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

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

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

 سؤول.   أطيب التمنيات. هو الم
 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                              

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

 ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.



  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 

2 

 

 2021 /342ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم م 
  ,July 04 2021 ، تموز 04األحد 

Contents 
 4 ....................................... االقتصاد العالمي: –أواًل 

تزايد حجم الثروات الموروثة في بريطانيا يعوق ارتقاء الشباب  - 1
 4 ..................................................... االجتماعي

فيتش" تصدم االقتصادات الكبرى وتستبعد رفع تصنيفها " - 2
 8 ....................................................... ياالئتمان

كورونا يقصم ظهر الجدارة االئتمانية السيادية ألكبر اقتصادات  - 3
 11 ......................................................... العالم

 16 ........... الصراع الجيوسياسي على الطاقة شرق المتوسط - 4
خطأ شائع يقع به الكثير... هذا هو الفرق بين العمالت الرقمية  - 5

 21 ....................................................... والمشفرة
 23 ............ االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية: -ثانيًا 

6 - GBP/USD: Mildly bid around 1.3850 amid Brexit 
optimism, UK GDP eyed ............................... 23 

7 - Five factors moving the US dollar in 2021 and 
not necessarily to the downside ...................... 27 

8 - The Homeworking Revolution: Change 
accelerates for businesses, real estate and stock 

markets .................................................... 35 



  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 

3 

 

 49 ................................... االقتصادات العربية: -ثالثًا 
المتحدة مشروع اإلعالن السياسي اإلمارات تقدم إلى األمم  - 9

 49 ................................................ لمكافحة الفساد
 51 ...... إقرار تعديالت على نشاط اإليداع والتقاص المركزي  - 10
مصر الثانية أفريقّيا بحجم الثروات الخاصة.. ما مصدر هذا  - 11

 53 ........................................................ الثراء؟
مخاوف من إفالس القطاع المصرفي في لبنان.. "أزمات مركبة" - 12

 .............................................................. 61 
 65 ..................................... االقتصاد السوري: -رابعًا 

قودها الغرب ضّد السوريين بحّجة التي ي« التجويع»نتائج حملة  - 13
 65 ............................................... معاقبة "النظام"،

بنك سورية الدولي اإلسالمي معرض تكنولوجيا المعلومات  - 14
 70 ................................................... واالتصاالت

 

 
 
 

 
 
 
 
 



  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 

4 

 

 2021 /342صادي األسبوعي رقم م ع ك التقرير االقت
  ,July 04 2021 ، تموز 04األحد 

 
 االقتصاد العالمي:  –أواًل 
تزايد حجم الثروات الموروثة في بريطانيا يعوق ارتقاء الشباب  - 1

 االجتماعي

تقرير اقتصادي يقول إن النتائج تظهر الحاجة إلى "انطالقة دافعة في 
 "تنمية دخل األجيال الناشئة

 15:36 2021أبريل  27الثالثاء    زوي تيدمان 
هل تعوق ثروات األكبر سنًا ارتقاء الشباب في السلم االجتماعي؟ 

 )غيتي(
توقع أحد مراكز األبحاث االقتصادية في بريطانيا أن تنمو الموارد الناتجة 

بشكل كبير، مقارنًة بمصادر الدخل األخرى، األمر الذي من من الميراث 
شأنه أن يؤثر على التحوالت في األوضاع االجتماعية )حركة األفراد أو 
األسر ضمن نظام التسلسل الهرمي االجتماعي أو التقسيم الطبقي( لألجيال 

 Institute forالشابة في المستقبل. وأوضح "معهد الدراسات المالية" 
Fiscal Studies (IFS)  أن هذا سيعني أن الميراث سيكتسب دورًا أكثر

 أهمية، وستتعاظم الفجوة بين األغنياء والفقراء.
وفي المقابل، توقع مؤلف التقرير أن "تزداد أهمية الثروة الموروثة" بحيث 
قد تترتب عنها "عواقب مقلقة على التحوالت في األوضاع االجتماعية". 

اه "معهد الدراسات المالية" إلى خالصات مفادها أن وتوصل البحث الذي أجر 
الميراث بدأ في االرتفاع على مستوى الدخل القومي للمملكة المتحدة منذ أعوام 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/85126
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/85126
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/85126
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أن يحقق زيادًة كبيرة مقارنًة  -بالنظر إلى المستقبل  -السبعينيات، وتوقع 
 بأشكال الدخل األخرى.

أجيال المسنين واألخرى ويتوقع المعهد أن تترجم الفوارق القائمة بين 
األصغر سنًا، تراجعًا في التحوالت االجتماعية في أوساط األجيال الشابة في 
المستقبل. وستعني الحصص الموروثة األصغر حجمًا التي يتلقاها أولئك 
الذين لديهم آباء أكثر فقرًا، أنهم سيكونون أكثر مياًل إلى العمل لتعويض هذا 

ن صعوبة انتقال األفراد الذين لديهم آباء فقراء، األمر الذي يزيد م -النقص 
 إلى شريحة األشخاص األعلى مردودًا ضمن توزيع فئات الدخل.

ويرى ديفيد ستوروك في "معهد الدراسات المالية" أن "المستويات المتزايدة 
للثروات التي تمتلكها األجيال األكبر سنًا، وغياب النمو في دخل لألجيال 

عًا إلى إحداث فجوة اقتصادية بين األجيال". ويقول: "إال أن الشابة، يقودان م
هذه االتجاهات تشير أيضًا إلى تعاظم أهمية دور الميراث في المستقبل، 
األمر الذي من شأنه أن يعمق الفجوة بين الذين لديهم آباء أغنياء والذين 

 لديهم أهل فقراء".
رير قائاًل "إن وأضاف الباحث الرئيس في مركز األبحاث ومؤلف التق

األهمية المتزايدة التي تكتسبها الثروة الموروثة ستحدث تحوالً عميقاً في النسيج 
المجتمعي، وستكون لها عواقب مقلقة على التحوالت في األوضاع االجتماعية 

 أو االنتقال ما بين شرائح الدخل".
وبحسب "معهد الدارسات المالية"، فإن من المتوقع أن يكون متوسط 

اث األشخاص من مواليد ثمانينيات القرن الماضي مقارنًة بالدخل الذي مير 
يمكن أن يراكموه على مدى الحياة، أكبر بمرتين تقريبًا من الحصة الوراثية 
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 لمواليد الستينيات.
ويشير تقرير مركز األبحاث إلى أن قيمة الميراث المتوقع ستبلغ ما 

على مدى الحياة، بالنسبة  يعادل تسعًة في المئة من الدخل غير الموروث
في المئة  16إلى أسر األفراد المولودين في فترة الستينيات، بينما ترتفع إلى 

 بالنسبة إلى الورثة المولودين في فترة الثمانينيات.
أما بالنسبة إلى األشخاص المولودين في الستينيات، والذين صنف آباؤهم 

، فمن المتوقع أن تزيد في أعلى الشرائح الخمس من حيث توزيع الثروات
في المئة، مقارنًة  17معدالت الميراث من نسبة دخلهم مدى الحياة بنسبة 

في المئة لألشخاص الذين كان آباؤهم في الفئة األدنى من الشرائح  2بنحو 
 الخمس.

وقد بدا هذا التفاوت أكثر وضوحًا بالنسبة إلى األشخاص الذين ولدوا 
توقع التقرير أن يحصل الورثة من الذين يندرج في ثمانينيات القرن الماضي. و 

تصنيف آبائهم ضمن الفئة األعلى في سلم الشرائح الخمس للدخل، على 
في المئة في دخلهم مدى الحياة، في حين أن أولئك الذين  29زيادة بنسبة 

 في المئة. 5يحل آباؤهم في أدنى فئات الدخل سيحظون بزيادة تصل إلى 
النتائج التي توصل إليها مركز األبحاث أظهرت ويشير ستوروك إلى أن 

"الحاجة إلى انطالقة دافعة تعزز مستوى دخل األجيال الشابة"، األمر الذي 
من شأنه أن يساهم في "تحسين مستويات المعيشة" و"الحد من أهمية الثروة 
األبوية"، موضحًا أن هذا األمر سيساهم بدوره في "قيادة التحوالت في 

 تماعية".األوضاع االج
هذا البحث يأتي على خلفية تفشي وباء فيروس "كورونا" والمخاوف 
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المتعلقة بتأثيره على عدم المساواة االجتماعية. فقد رأى رئيس إحدى الهيئات 
االستشارية للحكومة البريطانية، في حديث أجرته معه صحيفة "اندبندنت" 

خل ستصبح "أكثر أواخر العام الماضي، أن االنتقاالت ما بين شرائح الد
صعوبة" في ظل الوباء، الذي سيؤدي إلى تفاقم المشكالت الراهنة، ويهدد 

 بتقويض أي محاوالت إلحراز تقدم في هذا المجال.
وأكد ستيف كوبر الرئيس المؤقت لـ"لجنة متابعة التحوالت في األوضاع 

، أن الوباء "له تأثير خاص Social Mobility Commissionاالجتماعية" 
 ى المجتمعات التي لديها نسبة أقل من االنتقاالت ما بين شرائح الدخل".عل

إلى ذلك، أظهر استطالع حديث أجري بطلب من اللجنة، أن معظم 
الناس يعتقدون أن التفاوت االجتماعي قد ازداد بسبب الجائحة. فيما نبهت 
 اللجنة إلى وجود أدلة متزايدة تشير إلى أن األشخاص الذين ينتمون إلى

 الفئات األكثر حرمانًا هم األشد تضررًا من الوباء.
ويشمل ذلك الفئات التي تنتمي إلى أسر فقيرة وتواجه خطر فقدان 
وظائفها، واألطفال المحرومين الذين يتخلفون عن أقرانهم في الدراسة التي 
كانت تجرى عبر اإلنترنت بالنسبة إلى معظم الطالب في الشهرين األولين 

 همت وكالة "برس أسوسييشن" في إعداد محتوى هذا التقرير.سا من السنة.
© The Independent 

https://www.independentarabia.com/node/216491/%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/%D8%AA%D8%B2%

D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AB%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7- 
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 فيتش" تصدم االقتصادات الكبرى وتستبعد رفع تصنيفها االئتماني" - 2

الدول سوف تستفيد من التوصل للقاح كورونا... و"موديز" تحذر من 
 مخاطر وشيكة تحاصر البنوك األفريقية

  2020ديسمبر  9األربعاء   وكاالت 
من غير المرجح رفع تصنيف أي من االقتصادات الكبرى في     

على الرغم من التطورات المرتبطة بالتحصين من مرض كورونا في  2021
 اآلونة األخيرة )غيتي(

في تقرير صادم، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف االئتماني، إنه "من غير 
ى الرغم من عل 2021المرجح رفع تصنيف أي من االقتصادات الكبيرة في 

في اآلونة األخيرة"،  19-التطورات المرتبطة بالتحصين من مرض كوفيد
مضيفة، أن بلدانا في أميركا الالتينية والشرق األوسط وأفريقيا تبدي أعلى 

 مستويات التعرض لمزيد من التحرك السلبي في العام المقبل.
ة العالمية وقال توني سترينجر مدير العمليات المعني بالتصنيفات السيادي

في "فيتش" في رد على استفسارات مرسلة بالبريد اإللكتروني "لدينا تصنيفان 
سياديان فحسب )ساحل العاج ونيوزيلندا( مع نظرة مستقبلية إيجابية، لذلك 
يبدو في الوقت الراهن أن رفع التصنيف االئتماني ألي اقتصاد كبير مستبعد 

ا بالفعل معظم عمليات خفض وأضاف "المنطقتان اللتان شهدت ".2021في 
التصنيف االئتماني )أميركا الالتينية والشرق األوسط وأفريقيا( تبديان بالفعل 

 9أعلى مستويات التعرض لمزيد من التحرك في االتجاه السلبي في ظل 
 نظرة مستقبلية سلبية على التوالي". 12و

في وقال بريان كولتون كبير االقتصاديين : دول كبرى تتضرر بشدة 4

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/6786
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فيتش لوكالة "رويترز"، إن "البلدان التي تضررت بشدة من جائحة كورونا 
ستشهد الحد األقصى من االنتعاش االقتصادي من لقاح فعال، وهو ما 

وأضاف  سيجري طرحه على نحو سريع في النصف األول من العام المقبل".
"سوف تستفيد كافة البلدان المتقدمة على نحو واضح من اللقاح الخاص 
بفيروس كورونا المستجد، لكن بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا كانت ضمن 

، وحجزت بريطانيا واالتحاد 2020األكثر تضررًا في النصف األول من 
 األوروبي طلبيات ضخمة من لقاحات )فايزر، ومودرنا، وأسترازينيكا(".

دة ستكون ضعيفة في أوروبا والواليات المتح 2021وذكر أن بداية عام 
بفعل إجراءات العزل العام المشددة في اآلونة األخيرة، وأوضح استفادة من 

. مشيرًا إلى أن وكالة "فيتش" تتوقع أن 2022أرقام النمو السنوي ستظهر في 
يكون توزيع اللقاح أبطأ في األسواق الناشئة، نظرًا ألن العوامل اللوجستية 

أكبر فيما كان الحجز لبرامج التحصين الجماعي قد تنطوي على تحديات 
تأتي هذه التصريحات،  المسبق لطلبيات اللقاحات أقل من البلدان المتقدمة.

