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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.
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 االقتصاد العالمي:  –أواًل 
جو بايدن: الرئيس األمريكي يقترح خطة موازنة يصل فيها  - 1

 تريليونات دوالر 6حجم اإلنفاق إلى 

 Getty Images 2021/5/29 السبت 
 تقدم الميزانية صورة ألولويات الرئيس بايدن

كشف الرئيس األمريكي، جو بايدن، عن خطة أول موازنة سنوية تعتزم 
تريليونات دوالر، وزيادات  6إدارته اعتمادها، تتضمن إجمالي إنفاق يصل إلى 

 .ضريبية كبيرة على األمريكيين األكثر ثراء
تمويل برامج اجتماعية جديدة  2022 ويشمل مشروع الموازنة لعام

 .ضخمة واستثمارات في مكافحة تغير المناخ
لكن الخطة تحتاج إلى موافقة الكونغرس، فيما أدانها السناتور الجمهوري 

 ."ليندسي غراهام ووصفها بأنها "باهظة الثمن إلى حد الجنون 
٪ من الناتج المحلي 117وبموجب الخطة، سيصل الدين العام إلى 

، متجاوزا المستويات القياسية التي سجلت خالل 2031مالي بحلول عام اإلج
 .الحرب العالمية الثانية

وسيأتي هذا الدين على الرغم من مقترح بزيادة الضرائب بما ال يقل عن 
تريليونات دوالر على الشركات، وأصحاب رؤوس المال الكبيرة، وفئة  3

 .أصحاب الدخل األعلى
اعتمدها الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، وكانت الموازنات التي 
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 . الجمهوري، تعاني أيضا من العجز في كل عام
وكان إجمالي االنفاق في موازنة عام ترامب األخير في البيت األبيض 

 .تريليون دوالر 4.8قد وصل إلى 
تريليون دوالر لنفقات التشغيل السنوية  1.5وتتضمن موازنة بايدن طلب 

اإلدارات الحكومية األخرى. كما أنها تشمل خطتين أعلن عنهما للبنتاغون و 
تريليون دوالر في مشاريع البنية التحتية  2.3سابقا: خطته الستثمار مبلغ 

 تريليون دوالر 1.8وخطة خاصة بدعم العائالت بقيمة 
وقال بايدن إن ميزانيته "تستثمر بشكل مباشر في الشعب األمريكي 

 ."حسن صحتنا المالية على المدى الطويلوستعزز اقتصاد أمتنا وت
 ما الذي تحتويه خطة الموازنة؟

يقول البيت األبيض إن االقتراح سيساعد في تنمية االقتصاد من األسفل 
 .إلى األعلى

 :تعد هذه الميزانية بما يلي
مليار دوالر لمكافحة تغير المناخ، بما في ذلك  800أكثر من  -

 ةاالستثمارات في الطاقة النظيف
مليار دوالر لتوفير أماكن مجانية لمرحلة ما قبل المدرسة لجميع  200 -

 األطفال في سن الثالثة والرابعة
 .مليار دوالر لبرنامج توفير إجازة طبية لألسرة مدفوعة األجر 22 -

مليار دوالر للنقل العام  160مليار دوالر للطرق والجسور و 115 -
 والسكك الحديدية

لتحسين الوصول إلى اإلنترنت واسع النطاق لكل مليار دوالر  100-
 أسرة أمريكية
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وهناك أيضا غياب ملحوظ في الميزانية: تعديل هايد، وهو بند فيدرالي 
ينص على أن أموال دافعي الضرائب ال يمكن أن تمول عمليات اإلجهاض 

 .في الواليات األمريكية إال في حاالت االغتصاب وسفاح القربى
يس منذ عقود يستبعد حظر تغطية اإلجهاض، وهي وبايدن هو أول رئ

 .الخطوة التي أشاد بها التقدميون بالفعل
لكن خطة الرئيس قد تواجه معركة شاقة في مجلس الشيوخ، حيث يمكن 
للعديد من الديمقراطيين من معسكر الوسط أن يقفوا إلى جانب الجمهوريين 

 .في دعم تعديل هايد
 ماذا عن التضخم والعجز؟

كبيرة المستشارين االقتصاديين للبيت األبيض، سيسيليا روس،  اعترفت
بأن االقتصاد يشهد اآلن ارتفاعا في التضخم، لكنها توقعت أن يستقر إلى 

 .٪ بمرور الوقت 2معدل سنوي يبلغ حوالى 
بينما حذر بعض االقتصاديين، بمن فيهم الري سمرز، الذي كان 

نتون، من أن مثل هذا اإلنفاق مستشارا للرئيسين باراك أوباما وبيل كلي
الحكومي الهائل قد يؤدي إلى زيادة التضخم، مما يجبر مجلس االحتياطي 
 .الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة، األمر الذي سيزيد بدوره من مخاطر الركود

تريليون دوالر إضافية إلى ديون  14.5وتتوقع ميزانية بايدن إضافة 
 .قد المقبلالواليات المتحدة على مدى الع

عاما  15لكن البيت األبيض يقدر أن الخطة ستدفع بالكامل في غضون 
 .حيث أن الزيادات الضريبية تقضي على العجز

لكن النقاد يشككون في النهايات السعيدة المتوقعة بعد فترة طويلة من 
 .ترك بايدن منصبه
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ية وأعرب الجمهوريون عن قلقهم من اإلنفاق القياسي. ووصف زعيم األقل
في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الخطة يوم الجمعة بأنها "أحالم اليقظة 
االشتراكية". وقال السناتور جيري موران من كنساس إن ذلك "سُيثقل كاهل 

 ."األجيال القادمة بمستويات ثقيلة من الديون 
 هل سيوافق عليها الكونغرس؟

ق جديدة. وإذا أمام الكونغرس حتى نهاية سبتمبر/أيلول لسن قوانين إنفا
المشرعون في تمرير ميزانية جديدة، فقد تغلق الحكومة جزئيا. ويتمتع 
الديمقراطيون بقيادة بايدن بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، وميزة ضئيلة 

مقعد.  100بمقعد واحد على الجمهوريين في مجلس الشيوخ المؤلف من 
إجراءات الميزانية وعلى عكس معظم مشاريع القوانين األخرى، يمكن تمرير 

صوتا مطلوبا عادة، مما يعني أنه قد  60صوتا فقط بدال من  51بأغلبية 
 .يكون قادرا على توقيع بعض خططه لتصبح قانونا دون دعم جمهوري 

 1.9وانتقد الجمهوريون بالفعل بايدن بسبب حجم إنفاقه، بما في ذلك 
نا في وقت سابق من تريليون دوالر التي أنفقها على اإلغاثة من فيروس كورو 

 .هذا العام
كما أن ضمان انضمام جميع الديمقراطيين لن يكون سهال أيضا. ففي 
حين أنهم يدعمون على نطاق واسع مبادرات اإلنفاق الخاصة به، فمن المؤكد 
أن هناك نقاط شائكة. زيادة بايدن في اإلنفاق العسكري، على سبيل المثال، 

 .ثر تقدمية في حزبهقد تسبب مشاكل بين األعضاء األك
https://www.alanba.com.kw/BBCNews/9678/ 
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مليار دوالر منذ  40حجم التجارة بين روسيا والصين يتجاوز  - 2

 بداية العام

 مال وأعمال  07.05.2021:تاريخ النشر 
جارة بين روسيا والصين، نما قالت إدارة الجمارك الصينية، إن حجم الت
في المائة على أساس  19.8في األشهر األربعة األولى من هذا العام بنسبة 

وذكرت اإلدارة، أن حجم هذه  .مليار دوالر 40.207سنوي ووصل إلى 
 .مليار دوالر 10.803التجارة بلغ في أبريل الماضي، 

إلى أبريل  وزادت الصادرات الصينية إلى روسيا، في الفترة من يناير
مليار دوالر. وفي الوقت  18.19في المائة، وبلغت حوالي  38.7بنسبة 

٪ ووصل 7.7نفسه، زاد استيراد السلع والخدمات الروسية إلى الصين بنسبة 
 .مليار دوالر 22.016إلى 

في نهاية أبريل، أفادت األنباء بأن روسيا وعلى خلفية ضغوط العقوبات 
المتحدة، بدأت بالتخلي عن استخدام الدوالر  المتزايدة من جانب الواليات

تدريجيا في التجارة الخارجية، وتراجعت حصته في تسويات الصادرات 
بالمئة للمرة  50الروسية في الربع األخير من العام الماضي إلى أقل من 

بينما تجاوز هذا الرقم في العام السابق نسبة  في المائة  48.3األولى وبلغت 
 المصدر: لينتا رو .في المائة 61

https://arabic.rt.com/business/1229030-%D8%AD%D8%AC%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-

%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-

%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-40-
%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-

%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/ 

https://arabic.rt.com/business/
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 الجغرافية السياسية لالقتصاد األخضر - 3

 2021-05-10| د. قحطان السيوفي 
ى باهتمام أصبح موضوع المناخ وتلوث البيئة من المواضيع التي تحظ

ألن مستقبل البشرية له صلة باستخدام الطاقة المتجددة النظيفة في  العالم،
يسمى االقتصاد األخضر والتنمية الخضراء، وتحقيق ذلك يتطلب  إطار ما

 عملية طويلة
 توجهها نظرة سياسية.

، هي دراسة العالقات بين (Political ecologyالبيئة السياسية )
 العوامل

 قتصادية واالجتماعية مع القضايا والتغيرات البيئية،السياسية واال
 والتفاعل بين االقتصاد والسياسة والتكنولوجيا والبيئة البيولوجية، وتسييس
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 القضايا والظواهر البيئية.
 تعود أصول البيئة السياسية إلى سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، ويضم

 لتخصصات األكاديمية، كالجغرافياعلم البيئة السياسية مجموعة متنوعة من ا
 ودراسات التنمية والعلوم السياسية واالقتصاد وعلم االجتماع والتاريخ

 البيئي.
 يراعى في ممارسة البيئة السياسية: الفوارق السياسية واالجتماعية
 واالقتصادية وأي تغيير في الظروف البيئية يؤثر في الوضع السياسي

 عي السياسات بالتعقيدات المحيطة بالبيئةواالقتصادي، وذلك إلعالم صان
 والتنمية، في سياق بيئتها السياسية، وُتستخدم أطر االقتصاد السياسي
 لتحليل القضايا البيئية.
 االقتصاد األخضر يعني تحقيق التنمية االقتصادية باستخدام طاقات جديدة
 والمحافظة على المنظومة البيئية.

 للبيئة، واالعتماد على الطاقات المتجددةكلمة األخضر تعني هنا الصداقة 
 كالرياح والطاقة الشمسية لتحقيق تنمية مستدامة وإعادة التوازن البيئي.

 االقتصاد الذي ينتج تحسين»األمم المتحدة عرفت االقتصاد األخضر بأنه 
 رفاهية اإلنسان والمساواة االجتماعية في حين يقلل من المخاطر البيئية ومن

 «.ولوجية للمواردالندرة األيك
 ، وبعد1992من المفيد التذكير بدايًة بقمة األرض في ريو دي جانيرو عام 

 ويستعد 20عشرين عامًا مرة أخرى في مؤتمر األمم المتحدة، ومؤتمر ريو +
 العالم لقمة األمم المتحدة للمناخ التي تستضيفها مدينة جالسجو في تشرين

 نبعاثات الكربونية من الصناعات التيتتمثل المشكلة بزيادة اال 2021الثاني 
 تستخدم الطاقة التقليدية كالفحم والبترول وتسبب زيادة اآلثار الكربونية



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

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

 ــ 11ــ 

 أضرارًا خطرة على اإلنسان والبيئة والمناخ ما أدى لموجات جفاف مدمرة،
وفيضانات، ونزوح جماعي وهجرات جديدة، كما دفع للبحث عن مصادر 

 للطاقة
 البديلة المتجددة.
 الّطاقة تقسم إلى نوعين: الطاقة التقليدية: وهي الطاقة التي تعتمد على
 الوقود األحفوري وتشمل البترول وبكل مشتقاته والفحم والمعادن والغاز.

