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م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 2020 /317

التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين،

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
هذه المعلومات مع ذكر المصدر لتحقيق الموثوقية .

وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة

واردة في التقرير ،ألن المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير
هو المسؤول .أطيب التمنيات.

األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري
كلية االقتصاد – جامعة دمشق

مالحظة :أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته ،إعالمي

ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.

ــ  1ــ

م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي

األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري

M E A K-Weekly Economic Report
Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry

م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 2020 /317
األحد  20كانون األول 20 December, 2020 ،
أخبار االقتصاد السوري
Contents
أوالً – االقتصاد العالمي4............................................ :
 - 1هل يصبح بايدن آخر رئيس أمريكي "أبيض"؟ 4...................
 - 2إردوغان يطيح محافظ {المركزي} وسط انهيار متسارع لليرة التركية
للمرة الثانية في أقل من عام ونصف العام8............................

 - 3بريطانيا 50 .مليار إسترليني "ضائعة" والسلطات تسعى لحل اللغز
13 ..................................................................

 - 4فريدمان :الحرب األهلية األميركية الثانية باتت قد ار محتوما 15 ....
" - 5جيه بي مورجان" تنقل أصوالً بقيمة  230مليار دوالر إلى ألمانيا

بسبب بريكست16 ....................................................

ثانياً  -االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية18 ................:

18 ......... 6 - Anulowali konkurs, teraz zmienią zasady
21 ........................7 - Z dużej chmury mały deszcz
8 - Postanowił sprawdzić, ile otrzyma za stare monety

dziadka. Gdy się dowiedział, oniemiał - wielka kwota
24 ..................................................................

9 - Coraz więcej freelancerów zarabia powyżej 5 tys.
27 ................................................zł miesięcznie

ــ  2ــ

م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي

األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري

M E A K-Weekly Economic Report
Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry

ثالثاً  -االقتصادات العربية31 ....................................... :
 - 10السودان بين فكي التضخم وتعثر مسار اإلصالح االقتصادي 31
 - 11تدهور القدرة الشرائية للجزائريين يزيد متاعب الحكومة 35 ........
 - 12قطاعات اقتصادية أردنية تنعي نفسها على وسائل التواصل

االجتماعي38 ........................................................
 - 13لبنان  -الكتلة النقدية وسعر الصرف :وحدة المسار43 ..........
 - 14لبنان  6 -مليارات طارت في  7أشهر 46 .....................
 - 15و ازرة تعترف بالترهل وضعف األداء..بالتلميح وليس بالتصريح..
50 ..................................................................

 - 16سوريون على حاّفة الجوع والترف المزّيف معاً ؟؟!! 51 ..........
 - 17هكذا تسرق الواليات المتحدة نفط سورية…تفاصيل بكل ما تجب
معرفته عن هذا الملف الملتهب..؟؟!! 56 ..............................

 - 18بعد أن أبرأت و ازرة النفط ذمتها..هؤالء هم المسؤولين عن أزمات

البنزين60 ............................................................
 - 19الطالب أمام  6خيارات للتسجيل في برامج التعليم المفتوح 63 ....
 - 20أول ” توقيع إستراتيجي” لوزير الكهرباء الجديد 65 ...............
خامساً  -أخبار اقتصادية قصيرة68 ................................. :

ــ  3ــ

م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي

األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري

M E A K-Weekly Economic Report
Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry

م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 2020 /317
األحد  20كانون األول 20 December, 2020 ،

أوالً – االقتصاد العالمي:

 - 1هل يصبح بايدن آخر رئيس أمريكي "أبيض"؟
06.11.2020 Globallookpress CNP/AdMedia

المرشح الديمقراطي لالنتخابات الرئاسية األمريكية  /2020جو بايدن،

عقب أنباء عن تفوقه في بعض الواليات

كان التصويت في واليتي أريزونا ونيفادا األمريكيتين بمثابة القشة األخيرة

التي قلبت الميزان لصالح المرشح الديمقراطي ،جو بايدن ،في انتخابات

الرئاسة األمريكية  .2020من سخرية القدر أن يصبح المهاجرون

المكسيكيون ،الذين حاربهم طويال وبشراسة الرئيس الحالي ،والمرشح

الجمهوري ،دونالد ترامب ،سببا في إحراز غريمه الديمقراطي ،جو بايدن،
انتصا ار مضمونا ،وهو ما يؤكد من جديد أن عناد العمليات التاريخية أمر

مستحيل عمليا.

لقد نما خالل العقد األخير عدد السكان من أصول التينية في نيفادا من

 %27إلى  ،%33وفي أريزونا من  %30إلى  ،%36وبشكل عام يعد هذا

التوجه نموذجيا لجميع الواليات األخرى ،بل إن األقلية الالتينية قد أصبحت
أغلبية في بعض الواليات ،أو أنها بصدد أن تصبح أغلبية في السنوات القليلة
المقبلة .على سبيل المثال ،فإن الناطقين باإلسبانية في كاليفورنيا وتكساس

قد أصبحوا يمثلون  %44من تعداد سكان الوالية ،بينما يبلغ تعدادهم في

نيومكسيكو  ،%52وفي كولورادو  ،%25وفي فلوريدا  ،%27وفي إلينوي

 .%20وهي األصوات الكافية لهزيمة ترامب.
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بشكل عام ،تعد هذه االنتخابات مصيرية لكونها أيضا تمثل نهاية لحقبة
نظام الحزبين في الواليات المتحدة األمريكية ،فضال عن اقتراب نهاية الحكم

األبيض في البالد .فكما نعلم ،يشكل المحافظون البيض العمود الفقري
ألنصار الحزب الجمهوري ،بينما تصوت األقليات العرقية عموما للحزب
الديمقراطي .لذلك فقد كان ترامب هو آخر معركة لألغلبية البيضاء على

السلطة ،وقد خسرت هذه المعركة .من اآلن فصاعدا ،سوف تحرم التوجهات
الديموغرافية ،أي انخفاض نسبة البيض ،ونمو األقليات القومية ،الحزب

الجمهوري من فرص أي فوز آخر على المستوى الوطني في السنوات المقبلة
على أقل تقدير ،وربما لألبد ،نظ ار للشكوك التي تحوم حول قدرة الواليات

المتحدة األمريكية على البقاء بشكلها الحالي .من اآلن فصاعدا ،سوف ُيحكم
على الجمهوريين بأن يكونوا أقلية في الكونغرس األمريكي ،وربما يكون في
استطاعتهم فقط في أحسن األحوال السيطرة على بعض الواليات الفردية ،ذات

الغالبية من السكان البيض .لذلك فقد يكون جو بايدن آخر رئيس أمريكي
أبيض للفترات الرئاسية القليلة القادمة .في الوقت نفسه ،فإن األزمة الناشئة
عن التغيرات الديموغرافية في الواليات المتحدة األمريكية هي أزمة تعود

لطبيعة النظام األمريكي باألساس ،حيث يثير وجود حزام من الواليات الالتينية
من تكساس وحتى كاليفورنيا تساؤال حول المساواة اللغوية على األقل

لألمريكيين الناطقين باألسبانية من أصول التينية ،وعندها ستظهر قضية
الحكم الذاتي ثقافيا وإداريا ،وقد تصل في المستقبل إلى نزعات انفصالية.

لقد فشلت الواليات المتحدة األمريكية في خلق نموذج ناجح للتعايش

السلمي بين المواطنين من مختلف األعراق والجنسيات ،حيث تنعزل
المجتمعات العرقية عن بعضها البعض ،وال تختلط ،وتحاول عدم االتصال
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دون أن تكون هناك ضرورة لذلك .في الوقت نفسه ،تشير حركة "حياة السود
مهمة" إلى أن هذا النموذج كان بإمكانه فقط إخفاء تصاعد الح اززات العرقية،

لكنها انفجرت وتسببت في اشتباكات عند أول صدام على أساس العرق.

في هذه المرحلة ،تتحد األقليات العرقية ضد "العنصريين البيض" ،ليصبح

هذا جزءا من المواجهة بين الديمقراطيين والجمهوريين .ومع ذلك ،ومع نمو

نسبة األقليات العرقية ،فمن المرجح أن يحدث ترسيم آخر في الحدود بين
المواطنين من أصول إفريقية ،وغيره من أصول التينية ،وغيرهم من األقليات،

حتى وإن حافظ الحزب الديمقراطي على كيانه كمتحدث باسم مصالح جميع

األقليات القومية ،باإلضافة إلى البيض من ذوي العقلية الليبرالية .سوف تنشأ
أحزاب مختلفة عرقيا ،وال يمكن ألي منها تشكيل حكومة بشكل مستقل،

وسيتسبب أي احتكاك سياسي بين هذه األحزاب أي تصاعد وتيرة الصراعات
العنصرية ،وهو ما ال يبشر بنظام مستدام على المدى البعيد.

كذلك ،فإن العنصر الثاني في أزمة النظام الحزبي في الواليات المتحدة

األمريكية هو انهيار اإلجماع الرأسمالي .فهناك ترسيم سياسي آخر ينضج
في داخل الحزب الديمقراطي نفسه ،على أساس المواقف تجاه األفكار

االشتراكية .وحتى اآلن ،فقد تمكنت النخبة القديمة من تحييد أصحاب األفكار
اليسارية التي دعمت بيرني ساندرز .ومع ذلك ،فهناك اعتقاد سائد بين الخبراء

االقتصاديين ،أن األمريكيين يعيشون أسوأ من األجيال السابقة منذ ستينيات

القرن الماضي .فاألجيال الحالية ليس لديها أي ممتلكات تقريبا ،وال يمكنهم

الحصول على وظيفة بأجر مناسب ،بل هم على العكس مثقلون بالديون
الهائلة ،التي لن يتمكنوا من سدادها سوى بوفاتهم .لذلك لم يكن من المستغرب
أن تبدأ األفكار االشتراكية في االنتشار بسرعة بين أوساط الشباب األمريكي،
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وخاصة بين "الملونين" منهم .ستحدث المواجهة والتشرذم في المجتمع
األمريكي على حدود هذا الخط أيضا.

إن الواليات المتحدة األمريكية تواجه تحديات ال تملك القدرة على

االستجابة لها بشكل مناسب .وبعكس المرونة في تغيير األجندة السياسية،

واإلصالحات ،ومنح األقليات العرقية حقوقا سياسية أكبر ،تنشغل النخبة
األمريكية بالبحث عن أسباب خارجية لألزمة األمريكية ،فتلقي باللوم على

بوتين تارة ،ثم على روسيا تارة أخرى ،ثم على التدخل الروسي في االنتخابات
تارة ثالثة ،وغيرها .وبدال من حل المشكالت االقتصادية ،تقوم الحكومة

بتضخيم عجز الموازنة العامة ،ويضخ االحتياطي الفدرالي االقتصاد األمريكي
بدوالرات غير مغطاة ،والتي ستتسبب مع الوقت في تدمير الدوالر كعملة،

ومعه ستدمر النظام االقتصادي العالمي.

ووفقا لنظرية الدورات االقتصادية لالقتصادي الروسي الكبير ،نيكوالي

كوندراتييف ،تحدث أعمال الشغب والثورات عادة في نهاية كل دورة ،أثناء
األزمات االقتصادية .والدول المعقدة ،متعددة الجنسيات ،عادة ما تتفكك

تحديدا أثناء تلك األزمات االقتصادية .سوف تحمل األزمة االقتصادية القادمة
أبعادا هائلة ،وستؤدي إلى تفاقم جميع الصراعات الداخلية في جميع البلدان

إلى أقصى حدود ممكنة .شخصيا ،أشك أن تحافظ الواليات المتحدة األمريكية
على حدودها الحالية لعقد أو ربما لعقد ونصف العقد القادمين.
المحلل السياسي /ألكسندر نازاروف

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

https://arabic.rt.com/press/1170860-%D9%87%D9%84-

%D9%8A%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-

/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
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 - 2إردوغان يطيح محافظ {المركزي} وسط انهيار متسارع لليرة التركية
للمرة الثانية في أقل من عام ونصف العام...
وألسباب تتعلق بالعملة والفائدة
األحد  22 -شهر ربيع األول  1442هـ  08 -نوفمبر

 2020مـ رقم العدد][ 15321

القرار جاء بعد هبوط قيمة الليرة لمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى قياسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بلغ  8.58مقابل

الدوالر (أ.ف.ب)

أنقرة :سعيد عبد الرازق

أقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان محافظ «البنك المركزي» مراد

أويصـ ـ ـ ــال من منصـ ـ ـ ــبه ،بعد  16شـ ـ ـ ــه اًر فقط من تعيينه ،وقرر تعيين ناجي

أغبال رئيس إدارة االسـ ــتراتيجية والموازنة بالرئاسـ ــة وزير المالية السـ ــابق خلفاً

له.

ون اشـ ـر بالجريدة الرس ــمية
وبموجب مرس ــوم رئاس ــي حمل توقيع إردوغانُ ،
التركية ،فجر السـ ـ ـ ــبت ،تم تعيين إب ار يم شـ ـ ـ ــنال رئيس ـ ـ ـ ـاً إلدارة االسـ ـ ـ ــتراتيجية
والموازنة بالرئاسة التركية خلفاً ألغبال .كما تم تعيين وزير االقتصاد السابق

نهاد زيبكجي عضـ ـ ـواً في لجنة الس ـ ــياس ـ ــات االقتص ـ ــادية برئاس ـ ــة الجمهورية.
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبق أن تولى رئيس البنــك المركزي التركي الجــديــد نــاجي أغبــال حقيبــة

المــاليــة من عــام  2015حتى عــام  2018عنــدمــا ُعّين رئيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً لمــديريــة
االس ــتراتيجية والميزانية في رئاس ــة الجمهورية .وأص ــبح أويص ــال رئيسـ ـاً للبنك

المركزي في يوليو (تموز)  2019عندما عينه إردوغان خلفا لمراد ش ـ ـ ــتينكايا
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الذي رفض االنصــياع لضــغوط إردوغان بخفض أســعار الفائدة ،حتى يحافظ

على توازن سـ ــوق الصـ ــرف وخفض التضـ ــخم والقدرة على جذب األموال من

الخارج .بينما أعلن إردوغان نفسه «عدواً» للفائدة ،مؤكداً أن خفضها سيؤدي
تلقائياً إلى خفض التض ـ ـ ــخم ،خالفاً للقواعد االقتص ـ ـ ــادية المتعارف عليها في

العالم.

وعقب إقالة ش ـ ـ ــتينكايا أجرى أويص ـ ـ ــال خفضـ ـ ـ ـاً كبي اًر على س ـ ـ ــعر الفائدة

الرئيس ــي ،الذي كان تم رفعه إلى  24في المائة في س ــبتمبر (أيلول) 2018
بعد األزمة الحادة التي واجهتها الليرة التركية ،بسـ ـ ـ ـ ــبب أزمة سـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــية مع

الواليات المتحدة ،ووصــل ســعر الفائدة إلى  8.25في المائة قبل أن يضــطر

البنــك المركزي إلى رفعــه مجــدداً إلى  10.25في المــائـة في  22سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمبر

(أيلول) الماضــي ،في محاولة لكبح انزالق الليرة التركية إلى أدنى مســتوياتها

لكن الخطوة لم تنجح في تحقيق تغيير ملموس .وأبقى البنــك في اجتمــاعــه

الش ـ ــهري للجنة الس ـ ــياس ـ ــة النقدية في أكتوبر (تشـ ـ ـرين األول) الماض ـ ــي على
س ـ ـ ـ ـ ــعر الفائدة عند هذا الحد ،مخالفاً التوقعات برفعه ،ما تس ـ ـ ـ ـ ــبب في ارتداد
عنيف على الليرة التي جرى تداولها في عند مسـ ـ ـ ــتوى يقترب من  8.50ليرة

للدوالر ،وواص ــلت س ــيل تراجعاتها حتى وص ــلت في ختام تعامالت األس ــبوع

الماضي ،الجمعة إلى  8.58ليرة للدوالر كما بطت إلى أقل من  10ليرات
لليورو .وفقــدت الليرة أكثر من  30في المــائــة من قيمتهــا منــذ مطلع العــام

الحالي .وبينما لم يتض ــمن مرس ــوم إقالة أويص ــال أس ــباب اإلقالة ،فإن القرار

جاء بعد هبوط قيمة الليرة التركية لمسـ ـ ـ ـ ـ ــتوى قياسـ ـ ـ ـ ـ ــي بلغ  8.58ليرة مقابل

الدوالر عند إغالق الجمعة.

