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 إعداد الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

 
 لسيادتكم:  أرسل تحية طيبة،

 2021 /356م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 
  2021 تشرين األول، 10األحد 

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

 لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. 
أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون 
موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق 

  الموثوقية.تحقيق هذه المعلومات مع ذكر المصدر ل
وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة 
واردة في التقرير، ألن المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير 

 هو المسؤول.   أطيب التمنيات. 
 األستاذ الدكتور مصطفى العبد 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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M E A K -Weekly Economic Report No. 356 /2021 
prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry 

 
My Greetings to all of you, 

I am sending you:  

MAK Weekly Economic Report No. 356/2021 

History of economic thought 

Sunday 10 October 2021  

For the full report, click the link:         here 

The report is the outcome of a follow-up to the economic media 

and the World Wide Web. 

I put it at the disposal of academics, economists, decision-

makers and followers, to facilitate access to economic information.  

I have to mention that some of the information and data 

contained in the report may not be reliable enough and need to be 

checked by an expert or specialist. Help with checking this 

information and cite the source for reliability. 

I absolve myself of responsibility for any inaccurate information 

contained in the report since the proven source at the bottom of each 

article published in the report is responsible. 

Best wishes 

Note: I request those who do not wish to keep receiving the 

report to inform me so that their names will be removed from the 

mailing list. 
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 2021 /356م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 
 ,October 10 2021 تشرين األول، 10األحد 

 االقتصاد العالمي: –أواًل 

ي مجلس الفدرالي األميركي: تعافي االقتصاد األميركي يمض - 1
 في مساره رغم قفزة لفيروس كورونا

 28-07-2021 
يوليو، إن االقتصاد األميركي ما زال  28قال مجلس الفدرالي األربعاء 

 .في مساره على الرغم من زيادة في اإلصابات بفيروس كورونا
وقال الفدرالي األميركي في بيان بعد اختتام اجتماع للسياسة النقدية 

تقدم في التطعيمات وسياسة قوية للدعم، فإن استمرين يومين "مع تحقيق 
 ."مؤشرات النشاط االقتصاي والتوظيف تزداد قوة

وأشار الفدرالي إلى أنه ما زال لديه ثقة بأن مسعى التطعيم الجاري "سيقلل 
تداعيات األزمة الصحية العامة على االقتصاد، وسيسمح بالمضي قدما في 

 ."إعادة فتح قوية
ه باإلجماع، قال صانعو السياسة النقدية لمجلس وفي بيان وافقوا علي

االحتياطي االتحادي أيضا إنهم يمضون قدما في مناقشات بشأن موعد 
 .مليار دوالر شهريا 120لتقليص مشتريات المجلس من السندات البالغة 

واعترف مجلس االحتياطي للمرة األولى بأن االقتصاد اتخذ خطوة نحو 
مليار دوالر  80ات الخزانة األمريكية البالغة هدفه لخفض مشترياته من سند

مليار دوالر والتي يشتريها  40واألوراق المالية المدعومة برهون عقارية البالغة 
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كل شهر لإلبقاء على تكاليف االقتراض الطويلة األجل منخفضة للمستهلكين 
 .والشركات

ة وقال مجلس االحتياطي "االقتصاد حقق تقدما ولجنة السوق المفتوح
االتحادية ستواصل تقييم التقدم في االجتماعات المقبلة"، وهي عبارة تشير 
 إلى خفض محتمل لمشتريات السندات في وقت الحق هذا العام أو في

 .2022أوائل 
وقال مجلس االحتياطي أيضا إن ارتفاع التضخم ما زال نتيجة "لعوامل 

 .عابرة"، وهو ما يعني أنه ليس خطرا وشيكا
زي األمريكي على سعر الفائدة القياسي لإلقراض لليلة واحدة وأبقى المرك

 .قرب الصفر وترك أيضا برنامجه لمشتريات السندات بدون تغيير
https://www.cnbcarabia.com/news/view/86548/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-

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

%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-

%D9%8A%D9%85%D8%B6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-
%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%BA%D9%85-

%D9%82%D9%81%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7.html 

 

 مليون أميركي من دائرة الفقر 12بايدن: خطتي ستخرج  - 2

 24-01-2021 
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قال الرئيس األميركي، جو بايدن، إن قطاع التعليم في الواليات المتحدة 
ألف وظيفة، موضحًا أنه وقع على قرارات تنفيذية  600خسر أكثر من 

 .لمواجهة تداعيات كورونا االقتصادية
ًدا أنهم سيكونون عاطلون عن العمل وأضاف: "لم يعتقد الكثير منهم أب

في المقام األول. مثلما فعل والدي عندما اعتاد على البقاء مستيقًظا في الليل 
عندما كنت طفاًل، يحدق في السقف غير قادر على النوم ألنه قلق بشأن ما 
إذا كان على وشك أن يفقد رعايته الصحية أم ال، أو ما إذا كنا سنحصل 

 ."رهن العقاري بسبب الظروف االقتصاديةعلى المال لدفع ال
وتحدث بايدن، قبيل توقيع أمرين تنفيذيين بهدف توفير إغاثة مالية 
لماليين األسر، الجمعة، عن الماليين من األميركيين العاطلين عن العمل 

 .بسبب الوباء
وحول الظروف االقتصادية الصعبة التي يمر بها البعض، قال بايدن إن 

هون اإلخالء أو االنتظار لساعات في سياراتهم... في انتظار الكثيرين "يواج
 ."التمكن من إطعام أطفالهم

وقال بايدن: "هذا يحدث اليوم في أميركا. هذا ال يمكن أن يكون ما نحن 
عليه كدولة. هذه ليست قيم أمتنا. ال نستطيع ولن ندع الناس يجوعون. ال 

ه بأنفسهم.. وعلينا أن يمكننا السماح بطرد الناس بسبب أي شيء فعلو 
 ."نتصرف. علينا أن نتحرك اآلن

وتركز األمران التنفيذيان، اللذان وقعهما بايدن، على توسيع المساعدة 
الغذائية وتقديم شيكات تحفيزية لألميركيين ذوي الدخل المنخفض للغاية، 

 .دوالًرا للقوى العاملة الحكومية 15واآلخر على رفع الحد األدنى لألجور إلى 
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وتباهى بايدن بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري لخطة إدارته البالغة 
 .تريليون دوالر، للتعامل مع تداعيات الوباء 1.9

ويتضمن مقترح الرئيس األميركي خطًطا إلجراء شيكات تحفيزية أكبر، 
ومزيد من المساعدات للعاطلين عن العمل والجياع والذين يواجهون اإلخالء، 

ًيا للشركات الصغيرة والواليات والحكومات المحلية، وزيادة ودعًما إضاف
 .التمويل للتطعيمات واختبارات

وقال بايدن إن بالده تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في العصر الحديث، 
 .مليون مواطن من دائرة الفقر 12مضيفا أن خطته ستخرج 

دياد. نحن وأكد بايدن أن "الكثير من أميركا يتألم. الفيروس آخذ في االز 
. ألف 600ألف وفاة، ومن المتوقع أن نصل إلى أكثر من  400)لدينا( 

)جراء كورونا(، العائالت تعاني من الجوع. الناس معرضون لخطر الطرد. 
 ."تتصاعد خسائر الوظائف مرة أخرى. نحن بحاجة للعمل

وتابع قائال "إذا تحركنا اآلن فسيكون اقتصادنا أقوى على المدى القصير 
 ."طويلوال

واعتبر أنه "إذا تحركنا اآلن، فسنكون أكثر قدرة على التنافس مع العالم. 
إذا تحركنا اآلن فسوف نكون أكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتنا األخالقية تجاه 

 ."بعضنا البعض كأميركيين
https://www.cnbcarabia.com/news/view/78315/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%
86-%D8%AE%D8%B7%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-12-

%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-
%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%86-

%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1.html 
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 بقوة بيتكوين تفقد وهجها أمام نجم صاعد.. هذه العملة قادمة - 3

 2021أغسطس , 06العربية.نت  -
حلقت عملة "إيثر" المشفرة، أكبر منافس لـ"بيتكوين"، بعيًدا مرة أخرى بعد 

ما يشير إلى تقييد إمدادات العملة  Ethereumترقية شبكتها األساسية 
 المشفرة وجعلها أكثر ندرة.

المست ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، أعلى مستوى 
ها في شهرين هذا األسبوع، مما دفع مكاسب "إيثر" لهذا العام إلى حوالي ل

٪ في نفس الفترة بعد انخفاضها من 40٪، قبل تقدم بيتكوين بنسبة 280
 دوالر تقريًبا في أبريل. 65000مستوى قياسي بلغ 

الرئيسية، في وقت سابق أمس الخميس، مما  Ethereumتم إطالق ترقية 
٪ خالل األسبوع 20سب قياسية لسعر "إيثر" بنسبة ساعد على تحقيق مكا

 دوالر. 40000الماضي، وإعادة عملة بيتكوين إلى مستويات 
دوالر، إلى بلوغ قيمة سوق العمالت  3000وأدى ارتفاع سعر إيثر نحو 
تريليون دوالر، ارتفاًعا من أدنى مستوياتها  1.7المشفرة المجمعة ما يقرب من 

 تريليون دوالر سجلتها في يوليو. 1.2في اآلونة األخيرة عند 
مع تسارع صعود إيثريوم، يتوقع البعض في قطاع العمالت المشفرة أن 
 تتفوق على بيتكوين وتنتزع منها عرش العمالت المشفرة من حيث القيمة.

للبيتكوين  Zumoوقال تيم سابانوف، كبير مسؤولي التكنولوجيا في منصة 
تعليقات لمجلة "فوربس": "يمكن أن تزيح إيثر والتشفير ومقرها اسكتلندا، في 

 عملة بيتكوين باعتبارها العملة المشفرة األولى في العالم".
إلى تحسين  Ethereumتهدف ترقية شبكة : تحسينات على بلوكتشين

تقنية بلوكتشين وجعل رسوم المعامالت المتزايدة أكثر قابلية لإلدارة. وتعد 
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 Ethereumجزًءا من تحول شبكة  Ethereum 2.0الترقية المعروفة باسم 
الذي طال انتظاره بعيًدا عن نموذج العمل كثيف الطاقة الذي تستخدمه شبكة 
بيتكوين في عمليات التعدين، أي خلق وحدات جديدة عبر حل معادالت 

  .2022رياضية. ومن غير المتوقع أن تتحقق الترقية الكاملة حتى عام 
يوم هو إلقاء نظرة على شيء موجود بالفعل أضاف سابانوف: "ما فعلته إيثر 

وجعله أفضل.. لديها مجتمع مطورين نابض بالحياة للغاية وهذا  -بيتكوين  -
 يعني أن النظام البيئي ينمو بسرعة مذهلة".

إلى أن الشبكة قد تجاوزت مؤخًرا عملة بيتكوين في  Ethereumيشير ثيران 
ر على مدار العام الماضي. عدد من مقاييس المراقبة عن كثب وأداء السع

٪ خالل االثني عشر شهًرا الماضية، مقارنة 600وارتفع سعر "إيثر" بنسبة 
وقال سابانوف أيضًا: "تجاوز عمالق التشفير  ٪ لـ"بيتكوين".250بزيادة قدرها 

مؤخًرا عملة بيتكوين في العدد اإلجمالي للعناوين اليومية النشطة، وال يظهر 
على التباطؤ مع استمرار الشبكة في تشغيل اتجاهات هذا الزخم أي عالمات 

 الرئيسية". NFTو  DeFiالتمويل الالمركزي 
( باستخدام DeFiأصبح التمويل الالمركزي ): سوق بمليارات الدوالرات

تقنية التشفير كبديل للمنتجات المالية التقليدية مثل القروض والتأمين دون 
(، سوقًا NFTsغير القابلة لالستبدال )الحاجة إلى البنوك، إلى جانب الرموز 

بمليارات الدوالرات على مدى العامين الماضيين. وتعتمد جميع صناديق 
DeFi  وNFT  تقريًبا في الوقت الحالي على التداول عبر تقنية بلوكتشين
أيًضا تدمير بعض الرموز  Ethereumستشهد ترقية  .Ethereumلشبكة 

ا"، مما يحد من الرموز الجديدة القادمة إلى المميزة لعملة "إيثر"، أو "حرقه
 السوق، ومن الناحية النظرية، جعل الرموز المميزة أكثر ندرة.
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في وقت سابق من هذا األسبوع، ورد أن دان مورهيد، مؤسس صندوق 
مليار دوالر، والذي يركز على  2.8بقيمة  Pantera Capitalاالستثمار 

ثريوم الطاولة على عملة بيتكوين في نهاية العملة المشفرة، قد توقع أن تقلب إي
 700000المطاف، على الرغم من توقعات بأن يصل سعر بيتكوين إلى 

وقال مورهيد لمنتدى رويترز  دوالر لكل وحدة في غضون عشر سنوات فقط.
غلوبال ماركتس يوم االثنين: "سترى انتقاال لألشخاص الذين يريدون تخزين 

 يثر بدال من بيتكوين فقط".الثروة، ويقومون بذلك في إ
من جهته، أكد مؤسس الشبكة فيتاليك بوتيرين أن ترقية البرنامج تظهر أيًضا 
أن شبكة إيثريوم في وضع جيد إلجراء المزيد من التغييرات التي ستقلل من 
استخدامها للطاقة بشكل كبير. وفي الوقت نفسه، أعرب كثيرون في مجال 

قية إيثريوم، مدعين أنها ستكون مفيدة على العمالت المشفرة عن دعمهم لتر 
 نطاق واسع لسوق العمالت المشفرة.

 Anchorageقال ديوغو مونيكا، الشريك المؤسس ورئيس بنك التشفير 
Digital  لمجلة "فوربس": "بالنسبة للعديد من العمالت المشفرة وتطبيقات
DeFi أمر جيد جًدا  المرتبطة بها، يعد هذا دفعة كبيرة لتحسين الكفاءة، وهو

 لنظام التشفير البيئي الشامل"."
https://www.alarabiya.net/aswaq/special-

stories/2021/08/06/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-
%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%88%D9%87%D8%AC%D9%87%D8%A7-
%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AC%D9%85-

%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%B0%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-

%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-
%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D

8%B3%D9%8A%D8%A9%,D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1%20%
D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7

%D9%85%D9%84%22.  

https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2021/08/06/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%88%D9%87%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9,%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%22
https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2021/08/06/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%88%D9%87%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9,%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%22
https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2021/08/06/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%88%D9%87%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9,%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%22
https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2021/08/06/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%88%D9%87%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9,%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%22
https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2021/08/06/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%88%D9%87%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9,%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%22
https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2021/08/06/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%88%D9%87%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9,%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%22
https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2021/08/06/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%88%D9%87%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9,%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%22
https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2021/08/06/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%88%D9%87%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9,%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%22
https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2021/08/06/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%88%D9%87%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9,%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%22
https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2021/08/06/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%88%D9%87%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9,%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%22
https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2021/08/06/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%88%D9%87%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9,%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%22
https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2021/08/06/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%88%D9%87%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9,%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%22
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 ( معدل ضريبي مثاليLaffer Curveمنحنى الفر ) - 4

منحنى الفر هو عالقة )مفترضة( بين النشاط االقتصادي في أي دولة 
ومعدل الضرائب التي تفرضها، و يشير إلى وجود معدل ضريبي مثالي يؤدي 

 .إلى زيادة حجم إجمالي اإليرادات الضريبية
ن أن يؤدي أن خفض معدل الضريبة يمك ويوضح مفهوم منحنى الفر

إلى زيادة اإليرادات الضريبية ، أو انخفاضها، اعتماًدا على ما إذا كنت قد 
 تجاوزت بالفعل "معدل الضريبة األمثل" )مهما كانت النسبة المئوية(.

