل أعلى من إمكانات نموها التي 2014

ضعفت بسبب انخفاض عدد السكان وارتفاع معدل الشيخوخة وتباطؤ نمو 
ا النمو الذي فاق اإلنتاجية. وقد ساهمت عوامل دورية إيجابية في هذ

اإلمكانات. من بين هذه العوامل هناك تراجعالعائق المالي الحكومي الناتج 
عن سياسات التقشف، وانخفاض أسعار الطاقة الذي عزز من دخل األسر 
القابل لإلنفاق بالنظر إلى كون أغلب هذه البلدان مستوردةللنفط، وتخفيف 

نتيجة  ت اإليجابية على الثروةالسياسة النقدية بشكل غير مسبوق، والتأثيرا
تعافي سوق االسكان في الواليات المتحدة وسوق األسهم في اليابان. كما 
استفادت بعض المناطق كمنطقة اليورو واليابان من االنخفاض الكبير في 

، 2014قيمة عمالتها ، مما ساعد على تحفيز صادراتهما. فمنذ شهر مايو 
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على التوالي مقابل  %17.0و %18.5تراجعت قيمة اليورو والين بنسبة 
الدوالر األمريكي. وبشكل عام، أدت هذه العوامل الدورية اإليجابية إلى خفض 

 .معدالت البطالة في االقتصادات المتقدمة
مستقبالا، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تواصل االقتصادات المتقدمة 

المحلي  يرتفع نمو الناتجنموها بمعدل يفوق امكاناتها الحالية. ومن المتوقع أن 
في عام  %2.0إلى  2014في عام  %1.8اإلجمالي الحقيقي من معدل 

مع توقع استمرار معظم العواماللدورية  2016في عام  %2.2و 2015
االيجابية على الرغم من التطبيع المتوقع للسياسة النقدية في المملكة المتحدة 

 .والواليات المتحدة
االقتصادات المتقدمة ليس قويا بما يكفي  عموماا، فإن التعافي في

لتعويض التباطؤ في األسواق الناشئة. ونتيجة لذلك، يتوقع أن يظل النمو 
العالمي في المستقبل المنظور أقل من المستويات التي كان عليها في فترة ما 

 في األسواق الناشئة، وخصوصاا  قبل األزمة. كما يتوقعأن تظل المخاطر أعلى
 http://www.alwasatnews.com/news/1036274.html   .الصين في

 
 -األسواق الناشئة: تحليل الناتج المحلي اإلجمالي إلندونيسيا  - 3
2021 - Talkin go money 

 Zeitgeist Addendum (  2021مارس). 
 :جدول المحتويات

 تاريخ اقتصاد إندونيسيا
 القطاع الزراعي

https://ar.talkingofmoney.com/emerging-markets-analyzing-indonesia-s-gdp#menu-1
https://ar.talkingofmoney.com/emerging-markets-analyzing-indonesia-s-gdp#menu-2
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 القطاع الصناعي
 قطاع الخدمات
 الخط السفلي

هدت تركيبة الناتج المحلي اإلجمالي في إندونيسيا تغيرا كبيرا على مر ش
السنين: من اقتصاد يعتمد اعتمادا كبيرا على الزراعة إلى اقتصاد أكثر توازنا 
وتطورا، حيث تساهم قطاعات الصناعة والخدمات بأكبر قدر من الناتج 

تساهم الزراعة ، 2014المحلي اإلجمالي. ووفقا لبيانات البنك الدولي لعام 
في المائة في الناتج المحلي اإلجمالي للبالد، في حين تسهم  14بنسبة 

 .في المائة لكل منهما 43قطاعات الصناعة والخدمات بنحو 
 تاريخ اقتصاد إندونيسيا

شهدت إندونيسيا حكما استعماريا هولنديا طويال، بدءا من القرن السابع 
. إال أن إندونيسيا نجحت في 1942ام عشر، تاله الغزو الياباني في ع

. وفي عهد الرئيس 1949الحصول على سيادتها الحقيقية من هولندا في عام 
األول سوكارنو، كانت البالد معزولة عن الغرب وحرمت من المساعدات 
الخارجية التي تمس الحاجة إليها، وتعرض االقتصاد لتضخم شديد نتيجة 

من خالل طباعة األموال. وأصبح الجنرال للتمويل الضخم في العجز الممول 
، وهو ما يمثل بداية عهد "النظام 1967سوهارتو ثاني رئيس للبالد في عام 

الجديد". وكان هناك انخفاض ملحوظ في الفقر إلى جانب النمو االقتصادي 
حيث عرض سياسات تمكن إندونيسيا من تحقيق معدل نمو سنوي متوسط 

 المالية األزمة وقوع قبيل ،1997 و 1965 يعام بين المائة في 7 قدره
 .اآلسيوية

https://ar.talkingofmoney.com/emerging-markets-analyzing-indonesia-s-gdp#menu-3
https://ar.talkingofmoney.com/emerging-markets-analyzing-indonesia-s-gdp#menu-4
https://ar.talkingofmoney.com/emerging-markets-analyzing-indonesia-s-gdp#menu-5
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انعكس خطورة األزمة وتأثيرها السلبي على االقتصاد اإلندونيسي 

، 1998في عام  ٪13بانخفاض الناتج المحلي اإلجمالي الذي انخفض بنسبة 
. تعلمت إندونيسيا من 1999في عام  ٪3. 0وتمكن من تسجيل نمو بنسبة 

حكومة العديد من السياسات والتدابير الوقائية التي ساعدت األزمة، وأدخلت ال
. وقد نما 2008االقتصاد على تحسين األحوال الجوية لألزمة المالية لعام 
 المائة في 5 قدرهالناتج المحلي اإلجمالي السنوي إلندونيسيا بمعدل متوسط 

 ليار،م 5. دوالرا 888 اإلجمالي المحلي الناتج حجم وبلغ ،2000 عام منذ
 أسعار انخفاض من تستفيد عمالت ثالث: انظر للمزيد. )الدولي للبنك وفقا
 .(النفط

- 3>> 
 القطاع الزراعي

تقلص دور القطاع الزراعي )بما في ذلك الغابات وصيد األسماك واإلنتاج 
الحيواني وزراعة المحاصيل( في الناتج المحلي اإلجمالي إلندونيسيا على مر 

من الناتج المحلي اإلجمالي،  ٪51ساهمت بنسبة  1965السنين. في عام 
في عام  ٪14، وانخفضت إلى حوالي 1980في عام  ٪24وانخفضت إلى 
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. ومع ذلك، على الرغم من أن االعتماد على الزراعة كمولد العمالة 2014
إلى  1995في عام  ٪44إلى  1980في عام  ٪56قد انخفض تدريجيا من 

لمطلقة، ال تزال القوى العاملة الزراعية في ، باألرقام ا2012في عام  35٪
 .النمو

إندونيسيا هي منتج رئيسي للمنتجات الزراعية، حيث يتركز معظم 
من  ٪7أنشطتها الزراعية على جزيرتي جاوة وبالي، التي ال تمثل سوى 

إجمالي األراضي في إندونيسيا. القطاع الزراعي في البالد هو مزيج من 
زارع الكبيرة لزيت النخيل والمطاط، وكذلك المحاصيل المحاصيل الشجرية والم

الغذائية مثل األرز والذرة وفول الصويا والكسافا والفول السوداني.اندونيسيا 
هي منتج ومصدر زراعي رئيسي للمطاط، الكوبرا، زيت النخيل، الحبوب، 

 .القهوة، الكاكاو والتوابل

 
كة للمحاصيل المستهل جعلت الحكومة في إندونيسيا "االكتفاء الذاتي"

بكثافة واحدة من أهم أجندة القطاع الزراعي. ويحظى البلد بأعلى استهالك 
للفرد من األرز في العالم ويعتمد على البلدان المجاورة مثل تايلند وفيتنام 
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اللستيراد. وباإلضافة إلى األرز، يغطي برنامج االكتفاء الذاتي الذرة والسكر 
 .وفول الصويا

 ناعيالقطاع الص
كان القطاع الصناعي محرك النمو لالقتصاد اإلندونيسي منذ السبعينات، 
بعد فترة وجيزة من تولي سوهارتو السلطة. وارتفعت حصة القطاع الصناعي 

، 1965في المائة في عام  13في الناتج المحلي اإلجمالي، التي كانت حوالي 
وأصبح التصنيع  .1980في المائة بحلول عام  42بأكثر من ثالث مرات إلى 

والتعدين محركين للتنمية االقتصادية والتغيير خالل نظام سوهارتو الذي انتهى 
أضرت  1997مع استقالته. غير أن األزمة المالية في عام  1998في عام 

بالقطاع الصناعي، مما دفع القطاع بشدة إلى مرحلة الركود منذ ما يقرب من 
 .عقد من الزمان

 
المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي، فقد  في حين واصل القطاع

استغرق المستثمرون األجانب وقتا طويال الستعادة الثقة في اإلمكانات 
الصناعية للبالد، التي عادت بفضل الطلب المحلي بسبب توسع الطبقة 
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الوسطى جنبا إلى جنب مع معدالت األجور المنخفضة و وفرة الموارد 
صنيع تدريجيا، رغم تباطؤ وتيرة النمو. وال يزال التالطبيعية. وقد تعافى القطاع 

والتعدين يلعبان دورا مهيمنا في نمو البلد، وهما المستفيدان من معظم 
 .االستثمارات األجنبية المباشرة في البلد

إندونيسيا غنية بالموارد الطبيعية. وهي من بين أكبر منتجي ومصدري 
ات ئل منتجي الذهب في العالم. منتجالفحم، في حين أنها من بين العشرة األوا

التعدين والصناعات التحويلية الرئيسية فى اندونيسيا هى الفحم والنفط والذهب 
والسيارات وااللكترونيات واالثاث والمنتجات الورقية والمنتجات النسيجية 

 .واالحذية
 قطاع الخدمات

 نيساهم قطاع الخدمات في إندونيسيا دائما في تحقيق نصيب عادل م
الناتج المحلي اإلجمالي. بيد أنها تولت دورا متزايد األهمية في االقتصاد 

إلى  1997اإلندونيسي في أعقاب األزمة المالية اآلسيوية. وأدت أزمة عام 
تعطيل القطاع الصناعي في إندونيسيا، الذي كان عادة من ركائز االقتصاد 

حة والتمويل والسيا الوطني، وقطاع الخدمات )الذي يشمل المصارف والتأمين
وتجارة التجزئة واألغذية والمشروبات ووسائل اإلعالم والترفيه والتعليم والصحة 
( إلى اإلنقاذ. وقد نما قطاع الخدمات بمعدل أسرع من القطاع الصناعي 

تقريبا خالل  ٪8خالل العقد األول من القرن الماضي، حيث ارتفع بمعدل 
في المائة في الناتج المحلي  43سبة العقد الماضي. وهي تساهم حاليا بن

 .اإلجمالي اإلندونيسي
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وعلى الرغم من أن قطاع الخدمات كان مولد عمالة رئيسيا، ظلت إنتاجية 

، استخدم القطاع 1980العمل مرتفعة في القطاع الصناعي. وفي عام 
في المائة  41في المائة من القوة العاملة وساهم بنسبة  13الصناعي نحو 