 Renewable Energyالطاقة المتجددة: 
 هي الّطاقة التي ال تنضب، ومصدرها الموارد الطبيعّية، وتتميز بأّنها طاقة

 يئة.نظيفة وصديقة للب
 أنواع الطاقة المتجددة: الطاقة الشمسية ويتم الحصول عليها من أشعة الشمس
 والتي ُتحول إلى طاقة حرارية وكهربائية، وهي أكثر أنواع الطاقة المتجددة
 نقاء وشيوعًا.
 الرياح ويتم االعتماد على توربينات الّرياح الستخراج الّطاقة من الّرياح،
 .وتوليد الّطاقة الكهربائّية
 طاقة المد والجزر ويتم توليدها باستخدام حركة األمواج ذهابًا وإياباً 
 والتي تنتج الطاقة الحركية لتوليد الطاقة الكهربائية.
الطاقة الناتجة عن حرارة األرض وهذه طريقة صديقة للبيئة وال تنتج أي 

 ملوثات.
 مخلفات طاقة الكتلة الحيوية وُتستَمد من المواد العضوية من النباتات أو

 الحيوانات والنفايات أو المخلفات الزراعية، وُتحرق الكتلة الحيوية لتوليد
 الطاقة الكهربائية.
جاء التفكير بالتحول إلى االقتصاد األخضر نتيجة لخيبات األمل المتكررة 
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 في
 االقتصاد العالمي وكثرة األزمات المالية واالقتصادية، وارتفاع أسعار

 ناخية، والتراجع في الموارد الطبيعية. وهذا التحولالغذاء، والتقلبات الم
 يحتاج إلجراءات حكومية جادة إلعداد بيئة تشريعية وقانونية قوية. االقتصاد
األخضر يجعل المناخ والتنوع البيولوجي، في حال أفضل، والهواء والماء 

 أكثر
 حد مننظافة، ويفيد الصحة، وأهميته كبيرة للزراعة، يدعم الحياة الريفية وي

 الفقر، وُيخفف من اآلثار الناجمة عن تغير المناخ، والتصحر، والزحف
 العمرانى، وتآكل التربة، وفي إطار العمل القتصاد أخضر، يجب مراعاة
 التأثيرات الجيوسياسية.
 االنتقال إلى االقتصاد األخضر سيؤدي إلى إضعاف االعتماد على الطاقة

 لدول التي تتحكم بإنتاج وتصديرالتقليدية وبالتالي الحد من هيمنة ا
 وإمدادات الطاقة التقليدية، مثاًل، االقتصاد األخضر قد ُيحسن وضع الدول
 بتقليل اعتماده على استيراد الطاقة.
مع التحول األخضر، ستصبح الممرات البحرية اإلستراتيجية كمضيق هرمز 

 وغيره،
 ى اإلقليميةأقل أهمية وأقل عرضة للمنافسة والسيطرة عليها من القو 

 والعالمية. كما سيساعد االستغناء التدريجي عن بعض واردات الطاقة على
 تقليل أهمية الدول التي تعتمد على تصدير النفط كدول الخليج العربي، التي
 ستخسر الكثير من إيراداتها التي استخدم بعضها كأدوات في السياسة

 الخارجية.
ت استدامة وقدرة، وال يمنع التحول األخضر يمكن أن يعطي االقتصادا
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 االنخراط
 في المنافسة الجيوسياسية.
 يتعين على دول العالم التي ستأخذ بالتنمية الخضراء أن تتعاون آخذة بعين
 االعتبار العواقب المحتملة.
مثاًل، في القطب الشمالي، حيث ترتفع درجات الحرارة بسرعة أكبر من 

 المتوسط
 غيرهما إنشاء موطئ قدم جيوسياسي فوق العالمي، تحاول روسيا والصين و 

 األراضي والموارد التي كانت تحت الجليد. ولهذه القوى مصلحة في الحد من
 التوترات في المنطقة، بغض النظر عن التدافع الكتساب وضع األفضلية.
 في الجنوب األوروبي، تتوافر إمكانات هائلة لالستفادة من الطاقة الشمسية،

 تجددة. ويمكن ألوروبا أن تتعاون مع دول شمال إفريقياواستخدام الطاقة الم
 ومنطقة جنوب الصحراء.
ثمة تسريبات عن تعاون أميركي صيني حول التمويل األخضر، في إطار 
 أهداف قمة
 باريس وهو احتمال ضعيف، ألن إدارة الرئيس األميركي جو بايدن تفضل

 اون، رغم أن الرئيسالمواجهة والمنافسة مع الحكومة الصينية أكثر من التع
، والصين 2060الصيني شي جين بينغ تعهد بالتخلي عن الكربون بحلول 

 هي
 الدولة المصنعة الرائدة لمنتجات الطاقة المتجددة.
 العالم الذي تديره التكنولوجيا النظيفة يساعد على رفاهية الناس

 يرواالستقرار السياسي. على الدول أن تسترشد بالجغرافيا السياسية لتغ
 المناخ، والمخاطر الجيوسياسية لتكون حافزًا لتسريع التنمية الخضراء.
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 أخيرًا ثمة اتجاه قوي لدول العالم المتقدمة والنامية لتشجيع االستثمار في
 االقتصاد األخضر للحفاظ على صحة اإلنسان وحماية البيئة، وإيجاد مصادر

 القادمة بمزايا المشهدللطاقة المستمرة والمتجددة، ونأمل أن تنعم األجيال 
 العالمي لالقتصاد األخضر وجغرافيته السياسية.
 ومن المفيد، أن ُتولي الحكومة السورية المزيد من االهتمام باالقتصاد
 األخضر والطاقة المتجددة بأنواعها وخاصة في ظروف الحرب االقتصادية

 الظالمة على وطننا سورية.
 د. قحطان السيوفي

 
 شكل اقتصادات العالم لو قادتها النساء؟ كيف كان سيبدو - 4

 30/06/2021 :الخبير السوري  
لم تنته بعد، يشير تقرير حديث ” كورونا“على الرغم من أن جائحة 

إلى أننا قد نتجه نحو انتعاش اقتصادي مزدهر في الربع ” ديلوتي“لشركة 
 .القادم وما بعده

كيف سيكون شكل  األمريكية،” فوربس“ولكن السؤال الذي طرحته مجلة 
 االقتصاديات العالمية لو قادتها النساء؟

وطرحت المجلة األمريكية إجابات نموذجية على لسان نيال ريتشاردسون، 
، التي قالت إن النساء حققن ”أيه دبي بي“كبيرة االقتصاديين في مؤسسة 

انتصارات مفاجئة في هذا المجال، على الرغم من االنتكاسات القاسية للمساواة 
 .بين الجنسين في القوى العاملة

وقالت ريتشاردون، إنه في الوقت الذي خسرت فيه الكثير من النساء 
وظائفهن أو انسحبن من القوى العاملة، كانت المكاسب المفاجئة خالل تلك 
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 .% تقريبا2الجائحة، هو تقليل فجوة األجور بين الجنسين بنسبة 
الحقيقية التي حققها وجود ووفقا ألحدث التحليالت، كان أحد المكاسب 

المرأة في االقتصاديات العالمية، هو أن النساء ذوات األجور األعلى، تمسكن 
في الغالب بوظائفهن، أو تمسك أصحاب األعمال بهن، وهو ما يعد دليال 

 .على قدراتهن الكبيرة في إدارة األعمال في أوقات األزمات
القيادية العليا والتنفيذية،  ولفتت إلى أن أقل من ربع النساء في المناصب

كان أداؤهن أفضل في االحتفاظ بتلك الوظائف العليا من الرجال، الذين عانوا 
 .% في الوظائف3.7من خسارة 

، 2021وحققت النساء تقدما مفاجئا أيضا في قطاع البناء، خالل عام 
 .% على مدار العام28حيث ازدادت عمالة اإلناث في هذا القطاع بنسبة 

 اء عن بعدالنس
وأشارت إلى أن النساء اكتسبن قوة كبيرة في أنظمة العمل الجديدة عن 
بعد، والذي مكنهن من خيارات متعددة تجعلهن تجمعن بين المنزل والعمل، 
ويعد خيار العمل المرن هذا فوزا محتمال بالنسبة للنساء، وهو ما جعله أفضل 

 .تقنية موثوقة لألمهات العامالت جليسات األطفال
% من النساء من ترتيبات 52ووفقا ألحدث االستطالعات، استفادت 

% من الرجال، وهو ما يظهر أيضا أن النساء كانت 58العمل المرنة، مقابل 
أقل احتماال للقول إن بإمكانهن العثور على وظيفة أخرى بنفس مستوى 

 .المرونة مثل الرجال
واجهت انتعاشا  وتعتقد ريتشاردسون أن الشركات التي تقودها النساء

اقتصاديا ملحوظا كامال، وهو ما يعيد التصور في التطوير الهيكلي المتبع 
في تلك المؤسسات والشركات، التي كانت تمارس تحيزا عنصريا بالغا ضد 
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 .المرأة طوال السنوات الماضية
دعوا المرأة تتقدم خاصة عندما يتعلق األمر، بتصميم “وتابعت بقولها 

توزان بين العمل والحياة، أعتقد أن النساء نجحت في أن ثقافة وسياسات ال
 http://syrianexpert.net/?p=58571 .”تجعل مكان العمل أكثر مالءمة للجميع

 
من بلد مثقل بالديون إلى قاطرة االقتصاد العالمي.. أهم إنجازات  - 5

 التنين الصيني

 AFP  |  | 01.07.2021:تاريخ النشر 
تأسيييس الحزب الشيييوعي الصيييني، يتواصييل اندفاع في الذكرى المئوية ل

التنين نحو المقدمة في جميع المجاالت بعد أن أصييييييييييييبحت مرحلة المنتجات 
 .الرديئة المقلدة من الماضي

في سجل الصين الكثير، فهي صاحبة أطول وأضخم سور على سطح 
 .األرض، إلى درجة أنه مرئي من الفضاء

ي العصور الغابرة، لكن إنجازات بطبيعة الحال هذا صرح تاريخي بني ف
الصييييييييين لم تتوقف، فعالوة على أنها كانت مهدا لكرة القدم، وللحرير وللورق 
وللطباعة وللعملة الورقية وللبوصييييلة بل ولفرشيييياة األسيييينان، فهي اآلن أيضييييا 

 620صيييياحبة أسييييرع قطار مغناطيسييييي معلق في العالم تصييييل سييييرعته إلى 
 .في الساعة كيلو مترا

بنشاط في السنوات األخيرة أيديها إلى الفضاء البعيد وإلى  وتمد الصين
أعماق البحار والمحيطات، وقد أرسييلت مسييبارها إلى الجزء المظلم من القمر 
بعد خطوات كثيرة مشيييييابهة، بلغت ذروتها في بناء بكين لمحطتها الفضيييييائية 

وترسييييييل الصييييييين نظرها إلى المجرات البعيدة بواسييييييطة تليسييييييكوب  .الخاصيييييية
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متر، ويعد األكبر  500" الالسيييييلكي الكروي الذي يبلغ قطره الدائري "فاسيييييت
 .من نوعه في العالم

ولم تترك الصييييييييييييييين ميدانا إال اقتحمته، ورغم أن التقديرات التي توقعت 
في الماضيييييييييييييي أن يتفوق االقتصييييييييييييياد الصييييييييييييييني على األمريكي بحلول عام 

و وي يقول ، لم تصيييدق، إال أن وزير الصيييناعة الصييييني السيييابق، ميا2020
 .عاما 30إن بالده ستتخطى الواليات المتحدة بعد 

ويبدو أن الصيييييين بأكبر سيييييكان على األرض، وبأكبر جيش، تعمل ليل 
نهيار لتحقيق هيذا الهيدف، وهي أنزليت إلى المياء مؤخرا أول حياملية طيائرات 
صنعت بالكامل في الصين، وتحتفظ منذ سنوات بأسرع حاسوب في العالم، 

متر، محققة بذلك أول رقم  7000نين" وصيييييييييييلت إلى عمق وغواصيييييييييييتها "الت
 .قياسي في هذا الميدان النادر

كان هذا البلد نهاية السييييييييييييييبعينيات مثقال بالديون وبإجمالي إنتاج محلي 
متواضيييع، وكانت منتجاته بالكاد تجد أسيييواقا، لكن الوضيييع اآلن تغير وانقلب 

اليات المتحدة، رأسييييييييا على عقب، وهو اآلن صيييييييياحب أكبر اقتصيييييييياد بعد الو 
ناهيك عن الهيبة العسييييييكرية والثقل السييييييياسييييييي المتزايدين، فمن يسييييييتطيع أن 
يقف في وجه هذا التنين الضييييييييخم الذي ووصييييييييفه ماو تسييييييييي دونغ يوما بأنه 

 RT :المصدر  .!قطعة لحم كبيرة ال يستطيع أحد ابتالعها
https://arabic.rt.com/world/1247391-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%AF-

%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-

%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A9-
%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-%D8%A3%D9%87%D9%85-
%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%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 - THE INTERNATIONAL ARAB BANKING 

SUMMIT “IABS” 2021 

 
The International Arab Banking Summit “IABS” 2021 

Recovery Strategies Post Crisis: Restoring Sustainable 
Development and Debt Sustainability 

24 – 25 June 2021 Rome Cavalieri Hotel Rome – Italy 

 
 الخلفية:

The global economic growth was severely hit in 2020 by the 
spread of the Corona pandemic and the repeated lockdowns in 
most of the economies worldwide. 