هو األمثل إذا كان الهدف هو تعظيم  T3 يمكن اعتبار معدل الضريبة 
ؤدي رفع معدل في ظل ظروف معينة ، قد ي إجمالي اإليرادات الضريبية

 إلى انخفاض في اإليرادات الضريبية. T4 الضريبة إلى
 إجمالي اإليرادات الضريبية إذا زاد معدل الضريبة؟لماذا قد ينخفض  

إجمالي اإليرادات الضريبية تؤدي زيادة معدل الضريبة إلى خفض حجم 
 لألسباب التالية:

 زيادة معدالت التهرب الضريبي، •
 عفاء الضريبي، حافز أكبر لطلب اإل •
 واالستفادة القصوى من مخصصات الحسم الضريبي، •
حافز أكبر للتهرب من الضرائب )غير قانوني( أي عدم اإلعالن عن  •

 الدخل والثروة الحقيقية.
بسبب زيادة  –إضافة إلى اآلثار المثبطة المحتملة في سوق العمل 

قدان دافعي وف -معدالت الضرائب. واآلثار المحتملة لـ "هجرة األدمغة" 
 الضرائب ذوي المهارات العالية وذوي الدخل المرتفع.
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 تقييم منحنى الفر:
غالًبا ما يكون مؤيدو منحنى الفر هم أولئك الذين يضغطون من أجل 
معدالت ضريبية منخفضة على أصحاب الدخل المرتفع. وقد يؤدي انخفاض 

 .معدالت الضرائب المرتفعة إلى زيادة عدم المساواة في الدخل
كما أن هناك القليل من األدلة القوية على أن ضريبة الدخل ذات المعدل 

 المرتفع هي عائق رئيسي أمام الهجرة الداخلية للعمالة الماهرة.
لذا فإن  -كثير من الناس يعملون بموجب عقود محددة لساعات عمل 

معدالت الضرائب ليس لها تأثير يذكر على حوافز العمل، ومعدالت الضرائب 
يجب علينا أيًضا مراعاة  -ست العامل الوحيد الذي يؤثر على حوافز العمل لي

تأثير نظام المزايا بالنسبة لبعض األشخاص ، ستؤدي التخفيضات الضريبية 
وهو تأثير منحنى عكسي لعرض  -إلى قضاء وقت فراغ أكبر بداًل من العمل 

 خاصًة عند ارتفاع األجور / المكاسب -العمالة 
واضح لجون مينارد كينز وقوي لبعض جوانب منحنى الفر هناك تفسير 

حيث تؤدي التخفيضات في الضرائب المباشرة وغير المباشرة إلى زيادة  –
الدخل الحقيقي المتاح وبالتالي تؤدي إلى زيادة اإلنفاق االستهالكي والطلب 

 .الكلي مما ينعش النشاط االقتصادي
 كتور مصطفى العبد هللا الكفري الد                                   
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 أثرياء بريطانيا يخشون تحمل تكلفة وباء كورونا - 5

 نصف األثرياء يتوقعون زيادة الضرائب على الشركات وتحويالت الثروة
 :2021يونيو , 15العربية.نت  -دبي 

يشعر أصحاب األعمال األثرياء في بريطانيا بالقلق من مواجهة ضرائب 
 .وفقًا لبحث من لومبارد أودييهأعلى في أعقاب الوباء، 

 إن 2021لعام  رواد األعمال وقال البنك السويسري الخاص في آراء
من رواد األعمال أصحاب الثروات العالية في المملكة  250أكثر من ثلثي 

المتحدة، قلقون بشأن فرض ضريبة الثروة، في حين أن ما يقرب من ثالثة 
 .أرباعهم قلقون بشأن معدالت أعلى على الرسوم الشخصية الحالية

% بالقلق 50ووفقًا للتقرير الذي صدر اليوم الثالثاء، يشعر أكثر من 
 .يضًا بشأن الزيادات الضريبية على الشركات وتحويالت الثروةأ

يأتي التقرير وسط اهتمام متزايد عالمياً بفرض ضرائب على األثرياء لدفع 
شخص في العالم  500ثمن جهود التعافي من الجائحة بعد أن أضاف أغنى 

تريليون دوالر إلى صافي ثروتهم المجمعة العام الماضي، وفقًا لمؤشر  1.8
 ."بلومبرغ للمليارديرات، الذي اطلعت عليه "العربية.نت

من جانبه، يسعى الرئيس األميركي جو بايدن إلى زيادة ضرائب أرباح 
رأس المال والمبالغ التي يدفعها الورثة األثرياء عندما يرثون األصول. فيما 
دعت لجنة بريطانية مستقلة في ديسمبر الماضي إلى فرض ضريبة ثروة لمرة 

 .مليار دوالر( 372مليار جنيه إسترليني ) 260ة لجمع حوالي واحد
وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك في مارس إنه يعتزم رفع معدل 

 .1974الضريبة على الشركات في المملكة المتحدة ألول مرة منذ عام 

https://www.alarabiya.net/aswaq/companies/2021/05/28/%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
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بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة لومبارد أودييه في المملكة المتحدة، 
ن ماكنتاير، عن المخاوف الضريبية ألصحاب المشاريع في المملكة دنكا

 ."المتحدة: "لقد قاموا بالحسابات وتوصلوا إلى: كيف سيتم الدفع مقابل ذلك؟
 2021يمتلك رواد األعمال الذين شملهم االستطالع بين مارس وأبريل 

% من أصولهم الشخصية في المملكة المتحدة، ويتوقعون أن يظل 80حوالي 
 .التخصيص عند مستوى مماثل في غضون خمس سنوات، وفقًا للتقرير

% منهم يفكرون في بيع شركة بحلول 25وأضاف التقرير أن حوالي 
 .2026نهاية عام 

https://www.alarabiya.net/aswaq/special-
stories/2021/06/15/%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-
%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-

%D9%8A%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-
%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1- 

 

 2021أثرياء في العالم.. الرابحون والخاسرون في  10أكبر  - 6

 إيلون ماسك الخاسر الوحيد
 :2021, يونيو 29 :خالد حسني  -القاهرة 

أثرياء في  10أشهر من العام الحالي، شهدت قائمة أكبر  6خالل أول 
العالم تغيرًا كبيرًا. وفيما تسبب تدخل إيلون ماسك في سوق العمالت المشفرة 
في زعزعة السوق وتهاويها بنسب كبيرة، كان الخاسر الوحيد في قائمة أكبر 

 .أثرياء على مستوى العالم 10
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 10من بين أكبر  9ي أعدتها "العربية.نت" إلى أن وتشير البيانات الت
رغم  واجه إيلون ماسك خسائر طفيفة أثرياء زادت ثرواتهم بنسب ضخمة، فيما

 .إثارته الكثير من الجدل خالل الفترة الماضية
ارة القائمة، جاء الملياردير جيف بيزوس الذي زادت ثروته بنسبة في صد

 187مليار دوالر بعدما ارتفعت ثروته من مستوى  12% رابحًا نحو 6.4
مليار دوالر في الوقت الحالي.  199مليار دوالر في بداية العام إلى نحو 

% 0.26وفي المركز الثاني حل إيلون ماسك الذي تراجعت ثروته بنسبة 
مليار دوالر  188.5مليار دوالر بعدما تراجعت ثروته من  0.5رًا نحو خاس
 .مليار دوالر 188إلى 

وفيما حل الملياردير برنار أرنو في المركز الثالث، فقد قفزت ثروته بنسبة 
مليار دوالر  114مليار دوالر بعدما زادت ثروته من  60% رابحاً نحو 52.6

في الوقت الحالي. وجاء الملياردير  مليار دوالر 174إلى  2021في بداية 
% ليربح 10.6بيل غيتس في المركز الرابع، وسجلت ثروته ارتفاعًا بنسبة 

 146مليار دوالر إلى نحو  132مليار دوالر بعدما زادت ثروته من  14نحو 
 .مليار دوالر

وفي المركز الخامس جاء الملياردير مارك زوكربيرغ الذي قفزت ثروته 
مليار دوالر بعدما ارتفعت ثروته من مستوى  32.1رابحًا % 32.13بنسبة 
مليار دوالر في الوقت  132مليار دوالر في بداية العام إلى نحو  99.9

الحالي. فيما سجلت ثروة الملياردير الري بيغ الذي حل في المركز السادس 
مليار دوالر  30.5% رابحًا 37.4بين أكبر أثرياء العالم، ارتفاعًا بنسبة 

 .مليار دوالر 112مليار دوالر إلى نحو  81.5دما زادت ثروته من بع

https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2021/06/16/%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-
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وجاء الملياردير سيرغي برين في المركز السابع، وسجلت ثروته ارتفاعًا 
 78.9مليار دوالر بعدما ارتفعت ثروته من  30.1% ليربح 38.14بنسبة 

يت مليار دوالر. وسجلت ثروة الملياردير وارن باف 109مليار دوالر إلى نحو 
% رابحًا 15.8الذي حل في المركز الثامن بين أثرياء العالم، ارتفاعًا بنسبة 

مليار دوالر إلى نحو  87.2مليار دوالر بعدما ارتفعت ثروته من  13.8
 .مليار دوالر 101

وحل الملياردير ستيف بالمر في المركز التاسع بين قائمة أكبر أثرياء 
مليار دوالر  16.4% رابحًا نحو 20.4العالم، وسحلت ثروته ارتفاعًا بنسبة 

مليار  96.8مليار دوالر إلى نحو  80.4بعدما زادت ثروته من مستوى 
% رابحًا 17.8دوالر. فيما سجلت ثروة الثري الري إليسون ارتفاعًا بنسبة 

مليار دوالر إلى  78.6مليار دوالر بعدما ارتفعت ثروته من مستوى  14نحو 
 .مليار دوالر 92.6نحو 

https://www.alarabiya.net/aswaq/special-
stories/2021/06/29/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-10-

%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D9%88%D9%86-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%86-

%D9%81%D9%8A-2021 

 

 األزمات واالنقسام االقتصادي في العالم - 7

 2021-08-30اون الين   الدكتور قحطان السيوفي |
األزمات تكشف النقاب عن االنقسامات العميقة في العالم، في السياسة، 
 كما االقتصاد. والحديث عن مفهوم اقتصاد جديد، يتطلب اإلسراع برفع مستوى 

سوق العمل ستكون هناك حاجة التدريب والمهارات، وبالتوازي مع تغيرات 
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إلى وضع برنامج متكامل للحد من عدم المساواة في توزيع الدخل وأن ُيقر 
 هذا البرنامج، وأن نموذج المنافسة التوازنية الذي يستخدمه المنتجون لتحقيق
 أقصى األرباح ال يقدم صورة جيدة القتصاد اليوم الذي يقع تحت طائلة نفوذ
 .السوق واالستغالل

 عت عوامل ضعف القيود على قوة الشركات، وانكماش القوة التفاوضيةاجتم
للعاملين وتقلص القواعد التي تحكم استغالل المستهلكين والمقترضين، كل 
 .ذلك أدى إلى اقتصاد تشوبه زيادة السعي لتحقيق الريع وزيادة عدم المساواة 

 لسياسات فيفي فترة حكم الليبرالية الجديدة، لم يأبه أحد بمدى مساهمة ا
 .زيادة التقلب وعدم المساواة، وتعميق شعور األفراد بعدم األمان

وهذه القواعد باتت اليوم تحدد بعض جوانب ردود أفعال االقتصادات في 
مواجهة األزمات بما في ذلك جائحة كورونا، ففي بعض الدول شجعت هذه 
 القواعد على

لم تحسن التعامل مع  قصر النظر وعدم المساواة، وخاصة المجتمعات التي
 .بشكل مناسب 19 –كوفيد 

 كشف فيروس كورونا عن أوجه عدم المساواة بين الدول، فاالقتصادات األقل
 نموًا تعاني ظروفًا صحية سيئة، ونظمها الصحية أقل قدرة للتعامل مع
 الجائحة، وأوضاع سكانها المعيشية السيئة تزيد من مخاطر تعرضهم لإلصابة

 ساطة ال يمتلكون الموارد التي تمتلكها االقتصادات المتقدمةبالمرض، وهم بب
 .لمواجهة األوضاع االقتصادية بعد الجائحة

عالميًا هناك فروق ملحوظة في طريقة التعامل مع جائحة كورونا، من حيث 
مدى نجاح الدول في الحفاظ على صحة مواطنيها واقتصاداتها وفي حجم ما 
 ظهر من
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 لفروق أسباب كثيرة منها: حالة الرعاية الصحية التيعدم المساواة، ولهذه ا
 كانت موجودة سابقًا وعدم مساواة النظم الصحية، بما فيها االعتماد على
 .العلم والخبرة، وثقة المواطنين في توجيهات الحكومة

فيروس كورونا لم يراع تكافؤ الفرص: فهو يصيب من هم في حالة صحية 
 ن لقدر أكبر من االختالط بآخرين في حياتهمسيئة إضافة إلى أولئك المعرضي

 اليومية، وهو يصيب الفقراء بشكل غير تناسبي، خاصة في الدول الفقيرة وفي
 اقتصادات متقدمة مثل الواليات المتحدة، وأن أحد أسباب تسجيل الواليات
 المتحدة ألعلى أعداد حاالت اإلصابة والوفيات، وعلى األقل حسبما ورد في

 م، هو أن متوسط مستويات الرعاية الصحية لديها من أدنىوسائل اإلعال
 .المستويات بين كبرى االقتصادات المتقدمة
 ويمكننا مع ذلك استخالص دروس من تجربة نيوزيالندا مقارنة بتجربة الواليات
 المتحدة األميركية، فحكومة نيوزالندا أثبتت كفاءتها في االعتماد على

 راتها، بلد لديه مستوى عال من التضامنالعلم والخبرة في اتخاذ قرا
 االجتماعي، ومن الثقة، فقد تمكنت نيوزيالندا من السيطرة على جائحة كورونا
 وتعمل حاليًا على إعادة بناء نوع من اقتصاد ما بعد الجائحة، اقتصاد أكثر
 .اخضرارًا، وبني على المعرفة وعلى قدر أكبر من المساواة والثقة والتضامن

تماالت بأن تفضي الجائحة إلى سلسلة متالحقة من أزمات الدين، وهناك اح
 ففي ظل انخفاض أسعار الفائدة مقترنًا بدفع األسواق المالية في االقتصادات
 المتقدمة للقروض واإلسراف في االقتراض في اقتصادات األسواق الصاعدة

 علىواالقتصادات النامية، ازدادت ديون عديد من الدول وتجاوزت قدرتها 
 .خدمتها، نظرًا لحجم انكماش النشاط االقتصادي بفعل الجائحة
 تزيد الجائحة من تهديد األتمتة للعاملين في المجاالت التي تحتاج إلى
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 مهارات محدودة، وفي الخدمات التي تتطلب التفاعل، كالعاملين في مجالي
 التعليم والصحة على سبيل المثال وسيؤدي هذا التحول إلى زيادة عدم

 .المساواة 
 عدم المساواة في عالم ما بعد الجائحة يمكن أن يكون أكبر من ذلك ما لم
 تتخذ الحكومات إجراءات حيالها، ألن وباء كورونا لن ينتهي بسهولة وستظل
 .هناك مخاوف من ظهور جائحة أخرى 
 العالم بحاجة إلى إعادة صياغة شاملة لقواعد االقتصاد؛ فالسياسات النقدية

ز على ضمان التوظيف الكامل لجميع الفئات، وإلى قوانين يجب أن ترك
إفالس متوازنة بشكل أفضل، لتحل محل تلك التي أصبحت ُتفرط في مساندة 
 .الدائنين ومساءلة المصرفيين الذين شاركوا في اإلقراض الجائر

ويتعين أن تقوم تشريعات العمل بدور أفضل في حماية العاملين وتوسيع 
 .عينطاق العمل الجما

وسيتعين العمل لتحسين توزيع الدخل في السوق وإعادة توزيعه، وعلى عكس 
ما هو منتظر، فبعض الدول التي تسجل أعلى درجات من عدم المساواة في 
توزيع الدخل المتحقق من السوق، مثل الواليات المتحدة، تطبق بالفعل نظم 

يدفعون نسبة  الضرائب التنازلية، ما يعني أن أصحاب أعلى مستويات الدخل
 أصغر من
 دخلهم كضرائب مقارنة بالعاملين األقل دخاًل، ولألسف فإن عدم المساواة في
 عالم ما بعد الجائحة يمكن أن يكون أكبر من ذلك ما لم تتخذ الحكومات
 .إجراءات حيالها
 لن تتسنى السيطرة على جائحة كورونا حتى تتم السيطرة عليها في كل مكان،

 .لهبوط االقتصادي حتى يتحقق التعافي العالمي القوي ولن تتحسن حالة ا
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 االقتصادات المتقدمة يجب أن تقدم المساعدة التي تحتاج إليها االقتصادات
 النامية واألسواق الصاعدة، ومن دون هذه المساعدة، ستستمر الجائحة
 العالمية فترات أطول، وسيزداد عدم المساواة في العالم، وسيكون هناك تباعد

 .يعالم
 كشفت الجائحة عن تفاوتات هائلة عبر دول العالم، ومن المرجح أن تؤدي
 الجائحة ذاتها إلى زيادة هذه التفاوتات، مخلفة آثارًا مؤسفة، ما لم يكن
 هناك ما يبرهن على زيادة التضامن العالمي والوطني، لكن بقدر النجاح

 .ات هائلةالهائل الذي تحقق في بعض األماكن، شهدت مناطق أخرى إخفاق
 األزمة الجائحة، على األرجح، ستظل بيننا فترة طويلة وستظل عواقبها
 االقتصادية فترة أطول، وسيستمر االنقسام االقتصادي في العالم وعدم

 .المساواة 
 2021-08-30اون الين   الدكتور قحطان السيوفي |
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 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية: -ثانيًا 
The World Economy in English and Polish: 
Gospodarka światowa w języku angielskim i polskim: 

8 - Inwestorzy zaczynają dostrzegać zyski na 
rynkach wschodzących 

Autor Hubert Kozieł 24.08.2021 

 Foto: Bloomberg 
Indeks MSCI Emerging Markets jest w tym roku wyjątkowo 

mylącym wskaźnikiem. W małym stopniu odzwierciedla on bowiem 
to, że na wielu giełdach doszło do solidnych zwyżek. Większy 
optymizm widać w prognozach analityków 

Dekada po globalnym kryzysie z lat 2008–2009 może być 
uznawana za „straconą" dla rynków wschodzących. Indeks MSCI 
Emerging Markets zyskał bowiem w jej trakcie zaledwie 8 proc., 
gdy indeks MSCI dla rynków rozwiniętych wzrósł o ponad 100 proc. 
Na pierwszy rzut oka może się również wydawać, że rynki 
wschodzące kiepsko sobie radzą po kryzysie covidowym. Od 
początku 2021 r. MSCI Emerging Markets spadł bowiem o około 
5 proc., a MSCI World zyskał 18 proc. Według wyliczeń agencji 
Bloomberga MSCI Emerging Markets znalazł się względem MSCI 
World najniżej od 2004 r. A jednak wiele indeksów z rynków 
wschodzących radzi sobie w tym roku bardzo dobrze, niektóre z 
nich ustanawiają rekordy, a prognozy dla tej kategorii giełd stają 
się coraz bardziej optymistyczne. 