من القوى العاملة في  ٪18تج المحلي اإلجمالي. فقد استحوذت على من النا
، في حين ارتفعت مساهمة الناتج المحلي 2012في عام  ٪22و  1995عام 

على التوالي.أما قطاع الخدمات فقد ساهم بنسبة  ٪45و  ٪42اإلجمالي إلى 
من القوى  ٪30واستخدم  1980من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  36٪
، ارتفعت حصتها من الناتج المحلي اإلجمالي إلى 1995املة. وفي عام الع
، 2012في المائة من القوة العاملة، وفي عام  38في المائة، واستخدمت  40

في المائة، عن طريق  42ارتفعت حصتها من الناتج المحلي اإلجمالي إلى 
معلومات، لتوظيف نفس النسبة من القوة العاملة في إندونيسيا. )للمزيد من ا

 انظر: األسواق الناشئة: تحليل الناتج المحلي اإلجمالي في تايالند(
 الخط السفلي

قصة التحول في إندونيسيا هي واحدة من أكثر القضايا إثارة لإلعجاب 
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في المنطقة، ولكن البالد ال تزال تكافح مع قضايا متعددة مثل درجة عالية 
ية البسيطة، والفساد، والفقر. وعلى من الدخل وعدم المساواة، والبنية األساس

الرغم من معدل النمو الالئق على مر السنين، فإن األمة ال يزال أمامها طريق 
 .طويل لنقطعه إلطالق إمكاناتها

https://ar.talkingofmoney.com/emerging-markets-
analyzing-indonesia-s-gdp 

 

 مبتكر ألزمة ديونحل « االئتمان المركزى«: »فاينانشيال تايمز» - 4
 األسواق الناشئة

  منى عوض  2020مايو  7الخميس   
 التدابير االستثنائية ضرورية لمعالجة األزمة التى تواجه العالم النامي

الحكومى نتيجة انتشار يواجه العالم النامى، موجة من حاالت اإلفالس 
جائحة فيروس كورونا المميت، والمحتمل أن يخلف نوبات اضطراب عنيفة 

 .لألسواق الناشئة
والمؤكد أن هناك حاجة إليجاد حلول مبتكرة، لمنع األزمة من التحول إلى 

 .كارثة تزيد بدورها من حالة الضغط على النظام المالى
مران انية، بأن الحجم والنطاق أالبريط« فاينانشيال تايمز»أفادت صحيفة 

 .استثنائيان
دولة، صندوق النقد الدولى بالفعل المساعدة،  100فقد ناشدت أكثر من 

والذى حذر فى نظرته الرئيسية لالقتصاد العالمى من مواجهة األسواق الناشئة 
 .عاصفة مثالية، أى أنها تواجه تفاقماا كبيراا فى األمور

https://alborsaanews.com/author/mona_awad
https://alborsaanews.com/author/mona_awad
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جة من التخلف عن سداد الديون السيادية وأشارت الصحيفة، إلى أن مو 
 .أمر ال مفر منه

 .ولحسن الحظ، فإنَّ المجتمع الدولى ليس غافالا عن أزمة الديون المتخمرة
فقد ألغى صندوق النقد الدولى، بالفعل، تسديد الديون المستحقة له من 

 دولة نامية، منها أفغانستان وهايتى ورواندا واليمن، لألشهر الستة 25قبل 
المقبلة، فى حين وافقت دول مجموعة العشرين على تعليق مدفوعات خدمة 

 .دولة نامية فقيرة 76الديون الثنائية لـ
البنوك وصناديق السندات  -كما أنها دعت دائنى القطاع الخاص

 .التباع األمر نفسه –والمقرضين التجاريين اآلخرين 
الديون  لتعليق سداد ولسوء الحظ، وألسباب عديدة، يواجه التنظيم الطوعى

بالنسبة لالقتصادات الناشئة تحديات صعبة للغاية، وربما يكون األمر 
مستحيالا. فليست هناك آلية قانونية تتجاوز حدود الوالية الوطنية إلجبار 
مجموعة متباينة من المستثمرين على تعليق سداد الديون لمجموعة متساوية 

 .من الدول المنكوبة
ربما تتردد بعض الدول فى تطبيق تأجيل سداد ديونها  باإلضافة إلى ذلك،

فى الواقع، إذ يمكن أن يعتبر هذا التأجيل وصمة عار بالنسبة لجدارتها 
 .االئتمانية لسنوات قادمة

ويثير هذا األمر إمكانية حدوث سلسلة متتابعة من حاالت التخلف عن 
عادة هيكل ن، وبالتالى ة الديو السداد العشوائية، وتأجيل التفاوض بشكل فردى وا 

ستكون التداعيات هائلة فى مساحات واسعة من العالم النامى، وسيؤدى 
الضرر الناتج إلى تصعيد التوترات فى النظام المالى العالمى الذى ال يزال 

 .ُعرضة للخطر
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ومع ذلك، عرض مجموعة من األكاديميين الماليين والقانونيين البارزين، 
 الا للتطبيق بشكل نظرى على األقل. كما أنه من شأنهحالا مثيراا لالهتمام وقاب

أن يوفر تخفيفاا حيوياا بالنسبة للعديد من الدول النامية، ولن يمنع التعثر فى 
 .سداد الديون فقط، بل إنه سيجذب أيضاا العديد من الدائنين

سهيل ت»ويتضمن صميم االقتراح، قيام البنك الدولى بإنشاء برنامج 
إذ يتعين على الدول الراغبة فى التمتع بأى تخفيف، إيداع  ،«ائتمانى مركزى

أى مدفوعات دين فى هذا البرنامج، بدالا من حسابات الدائنين، باإلضافة إلى 
إيداع أموال من البنك الدولى أو صندوق النقد الدولى فى هذا البرنامج ثم 

ر أزمة ايعاد إقراض األموال إلى الدول بأسعار فائدة ميسرة للتخفيف من آث
 .فيروس كورونا
، أن الدول ستكون بحاجة إلى مطالبة «فاينانشيال تايمز»وأوضحت 

التسهيل »الدائنين بالقبول بشكل رسمى بسداد المدفوعات فى إطار برنامج 
، بدالا من وكيلهم المالى المعين، ما سيشكل إخالء قانونياا «االئتمانى المركزى

 .التعثر فى السداد كامالا اللتزاماتهم، وبالتالى تجنب
عندما تخف حدة أزمة الوباء، يمكن بعد ذلك اتخاذ قرار مدروس بشأن 
ذا كان األمر  ما إذا كانت الدولة بحاجة إلى تخفيف أعباء الديون أم ال؟ وا 

 كذلك، فما مقدار هذا التخفيف؟
وربما تبدو فكرة موافقة الدائنين على هذا المقترح أمراا غريباا. ولكن ثمة 

للقيام بذلك، حيث ستختلط األموال فى التسهيالت االئتمانية بأموال حافز 
 .المساعدة المقدمة من المنظمات التى تتجاوز الحدود الوطنية

ويعتبر البنك الدولى وصندوق النقد الدولى من كبار الالعبين فى أى 
عملية إعادة هيكلة للديون ولكنهما ال يخفضان من قيمة األصل، لذا فإن أى 
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« تسهيل ائتمانى مركزى»ل يوافق الدائنون على تحويلها إلى برنامج أموا
 .ستكون محصنة

بالطبع.. ربما تكون ثقافة العقاب ضرورية أيضاا إلجبار الدائنين 
 .المترددين على المضى قدماا فى األمر

ويطرح االقتراح إمكانية إعالن مجموعة العشرين أن فيروس كورونا أثار 
لتشجيع الدائنين المتمردين، وهذه إشارة إلى مواد لجنة « حالة القوة القاهرة»

القانون الدولى بشأن مسئولية الدول عن األفعال غير المشروعة دولياا؛ حيث 
رير عدم لتب« القوة القاهرة»تنص إحدى الفقرات على إمكانية تذرع بلد ما بـ

طر حسيم ة خالوفاء بااللتزام الدولى إذا كانت هذه هى الطريقة الوحيدة لمواجه
 .ووشيك

يعتبر هذا األمر بالكاد حالا فورياا وفعاالا، ولكنه حيلة قانونية يمكن أن 
تساعد على حماية الدول من الدائنين المتضررين الذين يسعون إلى التماس 

 .سبل اإلنصاف من خالل المحاكم
وذكرت الصحيفة أنه حل أنيق، ومن المحتمل أن يتم تنفيذه بسرعة، ولكنه 

، فإنه قد «القوة القاهرة»بعض العثرات، فعلى سبيل المثال، رغم مبدأ  يعانى
يجلب معارضة أخالقية شديدة من قبل إدارة أمريكية ربما تكون غير راغبة 
فى مساعدة الدول النامية ضد الدائنين المقيمين فى الواليات المتحدة فى 

 .الغالب
رة جيدة ية تعتبر فكلكن فكرة انفتاح المجتمع الدولى على الحلول الجذر 

مؤكدة من قبل مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا، األسبوع 
الماضى، إذ قالت إن الصندوق ربما يحتاج إلى مغامرة أبعد من ذلك خارج 
منطقة الراحة، والنظر فيما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير استثنائية 
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 .فى هذه األزمة االستثنائية
مؤكد أن جورجيفا على حق.. فهذا ليس الوقت المناسب للجبن ومن ال

الفكرى والتشويش، خصوصاا أن األسواق الناشئة بحاجة ماسة للمساعدة، كما 
أن هذا االقتراح يعتبر حالا ومسكناا قابالا للتطبيق، يحتاج المسئولون للنظر 
 .فى األمر بجدية

https://alborsaanews.com/2020/05/07/1338920 
 

 انتعاش التدفقات االستثمارية لألسواق الناشئة - 5
SEP 17, 2017 

 
انتعاش تدفقات رؤوس األموال إلى  QNBرصد تحليل صادر عن 

بعد أن ظلت  2017األسواق الناشئة بقوة في األشهر الثمانية األولى من عام 
منخفضة لفترة طويلة. وقد تضافرت مجموعة من العوامل لخفض تدفقات 
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، مثل ارتفاع 2016 - 2013وال إلى هذه األسواق في الفترة رؤوس األم
أسعار الفائدة في الواليات المتحدة، وتزايد قوة الدوالر، والمخاوف من تراجع 
حاد في أداء االقتصاد الصيني، وانخفاض أسعار السلع األساسية، وضعف 

 تولكن تلمح مؤشرات أولية إلى حدوث انتعاش في تدفقا التجارة العالمية.
رؤوس األموال إلى األسواق الناشئة، ولو بوتيرة أبطأ، مع استفادة األسواق 
الناشئة اآلسيوية بصفة أخص من هذه التدفقات وذلك بفضل اقتصاداتها 

 المفتوحة وارتباطاتها الوثيقة مع الصين.
 تدفقات رؤوس األموال غير المقيمة إلى األسواق الناشئة

مالية إلى األسواق الناشئة تضررت من أوضح التحليل أن التدفقات الرأس
، حيث 2016 -2013نوبات متتالية من هروب رؤوس األموال خالل الفترة 

 2012مليار دوالر أميركي في عام  418انخفضت التدفقات غير المقيمة من 
. أوالا، تم تشديد السياسة النقدية 2016مليار دوالر أميركي في عام  100إلى 