بينما ال تزال حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في تزايد على مستوى العالم، 
وكشف إحصاء حديث، أن الواليات المتحدة سجلت ذروة في اإلصابات 

 وع الماضي.حالة يوميًا على مدى األسب 193863بمتوسط 
وقالت وكالة "فيتش"، إن الضبابية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا فضاًل 
عن التداعيات االقتصادية للجائحة في الوقت الراهن وفي المدى األطول 

. وأشارت الوكالة 2021ستواصل الضغط على الماليات العامة العالمية في 
يتعزز اعتبارًا من منتصف إلى أن انتعاش الناتج المحلي اإلجمالي العالمي س

 ، حيث تبدو عمليات التحصين من الفيروس وشيكة في الوقت الراهن.2021
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 مخاطر وشيكة تنتظر البنوك األفريقية
في الوقت نفسه، حذرت وكالة "موديز" للتصنيف االئتماني، من احتمال 

 أن يتضاعف حجم القروض الرديئة في دفاتر البنوك األفريقية العام المقبل.
وفق تقرير أصدرته الوكالة، قال كونستانتينوس كيبريوس المحلل في و 

 2019"موديز" "نتوقع احتمال تضاعف القروض الرديئة من مستوياتها في 
مع انتهاء تأجيل مدفوعات، في حين تتآكل ربحية البنوك نتيجة الحاجة 

 المتزايدة لتجنيب مخصصات وتقلص فرص النشاط وضغط الهامش".
ر أن تنامي الضغوط على الحكومات األفريقية بسبب وأضاف التقري

جائحة كورونا يضغط على البنوك، إذ إن جدارة االئتمان ترتبط بشكل كبير 
وخالل األسبوع الماضي،  بالقوة المالية لحكومة البلد الذي يوجد به البنك.

قالت "موديز"، إن معظم التصنيفات السيادية تواجه "صدمة سلبية كبيرة" من 
ئحة. فيما ذكرت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" في تقرير نشرته خالل شهر الجا

أكتوبر )تشرين األول(، أن بعض أكبر اقتصادات العالم قد تشهد خفضًا 
 لتصنيفها االئتماني أو تحذيرًا من الخفض في الشهور المقبلة.

https://www.independentarabia.com/node/175466/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D
8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%8A%D8%AA%
D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-

%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-
%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%87%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A 
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كورونا يقصم ظهر الجدارة االئتمانية السيادية ألكبر اقتصادات  - 3
 العالم

دول عديدة تنتقل إلى تصنيفات مرتفعة المخاطر و"فيتش" تحذر من 
 موجة إفالس جديدة

 12:27 2020يوليو  11السبت  صحافي خالد المنشاوي  

 
شعار وكالة فيتش للتصنيفات االئتمانية على مقرها في 

  )رويترز(  لندن 
مع األرقام والمؤشرات السلبية القائمة حتى اآلن، من المتوقع أن تنتقل 
غالبية دول العالم إلى تصنيفات مرتفعة المخاطر، خصوصًا مع ارتفاع حجم 

ائحة كورونا التي كبدت الديون وبلوغها مستويات قياسية، واستمرار تداعيات ج
 االقتصاد العالمي خسائر حادة وعنيفة حتى اآلن.

في تقرير حديث، توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف االئتماني، أن ينجم 
عن موجة خفض التصنيفات االئتمانية السيادية غير المسبوقة التي تسبب 
فيها فيروس كورونا ارتفاع عدد الدول ذات التصنيف "عالي المخاطر" 

 يتجاوز الدرجة الجديرة باالستثمار، وهي سابقة لم تحدث من قبل.ل
إجراء تصنيفيًا سلبيًا أثرت  32ودفعت األزمة فيتش، بالفعل إلى اتخاذ 

دولة هذا العام، لكن من المتوقع قفزات أخرى في الوقت الذي ما زال  26في 
تحذيرات  ينطوي على 118فيه أكثر من ثلث تصنيفاتها السيادية البالغ عددها 

 بالخفض مع "نظرة مستقبلية سلبية".
ومن المتوقع، أن يؤثر ذلك في التوازن بين الدول األقوى ماليًا التي 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
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، BBBو A تضمها "الدرجة الجديرة باالستثمار"، التي تدور تصنيفاتها بين
وتلك ذات األوضاع المالية األضعف التي في الفئة "عالية المخاطر" أو ما 

 مضاربة".تعرف "بدرجة ال
 دول عديدة تنتقل إلى تصنيفات مرتفعة المخاطر

وفق التقرير، قال كبير محللي "فيتش" لشؤون التصنيفات السيادية جيمس 
والنظرة  -BBB مكورماك، إن "هناك خمَس دول تصنيفها السيادي عند

المستقبلية لها سلبية، مما يشير إلى أن عدد تصنيفات درجة المضاربة سيفوق 
 لمرة األولى تلك التي في الدرجة الجديرة باالستثمار".قريبًا ول

ويمكن أن ُيحدث سقوط دول من الدرجة الجديرة باالستثمار إلى الدرجة 
عالية المخاطر موجة من المشكالت. حيث ُيقصي ذلك سندات البلد بشكل 
تلقائي من مؤشرات استثمارية رفيعة المستوى، مما يعني أنه لن يظل بمقدور 

المتحفظة، التي تشمل المستثمرين النشطين والمتابعين الخاملين،  الصناديق
شراؤها أو بيعها. ويمكن أيضًا أن ترفع تكاليف االقتراض وتقلص من قيم 

 السندات كضمان في أنشطة البنوك المركزية للتمويل.
وفي نظر وكالة "فيتش"، فإن الدول المعرضة للخطر هي كولومبيا والهند 

وأوروغواي. وإلى جانب ذلك فإن إيطاليا والمكسيك، اللتين  والمغرب ورومانيا
لديهما اثنتان من أكبر أسواق السندات في العالم، مصنفتان 

 أيضًا وإن كانت النظرة المستقبلية للتصنيفين "مستقرة". -BBB عند
وال تخلو منطقة في العالم من خمسة تصنيفات سيادية على األقل ذات 

األرقام في أميركا الالتينية والشرق األوسط وأفريقيا في نظرة مستقبلية سلبية. و 
خانة العشرات. وتشير تقديرات الوكالة إلى أن الفيروس سيخلف وراءه عجزًا 
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في المئة  12تريليون دوالر هذا العام، وهو ما يعادل  9.7ماليًا عالميًا قدره 
 من الناتج اإلجمالي العالمي.

تريليون دوالر، بما يوازي  76ون نحو ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الدي
تريليون  34في المئة من الناتج العالمي، وبما يتجاوز ضعفي مستوى  95

 .2008و 2007دوالر الذي كان عليه قبل األزمة المالية العالمية في 
 أكبر خفض في تاريخ الوكالة

وقبل أيام، أجرت وكالة "فيتش"، تخفيضات لعدد قياسي من الدول خالل 
ف األول من العام الحالي، في واقعة قالت الوكالة إنها تحدث للمرة النص

 33األولى في تاريخ المؤسسة. وذكرت أنها خفضت التصنيف السيادي لـ
دولة أخرى. ويرتبط الخفض  40دولة وكيانًا، كما أعطت نظرة مستقبلية لـ
 بشكل مباشر مع تداعيات فيروس كورونا.

لدى "فيتش" جيمس ماركورماك، إن وقال رئيس التصنيفات السيادية 
دولة وكيانًا سياديًا، مما يشير إلى  40الوكالة أعطت نظرة مستقبلية سلبية لـ

أن الوكالة قد تتخذ مزيدًا من قرارات خفض التصنيف السيادي في المستقبل. 
قرارًا بخفض التصنيف  33وأوضح أن "فيتش" لم تتخذ في أي عام من قبل 

 أشهر فقط. 6أن هذا التخفيض تم خالل السيادي، الفتًا إلى 
دولة  40وأوضح أنه كما لم يتم قبل ذلك إعطاء نظرة سلبية مستقبلية لـ

دفعة واحدة قبل ذلك. ومن ضمن الدول التي خفضت "فيتش" تصنيفها 
االئتماني بريطانيا وأستراليا وهونغ كونغ. مشيرًا إلى أن العديد من الحكومات 

صاداتها من تداعيات فيروس كورونا، األمر الذي قد زادت اإلنفاق لحماية اقت
يؤدي إلى تدهور الوضع المالي لجميع الدول الخاضعة للتقييم من قبل الوكالة 
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 دولة. 119وعددها 
وأشار ماركورماك، إلى أن هذا التدهور يمكن أن يتخذ شكل عجز أكبر 

اً أن "فيتش" أو فائض أصغر في الميزانيات الحكومية أو زيادة في الدين. مؤكد
سوف تراقب ما إذا كان بوسع الحكومات أن تخفض مستويات ديونها بعد 
خروج االقتصادات من الجائحة. وحذرت الوكالة من أن حاالت التخلف عن 
سداد الديون يمكن أن تصل إلى مستوى قياسي هذا العام بسبب جائحة 

ول األرجنتين كورونا، وتراجع أسعار النفط، مشيرة إلى أنه بالفعل تخلفت د
 واإلكوادور ولبنان عن سداد ديونها هذا العام.

وفي تقرير الشهر الماضي، ذكر صندوق النقد الدولي، أن إجراءات 
اإلغالق المفروضة بالعديد من الدول للحد من انتشار فيروس كورونا أضرت 
باالقتصاد العالمي أكثر من المتوقع، محذرًا من أن الدين العام العالمي يمكن 

في المئة من  100أن يصل إلى أعلى مستوى له على اإلطالق ويزيد على 
 الناتج اإلجمالي العالمي.

 ضغوط كبيرة على الجدارة االئتمانية السيادية
وذكرت "فيتش" أنه كان هناك المزيد من تخفيض التصنيفات السيادية 

ت في النصف األول من العام الحالي مقارنة بأي عام كامل سابق، حيث قرر 
دولة نتيجة التأثير السلبي عليها من تداعيات  40نظرة مستقبلية سلبية لنحو 

جائحة كورونا، وهو رقم قياسي من حيث القيمة وكنسبة من الدول المصنفة 
من الوكالة. وقالت إن جائحة كورونا أحدثت ضغوطًا كبيرة على الجدارة 

تتحمل الحكومات  االئتمانية السيادية بجميع المناطق وفئات التصنيف، حيث
تكاليف الركود الشديد مصحوبًا باألزمات الصحية. وباإلضافة إلى ذلك، 
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تواجه دول األسواق الناشئة ضغوط تمويل خارجية مرتبطة بتقلبات أسعار 
السلع األساسية وتقلبات أسعار صرف العمالت، والتغيرات في شهية 

 المستثمرين للمخاطر.
العالمية كبيرة وسريعة، لكنها تركت  وفي ما كانت االستجابات السياسة

الحكومات مثقلة بأعباء الديون بينما ال تزال تواجه عدم اليقين حول التوقعات 
 االقتصادية المستقبلية ومسار الفيروس في الفترة المقبلة.

ومن الناحية التاريخية، كان تخفيض التصنيف السيادي من النظرة 
ن وقت تصنيف النظرة المستقبلية، أشهر م 9السلبية يستغرق في المتوسط 

في المئة من تقديرات النظرة المستقبلية السلبية أفضت إلى  56كما أن 
تخفيض التصنيف، أما التوقعات السلبية القائمة حاليًا فهي موجودة بواقع 

 أشهر في المتوسط. 3.3
تقييمات سيادية في فئة  10وبحلول نهاية يونيو )حزيران(، كان هناك 

منها مصنفة على أنها من فئة  9، 2019رنة مع منتصف عام أدنى مقا
"دون االستثمارية"، ولما كان عدد التصنيفات السيادية من الدرجة االستثمارية 
واألخرى المضاربة مقسومًا بشكل متساٍو تقريبًا، وخمس دول ذات 

أصبحت سلبية حاليًا، فمن المحتمل أن يفوق عدد الدول  - BBB تصنيف
ن الدرجة "دون االستثمارية" عدد الدول ذات التصنيف االستثماري السيادية م

 للمرة األولى.
الوكالة أشارت إلى أن تقلبات التصنيف العالمي، كما تم قياسها بمجموع 

دولة مصنفة، فإنها  100شهرًا لكل  12التغيرات في التصنيف على أساس 
وقع معه الوكالة تتجه لتقترب من أعلى مستوى لها على اإلطالق على نحو تت
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أن تواصل ارتفاعها في األشهر المقبلة. وذكرت أن السجالت السابقة حول 
ضبط أوضاع المالية العامة وبدء المراكز المالية العامة بالنسبة للدول النظيرة 
في التصنيف، سوف تستمر كمصدر معلومات للوكالة في تحديد اآلثار 

ت إن السياسات النقدية القادرة على المترتبة على تصنيف األزمة الحالية. وقال
التكيف، تساعد الحكومات على إدارة عبء خدمات الفوائد المرتبطة 
بمستويات عالية من الديون، لكنها غير قادرة على أن تعوض تمامًا التدهور 
العام في مقاييس االئتمان السيادي العالمي التي ستستمر في ممارسة ضغوط 

 لثاني من العام الحالي.تصنيفية هبوطية في النصف ا
https://www.independentarabia.com/node/134241/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

8%A7%D8%AF/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
%D9%8A%D9%82%D8%B5%D9%85-%D8%B8%D9%87%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-
%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85 

 
 الصراع الجيوسياسي على الطاقة شرق المتوسط - 4

 ن السيوفيد. قحطا |
 2021  -04-26  اون الين

راٍت مهمَّة، يرافقها تصاعد التنافس ط تطوُّ  تشهد منطقة شرق البحر المتوسّ 
 اإلقليمي والدولي لُيعبّ ر عن دوافع جيوسياسية واقتصادية على أجندة
ًة مع تصدر الحديث عن اكتشافات  الفاعلين اإلقليميين والدوليين، وخاصَّ