Liga wzrostów 
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Gdy przyglądamy się stopom zwrotu osiąganym przez indeksy 
giełdowe z całego świata, łatwo można dostrzec, że wśród 
indeksów, które najmocniej zyskały od początku roku, dominują 
wskaźniki z rynków wschodzących i granicznych. W pierwszej 
dziesiątce jedynym indeksem z rynku rozwiniętego jest austriacki 
ATX (29 proc. wzrostu), w którym jednak dominują spółki z dużą 
ekspozycją na gospodarki wschodzące naszego regionu. Polski 
WIG, ze wzrostem wynoszącym 20 proc., rośnie szybciej niż 
amerykański S&P 500 (18 proc.) czy niemiecki DAX (15,5 proc.), 
a indyjski Sensex (16 proc.) mocniej niż japoński Nikkei 225 (0,2 
proc.). Powodem, dla którego MSCI Emerging Markets tak kiepsko 
sobie radzi w porównaniu z wieloma rynkami wschodzącymi, jest 
to, że ciągną go w dół chińskie akcje, stanowiące blisko jedną 
trzecią jego wagi. Chiński indeks Shanghai Composite wrócił na 
poziom z początku roku, a Hang Seng, główny indeks giełdy w 
Hongkongu, spadł od początku stycznia o prawie 8 proc. Lekko na 
minusie od początku roku są również turecki BIST 100 i brazylijski 
indeks Bovespa. To wystarcza, by MSCI Emerging Markets 
prezentował się słabo. 
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Foto: GG Parkiet 
Tymczasem widać wzrost zainteresowania inwestorów częścią 

rynków wschodzących. Według danych Bank of America napływ 
kapitału na wschodzące rynki akcji w Europie, Afryce i na Bliskim 
Wschodzie wyraźnie przyspieszył od marca i jest największy od 
2014 r. w porównaniu z napływem na rynki obligacji. – 
Spodziewamy się, że ten trend będzie kontynuowany, biorąc pod 
uwagę wspierające czynniki makroekonomiczne i wyceny – twierdzi 
Jure Jeric, strateg BofA. Zauważa on, że jak dotąd największym 
beneficjentem napływu kapitału był sektor energetyczny (co 
szczególnie mocno wspiera akcje rosyjskie), ale inne branże też 
zaczęły przyciągać inwestorów. 

Foto: GG Parkiet 
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Choć indeksy giełdowe z wielu rynków wschodzących solidnie 
zyskały w tym roku, to niewiele walut z tej kategorii umocniło się 
wobec dolara. W nielicznym gronie tych, które zyskały od początku 
stycznia do amerykańskiej waluty, znalazły się m.in.: dolar 
tajawański, juan chiński i rubel rosyjski. Polski złoty stracił 
natomiast 4,5 proc. 

Czas ożywienia 

Foto: GG Parkiet 
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Dosyć optymistycznie wobec rynków wschodzących są 
nastawieni również analitycy Goldman Sachs. – Generalnie 
widzimy, że powrót do normalności po pandemii nie został jeszcze 
wyceniony na rynkach – uważa Caesar Maasry, strateg Goldman 
Sachs. Jako szczególnie atrakcyjne wskazuje on aktywa z Brazylii, 
Meksyku oraz Rosji. 

Aktywom z rynków wschodzących powinno dobrze służyć 
globalne ożywienie gospodarcze, któremu towarzyszy wzrost cen 
surowców. Korzystnym czynnikiem są też stosunkowo niskie 
wyceny na wielu rynkach. 

„Biorąc pod uwagę pozycję, jaką wiele spółek z rynków 
wschodzących zajmuje w globalnych łańcuchach dostaw, wzrost 
wydatków kapitałowych na całym świecie jest ogólnie bardzo 
dobrym sygnałem dla rynków wschodzących. Dotyczy to 
szczególnie akcji spółek wrażliwych na wzrost gospodarczy, firm 
korzystających ze wzrostu cen surowców oraz tych, które produkują 
dobra raczej niż usługi" – piszą analitycy Lazard. 

Eksperci Franklin Templeton widzą natomiast silnik wzrostu na 
rynkach wschodzących w branży technologicznej. Atrakcyjnie 
prezentują się więc niektóre rynki Azji Wschodniej. – Korea Płd. i 
Tajwan poradziły sobie stosunkowo dobrze z pandemią, a ich rynki 
zdominowane przez sektor technologiczny stały się atrakcyjne do 
inwestowania w czasie kryzysu – wskazuje Andrew Ness, 
zarządzający funduszem we Franklin Templeton. 

Odbicie na giełdach azjatyckich. Sukcesy w walce z pandemią 
na chwilę przyćmiły kampanię regulacyjną, która się zaostrza 
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Giełdy azjatyckie notowały w poniedziałek odbicie. Chiński 
indeks Shanghai Composite zamknął się 1,45 proc. na plusie, a 
Hang Seng, główny indeks giełdy w Hongkongu, wzrósł o 1,05 
proc. (co istotne, w zeszłym tygodniu Hang Seng wszedł w rynek 
niedźwiedzia, spadając o ponad 20 proc. od tegorocznego 
szczytu). Mocno zyskiwały przede wszystkim akcje spółek 
technologicznych. Papiery koncernu Tencent drożały prawie o 3 
proc. O 5,7 proc. szły w górę akcje Hong Kong Exchanges and 
Clearing, czyli operatora giełdy w Hongkongu. Do zwyżek doszło 
pomimo tego, że władze Chin kontynuują kampanię zaostrzania 
regulacji, dotykającą przede wszystkim spółki technologiczne. 
Inwestorzy dobrze odebrali jednak doniesienia władz o braku 
nowych zakażeń Covid-19 na terenie kraju. 

– O ile zaostrzanie regulacji oraz słabsze dane gospodarcze w 
Chin przyczyniły się do zeszłotygodniowej przeceny, o tyle te 
czynniki dało się przewidzieć i mogą one prowadzić do większej 
stymulacji gospodarki. Tymczasem sytuacja związana z Covid-19 
poprawia się w regionie – twierdzi Mixo Das, strateg JPMorgan 
Chase. 

Inwestorów nie wystraszyło to, że chiński regulator zaczął się 
przyglądać firmom organizującym oferty publiczne. Według 
doniesień serwisu Shanghai Securities News zablokował 42 oferty 
akcji, które miały zostać przeprowadzone na giełdach w Szanghaju 
i w Shenzen. Wśród IPO objętych blokadą znalazła się m.in. oferta 
ramienia firmy BYD zajmującego się produkcją mikroprocesorów. 
Blokada IPO została wprowadzona w związku ze śledztwem 
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przeciwko domowi maklerskiemu China Dragon Securities, firmom 
Carea Assets Appraisal i Zhongxingcai Guanghua Certified Public 
Accountants oraz kancelarii prawnej Tian Yuan. Nie wiadomo, 
czego konkretnie dotyczy to śledztwo. Chińska Komisja Regulacji 
Papierów Wartościowych ogłosiła w piątek, podczas swojej 
konferencji roboczej, że będzie „ściśle kontrolowała wejście na 
rynki" i zapowiedziała zaostrzenie walki przeciwko naruszaniu 
regulacji finansowych. 

Tymczasem członkowie Komunistycznej Partii Chin z miasta 
Hangzhou, będącego siedzibą m.in. koncernu Alibaba Group, 
zostali wezwani przez chińskie służby antykorupcyjne do 
„rozwiązania wszystkich potencjalnych konfliktów interesów" 
obejmujących ich oraz ich rodziny. Może być to zapowiedź 
kolejnego uderzenia w Alibabę. HK 

Opinie 
Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ 
Wydaje mi się, że perspektywy wobec rynków wchodzących 

(EM) pozostają optymistyczne. Oczywiście globalni inwestorzy 
czekają na możliwy tapering Fedu, ale nie wydaje mi się, żeby te 
pierwsze ruchy ograniczenia skupu aktywów czy lokalne podwyżki 
stóp procentowych przez banki centralne z EM miałyby 
doprowadzić do jakiegoś krachu. W przeszłości sam początek 
zacieśniania polityki pieniężnej nie generował negatywnego 
sentymentu wobec tych rynków, a dopiero końcówka cyklu. Wynika 
to z psychologii, bowiem kiedy Fed i inne banki rozpoczynają 
zacieśnianie polityki, to robią to w czasie dobrej koniunktury. 
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Ponadto środowisko minimalnie wyższych stóp procentowych 
powinno być korzystne dla rynków wschodzących, które kojarzą się 
z spółkami typu value. Oczywiście ryzykiem w kontekście EM są 
Chiny. Spółki z tego kraju są w bessie i ciążą MSCI Emerging 
Markets. Co tydzień pojawiają się branże, które stają się celem 
regulacji i szkodzi to rynkom, ale będzie to trwało do pewnego 
momentu. W końcu wyceny staną się atrakcyjne dla inwestorów. 
Polska odpowiada za niewielki udział w MSCI Emerging Markets, 
jednak wydaje mi się, że nasza giełda może dobrze się 
zachowywać. Mamy sporo spółek surowcowych, które dobrze 
sobie radzą, oraz sektor finansowy, który teoretycznie powinien 
skorzystać w otoczeniu wyższych stóp procentowych. dos 

Patryk Pyka, analityk, DI Xelion 
W tym półroczu podchodzimy do rynków wschodzących 

ostrożnie. Pomimo istotnej przeceny, która dotknęła szeroką grupę 
chińskich spółek, uważamy, że jest jeszcze zbyt wcześnie, by 
myśleć o tym rynku pozytywnie. Nie ma na razie podstaw do tego, 
by twierdzić, że działania władz Chin w obszarach regulacyjnych 
zostały zakończone. Wręcz przeciwnie, w ostatnich dniach 
ogłoszono pięcioletni plan nawołujący do regulacji znacznej części 
gospodarki. Dotyczy on przede wszystkim spółek 
technologicznych, związanych z bezpieczeństwem narodowym czy 
mających pozycję monopolisty. Poziom ogólności tego dokumentu 
jest stosunkowo wysoki, jednak to tylko zwiększa niepewność 
inwestorów. W ramach EM preferujemy Europę Środkowo-
Wschodnią wraz z Rosją oraz Indie, które w najmniejszym stopniu 
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uzależnione są od Chin w ramach regionu azjatyckiego. Niedawna 
siła takich rynków jak Turcja czy Ameryka Łacińska naszym 
zdaniem może być chwilowa w obliczu niepewnej sytuacji 
gospodarczej i pandemicznej tych państw. Wakacje wprawdzie 
przyniosły spadek aktywności inwestorów na GPW, jednak nie 
widzimy na razie podstaw do tego, by kwestionować pozytywny 
średnio- i długoterminowy scenariusz dla naszego parkietu, 
szczególnie małych i średnich spółek. Uważamy, że w tym 
półroczu Polska może być dobrą alternatywą na tle EM. dos 

https://www.parkiet.com/Analizy/308249990-Inwestorzy-zaczynaja-dostrzegac-zyski-na-
rynkach-wschodzacych.html?smclient=a323d7c2-c5e6-11e6-bc0c-
002590e45e04&smconv=543174bc-ca5b-450b-952c-
2081b3e11120&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=mailing&utm_campaign=Parkiet
_newsletter_codzienny 

 

9 - Laffer Curve 

Level: AS, A Level, IB   Board: 
AQA, Edexcel, OCR, IB, Eduqas, WJEC 
The Laffer Curve is a (supposed) relationship between 

economic activity and the rate of taxation which suggests there is 
an optimum tax rate which maximises total tax revenue. 

Laffer Curve - Revision Video 
The Laffer Curve concept infers that a tax rate cut could lead 

to an increase in tax revenue, or a decrease in tax revenue, 
depending whether you have already passed the ‘optimal tax rate’ 
(whatever % that may be) 
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Tax rate T3 might be considered optimal if the objective is to 

maximise total tax revenues 

 
Under certain circumstances, lifting the tax rate to T4 might lead 

to a reduction in tax revenues 
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Why might total tax revenues fall if the tax rate increases? 
Increased rates of tax avoidance – greater incentive to seek out 

tax relief, make max use of tax allowances 
Greater incentive to evade taxes (illegal) – i.e. non–declaration 

of income and wealth 
Possible disincentive effects in the labour market – depending 

on which taxes have been increased 
Possible “brain drain” effects – loss of highly skilled, high 

income taxpayers 
Evaluating the Laffer Curve 
Supporters of the Laffer Curve are often those pushing for lower 

tax rates on higher income earners 
Lower top rate taxes might increase income inequality 
Little strong evidence that top rate income tax is a major barrier 

to inward migration of skilled labour 
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Many people are on fixed hours / zero hours contracts – so tax 
rates have little bearing on work incentives 

Tax rates not the only factor affecting work incentives – we must 
also consider the impact of the benefits system 

For some people, tax cuts will cause them to take more leisure 
time instead of work – a backward bending labour supply curve 
effect – especially at higher wages/ earnings 

There is a solid Keynesian explanation for some aspects of the 
Laffer Curve – cuts in direct and indirect taxes increase real 
disposable income and therefore lead to higher consumer spending 
and aggregate demand. 

https://www.tutor2u.net/economics/reference/laffer-curve 
 

10 - The Pentagon spent $14 trillion after 9/11. Up 
to half of it went to for-profit defense contractors. 

Madison Hall and John Haltiwanger  

  Sep 13, 2021, 6:11 PM 
Former Pentagon Press Secretary John Kirby speaks at press 

conference at the Pentagon Yasin Ozturk/Anadolu Agency via 
Getty Image 

Half of the $14 trillion spent by the Pentagon since 9/11 has 
gone to for-profit defense contractors, per a new study. 

https://www.businessinsider.com/author/madison-hall
https://www.businessinsider.com/author/john-haltiwanger
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The Pentagon's budget grew more than 10% in the first year 
after 9/11 occurred, the study said. 

Another recent report put the cost of the war on terror at over 
$8 trillion. 

The US military has spent $14 trillion since the terrorist attacks 
on 9/11, with nearly $7 trillion of that total going to for-profit 
defense contractors, according to a new study from Brown 
University's Watson Institute for International & Public Affairs. 

The American government massively ramped up defense 
spending following the attacks on the World Trade Center buildings 
to support the "Global War on Terror" — including the invasion of 
Afghanistan —started by former President George W. Bush. The 
Brown University study found that the Pentagon's budget grew 
more than 10% in the first year after 9/11 occurred. 

Another recent report from Brown University's Costs of War 
Project found that the pricetag for the global war on terror stands 
at over $8 trillion. The report attributes $2.3 trillion to the 
Afghanistan and Pakistan war zone, $2.1 trillion to the Iraq and 
Syria war zone, and $355 billion to other war zones. The war on 
terror has claimed up to 929,000 lives, including over 7,000 US 
service members and at least 387,072 civilians, the report said. 

"What have we truly accomplished in 20 years of post 9/11 
wars, and at what price?" Dr. Stephanie Savell, co-director of the 
Costs of War Project, said in a statement on the new report. 
"Twenty years from now, we'll still be reckoning with the high 

https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2021/Profits%20of%20War_Hartung_Costs%20of%20War_Sept%2013%2C%202021.pdf
https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2021/Profits%20of%20War_Hartung_Costs%20of%20War_Sept%2013%2C%202021.pdf
https://www.georgewbushlibrary.smu.edu/en/Topics/GWOT
https://www.businessinsider.com/us-war-on-terror-deaths-cost-over-8-trillion-report-2021-8
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societal costs of the Afghanistan and Iraq wars – long after US 
forces are gone." 

President Joe Biden withdrew US forces from Afghanistan in 
August, ending America's 20-year conflict in the country that began 
as a direct result of the September 11 terrorist attacks. 