بأن بنك  2013بدءاا من اإلعالن في منتصف عام في الواليات المتحدة 
االحتياطي الفيدرالي األميركي سيبدأ في تقليص برنامجه للتيسير الكمي. 
وأعقب ذلك ارتفاع في توقعات رفع أسعار الفائدة ليجيء الرفع األول في 

. وقاد ارتفاع أسعار الفائدة 2016والثاني في نهاية عام  2015نهاية عام 
لى في الواليات  المتحدة إلى جذب رؤوس األموال من األسواق الناشئة وا 

ارتفاع قيمة الدوالر األميركي بشكل حاد. وقد أدى ذلك إلى زيادة عبء الديون 
الخارجية في األسواق الناشئة، مما أعاق تدفق رؤوس األموال إليها. ثانياا، 

 2014م اانهارت أسعار النفط والسلع األساسية األخرى ابتداءا من منتصف ع
، ثم ظلت األسعار متقلبة بعد ذلك. وألن 2016وتواصل ذلك حتى أوائل عام 

العديد من االقتصادات الناشئة الكبرى تصدر السلع األساسية، أدى انخفاض 
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أسعار هذه السلع إلى تفاقم موازين الحسابات الجارية وضعف العمالت، مما 
ت المخاوف بلدان. ثالثاا، ارتفعفاقم من حالة فقدان الشهية لالستثمار في هذه ال

، 2016 -2015بشأن االستقرار المالي في الصين بشكل حاد خالل الفترة 
مدفوعةا بارتفاع الديون وانخفاض قيمة اليوان. وأدى ذلك إلى هروب رؤوس 
األموال من الصين مصحوباا بتداعيات سلبية على األسواق الناشئة األخرى 

، تعافت تدفقات رؤوس 2017لكن في عام »وتابع قائالا:  المجاورة لها.
مليارات دوالر، فقط في  205األموال غير المقيمة إلى األسواق الناشئة إلى 

األشهر الثمانية األولى من العام مع تغير العوامل المشار إليها. أوالا، تراجعت 
توقعات التشديد النقدي في الواليات المتحدة. فعلى الرغم من قيام بنك 

ي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرتين في شهري مارس ويونيو، إال االحتياط
أن األسواق باتت تتوقع اآلن قيامه بجولة واحدة من رفع أسعار الفائدة بنهاية 

. وقد أدى ذلك إلى انخفاض قيمة الدوالر األميركي، حيث تراجع 2018عام 
حالي. ثانياا، حتى اآلن في العام ال % 9.3المؤشر المرجح بالتجارة بنسبة 

التزال أسعار النفط والسلع األساسية تتعافي، وذلك يعزز موازين التجارة 
الخارجية لالقتصادات الناشئة المصدرة للسلع األساسية. ثالثاا، استقر نمو 
الناتج المحلي اإلجمالي الصيني عند مستوى أعلى من المتوقع وارتفعت قيمة 

شأن انتقال اآلثار السلبية إلى األسواق اليوان، مما أدى إلى تقليل المخاوف ب
الناشئة األخرى. وأخيراا، ساعد ارتفاع معدالت النمو والتجارة العالمية في 
تحسين شهية المخاطر، األمر الذي شجع المستثمرين على التحول إلى فئات 

 أصول أكثر ذات مخاطر أكبر، مثل أصول األسواق الناشئة.
ات المستفيد الرئيسي من تحسن التدفق إقليمياا، كانت آسيا هي»وأضاف 

الرأسمالية إلى األسواق الناشئة. وتشكل الصادرات حصة كبيرة من الناتج 
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المحلي اإلجمالي لتلك االقتصادات، ولذلك استفادت من ارتفاع معدالت النمو 
والتجارة العالمية. كما يعتبر العديد من تلك االقتصادات من مصدري السلع 

ندونيسيا وفيتنام، واستفادت من انتعاش أسعار السلع األساسية، مثل إ
األساسية. وترتبط االقتصادات اآلسيوية على نحو وثيق باالقتصاد الصيني، 
وقد ساعد تحسن الوضع في الصين على خفض المخاطر المتوقعة بشأن 

وبالنظر إلى »قائالا:  QNBوتابع  «.انتقال اآلثار السلبية لبقية المنطقة
خيرة، يبدو أن أزمة هروب رؤوس األموال من األسواق الناشئة األحداث األ

قد انتهت، كما ذكرنا في تقريرنا السابق الصادر في مارس )هل انتهت أزمة 
هروب رؤوس األموال من األسواق الناشئة؟(، واألسواق الناشئة اآلن أكثر 
مرونة مما كانت عليه في بداية األزمة. لكن ختاماا يجب التنبيه لبعض 
المخاطر التي قد تؤثر سلباا على التوقعات. أوالا، يمكن أن يتم تشديد السياسة 
النقدية عالمياا في بداية العام القادم حيث يخطط بنك االحتياطي الفيدرالي 
لتخفيض حجم ميزانيته العمومية، كما يتوقع أن يعلن البنك المركزي األوروبي 

نمو ص بشراء األصول. ثانيا، إن القريباا عن اإلنهاء التدريجي لبرنامجه الخا
الذي تحقق في الصين قد حدث جزئياا من خالل التحفيز االئتماني، وباإلمكان 
إلغاء هذا التحفيز في حال عادت المخاوف بشأن االستقرار المالي إلى 
الظهور مجدداا. وأخيراا، يمكن لتأثيرات المخاطر السياسية من كوريا الشمالية 

لتجارية أن تقوض شهية المخاطرة وتشعل فتيل جولة ومخاطر الحمائية ا
 «.أخرى من هروب رؤوس األموال من األسواق الناشئة

https://www.al-watan.com/news-
details/id/96813/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B4-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D

8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9/d/20170917 
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 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية: -ثانياا 
- The World Economy in English and Polish: 
- Gospodarka światowa w języku angielskim i 

polskim: 

6 - For Clean Energy, Buy American or Buy It Quick 
and Cheap? 

President Biden says slowing climate change will 
create jobs. Tension between unions and 
environmentalists shows it’s not so simple. 

 A wind-turbine assembly line in Saint-Nazaire, 
France. A plan for a wind-tower factory in upstate New 
York raised concerns about the lack of a domestic supply 
chain. Credit...Theophile Trossat for The New York Times 

 By Noam Scheiber  May 11, 2021 
Patricia Fahy, a New York State legislator, celebrated 

when a new development project for the Port of Albany 
— the country’s first assembly plant dedicated to building 
offshore wind towers — was approved in January. 

“I was doing cartwheels,” said Ms. Fahy, who 
represents the area. But she was soon caught in a 
political bind. 

https://www.nytimes.com/by/noam-scheiber
https://www.nytimes.com/by/noam-scheiber
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A powerful union informed her that most of the 
equipment for New York’s big investment in offshore 
windmills would not be built by American workers but 
would come from abroad. Yet when Ms. Fahy proposed 
legislation to press developers to use locally made parts, 
she met opposition from environmentalists and wind 
industry officials. “They were like, ‘Oh, God, don’t cause 
us any problems,’” she recalled. 

Since President Biden’s election, Democrats have 
extolled the win-win allure of the transition from fossil 
fuels, saying it can help avert a climate crisis while putting 
millions to work. “For too long we’ve failed to use the 
most important word when it comes to meeting the climate 
crisis: jobs, jobs, jobs,” Mr. Biden told Congress last 
month. 

On Tuesday, his administration gave final approval to 
the nation’s first large-scale offshore wind project, off 
Martha’s Vineyard in Massachusetts, again emphasizing 
the jobs potential. 

But there is a tension between the goals of industrial 
workers and those of environmentalists — groups that 
Democrats count as politically crucial. The greater the 

https://www.nytimes.com/2021/04/29/us/politics/joe-biden-speech-transcript.html
https://www.nytimes.com/2021/05/11/climate/climate-wind-farm.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
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emphasis on domestic manufacturing, the more 
expensive renewable energy will be, at least initially, and 
the longer it could take to meet renewable-energy 
targets. 

That tension could become apparent as the White 
House fleshes out its climate agenda. 

“It’s a classic trade-off,” said Anne Reynolds, who 
heads the Alliance for Clean Energy New York, a coalition 
of environmental and industry groups. “It would be better 
if we manufactured more solar panels in the U.S. But 
other countries invested public money for a decade. 
That’s why it’s cheaper to build them there.” 

There is some data to support the contention that 
climate goals can create jobs. The consulting firm Wood 
Mackenzie expects tens of thousands of new jobs per 
year later this decade just in offshore wind, an industry 
that barely exists in the United States today. 

And labor unions — even those whose members are 
most threatened by the shift to green energy, like 
mineworkers — increasingly accept this logic. In recent 
years, many unions have joined forces with supporters of 
renewable energy to create groups with names like 

https://cleanpower.org/wp-content/uploads/2021/02/WM_Economic_Impact_Study_OSW_Lease_Auctions.pdf
https://www.nytimes.com/live/2021/04/19/business/stock-market-today#coal-miners-renewable-energy
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the BlueGreen Alliance that press for ambitious jobs and 
climate legislation, in the vein of the $2.3 trillion 
proposal that Mr. Biden is calling the American Jobs Plan. 

But much of the supply chain for renewable energy 
and other clean technologies is in fact abroad. Nearly 70 
percent of the value of a typical solar panel assembled in 
the United States accrues to firms in China or Chinese 
firms operating across Southeast Asia, according to 
a recent report by the Center for Strategic and 
International Studies and BloombergNEF, an energy 
research group. 

Batteries for electric vehicles, their most valuable 
component, follow a similar pattern, the report found. And 
there is virtually no domestic supply chain specifically for 
offshore wind, an industry that Mr. Biden hopes to see 
grow from roughly a half-dozen turbines in the water 
today to thousands over the next decade. That supply 
chain is largely in Europe. 

Many proponents of a greener economy say that 
importing equipment is not a problem but a benefit — and 
that insisting on domestic production could raise the price 
of renewable energy and slow the transition from fossil 

https://www.bluegreenalliance.org/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/31/fact-sheet-the-american-jobs-plan/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/31/fact-sheet-the-american-jobs-plan/
https://www.csis.org/analysis/industrial-policy-trade-and-clean-energy-supply-chains
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fuels. 
“It is valuable to have flexible global supply chains that 

let us move fast,” said Craig Cornelius, who once 
managed the Energy Department’s solar program and is 
now chief executive of Clearway Energy Group, which 
develops solar and wind projects. 

Those emphasizing speed over sourcing argue that 
most of the jobs in renewable energy will be in the 
construction of solar and wind plants, not making 
equipment, because the manufacturing is increasingly 
automated. 

But labor groups worry that construction and 
installation jobs will be low paying and temporary. They 
say only manufacturing has traditionally offered higher 
pay and benefits and can sustain a work force for years. 

Partisans of manufacturing also point out that it often 
leads to jobs in new industries. Researchers have 
shown that the migration of consumer electronics to Asia 
in the 1960s and ’70s helped those countries become 
hubs for future technologies, like advanced batteries. 