 اره ضمن أجندة حكومات المنطقة التي يتميز الصراعالغاز الطبيعي واستثم
 فيها بتداخل أبعاده إقليميًا ودوليًا، وتسارعت وتيرة الصراع بعد تقرير
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 لهيئة المسح الجيولوجية األميركية الذي أفاد بأن المنطقة بها ثروة هائلة
 1.7تريليون قدم مكعب من الغاز و 122من النفط والغاز الطبيعي تقدر بـ

 .برميل احتياطي من النفط مليار
وصل الصراع على الغاز في حوض شرق المتوسط إلى مفترق طرق بين 
العسكرة، والدبلوماسية لتسوية النزاعات، وشهدت األشهر األخيرة ذروة عسكرة 
الصراع، وكادت تؤدي إلى اشتباكات بين القوات التركية واليونانية، إضافة 

 .خالل أميركا وأوروبا إلى اتصاالت دبلوماسية مع تركيا من
 األهمية الجيوسياسية للمنطقة دفعت دولها إلى قوننة أوضاعها بترسيم الحدود

 ، علمًا أن تركيا1982البحرية وفق االتفاقية األممية لقانون البحار عام 
 لم توّقع على قانون البحار، إضافة إلى الصراعات الحالية هناك صراعات

 ناني، والصراع العربي اإلسرائيلي، والصراعقديمة مثل الصراع التركي اليو 
 .التركي القبرصي

الصراع الحالي على ثروات الطاقة شرق المتوسط تحول إلى صراع منفجر 
 بين تركيا وكل من اليونان وجمهورية قبرص، في إطار األطماع األردوغانية
 العثمانية التي وصلت الشواطئ الليبية، إضافة إلى صراع بين تركيا ومصر

 .الصراع المائي والنفطي القائم بين لبنان وإسرائيلو 
في قطاع « مارين»من أهم الحقول المكتشفة في منطقة شرق المتوسط؛ حقل 

تريليون قدم  1.2غزة حيث يصل حجم احتياطي الغاز الطبيعي فيه إلى 
، أما في قبرص «ليفياثان»و« تمار»مكعب وفي الكيان اإلسرائيلي حقلي 

مليار  127.4حجم احتياطيه من الغاز يصل إلى « يتأفرود»فيوجد حقل 
تريليونات قدم مكعب  8حجم االحتياطي فيه « كاليبسو»متر مكعب، وحقل 
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من أهم الحقول بحجم احتياطي « ظهر«من الغاز، وفي مصر يعتبر حقل 
 تريليون قدم مكعب من 30

 حجم« أتول»الغاز وهو أكبر اكتشاف للغاز في البحر المتوسط، وحقل 
 .تريليون قدم مكعب من الغاز 1.5االحتياطي به 

 سعت تركيا إلى التنقيب عن الغاز في المناطق االقتصادية لكل من قبرص
 واليونان متجاهلة القوانين الدولية، ووقعت اتفاقية لترسيم الحدود البحرية
 مع ليبيا، ومن ثم تصاعدت التوترات مع محاور الصراع، فالعالقات التركية

 ة متوترة منذ القدم، والعالقات الحالية تشهد العديد من الملفاتاليوناني
 .مثل ملف جزيرة قبرص وملف الحدود البحرية بين تركيا اليونان

 الموقع اإلستراتيجي لجزيرة قبرص أجج الصراع التركي اليوناني، احتلت تركيا
 التي ال تحظى« قبرص التركية»م وأعلنته دولة 1974شمالي قبرص عام 

 عتراف الدولي، والجزء اآلخر يمثل ثلثي الجزيرة هو دولة قبرص التيباال
تحظى باالعتراف الدولي، الصراع على الجزيرة يثير صراعًا حول حقوق 
 التنقيب عن ثروات الطاقة، بالمقابل تتنافس تركيا واليونان على ترسيم الحدود

ا يؤدي البحرية وصراع حول حقوق التنقيب عن ثروات الطاقة المكتشفة م
لتفاقم الصراع الذي تحركه رغبة الدولتين في السيطرة على الثروات، وتعتبر 
اليونان كل جزرها المأهولة محاطة بمنطقة اقتصادية حصرية على مسافة 

 ميل وفقاً  200
 التفاقية قانون البحار، ويدعو االتحاد األوروبي إلى حل النزاع مع تركيا

 .إذا لم تستجببالحوار ويهدد بفرض عقوبات عليها 
 قامت تركيا بعقد اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية
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 ووقعت اليونان اتفاقية مماثلة مع مصر في العام نفسه لترسيم 2019عام 
 .الحدود البحرية بين الدولتين وفقًا لقواعد القانون الدولي

 إسرائيل بين كل منتحاول الواليات المتحدة القيام بمهمة وساطة لمصلحة 
لبنان وإسرائيل، لحل الخالف بشأن ترسيم حدود المنطقة االقتصادية 
الخالصة، ومنح لبنان فرصة في الظروف الصعبة التي يمر بها، للبدء في 

 .استثمار ثرواته البحرية وأهمها الغاز
من المفارقات أن الصراع على ثروة النفط والغاز في شرق المتوسط تحّول 

 منافسة اقتصادية إلى تهديدات عسكرية، خريطة توزيع النفوذ بينمن مجرد 
 الشركات تشارك فيه الواليات المتحدة، بعد استحواذ شركة شيفرون األميركية
 على شركة نوبل إنرجي التي ستنقل امتيازاتها في التنقيب في مصر وإسرائيل

كات وقبرص، إلى شيفرون، وبالتالي أصبحت خريطة غاز المنطقة تضم شر 
أميركية وبريطانية وروسية وفرنسية، بعد أن أقر الكونغرس األميركي في العام 
الماضي قانون الشراكة في األمن والطاقة لمنطقة شرق المتوسط وتزعم 
واشنطن أن ذلك يوفر غطاء تشريعيا وهو عمليًا حماية لألطماع األميركية 

المتوسط ما أوجد االستعمارية، ومصالح إسرائيل في الصراع على غاز شرق 
محورين؛ محور تركيا وحكومة طرابلس الليبية، ومحور يوناني قبرصي 

 .مصري وبمشاركة غير مباشرة إلسرائيل
ط في القاهرة، عام   ،٢٠١٩في هذا السياق تشكل منتدى غاز شرق المتوسّ 

 بمشاركة مصر وإسرائيل واليونان وقبرص اليونانية وإيطاليا واألردن والسلطة
 ية وبرعاية أميركية، بأبعاده الجيوسياسية والجيواقتصاديةالفلسطين

 واألمنية، ويبقى تصريف اإلنتاج في األسواق العالمية تحكمه عوامل
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 جيوسياسية وتجارية، االتحاد األوروبي يعتمد بشكل كبير على روسيا لتزويده
 بالغاز الطبيعي، وجدت أوروبا في غاز شرق المتوسط المكتشف فرصة لتنويع

 ادر الغاز المستورد وهو أمر خطر بالنسبة لروسيا أكبر مصدري الغازمص
 .الطبيعي ألوروبا

وفي هذا السياق تعمل دول االتحاد بالمشاركة مع واشنطن على مد خط 
 أنابيب لنقل الغاز من الحقول اإلسرائيلية والقبرصية إلى اليونان لربطها بشبكة

 مليارات يورو، ويشك كثير 6كلفة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي األوروبية، بت
 من الخبراء في أن خط األنابيب هذا سيرى النور ألن تكلفة االستخراج عالية
 .إضافة إلى تعقيدات فنية وتمويلية كبيرة

بموجب مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع 
للمنطقة حكومة الوفاق الليبية، تحصل تركيا على الحقوق الحصرية 

االقتصادية الممتدة من جزيرة كريتا حتى قبرص، أما حكومتا أثينا ونيقوسيا 
 .فقد احتجتا، واالتحاد األوروبي أيدهما

ًة في  في سياق هذه التحرُّكات اإلقليمية تركيا ترى نفسها معزولة، وخاصَّ
 ظلّ  تدهور عالقاتها الرسمية مع مصر، وموقفها العدائي من قبرص اليونانية،
 .واإلرث السلبي مع اليونان

قي إطار هذا الصراع يحاول أردوغان الخروج من عزلته والتقارب مع مصر 
 ودول أخرى، والمراقبون يرون أن استدارة أردوغان التكتيكية االنتهازية لن

 د. قحطان السيوفي | .يحالفها النجاح
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مية خطأ شائع يقع به الكثير... هذا هو الفرق بين العمالت الرق - 5
 والمشفرة

   12/05/2021 
يعبر مصطلح العمالت الرقمية عن مفهوم أوسع مما يعتقد البعض وال 

ومثيالتها فقط. العمالت الرقمية ببساطة هي  "بتكوين" يصح حصره في الـ
ت المشفرة تستخدم تقنية مجموعة شاملة من العمالت االفتراضية والعمال

البلوكشين )سالسل الكتل(، وال يمكن الوصول إليها إال من خالل أجهزة 
 .الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة، ألنها موجودة فقط في شكل إلكتروني

فإذا تم إصدار العملة الرقمية من قبل بنك مركزي لدولة معينة بشكل 
وفي هذه الحالة  .(CBDC) منظم، فتسمى العملة الرقمية للبنك المركزي 

تستخدم هذه العملة سجاًل إلكترونًيا أو رمًزا رقمًيا لتمثيل الشكل االفتراضي 
للعملة الورقية للدولة، التي يتم إصدارها وتنظيمها من قبل السلطة النقدية 

 .المختصة وبالتالي فهي خاضعة للتنظيم
ًا فريدًا، يمكن أيضًا ومثل األوراق النقدية الورقية التي تحمل رقمًا تسلسلي

 .تمييز كل وحدة من وحدات العملة الرقمية للبنك المركزي لمنع التقليد
نجد من بين الدول التي تدرس إصدار عمالتها الرقمية، الهند وإنجلترا 
والسويد. أما الصين فقد بدأت في إصدار عملة رقمية مدعومة بتقنية سالسل 

كنولوجيا التي تدعم العمالت المشفرة لمواطنيها، وهي الت blockchain الكتل
 ."مثل "بيتكوين" وإيثريوم

ولتشجيع انتشارها وتداولها، أطلقت الصين نظام يانصيب، إذ وزعت 
ألف شخص من مواطنيها، في أول إطالق رسمي، وبات  750عمالت على 

يمكنهم بالفعل إنفاق اليوان الرقمي الخاص بهم في المتاجر وعبر اإلنترنت 

https://sp-today.com/news/7210
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 .تطبيق خاص باستخدام
أما العمالت المشفرة فهي شكل آخر من أشكال  :العمالت المشفرة

العمالت الرقمية، غير خاضعة للتنظيم من جهة رسمية. يتم الحصول عليها 
بأسلوب التعدين المشفر عن طريق حل معادالت حسابية معقدة من قبل 

الجديدة  أجهزة كمبيوتر متطورة تستخدم أيًضا إلدارة إنشاء وحدات العملة
 .والتحكم بها

تتضمن هذه العملية التحقق من صحة البيانات وإضافة سجالت 
وبما أنها ال تصدر من قبل  .المعامالت إلى السجل العام باستخدام البلوكشين

أي سلطة مركزية يعتبرها البعض محصنة ضد تدخل الحكومة أو التالعب 
العمالت المشفرة  لكن .بها، كما يعتبرها البعض أداة تحوط ضد التضخم

تواجه انتقادات عدة أيضا منها سهولة استخدامها في أنشطة غير قانونية 
 .وتقلب أسعارها، إلى جانب نقاط ضعف في البنية التحتية الكامنة وراءها

تجدر اإلشارة إلى أن بعض الشركات بدأت تقبل الدفع بالعمالت المشفرة 
 .وتحديًدا بالبتكوين أبرزها تسال

https://sp-
today.com/news/9388#:~:text=%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D9%87%D9%88%20%D8%A7%
D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%

B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9
%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%A9,-

12%2F05%2F2021&text=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%
D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A8%D8%B3
%D8%A7%D8%B7%D8%A9%20%D9%87%D9%8A%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D
8%B9%D8%A9,%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D9%81%D9%82%
D8%B7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D9%83%D9%84%20%D8%A5%D9%84%D9%83%

D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A. 
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 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية: -ثانيًا 
The World Economy in English and Polish: 
Gospodarka światowa w języku angielskim i polskim: 
6 - GBP/USD: Mildly bid around 1.3850 amid 

Brexit optimism, UK GDP eyed 

6/30/2021 | By Anil Panchal 
 

GBP/USD fades corrective pullback from weekly low but 
defends bulls. 

EU braces for official announcement of delaying sausage war, 
UK reveals post-Brexit subsidy plan. 

UK records easing in infections, higher covid-led death toll. 
UK Q1 GDP to confirm -1.5% QoQ initial forecast, US ADP 

Employment Change will be more important data. 
GBP/USD picks up bids to 1.3852, struggles to keep Asian 

session gains to 0.11%, heading into Wednesday’s London 
open. Even so, the cable remains positives around a one-
week low flashed the previous day as Brexit headlines have 
been positive of late. 

Having earlier signaled to compromise over banning the 
British meat from Northern Ireland (NI), the EU is up for the 
formal announcement. “The European Union (EU) is to 
formally agree to postpone a ban on some British meat 
products being sold in NI,” said the BBC. It should, however, 
be noted that the bloc’s complaints about NI Protocol remain 

https://www.fxstreet.com/author/anil-panchal
https://www.fxstreet.com/currencies/gbpusd
https://www.fxstreet.com/macroeconomics/events/brexit
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due in the court. 
On the other hand, the UK Government also unveiled plans 

to help domestic industries, overseeing subsidies to 
companies, following the Brexit. Offering the details from UK’s 
Business Secretary Kwasi Kwarteng, Bloomberg said that the 
system will be “more agile and flexible” than before Brexit, 
when the U.K. followed the EU’s state aid regime and large 
subsidy awards required European Commission approval. 