"I stand squarely behind my decision," Biden said after the 
Taliban quickly took over the country. "I am the president of the 
United States of America. The buck stops with me." 

https://www.businessinsider.com/us-spent-up-to-7-trillion-defense-
contractors-after-911-2021-9 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cnbc.com/2021/08/16/biden-will-give-a-speech-on-the-afghanistan-collapse-monday-afternoon-white-house-says.html
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 االقتصادات العربية: -ثالثًا 

 الطالبانية نفط أمريكا للبنان وخطتها - 11

 5   2021-آب-26  صحيفة البعث دراسات
 محمد شريف الجيوسي

انطالقا هل هي بداية إنفراج قسري في لبنان أو حرب شاملة اضطرارية 
من أفغانستان، حيث تعيش اإلمبريالية العالمية، ممثلة بالغرب ومجموعة الـ 

وحلف الناتو، أزمة بنيوية وأزمة نهج يقوم على شن الحروب وخلق األزمات  7
والفتن واالنقالبات العسكرية والثورات الملونة وسرقة الشعوب ثرواتها ومواردها 

ول فاشلة، فضاًل عن رعاية التطرف أو تدميرها وتقسيمها وتحويلها إلى د
والعصابات اإلرهابية وخلقها ودعم األنظمة األكثر تبعية، مهما مارست من 
 عنصرية وانتهكت من حقوق اإلنسان والعمال والمرأة والطفل والحريات العامة؟

فضالً عن  –لكن االمبريالية التي تعاني من أزمات بينية وأجواء عدم ثقة 
عامة، وعجزها عن معالجة أزماتها واستعادة هيبتها تراجع أوضاعها اال

تمعن في التخبط  –وسطوتها ومكانتها االقتصادية والعسكرية والسياسية 
والتورط باتخاذ قرارات ووضع سيناريوهات مغامرة غير مضمونة النتائج، سواء 
لها أم لألطراف والمجاميع التابعة طوعا أو كرهًا. ومن نماذج تلك التخبطات 

سياسيين على قدر هائل من الفشل، كما في لبنان، وفرض سياسة  دعم
عقوبات جماعية ضد شعب حضاري مسالم، تحريضا على مقاومته بغرض 
تقويضها عقابا لها ألنها حررت معظم أراضي لبنان المحتلة، ولم تمكن 
إسرائيل من االنتصار عليها. ومن نماذج التخبطات أيضًا ما حدث ويحدث 

، حيث ُسلم البلد لحركة طالبان )المفتاح بالباب( ضمن اتفاق في أفغانستان

http://newspaper.albaathmedia.sy/category/23/50/
http://newspaper.albaathmedia.sy/category/23/
http://newspaper.albaathmedia.sy/2021/08/26/%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%ae%d8%b7%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9/
http://newspaper.albaathmedia.sy/2021/08/26/%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%ae%d8%b7%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9/
http://newspaper.albaathmedia.sy/2021/08/26/%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%ae%d8%b7%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9/
http://newspaper.albaathmedia.sy/wp-content/uploads/2021/08/%D8%B6-1.jpg
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على أن يستقر الحكم لهم، لقاء دور إقليمي كلفوا به، لمعاقبة دول كبرى هذه 
 المرة )روسيا والصين وإيران والمتعاطفين معهم(.

ويقارب دور طالبان، دور الجماعات المسماة إسالمية في العقد ونيف 
العربية، التي عقدت واشنطن اتفاقاً معها باستالم الحكم المنصرم، في المنطقة 

الربيع “في الدول العربية من المغرب حتى العراق بإنشاب ما اصطلح عليه 
مقابل استبدال الصراع ضد إسرائيل بصراع إقليمي، وهو االتفاق الذي ” العربي

استبق بتدريب آالف الشباب العرب في بلدان شرق أوروبية، على تكتيكات 
التظاهر وطرح الشعارات التحريضية والتدرج في تجييش الشوارع، واستخدام 

 اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي.. إلخ.
ممن ال  –في أغلبهم  –وقد اختير هؤالء الشباب الذين أعدوا بسخاء 

ينتمون إلى تيارات إسالمية، وكانوا هم أول من فجر الشوارع العربية بحيث 
دية للحراكات المرسوم لها جيدًا، في البداية، ولكي تتعاطف ال تبدو هوية عقائ

معها بيئات حاضنة، ثم ركبت العصابات اإلرهابية بفورها الموجة، وهي 
المحسوبة على اإلخوان والوهابية، وأخذت منحاها المطلوب، أمريكيا غربيًا 

ت صهيونيا ورجعياً عربيا وتركيا، وتحولت من مشاريع إصالح وهمية إلى ثورا
مضادة تكفيرية فتنوية إرهابية إنقسامية عنصرية طائفية ومذهبية، ذهب 
بنتيجتها الماليين بين شهداء وجرحى ومفقودين ومختطفين ومهجرين، فضال 

 عن الدمار والشروخ التي خلفها الربيع األمريكي المصنع.
طالبان مكلفة بدور داعشي مماثل، مع شيء من التنقيح واإلضافات 

البداية أدلت ببيان غاية في النعومة واللطف والتهذيب، بدياًل  المهمة، فمن
في المنطقة العربية، لكي ” المتنورين“عن الدور السابق لمجاميع الشباب 

يتعاطف ويطمئن الشارع األفغاني واإلقليمي معها، وتم نقل الحكم إليها 
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ة مباشرة، حيث ال داعي لمرحلة إنضاج، كما تركت واشنطن لها من األسلح
الثقيلة ما يكفي لشهور على األقل، فليس لدى اإلمبريالية ترف االنتظار لحسم 

 في حال نجحت في أسيا الوسطى.” الصراعات في مناطق الربيع العربي
المعادلة األمريكية في أفغانستان، وفي ” خربطت“لكن المقاومة اللبنانية 

شهور من  3 غيرها، بدخولها على خط حل مشكلة المحروقات في لبنان بعد
العذاب الجماعي للشعب اللبناني، حيث أنذرت المقاومة اللبنانية حينها 

 أشهر وإال فإنها ستتولى حلها بنفسها، وكان الوعد صادقًا. 3محاصري لبنان 
وخطة المقاومة، لن تنقذ لبنان فحسب، بل ستسقط خطة طالبان األمريكية 

حصار المقاومة وإسقاط  في أفغانستان، ألن من أهدافها التالية استكمال
معادلتها إقليميًا، فمحاولة اعتراض النفط سيعني أن أمريكا وباريس ومن معهما 
ال يعنيهما شعب لبنان، كما تزعمان، وأن سبب الحصار ليس وجود المقاومة، 

 وإنما حصار أمريكا للمقاومة وشعبها جماعيًا.
وسورية إلى  إن المشروع األمريكي بتأمين الغاز من مصر عبر األردن

لبنان، فضالً عن أنه يحتاج لوقت ومد أنابيب ناقلة، وقرض من البنك الدولي، 
فإنه يعني أن ُتوقف أمريكا العمل بقانون قيصر، وحصار سورية، والتوقف 
عن سرقة نفط وغاز سورية، ويعني توقف إسرائيل عن قصفها، فالقصف قد 

ر، ويعاد النظر بتفاصيلها يطال خطوط اإلمداد.. أي أن معادلة كاملة ستتغي
المشينة، وفي ذلك انتصار لسورية وحلفها المقاوم وضمنه إيران، كما يعني 
إعادة النظر ولو جزئيًا بخطة طالبان المستجدة في آسيا، وقد يستوجب ذلك 
التعجيل في تنفيذها، بأمل اإلطاحة بإيران التي ستمد المقاومة بالنفط والغاز، 

 m.sh.jayousi@hotmail.co.uk اد الفشل.ما يعني االستعجال بحص
http://newspaper.albaathmedia.sy/2021/08/26/%d9%86%d9%81%d8%b7-

%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7- 
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تحديات اقتصادية كبرى تنتظر تونس أبرزها معالجة وضعها  - 12
 المالي

   صحافي محرز الماجري   2021أغسطس  8األحد  
مع أكد باحثون أهمية استعادة نسق النمو واإلسراع في التوصل إلى اتفاق 

  صندوق النقد الدولي
مواطنيه خالل جولته في شارع الحبيب بورقيبة في وسط  سعيد محييا    

 أغسطس الحالي )أ ف ب( 1العاصمة التونسية في 
الظروف الصحية القاسية من أجل تطويق  تونس في وقت تصارع فيه

ألف تونسي،  20جائحة فيروس كورونا التي أودت بحياة أكثر من 
جمة تسعى إلى رفعها والخروج من المطبات  تحديات اقتصادية تنتظرها

 المالية الصعبة التي ال تزال تعاني منها.
وتمر تونس بحسب باحثين اقتصاديين وتقارير المؤسسات المالية الدولية 

ومالية في تاريخها الحديث، بدخولها في حلقة مفرغة  أزمة اقتصادية بأعمق
، 2011من الصعوبات والمشاكل المالية جعلت الحكومات المتعاقبة بعد عام 

ال سيما في السنوات القليلة الماضية عاجزة عن حلحلة األوضاع، لتصبح 
ألجور األمور تدار بشكل يومي، بخاصة على مستوى توفير الموارد المالية 
 الموظفين، من دون رؤية استراتيجية وإصالحية متوسطة وبعيد المدى.

وأمام تردي األوضاع المالية، في ظل تعطل أهم رافعات النمو على غرار 
شلل إنتاج الفوسفات وقطاع الطاقة بسبب تنامي االعتصامات والتحركات 

الذي االحتجاجية المتواصلة، إلى جانب تذبذب عائدات القطاع السياحي 
في المئة من الناتج المحلي الخام، دخلت تونس في  7 يمثل لوحده نحو

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/274991
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/274991
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/274991
https://www.independentarabia.com/node/248676/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF#overlay-context=node/248676/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A/%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25B6-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25B3-%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AF
https://www.independentarabia.com/node/248676/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF#overlay-context=node/248676/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A/%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25B6-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25B3-%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AF
https://www.independentarabia.com/node/248676/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF#overlay-context=node/248676/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A/%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25B6-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25B3-%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AF
https://www.independentarabia.com/node/248176/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%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%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B6%D8%BA%D8%B7%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B9%D8%A8%D8%A1-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/246086/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%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%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%B0%D9%83%D9%89-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/274991
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السنوات األخيرة في دوامة االقتراض الخارجي، ما عمق أزمة توازنها المالي 
إلى درجة بلغت معها مرحلة التداين المفرط واللجوء إلى االقتراض من أجل 
 سداد ديون قديمة.

ي تونس على أن المرحلة المقبلة ويجمع جل الباحثين وأهل االختصاص ف
ستكون صعبة جدًا من حيث الوضعية المالية، من خالل اإلسراع في تعبئة 

مليارات دوالر( لتمويل الموازنة لهذا العام  7الموارد المالية )في حدود 
 واالستعداد لموازنة العام المقبل.

كسبه في الفترة المقبلة  تونس وشدد مراقبون على أن أهم رهان يتعين على
هو الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويل 
جديد ولكن األهم في نظرهم ليس الحصول على التمويل، بل إن االتفاق مع 
صندوق النقد لدولي سيعطي ضوءًا أخضر لبقية المانحين الدوليين إلمكانية 

 إقراض تونس.
 حكومةتحدي تشكيل ال

ينتظر البالد في الفترة  رجال االقتصاد في تونس أن أبرز تحد ويرى جل
والصرامة  القصيرة الراهنة هو اإلسراع بتشكيل حكومة جديدة قوية تتمتع بالجرأة 

الملحة، وأبرزها  الملفات االقتصادية الالزمتين، تنكب بسرعة على معالجة
استئناف اإلنتاج في أهم القطاعات المدرة للنقد األجنبي على غرار الفوسفات، 

 واستعادة قيمة العمل في كل المواقع.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد اتخذ في يوم احتفال تونس بعيد 

د عمل يوليو )تموز( الماضي، قرارات تقضي بتجمي 25الجمهورية، في 
من الدستور، كما  80يومًا وفق مقتضيات الفصل  30البرلمان لمدة 

 رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه مع عدد من المسؤولين. أعفا

https://www.independentarabia.com/node/247456/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9
https://www.independentarabia.com/node/247456/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9
https://www.independentarabia.com/node/247456/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9
https://www.independentarabia.com/node/247551/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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في السياق، رأى الباحث : وجوب استرجاع مستويات عالية من النمو 
اقتصادي لتونس هو استعادة نسق  االقتصادي فتحي النوري أن "أهم تحد

في المئة،  1.6ال سيما وأنها حققت خالل السنوات األخيرة نمواً بمعدل النمو، 
". واعتبر النوري أن 2010في المئة في فترة ما قبل عام  4مقابل معدل 

في المئة  17.8"معدالت النمو الضعيفة أنتجت معدالت كبيرة من البطالة )
فوعات (". وأضاف أن "وقف نزيف ميزان الد2021في الربع األول من عام 

والتحكم في عجز الموازنة يظالن من بين أبرز التحديات التي يتعين على 
وشدد النوري على أنه "من الضروري إعادة  الحكومة المقبلة التصدي لها".

هيكلة الوزارة التي ُتعنى بالتنمية في تونس وتعيين شخصية كفوءة على رأسها"، 
لعقد األخير، ما نتج عنه غياب مشيرًا إلى أن "هذه الوزارة تم تهميشها خالل ا

سياسات واضحة في مجال التخطيط التنموي". وزاد أنه "بات لزامًا على 
الحكومة المقبلة أن تحرص على تحقيق التوازنات المالية الكبرى للبالد والتحكم 
في عجز الموازنة وبخاصة كتلة األجور التي وصلت إلى مستويات قياسية 

على مراجعة منظومة  ناتج الداخلي الخام عالوةفي المئة من ال 15في حدود 
من ناحية أخرى، اعتبر خبير  الدعم من خالل اتباع سياسة شجاعة وذكية".

المحاسبة التونسي أنيس الوهابي أن "اليوم أكبر مشكل يواجه تونس يتمثل 
في ضعف نسبة النمو التي لم تتطور خالل السنوات الخمس األخيرة إال 

 ة".في المئ 1.6بمعدل 
وأكد الوهابي أن "كل الحلول بالنسبة إلى تونس تدور حول تحسين نسبة 
النمو لكي تتمكن البالد من السيطرة على المالية العامة ومعالجة البطالة 
والفقر"، مضيفًا أنه "من دون نسب نمو محترمة ال يمكن إنجاز مشاريع 

. وأضاف أنه وتحسين الخدمات العامة على غرار الصحة والتربية والتعليم"
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"من ضمن الرهانات التي تنتظر البالد في الفترة المقبلة، العمل على استرجاع 
نسق استقطاب االستثمارات الخارجية التي سجلت نموًا سلبيًا بحلول النصف 

 األول من العام الحالي".
ورأى أنيس الوهابي أن "من بين : استعادة ثقة الشركاء االقتصاديين

لى الحكومة المقبلة، استعادة ثقة الشركاء االقتصاديين التحديات المطروحة ع
البارزين لتونس على غرار االتحاد األوروبي واستعادة ثقة المؤسسات المالية 
الدولية"، مبرزًا أن "رصيد الثقة لن ينمو إال من خالل العمل على تحقيق 

د جادة استقرار سياسي يرافقه إعطاء إشارات قوية لهؤالء الشركاء إلى أن البال
 في المضي نحو إصالحات اقتصادية جذرية".

خبير المحاسبة على "ضرورة إسراع رئيس  على صعيد آخر، ألح
الجمهورية بتعيين رئيس حكومة يتمتع بشخصية قوية وملم بأهم الملفات التي 
سيجدها على مكتبه، ويملك عالقات دولية مهمة مع المؤسسات المالية 

 على التفاوض مع الشركاء االجتماعيين في تونس".على القدرة  لدولية، عالوة
ولم يختلف رأي رئيس حلقة الماليين التونسيين، عبد القادر بودريقة، عن 
موقف الوهابي، في الدعوة إلى "تفادي التأخير في تكليف شخصية اقتصادية 

 25أسبوعين منذ قرارات  لتشكيل الحكومة المقبلة، ال سيما وأنه مضى حوالى
 أغلب شركاء تونس يراقبون الوضع بدقة وحذر".يوليو، و 

وشدد بودريقة على أن "من أولويات البالد التي يراها ملحة وعاجلة، هي 
اإلسراع بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل 
جديد، تجد البالد نفسها في أمّس الحاجة إليه، ما يمكن أن يفتح آفاقًا أوسع 

التمويالت الالزمة من المقرضين الدوليين وإنجاح المسار للحصول على 
 الديمقراطي في البالد".
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وكان المستشار لدى رئيس الجمهورية التونسية وليد الحجام، أكد أنه "لم 
اآلن اتخاذ قرار نهائي بخصوص هوية رئيس الحكومة الجديد"،  إلى حد يتم

 5ح الحجام، الخميس )مشيرًا إلى أن "الخطى حثيثة في هذا االتجاه". وصر 
أغسطس(، بأن الرئيس سعيد يملك "إدراكًا ووعيًا حقيقيين بنبض الشارع وبكل 

 ما يدور ويقال"، مضيفًا أنه يعمل "بكل ثبات وفق رؤية واضحة".
من جانبه، أدلى البنك المركزي التونسي : خطة إصالح للخروج من األزمة

مجلس إدارته خالل اجتماعه  بدلوه بخصوص الشأن العام في البالد، داعياً 
أغسطس الحالي، إلى "مزيد من التنسيق بين األطراف الفاعلة  3األخير في 

لوضع خطة إصالح اقتصادي وإيجاد آليات جديدة ُتحدد وفق ما تقتضيه 
المرحلة للخروج من األزمة الحالية، وذلك على خلفية المستجدات على 

 يوليو". 25ئاسية في المستوى الوطني، بخاصة بعد القرارات الر 
"أهمية الحفاظ على استقرار وحسن سير مؤسسات الدولة  وأكد المركزي 

وحمايتها وضمان ديمومتها في ظل ما فرضه الوضع السياسي واالقتصادي 
  واالجتماعي والصحي الراهن من تحديات غير مسبوقة".