As a result, labor leaders are pressing the 
administration to attach strict conditions to the subsidies 

https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=43068
https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=43068
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it provides for green equipment. “We’re going to be 
demanding that the domestic content on this stuff has to 
be really high,” said Thomas M. Conway, the president of 
the United Steelworkers union and a close Biden ally. 

The experience of New York reveals how delicate 
these debates can be once specific jobs and projects are 
at stake. 

 Image 
Patricia Fahy, a New York State legislator, met 

opposition from environmentalists and wind industry 
officials over efforts to press developers to use locally 
made parts. Credit...Mohamed Sadek for The New York 
Times 

 Image 
A slip at the Port of Albany was created for ships with 

oversize cargo from overseas, including components for 
the wind industry. Credit...Mohamed Sadek for The New 
York Times 

Late last year, the Communications Workers of 
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America began considering ways to revive employment at 
a General Electric factory that the union represents in 
Schenectady, N.Y., near Albany. The factory has 
shed thousands of employees in recent decades. 

Around the same time, the state was close to 
approving bids for two major offshore wind projects. The 
eventual winner, a Norwegian developer, Equinor, 
promised to help bring a wind-tower assembly plant to 
New York and upgrade a port in Brooklyn. 

 “All of a sudden I focus on the fact that we’re talking 
about wind manufacturing,” said Bob Master, the 
communications workers official who contacted Ms. Fahy, 
the state legislator. “G.E. makes turbines — there could 
be a New York supply chain. Let’s give it a try.” 

In early February, the union produced a draft of a bill 
that would ask developers like Equinor to buy their wind 
equipment from manufacturers in New York State “to the 
maximum extent feasible” — not just towers but other 
components, like blades and nacelles, which house the 
mechanical guts of a turbine. Ms. Fahy, a member of the 
Assembly, and State Senator Neil Breslin, a fellow 
Democrat from the Albany area, signed on as sponsors. 

https://dailygazette.com/2020/06/12/ge-to-cut-75-jobs-in-niskayuna-up-to-45-in-schenectady/
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Environmentalists and industry officials quickly raised 
concerns that the measure could discourage developers 
from coming to the state. 

“So far, Equinor has gone above and beyond what any 
other company has done,” said Lisa Dix, who led the 
Sierra Club’s campaign for renewable energy in New York 
until recently. “Why do we need more onerous 
requirements on companies given what we got?” 

Ms. Dix and other clean-energy advocates had 
worked with labor unions to persuade the state that 
construction jobs in offshore wind should offer union-
scale wages and representation. And New York’s system 
for evaluating clean-energy bids already awarded points 
to developers that promised local economic benefits. 

Ms. Reynolds, the head of the environmental and 
industry coalition in New York, worried that going beyond 
the existing arrangement could make the cost of 
renewable energy unsustainable. 

“If it became bigger and more noticeable on electric 
bills, the common expectation is that political support for 
New York’s clean-energy programs would erode,” she 
said. 
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The communications workers sought to offer 
reassurance, not entirely successfully. “I said to them, 
‘We’re trade unionists: We ask for everything, the boss 
offers us nothing, and then we make a deal,’” Mr. Master 
said. “‘But I do think there’s no reason why turbines 
should be coming from France as opposed to 
Schenectady.’” 

The final language, a compromise negotiated with the 
state’s building trades council and passed by the 
Legislature in April, allows the state to award additional 
points in the bidding process to developers that pledge to 
create manufacturing jobs in the state, a slight refinement 
of the current approach. (It also effectively requires that 
workers who build, operate or maintain wind and solar 
plants either receive union-scale wages or can benefit 
from union representation.) 

While the law included a “buy American” provision for 
iron and steel, the state’s energy research and 
development agency, known as NYSERDA, can waive the 
requirement. 

The agency’s chief executive, Doreen Harris, said she 
was generally pleased that the existing approach 
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remained intact and predicted that the state would have 
blade and nacelle factories within a few years. 

Some analysts agreed, arguing that most offshore 
wind equipment is so bulky — often hundreds of feet long 
— that it becomes impractical to ship across the Atlantic. 

“There’s a point at which importation of all goods and 
services doesn’t make economic sense,” said Jeff 
Tingley, an expert on the offshore wind supply chain at 
the consulting firm Xodus. 

 
Importing parts has made economic sense for Britain, 

which had installed more offshore wind turbines than any 
other country by the start of this year but had made little 
of the equipment. Credit...Suzie Howell for The New York 
Times 

But that has not always reflected the experience of the 
United Kingdom, which had installed more offshore wind 
turbines than any other country by the start of this year 
but had manufactured only a small portion of the 
equipment. 

 “Even with the U.K. being the biggest market, the 
logistics costs weren’t big enough to justify new factories,” 

https://gwec.net/global-offshore-wind-report-2020/
https://gwec.net/global-offshore-wind-report-2020/
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said Alun Roberts, an expert on offshore wind with the 
British-based consulting firm BVG Associates. 

A 2017 report indicated that the country manufactured 
well below 30 percent of its offshore wind equipment, and 
Mr. Roberts said the percentage had probably increased 
slightly since then. The country currently manufactures 
blades but no nacelles. 

All of which leaves the Biden administration with a 
difficult choice: If it genuinely wants to shift manufacturing 
to the United States, doing so could require some 
aggressive prodding. A senior White House official said 
the administration was exploring ways of requiring that a 
portion of wind and solar equipment be American-made 
when federal money was involved. 

But some current and former Democratic economic 
officials are skeptical of the idea, as are clean-energy 
advocates. 

“I worry about local content requirements for offshore 
wind from the federal government right now,” said 
Kathleen Theoharides, the Massachusetts secretary of 
energy and environmental affairs. “I don’t think adding 
anything that could potentially raise the cost of clean 

https://cdn.ymaws.com/www.renewableuk.com/resource/resmgr/publications/Offshore_Wind_Investment_V4.pdf
https://twitter.com/jasonfurman/status/1387578670928252928
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energy to the ratepayer is necessarily the right strategy.” 
Mr. Master said the recent legislation in New York was 

a victory given the difficulty of enacting stronger domestic 
content policies at the state level, but acknowledged that 
it fell short of his union’s goals. Both he and Ms. Fahy 
vowed to keep pressing to bring more offshore wind 
manufacturing jobs to New York. 

“I could be the queen of lost causes, but we want to 
get some energy around this,” Ms. Fahy said. “We need 
this here. I’m not just saying New York. This is a national 
conversation.” 

https://www.nytimes.com/2021/05/11/business/econ
omy/clean-energy-biden.html 
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 االقتصادات العربية: - ثالثاا 

 2021برلمان العراق يوافق على ميزانية  - 7

  - 2021أبريل  l 1أبوظبي  –وكاالت  
 البرلمان العراقي في لقطة أرشيفية

التي يبلغ حجمها  2021وافق برلمان العراق األربعاء، على ميزانية عام 
د البال مليار دوالر(، في وقت تعاني به 89.65تريليون دينار عراقي ) 130

 .أزمة اقتصادية ومالية بسبب تدني أسعار النفط
تريليون  28.7وقال مشــــــــــــــرعون إنه من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 

 .مليار دوالر( 19.79دينار )
وتفيد وثائق ومشــــرعون أن الميزانية موضــــوعة على أســــاس ســــعر نفطي 

ميل يوميا، مليون بر  3.25دوالرا للبرميل، وصـــــــادرات متوقعة قدرها  45بلغ 
 .ألف برميل يوميا من إقليم كردستان العراق 250منها 

ـــل  العراق ويعتمـــد ـــه، وأدى  97على النفط في تموي ـــة من ميزانيت ـــالمئ ب
ـــا لخفض إنتـــاج النفط إلى تقليص الموارد المـــاليـــة  (+أوبـــك) تفـــاقالتزامـــه ب

 .لحكومة تكافح من أجل معالجة تداعيات سنوات الحرب والفساد المستشري
توصل إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية وبعد أشهر من الجدل، 

إلى اتفاق بشـأن القضـايا الشـائكة، بما في ذلك مبيعات النفط والعائدات غير 
النفطية، في خطوة قال نواب ومســــــــــؤولون أكراد إنها قد تســــــــــاعد في تخفيف 

 .التوتر بين بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كردستان
أقره غــالبيــة المشــــــــــــــرعين العرب ، الــذي 2021وبموجــب قــانون ميزانيــة 

ألف  460بإنتاج ما ال يقل عن  لعراقإقليم كردســــــــــــتان ا واألكراد، ســــــــــــيلتزم

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&contentId=1426329
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&contentId=1426329
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83%2B&contentId=1426329
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83%2B&contentId=1426329
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83%2B&contentId=1426329
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85+%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&contentId=1426329
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 .برميل من النفط يوميا
وبعد خصــــــــم نفقات عمليات اإلنتاج في اإلقليم ونقل النفط واالســــــــتهالك 
المحلي للنفط الخام، يتعين على حكومة إقليم كردســــــتان العراق تســــــليم بغداد 

ألف برميل يوميا، بحسب شركة تسويق  250عائدات صادرات النفط البالغة 
 .نفط العراقية )سومو(ال

 
 استمرار الخالف بين بغداد وأربيل بشأن بنود الموازنة

وأشــــــاد رئيس الوزراء إقليم كردســــــتان مســــــرور بارزاني في بيان بالموافقة 
على الميزانية االتحادية، وقال إنها ســـــــــاعدت في اســـــــــتعادة "بصـــــــــيص أمل" 

 .لتحسين العالقات مع الحكومة االتحادية
، واضــطر الحقا 2020الموافقة على مســودة ميزانية  وفشــل البرلمان في

إلى إقرار مشـــــــــــروع قانون إنفاق طارح للســـــــــــماح للحكومة التي تعاني نقص 
األموال بــاالقتراض من الخــارج، وســــــــــــــط تضــــــــــــــرر االقتصــــــــــــــــاد من تراجع 

وقالت النائبة وفاء الشـــمري إن الموافقة على الميزانية "ســـتســـاعد  .أســـعارالنفط
د العراقي وجذب االســـتثمارات، وتمهيد الطريق إلعادة على اســـتقرار االقتصـــا

 ."بناء البالد
https://www.skynewsarabia.com/business/1426329-

%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-
%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-
%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-
2021 
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 االقتصاد السوري:   -رابعاا 

 … توقف استيراد الموبايالت حتى إشعار آخر! « االقتصاد» - 8
 18تعليق التصـــــــريح اإلفرادي عن األجهزة اعتباراا من «: االتصـــــــاالت»

 الشهر الجاري

 2021-03-24الوطن األربعاء,  | 
أصدرت وزارة االقتصاد قراراا منعت بموجبه استيراد أجهزة الهواتف النقالة 

وجاء في القرار الذي وجهته وزارة االقتصاد إلى مديري «. حتى إشعار آخر»
االقتصاد في المحافظات، بعدم قبول أي طلبات استيراد ألجهزة الهاتف 

 ات استيراد لتلك، كما أكد القرار على عدم منح أي إجاز «الموبايل»المحمول 
 .«حتى إشعار آخر»األجهزة، وذلك 

من جهتها أوضحت الهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد بتعليق التصريح 
ولمدة ستة أشهر،  18/3/2021اإلفرادي عن األجهزة الخلوية اعتباراا من 