The pandemic has resulted in huge deaths and infections 
and pushed millions around the world into poverty. According to 
World Bank estimates, the global economy contracted by 4.3% 
during 2020. 

In the Arab region, the World Bank estimated an economic 
contraction of 6.1% in total. While the recession varied among 
the Arab countries, they have all been affected by the 
repercussions of the pandemic in one way or another. In this 
context, the World Bank estimated that two-thirds of the Arab 
region’s countries lost more than ten years of growth due to the 
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pandemic and the drop-in oil prices, while a fifth of the region’s 
countries lost between five and nine years of growth. These 
figures indicate the extent of the economic losses suffered by 
the Arab region during one year of the spread of the pandemic 
and the loss of years of efforts to promote sustainable 
development. 

While hopes for a gradual return to normal life emerged with 
the adoption of a wide range of vaccines, and with the gradual 
lifting of lockdown measures, it is necessary to firstly launch a 
comprehensive assessment of the economic damages and 
losses, and then adopt the necessary economic and financial 
recovery measures, and set economic, financial, monetary, 
social and health policies on the international, regional and 
national levels. It is also necessary to stress the importance of 
cooperation between Arab countries in terms of adopting 
complementary policies because the expected recovery during 
the year 2021 is fragile and surrounded by considerable 
uncertainty. 

On the other hand, the United Nations had called on all 
governments to develop national strategies to follow up on the 
sustainable development goals, but also recognized the role of 
the private sector, ranging from small enterprises to 
multinational companies, in achieving these goals. Specifically, 
the financial sector is expected to play a key role in financing 
the 2030 Sustainable Development Agenda and the transition 
to a more resilient, inclusive, and green economy. The last 
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point, in particular, has become one of the priorities for 
decision-makers in the Arab region today. The TheCOVID-19 
crisis has demonstrated how environmental, social and 
governance factors can have a major influence on the economy 
and society. Accordingly, financial institutions and markets are 
expected to support the ongoing global structural transformation 
towards sustainable development by efficiently redirecting public 
and private resources towards more socially, environmentally, 
and economically sustainable activities. 

In this context, the Union of Arab Banks aims to hold a forum 
entitled: “Post-crisis recovery strategies: restoring sustainable 
development and debt sustainability” on June 24 and 25, 2021, 
to highlight the necessary policies and measures within the 
economic and financial recovery plans, give a push to the 
sustainable development, and compensate for losses the Arab 
region recorded. The forum also seeks to discuss prospects for 
Arab cooperation to accelerate recovery from the crisis and to 
put forward the possibility of adopting complementary plans at 
the Arab level. In addition, the conference will highlight the 2021 
G20summit priorities (People, Planet, and Prosperity), which will 
be held in Italy. 

TOPICS OF DISCUSSION 
•Prospects for Arab-European cooperation to mitigate the 

repercussions of the pandemic on the Arab economies. 
•The required non-traditional economic and financial recovery 
measures. 
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•The transition to a green economy, green finance, and 
encouraging green deposits. 

•The comprehensive digital transformation and its role in 
recovery. 
•How to compensate sustainable development losses. 
•The role of sustainable finance in achieving sustainable 
development and rebuilding the health economy in the Arab 
region. 
•The role of the Arab banking sector in the recovery measures, 
especially in focusing on financing development and reducing 
the income gap. 

•How the banking sector can play a more sustainable 
financing role. IABS 2021 242021يونيو 

 إيطاليا ,روما cavalieri hotel rome – Italy مكان
https://uabonline.org/ar/event/the-international-arab-banking-

summit-iabs-2021/ 
 
7 - REBUILDING CAPITAL AND LIQUIDITY 

BUFFERS 

On completion of this course, participants will be able to: 
1 . Understand different types of Capital buffers and Liquidity 

buffers requirements under Basel III. 
2 . Assess the importance of Capital and Liquidity buffers to 

preserve banks ‘lending activity and the stability of the banking 
sector. 

3 . Explain how supervisory authorities have used Capital 
and Liquidity buffers as a response to the covid-19 outbreak. 
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4 . Ensure adequate transition to rebuild capital buffers and 
to replenish liquidity buffers to maintain healthy financial position 
of banks. 

 المشاركون المستهدفون:
 •Risk officers 

 •Finance officers 
 •Internal Auditors 
 •External Auditors 
 •Bank Regulators   & Examiners 

PREREQUISITE KNOWLEDGE: 
In order to get maximum benefit from this course, Each 

participant should have fundamental level in subjects related to 
Capital and Capital Adequacy frameworks and Liquidity 
Coverage Ratio applications. 

MAIN TOPICS   & AGENDA: 
DAY 1 – 21 JUNE 

3:00 – 4:15 Capital Conservation buffer (CCoB): framework 
and dynamics 

4:15 – 4:30 Break 
4:30 – 6:00 Countercyclical Capital buffer (CoCB): 

framework and dynamics 
DAY 2 – 22 JUNE 

3:00 – 4:15 Other types of Capital buffers 
4:15 – 4:30 Break 
4:30 – 6:00 Interaction between capital buffers 

DAY 3 – 23 JUNE 
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3:00 – 4:15 Liquidity Coverage Ratio (LCR) 
4:15 – 4:30 Break 
4:30 – 6:00 Liquidity Coverage Ratio   & Liquidity buffer 

DAY 4 – 24 JUNE 
3:00 – 4:15 Relaxation of other prudential measures 
4:15 – 4:30 Break 

4:30 – 6:00 Rebuilding Capital buffers   & Replenishing 
Liquidity Buffers 

For more information and registration kindly send an email 
to: training@uabonline.org 

https://uabonline.org/ar/event/rebuilding-capital-and-
liquidity-buffers/ 

 
8 - 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 

https://www.fxstreet.com/author/anil-panchal
https://www.fxstreet.com/currencies/gbpusd
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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 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 

https://www.fxstreet.com/macroeconomics/events/brexit
https://www.fxstreet.com/technical-analysis/sentiment
https://www.fxstreet.com/macroeconomics/economic-indicator/nfp
https://www.fxstreet.com/macroeconomics/central-banks/fed
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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 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 

https://www.fxstreet.com/currencies/us-dollar-index
https://www.fxstreet.com/currencies/us-dollar-index
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OVERVIEW 
Today Daily 

Change % 
0.12% 

Today daily open 1.3836 
  
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 1.3859 
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LEVELS 
61.8% 

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 

 

9  - 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 

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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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 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 

https://www.fxstreet.com/macroeconomics/central-banks/fed
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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 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.  

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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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 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 
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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: 

 
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 

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://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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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 

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 

https://fred.stlouisfed.org/series/GFDEGDQ188S
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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 year, and these may send investors to the safety 
of the US dollar.  

The US and China are around 40% of the global economy: 
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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 2021.  

5) ECB action 
The European Central Bank cannot compete in influence 

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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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 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://tradingeconomics.com/euro-area/central-bank-balance-sheet
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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 االقتصادات العربية: -ثالثًا 
ارتكب ”.. حاكم لبنان“رجل أعمال عربي كبير يّدعي على  - 10

 جريمة دولية بحّق الشعب

 01/07/2021 :الخبير السوري ، األخبار 
تقّدم رجل األعمال طالل أبو غزالة بشكوى مباشرة ضد حاكم مصرف 

ن رياض سالمة أمام قاضي التحقيق األول في بيروت شربل أبو لبنا
سمرا، متهماً إياه بارتكاب جرائم عديدة، منها إصدار تعاميم وقرارات بهدف 
تغيير النظام االقتصادي الحّر وعرقلة تطبيق القوانين، بهدف إخفاء 

 إفالس المصارف اللبنانية
ضد حاكم مصرف قّرر رجل األعمال طالل أبو غزالة إعالن الحرب 

سوسيتيه »لبنان المركزي. االقتصادي األردني الذي احتجز مصرف 
مليون دوالر من أمواله مع فوائدها ورفض أن ُيحّولها له  40« جنرال

مكتفيًا بإعطائه شيكات مصرفية ال قيمة لها خارج لبنان، أقام دعوى 
ي جديدة عبر وكيله المحامي فيليب معلوف ضد رياض سالمة، أمام قاض

قيام سالمة بإصدار »التحقيق األول في اإلنابة شربل أبو سمرا، من جّراء 
تعاميم وقرارات تهدف إلى تعديل النظام االقتصادي الحر المنصوص 

واعتبر أبو غزالة أن «. عنه في مقدمة الدستور، واستبداله باقتصاد موّجه
يق البنود ُيريد من هذه التعاميم عرقلة تطبيق القوانين ومنع تطب»سالمة 

التعاقدية الُملِزمة بهدف إسدال ستارة وهمية ُتخفي حالة اإلفالس التي 
تعيشها معظم المصارف في لبنان. فالمودع ُيريد ماله الذي وضعه في 
المصرف، وطالما أّن المصرف ال يدفع، سواء بالتواطؤ مع مصرف لبنان 

ن شروط اإلفالس أو بقرار منفرد، وبما أّن التوقف عن الدفع يعتبر شرطاً م
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وجاء «. الذي بات متحققًا، فذلك يعني أّن المصارف ُمفلسة ويجب إقفالها
تواطؤًا مفضوحًا مع المصارف »في متن الدعوى أّن قرارات سالمة تشّكل 

 .«لالستيالء على أموال المودعين
سالمة ارتكب جريمة دولية بحّق اللبنانيين تهّدد االستقرار االقتصادي 

 واالجتماعي
مع سالمة « التواطؤ القضائي»لالفت في الشكوى بروز نوع من ا

لمنع غير المقتدرين من االدعاء عليه. فقد جرت العادة على وجود نوع 
من الكفالة المعنوية ورسم مالي ُيحدده قاضي التحقيق يراوح عادة بين 

ماليين كحد أقصى. وبما أّن المدعي أجنبي، فإّن ذلك  10مليون ليرة و
مليون ليرة. إال أّن المفاجأة  ١٥الرسم المحدد قد يصل إلى  يعني أنّ 

مليون ليرة بدل رسوم الدعوى، إذ  ١٨٠كانت طلب قاضي التحقيق مبلغ 
مليونًا بدل كفالة  ٩٠مليون ليرة بدل رسم قضائي، و ٩٠ُرِفَع السعر إلى 

أجنبي للسماح له بإقامة دعوى. وقد قرر أبو غزالة دفعها مع أنها غير 
 .ةمبرر 

وبالعودة إلى متن الشكوى، استفاض أبو غزالة في شرح تجاوزات 
سالمة المالحق جزائياً في بلدان عديدة كسويسرا وفرنسا وبريطانيا، ليطلب 

من قانون أصول المحاكمات  ١١١من قاضي التحقيق تطبيق نّص المادة 
منع الحاكم من مزاولة عمله كتدبير وقائي، »الجزائية التي تنّص على 

لظّن به بالجرائم المدعى عليه بها قبل إحالته للمحاكمة، وتحديد بدل وا
عطل وضرر بمبلغ قدره مليون دوالر أميركي يتعّهد أبو غزالة بتحويله 
لمساعدة الطالب اللبنانيين الموجودين خارج لبنان والمحرومين من 

« األخبار»وعلمت «. إمكانية تحويل األموال إليهم بسبب الحاكم وشركائه
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أن أبو غزالة في صدد التقدم بشكاوى ومراجعات أمام المحاكم الدولية 
التي ُتعنى باألمن االقتصادي واالجتماعي العالمي وبحقوق اإلنسان، 
لكون الجريمة المرتكبة بحّق اللبنانيين والمودعين كافة من قبل حاكمية 