وجدد إردوغان ،األسـ ـ ــبوع الماضـ ـ ــي معارضـ ـ ــه الفوائد المرتفعة ،قائالً إنه
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يحارب «مثلثاً شــيطانياً من معدالت فائدة وأســعار صــرف وتضــخم» .ويســود
القلق األسـ ـ ـ ـ ـ ـواق بس ـ ـ ـ ـ ــبب اس ـ ـ ـ ـ ــتمرار ارتفاع التض ـ ـ ـ ـ ــخم ،الذي يبقى في خانة

العشرات ،ومن جراء تراجع احتياطات العملة األجنبية.

وســادت توقعات خالل الشــهر الماضــي ،بأن يقوم البنك المركزي التركي

برفع معدالت الفائدة الرئيس ـ ــية بس ـ ــبب ض ـ ــعف الليرة ،لكن األسـ ـ ـواق ش ـ ــعرت
بالخيبة بعد إبقائها عند معدالتها .وسـ ـ ــتصـ ـ ــدر لجنة السـ ـ ــياسـ ـ ــات النقدية في

البنك قرارها التالي حول معدالت الفائدة في  19نوفمبر (تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين الثاني)

الحالي .وتقول المعارضـ ــة التركية إن إردوغان وصـ ــهره وزير الخزانة والمالية
برات البيراق هما المســؤوالن ،حص ـ اًر ،عن تردي األوضــاع االقتصــادية وكل

المؤش ـ ـرات السـ ــلبية لالقتصـ ــاد التركي بسـ ــبب سـ ــياسـ ــاتهما وضـ ــغوطهما على

البنك المركزي الذي فقد استقالليته بسبب تدخالتهما .وقال دوغالس وينسلو،
المحلل الرئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي المعني بتركيا لدى وكالة «فيتش» الدولية للتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيفات
االئتمانية ،إن تركيا لم تشدد السياسة بما يكفي لدعم الليرة ،التي بطت إلى

متدن جديد ،الجمعة ،وإن احتياطيات النقد األجنبي والتمويل
مس ــتوى قياس ــي ّ،
الخارجي للبالد تظالن نقطتي ضعف.
-تدهور الليرة

تتــدهور الليرة التركيــة رغم ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعف العملــة األميركيــة ،إذ ال يزال يتم

إحص ـ ـ ــاء األصـ ـ ـ ـوات في االنتخابات األميركية التي أجريت يوم الثالثاء ،وقد
تع ــاني العالق ــات الثن ــائي ــة لتركي ــا مع الوالي ــات المتح ــدة إذا تولى المرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح

الديمقراطي جو بايدن .وأص ــبح رئيسـ ـاً ،ما يض ــاف إلى الض ــغوط على الليرة

التي بطت ما يزيد على  30في المائة منذ بداية العام الحالي ،ونحو عشرة
في المائة في األسبوعين الماضيين فقط.
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لكن وينســلو ،مدير الفريق المعني بالشــؤون الســيادية لدى «فيتش» ،قال
إن تشــديد االئتمان في األشــهر األخيرة «لم يكن كافياً لعكس االتجاه النزولي

في الليرة ،وفي احتياطيات النقد األجنبي بشـ ـ ــكل أقل» .وتركيا مصـ ـ ــنفة عند

مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى مرتفع المخاطر من جانب وكاالت التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيف االئتماني الثالث

الرئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية .وبينما ُيعتبر تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيف «فيتش» لتركيا عند «بي بي  »-هو
األعلى ،فإنها َّ
عدلت النظرة المسـ ـ ـ ــتقبلية إلى «سـ ـ ـ ــلبية» من «مسـ ـ ـ ــتقرة» في
أغسطس (آب) الماضي ،مشيرة إلى تآكل احتياطيات النقد األجنبي وضعف

مصداقية السياسة النقدية.

وأكد وينس ـ ــلو أن البنك المركزي التركي يملك «اس ـ ــتقاللية محدودة» عن

الضــغط الســياســي لخفض أســعار الفائدة و«ســجالً من البطء في االســتجابة

لألحداث» ،ما يثير المخاطر من أن تؤجج سـ ـ ــياسـ ـ ــة فضـ ـ ــفاضـ ـ ــة اختالالت

خارجية وعدم اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقرار في السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق .وفقد االحتياطي النقدي األجنبي في
تركيا ،نحو  38.4مليار دوالر خالل الـ 10األشهر األولى من العام الحالي،

وفقاً للبيانات الرســمية .وبلغ حتى الشــهر الماضــي  42.5مليار دوالر ،نزوال

من  81.2مليار دوالر في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغــت نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة التراجع في احتيــاطي النقــد األجنبي التركي خالل فترة

األش ـ ــهر العشـ ـ ـرة الماض ـ ــية من العام الجاري ،نحو  47.5في المائة ،أي أن

تركيا من خالل بنكها المركزي اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنزفت قرابة نصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف احتياطيات النقد

األجنبي في  10أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهر فقط .ويمهد هبوط أكبر لليرة التركية إلى  9ليرات
للدوالر (متوقع بلوغه خالل وقت الحق من العام الحالي) إلى اس ـ ـ ـ ـ ــتنزاف ما

تبقى من احتياطي النقد األجنبي للبالد ،ما يض ـ ـ ـ ـ ـ ــعها في موقف البحث عن
سيولة من األسواق الخارجية .ويعني ذلك ،من وجهة نظر الخبراء ،أن البنك
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المركزي التركي قد يضـ ـ ـ ــع خيار االقتراض من الخارج (اقتراض مباشـ ـ ـ ــر أو
صـ ـ ــكوك أو سـ ـ ــندات أو أذونات) ،ضـ ـ ــمن أولويات توفير مصـ ـ ــادر السـ ـ ــيولة

للبالد ،للحفاظ على ما تبقى من احتياطات أجنبية ،وكبح انهيار الليرة.

ونفذ المركزي التركي ،األسبوع الماضي ،عملية بيع من احتياطي الذهب

لديه في محاولة للحص ـ ـ ـ ــول على نقد أجنبي وض ـ ـ ـ ــخه في الس ـ ـ ـ ــوق المحلية،
لخفض تــدهور الليرة .وأظهر مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ،اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنــد إلى بيــانــات مجلس الــذهــب

العالمي ،أن تركيا قامت ببيع  45.2طن من احتياطي الذهب لديها خالل
أكتوبر (تشـ ـرين األول) الماض ــي ،وس ــط توقعات ببيع مزيد من الذهب خالل

الشهر الحالي ،في ظل تدهور أكبر للعملة.

وبحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب مجلس الذهب العالمي ،بلغ إجمالي احتياطي الذهب لتركيا

حتى مطلع الشـ ـ ــهر الجاري  561طناً ،نزوالً من  606.2طن مطلع أكتوبر

الماضي ،ما يعني أنها باعت  45.2طن لألسواق العالمية.

https://aawsat.com/home/article/2612151/%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%

D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%AD%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-

%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9

 لغز رأس المال ومقارنات بين الشرق والغربالتاريخ : 03يونيو 2016

يوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح المؤلف والمحلل هرناندو دي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوتو ،في كتابه «لغز رأس
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أن العثرة األشـ ّـد التي تحول دون اســتفادة بقية العالم من ال أرســمالية،
المال»ّ ،
القوة التي ترفع
هو عجز البقيـ ــة عن إنتـ ــاج رأس المـ ــال ،فرأس المـ ــال هو ّ
إنتاجية العمل وتخلق ثروة األمم إنه دم الحياة في النظام ال أرسـ ــمالي وأسـ ــاس

أن بلدان العالم الفقيرة ال تســتطيع أن تنتجه
التقدم والشــيء الوحيد الذي يبدو ّ
من تلقاء ذاتها.
ويبين أنه يملك السكان الفقراء في دول العالم الثالث ،أشياء كثيرة مهمة،

لكنهم يفتقرون إلى العملية التي تمثل ملكياتهم وتخلق أرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماالً ،إذ يملكون
المنازل لكن ..ليس س ـ ـ ـ ـ ــندات ملكية ،ومحاص ـ ـ ـ ـ ــيل ..وليس وثائق رس ـ ـ ـ ـ ــمية،

حرة لكن ليس قواعــد قــانونيــة للشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركــة .إنهــا حــالــة عــدم وجود هــذه
وأعمــاالً ّ
كل اختراع
التمثيالت األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية التي تف ّس ـ ـ ـ ـر سـ ـ ـ ــبب ّ
أن الناس الذين كيفوا ّ

غربي ،من ماس ـ ــكة الورق وإلى المفاعل النووي ،لم يكونوا قادرين على إنتاج
رأسمال ،
كاف لجعل رأسماليتهم المحلية تنجح.
 - 3بريطانيا 50 .مليار إسترليني "ضائعة" والسلطات تسعى لحل اللغز
ترجمات  -أبوظبي

مليارات الجنيهات في بريطانيا باتت مفقودة حسابيا
في مفاجأة من العيار الثقيل ،أعلنت لجنة حكومية في بريطانيا أن هناك

أوراقا نقدية بقيمة حوالي  50مليار جنيه إسترليني ( 67مليار دوالر) مفقودة،
وال يعرف أين هي اآلن.

وذكرت لجنة الحسابات العامة البريطانية أنه يتعين على بنك

إنجلت ار (البنك المركزي في بريطانيا) إجراء تحقيق لمعرفة مكان هذه األموال
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الطائلة ،الضائعة حسابيا.
ووجهت اللجنة انتقادا مبطنا إلى البنك المركزي ،مطالبة إياه بـ"التعامل

بشكل أفضل مع العملة المحلية التي هي من مسؤوليته ،والتخلي عن التساهل
تجاه تعقب مكان النقود" ،وفق شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأشارت إلى أنه "ال يوجد سبب مقنع وراء استمرار البنك في طلب مزيد

من األوراق النقدية ،في ظل وجود أموال ضخمة خارج خزائن البنوك".

وقدرت أن نحو  20إلى  40بالمئة فقط من األوراق النقدية الصادرة في

البالد يجري استخدامها في التعامالت المالية.

وهذا يعني أن هناك نحو  50مليار جنيه إسترليني مفقودة من حلقة

التحركات المالية ،ربما تم االحتفاظ بها كمدخرات منزلية أو تستخدم في

"اقتصاد الظل" أو جرى نقلها إلى خارج البالد.

وهذا ينطوي ،بحسب اللجنة البريطانية ،على مخاطر على السياسة

العامة ،في حال استخدام جزء كبير من هذه األموال التي ال يعرف مكانها
ألغراض غير قانونية.

وذكرت لجنة الحسابات أن السلطات وراء تفاقم مسألة األموال المفقودة،

فـ"المجتمع يتجه شيئا فشيئا نحو المدفوعات الرقمية ،األمر الذي ال تستوعبه
السلطات فتواصل طلب إصدار األوراق النقدية".

وأقرت لجنة الحسابات العامة البريطانية أن الميل نحو المدفوعات الرقمية

أصبح اتجاها عالميا.
https://www.skynewsarabia.com/business/1397967-

%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-50-

%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%95%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%B9%D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-
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%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%B2

 - 4فريدمان :الحرب األهلية األميركية الثانية باتت قد ار محتوما
تم النشر في16:14:07 25-09-2020 :
شبه الصحافي والكاتب األميركي توماس فريدمان ما يحصل في الواليات

المتحدة اليوم بما حدث في لبنان قبل نشوب الحرب األهلية ،ما ينذر بحرب

قد تطرق أبواب أميركا.

وقال فريدمان في مقابلة مع قناة "سي إن إن" إن الواليات المتحدة مقبلة

على حرب أهلية ثانية بشكل محتم ،واصفا ما يجري في أمريكا بأنه يفوق
الخيال.
ورأى أن الحزب الجمهوري يعمل للحرب األهلية بشكل حثيث حين ينزع

الشرعية عن نتائج االنتخابات الرئاسية مسبقا في حال عدم فوز ترامب بها.

وزعم الكاتب األميركي إن الخالص الوحيد من خطر الحرب ربما يكون

في فوز ترامب بوالية جديدة.

وكان الرئيس األميركي دونالد ترامب امتنع عن التعهد بانتقال سلمي
ّ
للسلطة إذا خسر االنتخابات الرئاسية المرتقبة في  3تشرين الثان المقبل،

أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

يذكر أن المنافسة تشتعل بقوة بين ترامب وبايدن ،مع تحديد مواعيد

المناظ ارت المباشرة بينهما ،والتي ستنطلق في  29أيلول الجاري ،وتشمل
"سجل المرشحين للرئاسة ،المحكمة العليا ،وباء كورونا ،االقتصاد،
مناقشة
ّ
المواجهات العرقية والعنف في المدن األميركية ،باإلضافة إلى نزاهة
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االنتخابات".
https://hashtagsyria.com/item/30529/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%A

7%D9%86:-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AA-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7

" - 5جيه بي مورجان" تنقل أصوالً بقيمة  230مليار دوالر إلى ألمانيا
بسبب بريكست
تم النشر في23-09-2020 :
جيه بي مورجان ينقل أصوالً بقيمة  230مليار دوالر من المملكة المتحدة

إلى فرانكفورت وهو تحول سيجعلها واحدة من أكبر البنوك في ألمانيا ،ليصبح
سادس أكبر البنوك في ألمانيا
ينقل "جيه بي مورجان تشيس آند كو" أصوالً بحوالي  200مليار يورو

( 230مليار دوالر) من المملكة المتحدة إلى فرانكفورت ،نتيجة خروج بريطانيا
من االتحاد األوروبي ،وهو تحول سيجعلها واحدة من أكبر البنوك في ألمانيا،

ليصبح سادس أكبر البنوك في ألمانيا ،وفقاً ألصول أكبر المصارف التجارية

العام الماضي .

وذكرت "بلومبرج" أن البنك األمريكي يخطط إلنهاء عملية نقل

األصول إلى وحدته التابعة التي يقع مقرها في فرانكفورت بنهاية العام.

تمثل األصول التي سيتم نقلها أقل بقليل من  ٪10من إجمالي الميزانية
العمومية لشركة  .JPMorganكما يمثل ما يقرب من نصف إجمالي
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األصول التي تمتلكها الفروع األلمانية للبنوك األجنبية في نهاية حزيران ،وفقاً
إلحصاءات البنك المركزي األلماني.
مع أقل من أربعة أشهر حتى انتهاء الفترة االنتقالية لبريكست ،عززت
البنوك الدولية عملياتها في االتحاد األوروبي للتأكد من قدرتها على خدمة

العمالء نظ اًر الحتمال عدم احتفاظ الشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة
مق اًر لها ،حقوق السفر في صفقات تجارية.
بالنظر إلى هذا االحتمال المحتمل بشكل متزايد ،أبلغ البنك األسبوع

الماضي حوالي  200موظف في لندن باالنتقال إلى مدن أوروبية منها باريس
وفرانكفورت وميالنو ومدريد ،حسبما أفادت بلومبرج.
أعاد البنك تعيين فروع في المحاور األوروبية بما في ذلك باريس

وأمستردام وكوبنهاغن لإلشراف من قبل فرع فرانكفورت ،المعروف باسم جي
بي مورجان إيه جي .كما أشارت الوحدة إلى أنها تخطط لزيادة رأس مالها

األساسي بأكثر من ثالثة أضعاف بحلول نهاية هذا العام إلى  16.7مليار
يورو.
https://hashtagsyria.com/item/30442/%22%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D9%8A-

%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%22-

%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-230-

%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA

ــ  17ــ

M E A K-Weekly Economic Report

م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي

األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري

Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry

: االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية- ًثانيا
6 - Anulowali konkurs, teraz zmienią zasady
(fot. pixabay.com) 2020-10-19
Co dalej z konkursem dla przedsiębiorców, którzy chcieli

uzyskać grant na kapitał obrotowy z Warmińsko-Mazurskiej
Agencji

Rozwoju

Regionalnego?

Pierwszy

konkurs

został

anulowany, o czym informowaliśmy. Agencja planuje ponownie go
ogłosić, ale na innych zasadach.
- Obecnie planowane jest ponowne przeprowadzenie konkursu

na zasadach uzgodnionych z Instytucją Zarządzającą RPO WiM
2014-2020 (czyli zarządem województwa – red.). Trwają
uzgodnienia w sprawie zmian zasad i kryteriów naboru w nowym
konkursie,

umożliwiających

przeprowadzenie

konkursu

zamkniętego (tzn. z terminem rozpoczęcia i zakończenia
określonym datą i godziną). Pozwoli to na złożenie wniosków
wszystkim

zainteresowanym

przedsiębiorcom

–

informuje

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w
Olsztynie w odpowiedzi na nasze pytania.