While the Brexit headlines keep risk-taking buyers hopeful, 
the coronavirus (COVID-19) updates probe the bulls. The 
UK’s latest figures suggest 20,479 new COVID-19 cases 
versus 22,868 a day earlier on Tuesday while the death toll 
rose from 3 to 23 during the stated period. 

It’s worth noting that grim concerns over covid variants 
have recently been weighing on the market sentiment and put 
a bid under the US dollar. Also favoring the greenback could 
be the cautious sentiment ahead of Friday’s US Nonfarm 
Payrolls and mixed Fedspeak. Recently, Fed Governor 
Christopher Waller probed the risk-on mood in a Bloomberg 
TV interview by saying, “Inflation expectations seem 
anchored.” 

Amid these plays, stock futures remain print mild gains 
around record top while the US Treasury yields and the US 
dollar index (DXY) remain sluggish by the press time. 

Moving on, the Final print of the UK’s Q1 GDP, expected 

https://www.fxstreet.com/technical-analysis/sentiment
https://www.fxstreet.com/macroeconomics/economic-indicator/nfp
https://www.fxstreet.com/macroeconomics/economic-indicator/nfp
https://www.fxstreet.com/macroeconomics/central-banks/fed
https://www.fxstreet.com/currencies/us-dollar-index
https://www.fxstreet.com/currencies/us-dollar-index
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to confirm -1.5% QoQ forecasts, may offer immediate reaction 
to GBP/USD prices, mostly upside on positive surprises. 
However, US ADP Employment Change for June, expected 
600K versus 978K prior, becomes more important data. Above 
all, Brexit and covid headlines, as well as the Fedspeak, could 
keep the driver’s seat. 

Technical analysis 
With the latest bounce failing to defy the downside 

momentum, by staying below the 100-day EMA with mostly 
the same MACD conditions, GBP/USD remains on the sellers’ 
radar. However, an upward sloping trend line from early 
February, around 1.3800, become the key nearby support to 
watch during the pair’s further weakness. Meanwhile, an 
upside break of 100-day EMA, near 1.3905 could aim for the 
1.4000-4010 resistance area comprising multiple tops marked 
since mid-March.  

ADDITIONAL IMPORTANT LEVELS 
OVERVIEW 
Today last price 1.3853 
Today Daily Change 17 pips 
Today Daily Change 

% 0.12% 

Today daily open 1.3836 
-   
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TRENDS 
Daily SMA20 1.4023 
Daily SMA50 1.4032 
Daily SMA100 1.3952 
Daily SMA200 1.3634 
-   
LEVELS 
Previous Daily High 1.3886 
Previous Daily Low 1.3814 
Previous Weekly High 1.4001 
Previous Weekly Low 1.3787 
Previous Monthly High 1.4234 
Previous Monthly Low 1.3801 
Daily Fibonacci 38.2% 1.3842 
Daily Fibonacci 61.8% 1.3859 
Daily Pivot Point S1 1.3805 
Daily Pivot Point S2 1.3774 
Daily Pivot Point S3 1.3733 
Daily Pivot Point R1 1.3877 
Daily Pivot Point R2 1.3917 
Daily Pivot Point R3 1.3948 

 https://www.fxstreet.com/news/gbp-usd-mildly-bid-around-
13850-amid-brexit-optimism-uk-gdp-eyed-202106300406 
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7 - Five factors moving the US dollar in 2021 and 

not necessarily to the downside 

 Yohay Elam 1/5/2021 
FXStreet  Follow 

 
Optimism about the recovery leads analysts to foresee a dollar 

downfall in 2021. 
The Federal Reserve is not the only central bank that is set to 

influence the greenback. 
President Biden’s stimulus efforts and the way he shapes 

relationships with China are also critical. 
For the dollar, that light at the end of the tunnel turned out to 

be a truck roaring at full throttle to run it down. The news of 
coronavirus vaccines sent stocks higher and the safe-haven dollar 
lower. Alongside decisive US elections and later some fiscal 
stimulus, there was no need to run for shelter, and the dollar 
suffered.  

The consensus trade is that the late 2020 trend is a friend – an 
extended greenback grind in 2021. Here are five factors that may 
add fuel to the fire or potentially calm it and extinguish it. 

1) Federal Reserve policy in 2021 
The world’s most powerful central bank remains the No. 1 force 

in moving currencies, and that is unlikely to change. The Federal 
Reserve has signalled it would not be raising rates through 

https://www.fxstreet.com/author/yohay-elam
https://www.fxstreet.com/company/fxstreet
https://www.fxstreet.com/news
https://www.fxstreet.com/rates-charts/sp500
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2023. Jerome Powell, the bank’s Chairman, communicated how 
the bank would taper down its substantial bond-buying scheme and 
is also far off.  

The Washington-based institution is creating some $120 billion 
out of thin air every month and remains ready to ramp it up if 
needed. Contrary to reactions in the UK and the eurozone, printing 
greenbacks has resulted in a straightforward devaluation of the 
dollar. With the pedal to the metal, further falls are likely.  

Fed Balance Sheet 2008-2020 

 
Source: Federal Reserve 
However, nothing lasts forever, and that includes the bank’s 

rates and QE commitments. The Fed’s policy review in 
2020 prioritized its full employment goal at the expense of allowing 
inflation to overheat. The bank would even welcome signs of price 
rises – reflecting a growing economy and also compensating for 
subdued inflation in previous years. 

However, there is a case for prices to advance too quickly. The 
COVID-19 crisis caused production to shutter due to the lack of 

https://www.fxstreet.com/macroeconomics/central-banks/fed
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_recenttrends.htm
https://editorial.fxstreet.com/miscelaneous/L9GJ0YoCi3dDZ59nXPaKEDvnU4xus2H0i4URSKl2/Federal%20Reserve%20Board%20-%20Recent%20balance%20sheet%20trends%2012-30-2020%204-37-55%20PM-637454445296090956.png
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demand. If people can quickly return to normal lives, consumption 
is set to increase rapidly, especially backed by fiscal and monetary 
stimulus. That recovering demand may exceed supply and prompt 
short-term increases in prices. 

Long-term inflation may also move higher as a result of 
deglobalization. The pandemic has shown the pitfalls of relying on 
cheap imports and the need to source products locally. 

To battle rising inflation, the Fed could raise rates – boosting 
the dollar.  

The Federal Reserve is unlikely to hike interest rates at first 
sight of inflation, but it may signal that it would withdraw bond-
buying or move rates higher in 2022. Any indication that loose 
monetary policy is tightening would spook markets and already 
caused a reversal of the overextended greenback grind. 

2) Recovery from the pandemic 
Western countries began their vaccination campaigns before 

2020 ended, providing hope that by some point in 2021, things will 
be back to normal. As long as immunization schemes move 
forward, markets are likely to continue their uptrend and the dollar 
its descent.  

Israel is turning into a test case for vaccines – aiming to 
inoculate vulnerable populations by the end of January and a 
majority of the country by the end of March. If a country of nine 
million people eases restrictions of its third lockdown without 
enduring an increase in hospitalizations, it will serve as real-world 
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proof that vaccines defeat the virus. 
Throughout 2021, AstraZeneca, Johnson and Johnson, and 

other immunization projects are set to join the Pfizer/BioNTech and 
Moderna successes of 2020. The pace of vaccinations is set to 
accelerate and bring the world back to normal, boosting sentiment 
and weighing on the dollar. 

However, there is a downside potential as well. Covid, like any 
virus, can mutate and become resistant to the jabs, forcing 
researchers to go back to the labs and remake their inoculations. 
At the time of writing, the British variant likely succumbs to available 
vaccinations, but that is not the end of the story. 

While the second generation of vaccines will likely come at an 
even greater speed than the first one, any delay in resolving 
medical issues would slow the recovery.  

Coronavirus cases developments in the US, the EU, and the 
UK: 

 

https://editorial.fxstreet.com/miscelaneous/L9GJ0YoCi3dDZ59nXPaKEDvnU4xus2H0i4URSKl2/Coronavirus%20chart-%20see%20how%20your%20country%20compares%20-%20Free%20to%20read%20-%20Financial%20Times%2012-30-2020%204-41-29%20PM%20(2)-637454446918660865.png
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Source: Financial Times 
In that scenario of a constant struggle between scientists and 

the virus, 2021 would not be the end of the virus, and investors 
would flee to the safety of the dollar.  

3) US fiscal stimulus 
President Donald Trump signed a $900 billion stimulus bill less 

than a month before he leaves office. What will his successor Joe 
Biden do? The answer heavily depends on the Georgia runoff 
races on January 5. If Democrats win both contests, they will have 
an effective majority in the upper chamber of Congress. 

Biden and Democrats will be unable to enact sweeping reforms 
– including business-unfriendly ones – but probably add between 
$1 or $2 trillion to government spending. Apart from aid to states 
and the unemployed, they could lift America’s often-crumbling 
infrastructure – another boost to the economy. In that outcome, the 
dollar would suffer. 

Another upbeat scenario is that Senate Majority Leader Mitch 
McConnell – Biden’s former colleague and coming from the same 
cohort – would collaborate with the White House on certain issues. 
Biden would achieve less if Republicans hold the upper chamber, 
but markets – not only in the US – would welcome any additional 
cash. 

US debt-to-GDP, a question for another day: 
Source: Federal Reserve 
The flipside is that the GOP returns to sabotaging the 

https://ig.ft.com/coronavirus-chart/?areas=usa&areas=gbr&areas=eur&areasRegional=usny&areasRegional=usnj&cumulative=0&logScale=0&per100K=1&startDate=2020-03-01&values=cases
https://fred.stlouisfed.org/series/GFDEGDQ188S
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economy as it did when Biden was Vice-President. If McConnell 
refuses to bring any suggestion to the Senate floor, recovery in both 
the US and the world would slow down, boosting the greenback.  

Currency traders cannot take their eyes off Washington after 
Trump departs.  

4) Global trade relations 
Chinese President Xi Jinping and Trump clashed over trade in 

2019 and tech and the virus in 2020. The change of guard at the 
White House means relations between the world’s largest 
economies are set to transform – but tensions are set to intensify 
rather than wane. 

As Vice-President, Biden was involved in the Trans-Pacific 
Partnership (TPP). The deal encompassed the world’s largest 
ocean – and was worth around 40% of global output – but excluded 
China. The thinking at the time was to force standards on Beijing. 
Trump withdrew from that accord in his first week in office and 
sought commerce clashes with countries around the world, friend 
or foe. 

There is a rare bipartisan consensus in Washington against 
China that would support “ganging up” Western economies such as 
EU ones against Beijing. Xi and his colleagues are unlikely to bow 
to concerted pressure so easily, and Biden said he would not rush 
to undo Trump’s tariffs.  

Additional sanctions against Chinese companies and tensions 
around Taiwan and Hong Kong cannot be ruled out throughout the 
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year, and these may send investors to the safety of the US dollar.  
The US and China are around 40% of the global economy: 

 
Source: Visual Capitalist 
The new president touted his working-class credentials on the 

campaign trail and will likely attempt to revive American 
manufacturing. Will the US and China accelerate their 
decoupling? These massive economies still depend heavily on each 
other, and the occasional soothing of tensions would weigh on the 
greenback. 

Nevertheless, unless the rules of commerce are re-established 
– under a reformed World Trade Organization (WTO) – Sino-
American tensions will probably be a positive factor for the dollar in 

https://www.visualcapitalist.com/the-88-trillion-world-economy-in-one-chart/
https://www.fxstreet.com/economic-calendar/united-states
https://editorial.fxstreet.com/miscelaneous/L9GJ0YoCi3dDZ59nXPaKEDvnU4xus2H0i4URSKl2/88-trillion-dollar-world-economy-2019-637454449419922078.jpg
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2021.  
5) ECB action 
The European Central Bank cannot compete in influence with 

the Fed, but its impact on the dollar is growing. The Frankfurt-
based institution has upped its game around the pandemic and 
unchained itself from self-imposed limits to bond buying.  

Another result of the covid crisis has been the common currency 
reaction to additional euro printing. Instead of a sell-off, every 
expansion of the ECB’s Pandemic Emergency Purchase Program 
(PEPP) boosted the euro. The new narrative is that the funds allow 
governments to support the economies and thus strengthen the 
currency. 

At least in the early part of 2021, this phenomenon may 
continue in full force, boosting the single currency and pushing the 
euro higher at the expense of the dollar. Moreover, money coming 
out of Frankfurt may seek high yields outside the eurozone and 
beyond American shores in places such as emerging markets. That 
may also indirectly contribute to the downfall of the dollar.  

However, the latter half of the year may see a change. 
The ECB could signal that it is letting its program lapse in early 
2022 as planned, thus weighing on the currency and supporting the 
dollar. Moreover, the bank may further cut its deposit rate below -
0.50% – a move that would depress the currency.  

