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 أرسل لسيادتكم:  تحية طيبة، 

 ، 19/ 242االقتصادي األسبوعي رقم  م ع ك التقرير

 2019 ، تموز  14األحد 

 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على 

ة ردة في التقرير قد ال تكون موثوقالمعلومة االقتصادية. أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الوا

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 

 ورة في التقرير هو المسؤول. المصدر المثبت في أسفل كل مادة منش

 مع أطيب تمنياتي 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                      

 مالحظة: 

 و ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.أرج
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 االقتصاد العالمي:  –أوالا 

 ع بنصف ثروتهابعد دخولها قائمة األثرياء.. ماكينزي بيزوس تتعهد بالتبر - 1

 2019 مايو / أيار 28 الثالثاء، (CNN) لندن 

وعدت ماكنزي بيزوس بمنح ما ال يقل عن نصف ثروتها للجمعيات الخيرية، بعد أشهر فقط من 

 .طالقها من أغنى رجل في العالم

رياء ، التي تشجع أث“تعهد العطاء“المليارديرة حديثة العهد وقعت على وثيقة لصالح حملة تسمى 

 .لعالم على التبرع والمساهمة بجزء من ثرواتهم في مشاريع خيرية بإرادتهما

، وتضم اآلن 2010في عام ” وارن بافيت“و” ميليندا“وزوجته ” بيل غيتس“وأسس تلك المبادرة 

 .من المشاركين مابين أفراد وعائالت 204حوالي 

موقع أمازون، جيف وأصبحت ماكنزي بيزوس من بين أثرياء العالم بعد طالقها من مؤسس 

 .على مؤشر بلومبرغ للمليارديرات 22بيزوس، في وقت سابق من هذا العام. وهي تحتل المرتبة 

مليار دوالر. في حين يتصدر زوجها السابق التصنيف  36.6وتبلغ ثروتها الشخصية اآلن حوالي 

 .مليار دوالر 114العالمي بقيمة صافية تقارب 

ة في ، مضيف“لدي مبلغ من المال ألشاركه“أعلنت فيه الخطوة وقالت ماكينزي بيزوس في خطاب 

سيظل نهجي للعمل الخيري مدروساا، “أيار/مايو الجاري:  25الرسالة التي كانت مؤرخة في 

 ”.وسيستغرق األمر بعض الوقت والجهد. لكنني لن أنتظر

ا لصالح الحملة تم اإلعال 19كانت ماكنزي بيزوس واحدة من بين  ا جديدا  .ن عنهم، الثالثاءموقعا

ا برايان أكتون، المؤسس المشارك لـ ، وبول سيارا ،  WhatsApp تضمنت المجموعة أيضا

 .Coinbase المؤسس المشارك لبينترست وبريان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/05/28/mackenzie-bezos-giving-pledge 
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 هدنة تجارية وخالف على المناخ في ختام قمة العشرين - 2

: July 1, 2019 

دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ من تفادي األسوأ السبت خالل قمة تمكن الرئيسان األميركي  

مجموعة العشرين في أوساكا بإعالنهما هدنة في حربهما التجارية، لكن استئناف الحوار هذا بين أكبر 

وطغت العالقات بين الواليات المتحدة والصين مرة  .اقتصادين في العالم لم يترافق مع أي جدول زمني

البرنامج الرسمي لقادة أكبر عشرين اقتصاد في العالم الذين اختلفوا هذه السنة حول المناخ،  جديدة على

 .2008بعيدا عن الحكومة العالمية المتناغمة التي حددوها هدفا لهم في اجتماعهم األول عام 

أن  ، معتبرا”عقدنا مع الرئيس شي لقاء جيّداا جداا، ال بل يمكن أن أقول ممتازاا “وقال ترامب 

 .”عادت إلى السكة الصحيحة“العالقات بين البلدين الخصمين 

رسوم جمركية على الواردات الصينية وال ” إضافة“وبعد وقت قصير، أكد ترامب أنه ال ينوي 

 .مشيرا إلى أن المفاوضات ستستأنف بين البلدين” على األقّل في الوقت الراهن“إلغاء بعضها، 

في ايار/مايو وهددت واشنطن بعد ذلك بفرض رسوم جمركية وانقطعت المفاوضات بشكل مفاجئ 

مشددة جديدة على البضائع الصينية المستوردة، لتشمل بذلك هذه التدابير العقابية مجمل الواردات 

 .مليار دوالر 500السنوية من الصين وقيمتها أكثر من 

تبعدا في الوقت وإن كان هذا االحتمال الذي كان سيشكل ضربة لالقتصاد العالمي، بات مس

 .الحاضر، فلم ترد تفاصيل من أي من الطرفين حول شروط الهدنة والجدول الزمني للمحادثات

في المقابل، طرح الرئيس األميركي ولو بصورة مبهمة احتمال تليين القيود األميركية المفروضة 

 .دينري بين البلالصينية العمالقة التي تشكل نقطة شائكة في الخالف التجا” هواوي“على مجموعة 

وبذلك يكّرر الرئيسان السيناريو الذي حصل في قمة مجموعة العشرين السابقة التي ُعقدت في 

وعلقا خاللها نزاعهما لبضعة أشهر بهدف استئناف المفاوضات  2018األرجنتين في أواخر عام 

 .التجارية التي سرعان ما تعثّرت

توّصل االتحاد األوروبي والسوق المشتركة  وفي مواجهة صعوبة التفاهم بين بكين وواشنطن،

التي تضم البرازيل واألرجنتين وباراغواي وأوروغواي، إلى ” ميركوسور“لدول أميركا الجنوبية 

ظة لح”كلود يونكر بـ-اتفاق على معاهدة تبادل حّر، وهو ما وصفه رئيس المفوضية األوروبية جان

ها تثير مخاوف المزارعين األوروبيين حيال تدفق لكن إبرام المعاهدة سيكون صعبا ألن”. تاريخية

 .المنتجات من أميركا الجنوبية وال سيما من البرازيل

https://greatmiddleeastgate.com/2019/07


  M E A K-Weekly Economic Reportاالقتصادي األسبوعي                                                               التقريرم ع ك 

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

6 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                                                                            سورية  12341دمشق ص ب 

حدة الخالفات التجارية والجيوسياسية، ” تصاعد”أقّر البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين بـ

ن إال عة العشريوهي صيغة مبهمة حلت محل التنديد الصريح بالحمائية الذي لطالما طبع بيانات مجمو

 .ان إدارة ترامب ترفضه

ر عب” دعم النشاط االقتصادي“ويشدد النّص أيضاا على ضرورة أن تواصل البنوك المركزية 

 .في ما بينها” التواصل جيداا “الحرص على 

من دول مجموعة العشرين باستثناء الواليات المتحدة،  19وجّدد البيان التأكيد على التزام 

 .في باريس لمكافحة االحتباس الحراري 2015لالتفاق الموقع عام ” لالتطبيق الكام”بـ

لكن مجموعة العشرين تمكنت من االتفاق على مواجهة مشكلة المخلفات البالستيكية في المحيط 

ات التي تهدف إلى وقف زيادة التلوث بالمخلف” رؤية أوساكا للمحيط األزرق“وقالت في البيان إنها تبنت 

 .2050ول عام البالستيكية بحل

 في ما يخّص المناخ، معرباا ” يجب أن نذهب أبعد من ذلك“وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

 .عن أسفه للموقف األميركي

عن هذا االتفاق، ” عدم التراجع“وقال الموقعون في البيان الختامي للقمة، إنهم متفقون على 

 .مجموعة العشرين العام الماضيمستخدمين لهجة تذكر بنبرة البيان الختامي لقمة 

من إجمالي الناتج المحلي  %85وأثناء لقاء ترامب وشي، كان دبلوماسيو الدول العشرين التي تمثل 

العالمي، يواصلون مباحثاتهم حول المناخ، في وقت تشهد أوروبا موجة حّر غير مسبوقة يعتبرها 

 .العلماء بمثابة عارض ال لبس فيه للتغير المناخي

أليام السابقة، تحدث مفاوضون عن احتمال انشقاق دول ناشئة كبرى خصوصاا، كانت تنوي وفي ا

 .مواءمة الموقف األميركي

وخالل لقائه الودي للغاية مع نظيره الروسي فالديمير بوتين، حذره ترامب ممازحا من أي تدخل 

ثانية، في حين أن روسيا التي يترشح فيها ترامب لوالية  2020في االنتخابات الرئاسية المقبلة في 

 .2016متهمة بالتدخل في االنتخابات األخيرة التي فاز فيها ترامب عام 

ستتولى المملكة العربية السعودية رئاسة “وقال ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان 

نشود لممجموعة العشرين في ديسمبر هذا العام. وهنا نؤكد عزمنا على مواصلة العمل لتحقيق التقدم ا

في جدول أعمال المجموعة وسنعمل مع كافة الدول األعضاء، لمناقشة القضايا الملحة في القرن الواحد 

 .”والعشرين ولتعزيز االبتكار والحفاظ على األرض ورفاه اإلنسان
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وإذ نشيد بالتقدم الذي حققناه في السنوات الماضية على الصعيد االقتصادي، فإن علينا “وأضاف 

هدين للوصول إلى الشمولية والعدالة ولتحقيق أكبر قدر من الرخاء. ويظل تمكين المرأة أن نسعى جا

والشباب محورين أساسيين لتحقيق النمو المستدام، وكذلك تشجيع رواد األعمال والمنشآت الصغيرة 

 .”والمتوسطة

https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-

%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%87%d8%af%d9%86%d8%a9-

%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-

%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%ae-%d9%81%d9%8a-%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85-%d9%82%d9%85 

 

 أسعار الفائدة األمريكية.. هل بدأت رحلة الهبوط؟ - 3

: June 26, 2019 

ماضي، عاء الما تزال تبعات بيان مجلس االحتياطي االتحادي )الفيدرالي األمريكي( الصادر، األرب

 .جلية الوضوح على مؤشري الدوالر وعقود الذهب في األسواق العالمية

األربعاء الماضي، أشار الفيدرالي األمريكي إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة 

ومنذ األربعاء  .، وسط تخوفات من حالة الشك وعدم اليقين إزاء االقتصاد العالمي2019مئوية خالل 

ضي، تسجل عقود الذهب اآلجلة، عمليات صعود متسارعة، بلغت أوجها في تعامالت األسبوع الما

 .(دوالرا لألونصة )األوقية 1440سنوات، بسعر  6الجاري، عند أعلى مستوياتها في 

بالمئة من  1.8في المقابل، تراجع مؤشر الدوالر األمريكي أمام سلة من عمالت رئيسة بنسبة 

وتبلغ نسبة الفائدة على األموال  .في بداية تعامالت اليوم الثالثاء 95.37يستقر عند األربعاء الماضي، ل

ديسمبر/ كانون أول  19بالمئة، وهي نسبة لم تتغير منذ  2.5 – 2.25االتحادية حاليا، ضمن نطاق 

ر زيادات على أسعا 9لمسار الفائدة، نفذ الفيدرالي األمريكي ” األناضول“. ووفق تتبع       2018

 .بالمئة 0.25 – 0، صعودا من نطاق 2015الفائدة، منذ ديسمبر/ كانون أول 

وفي حال خفض أسعار الفائدة خالل وقت الحق من العام الجاري، فستكون المرة األولى التي ينفذ 

. في ذلك الشهر، أعلن مجلس 2008أكتوبر/ تشرين أول  29فيها الفيدرالي قرارا بالخفض منذ 

بالمئة،  0.25 – 0بالمئة إلى  1.25 – 1دي عن خفض أسعار الفائدة من نطاق االحتياطي االتحا

، بإعالن الفيدالي 2007. وتسببت األزمة المالية العالمية منذ 2015استقرت القراءة بعدها حتى نهاية 

 .بالمئة 4.75 – 4.5عمليات خفض في أسعار الفائدة، نزوال من نطاق  9األمريكي تنفيذ 

https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%87%d8%af%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%ae-%d9%81%d9%8a-%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85-%d9%82%d9%85
https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%87%d8%af%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%ae-%d9%81%d9%8a-%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85-%d9%82%d9%85
https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%87%d8%af%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%ae-%d9%81%d9%8a-%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85-%d9%82%d9%85
https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%87%d8%af%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%ae-%d9%81%d9%8a-%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85-%d9%82%d9%85
https://greatmiddleeastgate.com/2019/06
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على األموال االتحادية المسجلة حاليا، تعد األعلى منذ نهاية يناير/ كانون ثاني  وأسعار الفائدة

 .بالمئة 3 – 2.75، البالغة حينها 2008

 – 6.25ضمن نطاق  2000منذ مطلع األلفية الجديدة، كان أعلى سعر للفائدة سجل في مايو/ أيار 

ر/ كانون ف رفع أسعار الفائدة منذ ديسمببالمئة، بحسب بيانات الفيدرالي األمريكي. وتسبب استئنا 6.5

، بزيادة تكلفة اإلقراض حول العالم، خاصة للدول التي تربط عملتها المحلية بنظيرتها 2015أول 

 .األمريكية، والقروض المقومة بالدوالر

وانتقد الرئيس األمريكي دونالد ترامب، في أكثر من مناسبة خالل العام الجاري، قرار الفيدرالي 

 .بالمئة، مشيرا أن الزيادة لم تكن جيدة القتصاد بالده 2ريكي برفع أسعار الفائدة فوق نطاق األم

يعتمد الفيدرالي األمريكي في قرار أسعار الفائدة، على ثالثة عناصر رئيسة، تتمثل في قوة سوق 

المي. العالعمل )استحداث الوظائف(، ومؤشر أسعار المستهلك )التضخم(، والنمو االقتصادي المحلي و

 2018و 2017، وتسارع في 2015وسجل االقتصاد األمريكي زيادة في نسب النمو منذ الربع األخير 

بحسب وزارة التجارة األمريكية، الشهر الماضي، نما االقتصاد المحلي بنسبة  .2019والربع األول 

االقتصاد األمريكي،  بالمئة في الربع السابق له. كان 2.2، مقابل 2019بالمئة في الربع األول  3.1

؛ فيما خفض صندوق النقد 2017بالمئة في  2.2، مقابل 2018بالمئة في  2.9سجل معدل نمو بـ 

بالمئة في توقعات  2.5، مقابل 2019بالمئة في  2.3الدولي، توقعاته لمعدل نمو االقتصاد األمريكي إلى 

ن مستويات هي األدنى منذ سبعينات القربينما تسجل نسبة البطالة في الواليات المتحدة حاليا،  .سابقة

بالمئة. في المقابل، تباطأت أسعار المستهلك )التضخم(،  3.6الماضي، إذ بلغت في مايو/ أيار الماضي 

بالمئة على أساس سنوي، في مايو/ أيار الماضي، نزوال من المستهدف  1.8في الواليات المتحدة إلى 

 .بالمئة في الشهر السابق له 2البالغ 

لم تكن أرقام نمو االقتصاد العالمي أفضل حاال، إذ خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو و

 3.3في المئة عن توقعات يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى  0.2، بنسبة 2019االقتصاد العالمي في 

، يصادر عنه، خالل أبريل الماض” آفاق االقتصاد العالمي“وأرجع الصندوق في تقرير  .في المئة

خفض توقعات النمو إلى استمرار توترات الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين، وبعض 

 .التوترات السلبية في اقتصادات ناشئة، إضافة إلى الخروج البريطاني من االتحاد األوروبي

https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-

%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-

%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9-

%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%87%d9%84-

%d8%a8%d8%af%d8%a3%d8%aa-%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9-%d8%a7 

https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%87%d9%84-%d8%a8%d8%af%d8%a3%d8%aa-%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9-%d8%a7
https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%87%d9%84-%d8%a8%d8%af%d8%a3%d8%aa-%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9-%d8%a7
https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%87%d9%84-%d8%a8%d8%af%d8%a3%d8%aa-%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9-%d8%a7
https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%87%d9%84-%d8%a8%d8%af%d8%a3%d8%aa-%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9-%d8%a7
https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%87%d9%84-%d8%a8%d8%af%d8%a3%d8%aa-%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9-%d8%a7
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 ما هو اتفاق الشراكة االقتصادية االقليمية الشاملة وهل يمكن توقيعه هذا العام؟ - 4

: June 24, 2019 

يستثني الذي تقوده الصين و” الشاملةالشراكة االقتصادية االقليمية “يبدو أن االتفاق المعروف باسم 

الواليات المتحدة، سيصبح أكبر اتفاق تجاري في العالم يربط نصف عدد سكان االرض ويكرس هيمنة 

ومن المتوقع مناقشة االتفاق الذي طال انتظاره في قمة رابطة دول جنوب  .بكين في التجارة اآلسيوية

 .شرق آسيا )آسيان( نهاية األسبوع في بانكوك

 – ما هو اتفاق الشراكة االقتصادية االقليمية الشاملة –

، وهو اتفاق تجاري بين الدول العشر األعضاء في رابطة آسيان إلى 2012أطلق االتفاق عام 