Dokładne terminy i zasady nie są jeszcze znane, ale jak wynika

z powyższej informacji, będą się one różnić od naboru
przeprowadzonego pod koniec września, który po protestach wielu
przedsiębiorców został przez W-MARR unieważniony. Wiadomo
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też, że na pewno pieniędzy z grantów nie starczy dla wszystkich
chętnych.
- Zwracamy jednocześnie uwagę na fakt, iż przy alokacji na
konkurs wynoszącej 39 528 900 PLN oraz minimalnym grancie 23

535,33 PLN potencjalnych grantobiorców mogłoby być zaledwie
1679 (przy założeniu wnioskowania wyłącznie o minimalny grant,
ewentualne większe granty zmniejszają jeszcze tę liczbę), przy
liczbie mikro i małych firm w regionie wynoszącej ponad 110 000
– dodaje Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Po dwóch tygodniach otrzymaliśmy też od Agencji odpowiedzi
na nasze pytania dotyczące przebiegu pierwszego konkursu. WMARR tłumaczy, że zasady konkursu zostały ustalone w umowie
z władzami województwa.

- Z uwagi na otwarty charakter naboru, przedsiębiorcy
składający wnioski o granty bezpośrednio za pomocą Generatora
Wniosków

udostępnionego

na

stronie:

https://granty.wmarr.olsztyn.pl wyczerpali kwotę przeznaczoną na
dofinansowanie grantów w wysokości 150% dostępnej alokacji w
ciągu 3 min i 30 sekund od momentu uruchomienia naboru.
Pozostała grupa przedsiębiorców usiłowała skorzystać z dostępu
do Generatora Wniosków z wykorzystaniem strony internetowej

www.wmarr.olsztyn.pl, co spowodowało zablokowanie tej strony
przed rozpoczęciem naboru. Tym samym dostęp do Generatora
Wniosków dla tej grupy przedsiębiorców okazał się niemożliwy.
Powodem anulowania naboru wniosków o granty na kapitał
obrotowy był brak możliwości zapewnienia przedsiębiorcom
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korzystającym z Generatora Wniosków równego dostępu do
ubiegania się o wsparcie finansowe – pisze w odpowiedzi na nasze
pytania Agencja. - Niemniej jednak należy stwierdzić, że
elektroniczny Generator Wniosków, jako narzędzie informatyczne
do przygotowania i złożenia wniosku o grant, jak również strona
https://granty.wmarr.olsztyn.pl,

na

której

generator

był

zlokalizowany, działały prawidłowo. Problem pojawił się na stronie
Agencji (wmarr.olsztyn.pl), na której zamieszczony był link do
Generatora. Generator był zabezpieczony przed nieuczciwymi

praktykami w tym botami – twierdzi W-MARR. - Analiza
funkcjonowania strony internetowej WMARR S.A. 30 września
2020 r. wykazała, że ilość żądań dostępu do strony była znacząco
wyższa od statystycznej ilości przedsiębiorców spełniających
kryteria ubiegania się o granty w województwie warmińskomazurskim, co spowodowało przeciążenie i zawieszenie strony.
Dlaczego Agencja nie zdecydowała, by przedsiębiorcy przy
wypełnianiu wniosku posługiwali się podpisem elektronicznym lub
profilem zaufanym?

- Konkurs na granty na kapitał obrotowy adresowany był do
mikro i małych przedsiębiorców z Warmii i Mazur. Wykorzystanie
podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego do wypełnienia

wniosku ograniczyłoby równy dostęp do ubiegania się o wsparcie
podmiotom nieposiadającym takich narzędzi – twierdzi W-MARR.
Wiele

firm

przedsiębiorstw

otrzymywało

przed

specjalizujących

się

naborem
w

telefony

wypełnianiu

od

takich

wniosków, obiecujących pomoc przy uzyskaniu tych funduszy i
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gwarantujących 100-procent skuteczności w zamian za prowizję.
Czy do Agencji takie sygnały nie wpływały? Nie dziwiło to Agencji?
- pytaliśmy.
- Sposób, w jaki firma ubiegająca się o grant przygotowała

wniosek, samodzielnie lub za pośrednictwem firmy zewnętrznej, był
indywidualną

decyzją

przedsiębiorcy.

Firmy,

które

oferują

przygotowanie wniosków aplikacyjnych działają na rynku od wielu
lat, a ich aktywność jest uzależniona od ogłaszanych konkursów –
stwierdzili przedstawiciele W-MARR, przysyłając odpowiedzi do
naszej redakcji mailem niepodpisanym imieniem i nazwiskiem
żadnego z pracowników Agencji. RG
https://www.portel.pl/gospodarka/anulowali-konkurs-teraz-zmieniazasady/120291

7 - Z dużej chmury mały deszcz
2020-10-21 Walne Zebranie Olimpii wybralo
nowe władze klubu (kadr z transmisji na TV Olimpia)

Paweł Guminiak pozostaje na stanowisku prezesa Olimpii

Elbląg. Dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
wybrało nowy zarząd. Łukasz Konończuk został honorowym
prezesem klubu.

Przypomnijmy: 19 września, przed meczem Olimpii Elbląg z

Chojniczanką Chojnice ówczesny wiceprezes Olimpii Łukasz
Konończuk odczytał oświadczenie, w którym poinformował, że
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zarząd klubu odda się do dyspozycji Walnego Zebrania Członków.
Niemal powszechnie zostało to odebrane jako zapowiedź dymisji
dotychczasowego kierownictwa klubu.
30 września odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Członków

stowarzyszenia, po którym ujawniono procedurę wyboru nowego
prezesa. Zgłosiło się pięciu kandydatów i...
… i nic. W oświadczeniu kibiców opublikowanym dziś (21
października) na stronie internetowej Olimpii możemy przeczytać:
„Informujemy wszystkie osoby zainteresowane losem naszego

Klubu, iż w związku z obecną sytuacją panującą na terenie całego
kraju, potencjalni kandydaci na stanowisko prezesa Olimpii Elbląg
zrezygnowali z kandydowania w wyborach, a wnioski osób, które

nie wycofały swoich kandydatur zostały przez nas odrzucone po
wnikliwej weryfikacji.
Istotnymi czynnikami, które braliśmy pod uwagę podczas
rozpatrywania
biznesowe,

kandydatur

były

doświadczenie

przede

w

wszystkim

zarządzaniu

kontakty

ludźmi

i

przedsiębiorstwem, a także możliwości finansowe nowego prezesa,
które pomogłyby przetrwać w tym ciężkim dla wszystkich
piłkarskich klubów czasie. W związku z brakiem odpowiednich
kandydatów na stanowisko prezesa, doszliśmy do porozumienia z

obecnym Zarządem, polegającym na wprowadzeniu do niego
dwóch przedstawicieli kibiców, którzy poza zasiadaniem w
Zarządzie Olimpii Elbląg będą działali społecznie na rzecz Klubu,
co pozwoli nam na stworzenie nowej jakości przy A8.”
Ostatecznie członkowie stowarzyszenia ponownie wybrali
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Pawła Guminiaka na prezesa klubu. Nowy/stary prezes był
jedynym kandydatem. Honorowym prezesem Olimpii został Łukasz
Konończuk, który w ubiegłej kadencji był wiceprezesem klubu. Na
dzisiejszym walnym odmówił wejścia do nowego zarządu. W jego
skład weszli: Dariusz Kaczmarczyk (wiceprezes), Jacek Perliński
(wiceprezes) z poprzedniego zarządu. Nowymi twarzami są Michał
Pietroń (członek zarządu) i Marcin Romańczyk (członek zarządu).
- Do swoich obowiązków i zakresu działania, które będą

zmierzały do rozwoju klubu, to chciałbym podnieść kwestię
ustalenia trzyletniego planu, w którym należałoby krok po kroku
stworzyć „mapę drogową”, dzięki której Olimpia Elbląg mogłaby się
znaleźć w I lidze w ciągu tych trzech lat. Na pewno potrzebne są

spotkania w Urzędzie Miejskim z prezydentem, rozmowy o
zakończeniu modernizacji obiektu przy Agrykoli 8, która tak
naprawdę została zawieszona. Ponadto chciałbym się zająć
powołaniem klubu biznesu, kolejną kwestią jest nawiązywanie
kontaktów sponsorskich, reprezentowanie klubu na zewnątrz w
kontaktach z firmami, ustalenie i wdrożenie formuły poszerzenia

stowarzyszenia o nowych członków lub wprowadzenie „Klubu 100”.
To jest do przedyskutowania. Wsparcie marketingowe, zwłaszcza
w

temacie

kanałów

społecznościowych

oraz

budowanie

pozytywnego wizerunku klubu. Biorę też na siebie relacje na linii
zarząd – kibice – mówi Marcin Romańczyk na Nadzwyczajnym
Walnym Olimpii Elbląg.
- Chciałbym brać czynny udział w kierowaniu i budowaniu tego
klubu. Przede wszystkim aspekt sportowy, dobór zawodników,
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komunikacja pomiędzy prezesem, a zarządem. Poprzez swoje
kontakty chciałbym stworzyć siatkę skautingu. Myślę, że może to
zaowocować pozyskaniem jakichś fajnych zawodników. Uważam,
że kolejne okienko transferowe jest dla pierwszego zespołu czymś
bardzo ważnym – mówił Michał Pietroń, były piłkarz Olimpii i nowy
członek zarządu. SM
https://www.portel.pl/olimpia/z-duzej-chmury-maly-deszcz/120339

8 - Postanowił sprawdzić, ile otrzyma za stare
monety dziadka. Gdy się dowiedział, oniemiał - wielka
kwota
Źródło: (zdj. Il. ) ; ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Autor Alan Wysocki - 22 Października 2020
Postanowił sprawdzić, ile otrzyma za stare monety dziadka.

Gdy się dowiedział, oniemiał - wielka kwota

Otrzymał wielkie pieniądze po odnalezieniu skarbów swojego
dziadka. Senior przez lata gromadził wartościowe nominały. W
antykwariacie numizmatycznym wyceniono je na pokaźną kwotę.
Warto się zainteresować i przeszukać dawne klasery.

Media regularnie informują o monetach i pieniądzach, które są
wyceniane na wielkie kwoty. Doniesienia o tak zwanych
drobniakach wartych od kilkuset do kilku tysięcy złotych mogą
wydawać się żartem. Dziennikarz "Wirtualnej Polski" postanowił na
własną rękę przekonać się, ile otrzyma za skarby swojego dziadka.
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Jak sam wskazuje, kolekcja była gromadzona przez wiele lat.
Wśród okazów znajdowały się między innymi pieniądze z okresu II
wojny światowej.
Uzyskał niemałe pieniądze za skarby dziadka

Reporter był przekonany, że pieniądze dziadka zostaną
wycenione zaledwie na 100 złotych. Wizyta w antykwariacie
okazała się zaskoczeniem, ponieważ jego właściciele przekazali za
kosztowności aż 1000 złotych. Okazuje się jednak, że poza
wyjątkowymi okazami trudno uzyskać wielkie pieniądze za

niezwykłe znaleziska. - Tak bywało natomiast w PRL-u. Zdarzało
się, że monety szybko zyskiwały na wartości, kolekcjonerzy je
sprzedawali i potem kupowali nowe auto, na przykład Warszawę.

Ale współczesnych takich historii niestety nie znam - zdradził
ekspert dla "Wirtualnej Polski".
Wartościowe pieniądze możemy znaleźć niemal w każdym
miejscu. Warto sprawdzić portfele, klasery lub zapytać o nie
naszych

dziadków

lub

babcie.

Kolekcjonerzy

mogą

być

zainteresowani każdym odstępstwem od normy. Sprzedawać
można również pieniądze dopuszczone do codziennego użytku. Prawda jest taka, że niemal każdy ma gdzieś w domu pudełko czy
woreczek starych monet, dlatego naiwne byłoby założenie, że w

każdym z tych zakamarków czeka jakaś perełka - komentuje dla
"Wirtualnej Polski" numizmatyk, Janusz Parchimowicz.
Wiele osób, chcąc sprzedać monety, popełnia liczne błędy. Ich
cenę wyznacza nie tylko destrukt, czy okres wydania. Kluczowy jest
przede wszystkim stan, w jakim zostały zachowane. - Jako autor
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wielu katalogów numizmatycznych obserwuję, jak z każdą świeżo
wydaną publikacją narasta grono osób, które pędzą z tymi
woreczkami do antykwariatów, pytając, czy ich zbiory nie
odpowiadają czasem rzadkim pozycjom z katalogu. Zdecydowaną

większość czeka rozczarowanie, ale zdarzały się i historie, w
których garstka monet warta była majątek - dodaje Parchimowicz
dla "Wirtualnej Polski".
Warto zainteresować się ciekawostkami ze świata numizmatyki.

Na platformie Allegro możemy natrafić na licytację ciekawych
okazów. Każdy, kto może posiadać pieniądze o wysokiej wartości,
powinien skonsultować się z lokalnym antykwariatem. Na
Facebooku powstała grupa "Anty-Starocie Giełda Staroci", gdzie

internauci regualrnie wymieniają się radami i opiniami o
niecodziennych okazach.
Przypomnijmy, że jednym z najpopularniejszych skarbów
okazała się 10-groszówka z czasów PRL-u. Ekspert z zakresu
numizmatyki, Michał Niemczyk wskazał, że pieniądz z 1973 roku

nie posiada znaku mennicy, co drastycznie zwiększyło jego
wartość.

-

Takich

przykładów

jest

sporo,

w

katalogu

październikowej aukcji będziemy mieli chociażby 10-groszówkę z
1973 r. bez znaku mennicy, której wartość szacujemy w przedziale
15-20 tys. zł. Mowa o najrzadszej monecie obiegowej PRL, która

poprzez ten całkowicie niepozorny detal konsekwentnie drożeje w
kolekcjonerskim obiegu - informował "Wirtualną Polskę" Michał
Niemczyk.
Źródło: [Wirtualna Polska]

 ــ26 ــ

M E A K-Weekly Economic Report

م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي

األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري

Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry

https://wtv.pl/pieniadze-221020-ws-monety

9 - Coraz więcej freelancerów zarabia powyżej 5 tys.
zł miesięcznie
2020-10-21 fot. Kinga / Shutterstock
– Ponad 12,2 proc. freelancerów zarabia więcej niż 5 tys. zł
miesięcznie. Wartość rynku wolnych strzelców w Polsce zwiększy
się w tym roku o 28 proc. i przekroczy 12 mld zł. Globalna
gospodarka freelancerów będzie warta ponad 3 biliony dolarów w
2020 r. i urośnie o 20 proc. – wynika z analizy Useme.com.
W Polsce rośnie rynek freelancerów, w tym roku przekroczy 12

mld zł – wynika z analizy. Wolni strzelcy najczęściej zajmują
się copywritingiem
projektowaniem

i

social

3D (17,8

mediami (27,9
proc.)

proc.), grafiką

oraz stronami

i

i

sklepami

internetowymi (12,3 proc.).
Ile zarabia freelancer?

Największe dochody przypadają w udziale freelancerom
zajmującym się IT oraz programowaniem - 17 proc. ankietowanych
osób zarabia miesięcznie powyżej 10 tys. zł. Natomiast płaca
ponad 1/5 wolnych strzelców w tej branży mieści się w przedziale
pomiędzy 5 tys. a 10 tys. zł miesięcznie. Na drugim miejscu pod

względem wysokości zarobków są webmasterzy - 3 proc. osób
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zarabia powyżej 10 tys. zł oraz 13 proc. w granicach 5 tys. do 10
tys. zł miesięcznie.

/ fot. materiały
prasowe / Useme.com

Najniższe dochody przypadają osobom, zajmującym się

tworzeniem tekstów z wykorzystaniem m.in. SEO. 46 proc. osób
zarabia miesięcznie do 1 tys. zł a 1/5 wolnych strzelców zarabia w
granicach tysiąca do 2 tys. zł.
12,2 proc. wolnych strzelców zarabia więcej niż 5 tys. zł

miesięcznie, wynika z analizy. W ubiegłym roku dochody na tym

poziomie osiągało 8,5 proc. osób zajmujących się realizacją
zleceń. Z kolei o 14,9 proc. więcej freelancerów zarabia do 5 tys.
zł miesięcznie w porównaniu z 2019 r. - 12,9 proc.- oraz 2018 r.
- 13 proc.
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/ fot. materiały
prasowe / Useme.com

Gdzie mieszkają freelancerzy?
35,1 proc. wolnych strzelców mieszka w miastach powyżej 500

tys. mieszkańców, 21,8 proc. w miejscowościach liczących 100500 tysięcy, 17,4 proc. w miastach od 20 do 100 tysięcy
mieszkańców, na wsi stale przebywa 14,1 proc. freelancerów,
wynika z raportu „Freelancing w Polsce – edycja 2020”
przygotowanego przez Useme.com.