ECB Balance sheet: 

https://www.fxstreet.com/economic-calendar/united-states/country/c9822cb1-6cee-45f4-a9a2-89d136990308
https://www.fxstreet.com/macroeconomics/central-banks/ecb
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Source: Trading Economics 
While the ECB is unlikely to be a major factor in determining 

the dollar’s direction, it will likely have a growing influence.  
Conclusion 
The Federal Reserve actions, the recovery from the pandemic, 

US fiscal stimulus, trade tensions, and the ECB are all set to shape 
the dollar in 2021. However, as 2020 has shown, unforeseeable 
developments may also rock the world. 

https://www.fxstreet.com/analysis/five-factors-moving-the-us-dollar-in-
2021-and-not-necessarily-to-the-downside-202101051208 

 
8 - The Homeworking Revolution: Change 

accelerates for businesses, real estate and stock markets 

 Joseph Trevisani 1/5/2021 
FXStreet  Follow 

 
The pandemic-fostered explosion of working-from-home will 

be a permanent change. 
COVID-19 has reinforced trends that were remaking the 

business office before the pandemic. 

https://tradingeconomics.com/euro-area/central-bank-balance-sheet
https://www.fxstreet.com/author/joseph-trevisani
https://www.fxstreet.com/company/fxstreet
https://editorial.fxstreet.com/miscelaneous/L9GJ0YoCi3dDZ59nXPaKEDvnU4xus2H0i4URSKl2/Euro%20Area%20Central%20Bank%20Balance%20Sheet%20-%201999-2020%20Data%20-%202021-2022%20Forecast%2012-30-2020%204-48-33%20PM-637454450678127730.png
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Property valuation and tax revenue will flow from cities to 
suburbs and high-cost to low-cost states. 

Economic realignment and deferred consumer spending to 
power equities in 2021. 

My parents avoided investing in stocks their whole lives. No 
amount of statistics, logic or economics could convince 
them equities were worth the risk. Having been children at the time 
of the 1929 crash their skepticism was well justified, the Dow did 
not regain its high for 25 years in 1954. 

One or two years of COVID-19 lockdowns and unemployment 
are hardly the unleavened trauma of the thirties. But then we are a 
much more protected and pampered generation. 

The pandemic has often been represented as an 
existential threat, which it is not. Yet the immediate shock of mass 
unemployment, shuttered cities, the endless counting and 
recounting of deaths by the media and, what seemed to be part of 
the disaster, uncontrolled and unpunished riots and looting in many 
American cities, have left an indelible print on the culture. Whether 
it will be as long-lasting and formative as the Depression is open 
to debate, but its impact has already changed the way we live. 

Dow, log chart 

https://www.fxstreet.com/markets/equities
https://www.fxstreet.com/rates-charts/chart
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Source: Macrotrends.net 
Many of the evolutions we have seen in the past year, the 

desertion of travel, the closure of public performing arts and the 
throttling of restaurants will gradually reverse once the pandemic is 
over. Enough people find the theater, the ballet, museums and 
conversation over dinner essential to ensure their return. Economic 
life in the country will resume in all its varied and ever-changing 
shapes. 

But one aspect of the COVID-19 era, the explosion of working-
from-home – it's not homework, perhaps 'home work' – is likely to 
be a permanent change. 

The wholesale migration of work from the office to an 
employee's home that was forced by the pandemic lockdown orders 
will remain and expand because it is supported by powerful factors 
on both sides of the employment divide and because it builds on 

https://editorial.fxstreet.com/miscelaneous/263WyuubC6ov1yzHSJV4rVybcQqprQgv9emnXEcz/dow%201917%20log%20chart%20%20macrotrends.net-637452459114994949.png
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already existing economic trends. 
Companies will not revert to their 2019 office staffing and 

locations because it is not in their financial interest to do so. 
For many service jobs, the acceptance of home work as 

legitimate had been rising for a decade before the pandemic. 
With the internet ubiquitous in most American homes and 

computers just another appliance, many service sector jobs can be 
performed as easily and effectively off-site as on. What might have 
been looked upon as disguised time off-ten years ago is now 
welcomed as additional flexibility by employees and employers 
alike. 

There is a psychological aspect to working at home peculiar to 
the COVID-19 era. The long isolation and fear of crowded public 
spaces instilled by the pandemic have made working in a packed 
office five days a week distasteful for many people. In cities where 
getting to work means public transport, that is just another reason 
to stay home rather than getting up and going to the office. 

Will the antipathy to crowds have the same formative effect on 
this generation that the Depression did? It is doubtful. Once the 
vaccines restore a semblance of normal life the fears of contact will 
gradually fade. That bodes well for restaurants, theaters, football 
games and eventually travel. People are far more willing to take an 
occasional risk, however small, for something they enjoy than for 
an obligation. 

The aversion that many employees now have to offices would 
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not prevent most executives from mandating, if delicately, a return 
to full-time staffing if home work did not coincide with strong 
financial and business incentives for employers to let their workers 
remain at home. 

Business logic of homeworking 
Letting employees work full or part-time from home assists 

several immediate and long-term goals for many businesses. 
For large national and international firms that have a free choice 

of where to locate their operations, home work supplements a move 
away from expensive cities in high-tax coastal environs to 
dispersed operations in business-friendly and much lower tax, 
southern and western states. 

For smaller local firms who may not be able to move home work 
permits a sizable reduction in office overhead and support staff. 

The movement away from highly centralized operations has 
been underway for more than a decade. It is far less costly to run 
a business in Texas than it is in New York City and an office of 10 
people is much cheaper than one for 25. 

The success of decentralized work over the past ten months 
has given this shift additional impetus. Businesses are now sure 
that they can operate efficiently with a large portion of their 
employees at home. It is no longer conjecture or an experiment. It 
is factual. 

Home work also eliminates the need for expensive office 
distancing and separation requirements which will likely remain 
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mandated by governments for years, if not forever. These strictures 
on staffing vastly reduce the efficiency and raise the cost of offices, 
especially in expensive urban spaces, essentially destroying their 
advantage. 

Home offices mitigate the possibility of lawsuits from employees, 
individually or in groups, alleging they were infected at work. The 
peculiarities of the American legal system almost insure that such 
suits will be filed once people return to their desks. 

Why would firms pay for expensive, inefficient and 
underpopulated urban offices and assume the risk of liability when 
so many tasks and jobs can be performed as well from home? 

Executives making these decisions will have to balance the 
remaining and genuine business efficiencies and benefits of 
personal interaction among employees against the costs of a fully-
housed staff. 

One probable solution is that many positions which would have 
been exclusively office work will be offered as part time or full time 
from home, with only occasional appearances warranted. 

When the diffidence of workers and the financial incentives for 
companies to abandon high-cost cities, are combined with the 
success of having a large percentage of their employees working 
off-site, the shift to home work will become permanent and of deep 
consequence to local and state economies across the US. 

Real Estate: National vs local economic impact of home work 
and relocation 

https://www.fxstreet.com/economic-calendar/united-states
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The impact on the national economy of the move to home work 
will not necessarily be dramatic as faster-growing states and cities 
will balance those in decline. To the degree that many firms become 
more efficient by reducing costs, the overall effect on the national 
economy will be beneficial. 

The reassignment of personnel and offices to lower-cost cities 
and states will in itself generate activity as the local economies 
expand to meet the needs of a rising population. 

In general, less centralized office space will be needed across 
the country though there will be an immediate surplus in abandoned 
urban centers and a shortage in suburban and rural destinations. 

Some states, Texas and much of the southwest, for example, 
will see their economies grow much faster than the average as they 
absorb relocations and others, New York, Illinois and California, will 
suffer ebbing growth and falling population. 

 
 

https://editorial.fxstreet.com/miscelaneous/263WyuubC6ov1yzHSJV4rVybcQqprQgv9emnXEcz/gdp%20texas%20%20nys%20%20%20Ca%20total%20dollars-637452461476370187.png
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For specific cities and states, particularly high-cost, high-tax 

urban centers, the danger of this trend to their economies and fiscal 
stability is serious. 

The hollowing out of the commercial real estate tax base, the 
lowering of property values, the long-term reduction of tax revenues 
from departing businesses and individuals in deserted cities and 
states are long-term changes that are difficult to reverse. 

 
Some states may have a partial offset as home work increases 

the demand and prices for suburban and rural real estate, raising 
the property tax revenue. However, most real estate taxes support 
local expenses, primarly schools, and not state or federal budgets. 

City budgets are threatened by home work as people no longer 

https://editorial.fxstreet.com/miscelaneous/263WyuubC6ov1yzHSJV4rVybcQqprQgv9emnXEcz/gdp%20texas%20nys%20%20Ca%20index-637452462506590996.png
https://editorial.fxstreet.com/miscelaneous/263WyuubC6ov1yzHSJV4rVybcQqprQgv9emnXEcz/population%20nys%20%20texas%20Ca-637452463049432303.png
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commute to centralized offices and all of their attendant 
expenditures stay outside town. State budgets are under siege from 
the wholesale movement of firms to states that offer a better 
business environment. 

New York and California: Revenue follows the moving vans 
New York City and state, San Francisco and California have 

already seen several high-profile companies depart. These 
corporate relocations must have been long contemplated by 
management but the success of decentralized home work has made 
them easier to accomplish and far less disruptive to business and 
staff. 

In the past few months, Oracle, HP Enterprise and Tesla have 
said they will leave California, citing the tax burden and the state's 
anti-business and regulatory legislation. 

JP Morgan Chase has been moving large numbers of personnel 
and operations to Plano, Texas for several years, even as the 
company builds a new building on Park Avenue in Manhattan to 
consolidate remaining employees. 

For those companies, the knowledge that moving headquarters 
does not mean that all employees must shift or lose their jobs has 
made the decision much more palatable. 

In the most surprising and short-sighted instance brought on by 
anti-business agitation, Amazon cancelled plans to build one of its 
two proposed headquarters in Long Island City, New York in 
February 2019, after opposition led by New York City 
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Congresswoman, Alexandria Ocasio-Cortez. 
The $2.5 billion project would have provided at least 25,000 

thousand jobs and $30 billion in revenue. The subsequent 
pandemic lockdowns that have devastated the city and state 
economies have dramatically underlined the self-inflicted damage 
of the Amazon rejection. 

Raising taxes to replace lost revenue, whether at the local or 
state level – in New York State which gets a large portion of its 
budget from the City's financial industry, they are essentially the 
same thing – would be enormously counterproductive, accelerating 
the departure of companies and people. 

In New York, Governor Andrew Cuomo has said that without 
large bailouts from the Federal government New York taxes are 
sure to rise. 

It is hard to think of a better exit advertisement for New York's 
business community. 

The US consumer and the move to home work 
The changes in consumer spending habits that have roiled the 

retail and business sectors since the advent of the internet were 
dramatically accelerated by the lockdowns. Suddenly, everything 
that could be bought on the web was in short supply. 

Food delivery, a specialty service before COVID-19 for 
apartment living Manhattan, went mainstream. Ordering roasting 
chickens from Oregon for New York became normal. 

Demand for Amazon's products became so vigorous that the 
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company had to abandon its vaunted two-day delivery promise. 
United Parcel Service and FedEx, the two main private shipping 
services in the United States, along with the postal service were 
inundated as the lockdowns spread across the country. 

The general rule for any businesses that are not strictly retail 
and local is now quite simple, survival without a web presence is 
impossible. Many new companies have done little more than 
offering internet purchase for products that were formerly bought 
exclusively in stores. 

Home work has added specific products like desks, office 
furnishing and the like to the ever-growing list of items now routinely 
bought on the web but the working-from home did not drive people 
from the malls and retail stores. The lockdowns of March and April 
forced desperate consumers to the web, necessity removed any 
inhibitions that remained from habit or caution. 

Purchasing habits that shifted to the internet in the fearful days 
of the spring will not revert to their earlier patterns when the 
pandemic is over. A large part of that change is permanent 
hastening the collapse of the generalized store-based retail trade. 

The advent of home work is but a small addition to the general 
volume of digital commerce but it has played a major role in 
changing people's attitudes about what they are willing to buy on 
their computer. 

Conclusion: Home work, stock market and the pandemic 
recovery 
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American equities closed 2020 near record highs as markets 
anticipate a global recovery after the pandemic relents. From the 
peak in mid-February, just before the pandemic, the Nasdaq has 
gained 33% and the S&P 500 has added 11%. 

Amazon is the best known and most emblematic company for 
commerce in the internet era. Since the second week of February, 
its price has jumped 51%. What began with books more than two 
decades ago in Jeff Bezos' garage now covers the universe of 
consumption. 

 
Reuters 
Deferred consumer and business spending, general emotional 

relief and the accelerating realignment of business from traditional 
selling modes to the internet should, along with the vast liquidity 
provisions from central banks, will keep stocks on an upward path 
for most of 2021. The expansion of new businesses rather than the 

https://www.fxstreet.com/rates-charts/sp500
https://editorial.fxstreet.com/miscelaneous/263WyuubC6ov1yzHSJV4rVybcQqprQgv9emnXEcz/amzn%20etc-637452465777885737.PNG
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decline of old models will dominate equity valuations. 
Home work is a minor part of the internet retail picture but it is 

a major source of the changing attitudes about work and the office 
that will make the new world of commerce permanent. 

Once normal life returns the alterations in consumer spending 
habits will persist and ramify. The gravitation of commerce to the 
web has been evolving for two decades, COVID-19 has completed 
the revolution. 

Even the Federal Reserve will relent, though likely well after a 
sell-off in the Treasury market has obviated its bond purchase 
restrictions on interest rates and the US dollar. 