 .جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا ونيوزيلندا والهند

اتفاق للتبادل الحر في العالم. ومن مليارات نسمة وسيكون عند توقيعه أكبر  3,4يربط االتفاق نحو 

 .المتوقع أيضا أن يشمل نحو ربع الصادرات في العالم

هدف االتفاق كسر الحواجز التجارية وتعزيز االستثمار لمساعدة االقتصادات الناشئة في اللحاق 

 .بركب باقي العالم

 – أهمية االتفاق –

 .صا أنه بقيادة بكينأهميته الرئيسية أنه ال يشمل الواليات المتحدة، وخصو

يقول المراقبون إن االتفاق سيكرس هيمنة الصين على جوارها، حيث ال منافسة تذكر من أميركا 

الشراكة عبر المحيط “بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب من اتفاق تجاري منفصل عرف باسم 

ظائف عة أنه يسلب الووكان سيصبح أكبر اتفاق تجاري في العالم لوال انسحاب واشنطن بذري” الهادئ

 .األميركية

تقول الواليات المتحدة حاليا إنها تركز على اتفاقات ثنائية مع دول آسيوية وتؤكد عدم انسحابها من 

 .المنطقة

لكن فيما تخوض الواليات المتحدة وبكين نزاعا تجاريا محتدما، فإن مؤيدي اتفاق الشراكة 

 .ازه في وقت قريباالقتصادية االقليمية الشاملة، يأملون بإنج

 – النقاط الشائكة –

إجراءات  بشأن” عالية النوعية“هناك بضع نقاط شائكة، فاستراليا ونيوزيلندا تدافعان عن قواعد 

 .حماية العمل والبيئة

 .وثمة مسألة شائكة اخرى تتصل بتعزيز شروط الملكية الفكرية

https://greatmiddleeastgate.com/2019/06
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يلحق بالسلع المصنوعة في الصين ما سوالهند من ناحيتها تخشى أن يتسبب االتفاق بإغراق أسواقها 

 .ضررا بالمصنعين المحليين

وستقع مهمة الدفع إلبرام االتفاق في معظمها على عاتق الصين والهند، وفق دبلوماسي في جنوب 

 .شرق آسيا

إنهم يتفاوضون فعال على اتفاق تجارة ثنائي ضمن اتفاق “وقال الدبلوماسي طالبا عدم كشف هويته 

 .”صادية اإلقليمية الشاملة، إنهم يعرضون قضاياهمالشراكة االقت

 .، وتضغط تايالند إلبرامه هذا العام18حتى اآلن تم إنجاز سبعة من فصول االتفاق وعددها 

 – هل يمكن توقيعه هذا العام –

 .تسعى دول رابطة آسيان النجاز االتفاق هذا العام

شككون في احتمال إبرامه قبل نهاية فإن بعض المحللين ي 2013لكن مع تواصل المفاوضات منذ 

 .العام

وقال المدير التنفيذي االقليمي لمجلس االعمال بين الواليات المتحدة وآسيان مايكل ميشاالك، إنه 

 .”فإن اتفاق الشراكة االقتصادية االقليمية الشاملة سيراوح مكانه“ما لم تتفق الصين والهند بالكامل 

 .اق في إبرام االتفاقوتزداد المخاوف من احتمال االخف

وقال الدبلوماسي في جنوب شرق آسيا لوكالة فرانس برس إنه ما لم يتم إنجاز االتفاق هذا العام 

 .وقد تدفع الصين نحو اتفاقات تجارة أصغر مع كتلة اسيان” لن يدخل حيز التنفيذ بفعالية“فإنه 

https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-

%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-

%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a9-

%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-

%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d9%84%d9%8a 

 

 أغلب مليونيرات العالم من أمريكا والصين - 5

  - 2019حزيران / يونيو  20 

يعيش ثلثا أصحاب الماليين في الواليات المتحدة، وفقا للدراسة، "تليها الصين التي يعيش بها 

 مليون مليونير1.3

طاليا وكندا وألمانيا، المركز الخامس، بالنسبة لعدد أصحاب الماليين احتلت بريطانيا وفرنسا وإي

 مليون 0.4الذين يعيشون في هذه الدول، والذي بلغ 

https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d9%84%d9%8a
https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d9%84%d9%8a
https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d9%84%d9%8a
https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d9%84%d9%8a
https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d9%84%d9%8a
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أظهرت دراسة لشركة "بوسطن كونسالتينج جروب"، للخدمات االستشارية، أن عدد أسر العالم 

 .التي تمتلك مبالغ مليونية ارتفع العام الماضي

 22. 1على مستوى العالم، ليصبح  %2إن عدد هذه األسر ارتفع بنسبة وبحسب االستطالع، ف

 .مليون أسرة

 

ويعيش ثلثا أصحاب الماليين في الواليات المتحدة، وفقا للدراسة، "تليها الصين التي يعيش بها 

في مليون مليونير"، وفقا لما جاء  0.5مليون مليونير، ثم سويسرا،  1.1مليون مليونير، ثم اليابان، 1.3

 .الدراسة التي نشرت اليوم الخميس

واحتلت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا وألمانيا، المركز الخامس، بالنسبة لعدد أصحاب الماليين 

 .مليون 0.4الذين يعيشون في هذه الدول، والذي بلغ 

تي لولكن معدي الدراسة الذين توصلوا إلى هذه البيانات من خالل استطالع المؤسسات المالية ا

دولة، يتوقعون أن تتغير هذه الصورة خالل السنوات المقبلة، وبشكل واضح،  97تدير الثروات، في 

بحلول  %10حيث رجح أصحاب الدراسة أن ترتفع أعداد أصحاب الماليين في آسيا وأفريقيا بواقع 

مليونيرات وبحسب الدراسة، فإن عدد  .%9، وأن تزداد نسبتهم في أمريكا الجنوبية بواقع 2023عام 

 .مليون مليونير 27ر6العالم سيرتفع على مستوى العالم، حينئذ، إلى 

 .وفقا للدراسة، فإن ثالثة في األلف من سكان العالم يمتلكون نحو نصف ثروة العالم

وأشار معدو الدراسة إلى أن الثروة المالية الخاصة في العالم، سواء على شكل أموال نقدية أو أسهم 

مليون يورو، يتقدمهم  179، إلى نحو %1ر6بنسبة  2018اديق، ارتفعت في عام أو سندات أو صن

 .تريليون يورو 18تريليون يورو، يليهم الصينيون،  74أغنياء أمريكا، الذين يمتلكون 

. وقال أصحاب الدراسة إن األلمان %1ر9بنسبة  2018وارتفعت الثروة المالية لجميع األلمان عام 

وتهم المالية في حسابات ادخارية أو بشكل نقدي، ويحتفظون بنسبة قريبة من من ثر %41يحتفظون بـ 

 .فقط من ثروتهم في أسهم %19ذلك في صناديق معاشات وتأمينات على الحياة، ويدخرون 

https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8-

%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-

%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-1292484 

 

 

 

https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-1292484
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-1292484
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-1292484
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-1292484
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 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية:  -ثانياا 

6 - Jak zrozumieć nowoczesny marketing 

Adobe Stock  08.04.2019  

Bez wiedzy o trendach, digital marketingu, kliencie, personalizacji narzędzi i 

mobilności trudno obecnie prowadzić biznes z sukcesem. 

Najnowsze trendy w marketingu wykorzystującym wszystkie rodzaje mediów 

cyfrowych – internet, radio, TV, urządzenia mobilne, przekaz jedno- i wielokierunkowy, 

rola social mediów – to wybrane z tematów, o jakich dyskutować będą uczestnicy XI 

Europejskiego Kongresu Gospodarczego i towarzyszących mu European Start-up Days w 

Katowicach. 

Bez wiedzy o trendach, digital marketingu, kliencie, personalizacji narzędzi i 

mobilności trudno obecnie prowadzić biznes z sukcesem. 15 maja br., w Katowicach, 

podczas sesji tematycznej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European 

Start-up Days omówiona zostanie rola narzędzi PR, zacieranie różnic z marketingiem oraz 

sztuka wpływania, czyli relacje i współpraca z celebrytami i influencerami, a także rola i 

znaczenie followersów. 

Kolejne tematy, które zostaną poddane dyskusji przez uczestników największej 

imprezy biznesowej Europy Centralnej to marketing w czasach fake newsów, zaufanie jako 

kapitał, od kampanii do konwersacji i często czy intensywnie – marketer i klient wobec 

przesytu treścią. 

Wiedzą i doświadczeniem z obszaru digital marketingu podzielą się podczas 

wydarzenia m.in. Rafał Krauze, country manager trnd Polska, Włodzimierz Schmidt, 

prezes IAB Polska, i Artur Wyrzykowski, dyrektor Centrum Customer Experience w ING 

Banku Śląskim. 

XI Europejski Kongres Gospodarczy i European Start-up Days odbędą się w Spodku i 

Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Obecność na wydarzeniach 

wymaga wcześniejszej rejestracji, która prowadzona jest przez stronę internetową: 

www.eecpoland.eu. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: Rzeczpospolita 

https://www.rp.pl/Biznes/304089899-Jak-zrozumiec-nowoczesny-marketing.html 

 

https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.rp.pl/Biznes/304089899-Jak-zrozumiec-nowoczesny-marketing.html
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7 - Polska w pracy. O kondycji pracowników w III RP. Zaproszenie! 

  14 maja 2019 

Polska w pracy. O kondycji pracowników w III RP. Zaproszenie! 

 Administrator 

Praca jest głównym filtrem, przez który należy czytać relacje społeczne, ekonomiczne, 

jakąkolwiek aktywność kulturalną i obywatelską ludzi, a także wielką politykę, jakiej 

doświadczamy obecnie w świecie, w Europie, w Polsce. Środowisko pracy jest tuż po 

rodzinie i szkole, najważniejszym miejscem treningu społecznego, budowania relacji, 

samooceny i poczucia godności. Jest też szkołą obywatelskości. Może sprzyjać budowaniu 

przyjaznych więzi z ludźmi, zaangażowaniu społecznemu, kulturalnemu czy działalności 

charytatywnej. W niesprzyjających warunkach praca tworzy jednak deficyty w tych 

dziedzinach, a nawet destrukcyjne wzorce postaw społecznych i obywatelskich. 

Niepokój społeczny 

Nasz stosunek do pracy zmienia się bardzo dynamicznie. Wiele doświadczeń i 

dostępnych danych wzbudza niepokój tych, którym na sercu leży ład społeczny, poczucie 

sprawiedliwości oraz psychofizyczna kondycja nas samych i naszych rodzin. Jesteśmy 

bowiem niechlubnym liderem odczuwania stresu w pracy i znajdujemy się w światowej 

dziesiątce najdłużej pracujących społeczeństw z dość niskim stopniem wsparcia ze strony 

przełożonych. Wciąż najczęściej spotykanym w Polsce stylem zarządzania jest styl 

bardziej „generalski” niż „demokratyczny”. Według deklaracji badanych (CBOS) rośnie 

liczba osób wskazująca na zjawisko mobbingu, molestowania, dyskryminacji. Rośnie 

również skala dysfunkcji psychicznych i zwolnień od pracy nimi podyktowanych. 

Wszystkie sektory głowią się dzisiaj jak zmniejszyć w Polsce skalę tzw. rotacji zawodowej, 

która w porównaniu z innymi krajami, niestety, bije rekordy. 

Naszą intencją nie jest tworzenie negatywnego i przygnębiającego obrazu rozwoju 

stosunków pracy oraz gospodarki po 1989 r. To byłoby nieprawdziwe i głęboko 

nieuczciwe. Pod wieloma względami osiągnęliśmy niekwestionowany sukces. 

Bezdyskusyjnym faktem jest jednak, że na spójność społeczno-ekonomiczną kładliśmy 

znacznie mniejszy nacisk, skupiając się przede wszystkim na jednowymiarowej 

wydajności za wszelką cenę. 

http://dialogkig.pl/polska-w-pracy-o-kondycji-pracownikow-w-iii-rp-zaproszenie/
http://dialogkig.pl/author/admin/
http://dialogkig.pl/polska-w-pracy-o-kondycji-pracownikow-w-iii-rp-zaproszenie/
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Waga przemian na rynku pracy 

Wydaje się, że nie doceniliśmy wagi przemian na rynku pracy, siły indywidualizacji 

karier, powstawania nowych zawodów wynikających z rozwoju tzw. kapitalizmu 

kognitywnego, opartego na wiedzy i informacji, zrodzenia się nagle całej sfery zawodów 

tzw. przemysłu symbolicznego – usług doradczych, reklamy, marketingu, komunikacji, 

szerokiej palety wolnych zawodów, zarządzania ludźmi, a jeszcze bardziej zarządzania 

kapitałem i kreowania nowych instrumentów finansowych. Rodziły się również nowe 

formy zatrudnienia, w tym samozatrudnienie, umowy cywilno-prawne, w których skali 

jesteśmy także przykrym liderem w Europie. Zjawiska te niosły ze sobą radykalną zmianę 

lojalności wobec pracodawcy, pracodawcy wobec pracownika, ale także stosunków 

między ludźmi w miejscu pracy. 

W kraju unikalnego masowego ruchu społecznego, jakim była „Solidarność”, w 

którym trzydzieści lat temu odbyły się rozmowy przy Okrągłym Stole (ikona pokojowych 

przemian) mamy dziś jeden z najniższych wskaźników uzwiązkowienia w Europie (12-17 

proc.). Z drugiej strony wskaźnik przynależności przedsiębiorców do organizacji 

pracodawców również należy do najniższych na kontynencie, a układy zbiorowe obejmują 

jedynie 15-25 proc. zatrudnionych. Słabemu uzwiązkowieniu towarzyszy znikoma liczba 

ośrodków analitycznych (think tanków) lub rzeczniczych, zajmujących się problematyką 

środowiska pracy. Nie można pominąć wciąż silnego podłoża kulturowego, w których 

relacje między pracownikami a przełożonymi i pracodawcami opisuje się obecnie bardziej 

w języku relacji „feudalnych”, z dość mocno artykułowanym konfliktem interesów. 

W Komitecie Dialogu Społecznego KIG reprezentowane są różne środowiska i punkty 

widzenia zarówno sektora biznesu, organizacji pozarządowych jak i sektora 

publicznego.  Łączy nas przekonanie, że najlepszą odpowiedzią na problemy społeczno-

ekonomiczne Polski jest wspólne poszukiwanie rozwiązań. Dialog zawsze zaczyna się od 

słuchania i próby zrozumienia różnych perspektyw. 

Motywowani taką potrzebą uczestniczyliśmy w badaniach opartego na zaufaniu 

kapitału społecznego w polskich przedsiębiorstwach. Zajmowaliśmy się perspektywą 

zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń i wiedzy instytucji 

publicznych w zakresie pracy i kultury zarządzania, w tym NIK, PIP, Biura RPO, i wielu 

innych. Ideowe przekonanie o pracy jako miejscu odkrywania godności człowieka 

http://dialogkig.pl/wp-content/uploads/2017/10/Raport_SKS_a5_na_strone_v2.pdf
http://dialogkig.pl/relacja-z-debaty-miedzy-feudalizmem-a-personalizmem-o-praktyce-zarzadzania-w-polsce/
http://dialogkig.pl/relacja-z-debaty-miedzy-feudalizmem-a-personalizmem-o-praktyce-zarzadzania-w-polsce/
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doprowadziło nas, dzięki życzliwości i przewodnictwu Laboratorium „Więzi” do serii 

konferencji oraz publikacji p.t. „Zarządzanie z ludzką twarzą. Personalizm jako narzędzie 

rozwoju firm, organizacji i instytucji publicznych”. 

Słuchanie najsłabszego ogniwa 

Dzięki dyskusjom na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i próbie 

diagnozowania największych wyzwań społeczno-ekonomicznych na najbliższą 

przyszłość, spotkaliśmy się ze środowiskiem skupionym wokół magazynu „Nowy 

Obywatel”. Z wielką radością przyjęliśmy zaproszenie do bycia partnerem majowego 

numeru magazynu poświęconego kondycji pracowników w Polsce p.t. „Polska w pracy. O 

kondycji pracowników w III RP”. W naszych poszukiwaniach perspektywa prezentowana 

przez redakcję „Nowego Obywatela” oraz zaproszonych przez redaktora naczelnego, 

Remigiusza Okraskę, ekspertek i ekspertów jest dla nas bezcenna. W najnowszym numerze 

znajdują się także głosy osób związanych bezpośrednio lub pośrednio z naszym 

Komitetem. 