/ fot.

materiały

prasowe / Useme.com

50,5 proc. freelancerów pracuje dodatkowo na etacie lub

umowie zlecenie. Wolni strzelcy to w większości osoby, które
dopiero wchodzą na rynek pracy - 21,8 proc. (od 18 do 24 r.ż.)
oraz 47,9 proc. pracowników w wieku od 25 do 34 roku życia.
Globalny rynek warty 2,8 bln dolarów
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W Stanach Zjednoczonych 57 mln osób pracuje jako
freelancerzy i zarobili blisko bilion dolarów. Wartość globalnego
rynku na świecie wyniosła 2,8 bln. dolarów w ubiegłym roku. W
Polsce zawód wolnych strzelców jest wart 12 mld zł i dynamicznie
rozwija się w ostatnich latach, wynika z analizy Useme.com.

– Wartość całego rynku freelancingu w Polsce zwiększy się w
2020 roku o 28 proc. i urośnie do poziomu 12,16 mld zł. Aktualnie
na tym rynku zachodzą duże zmiany, które kształtowane są
zarówno przez globalne czynniki, np. przechodzenie na model
pracy zdalnej, jak i lokalne (...) W tym roku, doszedł jeszcze jeden
czynnik, którego w zeszłym roku nikt nie brał pod uwagę –
pandemia. Covid-19 przyczynił się upowszechnia pracy w modelu

zdalnym, choć także przyczynił się do komplikacji na tym rynku –
mówi Przemysław Głośny, prezes Useme.com.

DF

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Coraz-wiecej-freelancerow-zarabiapowyzej-5-tys-zl-miesiecznie-7985187.html
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ثالثاً  -االقتصادات العربية:
 - 10السودان بين فكي التضخم وتعثر مسار اإلصالح االقتصادي
ارتفاع األسعار يهدد الحكومة االنتقالية التي تتجه إلى صندوق النقد
لتفادي األزمات
رويترز االثنين  30نوفمبر 2020

تدفع األسعار الباهظة المستهلكين في السودان إلى اإلسراع في إنفاق

أجورهم (رويترز)

حذر اقتصاديون من أن معدل التضخم في السودان أصبح من أعلى

المعدالت في العالم ،ما يهدد بحالة من التضخم الجامح إذا لم يسيطر البلد

على عجز الميزانية والمعروض النقدي.

ويتسبب ارتفاع األسعار الحاد في تفاقم األزمة االقتصادية التي يعانيها

ماليين السودانيين ،ويهدد عملية االنتقال السياسي بموجب اتفاق اقتسام
السلطة بين العسكريين والمدنيين.

وسجلت الحكومة مستويات عجز هائلة في ميزانيتها نتيجة لدعم الوقود،

ومولت ذلك العجز عن طريق طبع النقود.
انخفاض العملة

وأدى ذلك إلى انخفاض قيمة العملة أمام العمالت األخرى ليرتفع التصخم

إلى  230في المئة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين األول) ،بحسب
مكتب اإلحصاء الرسمي.

وتدفع األسعار الباهظة المستهلكين إلى اإلسراع في إنفاق أجورهم ،ال

سيما على السلع المعمرة التي تحافظ على قيمتها.
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ويقول إدريس عبد المنعم ،الذي يعمل في التسويق لدى شركة هندسية
في الخرطوم ،إنه سارع إلى شراء قطع غيار سيارات وأثاث ،لكنه لم يتحرك
بالسرعة ذاتها لشراء المواد الغذائية والمشروبات؛ ألن أسعارها لم ترتفع بالوتيرة

السريعة نفسها.

ويتابع "إذا أردت شراء أي شيء غير المتطلبات الشهرية للمنزل ،أبادر

إلى الشراء حالما أحصل على المال ،وال أحاول حتى المساومة ألن السعر
قد يتضاعف في اليوم التالي".
المعروض النقدي

وتظهر بيانات البنك المركزي حجم النقود التي تطبعها السلطات إذ زاد

المعروض النقدي (ن )2أكثر من  50في المئة على مدار عام حتى نهاية
سبتمبر (أيلول).

وفي سبتمبر فقط ،زاد المعروض النقدي  71.3في المئة.

وبالمقارنة من شهر إلى آخر ،يبلغ معدل التضخم نحو  24في المئة،

وفقاً لحسابات ستيف هانكي ،المتخصص في التضخم الجامح في جامعة
جونز هوبكنز ،وهو معدل عالي الخطورة ،لكنه يظل دون مستوى التضخم
الجامح الذي يعرف بصفة عامة عند أكثر من  50في المئة شهرياً .وأدرج

هانكي السودان ضمن الدول الخمس صاحبة أعلى معدالت تضخم في العالم.
ويضيف "هذا مخيف جداً" ،ومن الصعب توقع اتجاهات التضخم

مستقبالً.

تخفيف القيود

ولم يقدم قرار الواليات المتحدة رفع السودان من قائمة الدول الداعمة

لإلرهاب مساعدة فورية تذكر لتخفيف األزمة االقتصادية ،ولجأت الخرطوم
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إلى صندوق النقد الدولي لتقديم العون .ويعول السودان على برنامج إصالح
أعده مع الصندوق لكبح العجز ،الذي تفاقم جراء عقوبات اقتصادية أميركية

استمرت عقوداً وسوء اإلدارة االقتصادية في ظل الرئيس عمر البشير ،الذي
أطاحت به انتفاضة شعبية في أبريل (نيسان) من العام الماضي.

وأبلغ السودان صندوق النقد في سبتمبر أن الناتج المحلي اإلجمالي

انكمش أكثر من اثنين في المئة في كل من  2018و ،2019ومن المتوقع
أن ينكمش  8.5في المئة في  2020بسبب جائحة كورونا.
البرنامج االقتصادي

ويلزم البرنامج االقتصادي ألجل عام الخاضع لمراقبة متخصصي

الصندوق الحكومة االنتقالية بإصالح دعم الوقود وتقليص االقتراض الحكومي
من البنك المركزي وإصالحات أخرى.

ويهدف البرنامج إلى بناء سجل قوي يؤهل السودان لنيل تخفيف أعباء

الدين من دائنيه الرسميين.

ويقول إب ار يم البدوي الذي تنحى عن منصب وزير المالية في يوليو

(تموز) إن "مشكلة التضخم المفرط حقيقية ،وتتطلب اهتماماً جاداً" .وأضاف
"ينيغي أن يكون الدعم نقطة البداية ،ألنه سيؤثر على مالية الحكومة دون
شك".

وبحسب صندوق النقد ،يعادل دعم الوقود ،الذي يشكل  71في المئة من

الدعم اإلجمالي 10.6 ،في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في .2019

وبدأت الحكومة هذا العام السماح لشركات خاصة باستيراد البنزين والديزل

بسعر يقترب من سعر السوق وخفضت تدريجياً عدد محطات الوقود التي

تبيع بالسعر المدعوم.
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ارتفاع سعر البنزين
وفي الشهر الماضي ،ضاعفت الحكومة ثمن البنزين المنتج محلياً إلى

 56جنيهاً سودانياً للتر ،لكنه يظل من أرخص األسعار في العالم .وقالت
إنها أوقفت دعم البنزين والديزل بالكامل من سبتمبر.

ويعتبر الصندوق أن اإلصالحات ستقلص دعم الوقود إلى  2.2في المئة

في العام الحالي ،لكن الوقود المستورد سيضغط على موارد المواطنين أكثر
في ظل انهيار العملة الذي يرفع السعر المحلي.

وهذا األسبوع بلغ سعر الدوالر األميركي  255جنيهاً سودانياً في السوق

السوداء ،ارتفاعاً من  85جنيهاً قبل عام ،بينما يبلغ السعر الرسمي  55جنيهاً

للدوالر.

وتقول هدى خالد ،التي ترى أنها تحصل على أجر جيد نسبياً من عملها

في مدرسة خاصة "بسبب وضع البنزين ،لم أعد عملياً أتحرك إال في ضمن

دائرة قطرها تسعة كيلو مترات" ،ولم يساعد رفع أجرها  50في المئة كثي اًر،

مضيفاً "الكهرباء والبنزين واإلنترنت والبقالة تستنفد راتبي خالل أسبوع واحد،
والباقي يغطيه المال الذي يرسله والدي من عمان".

https://www.independentarabia.com/node/172816/%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%B3%D9%88%

D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-

%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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 - 11تدهور القدرة الشرائية للجزائريين يزيد متاعب الحكومة

بلغ متوسط معدل التضخم السنوي  2.2في المئة بنهاية أكتوبر الماضي

علي ياحي مراسل @aliyahi32735487

الخميس  26نوفمبر 22:30 2020

رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد (غيتي)
ال نهاية تُعرف لألزمة االقتصادية التي تعانيها الجزائر ،في ظل األرقام
الصادرة عن ديوان اإلحصاءات الذي كشف عن بلوغ متوسط معدل التضخم

السنوي  2.2في المئة في نهاية أكتوبر (تشرين األول) الماضي ،مع ارتفاع
أسعار المواد الغذائية  3.4في المئة.

وأشار الديوان إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية الطازجة بنسبة 6.4

في المئة ،في مقابل ارتفاع طفيف في أسعار المنتجات الغذائية الصناعية

بلغ  0.6في المئة ،كما سجل ارتفاع بـ  0.5في المئة في أسعار المواد نصف
المصنعة ،فيما تميزت أسعار الخدمات بالركود ،وهي أرقام يعتبر المحلل

االقتصادي مراد مالح أنها تثقل كاهل المواطن البسيط ،متسائالً "أين هي
و ازرة التجارة من ضبط األسعار وحماية المستهلك من تداعيات االحتكار

والمضاربة؟".

الحكومة مطالبة بالتحرك
ويضيف مالح" ،سمعنا ألشهر طوال وشاهدنا زيارات لوزير القطاع إلى

أسواق الخض اروات والفواكه وحتى سوق الديك الرومي ،وتم الترويج بأن كل
التدابير اتخذت ،وأنه ال يمكن أبداً السماح برفع األسعار من دون مبرر ،لكن
ها هو المواطن الجزائري يكتوي بارتفاع في كل شيء".

ويشير إلى أن "إجراءات اإلغالق التي أملتها دواعي الحفاظ على الصحة
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العامة ،أضرت كثي اًر بماليين الجزائريين من العمال اليوميين ،كسائقي سيارات
األجرة وأصحاب الحرف" ،قائالً إنه "على الرغم من حزمة الدعم الحكومية
إال أن الغالء سيلتهم كل شيء".

ويعتقد مالح أن حكومة عبد العزيز جراد ،بخاصة و ازرة التجارة ،مطالبة

بإيجاد الحلول لوقف هذه االرتفاعات غير المبررة ،حفاظاً على القدرة الشرائية

للمواطن ،وأال تكتفي بتصريحات ال تسمن وال تغني من جوع ،مشي اًر إلى أن
تجربة كورونا أثبتت "أننا بحاجة إلى أجهزة إدارية قوية وميدانية ،وخطط

عملية قابلة للتطبيق".

وختم أن السبيل األوحد لضبط السوق وحماية جيب المواطن الجزائري

من الجشع ،هو التطبيق الصارم للقانون في الميدان وليس المكاتب.
نحو األسوأ

تراجعت القدرة الشرائية للمواطن الجزائري خالل األشهر األخيرة ،وتتجه

األوضاع الى األسوأ في ظل استمرار "تجمد" اآللة االقتصادية وتراجع أسعار
النفط وتداعيات األزمة الصحية ،في مقابل ارتفاع أسعار مختلف المواد

االستهالكية وتهاوي العملة المحلية "الدينار" بشكل يجعل الحد األدنى

لألجور ،المقدر بحوالى  160دوال اًر أميركياً ،ضعيفاً وغير قادر على مواجهة
الوضع المعيشي المتدني ،إذ اختفت الطبقة الوسطى وبرزت طبقة أشد فق اًر.

وكانت نقابات عمالية أجرت دراسات قدرت الحد األدنى لألجور بين

 400إلى  500دوالر ،فيما نحو  60في المئة من العمال يتقاضون أقل من
 230دوال اًر ،إضافة إلى توقعات بنسبة بطالة تصل إلى  20إلى المئة بسبب

كورونا.

تحذيرات
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في السياق ذاته ،يرى أستاذ االقتصاد أحمد الحيدوسي أن "السياسة
المنتهجة من طرف الحكومة والقائمة على الخفض المستمر لقيمة العملة

المحلية بسبب تراجع قيمة المداخيل بالعملة الصعبة ،أدى إلى ارتفاع أسعار
السلع المستوردة ،بخاصة المواد األولية التي تدخل في إنتاج المواد

االستهالكية ،وهذا ما أثر في القدرة الشرائية للمواطن".

وقال إن هذه السياسة المعتمدة من أجل الموازنة العامة للدولة بدأت عام

 ،2014بعد انهيار أسعار النفط ،وهي مستمرة إلى اليوم ،مشي اًر إلى أنها
كحل مؤقت مقبولة في ظل ظروف معينة ،لكن أن تستمر الظروف االستثنائية

إلى مدة طويلة فهذا يشكل خط اًر يؤدي إلى االنهيار الكلي للعملة المحلية،

مما يشكل تهديداً لالقتصاد.

وحذر الحيدوسي من أن عدداً من الدول التي انهارت ُعملتها شهدت
انفجا اًر اجتماعياً قوياً ،لذلك على الحكومة االبتعاد من الحلول السهلة مثل
خفض قيمة العملة والتمويل غير التقليدي إلى حلول عملية قائمة على خلق

الثروة ،مبر اًز أنه بالعودة إلى أرقام ديوان اإلحصاءات فإنها متذبذبة وال تعبر
عن حقيقة الواقع.

إجراءات حماية
وتحاول الحكومة في كل مرة اتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية

للمواطنين ،إذ رفعت الحد األدنى لألجور إلى  160دوال اًر ،وألغت الضريبة

الر ،واستمرت في دعم بعض السلع ذات
على الدخل الذي يقل عن  230دو اً
االستهالك الواسع ،غير أنها تبقى إجراءات غير كافية أمام األزمة االقتصادية

والمالية التي تضرب البالد .وهو ما أشارت إليه النقابات العمالية ،حين قالت
إن قرار مجلس الوزراء بإلغاء الضريبة على الدخل لن يرفع القدرة الشرائية
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للمواطن ولن يحسنها ،مؤكدة أن ارتفاع نسبة التضخم هو السبب في تدني
القدرة الشرائية.
https://www.independentarabia.com/node/172021/%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%AF%D9%87%D9%88%

D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-

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

%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9

 - 12قطاعات اقتصادية أردنية تنعي نفسها على وسائل التواصل
االجتماعي
أبوابها

العقارات تخسر  1.4مليار دوالر ومطاعم ومقاه ومكاتب سياحية تغلق

طارق ديلواني صحافي األربعاء  18نوفمبر 2020

قوات أمن أردنية خالل تنفيذ حظر التجول الشامل في المملكة (صالح
ملكاوي)

اختار قائمون على مشاريع اقتصادية أردنية متعثرة وسائل التواصل

االجتماعي ،إلعالن إغالق محالتهم ومقارهم بعد معاناة طويلة من تداعيات
فيروس كورونا ،التي تركت جرحاً غائ اًر في االقتصاد األردني.

ولم يكن أمام المئات من أصحاب المصالح التجارية والمشاريع

االقتصادية والسياحية التي حاولت الصمود منذ منتصف مارس (آذار)

الماضي ،غير إعالن إغالق أبوابها على صفحات "فيسبوك" كمحاولة للضغط
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على الحكومة لتقديم تعويضات أو مساعدات تعينها على البقاء واالستمرار.
يأتي ذلك فيما تتشكل بوادر احتجاج ورفض شعبي للحظر الشامل،

ويستمر نزيف الحركة التجارية واالقتصادية في البالد إثر سلسلة من ق اررات

اإلغالق المتواصلة للمنشآت بموجب قانون الدفاع ،في محاولة من الحكومة
للتغلب على االنتكاسة الوبائية في عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا

والتي تقترب من  2000وفاة وأكثر من  150ألف مصاب.
الحظر الشامل دمرنا

ثمة قائمة طويلة اليوم من المصالح التجارية التي واجهت مصي اًر محتوماً،

ما بين المدارس الخاصة وصاالت األفراح ،والنوادي الرياضية ،والمحال

التجارية.