 :وبينت الهيئة
تم تعليق التصريح عن األجهزة الخلوية )بعد التأكد من توفر األجهزة  –

الالزمة لعمل جميع المشتركين الحاليين أو الراغبين باالشتراك وتوافر أعداد 
أجهزة خلوية أكثرمن ثالثة اضعاف أعداد المشتركين الحاليين(، من أجل 
 .إعطاء األولوية الستيراد المواد األساسية الالزمة الحتياجات المواطنين

ريح ة الخلوية بالتصستقوم الهيئة باعداد ما يلزم للسماح ألصحاب األجهز  –
عن أجهزتهم التي علمت على الشبكة السورية حتى تاريخ نفاذ القرار في 

 .فقط 18/3/2021
سيتم إيقاف أي جهاز خلوي سيعمل على الشبكة الخلوية السورية بعد  –
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بشكل فوري مع عدم إمكانية التصريح عنه وفق ما  18/3/2021تاريخ 
 .تضمنه قرارنا

دارة الهجرة سيتم وضع خطوات إجر  – ائية مع مديرية الجمارك العامة وا 
والجوازات للقادمين إلى سورية عبر المنافذ الحدودية، بحيث سيتم السماح 

يوماا شريطة التعريف عنها لدى دخولهم  30باستخدام أجهزتهم الخلوية لمدة 
من المطارات أو أي منافذ حدودية وسيتم إصدار ا لتعليمات الالزمة بهذا 

 .حقاا الخصوص ال
تدعو الهيئة جميع المشتركين لعدم شراء أو استخدام أي جهاز خلوي  –

ال تتطابق أرقامه التعريفية مع رقم علبة الجهاز واإلبالغ عن أي محل صيانة 
أو بيع لألجهزة ال يلتزم بالتعليمات الصادرة عن الهيئة التخاذ اإلجراءات 

دف ون قرارها الصادر بهتشكر الهيئة تقييم السادة المواطنين لمضم .بحقه
تركيز الجهود الحكومية على أساسيات المواطنين في ظل الحصار الجائر 

 https://alwatan.sy/archives/252291 .الذي تعاني منه بلدنا سورية
 

 آالف ليرة لطبق البيض وتجار يحتكرون المادة  8 - 9

 2021-03-25هناء غانم الخميس,  | 
المهندس وسيم خضر أن خطة المنشأة أكد مدير منشأة دواجن صيدنايا 

مليون بيضة سنوياا على حين  27.5من خط إنتاج البيض نحو  2021للعام 
طن لحم سنوياا، أما أمات الفروج حسب ما هو مخطط  300خط الفروج بنحو 

مليون بيضة تفريخ ينتج عنها مليون صوص فروج أمات  1.200فنحو 
 .ألف صوص 500تج عنها مليون بيضة تفريخ ين 1.650البياضة فهي 
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وأضاف خضر: إن إنتاج المنشأة قد بلغ خالل شهري كانون الثاني وشباط 
طن لحم فروج مذبوح،  45ماليين بيضة مائدة و 5.3من هذا العام نحو 

 .ألف صوص بياض 100ألف بيضة أمات بياض، و 285و
ولفت خضر إلى أنه يوجد حالياا قطيع بياض وقطيع أمات فروج في مرحلة 

لرعاية سيدخالن باإلنتاج قريباا، كما أن في المنشأة قطعان فروج مرباة ستذبح ا
 .خالل األسابيع القادمة

وأشار خضر إلى أن المنشأة تعمل على زيادة الطاقة اإلنتاجية للمنشأة، 
الفتاا إلى أن هناك جملة من الصعوبات التي تعاني منها تكمن بداية في قدم 

في قطاع الدواجن بأكمله إضافة إلى أنه كان هناك اآلالت التي تؤثر سلبياا 
صعوبة في تأمين المواد العلفية، لكن الوزارة اتخذت عدة إجراءات ساهمت 
من خاللها بتأمين المواد العلفية وزيادة المخصصات عن طريق المؤسسة 
العامة لألعالف واألهم في هذه المشكالت تأمين الكهرباء التي تقطع ساعات 

وبالوقت ذاته ال يوجد كميات كافية من المازوت لالستمرار في  طويلة جداا 
عمل المنشاة، وأشار إلى أن تكاليف اإلنتاج أصبحت مرتفعة وكل ذلك انعكس 

 على سعر مادة البيض
وأضاف خضر: إن ارتفاع أسعار العلف كان سبباا في خروج العديد من 

 2.500صل إلى المنشآت من الخدمة موضحاا أن سعر فول الصويا اليوم و 
مليون والمشكلة األكبر أن هناك معاناة كبيرة  1.5مليون والذرة الصفراء 

يكابدها أصحاب المنشآت وهي ارتفاع تكاليف النقل والنقطة المهمة أيضاا 
 .نقص اليد العاملة التي تعتبر مشكلة ألصحاب المنشآت

لذي يعتبر اوفي الوقت ذاته تشهد األسواق ارتفاعاا حاداا في أسعار البيض 
ليرة سورية لدى بعض  8000مادة غذائية أساسية، والذي شارف سعره على 
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التجار دون أي رقابة، وعند استفسارنا عن سبب الغالء أرجع أصحاب بعض 
المحال السبب في احتكار البيض إلى كبار التجار، وهم من يقومون برفع 

فاع التجار ارت األسعار من دون سابق إنذار، وفي الوقت ذاته استغل بعض
أسعار الصرف فوجد فرصة للربح وذكر أحدهم أن التجار يقومون ببيع 
الكميات البسيطة التي تصلهم من البيض إلى أصحاب المطاعم بأسعار 

 .مرتفعــة تغنيهم عن الربح المتحقق من وراء بيع البيـض للمسـتهلك العادي
ز ي بعض مراكوذكر عدد من أصحاب السوبرماركت والمراكز التجارية ف

التسوق أن المزارع المنتجة للبيض تزودهم بكميات قليلة منه ال تكفي أعداد 
المستهلكين، األمر الذي يؤدي إلى نفاد الكمية سريعاا ما ينتج عنه استياء 
البعض من الغالء وأضاف البعض: إن هناك تخوفاا من ظهور أزمة أخرى 

 تناسب الكثيرين من ذوي في السلع وخاصة مع اقتراب رمضان واألسعار ال
الدخل المحدود والتي تزيد معاناتهم يوماا بعد يوم ما اضطر بعضهم إلى 

 .االستغناء عنه والبحث عن مواد غذائية أخرى أقل ثمناا 
وتشهد أسعار البيض في األسواق حالياا ارتفاعاا إلى مستويات قياسية منذ 

الطبق الواحد من مدة، وبنسب أرهقت أرباب األسر وتختلف أسعار مبيع 
مكان ألخر ومن بائع آلخر، وحسب الوزن أيضاا، إال أن القاسم المشترك هو 
االرتفاع الحاصل على المادة، في ظل تراجعات في اإلنتاج سواء في منشآت 
الحكومة، ومنشـآت القطاع الخاص التي خرج معظمها عن اإلنتاج لعزوف 

بالمئة إذ تركوا التربية  70بعض المربين الذين تجاوزت نسبتهم ما يقارب 
 .الرتفاع التكاليف والغالء الذي حل باألعالف واألدوية والمستلزمات األخرى

https://alwatan.sy/archives/252480 
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 عاماا  15عاماا ولديه خدمة ال تقل عن  50ال يزيد عمره على  - 10
ط قري… الحكومة تحدد معايير انتقاء المرشح لوظيفة معاون الوزير 

 نقلة نوعية إال معيار القدرة على اإلبداع يشوبه الغموض«: لوطنا»لـ
 2021-03-25علي محمود سليمان الخميس,  |

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أمس قراراا بتحديد 
المعايير األساسية للترشيح لشغل وظيفة معاون الوزير، يتضمن تحديد المسار 

إلى تنظيم التعيين في مراكز عمل معاوني الوظيفي لمعاون الوزير ويهدف 
الوزير من خالل إرساء قواعد تقوم على الكفاءة والمعايير الموضوعية لشغل 
هذه المراكز، واالرتقاء في األداء المؤسساتي وضمان االستقرار الوظيفي في 

 .الجهات العامة
وتضمن القرار عدة معايير يتم على أساسها تحديد المرشحين لوظيفة 

ون الوزير، ومنها معيار التوصيف الوظيفي حيث يجب مطابقة معا
االختصاص مع بطاقة الوصف الوظيفي لمركز العمل، ومعيار القدم الوظيفي 
بحيث يكون للمرشح خدمة سابقة ال تقل عن خمسة عشر عاماا على األقل 
في الوظيفة العامة، وأمضى السنوات األربع األخيرة منها في الوزارة أو إحدى 

 .لجهات العامة التابعة لها أو المرتبطة بالوزيرا
كما تضمنت معيار الخبرة الوظيفية وهي أن يكون المرشح قد مارس مهام 

مدير  -معاون مدير عام -مدير فرع -إدارة وسطى )بمرتبة مدير مركزي
مدة رئيس هيئة( ل -رئيس قسم( أو مهام إدارة عليا )مدير عام -مديرية فرعية

 .ة أعوام لألولى وعن عامين للثانيةال تقل عن ثالث
إضافة إلى معيار العمر بحيث ال يزيد سن المرشح لشغل مركز العمل 

عاماا مع مراعاة أنظمة التعيين في المسالك الخاصة، ومعيار السمعة  50على 
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الوظيفية حيث يجب أال تكون قد فرضت بحق المرشح عقوبة إنذار ثالث 
تأخير الترفيع أو عقوبة أشد من العقوبات  مرات أو حسم من األجر أو عقوبة

أو  2004/ لعام 50المحددة في القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم /
 .العقوبات المشابهة لها في القوانين واألنظمة األخرى

وبحسب القرار يتم اختيار المرشحين لشغل وظيفة معاون وزير ممن 
يقل عددهم عن ثالثة، وترفع تنطبق عليهم المعايير المذكورة على أال 

 .الترشيحات إلى رئيس مجلس الوزراء وتتم المفاضلة بينهم وفق معايير نوعية
وهي معيار الخبرة الفنية أي المواءمة بين االختصاص الفني المطلوب لمركز 
العمل مع الخبرة الفنية للمرشح من مؤهالت علمية وخبرة سابقة في المجال 

أعوام  3الخبرة الفنية عن عامين للدكتوراه و ذاته، على أال تقل سنوات
أعوام لإلجازة الجامعية والمواءمة بين اختصاص المؤهل  5للماجستير و

 .العلمي ونوع الخبرة الفنية
ومعيار القدرة على اإلبداع واالبتكار أي امتالك رؤية لتطوير العمل 

ق وف واإلصالح اإلداري في القطاع المرشح لإلشراف عليه كمعاون وزير
األهداف الموضوعة من الوزير المختص )بطاقة تخطيط األداء( وتتضمن 
مؤشرات قياس هذا المعيار إعداد ورقة عمل تتضمن معالجة اإلشكالية ووضع 

 .برنامج تنفيذي ووضع رؤى للتطوير
وبحسب القرار فإن تحديد معايير تقييم معاون الوزير في كل وزارة 