 
Reuters 
The pandemic is a shared experience. If it is not as profound 

https://editorial.fxstreet.com/miscelaneous/263WyuubC6ov1yzHSJV4rVybcQqprQgv9emnXEcz/fed%20etrc-637452466485488862.PNG
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as the Great Depression, it will be, at least for this generation, a 
marker between eras. The digital evolution of the last fifty years is 
complete, computers are the ruling mediators of human society. 

https://www.fxstreet.com/analysis/the-homeworking-revolution-change-
accelerates-for-businesses-real-estate-and-stock-markets-202101051450 
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 االقتصادات العربية: -ثالثًا 
اإلمارات تقدم إلى األمم المتحدة مشروع اإلعالن السياسي  - 9

 لمكافحة الفساد

 2021يونيو  3وام -نيويورك  
ترأس الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس الدورة 

اد، وفد الثامنة لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس
الدولة المشارك في أعمال الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحدة من 

يونيو/  4أجل مكافحة الفساد التي انطلقت أعمالها، األربعاء، وتستمر حتى 
 .حزيران الجاري، في المقر الرئيسي لألمم المتحدة، بنيويورك
لية للمؤتمر إلى وقدم رئيس ديوان المحاسبة بصفته رئيس الدورة الحا

الجمعية العامة لألمم المتحدة، مشروع اإلعالن السياسي بشأن التحديات 
والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي. ويعكس 
مشروع اإلعالن السياسي خالصة النتائج التي تم التوصل إليها خالل مؤتمر 

دة لمكافحة الفساد من خالل جلسات الدول األطراف في اتفاقية األمم المتح
الحوار والنقاش التي عقدها لهذا الغرض، والتي ركزت على قضايا إنفاد 
القانون والتجريم والتعاون الدولي واسترداد األصول، ودور القطاع الخاص 
في دعم جهود مكافحة الفساد، وتدابير التصدي لإلفالت من العقاب وتسخير 

 .التعليم والتكنولوجيا في منع ومكافحة الفساد اإلمكانات الكاملة لتوظيف
في كلمته أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة  -وأكد الدكتور حارب العميمي 

على الطبيعة الشاملة للعملية التحضيرية الستصدار اإلعالن السياسي،  -
إضافة إلى مساهمات الدول األعضاء، بما في ذلك المنظمات الحكومية 

نظمات غير الحكومية واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص، الدولية والم
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 ومختلف األجهزة التابعة لألمم المتحدة
وأضاف أنه في إطار عمله المنتظم، فقد اعتمد مؤتمر الدول األطراف 

 2019خالل دورته الثامنة التي عقدت في أبوظبي في ديسمبر/ كانون األول 
عشر قرارًا، كان أهمها اعتماد إعالن عددًا قياسيًا من القرارات بلغ أربعة 

أبوظبي بشأن تعزيز التعاون بين األجهزة العليا للرقابة المالية وهيئات مكافحة 
 .الفساد لمنع الفساد ومكافحته بشكل أكثر فعالية

وأكد على الدور المهم الذي قدمته دولة اإلمارات خاللها رئاستها لمؤتمر 
ة المفاوضات الدولية بجانب جمهورية الدول األطراف، ومشاركتها في قياد

بيرو لعملية التحضير وتيسير المشاورات بين الدول األطراف التي أثمرت هذا 
التوافق على مشروع اإلعالن السياسي، األمر الذي يؤكد اهتمام القيادة 
السياسية في دولة اإلمارات بقضية مكافحة الفساد، وحرصها المستمر في 

 .إلقليمية بهذا الشأندعم الجهود الدولية وا
مليون دوالر لدعم عمل  5.4وذكر أن دولة اإلمارات خصصت مؤخرًا 

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في سبيل تنفيذ برنامج إعالن 
أبوظبي على المستويين العالمي واإلقليمي على مدى السنوات الثالث المقبلة، 

األجهزة العليا للرقابة المالية في منع حيث سيعمل البرنامج على تعزيز دور 
 .الفساد ومكافحته، وتعزيز التعاون بين أجهزة الرقابة وهيئات مكافحة الفساد

https://www.alkhaleej.ae/2021-06-
03/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-
%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A- 
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 لتقاص المركزيإقرار تعديالت على نشاط اإليداع وا - 10

 2021يونيو  03 :رامي سميح التاريخ –أبوظبي  :المصدر 
أصدر معالي عبدهللا بن طوق المري، وزير االقتصاد رئيس مجلس إدارة 
هيئة األوراق المالية والسلع، قرارين بشأن تعديالت على تنظيم نشاط اإليداع 

لعمل المركزي، وتنظيم أعمال شركة التقاص المركزي، على أن يتم ا
 .بالتعديالت الجديدة اعتبارًا من مطلع الشهر الجاري 

عليه، بتشكيل « البيان»ونّصت تعديالت القرار األول، الذي اطلعت 
لجنة مخاطر تتكون من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لشركة التقاص 
المركزي، كما تضمنت التعديالت أن تقوم شركة التقاص المركزي بتحصيل 

مش والضمانات من أعضاء التقاص بصورة أوراق مالية أو نقدية أو الهوا
 .خطاب ضمان وفقًا لشروط محددة

وبالنسبة للصورة النقدية، يجب أن يتم االحتفاظ بها لدى بنك رخص له 
أو يتم استثمارها في أدوات سوق النقد  –يتصف بتوزيع المخاطر لديه  –

اطر االتجاه الخاطئ عند استثمار ذات الجودة العالية مع االلتزام بتجنب مخ
الضمانات النقدية، فيما تضمنت الشروط بالنسبة لخطاب الضمان أن يكون 
صادرًا عن بنك أو شركة تمويل مرخصين من المصرف المركزي، وأن يكون 
صادرًا لصالح شركة التقاص المركزي، وأن يكون غير مشروط وغير مقيد 

عند الطلب، وال يتم إلغاؤه إال بموافقة  وشامالً ألغراض الضمان ومتوجب الدفع
 .شركة التقاص المركزي 

ونصت تعديالت القرار الثاني، على أن يتولى مركز : مركز اإليداع
آلية وإجراء،  11اإليداع أداء مهامه وفقًا آلليات وإجراءات العمل وعددها 
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ا، تشمل فتح حسابات للمستثمرين إليداع األوراق المالية المملوكة لهم فيه
وتسويتها بتحويل ونقل ملكية تلك األوراق بناء على تعليمات شركة التقاص 
المركزي الواردة بتقرير التسوية أو بناًء على تعليمات الهيئة أو السوق أو أي 
جهة قضائية في الدولة، وتلتزم الجهة المصدرة لهذه األوراق المالية باتخاذ 

 .إجراءات تعديل وتحديث سجالتها وفقًا لذلك
وتشمل المهام تسجيل جميع التعامالت التي تتم على األوراق المالية 
المدرجة في سجالته، ويقع باطاًل كل تعامل في األوراق المالية المدرجة في 
السوق لم يسجل وفقًا ألحكام هذا القرارات، وكذلك االحتفاظ بالمستندات 

جيل حفظ تلك والسجالت التي تثبت ملكية كل مستثمر لألوراق المالية، وتس
الملكيات، وقيد أي رهون أو حجوزات على ملكية األوراق المالية وفقًا 
إلجراءات مركز اإليداع، والتأكد من أن التسوية النهائية تتم وفقاً لقانون وأنظمة 

 .الهيئة والضوابط الصادرة عن السوق 
وتتضمن المهام أيضًا توزيع األرباح النقدية وأسهم المنحة : حسابات

حتفاظ بتفاصيل الحسابات المصرفية للمستثمرين، ومراجعة وتحديث واال
السجالت والعمليات على األوراق المالية المودعة لديه، وتحديد المعلومات 
والبيانات والسجالت التي تعتبر سرية واألشخاص المخولين باالطالع عليها 

ع عليها وتلك التي يتعين على المركز اإلفصاح عنها ويجوز للجمهور االطال
أو الحصول على نسخة منها، وتحديد الرسوم والعموالت المستحقة عن 
ممارسة نشاطه على أن تعتمد من قبل الهيئة، ونقل ملكية األوراق المالية 
المدرجة للحاالت المستثناة من التداول داخل القاعة و أو التي يجيزها مدير 

 .عام السوق 
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داع أو تسجيل أو حفظ أو نقل ويجوز لمركز اإليداع القيام بعمليات إي
ملكية أو تثبيت أي قيود على األوراق المالية غير المدرجة في السوق وفقًا 
لشرطين: األول إبرام اتفاقية مع مصدر الورقة المالية غير المدرجة في 
السوق، على أن تتضمن المهام التي يرغب مصدر الورقة غير المدرجة 

لية غير المدرجة أو تسجيلها أو حفظها أو الحصول عليها كإيداع األوراق الما
 .نقل ملكيتها أو تثبيت أي قيود ترد عليها

والشرط الثاني هو عدم التأثير على التزاماته المقررة أو أي تشريعات 
 .أخرى صادرة عن الهيئة عند ممارسته لمهامه الواردة في االتفاقية المبرمة

لألوراق المالية أن تكون تتضمن الشروط بالنسبة : شروط األوراق المالية
عالية السيولة وذات مخاطر منخفضة من حيث مخاطر السوق، االئتمان، 
والتركز، وأن تخضع لمعدالت خصم لتعكس مخاطر السوق ومخاطر 
االئتمان وفقًا للضوابط التي تضعها شركة التقاص المركزي، وال يحق لشركة 

 .التقاص المركزي إعادة رهن هذه األوراق المالية
https://www.albayan.ae/economy/uae/2021-06-03-1.4177836 

 
مصر الثانية أفريقيّا بحجم الثروات الخاصة.. ما مصدر هذا  - 11
 الثراء؟

  2021يونيو  10محمد مغاور ،  -21عربي -القاهرة 
اقتصاديون: السياسات االقتصادية للنظام الحالي هي أهم األسباب التي 

 جيتي -ألغنياءتجعل الثروات حكرا ل
بالمئة من المصريين تحت خط الفقر،  60على الرغم من وقوع نحو 
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، إال أن مصر جاءت ثاني أكبر دولة 2019وفقا إلحصاء البنك الدولي عام 
مليار دوالر، وفق أحدث تقرير  282أفريقية في حجم الثروات الخاصة بنحو 

 إقليمي.
 AfrAsiaالمصرفية "تقرير الثروة األفريقية، الصادر عن المجموعة 

Bank ومقرها موريشيوس، كشف أن مصر احتلت المركز الثاني بين دول "
 .2020القارة بعد جنوب أفريقيا من حيث حجم الثروات الخاصة، بنهاية 

مليار دوالر،  282ووفق التقرير فقد بلغت الثروات الخاصة في مصر، 
ليارديرات، فيما م 6مليونيرات، و 810ألف ثري، و 15.5ويعيش في البالد 

 دوالرات. 2,810يبلغ نصيب الفرد في مصر من الثروات الخاصة نحو 
وبالرغم مما تعانيه القاهرة الكبرى من فقر مدقع في أحيائها الشعبية؛ إال 
أن العاصمة المصرية احتلت المرتبة الثالثة بين أكثر المدن األفريقية احتضانا 

ألف  7.5الر، حيث يعيش فيها مليار دو  118للثروات الخاصة، بإجمالي 
 مليارديرات. 4مليونير، إضافة إلى  400ثري، و

 "غنى فاحش
، أصدرت مجلة فوربس األمريكية 2021وفي السياق، في نيسان/ أبريل 

مصريين ممن يملكون مليار دوالر  5تصنيفها ألغنياء العالم وجاء بالقائمة 
مليار دوالر احتل  8.3أو أكثر، حيث تصدر ناصف ساويرس أغنياء مصر بـ

، متخطيا 2020في  330عالميا بعدما كان بالمركز الـ 297بها المركز الـ
 مليارديرا على مستوى العالم. 33بذلك 

 3.2شقيقه األكبر نجيب ساويرس، جاء في المركز الثاني بثروة بلغت 
عالميا، فيما حل ثالثا محمد منصور  956مليار دوالر، احتل بها المركز الـ
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عالميا، تاله يوسف منصور  1,249مليار دوالر وضعته بالمركز الـ 2.5بـ
عالميا،  2,035مليار دوالر ليحل بالمركز الـ 1.5بالمركز الرابع، بثروة تقدر بـ 

مليار دوالر  1.1ليأتي شقيقهما ياسين منصور بالمركز الخامس بثروة تقدر بـ
 عالميا. 2,524احتل بها المركز الـ

 6قد تصدرت مصر قائمة مليارديرات العرب بـووفق فوربس أيضا ف
مليارديرات، فيما تصدر ناصف ساويرس قائمة أغنى األثرياء العرب عن 

 مليار دوالر. 8.3، بثروة قدرها 2021
 "فقر مدقع"

وفي المقابل يعيش أغلب المصريين أوضاعا اقتصادية صعبة، خاصة 
، تحرير 2016نوفمبر منذ قرار سلطات االنقالب العسكري في تشرين الثاني/ 

سعر الصرف، ما أدى لمضاعفة أسعار جميع السلع والخدمات، وفاقم 
 األوضاع االقتصادية، وتسبب في زيادة نسب البطالة والفقر.

، إحدى أسباب 2020وكانت جائحة كورونا التي ضربت البالد في ربيع 
إلغالق تزايد معاناة المصريين من الفقر والبطالة، خاصة مع توالي فترات ا

 واإلجراءات االحترازية التي تتخذها الحكومة.
، 2019وحول نسب الفقر في مصر، قال البنك الدولي في أيار/ مايو 

بالمئة من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا"، ولكن  60إن "حوالي 
 األرقام الرسمية المصرية لم تسجل نصف هذا المعدل من الفقر.