لكن كان من أبرزها عشرات المطاعم والمقاهي الكبيرة والشهيرة التي

أغلقت أبوابها في العاصمة عمان ،مبررة ذلك بما سمته "الق اررات الحكومية

المجحفة".

يشرح أحدهم ما آلت إليه األمور بالقول "بتنا عاجزين تماماً ،ولم نعد
نقوى على االستمرار ،كل ما نطلبه من الحكومة إجراءات من قبيل تأجيل

األقساط البنكية واإليجارات".

ويضيف "نحو  3آالف منشأة متضررة في هذا القطاع ،لكن الحكومة ال

تعتبرنا من القطاعات األكثر تضر اًر" ،ويرى آخرون أن حظر التجوال الشامل
فاقم من حجم الخسائر ،مطالبين بتقديم تعويضات كاإلعفاء من رسوم

التراخيص وتأجيل دفع الرسوم الجمركية والضريبية واشت اركات الضمان

االجتماعي والرسوم األخرى لحين توافر السيولة لديها.

وتفيد أرقام رسمية أن  75في المئة من العاملين بالمياومة توقفت أعمالهم
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أو فقدوها بشكل كامل.
إغالق منشآت

آخر اإلجراءات الحكومية في هذا السياق كان إغالق منشآت من بينها

مراكز األلعاب الكهربائية واإللكترونية والمراكز الرياضية واألكاديميات
الرياضية ،والعقوبات لكل من يخالف ذلك لتصل إلى الحبس والغرامة بقيمة

قدرها  1400دوالر.

كما حظرت الحكومة تقديم النرجيلة في المطاعم السياحية والشعبية

والمقاهي ،وأي منشأة أخرى ،بينما وصف القرار القاضي بوضع يد الحكومة
على المستشفيات الخاصة بأنه األج أر حتى اآلن والقى صدى شعبياً إيجابياً.

ويفوض القرار وزير الصحة بوضع اليد على أي مستشفى كلياً أو جزئياً

ومحتوياته ،وتكليف إدارته والعاملين فيه باالستمرار في تشغيله الستقبال
إصابات فيروس كورونا المحولين من و ازرة الصحة ،ووضع تسعيرة العالج

المناسبة.

العقارات تخسر

في المقابل ،تؤكد جمعية مستثمري قطاع اإلسكان ،أن القطاع العقاري

خسر خالل العشرة شهور األولى من هذا العام نحو  1.4مليار دوالر ،بسبب
تراجع المبيعات إثر فيروس كورونا.

ووفقاً لدائرة األراضي والمساحة ،فإن انخفاضاً بنسبة  28في المئة شهدته

تداوالت العقارات ،وثمة  32ألف شقة فارغة قياساً بمبيعات العام الفائت.

ووفقاً لتجار عقارات ،ثمة آالف من الشقق الفارغة التي تشكو قلة

المشترين وسط ركود حاد ،خصوصاً مع تأثر األوضاع المعيشية للمغتربين
األردنيين الذين يشكلون النسبة األكبر من تداوالت سوق العقار في األردن،
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بينما يشكل تشدد البنوك األردنية في منح القروض للمواطنين تحدياً آخر أمام

تراجع سوق العقار.

شركات السياحة تعاني
في القطاع السياحي ،وبعد توقف تام منذ قرابة العام ،تتجه شركات

متخصصة بالسياحة والسفر لإلغالق وتسريح موظفيها خالل أسابيع ،بعد

فشل كل المحاوالت الحكومية ،ومن بينها إنعاش السياحة الداخلية ،إلنقاذ ما
يمكن إنقاذه في قطاع يعد األكثر تضر اًر من جائحة كورونا.

حيث يؤكد رئيس جمعية وكالء السياحة محمد سميح أن عدد المكاتب

السياحية التي أغلقت أبوابها حتى اللحظة ،تجاوز  60مكتباً ،مشي اًر إلى أن

العدد اإلجمالي لمكاتب السياحة في األردن يبلغ أكثر من  780مكتباً.
خسائر يومية لقطاع األلبسة

من جهة ثانية ،تؤكد غرفة تجارة األردن أن خسارة قطاع األلبسة

واألحذية عن كل يوم حظر شامل تبلغ نحو مليون ونصف المليون دوالر،
وهو ما يمثل الكلف التشغيلية الثابتة كاإليجارات والرواتب والتراخيص.

ويوضح تجار ألبسة أنهم تكبدوا ماليين الدوالرات منذ الجائحة بسبب

تراجع النشاط التجاري وانخفاض المبيعات ،في مقابل ماليين الدوالرات التي
يدفعونها للحكومة سنوياً كأجور ورسوم.

وسعياً منهم لتدارك االنهيار بشكل كلي يسعى القائمون على هذا القطاع

لتحريك السوق عبر إجراء أسبوع متواصل من التخفيضات عوضاً عن
"الجمعة البيضاء" التي يصادف موعدها مع الحظر الشامل األسبوعي.

ووفقاً لغرفة تجارة األردن ،يبلغ عدد محال األلبسة واألحذية في األردن
 11800محل يوظف نحو  53ألف عامل غالبيتهم أردنيون.
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العام المقبل أصعب

في سياق متصل ،يرى المحلل االقتصادي سالمة الدرعاوي أن العام

المقبل  2021سيكون أصعب اقتصادياً على البالد ،على الرغم من إعالن
الحكومة عن تزايد أعداد القطاعات المتضررة وارتفاعها إلى  32قطاعاً بعد

أن كانت  16قطاعاً في بداية جائحة كورونا.
ويفسر الدرعاوي تضاعف أعداد القطاعات المتضررة بعدم قدرتها على

مواجهة تداعيات الجائحة ،موضحاً أنه باستثناء برامج تسهيالت البنك
المركزي للمتضررين من كورونا ،لم تقدم الحكومة أي برامج دعم مالي أو

إداري أو اقتصادي ألي قطاع كما حصل في دول العالم المختلفة.

ويصف ما يحدث بأن الحكومة تركت قطاعات االقتصاد األردني لمواجهة

مصيرها لوحدها من دون أي تدخل.

https://www.independentarabia.com/node/169561/%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%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%

D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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 - 13لبنان  -الكتلة النقدية وسعر الصرف :وحدة المسار
اإلثنين  28أيلول 2020
حتى اآلن ،الثابت بالطرق العلمية المتّبعة ،أن هناك تناسقاً قوياً بين
وتطور سعر الصرف في السوق الموازية .العالقة
تطور الكتلة النقدية بالليرة
ّ
ّ

قوية بينهما إلى درجة أنها اقتربت كثي اًر من العالقة الكاملة ،وإن كان ذلك ال
ّ
يدل بالتحديد على أنها عالقة سببية .هناك معادلة حسابية لهذه «العالقة»
ّ
يمكن احتسابها على برنامج ) (excelلقياس درجة التنافر أو التناسق بين

مجموعة معطيات رقمية يفترض أنها مرتبطة ببعضها البعض .التنافر ُيعبَّر

يعبر عنه بـ ( .)1كلما كانت النتيجة أقرب إلى ()1
عنه بـ ( )-1والتناسق ّ
حد التكامل ،وكلما كانت
وقوية بين األمرين وصوالً إلى ّ
كانت العالقة متناسقة ّ

أقرب إلى ( )-1كلما كانت العالقة متنافرة بينهما إلى درجة التكامل أيضاً،
مؤشر على عدم وجود عالقة.
وإذا كانت صف اًر فهذا ّ

ــ  43ــ

م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي

األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري

M E A K-Weekly Economic Report
Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry

النتيجة الظاهرة للعالقة بين الكتلة النقدية بالليرة المتداولة خارج مصرف

لبنان ،وبين سعر صرف الليرة مقابل الدوالر في السوق الموازية ،تشير إلى
وجود عالقة متناسقة وقوية بينهما .نالت هذه العالقة  0.92ما يعني أنها

يتحركان ضمن مسار واحد واتجاه واحد وبدرجة ما بالوتيرة نفسها.
قوية ألنهما ّ
في الواقع ،ال يمكن القول إنه في المسائل المتّصلة بالسياسات النقدية ،أن
تطور حجم الكتلة النقدية وارتفاع سعر الصرف ،نشأت بالصدفة،
العالقة بين ّ
تطورت بمرور الوقت لتصبح
كما ال يمكن القول إنها عالقة سببية أيضاً .ربما ّ
عالقة سببية أو محّفزة ،أي أن أحد من طرفي العالقة يحّفز الثاني أو بالعكس،

أو التحفيز متبادل بينهما.

على أي حال ،إن وجود عالقة قوية بين الكتلة النقدية وسعر الصرف
مصدره السياسات النقدية التي يتبعها مصرف لبنان في فترة األزمة .منذ بدء

األزمة ،وتحديد ،منذ إغالق المصارف بعد أحداث  17تشرين األول الماضي،
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ولغاية اليوم ،واظب مصرف لبنان على توسيع الكتلة النقدية بالليرة .في
األشهر األولى ،أي بين تشرين الثاني  2019وأيار  ،2020كان حجم الكتلة

النقدية يزداد حجماً أكثر من ارتفاع سعر الدوالر مقابل الليرة .في أيار 2020
تقاطع المساران ،وبات سعر الدوالر يزداد بوتيرة أكبر .رغم ذلك ،ظل مسار

االثنين يتسارع في االتجاه نفسه طوال الفترة الممتدة بين تشرين الثاني 2019

وأيلول  ،2020ما يشي بأن العالقة بينهما فيها شيء من السببية والتحفيز
المتبادل .أصالً هذا النوع من العالقة أمر متاح في أزمات مثل التي يمر بها
لبنان.

في كانون األول  ،2019كانت الكتلة النقدية تزداد بنسبة  %87بينما

سعر الصرف ازداد بنسبة %36

فعندما تتضخم أسعار السلع على وقع التوقعات والتقديرات السوقية
بارتفاع سعر الدوالر مقابل الليرة ،يصبح لزاماً على المصرف المركزي ،أي
يعوض النقص في كمية النقد المتوافر محلياً
مصرف مركزي في العالم ،أن ّ
يضخها في السوق ،إال أن هذا األمر يفرض ،منطقياً،
عبر إصدارات جديدة
ّ
ارتفاع سعر الدوالر قبل حصول زيادات كبيرة في حجم الكتلة النقدية ،وهذا

أمر لم يحصل .ففيما كانت الكتلة النقدية تزداد بنسبة  %69في تشرين الثاني

 ،2019كان سعر الدوالر مقابل الليرة يرتفع بنسبة ( %30وسطياً) فقط.
حتى في الشهر الذي تلى ،أي في كانون األول  ،2019كانت الكتلة النقدية
لعل التفسير
تزداد بنسبة  %87بينما سعر الصرف ازداد بنسبة ّ .%36
األكثر رجاحة هو أنه مع قيام المصارف بفرض قيود غير مشروعة على
سحب الدوالر الورقي ومنع التحويالت (إال للمحظيين وألصحاب النفوذ)

ومواصلة تحويل الليرات المودعة لديها إلى دوالرات مجمدة على فترات طويلة،
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تهافت المودعون على سحب الليرات من المصارف وتحويلها إلى دوالرات

من الصرافين أو من السوق الموازية ،وهو ما انعكس بعد بضعة أسابيع ،إلى

جانب عوامل ومحّفزات أخرى سياسية واقتصادية ،طلباً إضافياً على الدوالر
دافعاً سعره إلى تسارع وتيرة ارتفاعه .ثم اضطر مصرف لبنان أن ّيوسع الكتلة
تضخم األسعار إلتاحة كميات إضافية من العملة في السوق
أيضاً بسبب
ّ
التضخم ،وبسبب تعاميمه التي تتيح تسديد الودائع على سعر
طي هذا
تغ ّ
ّ

صرف  3900ليرة مقابل الدوالر بدالً من  1515ليرة .هناك من يرفض وجود

مثل هذه العالقة ،لكن الواقع ،أن كتلة الودائع تتقّلص شهرياً بمعدل وسطي
يبلغ  1300مليار ليرة ،وهو رقم يوازي المعدل الوسطي لزيادة الكتلة النقدية

اختل توازن عرضها وطلبها
قيد التداول .النقد بهذا المعنى هو سلعة ،إذا
ّ
فستنخفض أو ترتفع انسجاماً مع هذا األمر .انخفاض قيمة العملة في أي بلد
يعني

تراجع

قيمة

المدخرات،
ّ

ومزيداً

ُنشر في ملحق رأس المال 2020/09/28 :

من

الفقر

والبطالة.

https://www.al-

akhbar.com/In_numbers/294409/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7

 - 14لبنان  6 -مليارات طارت في  7أشهر
اإلثنين  21أيلول 2020
تقع االحتياطات بالعمالت األجنبية في صلب الهواجس التي تسيطر على
النقاشات الدائرة في مصرف لبنان وخارجه بشأن مسألة الدعم وتعديل آلياته
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أو التخفيف منها .فاالحتياطات بالعمالت األجنبية بدأت تُستنزف وبوتيرة
متسارعة .منذ مطلع السنة الجارية ولغاية اليوم انخفضت احتياطات مصرف
لبنان بالعمالت األجنبية بقيمة  6مليارات دوالر لتصبح  18.5مليار دوالر

بعد استبعاد  5.04مليارات دوالر من سندات اليوروبوندز التي يضعها

أي معنى .المشكلة في هذا
مصرف لبنان في هذه االحتياطات من دون ّ
التقّلص الكبير أن  2.3مليار منه حصل في شهر تموز فقط ،أي أن استنزاف
لعل اإلجابة األكثر إقناعاً تكمن في
االحتياطات يتسارع .لماذا هذا التسارع؟ ّ
أن مصرف لبنان يؤجل مدفوعات تمويل استيراد السلع ويراكمها ليوهم الناس
بأن المشكلة تكمن في آليات الدعم ،وربما هو يستنزف احتياطاته بطرق ال
تتعلق بالدعم ،أي على المصارف ،وهنا القلق األكبر .فالحسابات بالعمالت

األجنبية كانت تبلغ في مطلع السنة الجارية  23.2مليار دوالر وانخفضت
يقدر «غولدمان ساكس» أن
إلى  18.5مليار دوالر في تموز .في هذه الفترة ّ
قدرة اإلنفاق الخاص ال تفوق  3.5مليارات دوالر ،ما يعني أن األسر اللبنانية

ليس لديها قدرة على االستهالك تفوق هذا السقف ،فأين ذهبت احتياطات
مصرف لبنان؟ يرّجح أن مصرف لبنان زاد إقراضه للمصارف وال سيما
للمصارف الكبيرة والمحظية .فالتقديرات تشير إلى أن مصرف لبنان لم يدفع

سوى  2.5مليار دوالر دعم من احتياطاته لكل أنواع السلع ،بينما استنزف
نحو  6مليارات في الفترة نفسها ،ما يسمح باالستنتاج بأنه أقرض المصارف

نحو  3.5مليارات دوالر في هذه الفترة لتصبح قيمة القروض للمصارف 9.8

مليارات دوالر.
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ُنشر في ملحق رأس المال 2020/09/21 :

https://www.al-akhbar.com/In_numbers/294105/6-

%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D9%8A-7-%D8%A3%D8%B4%D9%87

اإلمارات األولى عربياً ..كيف استثمرت الدول العربية في رأس المال

البشري؟

نشر الثالثاء06 ،أكتوبر  /تشرين األول 2020
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة – )(CNN
أطلق البنك الدولي نتائج مؤشر رأس المال البشري للعام  ،2020وهو

مشروع تعاوني بين مجموعة ممارسات التنمية البشرية مجموعة اقتصاديات
التنمية التابعة للبنك الدولي ،يسلط الضوء على دور قطاعات الصحة والتعليم

الحالية بتشكيل الجيل القادم من العمال.
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وبحسب وصف البنك الدولي ،من شأن المشروع الذي أطلق في العام
 2018ويعد محركاً رئيسياً للنمو االقتصادي ،أن يساهم في ضمان أهمية
استثمار الحكومات والمجتمعات حول العالم في رأس المال البشري لمواطنيها،
والذي يعرفه البنك على أنه "المعارف والمهارات والقدرات الصحية التي تتراكم
لدى األشخاص على مدار حياتهم بما ّا
يمكنهم من استغالل إمكاناتهم كأفراد
منتجين في المجتمع".