الجريمة الدولية بحق االستقرار االقتصادي »مصرف لبنان ترقى إلى 
 http://syrianexpert.net/?p=58601  األخبار  «..االجتماعيو 

 
.. سيناريوهان ومسار يحدده 2021االقتصاد العربي في  - 11

 ""الفيروس

  - 2020ديسمبر  l 30أبوظبي  –سكاي نيوز عربية 

 ؟2021ماذا ينتظرنا في  
: 2021سيناريوهان اقتصاديان تواجههما المنطقة العربية خالل عام 

 ا متفائل، واآلخر يميل إلى التشاؤمأحدهم
يتوقع السيناريو المتفائل، وفقا لتقرير للجنة األمم المتحدة االقتصادية 

، تحقيق معدل نمو يصل إلى ثالثة "إلسكواا" واالجتماعية لغرب آسيا
 .ونصف في المئة بالعام الجديد

لن  2021في  معدالت النمو أما في السيناريو األقل تفاؤال فإن
 .في المئة 2.8تتجاوز 

 ،وباء كورونا وسيتحدد المسار بناًء على قدرة البلدان على مواجهة
 .دوالر دوالر 140ما يقارب  2020الذي بسببه خسرت المنطقة في عام 

، وفق اإلسكوا، تحدّيات اجتماعّية المنطقة العربّية وتشمل األزمة في
في المئة،  32الذي قد تصل نسبته العام المقبل إلى  الفقر كبرى، مثل

، التي توقع تقرير البطالة ذلك هناك تحديوك .مليون فرد 116ليشمل 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7&contentId=1403752
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7&contentId=1403752
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7&contentId=1403752
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88&contentId=1403752
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1+%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7&contentId=1403752
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9&contentId=1403752
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1&contentId=1403752
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9&contentId=1403752


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

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

 ــ 40ــ 

 .في المئة 12.5"اإلسكوا" ارتفاع نسبتها في المنطقة العربية إلى 
بين الجنسين بمختلف  عدم المساواة  يضاف إلى كل ذلك استمرار

أوجهه، إذ يوضح التقرير أن المنطقة ال تزال تسّجل فجوة بين الجنسين 
لكن السيناريو المتفائل يشير  .في المئة، وهي األعلى في العالم 40 بنسبة

ذات الدخل المتوسط ستحقق  البلدان العربية في المقابل، إلى أن مجموعة
 .في المئة 5أعلى معدالت نمو في المنطقة بنسبة 

بينما ستبلغ معدالت النمو في المنطقة في الدول ذات الدخل المتوسط 
 .في المئة فقط، وفق السيناريو األقل تفاؤال 4.1

في  الديون  وركز تقرير "اإلسكوا" هذه السنة كذلك على مسألة
المنطقة، والتي تضاعف حجمها خالل العقد األخير لتصل إلى ما يقارب 

 .مليار دوالر في البلدان العربية غير المتأثرة بالنزاعات 200ترليون و
في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي  80قد بلغت الديون أكثر من و 

 .في البلدان العربية متوسطة الدخل
ويرجع هذا الوضع الخطير باألساس، وفق تقرير اإلسكوا، إلى  

 .استمرار أغلب البلدان العربية في تمويل إنفاقها الحكومي عبر االقتراض
https://www.skynewsarabia.com/business/1403752-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-2021-

%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%8
6-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-

%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3 

 
..  2020تريليون دوالر حجم االقتصاد العربي في  2.39 - 12

 % 29.3صدارة سعودية بحصة 

 2021يونيو  8الثالثاء  إكرامي عبدهللا من الرياض  

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B9%D8%AF%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9&contentId=1403752
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&contentId=1403752
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86&contentId=1403752
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بلغ الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للدول العربية خالل 

في المائة من  2.83تريليون دوالر )يمثل  2.39العام الماضي نحو 
تريليون ريال"  2.63مليار دوالر " 700.1قتصاد العالمي(، منها اال

 للسعودية.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "االقتصادية"، استند إلى بيانات 
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صندوق النقد الدولي وهيئات اإلحصاء العربية، تبلغ حصة السعودية من 
 ربي.في المائة كأكبر اقتصاد ع 29.3نحو  2020االقتصاد العربي في 

دولة عربية، فيما ال تتوافر بيانات ثالث دول هي  19ويشمل التقرير 
 سوريا وفلسطين وجيبوتي.

على ثامن أكبر اقتصاد  2020ويتفوق حجم االقتصاد العربي في 
تريليون  1.88في العالم وهو االقتصاد اإليطالي البالغ ناتجه المحلي 

العالم وهو االقتصاد دوالر، فيما يأتي أقل من سابع أكبر اقتصاد في 
 تريليون دوالر. 2.6الفرنسي البالغ ناتجه 

يعني ذلك أنه في حال مقارنة االقتصاد العربي بأكبر االقتصادات 
 العالمية سيأتي في المركز الثامن عالميا خلف فرنسا.

في المائة من االقتصاد العربي  59.3واستحوذت ثالث دول على 
في  29.3مليار دوالر ) 700.1ي وهي السعودية بناتج محل 2020في 

مليار دوالر  361.9المائة(، ومصر ثاني أكبر اقتصاد عربي بناتج 
في المائة من اإلجمالي(، واإلمارات ثالث أكبر اقتصاد عربي  15.1)

 في المائة من اإلجمالي(. 14.8مليار دوالر ) 354.3بناتج 
ارات، كما شكل االقتصاد الخليجي بدوله الست )السعودية، اإلم

في المائة من االقتصاد  58.8الكويت، ُعمان، قطر، والبحرين( نحو 
 1.41، حيث بلغ الناتج المحلي لدول الخليج نحو 2020العربي في 

 تريليون دوالر.
وعن ترتيب الدول العربية من حيث الناتج المحلي باألسعار الجارية خالل 

رابع أكبر ، جاءت العراق خلف السعودية ومصر واإلمارات، ك2020
في المائة  7.2مليار دوالر، يشكل  172.1اقتصاد عربي بناتج محلي 
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 من الناتج المحلي للدول العربية مجتمعة.
مليار دوالر، يمثل  146.1خامسا، حلت قطر بناتج محلي قيمته 

في المائة من الناتج المحلي للدول العربية، ثم الجزائر بناتج محلي  6.1
في المائة من الناتج المحلي للدول  6ر، يمثل مليار دوال 144.3قيمته 

مليار  113.6في المركز السابع جاءت المغرب بناتج محلي   العربية.
في المائة من االقتصاد العربي، ثم الكويت ثامنا بناتج  4.8دوالر، يشكل 

في المائة من الناتج المحلي  4.5مليار دوالر، يشكل  107.9محلي قدره 
الترتيب التاسع، حلت سلطنة عمان بناتج محلي قيمته  وفي للعالم العربي.

في المائة من الناتج المحلي العربي،  2.6مليار دوالر، يشكل  63.2
في المائة  1.8مليار دوالر، يمثل  43.5عاشرا األردن بناتج محلي قيمته 

 من االقتصاد العربي.
ن في المائة(، والسودا 1.7مليار دوالر ) 39.6خلفهم تونس بناتج 

مليار  33.9في المائة(، والبحرين بناتج  1.44مليار دوالر ) 34.4بناتج 
في  0.9مليار دوالر ) 21.8في المائة(، وليبيا بناتج  1.42دوالر )
 المائة(.

في  0.84مليار دوالر ) 20.1جاءت اليمن بناتج  15في المرتبة الي
وموريتانيا في المائة(،  0.8مليار دوالر ) 19.1المائة(، ولبنان بناتج 

 في المائة(. 0.3مليار دوالر ) 8.2بناتج 
في  0.2مليار دوالر ) 4.9وسجلت الصومال ناتجا محليا قدره 

في المائة من  0.1مليار دوالر ) 1.2المائة(، وأخيرا جزر القمر بناتج 
 (. وحدة التقارير االقتصادية2020الناتج المحلي العربي في 

https://www.aleqt.com/2021/06/08/article_2108306.html 
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تطورات اإلقتصاد العربي: تأثيرات كبيرة لتراجع أسعار  - 13

 النفط

 421العدد ، الدراسات واالبحاث والتقارير
دعت دراسة أعّدتها إدارة الدراسات والبحوث في األمانة العامة إلتحاد 

لحد المصارف العربية الدول العربية الخليجية إلى االستمرار في سياسة ا
من اعتمادها على النفط وإلى وضع نموذج جديد للنمو بقيادة القطاع 
الخاص لمواجهة نتائج انخفاض أسعار النفط. وتوقعت الدراسة تحت 

« تطورات اإلقتصاد العربي: تأثيرات كبيرة لتراجع أسعار النفط» عنوان 
 2015أن ينخفض الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية في نهاية العام 

، مع تراجع في النمو نتيجة أسباب وعوامل عدة أبرزها 2016وفي العام 
 استمرار انخفاض تلك األسعار للنفط. وفي ما يلي نص الدراسة:

 تطورات اإلقتصاد العربية
بلغ حجم الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي لمجمل الدول العربية حوالي 

ار دوالر في نهاية ملي 2,787و 2013مليار دوالر بنهاية العام  2,760
مليار دوالر  2,417، ومن المتوقع أن ينخفض إلى حوالي 2014سنة 

، حسب تقديرات 2016مليار دوالرعام  2,500و 2015في نهاية العام 
. وشكل 2015صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر/تشرين األول 

قتصاد % من حجم اإل3.7نسبة  2014اقتصاد الدول العربية بنهاية العام 
 % من حجم اقتصاد الدول النامية والصاعدة.9.4العالمي و

تراجعاً في النمو  2014وهكذا، فقد شهد اإلقتصاد العربي خالل العام 
الحقيقي، تجّلى بإنخفاض متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 

% 1%. ومن المرتقب أن تسجل المنطقة العربية متوسط نمو حوالي 1.3
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ذلك نتيجة لعدة عوامل أبرزها إنخفاض أسعار النفط  . وجاء2015عام 
وبالتالي إيرادات الطاقة في الدول المصدرة للنفط، واإلضطرابات السياسية 
واإلجتماعية المستمرة في المنطقة. وتستمر المنطقة العربية بتسجيل نمو 
منخفض نتيجة الضغوط التي يتعرض لها عدد من اإلقتصادات العربية 

ا واليمن والعراق، إضافة إلى تداعيات األزمة السورية على كسوريا وليبي
الدول المجاورة، خصوصًا لبنان واألردن، والتي تعيق حركة التجارة 
واإلستثمار والسياحة وبالتالي النشاط اإلقتصادي. وبسبب إنخفاض أسعار 

 2014النفط، أعاد صندوق النقد الدولي النظر في أكتوبر/تشرين األول 
 2015ومؤخرًا في أكتوبر/تشرين األول  2015نيسان/أبريل  ومن ثم في

، والتي تستند 2014في تقديراته وتوقعاته التي نشرها في نيسان/أبريل 
تطور  1دوالر للبرميل. ُيظهر الجدول  100إلى أسعار نفط بحدود 

، ويبّين التفاوت 2013المؤشرات اإلقتصادية للمنطقة العربية منذ العام 
وأكتوبر/تشرين  2014دوق النقد الدولي بين نيسان/أبريل في توقعات صن

 .2015األول 
 التطورات اإلقتصادية في الدول العربية المصدرة للنفط

أدى اإلنخفاض الحاد في أسعار النفط إلى تراجع متوسط معدل النمو 
% 4.0اإلقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط )باستثناء ليبيا( من 

% 2.9، ومن المتوقع ان يرتفع إلى 2014% عام 2.7إلى  2013عام 
مع استمرار التباين في وتيرة النمو  2016% عام 3.7و 2015عام 

المجموعة. وتجدر اإلشارة إلى أن القطاعات غير النفطية المحققة داخل 
كانت المحرك الرئيسي للنمو، باإلضافة إلى استمرار اإلنفاق العام 
المرتفع، واإلئتمان المصرفي القوي للقطاع الخاص، خصوصًا في دول 
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مجلس التعاون الخليجي. وأّدت سياسة التوسع المالي والنقدي المعتمدة 
اون الخليجي إلى دعم النشاط اإلقتصادي والطلب في دول مجلس التع