أساس المعيار التفاعلي أي قياس فاعلية  ومؤشرات وأدوات قياسها تتم على
األداء من خالل استمارة تقديرية عن اإلنجازات التي قام بها ضمن القطاع 
الذي يشرف عليه، وتنجز هذه االستمارة مرة كل عامين ويقوم بتقييمها الوزير 
المختص مع االستعانة برأي الخبير، ومعيار تقييم اإلدارة العليا من قبل الوزير 
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تص ومن خالل استمارة تقييم المهارات اإلدارية والقيادية في العمل المخ
اليومي تنجز مرة كل ستة أشهر، إضافة إلى معيار التقييم الذاتي من خالل 
استمارة تقديرية عن قياس األثر يتم عرضها على الوزير المختص وتكون مرة 

 .كل عامين
ين من ايير خالل شهر وينفذ التقييم األول لمعاوني الوزير وفق هذه المع

تاريخ صدور هذا القرار، ويعمل بالمعيار التفاعلي ومعيار التقييم الذاتي في 
 .حال مضى على تعيين معاون الوزير عاماا واحداا 

ووفق القرار يحدد المسار الوظيفي لمعاون الوزير بثالثة أركان تتضمن 
لغ مدة حيث تبتحديد المسار الزمني، وتخطيط األداء والتدريب، والتقييم، 

سنوات ويتكون من خمس واليات إدارية  10المسار الزمني لمعاون الوزير 
مدة كل منها عامين، ويتم إجراء التقييم العام لمعاوني الوزير في نهاية كل 

 .والية إدارية في الوزارات كافة وترفع إلى رئيس مجلس الوزراء
دار مراسيم ظر بإصوترفع نتائج التقييم إلى السيد رئيس الجمهورية للن

التجديد أو إنهاء التعيين أو النقل إلى موقع إداري آخر، وال يجوز التبديل أو 
إنهاء التعيين ضمن مدة الوالية اإلدارية ما لم يقم سبب يحول دون بقائه في 
مركز عمله، وتعتبر مدة المسار الزمني واحدة حتى لو تم االنتقال ضمنها 

 .بين وزارة وأخرى
ار الوظيفي لمعاون الوزير بعد شهر من انتهاء التقييم األول، ويبدأ المس

وتحتسب سنوات الخدمة السابقة في مركز عمل معاون الوزير ضمن المسار 
 .الزمني المحدد في هذا القرار

ويضع الوزير بالتشارك مع معاونه بطاقة تخطيط األداء وتحدد فيها 
لواردة الختصاصه وصالحياته االمهام التي يجب أن يقوم بها المعاون تنفيذاا 
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بمرسوم تعيينه، ويتم االتفاق على نوع اإلنجازات والمخرجات المطلوبة منه 
وفق مسار زمني خالل مدة شهر من مرسوم تعيينه، وتجدد في بداية كل 

 .والية إدارية وتعد معياراا لتقييم أدائه العام في نهايتها
رئيس  -)مدير عامويجوز تعيين معاون الوزير بموقع إداري آخر 

 شريطة إتمامه واليتين إداريتين وبتقييم جيد جداا، ويتبع معاونو الوزير…( هيئة
 .ورش حوارية وتدريبية سنوية تقيمها وزارة التنمية اإلدارية

ما  ويختار معاون الوزير بعد انتهاء تعيينه إما االستمرار في الوظيفة العامة وا 
ويض نهاية الخدمة أو المعاش بحسب إنهاء خدمته العامة والحصول على تع

 .الحال
وحول هذا القرار بيّن الدكتور في كلية االقتصاد بجامعة دمشق زكوان 

أن هذا القرار يعتبر نقلة نوعية للترشح لشغل « الوطن»قريط في حديثه لـ
وظيفة معاون الوزير، حيث جاءت المعايير منطقية وموضوعية ولكن هناك 

اع واالبتكار يشوبه بعض الغموض وعدم الدقة، معيار القدرة على اإلبد
موضحاا أن اإلبداع أمر نسبي يختلف من شخص ألخر ويتعلق بالمهارات 

 .الفكرية التي يمتلكها معاون الوزير المرشح حسب نظرية اإلدارة
ومن ناحية أخرى يرى قريط أن هذه المعايير ال تعتبر شبه كافية حيث 

ة رة المرشح على التمتع بصفات قياديينقصها معيار يتعلق بشخصية وقد
 .ونفسية وشخصية لحل المشكالت اإلدارية التي تواجهه

مشيراا إلى أن أهم الصعوبات والمعوقات التي تعترض العمل اإلداري بعد 
وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، هو مبدأ المحاسبة والمسؤولية 

نون تحدد فيه في حال حدوث أي خلل والمطلوب وضع نظام أو قا
 .الصالحيات التنظيمية وهامش المرونة من أجل تطوير العمل اإلداري
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معتبراا أن هذه القرار خطوة جيدة نحو اإلصالح اإلداري على أمل أن 
 .يكون هناك قرار أخر الحق يتضمن معايير تعيين الوزراء

https://alwatan.sy/archives/252477 
 

م خارطة االستثمارية الوطنية لعاهيئة االستثمار السورية تطلق ال - 11
2021 

تدمج الخارطة الجديدة والمطورة ما بين سلة الفرص االستثمارية المتاحة 
في مختلف القطاعات والمحافظات، ومجموعة من البيانات والمعلومات 
والمؤشرات االقتصادية الهامة التي ستساعد المستثمر المحلي واألجنبي على 

 .في قطاع معين أو محافظة معينة اتخاذ القرار باالستثمار
بحيث يتكون لدى المستثمر رؤية عن مناخ االستثمار في سورية، 

 .والنشاطات االستثمارية الواعدة التي يجب استهدافها
 :أهم ما تتضمنه

  بيانات ومعلومات عامة عن سورية، مواردها الطبيعية والبشرية، مزايا
 .اديةاالستثمار فيها، وعدد من مؤشراتها االقتص

  المحافظات السورية، مقومات االستثمار، مزاياها النسبية، البرامج
التنموية فيها، والمشاريع المنفذة وقيد التنفيذ في كل منها، بما يساعد المستثمر 

 .على التخطيط للمستقبل واختيار النشاط االستثماري المناسب له
 عة المتنو  السياسات المالية والنقدية الطموحة، والحوافز القطاعية

والغنية التي قدمتها الجهات العامة على اختالف مستوياتها مؤخراا لتحفيز 
 .ودعم االستثمار السيما برامج إحالل المستوردات

 القوانين والقرارات الصادرة التي تحكم االستثمار في سورية. 
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  البيئة المؤسساتية المشرفة على االستثمار وأبرز ما أنجز فيها لخدمة
 .المستثمر
 أحدث التقارير االستثمارية الصادرة التي ترصد الواقع االستثماري. 
  ،مجموعة من الفرص االستثمارية ذات الحجوم المختلفة )كبيرة

( فرصة استثمارية 134متوسطة، صغيرة، متناهية الصغر( يبلغ عددها )
، الصناعات 63موزعة على قطاعات مختلفة )الصناعات التحويلية: 

، الكهرباء والطاقة: 1، النقل:  5، تربية الحيوان: 5زراعة : ،18االستخراجية: 
. تتميز بتحديد مواقع 23، االستثمار العقاري: 7، السياحة والخدمات: 12

خاصة لها، وبدعمها بمجموعة من الحوافز والتسهيالت الخاصة والعامة من 
 .مختلف الجهات العامة

 مة االستثمارات فيهاعدد من عقارات أمالك الدولة كمواقع جاهزة إلقا. 
  المدن والمناطق الصناعية الحاضنة لالستثمار، والمقاسم المطروحة

 .لالستثمار فيها
 إضاءات على الفرص الهامة والنوعية في كل قطاع. 

http://sia.gov.sy/news/%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-
%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-

%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-
%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-

%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d8%a7/ 

 

 الحكومة.. وخطر فراغ روايِتها على السوريين - 12
 23:40 2021آذار  23خالد العبود 

ما يمّر به السورّيون قاٍس جّداا، وهو خطيٌر على عناوين هامة وكبيرة في 
هم، وعلى مستويات عّدة، وهذه القساوة وتلك الخطورة، ال ُتختصران، أو حيات
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تترّكزان، في آالم وأوجاع معيشتهم اليومّية، كما يتصّور كثيرون، لكّن المسألة 
 .تتعّدى ذلك بكثير

إّن شعبنا العظيم قّدم تضحياٍت كبيرةا، وتحّمل آالماا وأوجاعاا، وعانى ما 
يرة ٍد وجوع، وهذا كّله ال يعيبه، ولو ترك آثاراا كبعاناه، من قتٍل ونهٍب وتشري

 .في روحه وحياته ووجوده ومستقبله
كّل شعوب األرض قّدمت تضحياٍت في الماضي والحاضر، وخرجت من 
ملحقات وتبعات هذه التضحيات، وبنت مستقبلها وواجهت الدنيا بكّل كفاءة 

لنا أوطاناا جديرة  واقتدار، ومن هذه الشعوب شعبنا، من أجداٍد لنا صنعوا
باالحترام، رغم التضحيات والشهداء واآلالم والجوع الذي عانوه، في مراحل 

 .سابقة من حياة هذه األّمة
لكّن الخطورة التي نتحّدث عنها اليوم، في ظّل عدواٍن متطّور جّداا، أّننا 
 فقدنا حضورنا كدولة بين جمهورنا، فقدنا الرواية المقنعة التي تجعل الجمهور

 .من جهة يقتنُع بها، ومن جهة أخرى ُيدافع عنها
ليس صحيحاا أّن السوريين لن يصبروا على جوع، ولن يصبروا على 
معاناة، ولن يصبروا على َعَوٍز، هذا ليس صحيحاا أبداا، فالسورّيون هؤالء 
أضافوا صفحة ناصعة حّرة كريمةا إلى تاريخ حرّية وصمود وتضحيات 

رواحهم وأجسادهم أشرس عدواٍن شهدته البشرية عبر الشعوب، عندما صّدوا بأ
 .التاريخ

لكّنه ليس مقبوالا على اإلطالق أن ُيترَك المواطُن السورّي، من دون 
حضور رواية الدولة، في جميع العناوين التي تُفرض عليه، والتي تطارده 

 .وتطارد أمنه واستقراره وقوت يومه
ورّي، وال دستورّياا، أن ُيترك المواطن الس ليس مقبوالا، ال أخالقّياا وال وطنّياا 
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في مواجهة هذا "التسونامّي" الذي يهّدد حاضره ومستقبله، دون أن يكون 
حضوٌر للدولة، هذا الحضور من أجل اإلمساك بوجدان المواطنين، وترتيب 
وعيهم الجمعّي وفق رواية الدولة، هذه الرواية التي ستساهم أخيراا في تثبيت 

طنين، من خالل وضعهم بتفاصيل دقيقة وحقيقّية لما تواجهه ضمائر الموا
الدولة، وما تفعله الدولة أيضاا، في مواجهة هذا العدوان الكبير على مفردات 

 .حياة السوريين وتفاصيلها
إّن حضور الدولة، وتقديم روايتها للسوريين، خاصة في التحديات 

يمّثلون  من قبل أفرادٍ  والحاجات المفروضة على تفاصيل عيشهم وقوت يومهم،
مؤّسسات دستورّية، مسؤولّيُة هذه المؤّسسات الدستورّية، نؤّكد الدستورّية، 
تأمين أولويات حياة السوريين اليومّية، من طعاٍم وتعليم وصحٍة وخدمات، 
وتقديم الرواّية الحقيقّية عن أّي تقصيٍر في تأمين عنواٍن من هذه العناوين، 