ويحدد مؤشر رأس المال البشري الذي يتضمن بيانات من  174دولة،

مقدار مساهمة الصحة والتعليم في مستوى اإلنتاجية المتوقع أن يحققه الجيل
القادم من األيدي العاملة .ويمكن للبلدان االستعانة بهذا المؤشر لتقييم مقدار

الدخل الذي تخسره بسبب الفجوات في رأس المال البشري ،والسرعة التي
يمكنها بها تحويل هذه الخسائر إلى مكاسب إذا ما تحركت على الفور.

وقد أحرزت العديد من الدول على مدار العقد الماضي تقدماً ملحوظاً في

تحسين رأس المال البشري ،ولكن اليوم ،يهدد تفشي جائحة كورونا بعكس
العديد من تلك المكاسب ،ما يعني أن العالم اليوم يجب أن يعتمد إجراءات

عاجلة لحماية أوجه التقدم التي تحققت في رأس المال البشري ،ال سيما بين

الفقراء الضعفاء.

وفي العالم العربي ،تصدرت دولة اإلمارات العربية المتخدة المؤشر

كأفضل الدول العربية استثما اًر في رأس المال البشري ،لتتبعها البحرين في

المركز الثاني عربياً ،وثم قطر في المركز الثالث عربياً.

تعرفوا في اإلنفوغرافيك أعاله إلى ترتيب الدول العربية بحسب استثمارها
ّ
في رأس المال البشري للعام .2020
https://arabic.cnn.com/business/article/2020/10/06/human-capital-index-2020
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رابعاً  -االقتصاد السوري:
 - 15و ازرة تعترف بالترهل وضعف األداء..بالتلميح وليس بالتصريح..
الخبير السوري2020/10/13 :

اعترفت و ازرة الصناعة بالكم الكبير من الترهل الذي اعترى أدائها خالل

العام  …2020إذ تكّفل تغيير رأس الهرم في الو ازرة باإلفصاح عن أرقام
ومعطيات تشي بضعف األداء.
االعتراف جاء بشكل غير مباشر..ففي الخبر الذي نشره موقع صحيفة

الوطن تكشف و ازرة الصناعة عن وجود وفورات استثمارية لديها بمليارات
الليرات ،مدرجة تحت بنود االستبدال والتجديد والمشاريع المباشر بها..

ــ  50ــ

م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي

األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري

M E A K-Weekly Economic Report
Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry

والوفورات االستثمارية هنا هي عبارة عن اعتمادات في الموازنة تحت البند

االستثماري لم يتم استخدامها..ويبدو ذلك من خالل تواضع نسب تنفيذ هذا

البند ” بين  2و ”% 3وهي نسبة هزيلة ال تليق بو ازرة ” قاطرة التنمية”..

وحسب كتاب الو ازرة المرسل إلى و ازرة المالية ،يمكن استخدام تلك

الوفورات في مشاريع ذات أولوية ،مبينة أن لديها فائضاً يقارب  11مليار ليرة
كانت مخصصة لمشروع إنتاج قماش الجينز ،مع تجهيزات خاصة في شركة
نسيج الالذقية ،وبناء عليه اقترحت و ازرة الصناعة التريث في المشروع لحين

انتهاء لجنة التدقيق من العرض المقدم من شركة روسية للمشروع.

وهناك فوائض أخرى بنحو  43مليون ليرة تحت بند استبدل وتجديد ،علماً

و ازرة المالية طلبت من الصناعة موافاتها بالوفورات االستثمارية في خطة العام

….2021

إال أن نيات الصناعة بتدوير مبالغ ” وفورات ” الموازنة الراهنة ستصطدم

عممت رئاسة مجلس الوزراء على
بتعميم من رئاسة الوزراء سيمنع ذلك..فقد ّ
جميع و ازراتها بأنها لن تستقبل أي طلب من أي و ازرة كانت يتعلق بإجراء

مناقلة ألي مبلغ مالي أو إضافة بند إلى الموازنة الخاصة بأي و ازرة أو
الجهات التابعة لها إال بعد الحصول على موافقة صريحة من و ازرة المالية

وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ،مع التأكيد على التركيز على المشاريع

المهمة ذات األولويةhttp://syrianexpert.net/?p=53922 .
 - 16سوريون على حاّفة الجوع والترف المزّيف معاً ؟؟!!
الخبير السوري:
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تحول الميزان التجاري لألسر الريفية إلى عاجز بامتياز في السنوات
ّ
األخيرة بعد أن تحول معظم هذه األسر إلى مستورد دائم دون أن تحتفظ
بدورها التصديري /الصغير /إلى المدن الكبيرة في تراجع اقتصادي واضح.

فالمراقب لحركة سيارات نقل البضائع بين الريف والمدن السورية يلحظ

بوضوح هذا العجز الذي يمكن أن نقيسه على الميزان التجاري األشمل ،هذه
السيارات كانت تذهب في الماضي محملة باأللبان واألجبان والخضروات

بأنواعها متجهة إلى أسواق الهال وأسواق البيع األخرى لبيع حمولتها والعودة
بسلع يعجز الريف عن تصنيعها ،واآلن تبدلت حموالتها وأصبحت توافي

الريف بالخضروات واأللبان واألجبان والمنتجات الغذائية الجاهزة بعملية
عكسية لسبب وحيد يمكن تلخيصه بأن الريف تحول من منتج إلى مستهلك

بامتياز ،ومن مصدر إلى مستورد لسلع كانت تكفيه ذاتياً ،وبأن ثقافة
االستهالك سيطرت على عقول هؤالء في ظاهرة يمكن أن نصفها بتمدين

الريف.

بالفعل ثمة تغير نمطي أصاب أسلوب العيش َّ
وبدل مفا يم ووظائف
أماكن أخذت صبغتها تاريخياً ووظيفياً ،تبدل خالله البيت الريفي من مؤسسة

ّ،
ومستجر
اقتصادية مكتفية ذاتياً ومصدر لمختلف المواد الغذائية إلى مستهلك
للسلع ما جعل أفراد هذه المؤسسة ينزعون للكسل والراحة المفرطة واالتكال
وتسليم أنفسهم للفراغ مكتفين بما تدره الوظيفة أياً كانت أو العمل بالخدمات
بدل الزراعة التي أصبح من يعمل فيها يصنف في آخر السلم االجتماعي
حتى في العرف الريفي ،ومن يعمل بأرضه وينتج منها ولو كان لديه دخل

آخر يشار إليه على أنه جشع ويريد البيضة والتقشيرة نظ اًر لنمو رأس ماله
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/حسابياً  /لما يوفره عليه العمل باألرض.
ومن جهة أخرى تحولت األرياف إلى مناطق اصطياف ومنشآت وأماكن
استجمام وتحولت أغلب أراضيها إلى ،
مقاه ومقاصف وزحفت الكتل اإلسمنتية
لتستوطن على األراضي الزراعية بعد انتشار مظاهر العمارة الضخمة على

الرقع الزراعية ،وتفضيل قطع األشجار وتصحير األراضي عمداً لتوسيع رقع
العمارات بفضل السباق بالتباهي بحجم هذه العمارات ومرفقاتها من ديكورات

وحدائق امتألت بالورود واألشجار الغريبة عن بيئاتنا ،حتى بتنا نرى اآلن

محاضر مدينية الطابع متوضعة في القرى التي أثارت شهية المستثمرين
العقاريين لتحقيق ربح زائد مستغلين انخفاض أسعار األراضي فيها وإغراء

المزارع الذي اختلت عالقته بأرضه بأثمان مرتفعة قليالً.

الواقع أن المتهم الوحيد في التنكر لحياة الريف ،ليس دخول التكنولوجيا

والعصرنة إلى كل أساليب وأدوات حياتنا ،وإنما لعدالة التوزيع بالجوانب

المختلفة الذنب الكبير وتتجلى بغياب التنمية المتوازنة بين المناطق
ال ،وبين الريف والمدينة ثانياً ،وبالعرف االقتصادي غياب
والمحافظات أو ً
التوازن في التنمية أخطر من عدم التنمية ذاته ،فعندما تغيب التنمية أو تقل
أو تضعف في منطقة معينة عن أخرى سيلجأ الناس في تلك المنطقة إلى

أخرى أكثر تنمية ما يؤثر سلباً على المنطقتين ،والتنمية المتوازنة يجب أن
تبدأ بخطط التنمية المكانية االقتصادية واالجتماعية المستندة إلى اقتصادات
الحجم والمشاركة الفاعلة للمجتمع المحلي وما يحققه ذلك من مكاسب ،وهذا

ما أدى إلى غياب فرص العمل والخدمات وتدني مستوى الصحة والتعليم في
بعض المناطق وغياب االستثمارات التي يمكن أن تشغل األيدي العاملة فهجر

الناس أراضيهم واتجهوا نحو /أضواء  /المدن وخدماتها ليعملوا بالتجارة
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البسيطة ،أو الخدمات في نوع من هدر الكرامة ومنهم من تمسك بالوظيفة
الحكومية وفضلها على العمل بالزراعة مكتفياً بما يأخذه نهاية الشهر من
حسبة مجمعة ،معلالً ذلك بضعف العائد الزراعي أمام التكلفة المرتفعة مع

أنه لو تم حساب العائد المادي والمعنوي إلى التكلفة لوجد أن هذا العائد أكبر
بكثير من التكلفة وإن كان هذا العائد قليالً يمكن أن يضاف إليه حفظ ماء
الوجه ونظافة ما يأكل ،فالتنمية المتوازنة في النهاية تعني كيفية توزيع

مخرجات النمو بما يحقق المستوى المعيشي المناسب ألفراد المجتمع كما

يقول خبراء االقتصاد ،والنمو هو وسيلة للوصول إلى التنمية المستقلة المتوازنة

والمستمرة لكن عندما يصبح النمو هو الغاية فإنه سيكون على حساب التنمية

بشكل أكيد ويرى أن هناك فرقاً كبي ًار بين االستخدام الصحيح والمجدي
لإلمكانات والموارد للوصول إلى نمو يكون قاعدة تنموية وفق برامج وأسس
وخطط واضحة ال رقماً مجرداً ،وبالتالي فإن النمو المترافق مع ازدياد الفقر
والبطالة واألمراض االجتماعية دليل على تعثر واختالل في عملية التنمية.

أن العمل التنموي عمل متكامل إذا حصل خلل أو قصور
لقد غاب ّ
عنا ّ
في أي مجال فيه انعكس على مجمل مخرجات العملية التنموية ،سواء على
المستوى المكاني أي بين المحافظات أو ضمن المحافظة الواحدة بين المناطق
أو بين الريف والمدينة أو حتى على المستوى القطاعي وهذا ما يسبب نتائج
سلبية تعرقل النمو والتنمية وتؤدي إلى إخفاقات كبيرة في هذا المجال.

نتائج هذا الخلل وخيمة حقيق ًة..فما نعانيه اآلن من تمدد العشوائيات
وتضخم المدن وصلنا إليه بخطانا المتعثرة بعد الهجرة المكثفة من األرياف

التي خرج معظمها من دائرة التنمية وولدت فرص العمل خارج القطاع الزراعي
الذي هجر عمداً من المتنفذين والعاملين فيه ما أدى إلى إهدار الطاقات
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القادرة على استصالح األراضي الزراعية وتوجهها إلى المدن للعمل بنصف
طاقتها ،ومن لديه حيازاته الخاصة تركها لكبار السن والنساء ،أو عهد بها

إلى شخص بأجر يتولى خدمتها وإن رغب صاحبها العمل فيها يترك ذلك
أليام العطل واإلجازات ،ما انعكس سلباً على ضعف المحاصيل المنتجة
وانخفاض سعرها التنافسي ،أضف إلى ذلك بيع الكثيرين ألراضيهم بعد أن

أصبحوا جزءاً من المدن فتفتتت المساحات الزراعية الكبيرة وصغرت
الحيازات ،وما حصل ويحصل من ظاهرة إياب إلى الريف ليس بدافع التمسك
باألرض والتعقل وإنما لغايات االستجمام والبعد عن الضجة والترفيه وزيارات

الواجب وبناء مزارع حدائقية خاصة.

كثي اًر ما ننادي بالتنمية االقتصادية واالجتماعية وغيرها ،ولكن األهم برأي

من يغوصون في التفاصيل واألبعاد أن نبدأ أوالً وفي كل مطرح بالتنمية

العقلية -الذهنية والثقافية ،فثقافة االستهالك واالتكالية طغت على ثقافة
اإلنتاج واالستقاللية وتبديل المفا يم يستوجب تحفيز الناس على ثقافة اإلنتاج
وخاصة في الريف ،بعد أن نحدد لهم المشكالت ونضع الحلول ،فال يمكن

ألحد أن ينجح إال إذا كان محباً للعمل واإلنتاجية ومتحلياً بثقافة العمل ،وهذه
الثقافة االتكالية السائدة في األرياف تجعل من المحزن رؤية مساحات كبيرة

دون زراعة مع أن المستلزمات متوفرة من ماء وأدوات زراعية ووقت ،لكن من
يغيب هو /الهمم /والمحزن أكثر اللجوء إلى المخازن أو الباعة الجوالين لشراء
حاجات المنزل من الخضار مهما صغرت مع أن زراعة هذه الخضروات ال

تحتاج إلى رأسمال أو عناء زائد ،لكن األمر برمته يمكن وصفه بتسلل الكسل

إلى العقول

هناك من يرى صائباً أن أزمة الغذاء العالمي أزمة تمدن أساساً وبالتالي

ــ  55ــ

M E A K-Weekly Economic Report

م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي

األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري

Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry

أزمة توازن عمراني ،وتظل المدينة كظاهرة متفاقمة أحد أهم أوجه األزمة

المنبثقة من الخلل في التوازن المكاني والسكاني ،والبد للمخططين أن يضعوا

حداً لتفاقم النمو المديني أوالً ثم دعم الحياة التقليدية الريفية في سياق برامج
تخطيط إقليمي ونقل الخدمات الضرورية والترفيهية إلى الريف والتجمعات

الحضرية الزراعية الصغيرة.

إذاً االستمرار بتمدين الريف وإنقاص طاقاته المعطل نصفها اآلن على

األقل ،هو استمرار بتالشي دوره كمنتج مكتف ذاتياً والتحول إلى االستيراد ثم

إلى مدن جائعة.

بمجرد النصائح
مجتمعية “مختّلة” لن تُصلح
النتيجة أننا وصلنا إلى بنية
ّ
ّ
والدعاء وااللتماس ،بل بالمبادرات الفردية والجماعية باتجاه إعادة “تعمير”

الريف الزراعي ،وقد نال القطاع الزراعي كفايته من الدعم والتسهيالت
واإلعفاءات ..فسورية من البلدان الزراعية القليلة التي أعفت القطاع الزراعي

تماماً من أي شكل من أشكال الضرائب والرسوم ،بل منحته تسهيالت ودعم

منا
محّفز لالستثمار بالفعل ،لكن أضواء المدينة و طقوس االسترخاء نالت ّ
و أوقعتنا في غواية الترف األجوف ومطحنة االستهالك…و إن بقينا في

دوامة االسترخاء سنكون أمام مشكلة أمن غذائي إن لم نكن قد أمسينا في
خضمها ..وهذه تهمة في بلد زراعي سخي كبلدنا.
ّ
http://syrianexpert.net/?p=42667

 - 17هكذا تسرق الواليات المتحدة نفط سورية…تفاصيل بكل ما تجب
معرفته عن هذا الملف الملتهب..؟؟!!
الخبير السوري:
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قبل الحرب ،جلبت صناعة النفط والغاز حوالي  20بالمائة من اإلجمالي
إلى الميزانية السورية .وكان هذا يفي احتياجات البالد بالكامل من

الهيدروكربونات ،حتى كان يكفي للتصدير .في عام  ،2009بلغ اإلنتاج
يوميا .في عام  ،2013انخفض هذا الرقم إلى  59ألف
 400ألف برميل ً
برميل ،وفي عام  – 2014إلى  33ألف برميل .خالل هذه السنوات ،سيطر

إرهابيو تنظيم “داعش” على معظم محافظة دير الزور ،أكبر منطقة نفطية
في سوريا ،حيث تتركز ثالثة أرباع االحتياطيات الوطنية من الذهب األسود.
سيطر اإلرهابيون على حقول العمر والتنك والورد وغيرها .أطلقت الخالفة

الزائفة تجارة سريعة في النفط في السوق السوداء .يقدر إجمالي اإلنتاج بـ

يوميا .باع “داعش” النفط ،حيث كسب من  25إلى 60
 350ألف برميل ً
الر للبرميل .ويعتقد الكثير من الخبراء أن المنفذ الرئيسي تركيا ،حيث تم
دو ًا
نقل الهيدروكربونات عبر وسطاء.