ة كما شدد المجلس على أهمية العمل على استرجاع ثقة المؤسسات الدولي
 المانحة والمستثمرين األجانب باالقتصاد التونسي.

https://www.independentarabia.com/node/248726/%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%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%
D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-
%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-

%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-
%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%87%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A 

 



  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 44ــ 

 فيدرالية كهربائية" لمواجهة العتمة الشاملة في لبنان" - 13

 18:30 2021أبريل  1الخميس 

  TonyBoulos@ طوني بولس 
طارئ لشركة الكهرباء بقيمة  وزارة الطاقة تطالب بإقرار قانون لقرض

 مليون دوالر لشراء مزيد من الوقود 996
 لبنان أمام خيارين إما إقرار سلفة الكهرباء أو "العتمة الشاملة" )أ ف ب( 

المعادلة االقتصادية في لبنان باتت واضحة، "كلما انخفضت احتياطات 
ارتفاع في البنك المركزي بالعمالت األجنبية، سيقابلها مزيد من التضخم و 

سعر صرف الليرة مقابل الدوالر". ومنذ اندالع األزمة وأموال المصرف 
المركزي ُتستنزف في دعم األدوية والمحروقات ومجموعة من السلع 
االستهالكية األساسية بما يعادل ستة مليارات دوالر سنويًا، في ظل انكماش 

الدعم إلى أدنى  اقتصادي هائل أوقف اإليرادات المعّول عليها لتعويض كلفة
المستويات، وما تبّقى حاليًا لدى مصرف لبنان من أموال بالدوالر األميركي 

مليار دوالر، تكفي لحوالى  1.3يمكن استخدامها لتمويل الدعم، ال تتخّطى 
ثالثة أشهر، مع اإلشارة إلى أن السلفة التي أقّرها مجلس النواب في جلسته 

مليون دوالر، ستؤّمن أيضًا  200ن بقيمة األخيرة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنا
 مليار دوالر. 1.1من هذه األموال، ليتراجع الرصيد المخصص للدعم إلى 

مليون دوالر تطلبها  996وتقول المعلومات إن هذه السلفة هي جزء من 
وزارة الطاقة لصالح "مؤسسة كهرباء لبنان" بشكل ملّح وطارئ لالستمرار 

ي فرض معادلة جديدة هي االختيار بين "العتمة بتغذية التيار، األمر الذ
الشاملة" أو استخدام االحتياطيات اإللزامية لدى المصرف المركزي، ما اعتبره 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/7446
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/7446
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/7446
https://twitter.com/TonyBouloss
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/7446
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نواب حزبي "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي االشتراكي" اللذين صّوتا ضد 
 إقرار السلفة، عملية ابتزاز للشعب اللبناني.

 تحذير... وجولة مقبلة
ر النائب جورج عقيص أن إقرار سلفة الكهرباء كان خطأ كبيرًا، واعتب

قائاًل "من شّرع السلفة اإلضافية لكهرباء لبنان هو في الواقع، عن حسن نية 
أو عن سوء نية، يعّجل في حصول العتمة مع تشريع سرقة جزء من مدخرات 

الحكومة  المودعين لتمويل السلفة". وأوضح أن "القوات كانت فعلياً مع مواجهة
ووضعها أمام مسؤولياتها ولو كّلف ذلك وجعًا مؤقتًا، ومع الضغط على وزارة 

ومع الحفاظ على اليسير الطاقة للسير في حلول مستدامة لمعضلة الكهرباء، 
ألن السلفة مع هذه الزمرة مما تبّقى من أموال المودعين لدى مصرف لبنان، 

عودة بعد حين البتزاز النواب تعني تأجيل اإلصالحات وترحيل الحلول وال
 ستكون لنا جولة أخرى بعد شهرين".بخيار السلفة أو العتمة، وأضاف "

في المقابل، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن 
"إقرار سلفة الكهرباء ضرورة كحل مؤقت، وإال سنكون أمام العتمة وإطفاء 

سياسات "الدعم" التي اتبعتها الحكومات المستشفيات والمؤسسات"، محّماًل 
مليار دوالر سنويًا، والتي برأيه "أدت إلى حدود المساس  11المتعاقبة وكلفت 

 بأموال المودعين"، وزر األوضاع التي وصلت إليها البالد.
وكان وزير الطاقة في حكومة تصريف األعمال ريمون غجر، استبق 

ان قد يتجه إلى "العتمة الشاملة" نهاية جلسة إقرار السلفة بالتحذير من أن لبن
 الشهر الحالي، ما لم يتم توفير المال الالزم لشراء الفيول المشّغل للمعامل.

ووفق مصادر المصرف المركزي، يستعد الحاكم رياض سالمة لعقد 
سلسلة اجتماعات طارئة مع وزراء االقتصاد والتجارة والزراعة والصناعة 
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ة الحكومة، إلبالغهم بأن األموال المخصصة للدعم والطاقة، إضافة إلى رئاس
تنتهي بداية شهر يونيو )حزيران( التخاذ القرارات المناسبة، ال سيما تجاه 

 التبعات االقتصادية وآثارها االجتماعية الكارثية المتوقعة.
وكان وزير المالية في حكومة تصريف األعمال غازي وزني، أعلن في 

رغ" أن االحتياطيات بالعمالت األجنبية المتبقية في مقابلة مع وكالة "بلومبي
 1.5مليار دوالر، وال يمكن استخدام سوى مليار و 16مصرف لبنان تبلغ 

 مليار دوالر منها فقط لتمويل الدعم، ما يكفي لشهرين أو ثالثة أشهر.
 تهاوي المعامل

وبالتزامن مع أزمة التمويل، بدأت معامل الكهرباء في لبنان تتهاوى 
لواحدة تلو األخرى. فبعد توقف معمل الزهراني جنوبًا عن العمل بسبب نفاد ا

ميغاواطًا أي ما  450مادة المازوت لتشغيله، قبل أن يخّفض إنتاجه من 
يعادل ثلث معدل اإلنتاج، خرج معمل دير عمار الحراري في شمال البالد 

لحلول للبواخر عن الخدمة كّليًا بسبب نفاد مادة الفيول أويل، وعدم إيجاد ا
الراسية مقابل السواحل اللبنانية، التي تنتظر تحويل االعتمادات المالية، في 
وقت برزت أزمة جديدة تتعلق بمطابقة نوعية حمولتها المعايير المطلوبة 
لتشغيل المعمل. وأفادت المعلومات بأن الدولة اللبنانية تتكبد خسائر قيمتها 

ر في استالم الفيول من الباخرتين الراسيتين ألف دوالر يومياً بسبب التأخي 48
 قبالة الزهراني ودير عمار.

 1600ويبلغ معدل اإلنتاج السنوي لمعامل الكهرباء في لبنان حوالى 
ميغاواط، يتم تعويض  3000ميغاواط، في حين تتجاوز حاجة االستهالك الـ 

 ميغاواط، 400جزء منها من خالل استئجار ثالث بواخر تركية تؤّمن 
ميغاواطًا من سوريا، فيما ُتترك البقية للمولدات الكهربائية  120واستجرار 
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المحلية، األمر الذي يلزم المواطن دفع فاتورتين، األولى لصالح مؤسسة 
ر بالتنسيق مع وزارة  كهرباء لبنان والثانية ألصحاب المولدات، وفق تسعيرة ُتقرَّ

مليار دوالر  1.5يدفع نحو  الطاقة. ويقّدر اقتصاديون أن الشعب اللبناني
سنوياً ألصحاب المولدات الخاصة، الذين يعّوضون انقطاع الكهرباء المتكرر 
في كل المناطق. وتتجاوز الكلفة اإلجمالية الستهالك الكهرباء في لبنان الـ 

في المئة تقريبًا، أي ما  40مليار دوالر، تحّمل الخزانة عجزًا سنويًا  3.35
 دوالر سنويًا.مليار  2.05مقداره 

 عقود "كارادينيز"
وما يزيد األمور تعقيدًا، تعّثر الدولة في دفع مستحقات شركة "كارادينيز" 
التركية، المسؤولة عن تزويد البالد بربع إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان، بما يزيد 

مليون دوالر من األموال التي استحّقت حتى اآلن لصالحها، ويبدو  100على 
قادرة أيضًا على سداد األموال المتوجبة عليها من اآلن وحتى أنها لن تكون 

مليون دوالر  142نهاية عقدها في سبتمبر )أيلول(، والتي تتراكم بمعّدل 
 أميركي سنويًا.

هذه المسألة قد تعّرض لبنان لمواجهة إمكانية انسحاب البواخر في حال 
ن فجوة كبيرة في التغذية لم تتم معالجتها في الفترة المقبلة، مع ما يعنيه ذلك م

 الكهربائية التي تستفيد منها مؤسسة كهرباء لبنان.
 الفيدرالية الكهربائية

ومع األفق المسدود وأمام انهيار تام محتمل للقطاع الكهربائي في لبنان، 
تشير المعلومات إلى أن بعض األحزاب والقوى السياسية في المناطق، تستعّد 

ع أصحاب المولدات الخاصة، للحّد من لوضع خطط محلية بالتعاون م
التأثيرات الخطيرة جراء توقف معامل اإلنتاج عن تزويد المناطق، ومن ضمنها 
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المستشفيات والمصانع وقطاعات حيوية أخرى، وذلك عبر تجهيزات إضافية 
تتكفل بها المولدات المحلية، لتشّكل كهرباء رديفة ومنفصلة عن بعضها، وأن 

ى ترتيب آليات الستيراد المحروقات من الخارج لحساب "تلك القوى تسعى إل
 منطقة نفوذها".

ووفق المعلومات، فإن بعض "المهربين" لجأوا إلى إنشاء خزانات وقود 
في المناطق الحدودية من الناحية السورية، ربما تكون مصدرًا أيضًا للسوق 

وقد أثبتت السوداء النفطية المتوقع أن يزيد الطلب عليها في مرحلة الحقة. 
انفجارات عدة حصلت في تلك المناطق وجود تلك الخزانات. وفي وقت 
اتجهت أصابع االتهام إلى "حزب هللا" بأنه من يغطي تلك العصابات، تنّصل 
األخير في بيانات عدة من تلك االتهامات، واضعًا االنفالت الحدودي في 

 سياق التقصير الحكومي.
 الخصخصة

السياسية من أن يكون تراكم الفساد وسوء  ويتخوف كثير من األوساط
إدارة هذا القطاع بمثابة مشروع متعّمد لتدمير القطاع الذي تمتلكه الدولة، 
لتسهيل بيعه والتخلص منه بأبخس األثمان لصالح شركات خاصة تابعة 
لسياسيين وأحزاب نافذة، ال سيما أن هذا القطاع ُيعّد األسوأ بين مرافق البنى 

مليار دوالر منذ  46هترئة أساسًا، وقد كّبد خزانة الدولة أكثر من التحتية الم
 انتهاء الحرب األهلية.

وُيعتبر إصالح هذا القطاع شرطًا رئيسًا يطالب به المجتمع الدولي منذ 
، وهو 2018سنوات، إذ شّكل أبرز مقررات مؤتمر "سيدر" لدعم لبنان عام 

ن خسائره ُتقّدر بما يقارب من أهم طلبات صندوق النقد الدولي، بخاصة أ
 مليار دوالر. 97نصف الدين العام البالغ 
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سنة خطة  11وكان وزير الخارجية األسبق جبران باسيل أطلق منذ 
بحلول عام  24/24"، واعدًا بإعادة الكهرباء Leban.. onكهربائية بعنوان " 

قوى . إال أن األمر لم يتحقق، بسبب "المناكدات السياسية وعرقلة ال2015
 المعارضة"، بحسب مصادر "التيار الوطني الحر".

https://www.independentarabia.com/node/208251/%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%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%
D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86 

 

 ية تثير غضب الجزائريينندرة السلع االستهالكية الضرور - 14

 20:55 2021مارس  30الثالثاء  
السوق تفتقد الرقابة ووزارة الخارجية تتعهد بتوفير المواد الغذائية وبأسعار 

 تنافسية قبل حلول شهر رمضان
  aliyahi32735487@ مراسل علي ياحي

ندرة المواد االستهالكية جعلت الطوابير تعود أمام المحالت التجارية في  
 الجزائر )اإلذاعة الجزائرية(

تعيش السوق المحلية الجزائرية أزمة ندرة خانقة لمواد غذائية واسعة 
الشارع الذي ارتفعت  االستهالك، استدعت تدخل الحكومة لتخفيف مخاوف

 درجة حرارة غضبه بشكل جعل الوضع العام يهدد بانفجار اجتماعي.

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/12141
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/12141
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/12141
https://twitter.com/aliyahi32735487
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 تهافت وهلع ومظاهر التسعينيات
وعادت مظاهر التسعينيات حين عرفت الجزائر أزمة اقتصادية واجتماعية 
إلى شوارع مدن البالد، حيث ال حديث إال عن غياب مادة زيت الطبخ وارتفاع 

عجائن، وتذبذب توزيع مادة الحليب وغيرها من االنشغاالت، أسعار السكر وال
كما ال يخلو محل أو مساحة تجارية من االكتظاظ والطوابير وبعض المرات 
مشادات بين المواطنين، وانتقل الحال إلى مواقع التواصل االجتماعي التي 
كانت مساحة للتعبير عن الغضب وانتقاد الحكومة، تارة بشكل جدي وأخرى 

 رية تقلل من حدة االحتقان.بسخ
وفي حين ناشد االتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين المستهلكين 
ترشيد االستهالك واقتناء الكميات الضرورية فقط وعدم التهافت، أكدت جمعية 
التجار والحرفيين أن المبالغة في الطلب سلوك سيء، ومن سلبياته أنه يفتح 

تي يشتكي منها المواطن، وقال إن كل المعلومات المجال لظاهرة المضاربة ال
المتوافرة تشير إلى أن مخزون المواد االستهالكية والغذائية يكفي خالل شهر 
رمضان وما بعده، كما دعت فيدرالية المستهلكين المواطنين إلى تجنب 
سلوكيات التهافت والتخوف والهلع التي تنعكس مباشرة على غالء األسعار 

 المضاربة.وتشجع ظاهرة 
 الحكومة تطمئن

الغذائية األساسية وبأسعار تنافسية، وكبح المضاربة قبل حلول شهر 
رمضان، مشددًا على استعداد الدولة للتدخل لضمان وفرة المواد الغذائية 
الواسعة االستهالك من لحوم وزيوت وحبوب وخضراوات وغيرها، من خالل 

 االستيراد.
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ض المواد تعود بالدرجة األولى إلى وأضاف أن الندرة المسجلة في بع
بعض األخبار التي روجت عبر وسائل اإلعالم حول ندرة محتملة، مما دفع 

 بالمستهلكين إلى تغيير مستوى استهالكهم وتخزين كميات إضافية.
وأكد الوزير الحفاظ على الطابع االجتماعي للدولة، ألنه حق يكفله 

، 2021من خالل قانون المالية  الدستور، خصوصًا بعدما أقر الرئيس تبون 
مليار دوالر، مشددًا على  17رفع القيمة المالية الموجهة للدعم العمومي إلى 

 ضرورة أن يذهب الدعم إلى مستحقيه.
وبخصوص التجار المضاربين، ذكر الوزير وجود فرق رقابة مشتركة 

وق، مجندة لمراقبة المخازن للتصدي لكل أشكال االحتكار والمضاربة في الس
إلى جانب تسليط أقصى العقوبات ضد المخالفين، تصل إلى المتابعات 
القضائية والشطب النهائي من السجل التجاري والتوقيف عن النشاط مدة 
سنتين، داعيًا المواطنين للحفاظ على سلوكهم االستهالكي العقالني، وعدم 

ة المسجلة االنسياق خلف اإلشاعات التي ترّوج لندرة المنتجات في ظل الوفر 
 على مستوى المخازن.

 "الذعر الشرائي" وضعف التموين
وفي السياق، أبرز المحلل االقتصادي مراد ماّلح، أنه يجب االنطالق 
من معطى مهم، أال وهو االرتفاع العالمي في أسعار المواد األولية واألغذية 

"، فالزيادات التي شهدتها بعض المواد 19-كإحدى مخلفات جائحة "كوفيد
 الغذائية كانت متوقعة ومنتظرة، وربما فاقمها تراجع قيمة الدينار الجزائري.

أما في ما يخص الندرة، فهو في الحقيقة نقص في التموين ألسباب عدة  
أدت إلى ازدياد الطلب مقارنة بالعرض، وقال إن السوق تفتقد إلى الرقابة 

رة، مشيرًا إلى ما والتحكم الكافيين في سالسل التوريد من طرف وزارة التجا
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يسمى بـ "الذعر الشرائي" الذي جعل آالف المواطنين يقتنون مواد غذائية 
 أساسية بكميات كبيرة بغرض التخزين، مخافة كابوس االنقطاع.

وتابع ماّلح، "أزمة الندرة تحيلنا الى موضوع دعم السلع الغذائية الذي 
مي من الدولة يجب أن يتخذ شكاًل آخر بضخ المساعدات والدعم الحكو 

للمستحقين مباشرة، وليس عبر سياسة الدعم الكلي المنتهجة حاليًا، التي 
جعلت السلع المدعمة عرضة للمضاربة واالحتكار والتهريب أيضًا عبر 
الحدود"، موضحاً أنه من بين الحلول كبح الذعر الشرائي عبر تسقيف الشراء، 

ت المائدة، ويبحث آخر فال يعقل أن يشتري مستهلك عشرات العبوات من زي
عن عبوة سعة لترين أيامًا وليالي في نطاق جغرافي واسع، "لكن لألمانة قد 
يكون هذا اإلجراء حاًل مؤقتًا لتخفيف أثر الندرة وضمان انسيابية أكبر في 

 التموين".
وختم بأن وجود نظام لتتبع األغذية، بخاصة المدعمة، وحل إشكال الفوترة 

عين العمل بها، أمور يجب اإلسراع في إرسائها لوقف التي يرفض بعض الموز 
 مشاهد التدافع والهلع الشرائي الذي ال يشّرف صورة البالد والمجتمع الجزائري.