انة التصّدي، والثقة بالدولة ومؤسساتها، ويدفعهم سوف يعطي السوريين مت
للشراكة الحقيقّية مع الدولة ومؤّسساتها، بدالا من هزيمتهم المعنوية الكبيرة، 
أمام غياب هذه المؤسسات المسؤولة من جهة، وقلقهم وذعرهم أمام تحديات 

 .حاجاتهم المعيشّية، التي فرضها العدوان من جهة أخرى
تائهاا وضائعاا يتلّقُط كلمةا من هنا، وكلمة من هناك،  ال ُيترك المواطنُ 

حول هذا العنوان أو ذاك العنوان، هذا أمٌر خطيٌر جّداا، وهو أكثر خطورة 
على المواطنين من الضائقة المعيشّية ذاتها، فالضائقة المعيشّية تُنسى بعد 

ئقة، ازمن، لكّن تبعات الفراغ الذي ُترك فيه المواطن، في مواجهة هذه الض
سيكون له ارتدات ومسقطات خطيرة، لجهة معنى شعوره الحقاا بهذه 

 .!!المواطنة
شعبنا العظيم واجه أقسى مّما يواجهه اآلن، عندما قّدم الدماء 
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والتضحيات، وواجه النهب والسلب والتشريد، لكّنه ظّل وفّياا لمعنى وطنّيته 
ن واية، في مرحلة سابقة مومواطنّيته، لماذا، ألّننا استطعنا أن نقّدم له الر 

مراحل العدوان، لم نتركه تائهاا وضائعاا، كّنا أَمامه في تقديم رواية العدوان 
السياسّي والثقافّي والعسكرّي واألمنّي، واإليمان بها والتضحية في سبيلها، فلم 

 .يترّدد عندها في التماهي المطلق مع مواطنّيته ووطنّيته
مؤّسساتها المسؤولة، الحضور بين  مطلوٌب من الحكومة، وتحديداا 

المواطنين، للعيش معهم تفاصيل ما يعانونه، وتفاصيل ما يحتاجون تفسيراا 
له، مطلوٌب من الحكومة أاّل تعطي ظهرها لمواطنيها، وال يكفي أن تقول بأّنها 
الحرب، وكفى، وال يكفي أن تعتمد على معرفة المواطن ووطنّيته، باعتبار أّن 

واألخطر من هذه الحرب، هي جبهة العدوان على مواطنّية القسم األهم 
المواطن ووطنّيته، فلذلك واجب وطنّي وأخالقّي أن تشتبك المؤّسسات 
المسؤولة على هذه الجبهة، إعالمّياا، وال تنسحب منها، أو تتركها فارغة وبدون 

 .مقاومة
الم عاخرجوا إلى الناس، ال تخافوهم، وال تستصغروهم، وال تتركوهم، ال

العدوان عليهم، وال تعّولوا على فطنة وذكاء ونباهة ومعرفة المواطنين، فهي 
جميعها موجودة وحاضرة وعالية، خاصة عند السوريين، لكّنها ال تكفي في 

 .!!مثل هذه الحروب وهذه المعارك
اخرجوا إلى الناس، قّدموا روايتكم، هذه مسؤولياتكم وهذا دوركم، سّلموهم 

ا لهم سّركم فهم شركاؤكم، ال بل هم أساس وجودكم في هذه العنوان، قّدمو 
المواقع وهذه األدوار، ليس مقبوالا أن تتركوهم لمصيرهم، الذي يعتقدونه، وليس 
مقبوالا أن تتخّلوا عنهم، أو كما يعتقدون، املؤوا الشاشات، شّكلوا أكثر من 

قانونّياا، ورّياا و فريق خبراء اقتصاد واعالم، فاالمكانيات كّل اإلمكانيات، دست



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

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

 ــ 53ــ 

 .بين أيديكم، وال يمكن أن تكون إاّل بين أيديكم
يا حكومتنا الكريمة، يا مؤّسساتنا الدستورّية المعنّية، ال تُدار هذه المعارك 
بهذه الطريقة، وال يكون النصر بهذه الجبهات نصراا إذا لم تستطيعوا ان تجعلوا 

 .المواطن جزء من فريق معارككم
كريمة، يا مؤّسساتنا المعنية، ال تقولوا لنا ماذا قلتم للجمهور، يا حكومتنا ال

وال تقولوا لنا "بأّننا لفتنا انتباه المواطنين"، قولوا لنا ماذا علق في ذهن الجمهور، 
 .!!!وقولوا لنا كم من المواطنين استطعتم أن تجعلوهم يدافعون عن روايتكم؟

المعركة،  معكم في مفرداتاشرحوا للسوريين تفاصيل التفاصيل، شاركوهم 
انتخوهم، فالسورّيون ال تذّلهم حاجٌة أو جوٌع أو ألٌم، ولكن تقهرهم الالمبالة 

 .والجهل واآلذان الصّماء والعيون المغمضة
ال يكفي أن نقول بأّن هناك احتالالا، وآبار نفط وغاز مسروقة ومنهوبة 

اك مدارس ها العدوان، وهنومحتّلة، وال يكفي أن نقول بأّن هناك بنى تحتّية دّمر 
ومشافي وجسور وطرقات ومدناا بكاملها، دمرتها الحرب، وكفى، ثّم ننام دهراا 

 .عن الجمهور وعن مواطننا
جبهة اإلعالم االقتصادّي، وجبهة إعالم حاجات ومعيشة حياة السوريين، 
ال ُتدار بهذه الطريقة، فروايتكم، ويجب أن تكون لكم رواية، تريدون إيصالها 
للمواطنين، ال يتبناها إعالمّي اقتصادّي واحد، وال يوجد إعالمّي اختصاصّي 
واحٌد إاّل ويغمز من قناتكم، حّتى من خالل وسائل اإلعالم السورّي، أو على 
وسائل التواصل االجتماعّي، فالجميع يشّككون بما تفعلون، والجميع يحاولون 

ا، هنا بالضبط ضاع مواطننأن يلفتوا انتباهكم إلى أخطاء يرونها عندكم، و 
 .وفقد الحبل السّري للثقة بينه وبينكم

غريٌب أمركم، غريب جّداا، هل من المعقول أن تتراجع العملة الوطنّية 
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أمام العمالت األخرى، بهذا التراجع الكبير، وال يخرج منكم فريٌق يشرح 
لغالء ا للسوريين، حقيقة هذا التراجع، وهل من المعقول أن يتناهب السوق هذا

الفاحش، وال يخرج منكم فريٌق يشرح للسوريين، عن أصل هذا الغالء، ويقول 
لهم ما هي أسبابه، وما هو سقفه، وما هي الخطوات التي تفّكر بها المؤّسسات 

 .!!المعنية، لتجاوزه أو الحّد منه؟
هل من المعقول أن يكون السوق في مجمله عالقاا بسعر الصرف 

م حريصين على أاّل يتم ذكر مفردة "الدوالر"، والسوق المخيف، وأنتم ما زلت
كّله مربوط بسعر الصرف، حتى قرص الفالفل وكيلو البصل وكيلو اللبن، 
أضحت كّلها مربوطةا "بالدوالر"، وأنتم ما زلتم متمّسكين بحرفّية أاّل ُيذكر هذا 

 .!!"األخضر" اللعين؟
ترة لدوالر"، منذ فالمرسوم الكريم للسيد رئيس الجمهورّية بخصوص "ا

زمنّية، لم يكن في روحه نصٌّ يمنعكم من الخروج على السوريين، كي تشرحوا 
لهم تفاصيل ما يحصل، وحقيقة ضعف الدولة أو قوتها، في ظّل تراجع قيمة 

 .!!!"عملتها الوطنّية أمام "الدوالر
أين الوزارات المعنية، أين المؤسسات المسؤولة، أين حاكم مصرف سورية 

ركزّي، أين خبراء االقتصاد، أين أساتذة االقتصاد، أين هؤالء جميعاا، أين الم
 .!!!هم؟

ماذا تنتظرون، هل تنتظرون من السيد رئيس الجمهورّية أّن يخرج على 
السوريين، كي يشرح لهم، عن أسباب ارتفاع سعر الخبز والسكر والرز 

تأخرت،  لت، والتيوالسمنة والزيت والبنزين والمازوت، وعن البواخر التي وص
والتي لم تستطع أن تصل، والتي ُصودرت، وعن القمح الذي ُسرق والذي 
ُهّرب وبيع في دول الجوار، وعن القمح الذي سرقه حمير "الثورة"، والزرع 
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الذي أشعل فيه جرذان "الثورة" نيران خّستهم ونذالتهم وخيانتهم، بتوجيٍه مباشر 
لعملة الوطنّية، وتراجعها أمام العمالت من أطراف العدوان، وعن أسباب قلق ا

 .!!األخرى، وعن، وعن؟
إّن غيابكم الخطير عن المواطنين، وعدم التواصل معهم والتعبير عن 
احترام آالمهم وأوجاعهم، واالنخراط معهم في تفاصيل ما يشعرون به، 
شراكهم في المعركة التي تخوضها هذه المؤسسات، سوف يفتح الباب على  وا 

أمام السوريين، كي يشّككوا بكم، أي بالدولة، ويفقدوا الثقة بكم، أي  مصراعيه
 .!!بالدولة، ويحقدوا عليكم، أي على الدولة

عندما ال تستطيعون تقديم روايتكم وترسيخها في وعي السوريين الجمعّي، 
فهناك من يحّضر روايته، ويعمل عليها ليالا نهاراا، وهي رواية العدوان وأدواته، 

واية التي سوف تحّملكم مسؤولية حصار السوريين وتجويعهم والنيل هذه الر 
منهم، وهي الرواية التي ستجعل منكم حكومة فاسدة وفاشلة في أذهان كثيٍر 

 .!!من السوريين
لن يبقى العنوان االقتصادّي اقتصادّياا، وال العنوان المعيشّي     ..انتبهواااا

ّنما سُتصرف هذه العناوين  سوف كّلها في عناوين سياسّية أخرى، و معيشّياا، وا 
تكون لها منعكسات وطنّية حادة، على روح العقد اإلجتماعي في جسم 
المواطنة ذاتها، وعلى عناوين دستورّية وطنّية جامعة، ولن يكون النصر 

 .مفيداا، كّل الفائدة التي نؤمن بها، ونتطلع إليها، ويتمناها السورّيون
https://alnahdanews.com/article/121250-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-
%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA-

%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86 
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 خبير يكشف سبب تحسن الليرة السورية أمام الدوالر - 13

  - ٢٠٢١مارس  ٢٨األحد  سوريا - العالم  

وني ة السورية بشكل جنبعد ارتفاع سعر صرف الدوالر مقابل اللير 
خالل الفترة الماضية دون أي ضوابط تكبحه، اليوم يحقق انخفاضاا غير 

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

أشار، بحسب مواقع سورية،  مصرف سورية المركزي مصدر مسؤول من
إلى أن سبب ارتفاع سعر الصرف خالل الفترة الماضية هو قطع إمداد المال 