على وجه الخصوص ،في ديسمبر/كانون األول  ، 2015قام رئيس إدارة

العمليات الرئيسية في هيئة األركان العامة للقوات المسلحة الروسية ،سيرغي

رودسكوي ،في مؤتمر صحفي بتعداد الطرق الرئيسية الثالثة لنقل النفط إلى
تركيا من المناطق التي يسيطر عليها “داعش” في سوريا والعراق .يذهب
الطريق الغربي إلى الموانئ التركية على ساحل البحر المتوسط ،والطريق

الشمالي إلى مصفاة باتمان للنفط ،ويذهب الطريق الشرقي إلى قاعدة شحن

كبيرة في قرية جزرة .وكدليل على ذلك ،نشرت و ازرة الدفاع الروسية صو ار

من الطائرات المسيرة واألقمار الصناعية ،والتي تظهر بوضوح قافلة شاحنات

الوقود المتجهة إلى الحدود التركية.

حاولت القوات الجوية الروسية بشكل منهجي حرمان “داعش” من هذا
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المصدر للدخل .في األشهر القليلة األولى من العملية الجوية وحدها ،ضرب
الطيران  32مصفاة نفط و  11مصنع نفط و  23محطة ضخ نفط .تم تدمير
 1080ناقلة للهيدروكربونات .تمكنت القوات الروسية من خفض التدفق غير
القانوني للنفط إلى النصف .وانخفض دخل اإلرهابيين من ثالثة ماليين إلى

مليون نصف المليون دوالر في اليوم.
“األعمال الخاصة”:

عندما تم تحرير أراضي سوريا من إرهابيي “داعش” ،سيطرت على معظم

مواقع استخراج النفط شرق الفرات “قوات سوريا الديمقراطية” وحليفتها الواليات
المتحدة .على وجه الخصوص ،سيطر األكراد على مواقع النفط في منطقة

مدينة الحسكة .وفًقا لبعض التقارير ،بدأوا بشكل مستقل إنتاج وتكرير النفط
في هذه المناطق ،وتم بيع المنتجات النهائية في السوق المحلية .بقيت أكبر
حقول تحت حراسة الواليات المتحدة األمريكية.

ووفًقا للناطق باسم و ازرة الدفاع الروسية  ،اللواء إيغور كوناشينكوف ،فإن

األمريكيين أحضروا معدات إلنتاج النفط إلى سوريا ،متجاهلين عقوباتهم.
وأكد أن عائدات تهريب المواد الهيدروكربونية السورية تذهب إلى حسابات

الشركات العسكرية الخاصة األمريكية والخدمات الخاصة.

وقال كوناشينكوف في مؤتمر صحفي“ :عقد تصدير النفط تنفذه شركة

سادكاب التي تسيطر عليها الواليات المتحدة والتي أُنشئت تحت إدارة الحكم

الذاتي لشرق سوريا”.

وأكد أن الوكاالت الحكومية األمريكية تكسب أكثر من  30مليون دوالر

شهرًيا على هذه “األعمال الخاصة” .قيادة البنتاغون ستكون على استعداد
لحماية والدفاع عن آبار النفط في سوريا من “الخاليا الخفية” لـ”داعش” ألجل
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التدفق المالي المستمر والذي ال يدفع عليه ضرائب”.
دعما لهذه الكلمات ،نشرت و ازرة الدفاع بيانات االستخبارات الفضائية.

هكذا ،تم رصد على صورة محطة تجميع نفط على بعد  42كم شرق محافظة
دير الزور التقكت في  23أغسطس/أب 90 ،وحدة من السيارات ،بما في

ذلك  23شاحنة وقود .في الصورة التي التقطت في  5سبتمبر/أيلول ،في

محافظة الحسكة ،تم رصد  25مركبة  ،بما في ذلك  22شاحنة وقود ،وبعد

ثالثة أيام ،تم العثور على  36مركبة أخرى في محافظة دير الزور ،منها

 32شاحنة وقود .وشوهدت  41مركبة في نفس اليوم  ،بما في ذلك 34
شاحنة وقود ،في منطقة أخرى.

الصورة لمكان تجميع الصهاريج التي تنقل النفط السوري

المسروق إلى تركيا

المنطقة االستراتيجية:

علق سيرغي جيليزنياك ،عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما،

بقوله“ :ال تخفي الواليات المتحدة أهداف السيطرة على حقول النفط السورية،
ومن الواضح أنها ستكون مستعدة للدفاع عن نواياها بأي شكل من األشكال.
هذه الحقيقة ال تسبب فقط القلق بشأن الوضع على الحدود التركية السورية،

ار
سلبا على الوضع في سوريا ككل ،واشنطن ،التي وعدت مرًا
لكن تؤثر ً
ار بسحب قواتها من أراضي الجمهورية السورية ،تعتزم بوضوح الحفاظ
وتكرًا
على النفوذ في المنطقة”.

ليس من المستغرب أن األمريكيين ،على الرغم من إعالنهم رحيلهم من

هذا البلد ،ليسوا في عجلة من أمرهم لمغادرة مناطق النفط .وفًقا لرئيس
البنتاغون ،مارك إسبير ،فإن القوات “ستضمن سالمة حقول النفط من
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اإلرهابيين .وتم نقل عدة مئات من القوات األمريكية من العراق إلى محافظة
دير الزور.

تقوم روسيا ،على عكس الواليات المتحدة ،بتنفيذ جميع المشاريع في

صناعة النفط السورية فقط على أساس اتفاقات مع مالكها الشرعي ،دمشق.
على وجه الخصوص ،في أواخر شهر أكتوبر/تشرين األول ،أصبح من

المعروف أن شركة “اورالتيخنستروي” تعتزم مواصلة بناء نقطة تجميع للمواد

الهيدروكربونية في الشمال الشرقي من البالد ،والتي توقفت في عام 2011
بسبب اندالع الحرب .باإلضافة إلى ذلك ،قدمت الشركة خدماتها الرسمية

للحكومة السورية في إعادة بناء البنية التحتية للنفط والغاز المتضررة خالل

النزاعhttp://syrianexpert.net/?p=42693 .

 - 18بعد أن أبرأت و ازرة النفط ذمتها..هؤالء هم المسؤولين عن أزمات
البنزين..
خاص – الخبير السوري2020/09/13 :

ليس في تقاذف االتهامات أو قذفها من طرف واحد ،حالً للمشكالت التي

تعتري أسواقنا ويوميات المستهلك – وهي كثيرة – ّإال أن ما بدا واضحاً هو
أن الهلع أهم سبب في االختناقات التي تسجلها عين المواطن ،بما أنها لم

تعد لراصد حاذق وال لكاميرات توثيق.

حديث الساعة في هذه األيام هو أزمة البنزين..وهي في الواقع أزمة تتكرر

بين الحين واآلخر..تستمر لبضعة أيام ثم تُحل..والمفارقة أن الحل يأتي دون
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أحاديث عن زيادة توريدات أو إمدادات غير تقليدية ،و إنما بوسائل و أدوات

تؤكد وتحدد موضع الخلل ،وغالباً يكون في إدارة النقص وإدارة
تنظيميةّ ،
التوزيع..وهذا بالتأكيد ليس من اختصاص الو ازرة التي تتجه إليها أنظار

التحري عن واقع توّفر المادة.
الجميع ،لالستفسار و ّ
أغلب الظن أن لدى و ازرة النفط والثروة المعدنية ما تقوله وبحزم ،من شأنه

أن يدفع عنها المسؤولية بعيداً عن مجريات وقائع االختناق ،لكن على ما

يبدو أن صمتها هو صمت المسؤول الذي ال يحب الهروب ملقياً عبء
المسؤولية على الجهات األخرى المكملة لعملها.
لكن و إن صمتت ” النفط” فثمة حقائق يجب أن يشار إليها بدقة ،ليعلمها

الجميع وهي أن مهمة و ازرة النفط تنتهي عند تأمين اإلمدادات ..وبعدها تمسي

البقية في عهدة لجان محروقات في المحافظات ،وتكون برئاسة المحافظ
ّ
وعضوية رئيس مجلس المحافظة وقائد شرطة المحافظة ،وعضو المكتب

التنفيذي لمجلس المحافظة ،ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ،ومدير
فرع شركة محروقات ،ومدير فرع الغاز ،ومدير االقتصاد والتجارة

الخارجية ،ومدير الزراعة واإلصالح الزراعي ،ومدير الصناعة.

كل الجهات
أي لجنة واسعة الطيف في كل محافظة تضم ممثلين عن ّ
التنفيذية ذات الصلة بحوامل الطاقة ،توزيعاً واستهالكاً..و لهذه اللجان مهام
وصالحيات واسعة الطيف..فهي من يعيد النظر بالمخصصات المعتمدة

للمحافظة من المشتقات النفطية ،وتحديد المخصصات لمحطات ومراكز

الوقود بشكل فعلي استناداً للبيانات المقدمة من قبلها.

ثم توزيع المخصصات في المحافظة حسب أهمية القطاعات

واألولويات..إلى جانب اإلشراف على حسن توزيع المشتقات النفطية بما يكفل
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قيام المحطات ومراكز الوقود ببيع الكميات فعالً للمواطن وباألسعار المقررة
وعدم التالعب بأسعارها والقضاء على ظاهرة بيعها في السوق السوداء.
هذا إضافة إلى اتخاذ كافة التدابير الالزمة للحيلولة دون تالعب الموزعين

بأسعار المادة لضمان وصولها باألسعار النظامية ،ومنع احتكارها..ثم تشديد

الرقابة التموينية على محطات ومراكز الوقود ،ووضع آلية دقيقة لمراقبة حركة

الصهاريج..

ولهذه اللجان صالحيات واسعة الطيف..كتحديد أجور النقل والضخ من

المحطة إلى المستهلك ،وإلغاء عقود التعامل بين محروقات ومالكي الصهاريج
التي يثبت تغيير مقصدها..إحالة آليات التوزيع والسائقين إلى القضاء
المختص في حال المخالفة..ثم إغالق أو سحب الترخيص ” مؤقتاً” من

محطات الوقود أو المراكز التي يثبت مشاركتها في عملية تهريب المشتقات

النفطية ،أو اإلخالل المثبت بآلية التوزيع المعتمدة ،إلى جانب صالحية إدارة
المحطة المغلقة من قبل شركة محروقات أو التجارة الداخلية والجهة اإلدارية
في المحافظة ..وتقوم اللجنة بتحديد أسس بيع مادة البنزين بالعبوات

البالستيكية أو المعدنية تبعاً لواقع كل محافظة.

كل هذا وارد قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء ..لكن اللجان بكل

مهامها وصالحياتها تهرب من المسؤولية وتختبئ دوماً وراء و ازرة النفط والثروة
المعدنية..أي أن ضبط كل أشكال الخلل في التوزيع..والفساد والتالعب

بالمكيال..والتذكي على البطاقة الذكية..من مهام لجان المحافظات قوالً

واحداً..فماذا فعلت هذه اللجان؟؟
الواقع أن ثمة مشكلة كبرى تعتري توزيع المشتقات النفطية ،و أحياناً
مادي على الرغم من صعوبة
تكون االختناقات خلل تنظيمي أكثر مما هو ّ
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الموقف التي نعرف تفاصيلها جميعاً.

مهمة لجان محروقات األساسية هي إدارة النقص وليس الوفرة..فإدارة

النقص أولوية إن تمت بدقة و حذاقة ،تتكّفل بتمرير أية اختناقات مؤقتة و –
كل االختناقات مؤقتة – كي ال تحدث حالة الهلع التي إن حدثت سوف لن

يكون من السهل تجاوزها ،حتى وإن توفرت إمدادات تكفي وتزيد ،وهو ما

حصل ويحصل في هذه األيام.

واألخطر أن نعلم أن ثمة من لهم مصالح كبرى في افتعال األزمات وخلق

حاالت الهلع ،من أجل االستثمار ببيع المادة في السوق السوداء..وضبط كل
أوجه الخلل هذه مهمة لجان المحافظات التي تعمل برئاسة المحافظ شخصياً
وليس من ينوب عنه .إذاً اسألوا لجان محروقات في المحافظات..فعندها
الخبر اليقين وإن لم تفصح إحراجاً وتهرباً من المسؤولية..فإن لم تُ ا
حاسب يعني

أنه يجب تُحاسـب.

http://syrianexpert.net/?p=53158

 - 19الطالب أمام  6خيارات للتسجيل في برامج التعليم المفتوح
الوطن2020/09/13 :

أعلن مركز التعليم المفتوح بجامعة دمشق عن أنواع المفاضالت التي

يمكن للطالب التقدم إليها في برامج التعليم المفتوح ،وذلك حين صدورها،
وتشمل مفاضلة الطالب السوريين ومن في حكمهم من حملة الشهادة الثانوية

العامة ،ومفاضلة ذوي االحتياجات الخاصة يقبل بموجبها ما ال يزيد على

خمسة طالب في كل برنامج من برامج التعليم المفتوح.

وفي بيان للمركز في صفحته الرسمية ،يمكن التقدم إلى مفاضلة الطالب
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المشمولين بأحكام المرسوم رقم  218تاريخ  ،2018/6/26من العسكريين

في الجيش والقوات المسلحة وقوى األمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا
أو فقدوا بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي عصابات إرهابية

أو عناصر ُمعادية ،وهم :أبناء وأشقاء وأزواج الشهداء ،وجرحى العجز الكلي
والجزئي ،وجرحى العجز بنسبة ال تقل عن  %30وال تزيد على  %35من

العسكريين المجندين واالحتياط ،وأبناء جرحى العجز الكلي والجزئي الذي ال
يقل عن  ،%70وأبناء المفقودين وأزواجهم ،حيث تثبت هذه الحاالت لهذه

المفاضلة بوثيقة تصدر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حص اًر
وفق القوانين واألنظمة المعتمدة لديها ،إضافة إلى مفاضلة أبناء المواطنات

السوريات ،ومفاضلة الطالب العرب واألجانب.

وأكد المركز أنه يتم التقدم للمفاضالت التي وردت على أساس مجموع

درجات الشهادة الثانوية بعد طي درجة التربية الدينية وطي إحدى اللغتين

األجنبيتين وفقاً لما يقرره المتقدم من حملة شهادة الثانوية ( نظام حديث).

كما تشمل مفاضلة حملة شهادات المعاهد التقانية التي يتقدم لها حملة

شهادات المعاهد التقانية باالختصاصات التي تشمل (إدارة -تسويق -مالية-
تجارة -علوم مالية ومصرفية -إحصاء -محاسبة) في حال كانت شهادتهم

الثانوية فرعاً علمياً أو مهنية تجارية يحق لهم أثناء المفاضلة اختيار رغبتين

هما برنامجي (المحاسبة -إدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة) ،أما إذا

كانت شهادتهم الثانوية فرعاً أدبياً فيحق لهم اختيار رغبة واحدة فقط أثناء
المفاضلة هي برنامج (إدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة) .وحملة شهادة

المعهد التقاني القانوني يحق لهم اختيار رغبة واحدة هي برنامج (الدراسات

القانونية) ،وحملة شهادة معهد الفنون النسوية يحق لهم اختيار رغبة واحدة
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هي برنامج ( رياض األطفال).
هذا وتتم مفاضلة حملة شهادة المعاهد التقانية على أساس معدل التخرج

من المعهد ،ويحق لحملة الشهادة الثانوية القديمة أو حملة شهادة المعهد
القديمة باالختصاصات التي وردت سابقاً بالتقدم لمفاضلة التعليم المفتوح،
كما ال يوجد شرط بالنسبة لعمر المتقدم لمفاضلة التعليم المفتوح.

يشار إلى أنه لم تصدر حتى تاريخه مفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي

 ،2021- 2020علماً أن المفاضلة تصدر بعد االنتهاء من مفاضلة التعليم

الموازي…

http://syrianexpert.net/?p=53146

 - 20أول ” توقيع إستراتيجي” لوزير الكهرباء الجديد
االقتصادي 2020/09/13
أصدر وزير الكهرباء غسان الزامل ق ار اًر بمنح رخصة مؤقتة لشركة

“مجموعة طاقة الرياح المستقبلية” إلنشاء مشروع مستقل لـ إنتاج كهرباء ريحية
باستطاعة  7ميغا واط.