Przede wszystkim chcę jednak podkreślić, że jeśli dialog jest słuchaniem najsłabszego 

ogniwa systemu, a więc tych, którzy są w innej niż ja sytuacji, mają inną zawodową 

pozycję, i tych, którzy czują więcej lęku przed zmianami, to głosu reprezentowanego przez 

naszych partnerów w tej inicjatywie nie tylko nie może zabraknąć, ale powinien on być 

znacznie mocniej słuchany. Nawet wtedy, kiedy budzi w nas samych dyskomfort, uwiera 

i nie daje się wpasować w nasze doświadczenia i przekonania. A może właśnie dlatego, 

tym bardziej powinniśmy być na niego wyczuleni. Mam też przekonanie, że jeśli 

połączymy zasygnalizowane wyżej perspektywy z szeroko omawianymi, czasami 

do znudzenia, kompetencjami przyszłości, to okaże się, że to właśnie osoby najciężej 

doświadczone, pełniące najniższe funkcje, wykonujące najbardziej niewdzięczną pracę, 

mogą być naszymi przewodnikami i nauczycielami, jak budować społeczny pokój i 

bardziej zrównoważony rozwój. 

O kondycji polskiej pracy rozmawiać będziemy 5 czerwca 2019 o godz. 18.00 w Big 

Book Cafe przy ul. Dąbrowskiego 81 w Warszawie. 

Zaproszenie do dyskusji przyjęli: 

Dorota Gardias, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych, przewodnicząca 

Rady Dialogu Społecznego 

http://dialogkig.pl/wp-content/uploads/2019/01/Zarzadzanie_z_ludzka_twarza_www.pdf
http://dialogkig.pl/wp-content/uploads/2019/01/Zarzadzanie_z_ludzka_twarza_www.pdf
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prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 

Marek Szymaniak, dziennikarz i reporter, autor książki Urobieni. Reportaże o pracy 

Rafał Woś, dziennikarz ekonomiczny, obecnie związany z „Tygodnikiem 

Powszechnym”, autor książki To nie jest kraj dla pracowników 

Zbigniew Derdziuk, szef programowy Komitetu Dialogu Społecznego KIG 

Debatę poprowadzą Magdalena Bigaj, ekspertka Komitetu Dialogu Społecznego KIG 

oraz Remigiusz Okraska, redaktor naczelny „Nowego Obywatela”, pomysłodawca i 

redaktor książki Dzieje życia i twórczości Edwarda Abramowskiego. 

Przyjdź na debatę i wygraj książki naszych gości specjalnych! 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc rekomendujemy rejestrację na wydarzenie pod 

adresem: dialogkig@kig.pl. 

Zapraszam w imieniu zespołu KDS KIG! 

Konrad Ciesiołkiewicz 

http://dialogkig.pl/polska-w-pracy-o-kondycji-pracownikow-w-iii-rp-zaproszenie/ 

 

8 - Elżbieta Mączyńska-Ziemacka  

 Tytuł naukowy profesoraUniwersytet WarszawskiInstytut Nauk Ekonomicznych PAN 

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii 

Elżbieta Mączyńska-Ziemacka 

 

Elżbieta Mączyńska (2010) 

Data urodzenia  17 listopada 1944 

profesor nauk ekonomicznych 

Specjalność: finanse przedsiębiorstw, systemy gospodarcze 

Alma Mater  Uniwersytet Warszawski 

Profesura  21 grudnia 2012 

Elżbieta Teresa Mączyńska-Ziemacka (ur. 17 listopada 1944[1][2]) – polska 

ekonomistka, profesor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki Szkoły Głównej 

mailto:dialogkig@kig.pl
http://dialogkig.pl/polska-w-pracy-o-kondycji-pracownikow-w-iii-rp-zaproszenie/
https://www.wikiwand.com/pl/Tytu%C5%82_naukowy_profesora
https://www.wikiwand.com/pl/Tytu%C5%82_naukowy_profesora
https://www.wikiwand.com/pl/Tytu%C5%82_naukowy_profesora
https://www.wikiwand.com/pl/Instytut_Nauk_Ekonomicznych_PAN
https://www.wikiwand.com/pl/Uniwersytet_Warszawski
https://www.wikiwand.com/pl/Tytu%C5%82_naukowy_profesora
https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-Ziemacka#citenote1
https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-Ziemacka#citenote1
https://www.wikiwand.com/pl/Tytu%C5%82_naukowy
https://www.wikiwand.com/pl/Nauki_ekonomiczne
https://www.wikiwand.com/pl/Nauczyciel_akademicki
https://www.wikiwand.com/pl/Szko%C5%82a_G%C5%82%C3%B3wna_Handlowa_w_Warszawie
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Handlowej w Warszawie (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Finansów 

Korporacji i Inwestycji, Zakład Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw – kierownik 

Zakładu[3]), członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz 

Prezydium Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus". Prezes Polskiego Towarzystwa 

Ekonomicznego, przewodnicząca Rady Programowej IX Kongresu Ekonomistów 

Polskich[4], przewodnicząca Komitetu Gospodarczego Myśli Strategicznej przy ministrze 

gospodarki[5]. 

Kariera 

Absolwentka studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Kierownik 

studiów podyplomowych "Wycena nieruchomości" oraz "Zarządzanie 

Nieruchomościami" w SGH. Jest również pracownikiem naukowo-badawczym, 

profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. 

Tytuł naukowy profesora otrzymała w 2012[6]. 

Kieruje cyklem konwersatoriów “Czwartki u Ekonomistów" - otwartych debat, 

nagrywanych (stenogramy) i komentowanych, realizowanym od 2006. 

Od 1998 kierownik corocznego, dwutygodniowego, polsko-niemieckiego seminarium 

odbywającego się w Niemczech w Instytucie Studiów Europejskich we Vlotho (GESW) 

na temat systemów gospodarczych, społecznej gospodarki rynkowej i integracji 

europejskiej. 

Przewodnicząca Rady Programowej IX Kongresu Ekonomistów Polskich (2013) i VIII 

Kongresu Ekonomistów Polskich (2007) oraz redaktor naukowy i współautor materiałów 

kongresowych. W latach 1994–2005 sekretarz naukowy Rady Strategii Społeczno-

Gospodarczej przy Radzie Ministrów (RSSG). 

W 2010 prezydent RP Lech Kaczyński powołał ją na członka Narodowej Rady 

Rozwoju[7]. Także w październiku 2015 została członkiem tego gremium[8]. 

W latach 2011–2015 członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii 

Nauk[9]. 

Specjalistka z dziedziny analizy ekonomicznej, finansów i 

wyceny przedsiębiorstw, wyceny nieruchomości, systemów gospodarczych i strategii 

rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Publikacje 

https://www.wikiwand.com/pl/Szko%C5%82a_G%C5%82%C3%B3wna_Handlowa_w_Warszawie
https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-Ziemacka#citenote3
https://www.wikiwand.com/pl/Instytut_Nauk_Ekonomicznych_PAN
https://www.wikiwand.com/pl/Polska_Akademia_Nauk
https://www.wikiwand.com/pl/Polskie_Towarzystwo_Ekonomiczne
https://www.wikiwand.com/pl/Polskie_Towarzystwo_Ekonomiczne
https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-Ziemacka#citenote4
https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-Ziemacka#citenote5
https://www.wikiwand.com/pl/Ekonomia
https://www.wikiwand.com/pl/Uniwersytet_Warszawski
https://www.wikiwand.com/pl/Szko%C5%82a_G%C5%82%C3%B3wna_Handlowa_w_Warszawie
https://www.wikiwand.com/pl/Instytut_Nauk_Ekonomicznych_PAN
https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-Ziemacka#citenote6
https://www.wikiwand.com/pl/Niemcy
https://www.wikiwand.com/pl/Vlotho
https://www.wikiwand.com/pl/System_gospodarczy
https://www.wikiwand.com/pl/Spo%C5%82eczna_gospodarka_rynkowa
https://www.wikiwand.com/pl/Historia_Unii_Europejskiej
https://www.wikiwand.com/pl/Historia_Unii_Europejskiej
https://www.wikiwand.com/pl/Rada_Strategii_Spo%C5%82eczno-Gospodarczej_przy_Radzie_Ministr%C3%B3w
https://www.wikiwand.com/pl/Rada_Strategii_Spo%C5%82eczno-Gospodarczej_przy_Radzie_Ministr%C3%B3w
https://www.wikiwand.com/pl/Rada_Ministr%C3%B3w_w_Polsce
https://www.wikiwand.com/pl/Prezydent_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://www.wikiwand.com/pl/Lech_Kaczy%C5%84ski
https://www.wikiwand.com/pl/Narodowa_Rada_Rozwoju
https://www.wikiwand.com/pl/Narodowa_Rada_Rozwoju
https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-Ziemacka#citenote7
https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-Ziemacka#citenote8
https://www.wikiwand.com/pl/Komitet_Nauk_Ekonomicznych_PAN
https://www.wikiwand.com/pl/Komitet_Nauk_Ekonomicznych_PAN
https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-Ziemacka#citenote9
https://www.wikiwand.com/pl/Analiza_ekonomiczna
https://www.wikiwand.com/pl/Finanse
https://www.wikiwand.com/pl/Przedsi%C4%99biorstwo
https://www.wikiwand.com/pl/Wycena_nieruchomo%C5%9Bci
https://www.wikiwand.com/pl/System_gospodarczy
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Autorka około 200 publikacji, m.in.: 

Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze przedsiębiorstw. Wybrane aspekty 

regulacyjne, Elżbieta Mączyńska (red. naukowa), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 

2015 

Efektywność procedur upadłościowych. Bankructwa przedsiębiorstw, katharsis i nowa 

szansa, Elżbieta Mączyńska, Sylwia Morawska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 

2015 

Raport Krajowej Izby Gospodarczej pt. „Reforma kulturowa 2020, 2030, 2040”, cz. I. 

Rozdz. 1. Zagrożenia. Sekularna stagnacja - Elżbieta Mączyńska, Warszawa 2015 

Raport Krajowej Izby Gospodarczej pt. „Reforma kulturowa 2020, 2030, 2040”, cz. I. 

Rozdz 3. Co nam przeszkadza? Zapracowanie - Elżbieta Mączyńska, Warszawa 2015 

Raport Krajowej Izby Gospodarczej pt. „Reforma kulturowa 2020, 2030, 2040”, cz. II. 

Rozdz. 3. Inkluzywna gospodarka - Elżbieta Mączyńska, Warszawa 2015[10] 

Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy, Elżbieta 

Mączyńska (red. naukowa), PTE, Warszawa 2015 

Economics for the Future: Fundamenal Issues in Economic Theory and 

Practice, Elżbieta Mączyńska (red. naukowa), PTE, Warszawa 2015 

Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomiki i praktyki 

gospodarczej, Elżbieta Mączyńska (red. naukowa), PTE, Warszawa 2014 

Kryzysy systemowe. Zagrożenia globalne barierami rozwoju, Komitet Prognoz 

"Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, red. E. Mączyńska, J. Michałek i J. Niżnik, 

Warszawa, 2013 

Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej, red. 

nauk. prof. Elżbieta Mączyńska, Oficyna SGH, Warszawa 2013 

Ekonomia w warunkach gospodarki nietrwałości (w:) Polska Myśl Strategiczna. Na 

spotkanie z enigmą XXI wieku, Biuletyn PTE nr 2 (52) kwiecień 2011, PTE, Warszawa 

2011[11] 

Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu, red. E. Mączyńska i J. Wilkin, PTE, 

Warszawa, 2010 

Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, Elżbieta Mączyńska (red. naukowa), 

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010 

https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-Ziemacka#citenote10
https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-Ziemacka#citenote11
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Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe, Mączyńska Elżbieta, 

Messner Zbigniew (red. naukowa), Warszawa 2010 

Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, Mączyńska Elżbieta, Pysz Piotr (red. 

naukowa), Warszawa 2010 

Meandry upadłości przedsiębiorstw, (red. naukowa) Mączyńska E., SGH, Warszawa 

2009 

Polska transformacja i jej przyszłość, Mączyńska Elżbieta (red. naukowa), PTE, 

Warszawa 2009. 

Poland's transition and its future, Mączyńska Elżbieta (red. naukowa), PTE, Warszawa 

2009. 

O kształtowaniu ładu gospodarczego - pod red. E. Mączyńskiej i Z. Sadowskiego , PTE 

, Warszawa 2008 

Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne (red. naukowa), SGH, 

Warszawa, 2008 

Wycena przedsiębiorstw. Zasady, procedury, metody. SKwP Warszawa, 2005 

Zagrożenie upadłością, Materiały i Prace IFGN, Tom XCIII (red.) SGH, Warszawa, 

2005 

Społeczna gospodarka rynkowa (red. naukowa), PTE, Warszawa, 2003 

Ile jest warta nieruchomość, Poltext, Warszawa, 2003, (współaut. M. Prystupa) 

Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, Tom I 

i II (red.), DiG, Warszawa, 2001 

Efektywność polskich przedsiębiorstw i jej pomiar, w: VII Kongres Ekonomistów 

Polskich T. IV. Przedsiębiorczość i konkurencyjność, PTE, Bellona, Warszawa, 2001 (red. 

J. Kotowicz-Jawor) 

Metody wyceny bieżącej wartości przedsiębiorstwa (współaut.), w: Zarządzanie 

wartością firmy, Warszawa, Poltext, 1999, (praca zbiorowa, red. A. Herman i A. 

Szablewski) 

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw w procesie transformacji, w: 

Przedsiębiorstwa w procesie transformacji, Poltext, Warszawa, 1997 (praca zbiorowa, red. 

J. Mujżel) 
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Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, Ekonomista nr 2, 

2006, (współaut. M. Zawadzki)[12] 

Raporty Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (RSSG), 

publikowane w latach 1994–2005 

Inkluzywność jako cecha ładu społeczno-gospodarczego, w pr. zb. pod red. M. 

Bałtowskiego, Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. 

Kołodko,  PWN, Warszawa,2016 

Liberalismus – Neoliberalismus – Ordoliberalismus. Orientierungen zur Wirtschafts- 

und Gesellschaftspolitik,( współautor); 2014;April 

Bankruptcies of Enterprises and the Owner's Supervision, w: “The Economy and 

Economics after Crisis”, Berliner Wirtschaftsverlag, Berlin 2011 

Co ekonomiści myślą o przyszłości, wspólaut. i współred. J. Kleer, E. Mączyńska, A. 

Wierzbicki, PTE, Komitet Prognoz PAN, Warszawa, 2009 

Problemy funkcjonowania sfery badawczo-rozwojowej w warunkach transformacji, w: 

"Dynamika transformacji polskiej gospodarki", praca zbiorowa pod kier. nauk. M. Belki, 

W. Trzeciakowskiego, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1997 

Projekty badawcze 

Kierownik wielu projektów badawczych, m.in.: 

Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 - 

koszty transakcyjne dochodzenia prawa z umów, grant NCN realizowany w Kolegium 

Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w 2014 r. 

Efektywność postępowań upadłościowych, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, 

Grant N N112 180739, badania prowadzone w okresie 3 listopada 2010 - 2 listopada 2012 

Przesłanki i bariery rozwoju przedsiębiorstw w Polsce. Upadłości przedsiębiorstw w 

Polsce – skala, przyczyny, przeciwdziałanie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, 

badania prowadzone w latach 2004–2006 

Systemy wczesnego ostrzegania przed bankructwem przedsiębiorstw. Wskaźniki 

wczesnego informowania, Grant KBN – 1 H02C 029 18, Instytut Nauk Ekonomicznych 

PAN, badania prowadzone w okresie 1 marca 2000 – 31 grudnia 2002 

Przypisy 

↑ Katalog Biblioteki Narodowej 

https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-Ziemacka#citenote12
https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-Ziemacka#cite_ref-1
https://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol/a?M%7bu0105%7dczy%7bu0144%7dska%2C+El%7bu017C%7dbieta+%281944-+%29&search_code=a
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↑ monitorfirm.pl 

↑ Zakład Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw 

↑ IX Kongres Ekonomistów Polskich 

↑ I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. mg.gov.pl. [dostęp 2013-

06-26]. 

↑ Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. nr 

115-15-12 w sprawie nadania tytułu profesora M.P. z 2013 r. poz. 184 

↑ Członkowie Narodowej Rady Rozwoju. www.prezydent.pl. [dostęp 16-10-2015]. 

↑ Prezydent powołał Narodową Radę Rozwoju. www.prezydent.pl. [dostęp 16-10-

2015]. 

↑ Prezydium. kne.pan.pl. [dostęp 31 października 2015]. 

↑ Anna Zacharjasz: Krajowa Izba Gospodarcza - Raport „Reforma kulturowa. 2020, 

2030, 2040”. www.kig.pl. [dostęp 2015-07-06]. 

↑ Ekonomia w warunkach gospodarki nietrwałości 

↑ Elżbieta Mączyńska, Maciej Zawadzki - Dyskryminacyjne Modele Predykcji 

Bankructwa Przedsiębiorstw, "Ekonomista", nr 2, 2006 
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9 - Ile kosztuje brexit 

Adobe Stock 

Hubert A. Janiszewski 03.06.2019 

Koszt wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej można oszacować na przykładzie 

sektora usług finansowych, który od lat był wizytówką tego kraju. 