نمو الناتج  2المحلي بالرغم من انخفاض أسعار النفط. يظهر الجدول رقم 
المحلي اإلجمالي الحقيقي في الدول العربية المصدرة للنفط باإلضافة إلى 

وأكتوبر/تشرين  2014إنخفاض توقعات النمو بين بيانات نيسان/أبريل 
 .2015األول 

حجم الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي لمجمل الدول العربية بلغ 
مليار دوالر  2,118، و2013مليار دوالر عام  2,127المصدرة للنفط 
مليار دوالر  1,747، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 2014في نهاية عام 

، بحسب تقديرات 2016مليار دوالر عام  1,804و 2015في العام 
. بلغ حجم  2015درة في أكتوبر/تشرين األولصندوق النقد الدولي الصا

الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي لدول مجلس التعاون الخليجي حوالي 
مليار في نهاية عام  1,640، و2013مليار دوالر بنهاية العام  1,619
مليار دوالر في العام  1,378، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 2014
وانخفض هذا الناتج في العراق  .2016مليار دوالر عام  1,413و 2015

، 2014مليار دوالر عام  224إلى  2013مليار دوالر عام  233من 
مليار دوالر  176و 2015مليار دوالر عام  165ومن المتوقع أن يبلغ 

 . وفي الجزائر، بلغ حجم الناتج المحلي اإلجمالي2016عام 
 مليار دوالر عام 214، و2013مليار دوالر عام  210اإلسمي 

 2015مليار دوالر عام  175، ومن المرتقب أن ينخفض إلى 2014
. أما في ليبيا، فانخفض 2016مليار دوالر عام  182ليعود ويرتفع إلى 

، 2014مليار دوالر في العام  41إلى 2013مليار دوالر عام  66من 
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ليعود ويرتفع  2015مليار دوالرعام  30ومن المتوقع أن ينخفض إلى 
 .2016والر عام مليار د 32إلى 

% 2.5بلغ متوسط معدل التضخم في الدول العربية المصدرة للنفط 
 2015% عام 3.0، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2014و 2013عامي 

مع تباين اتجاهات تطور األسعار المحلية داخل  2016% عام 3.5و
دول المجموعة. ففي دول مجلس التعاون الخليجي، انخفضت نسبة 

، ومن 2014% عام 2.4إلى  2013% عام 2.5لي التضخم من حوا
بفضل تزايد قوة  2015% خالل عام 2.2المتوقع أن تنخفض إلى 

% 2.5عمالتها المرتبطة بالدوالر الذي ارتفعت قيمته، لتعود وترتفع إلى 
 2013% عام 1.9. وفي العراق، ارتفع معدل التضخم من 2016عام 
 2015% خالل عام 1.9غ ، ومن المتوقع أن يبل2014% عام 2.2إلى 

% 3.3. وفي الجزائر، انخفض معدل التضخم من 2016% عام 3.0و
% 4.2ومن المتوقع أن يرتفع إلى  2014% عام 2.9إلى  2013عام 
% عام 2.6. أما في ليبيا، فارتفع من 2016% عام 4.1و 2015عام 

% عام 8.0، ومن المتوقع أن يبلغ 2014% عام 2.8إلى  2013
، في ظل عدم اإلستقرار السياسي، وانخفاض 2016ام % ع9.2و 2015

% من قيمته مقابل الدوالر منذ يناير/كانون 35قيمة الدينار الليبي بنحو 
، وارتفاع األسعار، واستنزاف االحتياطيات األجنبية بوتيرة 2011الثاني 

 ُمتسارعة.
كما تجدر اإلشارة إلى انخفاض احتياطيات ليبيا من النقد األجنبي 

مليار دوالر خالل  70إلى  2013مليارات دوالر خالل عام  105من 
مليار  45، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 2015النصف األول من العام 
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دوالر بنهاية العام نتيجة لتراجع اإليرادات النفطية بسبب انخفاض أسعار 
% من القدرة اإلنتاجية 21النفط، وتراجع إنتاج النفط الليبي بنسبة 

مليار دوالر شهريًا(، 1.6ة للبالد، وتغطية نفقات الرواتب )والتصديري
 ودعم الخبز.

، سجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضًا 2014في العام 
في دول مجلس التعاون الخليجي وعجزًا في الدول العربية األخرى 
المصدرة للنفط )العراق وليبيا والجزائر(. إال أن هذا الفائض في الحساب 

 ري الجا
مليار  362لمجموعة الدول العربية المصدرة للنفط قد إنخفض من 

، ومن المتوقع أن 2014مليار دوالر عام  214إلى  2013دوالر عام 
 100و 2015مليار دوالر في نهاية العام  74يتحول إلى عجز قدره 

، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة 2016مليار دوالر عام 
. وفي ظل فرضيات أسعار النفط الحالية،  2015ن األولفي أكتوبر/تشري

توقع صندوق النقد الدولي تراجع اإليرادات النفطية المتوقعة في العام 
% من الناتج المحلي اإلجمالي( 21مليار دوالر ) 287بحوالي  2015

في دول مجلس التعاون الخليجي حيث انخفض فائض الحساب الجاري 
% من الناتج 20.5) 2013مليار دوالر عام  349لميزان المدفوعات من 

% من 14.4) 2014مليار دوالر عام  243المحلي اإلجمالي( إلى 
مليارات  3الناتج المحلي اإلجمالي(، ومن المتوقع أن يسجل عجزًا قدره 

% من 4.9% و1.3) 2016مليار دوالر عام  36و 2015دوالر عام 
 الناتج المحلي اإلجمالي، على التوالي(.

ساهمت عدة عوامل في تراجع فوائض المالية العامة في الدول  كما
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العربية المصدرة للنفط في السنوات القليلة الماضية، ومنها تناقص 
اإليرادات النفطية نتيجة اإلنخفاض الحاد في أسعار النفط واستمرار 
اإلنفاق الحكومي الكبير، بما في ذلك اإلنفاق على األجور ودعم قطاع 

دول المصدرة للنفط التي سجلت عجزاً في الموازنة العامة خالل الطاقة. وال
هي البحرين، ُعمان، السعودية، العراق، الجزائر، وليبيا.  2014عام 

وبإستثناء الكويت وقطر، من المتوقع أن تسجل جميع الدول العربية 
% 5.5يتراوح بين  2015المصدرة للنفط عجزًا في الميزانية العامة عام 

% في 79.1المحلي اإلجمالي في اإلمارات العربية المتحدة و من الناتج
ليبيا. ويتوقع أن يتحول الفائض المالي الذي حققته دول مجلس التعاون 

% من الناتج المحلي اإلجمالي، إلى 6.6، والبالغ 2013الخليجي عام 
% 16.8و 2015% من الناتج المحلي اإلجمالي عام 18.8عجز قدره 

لتوقعات إلى تحّول مجموع الفوائض في دول مجلس . وتشير ا2016عام 
إلى عجز قدره  2014مليار دوالر في العام  76التعاون الخليجي البالغ 

نتيجة االرتفاع الملحوظ لإلنفاق العام خالل  2015مليارًا في العام  113
 السنوات األخيرة تزامنًا مع اإلنخفاض الحاد في أسعار النفط.

دى العديد من الدول العربية المصدرة للنفط، من جهة أخرى، تتوافر ل
خصوصًا دول مجلس التعاون الخليجي، هوامش وقائية كبيرة في شكل 
إحتياطات أجنبية، تسمح لها بتجنب تخفيضات حادة في اإلنفاق الحكومي 

 وتقلل من التأثيرات على اإلستقرار المالي.
رفي في وبالنسبة لتأثير إنخفاض أسعار النفط على القطاع المص

الدول العربية المصدرة للنفط، فقد رّجح صندوق النقد الدولي أن يكون 
بسيطًا على المدى القصير والمتوسط، لكن إذا استمرت أسعار النفط 
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باإلنخفاض على المدى الطويل، فقد يؤثر هذا على النشاط اإلقتصادي 
ويضعف جودة األصول ومستويات السيولة والربحية. لكن القطاعات 

صرفية في دول مجلس التعاون الخليجي ستظل محتفظة بصالبتها الم
نتيجة احتفاظها بمستويات عالية من رأس المال الوقائي ونسب منخفضة 

 من الديون المتعثرة.
 التطورات اإلقتصادية في الدول العربية المستوردة للنفط

ال يزال النمو اإلقتصادي في الدول العربية المستوردة للنفط بطيئًا، 
. وقد إستند هذا النمو إلى  2014% عام3.0و 2012% عام 2.7فبلغ 

الطلب المحلي واإلستهالك المرتكز على تحويالت العاملين في الخارج، 
ودعم السلع، واإلنفاق الكبير على أجور القطاع العام، والمكاسب المحققة 
من إنخفاض أسعار النفط المتمثلة بانخفاض تكلفة الواردات النفطية 

اجع فواتير دعم أسعار الطاقة. وقد يؤدي ارتفاع الدخل المتاح وتر 
وانخفاض تكاليف اإلنتاج إلى نمو الطلب المحلي، لذا من المتوقع أن 

. 2016% عام 4.3و 2015% عام 3.1تشهد هذه الدول معدل نمو 
ويعّد كل من إستمرار حالة عدم اليقين، واألوضاع األمنية واإلجتماعية 

ت السياسية، والمشكالت الهيكلية المزمنة من أبرز الصعبة، والتحوال
وتسجل الدول  العوامل التي تعيق النشاط اإلقتصادي في هذه الدول.

العربية المستوردة للنفط معدالت بطالة مرتفعة، حيث تشير البيانات 
% في 57.7بلغت حوالي  2014المتوفرة أن نسبة البطالة في العام 

% في 13.6% في تونس، 15.3% في فلسطين، 26.5سوريا، 
% في 9.9% في االردن، و12.3% في مصر، 13.4السودان، 

 المغرب.
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ومن أبرز التطورات اإليجابية بدء تعافي اإلقتصاد المصري بعد سلسلة 
من اإلصالحات السياسية واإلقتصادية التي ساعدت على إعادة الثقة 

 2013% عام 2.1وانتعاش النمو. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة النمو من 
بفضل زيادة اإلستثمارات وعائدات السياحة  2015% عام 4.2إلى 

وتحويالت المغتربين. وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة معدل النمو 
% خالل السنوات الخمس القادمة بالتوازي مع خفض معدل البطالة 6الى 
%. والمحور األول في خطة التنمية اإلقتصادية هو استعادة 10إلى 

استقرار االقتصاد الكلي للدولة، واستعادة التوازن المالي من خالل خفض 
عجز الموازنة العامة، وترشيد دعم الوقود. ومن المتوقع، في ضوء 
انخفاض أسعار النفط، أن ينخفض اإلنفاق على دعم الطاقة بحوالي 

، األمر الذي يساعد الحكومة 2014/2015% في السنة المالية 25
نامجها الرامي إلى خفض دعم الوقود تدريجيًا خالل المصرية في بر 

 .2019السنوات الخمس القادمة، تمهيدًا إللغائه بحلول العام 
بلغ حجم الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي لمجمل الدول العربية المستوردة 

مليار دوالر في نهاية  668و 2013مليار دوالر عام  633للنفط حوالي
مليار دوالر في  680أن يرتفع إلى حوالي ، ومن المتوقع 2014عام 
. كما من المرتقب أن يرتفع حجم الناتج المحلي اإلجمالي 2015العام 

في كل من لبنان واألردن  2015اإلسمي )بالدوالر األميركي( خالل عام 
 وجيبوتي والسودان، وأن ينخفض في موريتانيا والمغرب وتونس واليمن.