 قضية تسيير
من جانبه، اعتبر الباحث في علم االجتماع السياسي والمستشار في 

ستهالكية في الهيئة الجزائرية لمكافحة الفساد، أسامة لبيد، أن ندرة المواد اال
بلد اسمه الجزائر الذي مساحته قارة، هي قضية تسيير، ويبدو أن وزارة التجارة 
استدركت األمر وكثفت الرقابة على أصحاب المخازن، وفرض على التاجر 
التقرب من مديريات التجارة، واإلعالن عن عناوين كل المخازن التي يحوزها 

التي تثقل كاهل المواطن، مشيرًا لتفادي االحتكار والمضاربة ورفع األسعار 
إلى أن األسواق الجوارية واألسبوعية، وكذا أسواق التجزئة والجملة، يجب أن 
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تنشط على مدى األسبوع، فيما يخضع الحقاً كل التجار لقرار العمل بالمداومة 
في المناسبات واألعياد، "وال تكون عن طريق القائمة أو عدد محدود كما كان 

 في السابق".
https://www.independentarabia.com/node/207591/%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%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%8A%D

8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86 

 

مصر والسعودية تتصدران "مؤشر البؤس االقتصادي"  - 15
 2018 لعام

 22رصيف  15.02.2018 
يشّكل ارتفاع األسعار تهديدًا أكبر على االقتصاد العالمي من البطالة، 

لبلومبرغ. ويعتمد المؤشر على توقعات االقتصاديين  "مؤشر البؤس" بحسب
 .دولة حول العالم 66 والبطالة، ليقيس مدى البؤس في التضخم لمعدالت

يتوقع أن تحتل فنزويال للسنة الرابعة المرتبة األولى كأكثر  ووفق المؤشر،
سًا، بمعدل أعلى بثالث مرات من المعدل الذي سجلته االقتصادات بؤ 

 .2017 العام
أما عربياً فتأتي مصر ضمن قائمة أكثر االقتصادات "بؤسًا"، ولكن يتوقع 

، في ما 2018المؤشر أن تتراجع من المرتبة الثانية إلى المرتبة الرابعة عام 
 .يمكن اعتباره تحسناً 

https://raseef22.com/economy/2018/02/15/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a4%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a4%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82/
https://raseef22.com/economy/2018/02/15/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a4%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a4%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82/
https://raseef22.com/economy/2018/02/15/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a4%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a4%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82/
https://raseef22.com/contributor/%d8%b1%d8%b5%d9%8a%d9%8122/
https://raseef22.com/contributor/%d8%b1%d8%b5%d9%8a%d9%8122/
https://raseef22.com/contributor/%d8%b1%d8%b5%d9%8a%d9%8122/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-14/most-miserable-economies-of-2018-stay-haunted-by-inflation-beast
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-14/most-miserable-economies-of-2018-stay-haunted-by-inflation-beast
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-14/most-miserable-economies-of-2018-stay-haunted-by-inflation-beast
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إلى الدول التي تحتل المراكز  والالفت توقع المؤشر أن تنضم السعودية
، إذ من المتوقع أن 2018 العشرة األولى كأكثر االقتصادات "بؤسًا" للعام

 .2017 تحتل المركز العاشر بدل المركز الرابع عشر الذي احتلته في العام
 أقوال جاهزة

، 2018بلومبرغ تتوقع تحسن مركز مصر في مؤشر البؤس العالمي عام 
 دول بؤسًا في العالم  10ة إلى قائمة أكثر بينما ستنضم السعودي

على "مؤشر البؤس"  26.4 وفي حين يتوقع أن تسّجل مصر
، محتلًة مركزًا متقدمة 5.2 ، تسّجل إسرائيل15.4، والسعودية 2018 عام

في قائمة اقتصادات الدول األقل بؤسًا، وتأتي في المرتبة السادسة، بعد 
 .الياباناقتصادات مثل تايالند وسينغافورة و 

وضمت قائمة الدول األكثر بؤساً كالً من تركيا وجنوب إفريقيا واألرجنتين 
 .وأوكرانيا وإسبانيا والبرازيل
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 22رصيف 

https://raseef22.com/economy/2018/02/15/%D9%85%D8%B5%D8%B1-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-
%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A4%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82/ 

 
 
 

https://raseef22.com/contributor/%d8%b1%d8%b5%d9%8a%d9%8122/
https://raseef22.com/contributor/%d8%b1%d8%b5%d9%8a%d9%8122/
https://raseef22.com/contributor/%d8%b1%d8%b5%d9%8a%d9%8122/
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العراق يتجه إلى إحياء الصناعات التحويلية باستثمارات  - 16
 خاصة

 2021مارس  30  الثالثاء  مراسل عراقي مؤيد الطرفي 
يمكن االستفادة من الفائض في المحاصيل والخضراوات لسد حاجة البالد 

 الغذائية
المزارعون باتوا يهتمون بالمزروعات التي تدخل في الصناعات الغذائية   

 )أ ف ب(
عراق إلى إعادة الحياة لقطاع الصناعات التحويلية الذي تضرر يسعى ال

كثيرًا خالل فترة العقوبات االقتصادية في تسعينات القرن الماضي وبعد العام 
، على إثر توقف ما تبقى من المصانع نتيجة سياسة االنفتاح الشامل 2003

شهد التي تسببت بخسائر كبيرة، أجبرتها على تسريح عمالها ومغادرة الم
 االقتصادي لعدم قدرتها على المنافسة.

ويبدو أن وتيرة االستهالك الكبيرة التي يشهدها المجتمع العراقي وحاجته 
المتزايدة إلى صناعات غذائية تحويلية تكفي لسد حاجاته وبكميات كبيرة، 
حّفزت وزارة الزراعة العراقية والمستثمرين على الدخول بقوة لتفعيل هذا القطاع 

 د.من جدي
وترّكزت المساعي العراقية على دعم الصناعات الغذائية التي تعتمد على 
الفائض من المحاصيل والخضراوات العراقية، وفق خطة تعتمد توزيعها على 
محافظات ومدن زراعية تكون بعيدة من العاصمة ومن مراكز أبرز المدن 

ي ارتفاع العراقية، إلحياء النشاط االقتصادي في هذه المناطق التي تعان
 معدالت البطالة والفقر.

 أكبر معمل لمعجون الطماطم في الشرق األوسط

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/201216
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/201216
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/201216
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وقال وزير الزراعة محمد الخفاجي، في تصريحات للوكالة العراقية 
الرسمية، إن "القطاع الخاص سيقوم بإنشاء أكبر معمل إلنتاج معجون 

عدد الطماطم في الشرق األوسط، في محافظة الديوانية، فضاًل عن إنشاء 
من المعامل األخرى في المحافظات المنتجة للطماطم، خالل العام الحالي، 

 لالستفادة من فائض اإلنتاج في الصناعات التحويلية".
أضاف الخفاجي أن الوزارة تعمل حاليًا على إعطاء موافقات للقطاع 
الخاص إلنشاء مراكز تسويقية نموذجية متطورة في المحافظات كافة، تحوي 

 سويقيًا ومخازن مبردة متطورة الستيعاب المنتج الزراعي المحلي.مركزًا ت
وتعد الديوانية من أهم المدن العراقية في إنتاج مختلف المحاصيل 
الزراعية، بخاصة الرز، وتقع على طريق المرور السريع رقم واحد الذي يربط 

ع الجنوب العراقي بمحافظة األنبار مرورًا ببغداد، ويوجد فيها أكبر مشرو 
مليون دوالر، ويغطي  360وتبلغ كلفته  2019للدواجن في العراق افتتح العام 

في المئة من حاجة السوق العراقية، كما أنها تشهد تربية النعام  35نحو 
 والغزالن.

 تشغيل األيدي العاملة
ويشير المستشار في وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي إلى أن مشاريع 

في تشغيل األيدي العاملة وتساعد في نمو اإلنتاج الصناعات التحويلية تسهم 
 الزراعي.

ويضيف القيسي أن "هناك فائضًا في إنتاج الطماطم، وأن االستفادة منه 
في صناعة معجون الطماطم سيسهم في تشغيل األيدي العاملة والتخلص من 
التلف الذي قد ينتج من عدم توفر مخازن مبردة"، ويؤكد أن الصناعات 
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الغذائية، التي سينهض بها القطاع الخاص، هي الحل األمثل لنمو  التحويلية
 اإلنتاج الزراعي.

 خطة لدعم كل الصناعات
من جانبه، يشير المتحدث باسم وزارة الصناعة مرتضى الصافي إلى 
وجود قوانين تم تشريعها من الحكومة ساعدت في النهوض بالصناعات 

رد إذا ما تم تحقيق اكتفاء ذاتي من الغذائية، مرجحًا أن يتم منع دخول المستو 
 المعجون.

ويضيف الصافي أن "هناك خطة وضعتها وزارة الصناعة والمعادن بدعم 
كل الصناعات، من ضمنها مصانع القطاع الخاص والمختلط، وهناك شعار 
رفعته الوزارة بعنوان صنع في العراق، يتم خالله تقديم جميع التسهيالت 

 .إلنشاء مثل هذه المصانع"
ويتابع الصافي أن توجه القطاع الخاص لالستثمار في الصناعات 
التحويلية جاء بعد اهتمام الحكومة بضبط الحدود، ووضع ضريبة على 
المنتجات الداخلة إلى العراق ومنع الصناعات الرديئة، مبينًا أن خطة وزارة 
الصناعة تتضمن عدم السماح بدخول أي منتج إذا كان هناك اكتفاء ذاتي 

 نه.م
 اهتمام بمحاصيل الصناعات التحويلية

ويؤكد رئيس اتحاد الجمعيات الفالحية حيدر عبد الواحد أن المزارعين 
باتوا يهتمون بالمزروعات التي تدخل في الصناعات الغذائية، ومن ضمنها 
التوسع بإنتاج محصول الطماطم وعدد من المحاصيل األخرى، ويضيف أنه 

بر مصنع بالشرق األوسط إلنتاج معجون من المقرر أن يتم إنشاء أك
الطماطم، ولذلك ستكون هناك حاجة لتطوير الزراعة المغطاة من قبل 
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الفالحين، من أجل إنتاج المحصول في فصل الشتاء بكميات كبيرة وتغطية 
 حاجة المصانع.

ويشير إلى أن "الطماطم العراقية تتميز بكمية حموضتها العالية، ولذلك 
ستحداث صنف جديد يكون أقل حموضة"، موضحًا أن نحن بحاجة إلى ا

المستثمر سيجلب صنفًا جديدًا لزراعته في البالد، ويشير عبد الواحد إلى 
وجود عدد من الصناعات الغذائية، التي بدأ االستثمار فيها لالستفادة من 
المحاصيل الزراعية مثل صناعة رقائق البطاطس، فضاًل عن صناعة الذرة 

، قائاًل إن هناك توجهًا للتوسع في زراعة زهرة الشمس لصناعة إلنتاج الزيوت
 زيت الطبخ.

 المواد األولية
ويرى المتخصص في الشؤون االقتصادية صالح الهماشي أن هناك بعض 
الصعوبات قد تواجه المشروع، ال سيما في مواده األولية، ويشير إلى أن نجاح 

ة، ويضيف أن "العراق يملك المشروع سيجعل العراق مصدرًا للدول اإلقليمي
بنى تحتية لهذه الصناعات، وكان يملك مصنع تعليب كربالء وبعض 

في المئة من السوق  70المصانع الخاصة لهذه الصناعات، تغطي أكثر من 
 المحلية".

ويشير إلى عدد من المشكالت قد تواجه المشروع منها مشكلة المادة 
صول الطماطم في فصل الصيف، األولية، فعلى الرغم من وجود وفرة من مح

إال أن اإلنتاج ينخفض وتزيد أسعاره في الشتاء، إضافة إلى ضرورة توفر 
المخازن المبردة الضخمة لتخزين المحصول، ويشدد على ضرورة وضع خطة 
لزراعة المحاصيل الداخلة بالصناعات لتأمين المواد األولية، ال سيما أنها من 
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التي ال يمكن أن تعمل بموسم واحد ألن ُكلف  المشاريع االستثمارية الربحية
 اإلنتاج سترتفع.

ويتابع أن الصناعات التحويلية الغذائية ستوفر فرص عمل واستصالح 
أراض جديدة، وتحافظ على الثروة االقتصادية، كما أنه من الممكن تصدير 
الفائض إلى أسواق الدول اإلقليمية ومنها الخليج العربي، لتكون منافسة 

 تاجين اإليراني والتركي المسيطرين على صناعة إنتاج معجون الطماطم.لإلن
https://www.independentarabia.com/node/207271/%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%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%

D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-
%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  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 61ــ 

 االقتصاد السوري:   -رابعًا 

انعطافة أردنية الفتة باتجاه سورية.. المصالح االقتصادية  - 17
 تقود السياسة

 24/08/2021 :الخبير السوي  
حراك دبلوماسي مكثف قادته األردن مؤخرا أحد عناوينه البارزة الملف 

إنتاج دمج السوري، وتسعى المملكة بالتعاون مع مصر ودول خليجية إلعادة 
 .سوريا من جديد في جامعة الدولة العربية

ومن المقرر أن يلتقي العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني، االثنين، في 
موسكو الرئيس الروسي فالديمير بوتين لبحث ملفات مختلفة، أبرزها األزمة 

 .السورية كما أعلن الكرملين
 ”حراك دبلوماسي“

مليون الجئ سوري حسب األرقام  1.3 التي تستضيف-وتحاول األردن 
أن تلقي الحجارة في هذا الملف الراكد، بعد أن كشفت وزارة  -الحكومية

مليار دوالر لتمويل خطة االستجابة  2.4التخطيط األردنية عن حاجتها إلى 
 .لألزمة السورية لهذا العام

سبب  ″21عربي”مسؤولون أردنيون سابقون وخبراء سياسيون، فسروا لـ
األمر الواقع وموازين القوى ”حول في الموقف األردني تجاه القيادة السورية بـالت

على األرض السورية، وبحث المملكة عن مصالحها االقتصادية في ظل أزمة 
 .”اقتصادية خانقة تعصف بالبالد

من مصلحة “ويرى نائب رئيس الوزراء األسبق، ممدوح العبادي، أن 
موقفنا السابق أضر األردن التي “ائال: ، ق”األردن االنفتاح على سوريا
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حوصرت اقتصاديا بسبب إغالق الحدود واستيراد البضائع بكلف أعلى، 
 .”خصوصا مع ارتفاع الشحن البحري مؤخرا

 .”إغالق الحدود مع سوريا مقتل اقتصادي لألردن“وأوضح العبادي، أن 
 صفحة جديدة

انطالق األحداث  ، عقب2011وتدهورت العالقة بين األردن وسوريا عام 
في سوريا، واتهام دمشق لعمان بتدريب المقاتلين وتسليحهم وتسهيل عبور 
الجهاديين، لتصل إلى القطيعة في العالقات الرسمية، وصلت إلى حد مغادرة 

 .2014السفير السوري في عمان بهجت سليمان في عام 
مريكية األ” سي أن أن“وقال الملك عبدهللا الثاني، في مقابلة مع شبكة 

تموز الماضي؛ إن الرئيس بشار األسد وحكومته باقيان في سوريا ألمد طويل، 
 .داعيا إلى حوار منسق مع السلطات في دمشق

بينما كشف رئيس وزراء األردن بشر الخصاونة عن دور أردني مصري 
إلعادة دمج الرئيس السوري في جامعة الدول العربية وإعادة مقعد سوريا، 

األردن مهتم مع جمهورية مصر “ة لصحيفة إندبندنت عربية: قائال في مقابل
العربية، وبعض الدول الشقيقة، بأن تعود سوريا إلى مقعدها في الجامعة 
العربية؛ ألن الغياب هنا لم يكن منتجا، وألن النظام الرسمي العربي يمكنه أن 
يؤسس لهوامش مبادرة وحوار أفضل مع السوريين، من خالل عودتهم إلى 

عدهم الطبيعي في حضن الجامعة العربية، فكثير من المسائل المهمة عبر مق
الجامعة يمكن أن ُتناَقش مع األشقاء السوريين، ومن بينها، بل أبرزها، عودة 

 .”الالجئين والمشردين إلى وطنهم
 لقاء الملك مع بوتين
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وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال األسبق، الكاتب والمحلل سميح 
الملف السوري سيكون مطروحا “، أن ″21عربي”يطة، يرى في حديث لـالمعا

بشكل أساسي في زيارة الملك لروسيا.. الملك سعى لتكريس رؤية األردن في 
هذا الملف خالل زيارته لواشنطن، وحاول إقناع اإلدارة األمريكية بالتعامل مع 

 .”سوريا ضمن الواقع الحالي، باإلضافة لبحث حل سياسي لألزمة
الرؤية األردنية للتعامل مع الملف السوري قائمة على التعامل مع “وتابع: 

الواقع الذي فرضه الجيش السوري على األرض عسكريا وسياسيا على حساب 
قوى المعارضة، األردن بالتوافق مع دول عربية من بينها مصر، يرى أنه ال 

وريا إلى ما أسماه ، معتبرا أن عودة س”بد من عودة سوريا إلى الجامعة العربية
 .مصلحة عربية سياسية أردنية اقتصادية بالدرجة األولى” الحضن العربي”بـ