، سجل معدل الفقر الرسمي في مصر 2020وفي كانون األول/ ديسمبر 
بالمئة في العام  32.5، مقارنة بـ 2020/2019بالمئة للعام المالي  29.7

 ، وفق وزارة التخطيط.2018/2017المالي 
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ويرجع سبب التضارب لتحديد الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء 
ها جني 735جنيها سنويا، والـ 8,827)حكومي( خط الفقر عند مستوى الـ

دوالر أمريكي(، فيما حدد  1.5جنيه مصري يوميا و) 24.5شهريا، ما يعادل 
دوالر للفرد يوميا  1.9دوالر للفرد يوميا، و 5.5البنك الدولي مؤشر الفقر بـ

 للفقر المدقع.
ولكن وفي إحصاء حكومي آخر، توقع معهد التخطيط القومي، في أيار/ 

رونا، وارتفاع معدل البطالة ، حدوث انعكاسات سلبية ألزمة كو 2020مايو 
بالمئة، وزيادة عدد الفقراء إلى  44.7بالمئة، وارتفاع معدل الفقر إلى  16

 .2021-2020مليون بالعام المالي  12.5
، قالت مديرة الوحدة المركزية لمبادرة حياة 2020تموز/ يوليو  29وفي 

ى التي تزيد فيها كريمة بوزارة التنمية المحلية، والء جاد الكريم، إن عدد القر 
 قرية. 1000بالمئة بلغ  50نسبة الفقر في مصر على الـ

 "آفة كبيرة"
البرلماني السابق وأمين عام حزب المحافظين طلعت خليل، في حديثه 

"، انتقد حالة التناقض بين ما لدى قلة من األغنياء من ثروات 21لـ"عربي
توزيع للثروات في وبين ما يعيشه أغلب المصريين، وقال إننا أمام "سوء 

 مصر"، واصفا إياها بأنها "آفة كبيرة".
ولفت أيضا إلى ما اعتبره "سوء توزيع المناصب بين المصريين والتي 
تصب في فئات بعينها"، مؤكدا "أننا أمام أوضاع غاية في الخطورة على 

 مستقبل مصر".
وأكد أن "الحل الوحيد لكي نخرج من هذا الوضع ولكي نحافظ على 
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م المجتمعي لمصر؛ هو الحكم الرشيد"، موضحا أنه "لن نصل لهذه السال
الحالة في ظل تغول السلطات على الحقوق والحريات إال عندما يكون الشعب 

 صاحب إرادة".
 "سياسات اإلفقار"

وفي رؤيته قال الخبير االقتصادي رضا عيسى: "كل القرارات االقتصادية 
ن الضرائب التي يتحمل المصري في مصر تسير نحو إفقار الشعب، بداية م

بالمئة من دخله كحصيلة سنوية  28العادي النسبة األكبر منها، حيث يدفع 
 بالمئة من قيمة الضرائب". 15إلى  10للضرائب، بينما تدفع الشركات من 

 
"، إلى أنها "مفارقة واضحة"، ضاربا المثل 21وأشار في حديثه لـ"عربي

ت، وضريبة القيمة المضافة، كإحدى قوانين بـ"تطبيق الحكومة ضريبة المبيعا
الضرائب العالية التي ال تفرق بين غني وفقير وال تفرق بين من يعمل ومن 

 هو عاطل".
ووصف "سياسات الحكومة االجتماعية أيضا بأنها غير واضحة المعالم"، 
الفتا إلى أن "الحكومة "تعتمد في األغلب على ما تحصله من المواطن 

قوانين وتصدر قرارات تضر بالفقراء، بل وتواصل الضغط العادي، وتضع 
 عليهم".

وشدد على أن "السياسات االقتصادية للنظام الحالي هي أهم أسباب 
زيادة نسب الفقر، وعلى الجانب اآلخر تجعل الثروات حكرا لألغنياء"، مبينا 
أن "تلك الحالة تفاقمت منذ أن رضخت مصر لسياسات وتوجيهات صندوق 

 لدولي".النقد ا



  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 

58 

 

بالمئة منهم وفق البنك  60وأكد أن "عدد الفقراء في مصر كبير؛ و
الدولي إما وقع تحت خط الفقر أو على حدوده، وعلى الجانب اآلخر هناك 
حالة من البذخ يعيشها األثرياء تظهر في كم الفلل والقصور والكمبوندات 

 ".التي يتم بناؤها بال أية قيمة إنتاجية على االقتصاد المصري 
وختم حديثه بالقول: "والحل لكي نحقق معادلة التوازن بين الفقراء 

 واألغنياء هو تحقيق الديمقراطية والعدالة االجتماعية".
 "تفاوت طبقي مريع"

وفي قراءته لحجم التناقض بين الفقراء واألثرياء في مصر، وما يكشفه 
ني المصري ذلك التناقض من سوء توزيع للثروات، يعتقد السياسي والبرلما

السابق، طارق مرسي، "أن األرقام المذكورة ال تمثل الحقيقة أو هي أقل من 
 الحقيقة".

 400مليار دوالر و 282"، أضاف: "يقيني أن 21وفي حديثه لـ"عربي
مليارديرات ال تمثل حاالت الثراء الفاحش الذي تعيشه قطط  4مليونير و

 الفساد".الفساد السمان خاصة بعد عهود طويلة األمد من 
ويعتقد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشوري السابق، أيضا "أن 
تركة عهد مبارك حققت أكثر من هذه األعداد واألرقام بكثير، وهي في المقابل 

 أفقرت الشعب وجعلت نسبة ال يستهان منه تحت خط الفقر".
وأشار إلى أن "عهد االنقالب ويرعاه السيسي يبني أركان عيشه على 

ين أساسيين، أولهما: مراكز قوى من الفسدة وأصحاب الكروش، وثانيهما: ركن
تمييز طبقي داعم لطبقة حماية السلطة من العسكريين والقضاة، فيما تترك 

 جماهير الشعب يتسولون الفتات أو يموتون من الجوع".
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بالمئة من  60وأكد مرسي، أن "السنوات السبع األخيرة ألقت بأكثر من 
ط الفقر حسب تقارير البنك الدولي، والحقيقة أن النسبة أكثر الشعب تحت خ

 من ذلك وأخطر؛ ألن الواقع أسوأ وال تستطيع التقارير الوصول إليه وحصره".
وجزم بأن "الطبقة الوسطى انهارت تماما، ودخلت بأكملها تحت خط 
الفقر، وكثير من المستورين بل واألثرياء تدهور بهم الحال بسبب األسعار، 

 سيطرة وتغول الجيش، وأذناب السلطة على االقتصاد".و 
وقال: "إننا أمام بئر معطلة يعاني حولها أكثر من مئة مليون مصري؛ 
بينما يعيش فسدة السلطة وأزالم االنقالب في قصر مشيد، وتخمة ال حساب 

 لها".
ويتصور السياسي المصري أن التقارير واألرقام المذكورة في التقرير 

م تستطع الوصول للمليارات المصرية المنهوبة في الخارج أو التي األفريقي ل
 يعيشه بها ُسرَّاق المال العام في دبي واالمارات".

ويعتقد أن "التقرير لم يستطع أن يحصر أرقام وخزائن جنراالت الجيش، 
وقطط االنقالب السمان، سواء من يكنزون أموالهم في البقعة السوداء في 

ذين يضعون ثرواتهم المهولة وملياراتهم الكثيرة في اقتصاد مصر، أو ال
 حسابات وهمية هنا وهناك".

ويرى أن "التقرير حاول أن يصف واقع المصريين المزري، ويكشف حجم 
 خط الفقر الذي يغرق كل يوم ماليين جديدة من شعبنا المكسور المقهور".

طبقي  وأكد مرسي، أن "الصورة أبعد من ذلك بكثير وأننا أمام تفاوت
مريع، يمثل ويضيف قنبلة موقوتة وخطرا داهما على الوطن وأمنه القومي، 
هذا غير القنابل الموقوتة والمخاطر الكثيرة والمتعددة التي يتقلب عليها الوطن 
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 في واقعنا بسبب االنقالب وبسبب السيسي وأذنابه".
 "اإلشكاليات السبعة"

عندها مشاكل  باحث مصري في االقتصاد السياسي، أكد أن "مصر
متراكمة"، موضحا أن حالة التناقض تلك بين األغنياء والفقراء في البالد هي 
"موروث اجتماعي قديم لكنه ظهر على السطح بشكل واضح مع هجرة أهل 

 القرى والصعيد إلى المدينة".
"، خوفا من البطش 21الباحث الذي رفض ذكر اسمه بحديثه لـ"عربي

بعة إشكاليات تتعلق باألمن، وحرية المعلومات، األمني، قال إن "مصر بها س
والمعرفة، واإلنتاجية، واالنحيازات االجتماعية، والسيطرة على الموارد، 

 والعالقة بين النظام االقتصادي وطبيعة األنظمة السياسية".
ولفت إلى أن كل ما سبق عوامل مجتمعة يفسر حجم التناقض بين 

عن سوء توزيع الثروات في البالد، مبينا الفقراء واألثرياء في مصر، ويكشف 
أنه يمكن حل هذه المعادلة وفق رؤية اقتصادية بـ"فرض ضرائب على الثروة 

 وضرائب تصاعدية على الدخل".
 https://arabi21.com/story/1364387/%D9%85%D8%B5%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-

%D8%A8%D8%AD%D8%AC%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%A7-
%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B0%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%A1#section_317 
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لمصرفي في لبنان.. "أزمات مخاوف من إفالس القطاع ا - 12
 مركبة"

  2021يونيو  02األربعاء،   األناضول -بيروت 
تخفيف قيود السحب بالليرة اللبنانية والدوالر قد يجهز على ما تبقى من 

 جيتي -متانة القطاع المصرفي
يواجه مصرف لبنان المركزي تحديات كبيرة في توفير الدوالر لتلبية 

مخاوف متزايدة من إفالس القطاع المصرفي في  احتياجات اللبنانيين، وسط
 البالد.

واعتبر البنك الدولي، في تقرير له، الثالثاء، أن الوضع االقتصادي 
والنقدي واالجتماعي في لبنان، يعد ضمن أشد ثالث أزمات على مستوى 

 العالم منذ القرن التاسع عشر.
اء في "الدولة وأمام خطورة الوضع االقتصادي والنقدي، لم ينجح الفرق

في تشكيل حكومة تكنوقراط بقيادة سعد  -كما يسميها اللبنانيون  -العتيدة" 
 أشهر، تنشلها من المستنقع الغارقة فيه. 4الحريري منذ قرابة الـ

هذا الوضع ظهر بشكل جلي على المواطنين، إذ يتكشف الضجر المتزايد 
كتمال مسببات لديهم من سوء األوضاع وضبابية مستقبل البالد، وسط ا

 االضطرابات االجتماعية، وهو أسوأ تجليات االنهيار االقتصادي.
، 2019واندلعت شرارة األزمة اللبنانية الحالية في أكتوبر/ تشرين أول 

وتدحرجت ككرة ثلج مع مرور األسابيع والشهور، وصوال إلى الوصف الذي 
 قدمه البنك الدولي في تقرير له، الثالثاء.

إعالن مصرف لبنان )المركزي( مؤخرا، تخفيف قيود  وعلى الرغم من
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، إال أن 2019السحب بالليرة اللبنانية والدوالر األمريكي، كان فرضها نهاية 
 هذه الحلول قد تجهز على ما تبقى من متانة القطاع المصرفي.

، قّيدت البنوك العاملة في السوق المحلية، حرية سحب 2019في نهاية 
جتهم من النقد من حساباتهم سواء بالدوالر أو بالليرة، األفراد والشركات حا

 خوفا من تحول القطاع المصرفي، إلى قطاع بال أموال.
لكن حالة العوز التي اجتاحت أصحاب الحسابات وتراكم الديون، رغم 
امتالكهم سيولة داخل البنوك، قد تدفع بهم إلى سحب كافة مدخراتهم، خاصة 

 ألف دوالر. 20لـأولئك أصحاب الحسابات دون ا
وأمام هذه الفرضية، سيكون مصرف لبنان أمام أزمة مركبة، طرفها األول 
تراجع أداء القطاع المصرفي، وهو آخر ما تبقى في البالد من مؤسسات 
خاصة كبرى قائمة، وطرفها الثاني عدول صندوق النقد الدولي والمؤسسات 

 األممية عن مساعدة البالد.
للبنانيين، يعود إلى انهيار أسعار صرف العملة  وسبب الحالة المأساوية

لكل دوالر،  1,510المحلية، فبينما يبلغ السعر الرسمي لدى مصرف لبنان 
 .12,900فقد تراجع في السوق الموازية إلى 

هذه الحقائق على األرض، سببها الرئيس الدوالر وعالجها أيضا الدوالر، 
وها ومكلفا؛ وأصبح يشكل ضغطا إذ يعتبر دعم العمالت األجنبية الحالي مش

 كبيرا على ميزان مدفوعات لبنان.
وبسبب شح الدوالر وانهيار سعر صرف الليرة وعدم مواءمة األجور 
بتغيرات سوق العملة، تم تقويض الخدمات العامة الضعيفة بالفعل من مياه 

 وكهرباء وصرف صحي وتعليم وصحة.
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نهاء عقود القطاع الخاص ويهدد النقص الحاد في العمالت األجنبية، بإ
لصيانة محطات الطاقة وتوليد الطاقة المؤقت، وفي غضون ذلك، تتقلص 
إيرادات شركة كهرباء لبنان، وهي بالليرة، بسبب زيادة الخسائر وتراجع 

 التحصيل، وتراجع فترات إمدادات الطاقة في عموم البالد.
د استنزافا وفي قطاع المياه، شهدت مؤسسات المياه الحكومية في البال

خطيرا في اإلمدادات واإليرادات والموارد المالية والبشرية، كما أنها تأثرت 
 بارتفاع التكاليف، ما يعني لجوء السكون إلى البديل األكثر كلفة.