Udział sektora usług finansowych w brytyjskim PKB rósł wraz ze spadkiem znaczenia 

produkcji przemysłowej. W szczytowym momencie, w roku 2009 osiągnął 9 proc. wartości 

dodanej brutto, a w 2017 wyniósł 6,6 proc., co przekłada się na 115 mld funtów! A przecież 

nie obejmuje to usług stowarzyszonych, takich jak usługi prawnicze, rachunkowość 

i konsulting. 

Od 1987 do 2000 r. obroty na London Stock Exchange (LSE) wzrosły aż 61-krotnie, 

a w podsektorze przejęć i akwizycji (M&A) – 11-krotnie. Dzienny obrót na LSE wynosi 

17 mld dol. w porównaniu z 7,8 mld dol. na Euronext i 5,8 mld dol. na Deutsche Borse we 

Frankfurcie. 

Taką pozycję Wielka Brytania i Londyn zawdzięczają członkostwu w UE i liberalizacji 

rynku finansowego w latach 80. Od 2012 do 2017 r. przeprowadzono na LSE 587 

pierwotnych ofert publicznych. 

Aktywa oddziałów banków unijnych na Wyspach sięgały w 2016 r. 101 bln euro, 

podczas gdy oddziałów banków z krajów trzecich – blisko 2 bln euro. Na spółki zależne 

banków z krajów UE przypadało 463 mld euro aktywów, a z krajów trzecich – 904 mld 

euro. Razem czyni to 4,38 bln euro. Wszystkie te instytucje finansowe mogą działać na 

całym obszarze UE w oparciu o tzw. paszportyzację, dzięki której rejestracja w jednym 

z krajów Unii pozwala oferować usługę we wszystkich pozostałych. 

Wyjście Brytyjczyków z UE przekreśla te korzyści. Znacznie ograniczy możliwość ich 

działania na terenie Unii, a unijnych instytucji finansowych – na Wyspach. Dla przykładu, 

6 mln brytyjskich posiadaczy polis ubezpieczeniowych ma polisy towarzystw z innych 

krajów Unii, a 30 mln posiadaczy polis w UE – polisy towarzystw brytyjskich. 

Wyjście z UE oznaczać będzie spadek obrotów i straty nie tylko dla banków i instytucji 

finansowych z Wielkiej Brytanii i Unii, ale również dla pochodzących z krajów trzecich, 

np. USA, Japonii, Chin, Brazylii czy Korei Południowej. Oddziały banków będą musiały 

zostać zamienione na spółki zależne, co m.in. wymaga spełnienia wymogów kapitałowych. 

https://www.rp.pl/autor/559/hubert-a-janiszewski
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Przy leverage ratio (stosunku core capital do całości aktywów) 3–4 proc. oznacza to, że dla 

oddziałów z krajów trzecich dodatkowe wymogi kapitałowe mogą sięgnąć 70 mld euro. 

Brexit, zwłaszcza brexit bez umowy, uderzy w sektor finansowy. Wywoła chaos, 

którego rozmiary dzisiaj trudno przewidzieć. A są jeszcze inne dziedziny gospodarki, które 

poważnie ucierpią... Coraz trudniej zrozumieć decyzję Brytyjczyków, którzy uwierzyli 

zalewowi fake newsów przekonujących, że wyjście z Unii jest korzystne. UE dała im czas 

na podjęcie decyzji. Być może brytyjska klasa polityczna zrozumie koszty i odwróci 

nieszczęsną decyzję z czerwca 2016 r. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: Rzeczpospolita 

https://www.rp.pl/Opinie/306039910-Ile-kosztuje-brexit.html 
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 االقتصادات العربية: -ثالثاا 

 صادرات مواد البناء المصرية تتراجع منذ بداية العام الحالي - 10

  - 2019تّموز / يوليو  01 

 مليون دوالر في األشهر الخمسة األولى 98تصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة بـ

ي لمواد البناء عن األشهر الخمسة األولى كشف التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصدير

، تراجع الصادرات المصرية من حديد 2018من العام الجاري، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 

 .مليوناا  355مليون دوالر إلى  498، من %29الصب 

 مليون دوالر في األشهر الخمسة األولى، 98وفيما تصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة بـ

مليون طن في الربع األول من  1.9كشفت بيانات البنك المركزي تراجع مبيعات الحديد في مصر من 

 .%10.2. ويعني هذا انخفاضاا نسبته 2019مليون طن في الفترة نفسها من عام  1.7، إلى 2018

سبة مليون طن، أي بن 1.8مليون طن إلى  2.05أشهر من  3كما تفيد األرقام بتراجع اإلنتاج خالل 

11.2%. 

مصادر وزارة الصناعة أكدت اتجاه الحكومة لعدم طرح رخص جديدة للحديد خالل العام المقبل، 

 .بسبب وجود فائض في الطاقات اإلنتاجية، أكثر من احتياجات السوق

مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، محمد حنفي، قال في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، 

لحديد المصدرة جاء نتيجة انخفاض األسعار عالمياا، مع زيادة تكاليف اإلنتاج في إن تراجع كميات ا

 .مصر، بسبب رفع أسعار الوقود والعمالة

ماليين طن بيليت، فيما يبلغ  3.5ماليين طن من حديد التسليح، وتستورد  7.9وتنتج مصر حوالى 

 .رفة الصناعات المعدنيةماليين طن، بحسب بيانات غ 4.5حجم البيليت المنتج محلياا نحو 

ا  وبحسب تقرير المجلس التصديري لمواد البناء، شملت قائمة السلع التي تراجعت صادراتها أيضا

 18مليون دوالر مقابل  11بلغت قيمته  2019، إذ إن ما تم تصديره في %39المواد العازلة بنسبة 

، والسيراميك %31ة بنسبة ، كما هبطت صادرات الحلي واألحجار الكريم2018مليون دوالر عام 

 .%1، واألدوات الصحية 6%

، %7.4مليوناا، أي بنسبة  58مليون جنيه إلى  54وبيّن التقرير ارتفاع صادرات اإلسمنت من 

 .%16، والمواد الحجرية والمعدنية %5، والزجاج %13والرخام والغرانيت 
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مليون طن سنوياا، في حين أن ما  85وتُقدر الطاقة اإلنتاجية لمصانع اإلسمنت في مصر مجتمعة بـ

مليون طن  35مليون طن، وهو ما يعني وجود زيادة تصل إلى  50يحتاجه السوق المصري يصل إلى 

 .2018مليون طن عام  29مقارنة بـ

https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8

%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%B0-

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

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A-1294605 

 

 !كم تحتاج األسواق الناشئة لتحقيق التنمية المستدامة؟ - 11

  - 2017تِْشِرين الثَّانِي / نوفمبر  21 

 تدامة من خالل استغالل اإلمكانات االقتصادية كافةأفريقيا تحتاج إلى تحقيق التنمية المس

 2.5قالت وزيرة االستثمار المصرية سحر نصر، إن األسواق الناشئة في العالم تحتاج إلى نحو 

تريليون دوالر لتحقيق التنمية المستدامة في اقتصاداتها، وهو أمر يصعب على الحكومات وحدها 

 .الخاص والمجتمع المدني في مشروعات التنميةتحقيقه، ما يتطلب ضرورة مشاركة القطاع 

وأضافت نصر، في كلمتها أمس )نيابة عن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل( خالل افتتاح 

الذي تستضيفه البورصة المصرية، أن القارة  21المؤتمر السنوي التحاد البورصات األفريقية الـ

ا لكنها ال تستفيد إال بالقليل من تلك اإلمكانات، وهو م األفريقية تملك إمكانات ضخمة وكبيرة اقتصادياا 

مليار دوالر بما  60يظهر في معدالت االستثمار األجنبي المباشر الذي سيصل بنهاية العام الحالي إلى 

في المائة من حجم االستثمارات في العالم وهو معدل ال يتناسب بأي حال من األحوال مع  3.4نسبته 

 .ية للقارة األفريقيةاإلمكانات االقتصاد

وأشارت إلى أن أفريقيا تحتاج إلى تحقيق التنمية المستدامة من خالل استغالل اإلمكانات االقتصادية 

كافة، واالستثمار في الشعوب وإعادة بناء المؤسسات المالية واالقتصادية وفتح آفاق جديدة القتصاداتها، 

 .نامج اإلصالح االقتصاديوهو األمر الذي بدأنا تنفيذه في مصر من خالل بر

مصر تطبق منذ شهور برنامج إصالح اقتصادي طموحا وجرئا وتنفذ خطوات جادة »وقالت إن 

 .«فيه بدأت تؤتي ثمارها على صعيد االقتصاد

https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A-1294605
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A-1294605
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A-1294605
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A-1294605
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A-1294605
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A-1294605
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وقال النائب األول لرئيس البنك الدولي محمود محيي الدين في كلمته، إن الدول األفريقية ال يزال 

حقيق التنمية المستدامة القتصاداتها، في ظل األوضاع السياسية واالقتصادية أمامها تحديات كبيرة لت

الحالية، والتي تشير إلى نقص ملحوظ في البنية التحتية والتكنولوجية فضال عن استمرار النزاعات 

 .السياسية واإلرهاب في كثير من الدول

ت قية من حيث المناطق، فنجحوأضاف محيي الدين أن هناك تباينا واضحا بين االقتصادات األفري

كثير من دول شمال أفريقيا في تحقيق معدالت نمو جيدة، لكنها ال تزال تعاني من نمو حجم الدين العام، 

فيما تعاني كثير من الدول األفريقية أيضا من ضعف النمو رغم امتالكها إمكانات اقتصادية كبيرة لكنها 

لثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم وهي ثورة غير مستغلة وعلى الدول األفريقية مواكبة ا

وأشاد النائب األول لرئيس البنك الدولي محمود محيي الدين بالتطور  .صناعية مبنية على التكنولوجيا

الذي شهدته البورصة المصرية خصوصا في مجال التنمية المستدامة، حيث تعد من أولى البورصات 

خال عمليات تطوير سريعة في مجال التكنولوجيا وحماية المستثمرين في هذا المجال التي قامت بإد

بسوق األوراق المالية وتعميم نظام الحوكمة والدور المجتمعي للبورصة، فضال عن أن البورصة 

المصرية كانت حريصة على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تمويلها من خالل 

 .تسنوا 10تأسيس بورصة النيل منذ 

القارة األفريقية لديها فرص كبيرة للنمو »من جانبه قال رئيس البورصة المصرية محمد فريد إن 

االقتصادي من خالل امتالكها لإلمكانات التي تؤهلها لتحقيق طفرات في النمو منها الموارد الضخمة 

 .«التي يجب استغاللها والتعداد السكاني الكبير

سنة، وهو ما  20نصف سكان القارة األفريقية هم أقل من »وأضاف فريد في كلمته بالمؤتمر: 

اقتصادات  3يعزز من قوة االقتصاد األفريقي، كما تشير اإلحصاءات إلى أنه من المتوقع أن تصبح 

 .«2050أفريقية بين أكبر اقتصادات في العالم بحلول العام 

ل سوق المال أيضا، مؤكداا وأشار إلى أن أفريقيا تحتاج إلى إصالحات اقتصادية كبيرة وفي مجا

أن القارة السمراء لديها كثير من »أن شعوب القارة تستحق ما هو أفضل من وضعها الحالي. موضحاا 

في المائة فقط من حجم  6.8الفرص للنفاذ إلى األسواق العالمية إذ ال تمثل صادراتها سوى ما نسبته 

 .«اإلجمالي العالميفي المائة فقط من الناتج المحلي  2التجارة العالمية 

وشدد على أن أسواق المال األفريقية تحتاج إلى مزيد من العمل لتقوم بدورها في دعم االقتصاد 

نحتاج في قارتنا إلى دعم دور التكنولوجيا حيث تخلفنا بشكل كبير عن العالم في »األفريقي، مضيفا 

 .«المالية بالقارةمجال تكنولوجيا أسواق المال ما يؤكد ضرورة القضاء على األمية 
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االتحاد لديه »من جهته، قال أوسكار أونياما رئيس مجلس إدارة اتحاد البورصات األفريقية إن 

أجندة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في القارة، وقمنا بمناقشة متطلبات التحول االقتصادي من خالل 

مع متطلبات المستثمرين أفضل الممارسات، وضرورة أن تكون هناك أسواق أفريقية تتوافق 

أن أسواق رأس المال في أفريقيا يجب أن تكون مكملة لالقتصادات، وتساعد في »وأضاف  .«العالميين

توفير الفرص االستثمارية، ولكن هناك تحديات كبيرة، حيث هناك دول أفريقية تأثرت بشكل كبير 

الوقت ذاته هناك دول أخرى  بانخفاض النمو االقتصادي لبعض الدول األخرى مثل الصين، لكن في

أحدثت تنوعا في اقتصادها وقامت بتحسين بنتيها التحتية والتكنولوجية وفي مجال الصحة والتعليم ما 

 .«عزز من فرص نمو االستثمارات لديها

أن ديناميكية االقتصاد األفريقي تغيرت عما كانت عليه في الماضي من خالل التركيز على »وتابع 

كنولوجيا الرقمية التي تسهم في نمو الصناعات ومنها سوق المال، وفي ظل التوقعات االبتكارات والت

يتطلب األمر المزيد من االستعداد في مجال البنية  2050بمضاعفة تعداد السكان في أفريقيا بحلول 

ر وأكد ضرورة مواكبة القارة األفريقية للتطورات العالمية لمواجهة المخاط .«التحتية والتكنولوجية

مليون فرد في أفريقيا  341االقتصادية والسياسية حتى يكون هناك جذب لالستثمار، مشيرا إلى أن نحو 

 .يعيشون في مستوى معيشة منخفض

وأشاد بالدور الذي يقوم به بنك التنمية األفريقي في مساعدة االقتصادات والشركات الصغيرة، 

بول ستثمارية كبرى في أفريقيا... فليس من المقلكن تبقى هناك ضرورة لخلق كيانات مالية وا»مضيفا 

 .«دولة 50بورصة فقط مقارنة بعدد الدول األفريقية الذي يزيد على  27أن يكون في القارة 

https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%

88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-

%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-1050876 
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شراء السندات الحكومية اللبنانية المقترحة ذات الفائدة المنخفضة سيؤدي إلى تدهور ميزانية 

 المصرف المركزي وتقويض مصداقيته

مليون دوالر( من  660تستهدف الحكومة تقليل تكاليف خدمة الدين بنحو تريليون ليرة لبنانية )

 خالل إصدار سندات خزانة منخفضة الفائدة بالتنسيق مع مصرف لبنان المركزي

https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-1050876
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-1050876
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-1050876
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-1050876
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ستاندرد »في الوقت الذي يترقب فيه لبنان واقتصاده بقلق صريح إمكانية إقدام وكالة التقييم الدولية 

على  ل أسابيعقب« موديز»على خفض التصنيف االئتماني السيادي، بعدما أقدمت وكالة « آند بورز

، التي تؤشر إلى تناقص قدرة الحكومة على اإليفاء «C» إلى الفئة «B» خفض الدرجة من الفئة

س بعيد ترجيح صندوق النقد الدولي عدم القدرة  باستحقاقات السندات في مواعيدها... زاد منسوب التوجُّ

 .في المائة للعام الحالي 9.75ا في المائة من الناتج، وتوقعه ببلوغه 7.6على ضبط عجز الموازنة بنسبة 

وقد حازت الحكومة تفويضاا تشريعياا باستمرار اإلنفاق على القاعدة االستثنائية )االثنتي عشرية( 

حتى نهاية شهر يوليو )تموز( الحالي. بينما توشك لجنة المال النيابية على إنهاء مناقشات مشروع 

هيداا إلحالتها إلى الهيئة العامة للمجلس، على أمل التمكن قانون الموازنة العامة خالل األسبوع الحالي تم

من إقرار القانون قبل نهاية الشهر الحالي؛ ما يعني تنفيذ اإلصالحات في مجالي اإلنفاق واإليرادات 

 .أشهر فقط من السنة، وهذا ما يتالقى مع مضمون التقرير الدولي 5لمدة 

، تقاطعت معلومات مالية «االستثنائي»هلة اإلنفاق وعلى أمل صدور القانون تزامناا مع انتهاء م

عام من مطلع ال« شد الحزام اإلنفاقي»تؤكد أن وزارة المال تنجح في « الشرق األوسط»ومصرفية لدى 

، وحددت معالم خطة الطريق الناجعة «الضرورات»الصرف خارج « رغبات»الحالي، بحيث صدت 

م خالل تنفيذ الموازنة في األشهر الباقية، والتأسيس والتدعي الستعادة التوازن المفقود الذي تستهدفه من

وفي المعلومات، فإن وزارة المال قد تصدر قريباا نتائج عمليات  .المنشود في الموازنات الالحقة

الموازنة لألشهر الثالثة األولى من العام الحالي، بحيث تعكس مؤشرات الفصل األول توقعات أكثر 