وينظر األردن بقلق إلى الوضع األمني في درعا بعد اشتباكات مسلحة 
 .بين مطلوبين من المعارضة السورية والجيش السوري 

حيث كما يسعى األردن لمد لبنان بالكهرباء من خالل الشبكة السورية، ب
 .تدفع الواليات المتحدة فاتورة تلك الكهرباء

 تصفية ملفات
يقول الرئيس السابق للجمعية األردنية للعلوم السياسية، أستاذ العلوم 

األردن منذ بداية األزمة في سوريا كان يدعو “السياسية، خالد الشنيكات؛ إن 
لحل سياسي، رغم انخراطه بشكل غير مباشر في األزمة بسبب بعض 

 .”غوطاتالض
اليوم هنالك تغيرات على أرض الواقع بعد أن حسم التدخل “وأضاف: 

الروسي األمر لصالح الجيش السوري، وروسيا هي المفتاح في هذا الملف 
وتمسك بخيوط اللعبة، وبات األردن يدرك باالعتماد على السياسة الواقعية 
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د مطروحة بعد أن مسألة تغيير النظام السوري مسألة تجاوزها الزمن، ولم تع
 .”سيطرة الجيش السوري على كل سوريا، ما عدا بعض الجيوب الصغيرة

الملك اتجه للحديث مع بوتين شخصيا بوصفه صانع “وأوضح أن 
السياسة الخارجية الروسية، حيث من المتوقع أن يستعرض زيارته األخيرة 

 .”لواشنطن وما تم تناوله في الملف السوري 
كل كبير من األزمة في سوريا وهذه أسباب األردن تضرر بش“وأردف: 

مليون الجئ سوري  1.3تحول الموقف األردني، األردن يستضيف ما يقارب 
منذ فترة طويلة، وعليه، فمن مصلحة األردن أن يعودوا إلى ديارهم بعد استقرار 

 .”الوضع األمني، ويحتاج إلى الدعم الروسي في هذا الموضوع
فات لدى األردن مما يجري في درعا ومن وال يخفي الشنيكات وجود تخو 

األردن يضغط أن يتم معالجة األمر بشكل سلمي، وطرح “موجة لجوء جديدة: 
الملك في زيارته األخيرة لواشنطن الملف السوري، بحيث يكون هناك حل 

 .”سياسي متعدد األطراف يشمل روسيا وأمريكا وبعض الدول
ُطرح هذا “العربية، يقول: أما بخصوص إعادة سوريا إلى جامعة الدول 

الموضوع وأعتقد أن دول الخليج لم تعد تمانع هذا الموضوع، لكن برأيي 
 .سيطرح هذا الموضوع ضمن صفقة شاملة

أن من مصلحة األردن عودة التجارة مع سوريا عبر “اقتصاديا، يرى 
 المعابر الحدودية، كما ال يمكن أن يمد األردن لبنان بالكهرباء كما هو مطروح

 .”دون موافقة سوريا لمرور الربط عبر سوريا
هذا وأبدت غرفة تجارة األردن في تصريحات صحفية األحد، عن 

المملكة “استعدادها للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، وقالت في بيانه؛ إن 
ستكون البوابة الكبرى إلعادة إعمار سوريا، وسيزدهر القطاع اللوجستي 
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د من المحالت والمؤسسات الفردية على الطرق سوف والموانئ األردنية، والعدي
تزدهر، وسيكون األردن المكان األفضل لشركات الخدمات وخاصة 

 http://syrianexpert.net/?p=59291 أوقات الشام”…. المالية
 

 (133حديث األربعاء االقتصادي رقم ) - 18

 المراوحة ....()
عبارة قديمة جديدة يتم تداولها بشدة في عالم األعمال السوري سواًء 
التجاري أو الصناعي أو الخدمي وتعكس حالة من الترقب والحذر واإلحباط 
هذه العبارة هي )وقف العمل عمل( وهي تعبر عن حالة الجمود في األسواق 

وتسمياتها سواًء ما يتعلق  وحالة ارتفاع األعباء والتكاليف بجميع مسمياتها
بتكاليف التشغيل والمبيعات واإلنتاج أو بأعباء الرسوم والضرائب وما سواها 

... 
وعندما يتحدث البعض عن حالة من )موات األسواق( فألن تكاليف 
التشغيل الثابتة والمتغيرة لم تعد اإليرادات قادرة على تغطيتها بالشكل الذي 

حية المقبولة والتي يجب أن تتناسب مع عائد يسمح بحدوث معدالت من الرب
 تشغيل األموال وعائد العمل العائد لصاحب العمل أصاًل.

السوق المحلية ضيقة وال تناسب أبدًا حجم األعمال التجارية والصناعية 
والحرفية وعدد المحالت التجارية على سبيل المثال المتواجدة في األسواق 

أكبر بكثير من مستويات الطلب االستهالكي الرئيسية وفي األحياء السكنية 
الذي يشهد تراجعًا كبيرًا غير مسبوق نتيجة تدني مستوى الدخل الفردي وعدم 

 قدرته على تلبية متطلبات المعيشة.

http://syrianexpert.net/?feed=rss2
http://syrianexpert.net/?feed=rss2
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السوق المحلية السورية وفي دمشق خاصة كانت تعتمد على ما ُيعرف 
ول الجوار ومن بلغة السوق )الرجل الخارجية( أي القادمين إلى سورية من د

الدول العربية الراغبين بالتسوق والتبضع من السوق السورية بسلع تشتهر بها 
السوق المحلية وتتميز بأسعارها المنافسة وجودتها المرتفعة، هذه الفئة لم تعد 
موجودة نتيجة ظروف األزمة أواًل وإجراءات كورونا ثانيًا وهي التي مازالت 

جم الكبير الذي يجب أن تتمتع به المنتجات تلقى بظاللها على وفورات الح
السورية لتكون منافسة وهي بالمدلول المعروف تخفيض نصيب الوحدة الواحدة 
من التكاليف الثابتة من خالل استخدام طاقات إنتاجية كبيرة واقتصادية 

 وبالتالي مبيعات أكبر.
توقف العمل سوف يخفض التكاليف المتغيرة التي تزداد وتتناقص مع 
كمية اإلنتاج أو الزبائن أما التكاليف الثابتة التي تغير اإلنتاج صعودًا أو 
هبوطًا فسوف تبقى ترهق أصحاب األعمال إذا قرر بعضهم التوقف المؤقت 
عن ممارسة األعمال نتيجة تراجع عوائد االستثمار ومعدالت الربحية ومن 

اني أو اآلالت أو هذه التكاليف نذكر اإليجارات بمختلف أشكالها سواًء المب
وسائل النقل باإلضافة إلى فوائد القروض أو أقساط المرابحة ورواتب اإلداريين 
وهي أعباء ستبقى مستمرة على تكاليف األعمال. المراوحة في المكان حالة 

 غير إيجابية ومقلقة وال يجوز االستمرار فيها.
نالحظ  في نظرة سريعة لشوارع تجارية مشهورة وأماكن حرفية وصناعية

حاالت من اإلغالق أو التوقف الكلي أو الجزئي أو العمل بطاقات إنتاجية 
ضعيفة وغير اقتصادية نتيجة أسباب عديدة منها عدم توفر الطاقة او المواد 

 األولية أو أسواق التصريف المهمة.
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توقف األعمال تعبير عن حالة جمود أو ركود فيها العديد من االنعكاسات 
توى االقتصاد وفي مقدمتها ارتفاع مستويات البطالة وتراجع السلبية على مس

الدخل وضعف الدورات اإلنتاجية وهي بحاجة لمعالجة معمقة من جميع 
النواحي والمستويات وال يمكن القول أننا دخلنا مرحلة االنتعاش دون عودة 

 اإلنتاج والتجارة والخدمات بالكفاءة اإلنتاجية القصوى.
جب أن تكون محفزة للنشاط االقتصادي وال تأكل األعباء الضريبية ي

 مطارحها.
الطاقة الكهربائية واألحفورية بجميع أشكالها يجب أن تكون متاحة 

 بتكاليف مقبولة وغير مرهقة.
العمالة يجب أن تكون قادرة على الدخول إلى أمكان عملها بتكاليف 

 انتقال بسيطة.
معدالت مرنة تتناسب مع التسهيالت المالية والمصرفية يجب أن تكون ب

 معدالت الفرص البديلة.
اإلجراءات والموافقات الحكومية ذات الطابع اإلداري يجب أن تكون سهلة 

 وغير مكلفة.
باستيراد مستلزمات اإلنتاج والمواد األولية المطلوبة لتصنيع منتجات 
محلية مطلوبة داخليًا وخارجيًا يجب أن يكون متاحًا للجميع دون حصص أو 

 افقات خاصة وشروط معقدة.مو 
ارتفاع األسعار حالة غير صحية وتؤدي لتواجد سلع ال مستهلكين لها 

 وسيولة مفقودة.
دعه يمر( ألن نجاح األعمال يحتاج  –االعتماد على قاعدة )دعه يعمل 

لمناخ االنفتاح وقبول المبادرة الفردية في العمل واإلنتاج وعندها فقط تتحقق 
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ومصالح االقتصاد الوطني الكلي عبر زيادة الناتج  مصالح أصحاب األعمال
المحلي والذي بدوره سوف ينعكس إيجاباً على الدخل الفردي للمواطن السوري 

 وهو الهدف األكبر واألسمى في تحسن األسواق وتحسن االقتصاد.
 .14/7/2021دمشق في 

 كتبه: د. عامر خربوطلي العيادة االقتصادية السورية  فيسبوك
 

جديدة للدعم.. الوزير سالم يعيد اللعبة إلى المربع ” تةفرم ”  - 19
 األول

 :الخبير السوري  
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أن الكثير من 
المواطنين األغنياء يقدم لهم الدعم اليوم وهؤالء ال يستفيدون من الدعم وأحيانًا 

اص يقومون بالمتاجرة يقومون بإعطاء بطاقتهم اإللكترونية ألشخ
بالمخصصات المدعومة الموجودة في البطاقة، الفتًا إلى أن هذه التصرفات 
تحرم مواطنين آخرين من الدعم، مبينًا أن هناك تعاوناً بيننا كوزارة تجارة وبين 
عدة وزارات وهيئة التخطيط لمشروع كامل إلعادة ضبط الدعم بطريقة تنعكس 

 .لبًا نتخلص فيها من الهدرعلى المواطن إيجابًا وليس س
 المواد ستتوفر في صاالت السورية وأسعار أقل

وأشار إلى أننا سنعمل في المرحلة القادمة أن يكون تركيز السورية للتجارة 
أوالً على مظهر الصاالت التابعة لها وعلى نظافتها وأن يكون تعامل موظفيها 

لرئيسي أواًل على المواد الئقًا بالمواطن السوري وأن يكون تركيز المؤسسة ا
األساسية التي يحتاجها المواطن والوظيفة األولى للمؤسسة التدخل اإليجابي 
بحيث تكون حتى المادة غير المدعومة يجب أن تكون متوفرة في السورية 
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للتجارة بأسعار أقل من السوق، فعلى سبيل المثال في حال كان سعر ليتر 
جارة أخفض من سعرها في السوق فإن زيت الزيتون في صاالت السورية للت

هذا األمر يساهم في إقبال المواطنين على شرائه من الصاالت وكذلك 
سيضطر تاجر الزيت في السوق لتخفيض سعره عندما يكون في الصاالت 

 .أقل من سعر السوق 
ولفت إلى أننا كوزارة نعمل حاليًا في عدة اتجاهات حسب قرارات ومراسيم 

األسد وحسبما يقره مجلس الوزراء وكلها تصب في أن  السيد الرئيس بشار
المواطن المستحق يعتبر أولوية لنا كوزراء وأولوية أكثر لنا كوزارة تجارة داخلية 

 .وحماية المستهلك باعتبارنا معنيين بالموضوع بشكل مباشر
 المواطن سيرى خطوات متتالية

ال يجوز إعطاء وأكد الوزير أنه ال يريد إعطاء وعود وردية لسبب أنه 
المواطن شيئًا ال يلمسه باإلضافة لذلك هناك أشياء تنفيذها بحاجة لوقت، 
مؤكدًا في الوقت نفسه أن المواطن سيرى خطوات متتالية متقاربة مدروسة 

 .ستنعكس عليه
وأكد الوزير خالل االجتماع أن الفئة المستهدفة في عملنا هي ذو الدخل 

قون الدعم، ودعا إلى تطوير وتنشيط دور المحدود والمواطنون الذين يستح
السورية للتجارة وتطوير أساليب عمل الصاالت من حيث العرض وآلية البيع 
والتعامل مع الزبائن والنظافة وتوفير السلع بمواصفات ونوعية جيدة وأسعار 
تنافسية، كما دعا إلى العمل مباشرة بتأمين مستلزمات العام الدراسي من 

وحقائب مدرسية بأسعار أقل من أسعار مثيالتها باألسواق قرطاسية وألبسة 
 .الخاصة وبالجودة المطلوبة
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وشدد الوزير عمرو سالم على أن تكون عمليات التسعير صحيحة ودقيقة 
 .تناسب المنتج والمستهلك على حد سواء

وطالب مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات بمراقبة 
لمستودعات والمنتجين الرئيسيين والمستوردين للمواد الغذائية عمل المخازن وا

والرقابة على الصاالت والمخابز مؤكدًا أن يكون من أولويات عمل الوزارة 
الحفاظ على صحة وسالمة المواطن الغذائية وإيجاد أفضل السبل والوسائل 
التي تمنع ارتكاب مخالفات جسيمة وبيع مواد فاسدة ومغشوشة ومجهولة 

 .لمصدر وحماية الصناعة والمنتج الوطنيا
ونوه بأن االتجار بالمواد المدعومة عقوبته في المرسوم تصل للحبس لمدة 

سنوات وذلك عدا الغرامات المالية والمصادرات، مبينًا أنه ليس هناك أي  7
وكل المخالفات تتضمن  8مخالفة ال توجد فيها عقوبة الحبس في المرسوم رقم 

جة تبدأ من شهر وتصل للمخالفات الجسيمة وعقوبتها الحبس وهي متدر 
 .سنوات 7الحبس 

وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن التركيز خالل 
 8االجتماع كان على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 

ه جميع وإعطاء األولوية للمواطنين الفقراء أواًل، الفتاً إلى أن مسؤوليتنا هي تجا
 .المواطنين لكن المواطن غير المقتدر يعتبر من مسؤوليتنا المباشرة

 http://syrianexpert.net/?p=59287الوطن  
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 ملفات مفتوحة - 20

 
 معد عيسى

هناك عدد كبير من الملفات المفتوحة منذ سنوات طويلة ولم تجد لها 
من تعقيد  الحكومات المتعاقبة قانونا ينظمها ، بل أتت االجتهادات لتزيد

الوضع ، فموضوع مسابقات التوظيف لم تحكمها قواعد ثابتة حتى اليوم ، و 
اإلعالن عن مسابقة ال يعني إجراؤها او تعيين الناجحين ، و الحصول على 
شهادة اعلى ال يعني تعديل الوضع ، وقضاء ثالثين عاما في الوظيفة ال 

تلتحق الزوجة العاملة بسكن يعني قبول التقاعد المبكر ، و الزواج ال يعني أن 
زوجها ، واالجازة بال أجر تحتاج لتدخالت كبيرة وقد ال تنجح ، وأصول 
التعاطي مع المخالفات واالرتكابات الوظيفية ال تعالج في أحيان كثيرة لدى 
الجهات الرقابية ، والعودة للعمل تحتاج لمراتب وظيفية عليا وموافقات جهات 

 أجر او االستقالة لتدخالت قد تفوق مساعي غير معنية ، و االجازة بال
 . طالبي التوظيف

كل ما سبق يعود تنظيمه للقانون األساسي للعاملين بالدولة المعمول به 
وعمل به  ١٩٨٥حاليا والذي يعتبر نسخة شبه طبق االصل عن قانون عام 

والذي كان انعكاس لمرحلة اقتصادية واجتماعية كانت سائدة تلك  ١٩٨٦عام 
 .ياماأل

ال شك أن تغييرات كثيرة طالت الوضع االقتصادي واالجتماعي وحدث 
ودخلت الشركات الخاصة وبدأت تنافس القطاع  ٢٠٠٠انفتاٌح بداية عام 

العام و استقطبت خبراته وكفاءاته ، واليوم ايضا نحن مقبلون على مرحلة 
اسيا جديدة سيكون للقطاع الخاص شأن كبير بها وربما للتشاركية دوٌر أس
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ايضا وسيستحيل مع القانون الحالي للعاملين بالدولة ان يستطيع القطاع العام 
بهذا القانون من استقطاب الكفاءات والخبرات والمؤهلين ، ألنه من غير 
المنطق ان يعامل القطاع االقتصادي بنفس القانون الذي يعامل به القطاع 

 . اإلداري 
عام فال بد من معالجة وضع بما ان الكل مجمع على إصالح القطاع ال

العاملين فيه من خالل قانون جديد يفصل بين قطاعين اداري واقتصادي 
ويمنح المجال والمرونة لعودة الخبرات والكفاءات المهاجرة والحاالت العالقة 
مثل العودة للعمل وترك العمل و االجازة بال أجر و تعديل الوضع والحاالت 