وبحسب القرار..فإن المشروع الذي تم ترخيصه بموجب قانون الكهرباء

رقم  32لعام  ،2010سيقام في مدينة حمص وتبلغ استطاعته اإلجمالية
االسمية  7ميغا واط.

وأصدرت “رئاسة مجلس الوزراء” مؤخ اًر ق ار اًر حددت بموجبه سعر شراء

الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة ،التي يمكن ربطها على شبكة

التوزيع ،حيث تم تسعير الكيلو واط الساعي المنتج من العنفات الريحية بـ6

سنت يورو.
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وفي أيلول  ،2019أنهت “الشركة العامة لكهرباء حمص” أعمال ربط
أول عنفة ريحية لتوليد الكهرباء بشبكة الكهرباء بانتظار إدخال العنفة باإلنتاج

الفعلي ورفد محطة “الذهبية” بالكهرباء ،وبلغت الطاقة اإلنتاجية للعنفة 2.5
ميغا واط ساعي.

ووافقت “هيئة االستثمار” مطلع العام الجاري على تأسيس مشروع لتوليد

الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية ،وربطه بشبكة توزيع في ريف دمشق.

وبحسب قرار صادر عن الهيئة الذي اطلع عليه “االقتصادي” ،فإن

المشروع الذي تم تشميله بموجب مرسوم االستثمار رقم  ،8سيولد  10ميغاواط
من الكهرباء سنوياً عن طريق اللواقط الكهروضوئية… االقتصادي
http://syrianexpert.net/?p=53141

بطاقة ضد الفساد ..مزيد من األتمتة ومزيد من العدالة..
سيرياستيبس 2020/09/10

عدالة في توزيع المشتقات النفطية و الغاز  ,عدالة في توزيع المواد
المقننة؟ ,عدالة في توزيع الخبز  ,عدالة في توزيع المياه  ,عدالة في توزيع

الكهرباء..

اليوم يدرك الجميع أن تحقيق العدالة في حصول المواطنين على المواد

المدعومة و الخدمات المختلفة دون ازدحام أو هدر لكراماتهم ودون تعرض
هذه المواد المدعومة والخدمات الى سطوة الفاسدين وسرقاتهم ونهبها لهم لم
ولن يتحقق إال عبر البطاقة الذكية التي تشكل حالة متقدمة لألتمتة التي

تحظى باإلجماع على أنها كانت السبيل لضمان العدالة والك ارمة في توزيع

المشتقات النفطة كتجربة قائمة حتى عند النقص  ..وحيث يتأكد ّأنها السبيل
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لضمان االستمرار في تقديم هذه المواد والخدمات المدعومة التي تكلف الدولة
فواتير كبيرة في المشتقات النفطية لوحدها تبلغ قرابة ال 3مليارات دوالر سنويا
هذا ولم نتحدث عن دعم الخبز و المواد المقننة وأسعار الكهرباء والمياه..

اليوم البد من اإلستمرار بهذا الدعم في ظل هذا الغالء وإرتفاع تكاليف

المعيشة ورغم محاولة البعض التقليل من أهمية هذا الدعم والمطالبة بتوزيعه

فإن االستمرار بهذا الدعم يبدو في جوهرة إصرار من الدولة على
مبالغ نقدية ّ

مساندة مواطنها رغم كل مايتطلبه االمر من تكاليف كبيرة جدا ولكن البد من
ضبط هذا الدعم وتحقيق العدالة فيه بل وتحقيق إدارة متوازنة حتى في حاالت

النقص لضمان توزيع هذه المواد على المواطن حص اًر وحمايتها من الفساد
والسرقة .لقد بدأت البطاقة الذكية تعطي النتائج في إدارة توزيع المواد بعدالة

والالفت هو قدرة البطاقة على تأمين الحالة الرقابية أيضاً وكشف مواطن
السرقات وهو ما حصل في البنزين فبفضل البطاقة تم ضبط الكازيات

المخالفة..

أن الحاجة تزداد اليوم للمضي قدماً وسريعاً في
في كل األحوال يبدو ّ
موضوع األتمتة واإلنتقال الى مرحلة يشعر فيها المواطن بسهولة الحصول
على احتياجاته من المواد والخدمات المدعومة وهي ليست قليلة ضمن

منظومة الدعم القائمة في البالد اذا ماتحدثنا عن الكهرباء و المياه ايضاً
وحيث يبدو فضاء إدارة الدعم في هذا االطار واسعاً عبر البطاقة الذكية مع

وجود حلول ومقترحات جديدة بالنقاش والتبني ونعتقد أن المرحلة القادمة

ستشهد تمدمدا حقيقيا لخدمات البطاقة الذكية طبعاً األمر دائما مرتبط برغبة
وقدرة صاحب القرار على تبني خدمات البطاقة الذكية واستثمارها بشكل كامل
ألن التبني المنقوص يسبب نقص في االهداف الموضوعة وبالتالي مشاكل
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يمكن تالفيها في كل مرة يتم فيها اتخاذ القرار بشكل متكامل وليس بالتقسيط
..

http://syrianexpert.net/?p=53125

خامساً  -أخبار اقتصادية قصيرة:
 - 1المركزي يشدد على ضوابط عمليات استالم وتسليم األموال
المصدر  :البعث

طلب مصرف سورية المركزي من المصارف كافة االلتزام بعدم دفع

يتم
األوراق النقدية المستلمة عن طريق صناديقها قبل ّ
عدها وتدقيقها ،بحيث ّ
مقدم الدفعة وتسليم األوراق
التأكد من أصالة وعدد األوراق النقدية بحضور ّ
النقدية البالية المكتشفة أثناء عمليات التدقيق لمصرف سورية المركزي بعد
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تسجيلها على برنامج األوراق النقدية البالية.

وأشار المركزي في تعميم له إلى وضع كل  100ورقة نقدية ضمن رباط

بالعد والتدقيق –
يسجل عليه اسم (المصرف – الفرع – الموظف الذي قام ّ
تاريخ عملية التدقيق) ،وتوضع كل  10ربطات في رزمة مغلفة بغالف شفاف

متين ،على أن تكون األوراق النقدية مرتبة بذات االتجاه.

كما أشار التعميم إلى تزويد آالت أمناء الصناديق بشاشة توضع في

مكان واضح ،بحيث يمكن مشاهدتها من قبل الزبون أثناء عمليات استالم

كل فرع من فروع المصارف التي تقوم
وتسليم األموال ،وتخصيص مكان في ّ
عد لألوراق النقدية
بتسليم أموال للزبائن ،بحيث يكون هذا المكان مجه اًز بآلة ّ

بالعد ،وتتم
عد المبالغ المسلمة للزبائن في حال رغبتهم ّ
ونظام مراقبة بهدف ّ
يبين
يتم وضع إعالن في مكان واضح ّ
العملية بإشراف المعنيين ،على أن ّ

المخصص قبل مغادرته
عد الدفعة المسّلمة للزبون في المكان
إمكانية ّ
ّ
للمصرف وصندوق للشكاوى ،إضافة لرقم هاتف في حال وجود أية مالحظة.
http://syrianexpert.net/?p=51987

 - 2وسيم تنتج  ١١٥مليون ليرة حتى حزيران
 202/07/22الخبير السوري:

بعد جرعة الدعم الكبيرة المقدمة من رئاسة مجلس الوزراء وو ازرة الصناعة،

استطاعت الشركة العامة إلنتاج األلبسة الجاهزة “وسيم” تسجيل خطوة إيجابية
لجهة التخطيط إلنشاء وحدات إنتاجية على امتداد الجغرافية السورية توفر

فرص عمل لذوي الشهداء والجرحى في أماكن سكنهم وتوطين الصناعة

السورية لتخفف الضغط السكاني عن العاصمة واألعباء عن طالبي فرص
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العمل ،ومن هنا جاء التحرك باتجاه تأسيس هذه الوحدات التي تعتبر إنجا اًز
حقيقياً يجب العمل على التوسع فيه بما يساهم بدعم الصناعة الوطنية.
المدير العام لشركة وسيم هيثم زاهر أوضح أن الوحدات اإلنتاجية التابعة

للشركة رغم عمرها اإلنتاجي القصير إال أنها استطاعت أن تحقق ريعية

اقتصادية منذ انطالقها بداية العام الماضي والذي جاء بدون أي تكلفة مادية
وهي مشاغل دمشق وحمص ودريكيش وبيت ياشوط والقطيلبية ،بلغت ١٧،٩

مليون ليرة لغاية شهر حزيران الماضي.

وأشار زاهر أن الوحدات أنتجت لغاية حزيران  ١،٢٨٩مليون قطعة بقيمة

 ١١٥،٠٤٧مليون ليرة ،مشي اًر إلى أن هذه الكميات من اإلنتاج هي للمشاغل

الخمسة المذكورة أنفاً ،مبيناً أن مشاغل القرداحة وتل سلحب التي دخلت حديثاً
باإلنتاج لم تلحظ مؤشراتها بعد.

وأشار إلى أن الوحدات السبع تم إحداثها ضمن التجمعات الريفية لرفع

الطاقات اإلنتاجية للشركة والريعية االقتصادية “ربحية” تعود إلى خزينة

الدولة ،مشي اًر إلى أن إنشاءها كان بدون تكلفة مادية حيث تم تقديم اآلالت
من قبل عدة جهات عامة وجمعيات مدنية إضافة إلى تقديم الصاالت التي

تمت تهيئة البنية التحتية لها من ماء وكهرباء ووضع اآلالت من قبل خبراء
فنيين من الشركة.المصدر  :الثورة

http://syrianexpert.net/?p=51973

 - 3المركزي يدعو المصارف العاملة لاللتزام بعدد من الضوابط عند

استالم وتسليم األموال للمواطنين

دام برس 23-07-2020 :
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طلب مصرف سورية المركزي من المصارف العاملة عدم دفع األوراق
النقدية المستلمة عن طريق الصناديق قبل عدها وتدقيقها وتسليم األوراق

النقدية البالية المكتشفة إلى المركزي بعد تسجيلها في برنامج األوراق المالية
البالية.

وأكد المركزي أنه على المصارف العاملة االلتزام بعدد من ضوابط

عمليات استالم وتسليم األموال للمواطنين وال سيما وضع “كل مئة ورقة نقدية
ضمن رباط يسجل عليه اسم المصرف والفرع والموظف الذي قام بالعد

والتدقيق وتاريخ عملية التدقيق ووضع كل  10ربطات في رزمة مغلفة بغالف

شفاف متين على أن تكون األوراق النقدية مرتبة باالتجاه ذاته”.

ودعا المركزي المصارف إلى “تزويد آالت أمناء الصناديق بشاشة توضع

في مكان واضح بحيث يمكن مشاهدتها من قبل الزبون أثناء عمليات استالم
وتسليم األموال” و”تزويد أماكن تسليم األموال بآالت عد للنقود ونظام مراقبة

بهدف عد المبالغ المستلمة أو المسلمة للزبائن في حال رغبتهم بالعد”.

وأشار المركزي إلى ضرورة وضع إعالن يبين للزبائن إمكانية عد الدفعة

المسلمة أو المستلمة قبل مغادرتهم المصرف وصندوق للشكاوى ورقم هاتف

في حال وجود أي مالحظة من الزبائن.

http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=8&id=99521

 - 4ال صحة إللغاء التقدم للتعليم المفتوح للحاصلين على الثانوية منذ
عامين
الخبير السوري2020/09/20 :

نفى معاون وزير التعليم العالي -الدكتور رياض طيفور ،صحة ما يقال

ــ  71ــ

M E A K-Weekly Economic Report

م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي

األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري

Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry

عن إلغاء أحقية التقدم إلى التعليم المفتوح للحاصل على شهادة الثانوية العامة
منذ عامين .وبالنسبة إلعادة االرتباط للمنقطعين عن جامعاتهم في التعليم

المفتوح لفت طيفور إلى أن هذا غير مطروح اآلن فإعادة االرتباط ُحددت

سابقاً لمدة معينة وانتهت .وكشف معاون الوزير ،لصحيفة تشرين ،عن أنه تم
هذا العام السماح بنسبة زيادة  ٪١٠للدخول إلى السنة التحضيرية وأثناء الفرز
في العام القادم ستستبعد نسبة الـ ٪ ١٠المضافة ويتم قبولهم في

االختصاصات األُخرى غير الطبية ،مبيناً أن الهدف من ذلك فتح المجال
أكثر للمنافسة بين الطالب.

تفاضل ودخل إلى الجامعة العامة ال
وأشار طيفور إلى أن أي طالب َ
يحق له التقدم في العام القادم إلى المفاضلة العامة وإنما إلى مفاضلة التعليم

الموازي فقط .موضحاً أنه ال يحق ألي طالب ُقبل بمنحة في إحدى الجامعات

الخاصة االستنكاف أو التقدم إلى المفاضالت العامة والموازي ،وذلك كي ال
يضيع حق طالب آخر كان يرغب بالتسجيل في الجامعة الخاصة.
http://syrianexpert.net/?p=53362

…5 - Google just poured $4,000,000,000 into THIS
The world’s most successful tech industry giants are all
clamoring to get their hands on a new piece of technology.
It’s fresh out of a highly secretive lab in Boston, Massachusetts,

and it’s poised to make early investors billions.

It’s NOT cannabis. It’s NOT bitcoin, or some other blockchainrelated technology. It’s NOT 5G.
And as a matter of fact, it could be bigger than all of those.
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Because if history is any indicator, you could be looking down the
barrel of 5,000% profits… or even more.
Companies all over the world are funneling as much money as
they can into what Bill Gates calls, “the holy grail” of modern
technology.

Take a look at some of the top contenders and their spending
history:

But Google takes the cake by a landslide. They’ve poured more
than $3.9 BILLION into this mind-blowing new tech that’s taking
the world by storm.

https://breakthroughinvestors.com/google-just-poured-4000000000-into-

this/?aff_sub2=man_programmingrobot_img&aff_sub3=TeumCIshFZkzKdMbzk9LYivdBMYOoDzhU
CP%2BEdnY6Oeq0QpX4NhkwT4GRCE2Mwfr%2F%2Bkc5tAN&aff_sub=BI-5G_d-audience-

ad2&aff_sub4=PRU82U0YJ8QX&aff_sub5=Cj0KCQjwpZT5BRCdARIsAGEX0zloIAjzXaG6gW4OI8tg
s6H5SLlXfIjpGxoHW23xF5JNckOJd-kTzu8aArJ_EALw_wcB&source=adwords

 منطقة اليورو تسجل هبوطا اقتصاديا تاريخيا- 6
Reuters مال وأعمال:31.07.2020 تاريخ النشر

كشفت بيانات أن اقتصاد منطقة اليورو سجل انكماشا قياسيا بلغ

 وذلك في ظل،2020  في الربع الثاني مقارنة بالربع األول من%12.1
.أزمة كورونا

جاء ذلك بحسب البيانات األولية الصادرة اليوم الجمعة عن مكتب

 وتعد هذه النتيجة األدنى منذ بدء التسجيل في،"اإلحصاءات "يوروستات
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 .1995وشهد اقتصادا ألمانيا وفرنسا انخفاضا حادا في الربع الثاني من العام
الجاري ،حيث تراجع االقتصاد األلماني بنسبة  ،%10.1واالقتصاد الفرنسي
بنسبة  %.13.8أما فيما يتعلق بأداء اقتصاد االتحاد األوروبي ككل،

فأظهرت البيانات أنه تراجع في الربع الثاني من  2020بنسبة  %14.4على

أساس سنوي ،وبنسبة  %11.9على أساس فصلي .المصدر" :نوفوستي"
https://arabic.rt.com/business/1139840-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7%D8%A7-

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A7/

انتهى التقرير
The report ended

Raport się zakończył
***
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تحية طيبة ،ارسل لسيادتكم:
م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 2020 /317
األحد  20كانون األول 20 December, 2020 ،

للحصول على التقرير كامالً إضغط على الرابط

هنا

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

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

هذه المعلومات مع ذكر المصدر لتحقيق الموثوقية .

وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة

واردة في التقرير ،ألن المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير
هو المسؤول .أطيب التمنيات.

مالحظة :أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته ،إعالمي

ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
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