دول العربية المستوردة للنفط حوالي وبلغ متوسط معدل التضخم في ال
% 7.5ومن المتوقع أن يبلغ  2014% عام 7.3و 2013% عام 8.0
بسبب انخفاض أسعار النفط والسلع  2016% عام 5.5و 2015عام 
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الغذائية وتشديد السياسة النقدية في بعض الدول أو نتيجة استفادة بعض 
فاع قيمة الدوالر مقابل الدول األخرى التي ترتبط عمالتها بالدوالر من ارت

% 6.9العمالت الرئيسية األخرى. في مصر، ارتفع معدل التضخم من 
% 11.0، ومن المتوقع أن يبلغ 2014% عام 10.1إلى  2013عام 

( نتيجة زيادة أسعار السلع الغذائية والنقل 2015خالل العام الجاري )
ى سعر للطاقة، والضغوط المستمرة عل. بسبب انخفاض الدعم الحكومي

صرف الجنيه المصري نتيجة تراجع احتياطي النقد االجنبي. وتجدر 
اإلشارة إلى تراجع معدالت التضخم في كل من األردن ولبنان وفلسطين 
والسودان، مقابل ظهور ضغوط تضخمية في اليمن ناجمة عن صدمات 

 جانب العرض نتيجة األوضاع الداخلية والتوترات السياسية الراهنة.
 2013شارة إلى أن األسعار في السودان قفزت عامي وتجدر اإل

نتيجة الرتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات، خصوصًا بعد  2014و
% من إنتاج 75، وبالتالي خسارة 2011انفصال جنوب السودان في 

 النفط، وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.
ًا في الحساب كما تسجل الدول العربية المستوردة للنفط عجزًا مستمر 

)وهو ما يساوي  2013مليار دوالر عام  45الجاري بلغ مجموعه حوالي 
 37% من الناتج المحلي اإلجمالي لهذه الدول( وانخفض إلى حوالي 15

مليار دوالر  33، ومن المتوقع أن ينخفض إلى نحو 2014مليار عام 
% من الناتج المحلي اإلجمالي(. وأدى 14.5) 2016و 2015عامي 

فاض فواتير استيراد الطاقة نتيجة إنخفاض أسعار النفط إلى تراجع انخ
)كمجمل تكلفة وكنسبة من  2014عجز الحسابات الجارية خالل العام 

الناتج المحلي اإلجمالي( في بعض الدول العربية المستوردة للنفط أبرزها 
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، من 2015مصر، واألردن، ولبنان، والسودان، والمغرب. وفي العام 
أن يتراجع العجز في الحساب الجاري في كل من لبنان،  المرتقب

وموريتانيا، والمغرب، والسودان، وتونس. وتسجل فلسطين وموريتانيا 
 وجيبوتي ولبنان العجز األكبر كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي.

كما أدى انخفاض أسعار النفط إلى تحقيق مكاسب على مستوى 
العربية المصدرة للنفط من خالل انخفاض الموازنة العامة في معظم الدول 

فواتير الواردات النفطية وفواتير دعم الطاقة )التي تصل في بعضها إلى 
% من الناتج المحلي اإلجمالي(. وفي هذا السياق، تشير تقديرات 10

حول تراجع تكلفة إستيراد النفط في لبنان إلى أن الفاتورة النفطية التي 
مليارات  7ن الناتج المحلي، أي حوالي % م15-%14كانت تراوح بين 

%. 9-%8إلى  2014دوالر في السنوات الماضية، انخفضت في العام 
كما شهد لبنان األثر األكبر لتراجع أسعار النفط بحيث تراجعت أسعار 

 .2014% في العام 30النفط بالتجزئة بنسبة 
، انخفض العجز في الموازنة العامة في كل من 2014وخالل العام 

مصر، واألردن، ولبنان، والمغرب، والسودان، وتونس، واليمن. ومن 
 2015المتوقع أن يشهد هذا العجز المزيد من اإلنخفاض خالل العام 

في مصر، واألردن، وموريتانيا، والمغرب. لكن متوسط عجز المالية 
% من الناتج 6.6العامة في الدول العربية المستوردة للنفط البالغ حوالي 

اإلجمالي لهذه المجموعة لم ولن يشهد إنخفاضًا ملحوظًا بالرغم المحلي 
من انخفاض أسعار النفط. ويبقى الدين العام مرتفعًا في الدول العربية 
المستوردة للنفط خصوصًا في لبنان واألردن بسبب األوضاع االقتصادية 

حين والمالية الصعبة التي تعاني منها البالد والتي تزيد حّدتها أزمة الناز 
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 السوريين.
، 2016و 2015يبقى أداء اإلقتصادات العربية خالل عامي :  خاتمة

سواء مصدرة أو مستوردة للنفط، مرتبطًا بأسعار النفط العالمية نتيجة 
% من الطلب الكلي 53مساهمة الصادرات العربية اإلجمالية بنحو 

جمالي % من إ68وارتفاع األهمية النسبية لإليرادات النفطية إلى حوالي 
اإليرادات العامة للدول العربية. لذلك، يتوجب على الدول العربية المصدرة 
للنفط االستمرار في سياسة الحد من اعتمادها على النفط ووضع نموذج 
جديد للنمو، بقيادة القطاع الخاص، يقوم على تنّوع النشاط اإلقتصادي 

ماراتية بتحرير ومصادر الدخل القومي. وتجدر اإلشارة إلى أن الخطوة اإل
أسعار الوقود وربطها بأسعار السوق العالمية، ستخفف من أثر تذبذب 

مليارات دوالر  3أسعار النفط على الموازنة العامة )حيث توّفر حوالي 
سنويًا(، وسيكون لها أثر إيجابي على التصنيف االئتماني لإلمارات. أما 

وري ضبط أوضاع بالنسبة للدول العربية المستوردة للنفط، فمن الضر 
ماليتها العامة، وزيادة اإلئتمان المصرفي للقطاع الخاص، والعمل على 
رفع مستوى التنافسية، وخلق فرص عمل. كما يتوّجب على هذه الدول 
اإلستفادة من تراجع أسعار النفط وانخفاض فواتير الواردات النفطية 

و، أي في لتقليص الدين العام ولالستثمار في القطاعات المعززة للنم
إتحاد المصارف العربية، إدارة  مجاالت الصحة والتعليم والبنية التحتية.

 الدراسات والبحوث
https://uabonline.org/ar/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-

%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9/ 
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 االقتصاد السوري:   -رابعاً 

ترتيبات مكثفة لتمكين هيئة االستثمار من مواكبة األفق  - 14
 االقتصادي الجديد

 نهى علي –الثورة  
لهيئة ” البيت الداخلي” شرعت وزارة االقتصاد والتجارة بترتيب 

ورية، التي آلت تبعيتها للوزارة بموجب قانون االستثمار االستثمار الس
، وبدأت الوزارة سلسلة تحضيرات لبلورة 2021للعام  18الجديد رقم 

التوجهات المدروسة نحو أفق استثماري يلبي تطلعات الدولة نحو تمكين 
الرساميل باتجاهات تنموية حقيقية، و تعزيز االستفادة من الميزات النسبية 

 .لالقتصاد السوري  والمطلقة
وتركز التوجهات الجديدة على ربط سياسات إحالل بدائل المستوردات 

االقتصاد ” بالنهج الجديد للهيئة، إضافة إلى السعي لتجاوز إشكالية 
والصادرات الخامية غير المصنعة أو نصف المصنعة، التي ينظر ” الخام

االقتصاد السوري، إليها الخبراء كإحدى أكبر المشكالت التي يعاني منها 
لجهة حجم وقيم العائدات التصديرية، إذ بات من الملح تعزيز القيم 
المضافة الحقيقية على مستوى بنية المشروعات االستثمارية، والسيما في 

 .متعلقات اإلنتاج الزراعي والقطاع األهم في البالد
وأصدر رئيس مجلس الوزراء أمس، تشكيلة مجلس اإلدارة الجديد 

برئاسة وزير االقتصاد، وحضور جيد لممثلي قطاع األعمال من  للهيئة
مختلف االختصاصات واالتجاهات االستثمارية صناعية وزراعية 

 .وسياحية وتجارية
ويتفاءل متابعون بالنتائج التي ستفضي إليها الترتيبات الجديدة للبيئة 
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محفزة االستثمارية في سورية، و أن البالد ستشهد تدفقات رأسمالية جيدة 
بالبيئة الجاذبة، بمجرد زوال الظرف الراهن وحصول انفراجات حقيقية 

 .على مستوى العالقة مع الخارج وظروف الحرب والحصار
وكانت هيئة االستثمار قد أعلنت سابقًا عن نتائج ما يشبه استطالع 
النّيات االستثمارية أجرته عبر استمارة نظمتها بعناية ووزعتها على عينة 

 .تثمرين المحليين والوافدينمن المس
وكشفت النتائج التي أفضت إليها االستمارات، أن ثمة تسع رغبات 
استثمارية تستحوذ على اتجاهات رأس المال للمرحلة القادمة ، يتصدرها 
مشروعان لهما عالقة بالتقنية والتكنولوجيا كالمشروع المقدم من قبل 

التصاالت، بغية إنشاء المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات وا UCG شركة
 منظومة موحدة لمعالجة البيانات محليًا بمعايير عالمية، ومشروع شركة

BTCL S.A.R.L  المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 .(IT) إلنشاء وتشغيل مركز خدمات ومعطيات

اللبنانية للهندسة والمقاوالت مجموعة مشاريع  DELTA وتقدم شركة
شييد، حيث عبرت الشركة عن رغبتها في المساهمة تختص بالبناء والت

بإعادة إعمار البنية التحتية بمشاريع إلقامة طرق وجسور للمناطق 
المتضررة، كما قدمت شركة الكوترا للتعهدات والتجارة مشاريع للبناء 
والتشييد، وقدمت أيضاً مجموعة أريزونا الدولية مشاريع لصناعة الجيبسين 

لالستشارات الهندسية  (ECE) ينما قدمت شركةبورد عالي الجودة، ب
 .مشاريع في النقل والنفط والطاقة المتجددة

المتخصصة باآلليات الثقيلة عبرت عن  GSY Group أما شركة
رغبتها بإقامة مشاريع لتصنيع قطع تبديل لآلليات الثقيلة، كما قدمت 
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قامة مشاريع شركة عواد اللبنانية لألدوات والتجهيزات الطبية اقتراحًا إل
لصناعة كراسي وأدوات عيادات األسنان، كما طلب المستثمر رامز طعمة 

 .قبول مشروعه إلنشاء مؤسسة مالية لتمويل المشاريع االستثمارية
يضاف إلى ما سبق تقديم عدد من الشركات طلبات خطية كشركة 
ماروكلين اللبنانية )لصناعة األخشاب والمفروشات(، التي بينت رغبتها 

بتكلفة تقديرية  (M.D.F)الستثمار في مجال صناعة الخشب المضغوطبا
مليون دوالر(، ومشروع صناعة الحبيبات البالستيكية بتكلفة تقديرية  2)
مليون دوالر( في المدينة الصناعية في عدرا، كما تقدم مستثمران  23)

بطلب خطي إلى الهيئة للتوسط لدى وزارة الزراعة بغية تخصيصهما 
دونم من أمالك الدولة، إلقامة  500ض تبلغ مساحتها نحو بقطعة أر 

مشروع إلنتاج الحليب ومشتقاته واللحوم وإنتاج األعالف وتدوير مخلفات 
األبقار وتحويلها إلى أسمدة عضوية، على أن يتم في مراحل متقدمة إنتاج 
الكهرباء من غاز الميثان الناتج عن تخمر األسمدة. كما قدم المستثمر 

المغترب معاذ أبو جيش اقتراح مشروع لصناعة الحليب المجفف  السوري 
مليون دوالر، مطالبًا الهيئة  0,7ومشتقاته، في محافظة درعا بتكلفة 

 .لتزويده بالدليل اإلجرائي الالزم
وتؤكد مصادر الهيئة إخضاع كل الرغبات المقدمة للدراسة والتقييم 

لة المقبلة تتطلب استثمارات ومدى تناسبها مع احتياجات البلد، لكون المرح
نوعية تتوافق مع طبيعة واحتياجات االقتصاد الوطني وأولويات التنمية، 
إلى جانب إجراء مناقشات مع الجهات المعنية بهذه المشاريع المقترحة، 
وبيان مدى حاجتنا لها، لتكون الخطوة الثانية بعد موافقة جميع الجهات 

والتراخيص وإصدار دليل إجرائي هي العمل على توفير كل الموافقات 
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لها، ليتم طرحها كفرص استثمارية جاهزة مدعومة بالتفاصيل والتسهيالت 
 نهى علي –الثورة …التي تضعها موضع التنفيذ الفوري 

 http://syrianexpert.net/?p=58575 01/07/2021 :الخبير السوري 
 

سة إلزالة العقبات أمام مشروعات التمويل الصغيرة.. مؤس - 15
 ضمان مخاطر القروض توقع اتفاقيات مع عدد من المصارف 

 30-06-2021سانا -دمشق 
أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة ضمان مخاطر القروض ابراهيم زيدان 
انتهاء المجلس من إعداد االتفاقيات الثنائية الناظمة للعمل بين المؤسسة 