ت اإلصابة واإلعاقة و الزواج و يضع حدودا االجتماعية المؤلمة مثل حاال
واصوال واضحة لتدخل الجهات الرقابية وغير الرقابية ويسحب صالحيات 
تمادت اإلدارات في استعمالها كالموافقة على االجازات وترك العمل والعودة 

 . من خالل نصها قانونيا تتحقق بتحقق شروط وظروف وليس موافقات
عن تعديل القانون األساسي للعاملين بالدولة لم تأت حكومة إال وتحدثت 

ولكن لم تنجح اي حكومة بذلك وانطلق مشروع االصالح اإلداري الذي يجب 
أن تكون انطالقته من تعديل قانون العاملين في الدولة دون أن يعرج على 
األمر وما زال يراوح في حل مسألة الترقيات الوظيفية والتوصيف وإطالق 

ب أن يتم إخضاعها لقانون العاملين المعني بتنظيم الوظيفة التسميات التي يج
يبدو أن ملفات العمال ستبقى مفتوحة ، وسيبقى العامل يعيش حلما  . العامة

يسعى اليه في وقت يعرف فيه العامل بدول أخرى المستوى الوظيفي الذي 
ن سيشغله والمدة الزمنية التي يحتاجها للوصول لتلك المرتبة ومن يتقدمه وم

 . يتبعه بحيث يكون تركيزه على العمل ال على الكراسي
http://syrianexpert.net/?p=59301 
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 (132حديث األربعاء االقتصادي رقم ) - 21

 )الحلقة المفرغة للفقر(
تمر شرائح الدخل المحدود في سورية بأسوأ تراجع للدخل الحقيقي في 

عدم مواكبة األجور مع تاريخها الحديث نتيجة تراجع القيمة الشرائية للعملة و 
االرتفاعات المستمرة لألسعار، وهي من التداعيات القاسية التي مّرت بها 
سورية ، وأصبح مستوى )الفقر( في سلم درجات خطيرة وتضاءلت الطبقة 
الوسطى بشكل واضح ودخلت سورية رسميًا فيما ُيعرف اقتصاديًا )الحلقة 

فما هي هذه الحلقة وهل من وسيلة  المفرغة للفقر( أو )الحلقة الخبيثة للفقر(
إلحداث اختراق هذه الحلقة والخروج منها نحو أفق واسع من تحسين المعيشة 

 في األمد القريب.
الحلقة المفرغة في تعريفها المبسط وبغض النظر عن مكان استعمالها 
هي عبارة عن مجموعة من األسباب والتأثيرات التي تتسلسل مشكلة حلقة 

لحال مع نتائج كل سبب وتأثيراته على المجموع حيث تتوالى يتدهور فيها ا
اآلثار السلبية لتزيد الوضع سوءًا وبالعكس تمامًا تعتبر هذه الحلقات إيجابية 
عندما يكون هناك مجموعة من األسباب واآلثار اإليجابية مجتمعة ومتتالية 

الحميدة وراء أي تحسن في أية حالة عامة أو خاصة وتسمية حينها )بالحلقة 
 أو النجيبة(.

تنشأ وتكون هذه الحلقات على شكلين: إما على شكل تطويري عندما 
يزيد تأثير السبب في تدهور الوضع وإما بشكل ظرفي عندما يكون السبب 
وحده وبشكل مباشر وتام نتيجة للتأثير، أبسط شكل لهذه الحالة هو مفارقة 

خرج جديداً من جامعته والذي )البيضة والدجاجة( كما يمثلها حال الطالب المت
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يبحث عن أول عمل في حين يطلب صاحب العمل دائماً خبرات عملية سابقة 
 للتوظيف.

ُيستعمل عادًة هذا المصطلح في مجال االقتصاد الجزئي والكلي ومثال 
بسيط عن الحلقة المفرغة في حالة التضخم االقتصادي: زيادة أجور الموظفين 

نتاج الشركات التي توصل إلى زيادة على األسعار تؤدي إلى زيادة في كلفة إ
وبالتالي تؤدي إلى طلبات جديدة لزيادة األجور ألنه لم يتغير أي شيء على 

 القدرة الشرائية للموظفين )ارتفعت األجور وارتفعت معها أسعار المنتجات(.
أما الفقر فهو الحالة أو الوضع الذي يحتاج فيه الفرد أو المجتمع إلى 

د المالية واألسس الضرورية للتمتع بأدنى مستوى من الحياة والرفاهية الموار 
الذي يعتبر مقبواًل في المجتمع الذي يعيش فيه، اما المعيار الدولي للفقر 
المدقع فهو حصول الفرد على أقل من دوالر واحد في اليوم، وهو أيضاً عندما 

يقاس الفقر عادًة بناًء يفشل دخل األسرة في تلبية الحاجات األساسية ألفراده و 
 على األسرة التي تعيله وليس الفرد.

ُيعرف الفقر النسبي بأنه األوضاع االقتصادية بالنسبة ألعضاء المجتمع 
اآلخرين، أما الفقر المطلق فُيقاس بناًء على كمية األموال الالزمة لتلبية 

فقر االحتياجات األساسية مثل الغذاء والملبس والمأوى حيث أن مفهوم ال
المطلق ال يتعلق بمسائل نوعية وجودة الحياة األوسع نطاقًا أو مع المستوى 
العام لعدم المساواة في المجتمع وبالتالي فإن المفهوم ال يعترف بأن األفراد 

 لديهم احتياجات اجتماعية وثقافية هامة تختلف من فرد آلخر.
ون في بيئة فقيرة للفقر آثار خطيرة، فعلى سبيل المثال األطفال الذين ينشئ

يعانون من مشاكل صحية بشكل مستمر ومتكرر أكثر من األطفال الذين 
ينشئون في ظل ظروف مالية أفضل فالعديد من األطفال الرضع المولودين 
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في أسر فقيرة لديهم وزن منخفض عند الوالدة وهذا يرتبط بالعديد من المشاكل 
منها كما يمكن أن يكونوا أكثر  الجسدية واإلعاقات العقلية التي يمكن الوقاية

عرضًة للموت قبل إتمامهم عامهم األول كما أن األطفال الذين ينشئون في 
بيئة فقيرة يميلون إلى التغيب عن المدرسة في كثير من األحيان بسبب المرض 
ولديهم أيضًا نسبة أعلى بكثير من اإلصابات من األطفال اآلخرين فقد يكون 

والسمح وفقر الدم بسبب نقص الحديد ومستويات لديهم ضعف في الرؤية 
 عالية من الرصاص في الدم والتي يمكن أن ُتضعف وظيفة الدماغ.

ظهرت نظرية الحلقة المفرغة في علم االقتصاد لتفسير أسباب بقاء بلدان 
العالم الثالث في حالة تخلف مستمر وتأخذ هذه النظرية بمبدأ السببية الدائرية 

اك مجموعة من العوامل أو القوى أو المؤثرات التي تتفاعل والذي يعني أن هن
مع بعضها بطريقة دائرية من شأنها إبقاء دول العالم الثالث في حالة تخلف 
مستمر ال يمكن الخروج عنها ومن ثم أطلق عليها نظرية الحلقة المفرغة أو 

 الدائرة السلبية ألنها تنتهي إلى حيث بدأت دون نتيجة.
غة للفقر لها عدة جوانب وعوامل فمن جانب هناك ضعف فالحلقة المفر 

الحافز على االستثمار وبالتالي نقص رؤوس األموال وضعف اإلنتاجية 
 وانخفاض مستوى الدخل ومن ثم ضعف القوة الشرائية للمستهلكين.

ومن جانب آخر هناك ضعف المقدرة على االدخار ونقص رؤوس األموال 
 نتاجية وانخفاض مستوى الدخل.وهما يؤديان أيضًا إلى ضعف اإل

باختصار شديد ال يمكن اختراق الحلقة إال بزيادة الدخل الفردي أواًل 
بصورة حقيقية ومن ثم ارتفاع نسبة االدخار من الدخل على حساب 
االستهالك من جهة ثانية ومن ثم تحول هذه االدخارات إلى استثمارات حقيقية 

 على المستوى اإلنتاجي.
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فاءة اإلنتاجية لوحدة العمل الواحدة هي زيادة في الدخل، وأن إن زيادة الك
تخفيض الهدر والترهل هو تحسين للدخل وإن االستخدام األمثل للموارد 
المتاحة يعتبر زيادة في الدخل وأخيرًا كبح التضخم هو زيادة في الدخل 
وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية هي زيادة  أيضًا في الدخل المتاح 

 اربة للفقر فهل نبدأ بهذا االختراق ....ومح
 .7/7/2021دمشق في 

 كتبه: د. عامر خربوطلي  العيادة االقتصادية السورية        فيسبوك
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 أخبار اقتصادية قصيرة:   
بنك أوف أميركا: المستثمرون يتدفقون على المالذات اآلمنة األسبوع  - 1

 2021أغسطس  06الجمعة     الماضي
أغسطس، إن المستثمرين ساعوا إلى  6قال بنك أوف أميركا الجمعة 

ال في النقد والذهب المالذات اآلمنة في األسبوع الفائت، ليقوموا بضخ الم
 24.7وتلقى النقد تدفقات  والسندات، بينما تخارجوا من أسهم األسواق الناشئة.

 12.1مليار دوالر خالل األسبوع المنتهي األربعاء، بينما تلقت السندات 
مليار دوالر، مسجلة دخول تدفقات لألسبوع الحادي والعشرين على التوالي، 

 0.7بر تدفقات في ثمانية أسابيع عند بينما استقطبت صناديق الذهب أك
مليار دوالر،  4.8وبينما جذبت صناديق األسهم ككل تدفقات  مليار دوالر.

مليار دوالر من األسهم  0.1فإن هذا حجب نزوحا متواضعا لتدفقات بقيمة 
مليار دوالر من صناديق األسهم اليابانية، وهو أول نزوح  0.3األميركية و

مليار دوالر وهي أكبر  0.7األسهم األوروبية تلقت لكن  في سبعة أسابيع.
وذكر بنك أوف أميركا أن صناديق أسهم  تدفقات تشهدها في سبعة أسابيع.

مليار دوالر في أكبر نزوح للتدفقات في ستة  1.6األسواق الناشئة فقدت 
 https://albiladpress.com/news/2021/4680/finance/718583.html أسابيع.

 
 يغلقان عند مرتفعات قياسية 500تاندرد آند بورز ناسداك وس - 2

 2021أغسطس  06وكاالت:  الجمعة  
عند أعلى مستوياتهما  500أغلق المؤشران ناسداك وستاندرد آند بورز 

على اإلطالق بعد أن أظهرت بيانات انخفاض طلبات إعانة البطالة األميركية 

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/images/news/2021/06/06/f06142848.jpg
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متباينة مع ترقب تقرير األسبوع الماضي، إلى جانب بيانات اقتصادية أخرى 
فقد أظهر تقرير وزارة العمل أن الطلبات المقدمة للمرة  الوظائف الجمعة.

 385ألفا إلى  14الحكومية انخفضت  البطالة األولى للحصول على إعانات
يوليو، في حين انخفض تسريح العمال إلى  31ألفا في األسبوع المنتهي في 
هر الماضي، إذ احتفظت الشركات عاما الش 21أدنى مستوى منذ أكثر من 

وبناء على بيانات غير رسمية، صعد  العمالة. بعمالها وسط نقص في
بالمئة إلى  0.71نقطة بما يعادل  248.47الصناعي  داو جونز المؤشر

 24.53مرتفعا  500نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز  35041.14
المجمع  ناسداك المؤشرنقطة، وزاد  4427.19بالمئة إلى  0.56نقطة أو 
 نقطة. 14889.79بالمئة إلى  0.74نقطة أو  109.26

https://albiladpress.com/news/2021/4680/finance/718567.html 

 
الموافقة على زيادة رأسمال المصرف الدولي للتجارة والتمويل إلى  - 3 
 مليارات ليرة 8.4
 07/09/2021 :الخبير السوري  

األوراق واألسواق المالية السورية على اعتماد وافق مجلس مفوضي هيئة 
المنوي إصدارها ” المصرف الدولي للتجارة والتمويل“أسهم زيادة رأس مال 

ليرة سورية للسهم الواحد  100ألف سهم بقيمة اسمية  31500والبالغ عددها 
والناجمة عن ضم جزء من األرباح المدورة ليصبح رأس المال بعد تنفيذ الزيادة 

وحدد القرار تاريخ توزيع األسهم المذكورة كأسهم مجانية  .ليارات ليرةم 8.4
على المساهمين المسجلين في سجالت المصرف لدى مركز المقاصة والحفظ 

-9-20المركزي في سوق دمشق لألوراق المالية في نهاية يوم االثنين 
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واستند قرار مجلس المفوضين  .كل حسب مساهمته في رأس المال 2021
وافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تعديل النظام على م

األساسي للمصرف فيما يتعلق بزيادة رأس المال وعلى موافقة الهيئة العامة 
 http://syrianexpert.net/?p=59564 .غير العادية للمصرف

 
 في البنوك والشركات الحكومية« الخصخصة»الجزائر تّتجه نحو  - 4
 2021, 10أغسطس  : نشر في 

ذكرت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون، أمر حكومته، اليوم، 
ببيع حصص في الشركات والبنوك الحكومية، في إطار إصالحات اقتصادية 

 .كما وصفت
للحكومة رأسه تبون، اليوم، إن الخطة وقالت الرئاسة في بيان بعد اجتماع 

إيجاد حلول ناجعة وفتح رأسمال الشركات العمومية بما فيها البنوك »تستهدف 
ولم يقّدم تبون تفاصيل عن عدد الشركات  .«واالبتعاد عن التسيير اإلداري 

ولدى الجزائر ستة بنوك حكومية،  .والبنوك التي تشملها الخطة أو حجمها
وهذه هي أول مرة  .األصول المصرفية مئة من مجملفي ال 95تحوز نحو 

يتحدث فيها تبون عن خطوات ملموسة يتعّين على الحكومة اتخاذها، بعدما 
 .وعد في ما مضى بإصالح االقتصاد، لكن دون الخوض في التفاصيل

اللذين يمّثالن  النفط والغاز، د علىوتستهدف اإلصالحات خفض االعتما
 .في المئة من مجمل إيرادات صادراتها 94في المئة من ميزانية الجزائر و 60

وحالت البيروقراطية ونقص االستثمارات، وخاصة من الشركات األجنبية، 
 .من تطوير قطاعاتها غير النفطية رغم الوعود الجزائر دون أن تتمّكن

 https://greatmiddleeastgate.com/?p=108735   صحيفة األخبار اللبنانية

https://greatmiddleeastgate.com/?m=202108
https://greatmiddleeastgate.com/?m=202108
https://greatmiddleeastgate.com/?p=108232
https://greatmiddleeastgate.com/?p=86176
https://greatmiddleeastgate.com/?p=108523
https://al-akhbar.com/syria
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 ارتفاع احتياطيات الصين من النقد األجنبي في يوليو - 5

 2021, 9أغسطس  : ر فينش 
أظهرت بيانات رسمية صينية ارتفاع احتياطيات الصين من النقد األجنبي 

تريليون دوالر أمريكي في نهاية تموز/يوليو الماضي. بارتفاع  3ر2359إلى 
 .نيومليار دوالر عن حزيران/يو  21ر9بـ 

للنقد  الهيئة الوطنية ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة )شينخوا( عن
% مقارنة مع نهاية 0ر68األجنبي أن حجم االحتياطيات ارتفع بواقع 

 .حزيران/يونيو
ألجنبي والمتحدث وقال وانج تشيون يينج، نائب مدير الهيئة الوطنية للنقد ا

باسمها، إن سوقه الصيني شهدت توازنا بشكل أساسي من حيث العرض 
وعزا وانج  .والطلب في تموز/يوليو، مع بقاء التوقعات السوقية مستقرة

التغيرات في و  العمالت في تموز/يوليو إلى التأثير المشترك لتحويل  الزيادة
وأشار إلى أنه في الشهر الماضي، تعززت بشكل طفيف  .أسعار األصول

قوة العمالت بخالف الدوالر. وارتفعت أسعار األصول المالية العالمية نتيجة 
عدة عوامل بينها عودة ظهور جائحة كورونا، وتوقعات السياسة النقدية. 

 .والبيانات االقتصادية الكلية لكبرى االقتصادات
والمالي  الوضع االقتصادي قال إنه رغم عدم اليقين وعدم االستقرار فيو 

العالمي الناجم عن الجائحة المستعرة. فإن االقتصاد الصيني واصل التعافي 
اطيات المستقر والتنمية عالية الجودة، وهو ما سيعزز االستقرار العام الحتي

 .النقد األجنبي
 https://greatmiddleeastgate.com/?p=108678 صحيفة رأي اليوم األلكترونية

https://greatmiddleeastgate.com/?m=202108
https://greatmiddleeastgate.com/?m=202108
https://greatmiddleeastgate.com/?p=88078
https://greatmiddleeastgate.com/?p=98536
https://greatmiddleeastgate.com/?p=86642
https://greatmiddleeastgate.com/?p=86642
https://greatmiddleeastgate.com/?p=86642
https://www.raialyoum.com/
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 هكذا كانت حديقة الجالء يقابلها التكيةقبل بناء فندق الفورسيزن 
 .السليمانية وجزء من مبنى معهد الحقوق وزارة السياحة الحقاً 

 
 

 انتهى التقرير
The report ended 

Raport się zakończył 
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