 .2018في التصحيح المالي بعد النتائج المخيبة لعام  تفاؤالا وتظهر الجدية

لكن تبقى مسألة االكتتاب في سندات دين لصالح الحكومة بفائدة مخفضة متأرجحة بين اطمئنان 

وزير المال علي حسن خليل، وتحفُّظ أصحاب القرار المصرفي على المشاركة في هذه العملية، سواء 

مليارات دوالر، أو لعدم االقتناع  7.3مالي الذي قد يصل إلى نحو لعدم توفر فوائض بمقدار المبلغ اإلج

 .بأي إسهام إضافي

ورغم تجدد شهية مستثمرين محليين وخارجيين على شراء سندات الدين الدولية المصدرة من 

وزارة المالية، بدليل االنتعاش النسبي ألسعار اإلصدارات كافة هذا األسبوع وانخفاض متوسط الفوائد 

نقطة أساس )مقارنة  850في المائة، وتراجع هوامش المقايضة االئتمانية إلى نحو  10.5حو إلى ن

ة حول كيفي« البنك المركزي»بالسندات األميركية(، ما زالت األسواق تنتظر إشارة جدية من قبل 

عرضها بمقاربته لتلبية طلب الدولة باالكتتاب بهذه السندات، وفي جدوى التسهيالت المقابلة التي بدأ 

مليون  800على المصارف، إذ إن المساهمة في السندات تتطلب التضحية بربح سنوي يزيد على 
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دوالر، في وقت تعاني فيه المصارف من صعوبات جدية في جذب رساميل جديدة وستخضع وشيكاا 

ي ف 10إلى  7من « البنك المركزي»لرفع الضريبة على أرباح توظيفاتها في السندات بالليرة ولدى 

 .في المائة ضريبة على األرباح اإلجمالية 17المائة، فضالا عن دفع 

بناء على المعلومات الحالية، من المرجح أن يتجاوز العجز المتوقَّع »وقالت بعثة صندوق النقد إنه 

وفي إطار مسودة الميزانية، تستهدف الحكومة تقليل  .«بكثير المستوى المستهدف الذي أعلنته السلطات

مليون دوالر( من خالل إصدار سندات خزانة  660خدمة الدين بنحو تريليون ليرة لبنانية )تكاليف 

 .منخفضة الفائدة بالتنسيق مع مصرف لبنان المركزي

شراء السندات الحكومية اللبنانية المقترحة ذات الفائدة المنخفضة سيؤدي إلى »وذكر الصندوق أن 

ال ينبغي فرض أي ضغوط »وأضاف أنه  .«اقيتهتدهور ميزانية المصرف المركزي وتقويض مصد

 .«على البنوك الخاصة لشراء السندات

وتحركت الحكومة اللبنانية، التي تعاني من أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم، في األشهر 

األخيرة لتنفيذ إصالحات طال تأجيلها في مسعى لوضع ماليتها العامة على مسار مستدام وتجنب أزمة. 

التي تُعتبر اختباراا مهماا إلرادة الحكومة في إجراء اإلصالحات، خفض  2019تهدف ميزانية وتس

 .، مثلما أعلنت الحكومة من قبل2018في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في  11.5العجز من 

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سالمة، األسبوع الماضي، إنه يدعم مساعي خفض 

مة الدين، لكن ال يوجد اتفاق حتى اآلن على كيفية تحقيق ذلك، ولن يُفرض أي شيء على تكاليف خد

« به الماليةالعمليات ش»بأن يتراجع عن « البنك المركزي»البنوك التجارية. بينما يوصي صندوق النقد 

قطاع ويُعد ال .وعن مشتريات السندات الحكومية، ليتيح للسوق تحديد العائدات على الدين الحكومي

م أكبر مصدر إنفاق في الدولة اللبنانية، باإلضافة إلى تكاليف خدمة الدين والتحويالت  العام المتضخِّ

في  -إذا نالت استحسان المانحين  -الكبيرة لشركة الكهرباء العامة الخاسرة. ويمكن أن تساعد الميزانية 

لالستثمار « 1سيدر »ي مؤتمر باريس مليار دوالر من التمويل الذي قُدمت تعهدات به ف 11تدفُّق نحو 

واعتبر صندوق النقد أن الميزانية وخطة إصالح قطاع الكهرباء،  .في االقتصاد اللبناني، العام الماضي

 .إلعادة التوازن إلى االقتصاد« الخطوات األولى على طريق طويل»التي أُقّرت في أبريل )نيسان( هي 

 .«ن فرصة لتنفيذ اإلصالحات وتغيير المسارأمامها اآل»وقال إن الحكومة اللبنانية 

في المائة من  4.5وأضاف الصندوق أن الفريق يتوقع أن تكون هناك حاجة لفائض أولي نحو 

الناتج المحلي اإلجمالي لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي على المدى المتوسط إلى الطويل. 

 .تحديد إجراءات مالية دائمة إضافية وتطبيقها ومن أجل تحقيق ذلك، شجع البنك الحكومة على
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وقال إن إجراءات زيادة الدخل ينبغي أن تشمل رفع ضريبة القيمة المضافة ومكافحة التهرب 

وقال الصندوق إنه في حالة تطبيق الحكومة الجاد إلجراءات  .الضريبي وزيادة الرسوم على الوقود

لهيكلية المزمعة، فإن ذلك قد يعزز الثقة ويفرج عن واإلصالحات ا 2020 - 2019التعديل المالي في 

لكنه حذر من أن لبنان ما زال يواجه مخاطر، وأن الفشل في تحقيق األهداف أو  .تمويل المانحين

 .المضي في اإلصالحات قد يقود لتآكل الثقة

في  16.2ة بوقد كشفت البيانات المالية المنجزة للعام الماضي عن ارتفاع في النفقات اإلجمالية بنس

 .في المائة 0.36المائة، مقابل عدم تحقيق أي تقدم مماثل في اإليرادات التي تقلصت بنسبة 

في المائة من إجمالي النفقات،  34.6مليارات دوالر، موازياا نحو  5.6وبذلك بلغ العجز الكلي نحو 

 .قارنة بالعام األسبقفي المائة م 66مليارات دوالر بقفزة نسبتها  6.3بينما العجز اإلجمالي نحو 

وبلغت خدمة الدين العام، بين تسديد مستحقات وتسديد فوائد على سندات قائمة بالليرة وبالدوالر 

الضريبة »بينما بينت البيانات اقتصار الزيادة في اإليرادات على بند  .مليار دوالر 5.4األميركي، نحو 

في المائة، وثمة معلومات  11إلى  10دتها من مليون دوالر نتيجة زيا 240بنحو « على القيمة المضافة

 .في المائة 15عن التوجه لرفعها إلى 

مليون  295في المائة، وتوازي نحو  11كذلك فإن اإليرادات غير الضريبية تراجعت بنسبة تفوق 

 .مليون دوالر 215دوالر، يعود الجزء األكبر منها لتراجع واردات االتصاالت بنحو 

https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%

AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-

%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%81%D8%B4%D9%84-

1295160 

 

 األردن يتجه لفرض قيود على التجارة اإللكترونية - 13
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البيع اإللكتروني نتج عنه سوق مواز إذ يتم استغالل اإلعفاءات لغايات استيراد السلع وبيعها 

 للمواطنين

ال مسؤول أردني لـ"العربي الجديد" إن الحكومة تتجه لفرض قيود على التجارة اإللكترونية ق

والطرود البريدية المستوردة من الخارج، وذلك في إطار تنامي هذا النشاط في السوق المحلي، ما 

 .يؤدي إلى تخفيض إيرادات الرسوم الجمركية للبضائع المستوردة

https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%81%D8%B4%D9%84-1295160
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%81%D8%B4%D9%84-1295160
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%81%D8%B4%D9%84-1295160
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%81%D8%B4%D9%84-1295160
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%81%D8%B4%D9%84-1295160
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اسمه، أن بضائع تورد إلى األردن من خالل الطرود البريدية  وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر

بعد شرائها إلكترونيا على أنها معدات شخصية يتم المتاجرة بها في السوق وبأسعار منافسة للسلع 

 .المثيلة األخرى المستوردة التي تخضع للرسوم والضرائب

وم والجمارك على اعتبار أنها وبين أن السلع الموردة من خالل الطرود البريدية معفاة من الرس

لالستخدام الشخصي لكن يتم المتاجرة بها وطرحها في السوق وكثيرون أصبحوا يمتهنون هذا العمل 

 .وشراء السلع من الخارج بشكل مستمر

وقال رئيس غرفة تجارة إربد شمال األردن، محمد الشوحة لـ"العربي الجديد" إن البيع اإللكتروني 

 .ذ يتم استغالل اإلعفاءات لغايات استيراد السلع وبيعها للمواطنيننتج عنه سوق مواز إ

ويقدر القطاع التجاري حجم البضائع التي دخلت األردن عبر الطرود البريدية العام الماضي 

 .مليون دوالر وسط توقعات بارتفاعها خالل الفترة المقبلة 280بحوالي 

ا النوع من التجارة بما في ذلك السلع ذات وطالب الشوحة الحكومة بالعمل على وضع ضوابط لهذ

 .االستخدام الشخصي

وقالت غرفة تجارة عمان في بيان صحافي سابق إن زيادة استخدام األفراد لبوابة التجارة 

اإللكترونية يشكل خطراا على االقتصاد جراء دخول العديد من البضائع المقلدة والمزيفة التي ال تتطابق 

وأضافت الغرفة أن تلك المنتجات التي يتم تسليمها لألشخاص دون  .س األردنيةمع المواصفات والمقايي

احتساب أي رسوم جمركية أو ضريبة تحت مسمى اإلعفاء الشخصي فتحت الباب أمام العديد من 

الجهات للتالعب او تجنب دفع الرسوم الجمركية والضريبية من خالل قيامها بإدخال بضائعها إلى 

وأشارت الغرفة إلى أن هذه الممارسات تؤدي  .ود بريدية ذات استخدام شخصياألردن على شكل طر

إلى اإلضرار بالتجار ووكالء الماركات العالمية الملتزمين بتطبيق المواصفات والمقاييس والقواعد 

وحذرت وزارة الصناعة والتجارة  .الفنية للسلع المستوردة ويدفعون رسوم الجمارك وضريبة المبيعات

 .ن األردنية المستهلكين من صفحات تروج سلعاا عبر مواقع التواصل االجتماعيوالتموي

 .وبينت أن أصحاب هذه الصفحات عادة ما يستخدمون منازلهم كمقر للبضائع التي يروجون لها

وتعتبر الواليات المتحدة األميركية وتركيا ودول االتحاد األوروبي وجنوب شرق آسيا وتحديداا 

 .تم شراء منتجات وبضائع منها عبر اإلنترنتالصين أكثر دول ي

إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية  2016وكان مجلس الوزراء األردني قرر عام 

والضرائب األخرى وضريبة المبيعات وبدالت الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة 

 .ألطفال واألحذية واأللبسة الشخصيةذات االستخدام الشخصي وهي المواد الغذائية وألعاب ا
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دوالرا وأال تزيد عن خمسة طرود  140واشترط القرار أال تزيد القيمة الجمركية للطرد الواحد عن 

 .دوالرا 280شهرياا وعدم تجاوز القيم الجمركية لمختلف الطرود مجتمعة 

لبيع اإللكتروني وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان سلطان عالن إن الغرفة تؤمن بأن ا

 .جزء من التطور االقتصادي والحاجة الملحة للمواطن بممارسة حقه بالبيع والشراء

وأضاف عالن في تصريحات صحافية أن القطاع التجاري يرى عدم وجود عدالة بين أعمال 

 20التجار المحليين سواء كانوا مستوردين أو بائعين حيث يخضعون لرسوم جمركية تصل لنحو 

ضافة إلى ضرائب تتعلق بالدخل والمبيعات ومراكز االستيراد، وفي المقابل تعفى الطرود ، إ%30و

 .البريدية التي تحظى بواقع استهالكي عال  من أي رسوم

ومن جانبه، قال الناشط في مجال حماية المستهلك سهم العبادي لـ"العربي الجديد" إن التجارة 

بها البضائع تساهم في تخفيف األعباء عن كاهل المواطنين اإللكترونية والطرود البريدية التي تورد 

وأضاف العبادي لـ"العربي الجديد"  .وإن أي إجراءات قد تتخذ يفترض أن تراعي أوضاع المواطنين

أنه من المهم أيضا أن تكون السلع الموردة بالطرود البريدية صالحة لالستخدام واالستهالك ومطابقة 

 .ا إلى أهمية التدقيق على تلك السلع من هذه الناحيةللمواصفات األردنية، مشير

https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%

AF%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B6-

%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-1295233 

 

 !مؤتمر البحرين االقتصادي... السالم من أجل االزدهار أم الفشل؟ - 14

  - 2019حزيران / يونيو  27منشور   إسراء عبيدات 

 جاريد كوشنير 

ت المشاركة العربية على المغرب ومصر واألردن إلى جانب دول الخليج )باستثناء دولة اقتصر

 (الكويت

والتي   اختتمت ما تسمى بـ " ورشة البحرين االقتصادية" وما تعرف "بصفقة القرن األمريكية " 

بمشاركة عربية وأمريكية ورجال أعمال وإعالم  جاءت تحت عنوان "السالم من أجل االزدهار" 

إسرائيليين ، حيث قدمت وعوداا بإقامة وإنشاء مشاريع اقتصادية ضخمة أطلق عليها جاريد كوشنر اسم 

  .فرصة القرن بالنسبة للفلسطينيين

https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-1295233
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-1295233
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-1295233
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-1295233
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-1295233
https://www.albawaba.com/ar/author/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-1281207
https://www.albawaba.com/ar/author/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-1281207
https://www.albawaba.com/ar/author/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-1281207
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واقتصرت المشاركة العربية على المغرب ومصر واألردن إلى جانب دول الخليج )باستثناء دولة 

ب عنهم إلعطاء انطباع بأن فحوى المؤتمر الكويت( وأرسل غالبية المشاركين وزراء مالية و نوا

  . اقتصادي بالدرجة األولى وليس سياسي يهدف لتصفية القضية الفلسطينية

وفي خطة جاريد كوشنير فقد قدم خالل ورشة االفتتاح أهد اف للسنوات العشر المقبلة اختصرها 

  : بـ

  مضاعفة الناتج المحلي الفلسطيني ألكثر من نصفين .1

  %10نسبة البطالة إلى ما دون  للفلسطينيين وتقليصكثر من مليون فرصة عمل توفير أ .2

  %50تخفيض مستوى الفقر بـ  .3

ا  ومن أهداف   :عن طريق” تفعيل المقدرة االقتصادية“الخطة أيضا

 إعادة بناء البنية التحتية األساسية بشكل جيد .1

  يارات دوالرمل 5العمل على إنشاء ممر بين الضفة الغربية وغزة بكلفة   .2

  إعادة تأهيل القطاع الخاص لتحقيق النمو .3

 تعزيز التنمية والتكامل في المنطقة .4

توفير أفضل أجواء العمل وبناء المؤسسات  وتقوم الخطة أيضا على تطوير اإلدارة من خالل 

 .وتحسين أداء المؤسسات الحكومية

لسطيني من خالل تطوير التعليم ومن األهداف التي سلط عليها المؤتم: زيادة قدرات الشعب الف 

 .والعمالة واالستثمار في الرعاية الصحية وتحسين المستوى المعيشي

ا عرض بيانات تقارن الدين الحكومي لفلسطين و الناتج المحلي اإلجمالي  وتم خالل المؤتمر أيضا

ناتج ، و ال2018عام   %39.2للفرد مع مؤشرات دول أخرى في المنطقة. حيث بلغت نسبة الدين 

 .2017دوالرا في عام  2926المحلي اإلجمالي للفرد 

وتتضمن المبادرة األمريكية للتنمية في المنطقة تشكيل صندوق استثماري سيحدد المشاريع التنموية 

  .ذات األولوية وينفذها بفعالية وشفافية

كل مليار دوالر لالستثمار موزعة بالش 50بموجب الخطة األمريكية المعروضة تم تخصيص 

والضفة الغربية وقطاع غزة من أجل مشاريع بنى تحتية  ملياراا لألراضي الفلسطينية  28التالي: 

 6مليار دوالر و  9مليار دوالر ومصر  7.5وسياحية إضافة إلى تعليمية، وتم منح األردن  وزراعية 

  .مليارات دوالر للبنان
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ومن الجدير بالذكر فقد صرحت وكذلك وعدت سلطنة ُعمان بافتتاح سفارة لها في فلسطين. 