للتوقيع عليها  والمصارف العاملة ومؤسسة التمويل الصغير األولى تمهيدا
والبدء في طرح منتجات المؤسسة الداعمة للمشروعات الصغيرة 

 .والمتوسطة
وأوضح زيدان في تصريح لمندوب سانا أن المؤسسة استطاعت رغم 
التأثيرات السلبية لجائحة كورونا االستمرار كمؤسسة ناشئة ضمن 

على االقتصاد الوطني تحقيق غايتها االساسية في إزالة عقبات الحصول 
 .التمويل أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأشار زيدان إلى أن المؤسسة وقعت عدة اتفاقيات ومنها مع 
المصرفين الصناعي والزراعي التعاوني والعمل جار على استكمال 
المناقشات للتوقيع على باقي االتفاقيات مع المصارف والمؤسسات بما 

لضمانات الضعيفة بنسبة يسهم في تأمين الضمانات للقروض ذات ا
بالمئة من قيمة القروض حتى يتمكن أصحاب  70و 50تتراوح ما بين 
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المشاريع من االستفادة من التسهيالت االئتمانية للمصارف والمؤسسات 
 .المالية

وأكد زيدان أن المؤسسة أنجزت نظامها الداخلي ونظام المخاطر 
 من مجلس النقد والتسليف والتعليمات التنفيذية لعملها وتم تدقيقها جميعاً 

والجهات الوصائية األخرى مشيرًا إلى أن االتفاقيات التي تم إعدادها 
تتوافق وتتالءم مع نظام عمليات كل مصرف أو مؤسسة تمويل صغير 
على حدة حيث يتم مناقشة هذه االتفاقيات مع مديريات المخاطر وااللتزام 

الشأن معها ومع مؤسسة  والتدقيق في كل مصرف وتم عقد اجتماعات بهذا
 .التمويل الصغير األولى

وأعرب زيدان عن أمله بتوقيع االتفاقيات الثنائية لبدء العمل خالل 
شهر واحد على أبعد تقدير بعد الحصول على الموافقات الالزمة من 
المصارف العاملة ومؤسسة التمويل الصغير األولى وسيتم طرح منتجات 

 .ونظامها المصرفي والماليتتالءم مع عمل هذه المؤسسة 
من جهته أكد المدير العام لمؤسسة ضمان مخاطر القروض مأمون 
كاتبه أن المؤسسة انتهت من التجهيز الفني واللوجستي بما يضمن 
االنطالقة السليمة لعملها مع األخذ بعين االعتبار المتغيرات الطارئة على 

 .بنية أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة
اتبه أنه تم التوصل إلى صيغة توافقية بين المؤسسة وكل وأعلن ك

األعضاء المساهمين والعاملين في مجال منح التمويل للمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة مع العلم بالتباين في بيئة عمل كل من المصارف العامة 
والخاصة ومؤسسات التمويل الصغير موضحًا أنه رغم الرؤية المتحفظة 

المالية إال أنه تم التوصل التفاقيات إطارية مع من بعض المؤسسات 
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العديد منها والتوقيع مع معظمها والعمل في المرحلة النهائية للتوقيع مع 
 .البقية

وكشف كاتبه أن المؤسسة عملت على توظيف جزء من رأسمالها في 
ودائع مصرفية بما ال يخل بالسيولة المطلوبة ألعمالها بالفترة الحالية مع 

في احتساب المخصصات االئتمانية على هذه الودائع موضحًا أن التشدد 
 21البيانات الختامية للمؤسسة أظهرت ربحًا صافيًا قبل الضريبة بنحو 

 http://sana.sy/?p=1421453وسيم العدوي   .مليون ليرة سورية
 

 وزيرة سابقة تنتقد إجراء حكومي غير محسوب - 17

 01/07/2021 :الخبير السوري   
، أن ”لمياء عاصي“وزيرة االقتصاد والتجارة الخارجية السابقة،  رأت

رفع الدعم عن المواد الغذائية والدوائية ومشتقات الطاقة، بكل دول العالم 
يجب أن يترافق مع زيادة معقولة في الرواتب الشهرية، لتغطي احتياجات 

، حدث ذوي الدخل المحدود، معتبرة أن رفع الدعم بدون أي زيادة بالرواتب
 .غير مسبوق وغير مفهوم، على حد تعبيرها

أن رفع الدعم ” سناك سوري ”قالت في تصريحات خاصة لي” عاصي“
بمعنى أن تتوقف الحكومة عن دفع نسبة من أسعار بعض السلع 
وخصوصًا الضرورية، سيكون له انعكاس سلبي على كل الناس 

رفع للدعم وخصوصًا محدودي الدخل، عادة في الدول التي يجري فيها 
يكون مترافقًا، بإعادة دراسة لمدخول الناس وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم 
الضرورية، مشيرة إلى أن ما حصل في الفترة األخيرة، أنه زادت أسعار 
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المواد التموينية المدعومة بمعدل الضعف، وزادت أسعار األدوية بنسبة 
عض المشتقات % وهناك دراسة لزيادة أسعار ب35% و 30تراوحت بين 

البترولية وتأثير ذلك على السوق وجميع أنواع السلع، دون أدنى تعديل 
 .لدخول الناس الحقيقية

حاليًا ” سوريا“وفي ردها على سؤال حول ضرورة رفع الرواتب في 
أنه البد من زيادة الدخل الحقيقي لو للموظفين على ” عاصي“أكدت 
 .األقل

، مضيفة: ”عاصي“وفق موضوع رفع الدعم سياسي واقتصادي، 
يعني أن الحكومة ومن خالل موازنتها العامة، تقوم بدفع مساهمة مالية »

لتثبيت أسعار بعض المواد والسلع والخدمات، والدعم معروف في كثير 
من دول العالم وله عدة أنواع تختلف حسب السياسات الحكومية 

 .«وأولوياتها
نواعًا للدعم، األول في حديثها مع سناك أن هناك أ” عاصي“وتوضح 

يتعلق بدعم اإلنتاج يعطى للشركات المنتجة من خالل تحمل بعض 
النفقات لزيادة اإلنتاج وتشجيعه، والثاني هو دعم االستهالك حيث تقوم 
الحكومة بدعم بعض السلع األساسية والضرورية،عندما تعرف بأن رواتب 

مياه وكهرباء، الناس عاجزة عن تأمين مثل تلك السلع من غذاء ودواء و 
أما دعم الصادرات وفيه تقوم الحكومة بدعم الصادرات عندما تكون 
سياساتها منصبة على تشجيع الصادرات، ألنها بالنهاية تشجع اإلنتاج 
المحلي وتجد فرص عمل للناس إضافة الى تأمين العمالت الصعبة 

من لتمويل االستيراد، فمثاًل بعض الدول تساهم في تكاليف النقل كنوع 
 .تشجيع الصادرات وهذا حاصل في كثير من الدول
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، النوع الذي استمر لعقود مضت هو دعم ”سوريا“في »وتضيف: 
االستهالك، حيث دعمت السلع األساسية من رز وسكر وشاي والزيوت 
النباتية وكلنا نتذكر موضوع بونات الرز والسكر والشاي لسنوات مضت، 

ضافة الى فاتورة الكهرباء والمياه للناس وحاليًا استبدل بالبطاقة الذكية، إ
وخدمات التعليم والصحة التي لم يجر تحريرها بشكل كامل، في الوقت 
الذي جرى تحرير جزئي ألسعار مشتقات الطاقة واألسمدة والبذار 
واألعالف، األمر الذي انعكس على األسواق وأصبحت األسعار غير 

 .«مية منهامتناسبة إطالقًا مع الرواتب وخصوصا الحكو 
http://syrianexpert.net/?p=58587 

 
 قانون البيوع العقارية .. قصور األدوات و اقتراحات جديدة - 18

 قانون محق ولكن

 سينسيريا،  -االقتصادي اياد انيس محمد 
 01/07/2021 :الخبير السوري 

التوجه الحكومي الحالي بشكل عام واالقتصادي بشكل خاص نحو 
ة للدولة، ومن المطلوب بشكل جدي تحقيق موارد تحقيق موارد صحيح

شفافة لخزينة الدولة من نتائج عمل القطاع الخاص ، كالصناعيين 
على فواتيرهم وعلى  8والمستوردين وحتى التجار من خالل تطبيق القانون 

ضرائبهم ، وذلك لمعالجة التشوه في اإليرادات العامة في العديد من 
 .عقاريةالبيوع ال  المجاالت ومنها

فمن غير المقبول اليوم في ظل نظام اقتصادي سليم أن نعمل بأرقام 
مشوهة ، خاصة في المجال العقاري في مرحلة إعادة االعمار، وهذه 
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األرقام المشوهة التي تأتي من القيم المالية التخمينية والتحصيل الضريبي 
ة المنخفض ،بعد تغير األسعار وارتفاع نسب التضخم وغالء المعيش

 .وتغيرات سعر الصرف واالتجاه السعري الصاعد عموماً 
 وبالتالي المبدأ اليوم هو الوصول الى أرقام واقعية وضرائب عادلة
وبالمتابعة االقتصادية لقانون البيوع العقارية الجديد ، نجد أن الذي تحقق 
نتيجة تطبيق القانون هو جزء من المطلوب ، وهو ما تبرزه االعتراضات 

الطيف شعبياً على تطبيق القانون ، بسبب أن األدوات المستخدمة الواسعة 
عن الوصول الى قيم واقعية للعقارات ، وتحقيق   في التطبيق كانت قاصرة

 .العدالة الضريبية التي ابتغاها المشرع الضريبي
فعلى سبيل المثال ان الوصول الى القيمة الرائجة للعقارات ،يقتضي 

وأهمها الخرائط الرقمية ،على اعتبار أن هذه توفر مجموعة من األدوات 
 .القيمة الرائجة يجب أن يكون التدخل بها بالحدود الدنيا

وباإلضافة للخرائط الرقمية يجب أن يكون هناك تحضير للبنى التحتية 
 . ، من حيث التجهيزات والبرمجيات والكوادر المؤهلة

 : حاليًا وهو ان قصور هذه األدوات أدى الى واقع التطبيق المشاهد
غياب معايير المفاضلة بين العقارات التي تتبع منطقة سعرية 

 .واحدة،)مزايا كل عقار ضمن المنطقة نفسها(
التعارض بين الوصف المالي للعقار والوصف العقاري ، وهذا التشوه 
نالحظه في العقارات التجارية والمخالفات التي تكون موصوفة في الدوائر 

فة بالطابو )المصالح العقارية( ، واحيانًا يكون المالية وغير موصو 
 .الوصف موجود بشكل مختلف لنفس العقار وبمواصفات مختلفة

تعديل الرسوم المرتبطة بهذه الضريبة ،مثال رسوم اإلدارة المحلية 
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التي هي نسبة من الضريبة ،وهي عالية جدًا مقارنة بالضريبة السابقة ، 
ن الضريبة ضمن قانون الموازنة % م 10)نسبة الوحدات اإلدارية 

 .المستقلة(
الخلل بسبب عدم التحضير المسبق وعلى سبيل المثال تحضير طوابع 
 .جديدة بقيم عالية للصقها أو ختم بدل الطوابع الكثيرة المعمول بها حالياً 

ترابط رفع الضريبة بتحسين الخدمة هو قاعدة اجتماعية ، و هو ما 
اإلجراءات تم سحب المعامالت من مركز  أصبح عكسيًا هنا وبدل تبسيط

 . وتعقدت الخدمة  خدمة المواطن
 مقترحات

وفي النتيجة ومن حيث المبدأ غاية التشريع هي غاية نبيلة للوصول الى 
، كون أهم   ، وتشجيع شركات التطوير العقاري على العمل  قيم حقيقية

رية ، عوائق عمل شركات التطوير العقاري هو ضريبة البيوع العقا
وينسحب ذلك على تسهيل عمل شركات التمويل العقاري ، التي من 

 .المفترض أن تنشط في فترة إعادة اعمار البلد المتوقعة قريباً 
ولكن الوصول الى النتائج النهائية المتوقعة من قانون البيوع العقارية، 
و هي األسعار الواقعية والضريبة العادلة بظل الظروف ، واإلمكانات 

 توفرة يحتاج الى عدة مراحل لتطبيقهالم
حتى نتيح )ضمن هذه المراحل( تأمين األدوات التي ذكرناها في بداية 