، تأتي مصادر تمويله من الخارج السوريإلى المصرف المركزي السوري والتي 
هدف للمنظمات الدولية ب سعر صرف الدوالر لذلك لجأ البنك المركزي إلى رفع

 ية لزيادة التحويالت الواردة عبر القنوات الرسمية، بهدفوضع سياسات تشجيع
 .السوق السوداء تحريك سعر صرف الحواالت وجعله قريباا من سعر

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

 والتي بدأ فيها ومن خالل ذلك انخفض سعر الصرف أمام الدوالر.
وبّين أن شركات الصرافة المرخصة تلتزم ببيع حصيلة مشترياتها الواردة 

مرخصة خالل يوم عمل واحد، وبسعر الصرف من الحواالت إلى المصارف ال
، وتقوم 0.003المحدد بتاريخ قيامه بعملية الشراء مضافاا إليه هامش 

 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 

https://www.alalamtv.net/news/5508893
https://www.alalamtv.net/news/5508893
https://www.alalamtv.net/
https://www.alalamtv.net/
https://www.alalamtv.net/syria
https://www.alalamtv.net/syria
https://www.alalamtv.net/tag/246596?t=%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://www.alalamtv.net/tag/246596?t=%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://www.alalamtv.net/tag/163264?t=%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.alalamtv.net/tag/163264?t=%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.alalamtv.net/tag/36099?t=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1
https://www.alalamtv.net/tag/36099?t=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1
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 إلعادة سعر الصرف إلى مستواه التوازني. و 
بالمقابل أكد الدكتور سنان ديب رئيس جمعية العلوم االقتصادية في 
تصريح لوكاالت محلية إن الخطوة التي قام بها البنك المركزي بالتدخل 

ة، امام العمالت االجنبي الليرة السورية االيجابي ساهمت في الحد من انهيار
ضع تهدف لالنسجام مع الو  الحكومة السورية الفتاا إلى أن هذه الخطوة من قبل

 االقتصادي السيء للبلد، دون أن تساهم في إيقاف ارتفاع التضخم.
وأشار ديب إلى أن المشكلة التي تعاني منها سوريا أن المصرف المركزي 

ي طور فال يستطيع استعمال أية أداة إال الحفاظ على السعر الذي ثبته وكان 
تحريكه والذي يتجه غالباا نحو التخفيض بسبب االنتعاش االقتصادي وعودة 
الكثير من الصناعات والحرف للعمل، لذلك فإن الحل الراهن هو بمثابرة 
المركزي على سياسته وتحويل ملف سعر الصرف لملف أمني بحت يحاصر 

السوداء  قمن يقوم بالتالعب فيه عبر قرارات صارمة لكل من يتعامل بالسو 
 والقيام بضربات كبيرة .

وختم الديب حديثه بأن بوادر انحسار الغيمة الحالية بدأت، معتبراا 
االنخفاض الذي يتم لسعر الدوالر مقابل الليرة أول الغيث نحو المزيد من 

 التحسن لليرة مقابل الدوالر.
https://www.alalamtv.net/news/5508893/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-

%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-
%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1 

 
 
 

https://www.alalamtv.net/tag/49531?t=%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.alalamtv.net/tag/49531?t=%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.alalamtv.net/tag/9072?t=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.alalamtv.net/tag/9072?t=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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آليات تسهيل العمل الهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق تناقش  - 14
 التجاري وانسياب السلع في األسواق

 30-05-2021 سانا-دمشق 
ناقشت الهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق خالل اجتماعها السنوي اليوم 
عدداا من القضايا المتعلقة بتسهيل العمل التجاري لضمان انسياب السلع في 

 .األسواق المحلية وتصديرها إلى األسواق الخارجية
كز المشاركون في االجتماع على ضرورة اإلعفاء الضريبي للمستثمرين ور 

يجاد الحلول  القدامى وتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة وا 
لموضوع اآلالت المستعملة التي فقدت وثائقها مؤكدين أنه مع صدور قانون 

 .االستثمار الجديد يمكن إحداث نهضة اقتصادية في جميع المجاالت
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام أن 
المرحلة القادمة ستكون مليئة بالعمل لمواجهة التحديات االقتصادية الراهنة 
ما يتطلب من الغرف أخذ دور فاعل عبر التجارة واالستثمار والتصدير لتكون 

ار أمين سر غرفة تجارة بدوره أش .سورية مركزاا تجارياا للمنطقة والعالم العربي
دمشق محمد الحالق إلى أن االجتماع محطة سنوية لتقييم عمل الغرفة خالل 
العام الماضي وتقديم خطة العام القادم واستمرارها برعاية مصالح المنتسبين 
دارة اموالها والتنسيق مع الحكومة في كل ما يخص العمل التجاري  إليها وا 

عامة على التقرير السنوي والميزانية الختامية ووافقت الهيئة ال .واالقتصادي
 .وعلى خطة مجلس اإلدارة 2021والموازنة التقديرية لعام  2020لعام 

وكانت الهيئة العامة لصندوق تقاعد التجار في الغرفة ناقشت تقرير إدارة 
الصندوق فيما يتعلق باالنتساب واالشتراك فيه ووافقت على التقرير والميزانية 

وأكد مجلس إدارة الصندوق ضرورة العمل في المرحلة القادمة  .ةوالموازن
لزامية االنتساب وتشكيل مجلس إدارة دائم واستثمار  لتطوير عمل الصندوق وا 

 .عائدات الصندوق في مشاريع تؤمن دخالا جيداا للمنتسبين إليه
http://sana.sy/?p=1398888 
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 د األولوياتالمهندس عرنوس في اجتماع بوزارة الصناعة: تحدي - 15
 بدقة لالستمرار باإلنتاج وتجسيد شعار )األمل بالعمل( على أرض الواقع

 30-05-2021 سانا-دمشق 
ترأس المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاا في 
وزارة الصناعة تركز على واقع القطاع العام الصناعي وسبل تعزيز عمله 

عادة األلق إليه و  تأمين كافة مستلزماته لالستمرار في إنتاج والنهوض به وا 
مختلف المواد والسلع األساسية وتأمين حاجة السوق المحلية منها باعتباره 
أحد المكونات األساسية لالقتصاد الوطني بالتوازي مع تطوير بنيته التشريعية 
لتلبية متطلبات المرحلة الراهنة وبما يسهم بمواجهة الحصار االقتصادي 

 .مفروض على سوريةالظالم ال

 
وأكد المهندس عرنوس على أهمية تحديد األولويات بدقة وتجسيد شعار 

على أرض الواقع وبذل كل اإلمكانيات لرفع الطاقة اإلنتاجية ” األمل بالعمل“
واستغالل الموارد البشرية والمادية والمالية في جميع المواقع الصناعية 

 من الهدر بالوقت والمستلزمات والحرفية وتخفيض تكاليف اإلنتاج والحد
نتاجية تكون منطلقاا  والمواد األولية وتقليل االستيراد وخلق قاعدة فكرية وا 
الستثمار كل منشآت القطاع العام الصناعي بالشكل األمثل وتكون قادرة على 
توطين التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع بما يضمن زيادة المردودية كماا 

 .ونوعاا 
س مجلس الوزراء إلى إنشاء وحدات متخصصة تضم كفاءات ودعا رئي

نوعية في كل معمل ومصنع مهمتها إيجاد الحلول لمختلف معوقات العملية 
اإلنتاجية ووضع األشخاص المناسبين في المفاصل اإلدارية واتخاذ القرارات 

http://107.6.182.27/wp-content/uploads/2021/05/200-8.jpg
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الصائبة المبنية على مصلحة الوطن والمواطن والحرص على بناء قطاع 
متكامل بين القطاعين العام والخاص يضمن االبتعاد عن صناعي وطني 

المنافسة الهدامة مشيراا إلى أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في العمل 
 .ويجب دعمه وتأمين التسهيالت له

 
ولفت عرنوس إلى ضرورة تدريب وتأهيل الكوادر ودعم مؤسسات وزارة 

ين الن عن الشواغر للمهندسالصناعة بعمالة نوعية مشيراا إلى أنه سيتم اإلع
 .الذين لم يتم فرزهم خالل الفترة القريبة القادمة

وقدم وزير الصناعة زياد صباغ عرضاا عن واقع الصناعة السورية في 
القطاعين العام والخاص والمؤشرات االقتصادية للوزارة ووضع العمالة فيها 

 ة الطاقات اإلنتاجيةواألعمال المنجزة والجاري إنجازها ومنها العمل على زياد
عادة إحياء الزراعة التعاقدية بهدف التصنيع الزراعي  لمعامل اإلسمنت وا 

نجاز مشاريع عقود إلعادة تأهيل واستثمار عدد من الشركات  .وا 

 
وأكد المجتمعون على أهمية وضع خطط محددة قابلة للتتبع والقياس وفق 

عادة إقالع عجبرامج زمنية محددة فيما يتعلق بنسب اإلنتاج والت لة سويق وا 
اإلنتاج وربط الحوافز باإلنتاج واستثمار كل المنشآت الصناعية القابلة 
لالستثمار بما يخدم العملية التنموية ويسهم بتحسين مؤشرات االقتصاد 
الوطني مع تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالمنشآت المدمرة 

عائدات أي عملية تشاركية في إعادة كلياا جراء اإلرهاب على أن توضع 
 .تأهيل وتحديث منشآت القطاع العام الصناعي

وأشاروا إلى ما يتيحه قانون االستثمار الجديد من فرص كبيرة للقطاع 
الخاص للبدء بالعمل وضرورة وضع الخارطة االستثمارية الصناعية للخروج 

ع اعها وأهمية رفببرنامج محدد الزمن لعدد المنشآت المطلوب تنفيذها وأنو 

http://107.6.182.27/wp-content/uploads/2021/05/99-3.jpg
http://107.6.182.27/wp-content/uploads/2021/05/4-383.jpg
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 .مساهمة القطاع العام الصناعي في اإليرادات العامة للدولة

 
وتم التركيز على مشاريع التعاون الدولي مع الدول الصديقة إلقامة 
شراكات صناعية تمكن من اندماج األسواق واستثمار األصول الموجودة لدى 

خرجات عي لمالقطاع العام كما تم تكليف وزارة الصناعة برفع تقرير تتب
االجتماع خالل مدة أقصاها شهر لتبيان نسب اإلنجاز وعقد ورشة عمل لكل 
مؤسسة لدراسة واقع الشركات التابعة للوزارة ورفع المقترحات المناسبة لمعالجة 
أوضاعها بينما تقرر تشكيل لجنة للتواصل مع رجال األعمال السوريين في 

 .ثماراتهم إلى البالدالخارج وحل المعوقات التي تعترض عودة است
شارك في االجتماع وزيرا االقتصاد والتجارة الخارجية والمالية ورئيس هيئة 
التخطيط والتعاون الدولي واألمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس االتحاد 
العام لنقابات العمال وعدد من رؤساء االتحادات المهنية والمديرين المعنيين 

 .في الوزارة
http://sana.sy/?p=1398845 

 
 انتهى التقرير

The report ended 
Raport się zakończył 

*** 
 

 

http://107.6.182.27/wp-content/uploads/2021/05/12-206.jpg