بوعود بعد زيارة نتنياهو الى مسقط بافتتاح خط حديدي من تل أبيب إلى األردن، السعودية،  عمان 

  .اإلمارات، قطر، عمان

ا سيتم تنفيذها على الشكل التالي:  179وتم طرح  مشروعا في الضفة الغربية  147مشروعا أيضا

  .مشاريع في لبنان 5في مصر، و 12في األردن و 15وغزة و

ا تحديث خطوط الكهرباء بين مصر وغزة وإصالحها   بهدف زيادة  ومن ضمن الخطة أيضا

مليون دوالر لتطوير صناعة السياحة الفلسطينية لتصبح وجهة  950 إمدادات الكهرباء. وتخصيص 

ر تطويموانئ ومناطق تجارية قرب قناة السويس، و  سياحية عالمية ناجحة. وكذلك سيتم توسعة 

  .المنشآت السياحية في سيناء القريبة من البحر األحمر

  :وبين الجانب األمريكي أن تمويل صفقة القرن سيكون على النحو التالي

مليار دوالر ويأمل الجانب األمريكي أن تكون دول الخليج بين  15ستتلقى الصفقة منح بقيمة  .1

  أكبر المانحين

 مليار دوالر قروض مدعومة 25 .2

  مليار من رأس المال الخاص 11 .3

من قبل مجلس محافظين يحدد المخصصات بناءا على المشروعات  سيتم إدارة هذه األموال 

 التي ستدعم اقتصادات األراضي المقترحة بعد أن يتم تأسيس صندوق استثماري تودع به المبالغ 

 .ية متعدد الجنسياتالفلسطينية والدول الثالث )مصر واألردن ولبنان( ويديره بنك تنم

القى المؤتمر ومخرجاته رفض ومقاطعة فلسطينية على أساس أنه تصفية للحقوق الفلسطينية ولم 

  .يتحدث عن حل الدولتين

في حين رحبت اإلمارات والسعودية أيضاا بهذه الورشة، حيث قال وزير المالية السعودي محمد 

المملكة تؤيد أي خطة اقتصادية تحقق االزدهار أن  الجدعان األربعاء خالل أحد اجتماعات الورشة 

  .للفلسطينيين

وقال وزير الدولة اإلماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير أنه من الضرورة إعطاء فرصة 

  .لهذه المبادرة

ومن أهم التصريحات في المؤتمر أيضا ما قالته رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين الغارد، 

 %31محور النمو في الضفة الغربية وقطاع غزة. حيث تبلغ نسبة البطالة في فلسطين  إن الوظائف هي

 .في قطاع غزة %44في الضفة الغربية، و %18ألفاا، موزعين على  450بعدد عاطلين من العمل يبلغ 
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 .ومع نهاية المؤتمر "االقتصادي" الذي القى انتقادات وهجوم حاد من الكثير، ما لنا إالّ أن نتساءل.

  ما هي التداعيات السياسية لهذا المؤتمر؟

https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%

B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%9F-1293759 

 

 االقتصاد المصري نحو التحسن مع بداية خفض الفائدة - 15

  - 2019حزيران / يونيو  24 

 20 - 19في السنة المالية  17.43يصل سعر صرف الجنيه المصري للدوالر األميركي إلى 

 21 - 20في  18.25و

 خفض سعر الفائدة سيترتب عليه نمو مستدام

في مصر بدعم من نمو المؤشرات المالية المتنوعة، لكن ما زالت القطاعات يتحسن االقتصاد الكلي 

 .االقتصادية لم تذوق هذا التعافي

وتوقعت أمس شركة إتش سي لألوراق المالية واالستثمار، أن هذا الوضع يرجع إلى اتباع ثبات 

سن االقتصاد انعكاس تح سياسة التشديد النقدي )رفع الفائدة(، متوقعة أن التيسير النقدي مفتاح لبداية

 .الكلي على القطاعات االقتصادية

لبحثي ، في التقرير ا«إتش سي»وقالت سارة سعادة، محللة االقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة 

على نسخة منه، إن خفض سعر « الشرق األوسط»الذي صدر أمس عن االقتصاد المصري، وحصلت 

ان اإلنفاق العام المحرك األساسي للنمو في الناتج المحلي الفائدة سيترتب عليه نمو مستدام، حيث ك

في المائة في السنة  4.2من  18 - 17في المائة في السنة المالية  5.3اإلجمالي، فقد حقق النمو نسبة 

في المائة بالقيم  15في المائة وانخفاض االستثمارات الخاصة لـ 62السابقة، مع نمو االستثمار العام لـ

 .الحقيقية

نعتقد أن استئناف سياسة التيسير النقدي سوف تكون محفزا لنمو االستثمارات »أضافت سعادة: و

د أن نعتق»عالوة على ذلك: «. الخاصة، والتي بدورها ستعزز نموا مستداما في إجمالي الناتج المحلي

على الثقة  وتنمو بناءا  20 - 19االستثمارات المباشرة األجنبية سوف تعكس مسارها في السنة المالية 

المتزايدة في االقتصاد المصري، وبدعم كل من تحسن أساسيات وضعنا الخارجي القوي، ورفع 

https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%9F-1293759
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%9F-1293759
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%9F-1293759
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%9F-1293759
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%9F-1293759
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%9F-1293759
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مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يهدأ التضخم في أعقاب تدابير «. التصنيف االئتماني واالستقرار المحلي

 .ضبط األوضاع المالية

في المائة في السنة المالية الحالية  5.5 وتوقعت إتش سي أن يحقق االقتصاد المصري نموا بنسبة

 .2021 - 2020في المائة في السنة المالية  6.3في المائة في السنة المالية المقبلة، ليصل إلى  5.9و

سوف يضع التزام الحكومة الحكيم بجهود الضبط »وعلى صعيد السياسة المالية، قال التقرير: 

 .«حقق فائضا أساسيا مستقراالمالي، عجز الموازنة في اتجاه تنازلي وي

في المائة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية الحالية  8.0متوقعا انخفاض عجز الموازنة إلى 

 21 - 20في المائة في السنة المالية  6.5، وإلى 20 - 19في المائة السنة المالية  7.2، وإلى 19 - 18

 .18 - 17اتج المحلي في في المائة من إجمالي الن 9.7وذلك مقارنة بـ

، الوصول إلى استرداد التكلفة 20 - 19وأشار التقرير إلى هدف الحكومة خالل السنة المالية 

قدر ارتفاع أسعار ن»الكاملة للمنتجات البترولية )باستثناء البيوتان(، وبالتالي سترفع معظم دعم الطاقة. 

، 2019من يونيو )حزيران( إلى يوليو )تموز(  في المائة في الفترة 30 - 15البنزين والديزل بنسبة 

 .«18 - 17في المائة في السنة المالية  51 - 35مقارنة بمتوسط زيادة األسعار 

 12.4. و19- 18في المائة في السنة المالية  14.2ومن هنا، توقع التقرير أن يبلغ متوسط التضخم 

 .22 - 21في المائة في السنة المالية  8.4. و21 - 20في المائة في  10.3، و20 - 19في المائة في 

ولذلك، توقعت سارة سعادة أن يستأنف البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة في الربع 

نقطة  200) 2019نقطة أساس على مدار العامين  500. بإجمالي ال يقل عن 2019الرابع من العام 

 .2011سعر الفائدة ما قبل ثورة نقطة أساس(، مقتربا بذلك من معدالت  300) 2020أساس( و

 (Carry Trade)وتعتقد سعادة أن ارتفاع سعر الجنيه المصري األخير يرجع إلى تدفقات الـ

التدفقات المستفيدة من الفوارق في السعر(، ولكنها توقعت استقرار سعر العملة لفترة من الوقت، قبل )

أرباح  سيؤدي لحركة جني»ير المتوقع، والذي أن يعكس المسار بنهاية العام، حيث استئناف دورة التيس

أن يصل سعر صرف الجنيه المصري »بناءا عليه، توقعت سعادة  .«من قبل المستثمرين األجانب

 .«21 - 20في  18.25و 20 - 19في السنة المالية  17.43للدوالر األميركي إلى 

https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%

AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B9-

%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D8%B6-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-1292995 

 

https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-1292995
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-1292995
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-1292995
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-1292995
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-1292995
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 االقتصاد السوري: -رابعاا 

 ..في مطبخ احترافي..قطع التصدير على نار هادئة” قرار إستراتيجي“  - 16

 

 ”تيازوطني بام” بدأ الضجيج حول قرار لم يصدر بعد..هو استحقاق قديم وواجب يرتقي إلى درجة 

 2016..لكن ال بد أن يكون بمضامين جديدة وبآليات غير تقليدية كتلك التي استوجبت يوماا ما في العام 

 .إلغائه و إيقاف العمل بع ألنه كان يضر أكثر بكثير مما ينفع

قوق ح” جيوب مواطني هذا البلد” إنه تعهّد إعادة قطع التصدير إلى الخزائن الرسميّة..فللخزينة 

سيطة من الدسم الذي يتوالى من أول حلقة إنتاج حتى خروجه إلى جهات الدنيا في نسبة ولو ب

األربع..يتوالى على شكل جرعات دعم سخيّة لكافّة أشكال وقطاعات اإلنتاج السيما الصناعي 

والزراعي، لكن يبدو أننا اليوم أمام مسألة بالغة الحساسية، تصادفنا على شكل سؤال ينتظر اإلجابة 

دون أن يكون هناك منعكس سلبي ال على المصّدر ” أفضالها“يد للدولة جزء من حقوقها و وهو: كيف نع

 الوطني الجاّد وال على الليرة وسوق القطع األجنبي؟؟

عن اجتماع   –مع عّدة لجان أخرى  –في الواقع هو سؤال صعب..استوجب تشكيل لجنة انبثقت 

ر الفائت، مهمة هذه اللجنة دراسة الجدوى ترأسه رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس الشه

الحقيقيّة إلعادة قطع التصدير، واآلليات الناجعة التي تضمن أن تكون اإلعادة حقيقيّة وليست وهميّة 

تبقى أموال الصادرات في الخارج وما يُعاد في سياق تعهد اإلعادة هو ” كما كان يحصل في السابق 

رتدت وانقلبت حسنات القرار إلى ضغط وعبء هائل على أي ا” دوالر مسحوب من السوق السوداء

 !!الليرة وبالتالي كل مواطن ؟

تعكف اللجنة حالياا على الدراسة الدؤوبة، وتطلب بيانات و آراء واستشارات من مديرية الجمارك 

ووزارة المالية ووزارة االقتصاد ومصرف سورية المركزي..وبعدها سيكون القرار سلباا أو إيجاباا، 

 .تى ولو تأّخر الحسم قليالا ألننا بالفعل أمام قضيّة إستراتيجية يجب أن يكون القرار بشأنها صائبح

بالفعل يجب الخروج بآليّة مختلفة هذه المّرة..تضمن تماماا أاّل تكون إعادة القطع الناتج عن التصدير 

ذي حفّز إصدار قرارات على حساب موجودات السوق المحليّة من العمالت األجنبيّة ..وهو السبب ال

متعاقبة تتناوب بين فرض تعهد إعادة القطع أو إلغائة..فالحكاية قديمة تعود إلى تسعينيات القرن 

 .الماضي
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وقد بات من الملّح والضروري أن نجد طريقة تضمن العودة الحقيقيّة لقطع التصدير..قد تكون 

من ذات البلدان التي جرى ” لخارج إحدى هذه الطرق االستفادة منه في تمويل المستوردات من ا

عندها يتحقق االنعكاس اإليجابي الفعلي على الليرة واالقتصاد السوريين..أي إعفاء ”..التصدير إليها

المصرف المركزي من عبء تمويل المستوردات أوالا..وثانياا تخفيف الضغط على السوق السوداء 

لسلع غير الممولة من المصرف المركزي، واألهم إعفاء وبالتالي الليرة، لتأمين القطع الالزم الستيراد ا

البلد عموماا من آثار السعي لتأمين تمويل لتعهدات إعادة القطع من السوق الداخليّة..وهذا ربما كان 

 .2016السبب الذي أدى إللغاء التعهد في العام 

 ”المستعجلة التي تعيد إّما أن ننجح في هذه المهّمة أو لنعفي أنفسنا وليرتنا من مغبة القرارات 

 .”تفسير الماء بعد الجهد بالماء

ننتظر النتائج وبتنا على يقين من أن اللجنة سوف تصل إلى خيارات في االتجاه الصحيح، تخدم 

 .الليرة واالقتصاد وبالتالي المواطن السوري، وليس حفنة قليلة من المستفيدين

http://syrianexpert.net/?p=40028 

 

 ..الدوالر يغيّر مالمح حزام الفقر الشرقي«..وول ستريت سوريا»إنها  - 17

 االخبار :المصدر  

انعكست سنوات الحرب الماضية على مدينة القامشلي، ُكبرى مدن محافظة الحسكة، عبر تغيرات 

. وتتكون المدينة الحدودية مع تركيا والقريبة من بنيوية تتمايز عما جرى في غيرها من المدن السورية

العراق من تركيبة إثنية متنوعة، وهي تَُعّد مركز نشاط سياسي رئيسي لعدد من األحزاب الكردية. 

وبعدما كان اقتصاد المنطقة يعتمد على القطاع الزراعي، فضالا عن اإلنتاج النفطي، توّسع دور سوق 

ماضية، فخالل األعوام ال«. وول ستريت سوريا»ق تعبير البعض إلى الصرافة في المدينة لتتحّول وف

ارتفع عدد مكاتب الصرافة وحجم المبالغ المتداولة يومياا، وبات التعامل اليومي بالدوالر األميركي بدالا 

 .من الليرة السورية حاضراا بقّوة

معظمها خالل  مكتب افتتح 200، أن هناك أكثر من «األخبار»توضح مصادر، في حديث إلى 

ها التي تمارس نشاط« المكاتب المتنقلة»األزمة، وتتركز مواقعها في سوق الصاغة، إلى جانب بعض 

المسؤولة عن منح « اإلدارة الذاتية»داخل المخيمات التابعة لمنظمات األمم المتحدة، وتشرف عليها 

سنوات الحرب؛ وينجز عملها  أحدث إبداعات تجار المدينة خالل« المكاتب المتنقلة»االمتياز. وتعد 

http://syrianexpert.net/?p=40028
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عبر تكليف عشرات )وربما مئات( األشخاص بإنجاز مبادالت الصرافة عبر التنقل من دون وجود 

مكاتب تحتويهم. وينتشر هؤالء بالقرب من مكاتب الصرافة ليعرضوا خدماتهم على الزبائن أثناء 

بسعر يختلف بليرة أو عبر عرض التصريف « الزبائن»خروجهم أو دخولهم؛ ويراهنون على كسب 

 .نصف ليرة عن الموجود في المكاتب

 السوق الرائجة للسيارات المهّربة من تركيا والعراق تجري معامالتها حصراا بالدوالر

فرضت ارتفاعاا في حجم التعامل بالدوالر، إذ تجري « المستجدة»طبيعة النشاطات االقتصادية 

اليومية بالعملة األميركية. تضيف المصادر أنه يخرج من جميع معامالت البيع والشراء للنفط والوقود 

الحسكة يومياا أكثر من ألف شحنة نفط أو وقود لمصلحة جهات عدة، بينها شحنات نحو الداخل السوري. 