وبسبب انخفاض إمدادات المياه، كان على اللبنانيين االعتماد بشكل 
، مثل صهاريج المياه والزجاجات المعبأة، والتي أكبر على بدائل المياه األخرى 

 ارتفعت أسعارها مع انهيار الليرة.
كذلك، يهدد انهيار خدمات الصرف الصحي، بتكثيف انتشار األمراض 
المنقولة بالمياه، ما يؤثر سلبا على صحة عامة ضعيفة بالفعل، وزيادة الضغط 

 على القطاع الصحي، الممتلئ أصال بسبب وباء كورونا.
وأدت األزمات المتفاقمة إلى وضع قطاع التعليم في لبنان تحت ضغوط 
شديدة؛ حيث تؤدي الزيادة في معدالت الفقر إلى نزوح جماعي للطالب من 

 المدارس الخاصة إلى المدارس العامة.
ألف طالب من المدارس  54، انتقل 2021 -2020وفي العام الدراسي 

بالمئة من طالب القطاع  11ن الخاصة إلى المدارس الحكومية )يشكلو 
العام(، إضافة إلى الطالب المتسربين، ال سيما من األسر األكثر تهميشا، 

 وفق البنك الدولي.
أمام كل ما سبق، إلى جانب تبعاتها على الفقر والبطالة والتضخم البالغ 
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، انكمش إجمالي الناتج المحلي 2020بالمئة، يقّدر البنك الدولي أنه في  85
 .2019بالمئة في  6.7بالمئة، بعد انكماشه بنسبة  20.3بنسبة 

 https://arabi21.com/story/1362540/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-
%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-
%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A9#section_317 
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 االقتصاد السوري:   -رابعاً 
التي يقودها الغرب ضّد السوريين « التجويع»نتائج حملة  - 13

 بحّجة معاقبة "النظام"، 

إضافة إلى إفرازات سنوات الحرب، وفشل اإلجراءات االقتصادية 
 زياد غصن ....مقالتي في صحيفة األخبار اللبنانية .الحكومية

 نصف األسر السورية بال أمن غذائيّ مسح حكومّي ــ أممّي مشترك: 
يعاني أكثر من نصف األسر السورية من انعدام متفاوت الشّدة في أمنها 

الذي جرى نهاية العام « األمن الغذائي»الغذائي، وفق ما خلص إليه مسح 
محافظة سورية )باستثناء محافظة إدلب(، ونّفذته  13الماضي، وشمل 

 .مؤسسات حكومية سورية
، الذي «األمن الغذائي»استنتاجًا رئيسًا هي حصيلة مسح ثالثة عشر 

برنامج »نّفذته هيئة تخطيط الدولة والمكتب المركزي لإلحصاء، بالتعاون مع 
، وصدرت نتائجه أخيرًا، إال أنها لم 2020، في نهاية عام «الغذاء العالمي

  .ُتنشر إعالميًا بعد
قّدم نتائجه صورة مأساوية المسح الذي ُيعّد الرابع خالل سنوات الحرب، تُ 

لألوضاع االقتصادية التي يعيشها السوريون، تحت ضغط عامَلين جوهريَّين: 
التي يقودها الغرب ضّد « التجويع»األول، وهو األساس، يتمّثل في حملة 

السوريين بحّجة معاقبة النظام؛ والثاني، الذي ال يقّل أهّمية عن السابق، يتمّثل 
 .رب، وفشل اإلجراءات االقتصادية الحكوميةفي إفرازات سنوات الح

أول تلك االستنتاجات يشير إلى حدوث انخفاض كبير في مستويات 
، 2020، تاريخ إجراء المسح األول، وعام 2015األمن الغذائي بين عام 

تاريخ تنفيذ المسح األخير. انخفاض يكمن سببه الرئيس في االرتفاع الكبير 
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، في وقت 2019المستمّر منذ منتصف عام في أسعار السلع والخدمات، و 
لم تشهد فيه الدخول ومصادر سبل العيش سوى ارتفاع محدود. وبحسب 

% من 8.3على نسخة منها، فإن « األخبار»نتائج المسح التي حصلت 
 47.2األسر التي شملها المسح تعاني من انعدام شديد في أمنها الغذائي، و

ة االنعدام المتوّسط، في حين أن % منها ُصّنف أمنها الغذائي في خان
% فقط تتمّتع بأمن غذائي مقبول، إال أنها تبقى معّرضة النعدام أمنها 39.4

%. 5.1الغذائي نتيجة أّي صدمة. أّما األسر اآلمنة غذائياً فإن نسبتها لم تتعدَّ 
ومن المتوّقع أن تكون هذه النسب قد شهدت خالل األشهر األولى من العام 

 .رات متباينة في ظّل استمرار موجة الغالءالحالي تغيّ 
وعلى صعيد التوّزع الجغرافي، تكشف نتائج المسح األخير وجود ثالث 
محافظات تزيد فيها نسبة األسر اآلمنة غذائياً عن المستوى اإلجمالي المسّجل 

%، وهذه المحافظات هي دمشق، ريف دمشق  5.1في البالد، والبالغ 
بل، هناك سبع محافظات ترتفع فيها نسبة األسر التي والالذقية. لكن في المقا

تعاني من انعدام شديد في أمنها الغذائي عن المستوى اإلجمالي للبالد البالغ 
%. وهذه المحافظات هي: دير الزور، الرّقة، حماة، القنيطرة، حلب،  8.3

درعا والحسكة. غير أن النسبة األكثر انتشارًا في مختلف المحافظات كانت 
سر المتوّسطة انعدام األمن الغذائي، والتي لم تق ّل في أّي محافظة عن لأل

%، في حين  64.5%، حيث وصلت في كّل من درعا والالذقية إلى 40.2
اقتربت من النصف في العديد من المحافظات، لتقارب بذلك المستوى 

ي %. وَيظهر التباين في مستويات األمن الغذائ51.1اإلجمالي للبالد البالغ 
جغرافيًا، أيضًا، عند المقارنة بين المناطق الحضرية ونظيرتها الريفية، إذ إن 
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% في 4.2%، مقابل 6.2نسبة األسر اآلمنة غذائيًا في األولى بلغت حوالى 
األخيرة. كما أن نسبة األسر الشديدة انعدام األمن الغذائي في المناطق 

في المناطق الريفية. وهو  الحضرية أقّل بحوالى نقطَتين مئويَتين من نسبتها
ضرورة ردم الفجوة »ما يعني، من وجهة نظر الفريق البحثي الُمنّفذ للمسح، 

 ."الغذائية، وتركيز الجهود أكثر على المناطق الريفية
في ما يتعّلق بتأثير عامل االستقرار المكاني لألسر على : النزوح والعودة

ة األسر النازحة من إجمالي عدد أمنها الغذائي، يتبّين، وفقًا للمسح، أن نسب
%، في انخفاض واضح عّما كانت 13األسر التي شملها المسح وصلت إلى 

%. كما أن نسبة األسر 21، حيث بلغت حوالى 2015عليه في مسح عام 
التي خاضت تجربة النزوح، وعادت إلى مناطق سكنها، ارتفعت من حوالى 

، وهذا يعني، برأي 2020% في عام 13.8إلى حوالى  2015% في عام 2
قرابة ثالثة أرباع األسر حافظت على االستقرار في »الفريق الباحث، أن 
ووفقًا للنتائج، فإن نسبة األسر اآلمنة غذائيًا، سواًء «. أماكن إقامتها المعتاد

بين المستقّرين في مناطق سكنهم أو النازحين إلى تلك المناطق، بلغت حوالى 
%، 4.2بة لدى العائدين إلى مناطقهم إلى حدود %، في حين تتدّنى النس5.2

نظرًا إلى توجيه هذه األسر قسمًا من دخولها لترميم المنازل واإلنفاق على »
كذلك األمر «. خدماتها، على حساب ما يمكن تخصيصه لإلنفاق على الغذاء

في ما يخص مؤّشر شّدة انعدام األمن الغذائي، والذي سّجل أعلى معّدل في 
% من هؤالء يعانون من 15سر العائدة، حيث ُتظهر النتائج أن أوساط األ

% لدى األسر 10.7انعدام أمن غذائي شديد، فيما النسبة نفسها لم تتجاوز 
 ..% 6.6النازحة، وتتدّنى لدى األسر المقيمة لتصل إلى حدود 



  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 

68 

 

يحاول المسح، من جانب آخر، قياس درجة حرمان : الحرمان من الغذاء
ء، وذلك من خالل مقاربته لثالثة مؤّشرات فرعية هي: القدرة األسرة من الغذا

على اإلنفاق على الغذاء )متوّسط إنفاق الفرد على الغذاء(، تكرار حرمان 
أفراد األسرة )فرد واحد أو أكثر( من الحصول على الغذاء لفترة معينة، وعدد 
 الوجبات اليومية التي حصلوا عليها. وعليه، فقد صّنف المسح األسر

المحرومة من الغذاء إجرائيًا إلى ثالثة مستويات: األكثر حرمانًا، المتوّسطة 
الحرمان، والنادرة الحرمان. وبحسب النتائج، فإن نسبة األسر األكثر حرمانًا 

(، علمًا أن مرّد تصنيفها 2015% عام 22% )كانت 30.7بلغت حوالى 
الل الشهر السابق مّرات خ 10هذا اضطرارها لعدم تناول الطعام ألكثر من 

لتنفيذ المسح ميدانيًا. أّما األسر المتوّسطة الحرمان، فهي التي َتكّرر عدم 
مرات خالل الشهر المذكور،  10إلى  3تمّكنها من الحصول على الغذاء من 

 2015% )أقّل من النسبة المسّجلة عام  33.7وقد بلغت نسبتها حوالى 
سر النادرة الحرمان، والتي َتكّرر عدم %(. وبالنسبة إلى األ47والبالغة حوالى 

تمّكنها من الحصول على الغذاء لمّرة واحدة أو لمّرتين فقط خالل الشهر 
%، بعد أن كانت عام 36السابق لتنفيذ المسح، فقد شّكلت نسبتها حوالى 

 .%31حوالى  2015
وفي إشارة واضحة إلى حجم معاناة األسر في توفير لقمة عيش أفرادها، 

مسح ثالثة من سلوكّيات التأقلم. فمثاًل، هناك أسر اضطّرت إلى بيع يرصد ال
األصول األسرية كالسلع المعّمرة لشراء الطعام، وفي الوقت نفسه تخفيض 
اإلنفاق على المواد والخدمات غير الغذائية كالصحة والتعليم )بلغت نسبتها 

ول %(، فيما أسر أخرى وجدت نفسها مجبرة على بيع األص28.1حوالى 
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المنت جة أو المستخدمة في اإلنتاج )كآلة خياطة، دراجة، سيارة، مواٍش...(، 
%(. 23.2وإخراج األطفال من المدرسة، والبحث عن بدائل للعمل )حوالى 

أّما النوع الثالث، فكان عبارة عن سلوكيات تأقلم طارئة نتج منها بيع منزل 
ا نسبة األسر التي لم %(. أمّ 8.1أو أرض، وهجرة أحد أفراد األسرة )حوالى 

، وهي 40.7تلجأ نهائيًا إلى أّي نمط أو سلوك من سلوكيات التأقلم، فبلغت 
 .(%44) 2015أقّل من تلك الُمسّجلة عام 

ما هي مصادر الدخل التي يعيش عليها السوريون هذه : مصادر الدخل
األيام؟ سؤال حاول المسح تقديم إجابة علمية من خالل فصله األخير الذي 

، حيث «سبل العيش ومصادر الدخل والمساعدات اإلنسانية»حمل عنوان 
% من األسر تعتمد في إنفاقها على مصدر وحيد 37.3بّينت النتائج أن 

% لديها ثالثة 18.9% تعتمد على مصدَرين للدخل، وحوالى 43.9للدخل، و
مصادر أو أكثر. وُيالحظ أن األسرة السورية تعتمد أساسًا في دخلها على 

%، 27.7لرواتب والمعاشات التقاعدية، حيث بلغت نسبة هذه األسر حوالى ا
%، ثّم األسر 11.5تليها تلك التي تعتمد على االستدانة أو االقتراض بنسبة 

التي تعتمد على بيع المحاصيل وتربية الحيوانات وصيد السمك بنسبة بلغت 
%، وأخيرًا 7.2بنسبة %، ثّم التي تستند إلى العمالة الماهرة ألفرادها 9حوالى 

 ..%4.5التي تّتكل على التحويالت الخارجية بنسبة حوالى 
https://beta.al-akhbar.com/Arab/308153/%D9%85%D8%B3%D8%AD-

%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%80%D9%80-
%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-

%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7-

%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A 

 

https://beta.al-akhbar.com/Arab/308153/%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%80%D9%80-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://beta.al-akhbar.com/Arab/308153/%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%80%D9%80-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://beta.al-akhbar.com/Arab/308153/%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%80%D9%80-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://beta.al-akhbar.com/Arab/308153/%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%80%D9%80-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://beta.al-akhbar.com/Arab/308153/%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%80%D9%80-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://beta.al-akhbar.com/Arab/308153/%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%80%D9%80-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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بنك سورية الدولي اإلسالمي معرض تكنولوجيا المعلومات  - 14
 واالتصاالت

 
بنك سورية الدولي اإلسالمي يدعوكم لزيارة معرض تكنولوجيا المعلومات 
 واالتصاالت الذي سيقام على أرض مدينة المعارض في

 5يران ومن الساعة حز  18إلى   14من تاريخ   A11- B5  26  الجناح
لياًل، وذلك إلطالعكم على أبرز خدماتنا اإللكترونية المتميزة  11عصرًا إلى 

 بنك_سورية_الدولي_اإلسالمي .والجديدة
 واالتصاالت_معرض_تكنولوجيا_المعلومات

 نقاط_البيع ألو_بنكي اإلنترنت_المصرفي الموبايل_البنكي 
https://m.facebook.com/301732157276892/photos/a.301951050588336/92135184198158

4/?type=3&source=48&__tn__=EH-R 
http://almustshar.sy/archives/6979 

 انتهى التقرير
The report ended 

Raport się zakończył 
*** 

 