 .مقالنا )الخرائط الرقمية وحل التعارضات و باقي النقاط (
فعلى سبيل المثال يمكن وضع شرائح سعرية متباينة ما بين المدينة 

دون أن تصل هذه القيم  ولكن  والريف ، وضمن المدينة ما بين االحياء،
 . في المرحلة للقيم الفعلية للعقارات



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

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

 ــ 65ــ 

ومن ثم يتم رفع تدريجي لقيم العقارات ، بالمواكبة مع تأمين المتطلبات 
دون اغفال تطوير  .وتطوير األدوات المستخدمة في تطبيق القانون 

التنسيق مع الجهات ذات العالقة ،وإلغاء التعارضات بالبيانات 
قارية المتوفرة لدى كل منها مثال المالية والمصالح والمعلومات الع

 .العقارية
ومن المفيد ضمن الرؤية التطويرية ان يتم االنتباه الى أهمية الغاء 
التصريح الخاص بالمالية ،الذي يعتبر قضائيًا نوع من الشروع بالبيع، 
وإعطاء براءة الذمة في المصالح العقارية مباشرة ، أو ضمن مراكز خدمة 

مواطن ، ويمكن ربط ذلك مع وزارة الداخلية مثل وثيقة الغير محكوم ال
  .لتغطية االستعالم القانوني

كما البد من حل مشكلة عقارية أخرى أيضاً ،وهي أن نصف األراضي 
الزراعية مساحاتها غير نهائية ، والمساحة التي تعطيها المصالح العقارية 

وال يمكن الوصول ، ؤقتة% وهي مناطق م40لها معامل اختالف حوالي 
الى القيمة الرائجة حسب المساحة ضمن األراضي الزراعية كون السعر 

 .وهذه المناطق المؤقتة موجودة على كامل المساحة السورية  بالمتر.
و مع عمل اللجان المالية الفرعية على إعادة تقييم : وفي الخالصة

من عدة جهات األسعار الرائجة ،والمالحظات المقدمة حول القانون 
بعد تطبيقه، نأمل أن يوفق المشرعون من تالفي كل   واختصاصيين

 .الثغرات وتحقيق عدالة ضريبية تتيح للدولة إيرادات شفافة متوازنة
مالحظة في التفاصيل العقارية تمت استشارة المهندس عبد الكريم 

 سينسيريا -االقتصادي اياد انيس محمدادريس لدقة المعلومات. 
http://syrianexpert.net/?p=58585 
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ً بزيادة الرواتب واألجور  - 19 الرئيس األسد يصدر مرسوما

 بالمئة 50المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين بنسبة 

 سانا-دمشق 2021-07-11 
( 19أصدر السيد الرئيس بشار األسد اليوم المرسوم التشريعي رقم )

ة إلى الرواتب واألجور بالمئ 50القاضييييييييي بإضييييييييافة نسييييييييبة  2021لعام 
المقطوعة النافذة بتاريخ صييييدور هذا المرسييييوم لكل من العاملين المدنيين 

 .والعسكريين
 :وفيما يلي نص المرسوم
 (19) المرسوم التشريعي رقم

 رئيس الجمهورية
 .بناء على أحكام الدستور

 :يرسم ما يلي
 -1المادة 

عة النافذة بالمئة إلى الرواتب واألجور المقطو  50تضيييييييييييياف نسييييييييييييبة 
بتاريخ صيييييييييييييدور هذا المرسيييييييييييييوم التشيييييييييييييريعي لكل من العاملين المدنيين 
والعسكريين في الوزارات واإلدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت 
القطاع العام والبلديات ووحدات اإلدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات 

ًء نهائيًا والمنشيييآت المصيييادرة والمدارس الخاصييية المسيييتولى عليها اسيييتيال
ومييا في حكمهييا وسييييييييييييييييائر جهييات القطيياع العييام وكييذلييك جهييات القطيياع 

%( من 75المشييييييييييييترك التي ال تقل نسييييييييييييبة مسيييييييييييياهمة الدولة فيها عن )
رأسيييييمالها والعاملين المحليين من العرب السيييييوريين في البعثات السيييييورية 
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 .الخارجية الذين تنطبق عليهم قوانين العمل السورية حصراً 
 -2المادة 

( من هذا المرسييييييييييييييوم التشييييييييييييييريعي 1يدخل في شييييييييييييييمول المادة ) -أ
المشيييييياهرون والمياومون والمؤقتون، سييييييواء أكانوا وكالء أم عرضيييييييين أم 
موسييييييييييميين أم متعاقدين أم بعقود اسييييييييييتخدام أم معينين بجداول تنقيط أو 
بموجب صيييييييكوك إدارية، وكذلك العاملون على أسييييييياس الدوام الجزئي أو 

جر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما على أسييييييييييييييياس اإلنتاج أو األ
 :يلي

( من هذا المرسوم التشريعي 1تسري الزيادة المحددة في المادة ) -1
حكمًا على المتعاقدين من العرب السييييييييييييييوريين ومن في حكمهم متى كان 
الراتب أو األجر الشهري المتعاقد عليه ال يزيد على األجر الشهري الذي 

ة نفس الشيييييييييهادة أو المؤهل بصيييييييييفة دائمة لدى عين فيه أمثالهم من حمل
الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضيييية على تخرجهم 

 .أو حصولهم على المؤهل
يصييييييييييييدر وزير الشييييييييييييؤون االجتماعية والعمل باالتفاق مع وزير  -2

المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتسيييييياب الزيادات على أجور المياومين 
يط وعلى أسييييييياس الدوام الجزئي أو على أسييييييياس اإلنتاج أو األجر وبالتنق

الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسيييييوم التشيييييريعي 
 .وتعد القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول بدءًا من تاريخ نفاذه

يجري اسييييتخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أسيييياس الرواتب  -ب
( من هذا المرسييييييييييييييوم 1الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة ) واألجور

 .التشريعي
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 -3المادة 
يزاد الحيييد األدنى العيييام لألجور والحيييد األدنى ألجور المهن لعميييال 
القطاع الخاص والتعاوني والمشييييييييييييييترك غير المشييييييييييييييمولة بأحكام القانون 

ح وتعديالته ليصييييييييب 2004( لعام 50األسييييييييياسيييييييييي للعاملين بالدولة رقم )
 .ليرة سورية شهرياً  71515

 -4المادة 
 :تعدل بقرارات من وزير المالية

جداول األجور الملحقة بالقانون األسييييييييييييييياسييييييييييييييي للعاملين بالدولة  -أ
والتعديالت الطارئة عليها بموجب الصييييكوك التشييييريعية النافذة وبما يتفق 

( من هذا المرسيييوم التشيييريعي وله جبر الكسيييور وتدوير 1وأحكام المادة )
 .األرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى األعلى

جداول الرواتب واألجور النافذة بشييييأن فئات العاملين المسييييتثناة  -ب
( 159من أحكام القانون األسيييييياسييييييي للعاملين في الدولة بموجب المادة )

( من هذا المرسيييييييييوم التشيييييييييريعي وله جبر 1منه بما يتفق وأحكام المادة )
 .ي حدود خمس ليرات سورية إلى األعلىالكسور وتدوير األرقام ف

 -5المادة 
تصيييييرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسيييييوم التشيييييريعي وفقًا لما 

 :يلي
من وفورات سييييييييييائر أقسييييييييييام وفروع الموازنة العامة للدولة للسيييييييييينة  -أ

بالنسييييييييييبة للعاملين الذين يتقاضييييييييييون رواتبهم وأجورهم من  2021المالية 
 .هذه الموازنة

 2021ورات سييييييييييائر حسييييييييييابات الموازنات التقديرية لعام من وف -ب
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بالنسييييبة لكل من جهات القطاع العام االقتصييييادي وشييييركات اإلنشيييياءات 
العيياميية الييذين يتقيياضييييييييييييييون رواتبهم وأجورهم من موازنيية أي من الجهييات 

 .المذكورة
 2021من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السيييييينوية لعام -ج

 .ت العامة األخرى في الدولةبالنسبة لكل من الجها
 -6المادة 

يصيييييييييييييدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الالزمة لتطبيق أحكام هذا 
 .المرسوم التشريعي

 -7المادة 
ينشيير هذا المرسييوم التشييريعي في الجريدة الرسييمية، ويعمل به اعتبارًا 

 .من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره
 2021-7-11ق لييييييييييييييييييييييييي هجري المواف 1442-12-1دمشييييييييييق في 

 .ميالدي
 رئيس الجمهورية

 بشار األسد
http://sana.sy/?p=1429481 

 
ً بزيادة المعاشات التقاعدية  - 20 الرئيس األسد يصدر مرسوما

 بالمئة 40للعسكريين والمدنيين بنسبة 

 سانا-دمشق 2021-07-11 
( 20)  أصدر السيد الرئيس بشار األسد اليوم المرسوم التشريعي رقم

القاضيييييي بزيادة المعاشيييييات التقاعدية للعسيييييكريين والمدنيين  2021  املع
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 .( بالمئة من المعاش التقاعدي40بنسبة )
 :وفيما يلي نص المرسوم
 (20)  المرسوم التشريعي رقم

 رئيس الجمهورية
 .بناء على أحكام الدستور

 :يرسم ما يلي
 (1) المادة

ن والمدنيين يمنح أصييييييييحاب المعاشييييييييات التقاعدية من العسييييييييكريي -أ
المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات 

 48االجتماعية النافذة، بمن فيهم الخاضييييييعون للمرسييييييوم التشييييييريعي رقم 
%( من 40زيادة وقدرها ) 1980( لعام 43والقانون رقم ) 1972لعام 

 .المعاش التقاعدي
قرة )أ( من هذه المادة أسييييييير يسيييييييتفيد من الزيادة المذكورة في الف -ب

أصييييحاب المعاشييييات وتوزع على المسييييتحقين وفق األنصييييبة المحددة في 
 .القوانين واألنظمة الخاضعين لها

 (2) المادة
( من هذا المرسيييييييوم التشيييييييريعي، ال يجوز 1مع مراعاة أحكام المادة )

أن يقييل المعيياش التقيياعييدي ألي من العيياملين في الجهييات المحييددة في 
التشيييييييييريعي عند إحالته على المعاش بعد   ( من هذا المرسيييييييييوم1المادة )

نفاذه عن المعاش الذي كان سيييييييسييييييتحقه فيما لو أحيل على المعاش في 
 .اليوم السابق لتاريخ نفاذه

 (3) المادة
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ال يجوز أن يزيييد المعيياش التقيياعييدي الييذي يتقيياضيييييييييييييييياه أصييييييييييييييحيياب 
على المعيياشييييييييييييييييات التقيياعييدييية ممن عملوا في غير الجهييات العيياميية عن أ 

معاش يتقاضييييييييياه أصيييييييييحاب المعاشيييييييييات التقاعدية لمن كانوا عاملين في 
 .الدولة

 (4) المادة
تصيرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسيوم التشيريعي من 

 2021وفورات سيييييائر أقسيييييام وفروع الموازنة العامة للدولة للسييييينة المالية 
يتقاضييييييييون  بالنسيييييييييبة للمتقاعدين وأصيييييييييحاب المعاشيييييييييات التقاعدية الذين

معاشييييييييييييييياتهم من الموازنة العامة للدولة أما بالنسييييييييييييييبة لبقية المتقاعدين 
وأصيييييحاب المعاشيييييات التقاعدية فتصيييييرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا 
المرسيييييوم التشيييييريعي من وفورات سيييييائر أبواب وبنود أو حسيييييابات موازنة 

 .2021الجهة العامة المعنية للسنة المالية 
 (5) المادة

المالية التعليمات الالزمة لتطبيق أحكام هذا المرسيييييييوم يصيييييييدر وزير 
 .التشريعي
 (6) المادة

ينشيير هذا المرسييوم التشييريعي في الجريدة الرسييمية، ويعمل به اعتبارًا 
 1442-12-1دمشييييييييق في  .من أول الشييييييييهر الذي يلي تاريخ صييييييييدوره

 .ميالدي 2021-7-11هجري الموافق لي 
 رئيس الجمهورية

 بشار األسد
http://sana.sy/?p=1429475 
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 انتهى التقرير

The report ended 
Raport się zakończył 

*** 
 