باإلضافة إلى ذلك، هناك سوق رائجة للسيارات الحديثة المهّربة من تركيا والعراق، تجري معامالتها 

التي تفرض رسوماا على كل عملية تسجيل سيارة « اإلدارة الذاتية»رعاية حصراا بالدوالر، وتحت 

دوالر. ويُستخدم الدوالر أيضاا في بيع منتجات كثيرة مثل بعض المحاصيل الزراعية  1200تقدر بنحو 

لتجار من إقليم شمال العراق، أو السلع القادمة من إيران عبر األراضي العراقية، فضالا عن األبقار 

حتى العام الماضي، ومن  2012ام. يضاف إلى ذلك خدمة اإلنترنت )من تركيا( بالدوالر، منذ واألغن

شمال العراق في ما بعد. وبات شائعاا في المدينة الحدودية بيع العقارات الفاخرة بالدوالر أيضاا. ومن 

قرت في لتي استأسباب وفرة الدوالر في المحافظة، االنتشار الكثيف لنشاط المنظمات غير الحكومية ا

، خاصة في عامودا والمالكية والدرباسية، حيث يعمل آالف الموظفين «اإلدارة الذاتية»مناطق سيطرة 

 .الذين يقبضون رواتبهم جميعاا بهذه العملة

هذا الواقع أثار مخاوف كثيرة على مستقبل المنطقة التي أصبحت ترتبط اقتصادياا بالسوق التركية 

اخل السوري، بما في ذلك من مخاطر الحقة على وحدة البالد، في ظل انتشار والعراقية أكثر من الد

قوات دولية على نحو غير شرعي. وعزز ذلك انزياح النشاط االقتصادي في القامشلي من اقتصاد 

إنتاجي إلى ريعي، ألسباب بعضها قديم وأخرى أنتجتها األزمة. إذ ساعد تهتك البنى التحتية وغياب 

نع، رغم توافر المواد الخام الرخيصة، وسوى ذلك من أسباب، على تراكم جيش من المعامل والمصا

العاطلين من العمل. كذلك إن افتقار الجزيرة السورية إلى شبكات ري حقيقية، على رغم وجود نهري 

 .دجلة والفرات ومئات الُمسل المائية وخصوبة األراضي الزراعية، فاقم ضعف القطاع الزراعي

http://syrianexpert.net/?p=40023 
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في غرفة العناية الفائقة.. و أرقام مابعد الحرب تعلن تعاف  ” األمن الغذائي السوري” قطاع  - 18

 متسارع

 المصدر : تشرين  

اضي الزراعية المحررة أن مساحة األر  بيّن مدير التخطيط في وزارة الزراعة المهندس هيثم حيدر

( آالف هكتار منها بمختلف المحاصيل الشتوية من قمح 506( ألف هكتار تمت زراعة )824بلغت)

وشعير وبقوليات وخضر شتوية وبطاطا ربيعية ونباتات طبية وعطرية، في حين تمت زراعة 

راا إلى س، مشي( هكتاراا بمختلف أنواع الخضر الصيفية ومحاصيل التبغ والقطن وعباد الشم14013)

أهمية اإلجراءات الحكومية المتخذة لزيادة وتيرة عودة الفالحين إلى أراضيهم وتأمين مستلزمات 

اإلنتاج من بذار وأسمدة وإعادة تأهيل شبكات الطرق العامة والزراعية وتسهيل عملية نقل مستلزمات 

تسهيل تقديم القروض اإلنتاج وضمان تسويق إنتاجهم وتأهيل شبكات وأقنية الري المتضررة و

 .للمزارعين، واإلسراع في عمليات تأهيل البنى التحتية من ماء وكهرباء

 متكاملة

وشكل تحقيق األمن الغذائي التحدي األكبر الذي فرضته الحرب خالل السنوات الماضية نتيجة تراجع 

ية، بيعية والمائاإلنتاج الزراعي والعقوبات االقتصادية المفروضة على سورية وتدهور الموارد الط

فكان ال بدَّ من إطالق خطة متكاملة لتعزيز منظومة الزراعة تتمحور حول تحقيق األمن المائي وإعادة 

مليار  1.2سنوات  وتخصيص  8إطالق المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث بعد توقفه أكثر من 

وتأمين  في تطبيق تقنيات الري الحديثليرة قابلة للزيادة لتقديم القروض الالزمة للفالحين الراغبين 

مستلزمات اإلنتاج بالنوعية الجيدة واألسعار المناسبة ودعم قطاع الثروة الحيوانية والتوسع بمشاريع 

دعم األسر الريفية لضمان استقرارها مع التركيز على دعم المشاريع الصغيرة المولدة للدخل الخاصة 

 .بالنساء الريفيات

 صوابية

ألف أسرة زراعية إلى األرياف المحررة منذ اللحظات  260همة في هذا المجال عودة والخطوة الم

األولى إلعالن قواتنا المسلحة تحرير مناطق جديدة من اإلرهاب سارعت الدولة إلى الوفاء باستحقاقها 

 نقاضلجهة تأمين عودة األهالي إلى هذه المناطق من خالل إعادة تأهيل البنى التحتية فيها وإزالة األ

وفتح المدارس والمخابز والمستوصفات وكل المرافق الخدمية المهمة، وتوفير كل ما من شأنه إعادة 

/ ماليين مواطن 4الحياة إلى هذه المناطق التي عانت اإلرهاب سنوات طويلة ، وهو ما أسفر عن عودة /



  M E A K-Weekly Economic Reportاالقتصادي األسبوعي                                                               التقريرم ع ك 

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

41 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                                                                            سورية  12341دمشق ص ب 

الموارد المحلية  إلى مدنهم وقراهم، ما يؤكد من جديد  صوابية رؤية الحكومة في ضرورة تنشيط

 .واستثمارها بالشكل األمثل بعد تأمين البيئة المناسبة لذلك

ألف هكتار محرر بالقمح،  200وهنا ال يمكن تجاهل خطوة مهمة جداا تتركز في زراعة أكثر من 

ولم تمنع الحرب الدولة من االستمرار في سياسة دعم المحاصيل االستراتيجية وفي مقدمتها القمح ما 

/ مليار ليرة لدفع  400كتفاء الذاتي من خالل رفع سعر استالمه من الفالحين ورصد مبلغ /يضمن اال

ساعة، والقيام بكل ما من شأنه استجرار كامل  24مستحقاتهم بشكل فوري وكحد أقصى في غضون 

محصول القمح والحبوب وتأمينه من البيادر إلى الصوامع ووضع خطة احترازية لمواجهة الحرائق 

ملة والسيطرة عليها، بعد توقعات بإنتاج مليون ونصف المليون طن من القمح لهذا الموسم نتيجة المحت

ازدياد المساحات المزروعة بالقمح والشعير مقارنة بالموسم السابق وعودة الفالحين إلى مناطقهم 

طة وخ %75وظروف األمن واالستقرار، إذ وصلت نسبة تنفيذ خطة زراعة القمح هذا الموسم إلى 

 .%97زراعة الشعير إلى 

 تفاؤل

أيضاا مدير التخطيط في وزارة الزراعة أوضح أنه تمت زراعة القسم األكبر من األراضي المحررة 

من إجمالي المساحة المحررة،  %25( هكتاراا وبنسبة تنفيذ 202393بمحصول القمح بمساحة بلغت )

/هكتاراا 68284/هكتاراا، و/66027ا / إذ بلغت مساحة األراضي المحررة المزروعة بالقمح في درع

/ هكتار في 10000/ هكتاراا في حمص، و/12659/هكتاراا في دير الزور، و/13466في حلب و/

/هكتاراا في القنيطرة، 6552/هكتار في الرقة و/8000/ هكتاراا في الغاب، و/9729حماة، و/

/ هكتاراا محرراا بالشعير 24423/هكتاراا في ريف دمشق. ولفت حيدر إلى أنه تمت زراعة /6839و/

/ 139675/ هكتار في حماة و /23900/ألف هكتار في محافظة إدلب و/150في محافظة درعا و/

هكتاراا في حلب، مبدياا تفاؤالا كبيراا بالموسم الزراعي لهذا العام في المناطق المحررة الذي سيشهد 

 .مزيد من الزراعات االستراتيجية المهمةتحسناا أكبر مع توسيع الخطة الزراعية المعتمدة لتشمل ال

 تسهيالت

وعن اإلجراءات المتخذة لتأمين عودة المزارعين إلى أراضيهم، أوضح حيدر أنه تمت إعادة تأهيل 

وتفعيل العمل في عدد من الدوائر والشعب الزراعية في المناطق المحررة لتقديم التسهيالت الالزمة 

ل الزراعي للفالحين الذين لم يتمكنوا من تأمين وثائق الملكية لتسهي العتماد الكشف الحسي لمنح التنظيم

حصولهم على مستلزمات اإلنتاج والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل دخولها والقيام بأعمال التحري 

الميداني للكشف عن مدى انتشار اآلفات الزراعية وتأمين مواد المكافحة الالزمة والتعاون مع الجهات 



  M E A K-Weekly Economic Reportاالقتصادي األسبوعي                                                               التقريرم ع ك 

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

42 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                                                                            سورية  12341دمشق ص ب 

لتحديد األراضي المتوقع وجود األلغام فيها إلزالتها، إضافة إلى إعطاء األولوية للمناطق حيث  المعنية

تم توزيع العديد من المنح اإلنتاجية حسب احتياجات كل منطقة وخصوصيتها شملت: )حزم بذار 

لقاحات  محاصيل وخضر ــــ شبكات ري بالتنقيط ـــ أسمدة ـــ أغنام ــــ دجاج بياض ـــ أعالف ــــ

ـ خاليا نحل )ومع تخصيص القطاع الزراعي لهذا الموسم بـ / / ألف ليتر مازوت 850وأدوية بيطرية ـــ

يومياا خارج خطة التوزيع، أشار حيدر إلى التنسيق المستمر مع وزارة النفط والثروة المعدنية 

ت إلجراء عمليات والمحافظين لتأمين مخصصات القطاع الزراعي في المناطق المحررة من المحروقا

الخدمة الزراعية للجرارات والسيارات الزراعية واآلبار الزراعية، الفتاا إلى أّن السعي مستمر 

لتعويض المزارعين المتضررين عن الخسائر التي لحقت بمنشآتهم الزراعية ضمن اإلمكانيات المتاحة 

 .بما يساعدهم على إعادة استثمار أراضيهم وإحياء زراعاتهم

 خاصاهتمام 

االهتمام بالثروة الحيوانية في البادية المحررة اليقل أهمية عن الجانب الزراعي، فقد حظي قطاع 

الثروة الحيوانية، كما القطاع الزراعي باهتمام خاص لدوره الكبير في تحقيق األمن الغذائي واالعتماد 

ل وترميم محطات على الذات وتأمين فرص عمل، حيث تم العمل خالل الفترة الماضية على تأهي

ومنشآت تربية األبقار والدواجن وخاصة في المناطق المحررة من اإلرهاب وتجاوزت األضرار التي 

لحقت بها والتوسع في توفير الخدمات وتحسين جودتها اعتماداا على الدعم الحكومي وتطوير 

دة اتخاذها لتشجيع عو التشريعات بما يخدم واقع الثروة الحيوانية. وأشار حيدر إلى جملة إجراءات تم

المربين إلى مناطق التربية المحررة في البادية السورية يأتي في مقدمتها تقديم المساعدة للمربين لتسهيل 

تنقل أغنامهم إلى مناطق الرعي وتمكينهم من استفادة أغنامهم من مراعي البادية بما يساهم في الحفاظ 

/ بئراا موزعة في معظم مناطق البادية المحاذية 32ل /على هذه الثروة وزيادة أعدادها، وإعادة تأهي

لمعظم المحافظات السورية، إضافة إلى إعادة تأهيل إنتاج مشاتل الغراس الرعوية في محافظات 

( هكتاراا في بادية ريف دمشق وحمص، 290)السويداء ـــ ريف دمشق ـــ حمص ـــ حماة( وزراعة )

لرعوية ونثرها في مناطق البادية في محافظات )حمص ــ ( ألف غرسة رعوية وجمع البذور ا190و)

 .(ريف دمشق ــــ دير الزور

وتالياا أصبح هناك منظومة إنتاج  خاصة باتت معالمها واضحةٌ للقاصي قبل الداني لسد الثغرات 

التي أصابت كل القطاعات اإلنتاجية طوال سنوات الحرب عامة والقطاع الزراعي خاصة، التي من 

نالت الدعم الكافي المساهمة في تحقيق األمن الغذائي وتعزيز مساهمة الزراعة في التنمية  شأنها أن
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االقتصادية واالجتماعية وتعزيز اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية للعودة من جديد  وبقوة إلى مرحلة 

 .االكتفاء الذاتي

http://syrianexpert.net/?p=40004 

 

ر مصاد“في الحرب الجديدة مع الفاسدين في إدارات ” البروليتاريا السورية” هل تنتصر  - 19

 ؟؟”الرزق

 :الخبير السوري –ناظم عيد  

بين الخسارة والتخسير أو الفشل واإلفشال، مسافة هائلة و تباين في الدالالت يوازي تماماا الفرق 

قتل العمد، ففي النتيجة األولى تُطوى الملفات، أما في الثانية فنكون أمام ملفات بين الموت قضاءا وال

 . جديدة وبداية لحكاية طويلة تعتريها تحقيقات و أحكام

هي مقاربة وجدناها األنسب للولوج إلى أخطر الملفات االقتصادية المصيريّة في قوام االقتصاد 

ن اإلشكالي في الواقع، الذي استغرق منّا الكثير والكثير وهو العنوا” القطاع العام“السوري عنوانها 

إلنقاذه، لكننا منينا بالفشل الذريع في محاوالتنا التي بدأت منذ تسعينيّات ” هرش الرؤوس“من التفكير و 

القرن الماضي، ودخول االستثمار الخاص إلى مساحات كانت محظورة علية ومحصورة كملعب رحب 

كان  1991الصادر في العام  10فقانون االستثمار رقم   لعام السوري،لدحرجات شركات القطاع ا

التي أيقظتنا على حالة تشبه النحر أو االنتحار لشركات قطاع طالما كان بال منافس ، أفرط ” الصفعة“

 !!بال وال حتى ورقة توت تسترها؟؟” عوراته“في ترك 

اا لكل من شاء الفرجة والمتابعة في دعوة عامة إاّل أن المسألة بعد ذلك اتخذت بُعداا تراجيدياا مشهود

غير مباشرة..فبدالا من تشخيص الوجع واأللم، ومن ثم إقرار جرعات العالج اإلسعافي أو 

الجراحي..ومع بداية تدفق شركات االنفتاح، على إيقاع الهرولة نحو تطبيقات اقتصاد السوق 

المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث، ثمة من  االجتماعي، التي تّم إقرارها في الورقة المنبثقة عن

اختار اإلمعان في دّس جرعات الوهن في أوصال هذا القطاع، بما أن وصفات إحالل البدائل كانت 

جاهزة وبعضها معلّب قادم من وراء الحدود، لم يحرص موردوها أبداا على إخفاء بصمات صندوق 

ل تى لم يكترثوا لالنتقادات التي كانت تستهدفهم في وسائالنقد والبنك الدوليين على مواراتها أبداا، وح

اإلعالم الوطنيّة ودراسات خبراء رفعوا أصواتهم منذرين محذرين، لكنها ضاعت كلها في دهاليز 

الضاغط حينها في رئاسة مجلس الوزراء..لندخل الحرب مع اإلرهاب ” الفريق الليبرالي“مكاتب 

http://syrianexpert.net/?p=40004
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رصاصة الرحمة، لتنتهي حقبة اكتفاء وملكيّة سخيّة المخرجات  بقطاع عام واهن ينتظر من يطلق عليه

 .تماهت مع نفحات اإلشتراكية المناهضة للرأسمالية قوالا وفعالا أي نظريات و أفعال

في أحلك الظروف و أخطرها كانت أجراس اإلنذار كفيلة بأن توقظنا على حتميّة استدراك قطاع 

فقراء، معامل إنتاج األمن الغذائي السوري، مظاّلت األمان قطاع ال” استحق يوماا ما ألف لقب ولقب 

 .”الخ…االجتماعي، مالذ البروليتاريا السورية، مصدر أرزاق عموم السوريين، مقومات الصمود

وكم كانت المهّمة صعبة..ألن الغايات المبيّتة لإلجهاز على القطاع، وتيار المصالح و أصحاب 

 .من العديد الكبير من منتظري ومترقبي عودة انتعاشه -ى األقلعّدة ا عل –المنفعة، كانوا أقوى 

ي أ –في كواليس وخفايا االقتصاد حالياا يبدو أن هناك ما أملى الحديث المباشر وبال مقّدمات 

س أسماهم رئي”..المحركات الدافعة للقطاع العام“حول حقيقة ما يجري داخل  –بصراحة تشي بخطورة 

..والعبارة أطلقها من المقصورة المركزية لوزارة الصناعة في ” ي التغييرمقاوم” مجلس الوزراء بـ 

اجتماع خاص..وكان فيها من اإلشارات الكثير الذي يشي بحزمة تغييرات واسعة..وقد كان هناك إشارة 

مباشرة لشركة زيوت حلب التي وصفها المهندس خميس بأنها معطّلة بفعل فاعل و أن إنتاجها من 

 !!مكن أن يزيد عن احتياجات سورية كاملةا ؟؟الزيوت هائل ي

 إشارة رئيس مجلس الوزراء أعقبها فوراا قرار لوزير الصناعة

يقضي بإنهاء تكليف المهندس هيثم محمد حسيب عاصي بوظيفة مدير عام الشركة الصناعية 

 .السورية للزيوت النباتية بحلب

ت ة في المفاصل اإلدارية المتقدمة لمؤسساالحديث واإلجراء يفتح الباب على احتماالت تغيير واسع

أي في موقع مدير عام ورئيس مجلس إدارة، فعند هاتين   وشركات القطاع العام ال سيما الصناعي منه،

 .الحلقتين تقع وتتركز المسؤوليّات..وقرار السير باتجاه الموت الرحيم للقطاع

نا رساا بالغ التكلفة لنفهم ونتفهّم أن نسقالواقع أن المحنة واألزمة التي تسببت بها الحرب، كانت د

اإلنتاجي والذهني ما زال يتمحور حول القطاع العام، كخيار إنتاج وتشغيل و ضمانة أمن غذائي..لكن 

وهدر دماءهم  ”هذا ال يعفينا من مسؤوليّة تشذيب وتنقية بيئة عمل القطاع، وتنقيته وتنظيفه من الفاسدين 

حاجة إعادة صياغة التشريعات الناظمة لعملة، وتغيير طريقة اختيار ..المسألة ب” كما هدروا دمه

اإلدارات المسؤولة عن إعادة إحيائه، والعمل بعقليّة وذهنيّة القطاع الخاص، والتحرر من نزق األجهزة 

متحجرين فكرياا يفضلون أال يعمل المدير كي ال يخطئ..فمن ” موظفين“الرقابية و لغبصات مفتشين 

ق وف” مرتكب“حزمة القوانين واألنظمة التي تحكم أداء القطاع حالياا، ال بد سيكون يعمل في ظل 

 .الطريقة التي تعمل بموجبها األجهزة الرقابية حالياا 
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 ”أمامنا فرصة ثمينة اآلن إلعادة إحياء هذا القطاع..فهو صاحب الموجودات الثابتة العمالقة..إنه 

قد ” المشّوهة  فلنوقظه..ولنبرهن أن حقبة الليبرالية” اعلينالرجل الثري الذي غطّ في غيبوبة بفعل ف

مضت وانقضت، و أن الحرب علمتنا أاّل نمزق المظالت الواقية لنا اجتماعياا واقتصادياا، و لنلبي 

رغبات مئات آالف الفقراء المعلّقة أرواحهم بمكنات إنتاج سلع الصمود والبقاء، و إاّل فلنعلن البدائل 

 .مواربة والمخاتلة تنفع أحياناا لكنها تكون خطيرة جداا إن كانت مع الذاتبكل صراحة فال

الفاسدون كثر والمتآمرون على أكبر مقومات اقتصاد سورية أكثر..إنه استحقاق وطني لصيق 

بمرحلة إعادة اإلعمار..وبتطبيقات مشروع سورية ما بعد الحرب..والجميع بانتظار المحاسبة وبأدوات 

 . ترتجف وال تخافرشيقة وجريئة ال

http://syrianexpert.net/?p=39973 

 

 اقرار مشروع قانون زيادة رأسمال شركات الحواالت الداخلية - 20

 : الخبير السوري 

ثاني ي الأقر مجلس الشعب اليوم في جلسته العاشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريع

برئاسة رئيس المجلس حموده صباغ مشروع قانون زيادة الحد األدنى لرأسمال شركات الحواالت 

 .المالية الداخلية وأصبح قانونا

يحدد الحد األدنى لرأسمال المرخص له  2مادة ووفق المادة  11ويتكون مشروع القانون من 

عمئة يم خدمة الحواالت المالية الداخلية وأربالشركة بمئة مليون ليرة للشركة الحاصلة على ترخيص لتقد

مليون للشركة الحاصلة على ترخيص لتقديم خدمة الحواالت المالية الداخلية إضافة ألي من الخدمات 

من القانون فيما يحق للمرخص له أن يكون له عشرون فرعا بما فيها  7اإلضافية المحددة في المادة 

اله وله أن يفتتح فروعا إضافية بموافقة الهيئة الناظمة لالتصاالت مقره الرئيسي دون أي زيادة في رأسم

 .والبريد والمصرف المركزي

يلتزم المرخص له بتسديد رأس المال وأي زيادة الحقة عليه نقدا أو بحوالة  3وجاء في المادة 

مصرفية أو شيك مصدق إلى حساب مفتوح باسم المرخص له لدى أحد المصارف العاملة في سورية 

بالمئة من رأس المال وأي زيادة الحقة  25بتجميد مبلغ يعادل  4بينما يلتزم المرخص له وفق المادة 

تعديل  5عليه في حساب باسمه لدى أحد المصارف العاملة تخضع للفوائد المعتادة ويجوز وفقا للمادة 

 .النقد والتسليفالحد األدنى لرأسمال المال ونسبة االحتياطي بمرسوم بناء على اقتراح من مجلس 

http://syrianexpert.net/?p=39973


  M E A K-Weekly Economic Reportاالقتصادي األسبوعي                                                               التقريرم ع ك 

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

46 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                                                                            سورية  12341دمشق ص ب 

للمرخص له تقديم خدمات إضافية من التعاقد مع شبكات التحويل العربية أو  7وأجازت المادة 

العالمية أو وكالئها لتسليم حواالتها الواردة إلى الجمهورية العربية السورية والتعاقد مع المصارف 

 .ية داخليا وبالليرة السوريةوشركات الصرافة العاملة في سورية لتسليم حوالتها الواردة إلى سور

وبين وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الهدف األساسي من مشروع القانون هو تحقيق التوافق 

بين رؤوس أموال حواالت الشركات الداخلية وحجم عملياتها منعا ألي مشكلة يمكن أن تحدث الحقا 

حماية للمواطنين في الحفاظ على حواالتهم ألن هذه الشركات تحول مبالغ كبيرة إضافة إلى أنه يشكل 

 .مع إمكانية الرقابة على هذه الشركات

إلى ذلك أحال المجلس مشروع القانون المتضمن منح مهلة لسداد التزامات المخترعين المتخلفين 

 .عن سداد الرسوم المترتبة عليهم إلى اللجنة االقتصادية والطاقة لبحثه موضوعا

من الطالب األحرار  89مور طالب عدد من األعضاء بإعطاء فرصة لـ وفي بند ما يستجد من أ

من الثالث الثانوي ممن فقدوا وثائقهم بسبب وجودهم في مناطق انتشار اإلرهابيين في حلب للتقدم 

المتحانات الشهادة الثانوية وتوزيع طالب الشهادة الثانوية في مدينة السقيلبية بريف حماة على مراكز 

 .ج المدينة نتيجة استهدافها من اإلرهابيينامتحانية خار

ودعا عدد من األعضاء إلى اإلسراع بتوفير مستلزمات الحصاد في سهل الغاب وأن يشمل القانون 

الخاص بتقسيط الديون المتعثرة مزارعي القطاع الخاص وإجراء إعادة تقييم الضرائب على الدخل 

ادة مقر عمل المؤسسة العامة السورية للتأمين المقطوع بوقت مبكر وتعديل شروط قروض السكن وإع

إلى حمص وتسهيل اإلجراءات المتعلقة باستحقاقات أسر المفقودين العسكريين ومنحهم امتيازات أسر 

 .الشهداء وتسوية أوضاع الدراجات النارية غير المرخصة في الريف وتزويد أصحابها بالمحروقات

أعفى الفالحين  2018لعام  46مالية إلى أن القانون وفي رده على أسئلة األعضاء أشار وزير ال

محتاجي الدعم من الفوائد وغرامات التأخير وليس المقترضين بمبالغ كبيرة مبينا أن إعادة المؤسسة 

السورية للتأمين إلى حمص مرتبط بتأهيل المبنى الذي كانت تتواجد فيه نتيجة تعرضه العتداءات 

 .تنشيط الجمعيات السكنية ضمن اإلمكانيات المتاحةاإلرهابيين فيما يتم العمل على 

وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد هللا عبد هللا لفت إلى أنه سيتم تزويد أصحاب الدراجات 

النارية بكميات محدودة من الوقود ريثما يقومون بترخيص دراجاتهم فيما يوجد قانون يحكم المفقودين 

 متابعات .لجتهاوإن كانت هناك حاالت خاصة تتم معا

http://syrianexpert.net/?p=39961 
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 ة قصيرة:أخبار اقتصادي -خامساا 

 مصر.. إحدى أكبر سفن العالم تعبر قناة السويس - 1

: June 7, 2019 

قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق مهاب مميش، إن حركة المالحة في القناة اليوم 

وخالل  مليون طن خالل أول يومين لعيد الفطر 7.8موالت سفينة بح 113الخميس، شهدت عبور 

، إحدى أكبر سفن الحاويات في EVER GLORY  حركة المالحة عبرت سفينة الحاويات الليبيرية

العالم في أول رحلة بحرية لها، ضمن قافلة الجنوب بالممر المالحي الجديد للقناة قادمة من ماليزيا 

وتعد سفينة الحاويات العمالقة أحدث سفن  .ألف طن 221.6ة بلغت متجهة إلى هولندا بحمولة إجمالي

، وتصنف كواحدة من أكبر سفن الحاويات EVER GREEN  للبيئة أسطول الخط المالحي الصديق

قدما، وتستطيع أن تحمل  53مترا، فيما يبلغ غاطسها  59متر، وعرضها  400في العالم، إذ يبلغ طولها 

 .حاويةألف  20على متنها أكثر من 

وأوضح الفريق مميش، أن استقبال قناة السويس ألحدث سفن األسطول العالمي وسفن الحاويات 

في خدمة حركة التجارة  في أولى رحالتها البحرية يعد داللة واضحة على األهمية االستراتيجية للقناة

لبحري، في سوق النقل االعالمية بين الشرق والغرب، مؤكدا استعداد القناة للتعامل مع جميع المتغيرات 

باإلضافة إلى اتباع الهيئة لسياسات تسويقية مرنة قادرة على جذب خطوط مالحية جديدة لم تكن تعبر 

 RT :المصدر  .القناة من قبل 

https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-

%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a5%d8%ad%d8%af%d9%89-

%d8%a3%d9%83%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d9%81%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-

%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3 

 

 ترفع سعر سياراتها ذو الطالء األسود بألف دوالرتسال  - 2

 2019 يونيو / حزيران 20 الخميس،  – (CNN) دبي، اإلمارات العربية المتحدة 

إذا كنت تخطط لشراء سيارة تسال سوداء قريباا، فال شك بأنه أصبح من المهم أن تعرف أن لونك 

 .دوالر إضافي 1,000المفضل سيكلفك 

التنفيذي، إيلون ماسك، في تغريدة على حسابه في مواقع التواصل تويتر،  إذ أعلن رئيس الشركة

 1,000أن طلب السيارة باللون األسود، الذي لم يكن يكلف في الماضي أي إضافات، سيكلف اآلن 

https://greatmiddleeastgate.com/2019/06
https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a5%d8%ad%d8%af%d9%89-%d8%a3%d9%83%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d9%81%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3
https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a5%d8%ad%d8%af%d9%89-%d8%a3%d9%83%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d9%81%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3
https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a5%d8%ad%d8%af%d9%89-%d8%a3%d9%83%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d9%81%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3
https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a5%d8%ad%d8%af%d9%89-%d8%a3%d9%83%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d9%81%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3
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ولم يوضح ماسك   .دوالر إضافي، لتتطابق رسوم الطالء األسود مع رسوم الطالء الفضي واألزرق

 .CNN سعر الطالء األسود، ولم تستجب تسال لطلب التعليق منفي تغريدته سبب رفع 

وقد تكون زيادة السعر وسيلة لتشجيع مبيعات الشركة في األيام األخيرة من الربع المالي الثاني 

لتسال، إذ يبدأ الربع الثالث في يوليو/تموز، أي في ذات الوقت الذي تقرر فيه تسال رفع سعر الطالء 

على  ك األربعاء بنشر تغريدة للتذكير بأن الضرائب الفيدرالية األمريكية المفروضةاألسود. كما قام ماس

وال ينبغي أن يؤدي رفع سعر تسال إلى زيادة الحد األدنى لسعر  .سيارات تسال ستتقلص الشهر المقبل

 ، إذ أشار ماسك أنه سيكون هناك لون أبيض متوفر دون تكلفةX أو موديل S أو موديل 3طراز موديل 

 .دوالر إضافي 1,500إضافية، باإلضافة إلى األبيض اللؤلؤي الذي يكلف 

إذ قامت  يذكر أن هذه ليست المرة األولى التي تقوم فيها الشركة بتعديل تشكيلة األلوان الخاصة بها،

، بإزالة اللون األسود المعدني والفضي المعدني من خيارات األلوان، وذلك 2018في سبتمبر/أيلول 

 .عملية التصنيع، بعد مواجهتها ضغوطاا لتصنيع السيارات بوتيرة أسرعلتبسيط 

كما تعتبر تغيرات أسعار الطالء أحدث تعديالت في أسعار تسال، بعد أن كانت قد عرضت في 

ألف  35على موقعها اإللكتروني بتكلفة بلغت  3وقت سابق من هذا العام سيارة من طراز موديل 

 .أسابيع دوالر، قبل إزالتها بعد عدة

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/06/20/tesla-black-paint 

 

 ألف دوالر 11البيتكوين تكتسح حاجز  - 3

© REUTERS / Dado Ruvic 22.06.2019 

آالف  11، اليوم السبت، بارتفاع أسعار العملة الرقمية "بيتكوين" ألكثر من أفادت بيانات التداول

 .2018دوالر، ألول مرة منذ مارس/ آذار 

 © REUTERS / DADO RUVIC 

 تقرير: فيسبوك بصدد إطالق عملة رقمية جديدة مثل البيتكوين

 11.114بالمئة ليبلغ  13.08سعر البيتكوين بنسبة  ، ارتفع"coinmarketcap" وفقا لبيانات موقع

 .ألف دوالرا للعملة الواحدة

 %7.93" بنسبة Ethereumكما ارتفعت العمالت الرقمية األخرى الشهيرة، حيث ارتفعت عملة "

 0.464" إلى Rippleدوالر، بينما وصل سعر عملة " 311.04ووصل سعر العملة الواحدة إلى 

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/06/20/tesla-black-paint
https://arabic.sputniknews.com/mosaic/201806271033376600-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/
https://coinmarketcap.com/
https://arabic.sputniknews.com/mosaic/201806271033376600-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/
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من قيمتها ووصل سعرها  %4.85" ارتفاعا وصل إلى Bitcoin Cashلة "دوالر، بينما حققت عم

 دوالر للعملة الواحدة. 454.79إلى 

مليار دوالر، بينما تسيطر عملة "بيتكوين"  330.896يشار إلى أن قيمة السوق الرقمية تقدر حاليا بـ

 من قيمة السوق. %59.7على 

https://arabic.sputniknews.com/business/201906221041853512-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-

%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86/ 

 

 الجنيه المصري يواصل صعوده أمام العمالت األجنبية والعربية - 4

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany 17.06.2019 

 .حقق الجنيه المصري، اليوم االثنين، صعودا جديدا أمام العمالت األجنبية والعربية هذا األسبوع

 ، فيالجنيه المصري ام، أن أسعار العمالت األجنبية، تراجعت أمتقارير محلية مصرية أفادت

 .2019يونيو/ حزيران  17البنوك، بداية تعامالت اليوم االثنين 

 

ليني جنيها للبيع، وسعر الجنيه اإلستر 18.86جنيها للشراء، و 18.72وتراجع سعر اليورو نحو 

 .جنيها للبيع 21.18جنيها للشراء،  21.01ليسجل نحو 

 100جنيها للبيع، وسعر الـ  16.83جنيها للشراء، و 16.71وانخفض سعر الفرنك السويسري عند 

 جنيه للبيع. 15.50جنيه للشراء، و  15.37ين الياباني نحو 

جنيه  4.48جنيه للشراء، و 4.44أما بالنسبة للعمالت العربية، فسجل سعر الريال السعودي، نحو 

 " المصرية.أخبار اليومللبيع، بحسب صحيفة "

جنيها للبيع، فيما بلغ  55.33جنيهاا للشراء، و 54.94وتراجع سعر الدينار الكويتي ليسجل نحو 

 جنيه للبيع. 4.57جنيه للشراء،  4.54سعر الدرهم اإلماراتي، ليسجل نحو 

https://arabic.sputniknews.com/business/201906171041742600-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/ 

 

 

 

 

https://arabic.sputniknews.com/business/201906221041853512-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86/
https://arabic.sputniknews.com/business/201906221041853512-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2867188/1/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-17-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88?fbclid=IwAR1mAgXCNKUdYmGOs8RRxFDhh7tqs_viLPt1F7ZFf2Lmx18dYzAFTu6IzGI
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2867188/1/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-17-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88?fbclid=IwAR1mAgXCNKUdYmGOs8RRxFDhh7tqs_viLPt1F7ZFf2Lmx18dYzAFTu6IzGI
https://arabic.sputniknews.com/tags/keyword_17c7a592dbe99a1aa06bd24ac9a688a5/
https://arabic.sputniknews.com/tags/keyword_17c7a592dbe99a1aa06bd24ac9a688a5/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2867186/1/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-17-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88?fbclid=IwAR0IFKomrl2LT0Zx07lyWx_yAfx4ZyBR074Xx8bpJDnwkiRgDQ2R2ubi768
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2867186/1/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-17-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88?fbclid=IwAR0IFKomrl2LT0Zx07lyWx_yAfx4ZyBR074Xx8bpJDnwkiRgDQ2R2ubi768
https://arabic.sputniknews.com/business/201906171041742600-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/business/201906171041742600-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/business/201906171041742600-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/business/201906171041742600-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/business/201906121041632970-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
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 نتاج مادة بولي أكريالميد المستخدمة في حقن آبار النفطعمان تفتتح أول مصنع إل - 5

© Sputnik . Igor Zarembo 15.06.2019( 

يفتتح بمنطقة ريسوت الصناعية في محافظة ظفار جنوب سلطنة عمان، االثنين المقبل، أول مصنع 

مليون  20 نحوإلنتاج مادة "بولي "أكريالميد"، المستخدمة في حقن آبار النفط؛ بتكلفة إجمالية تبلغ 

 .دوالر أمريكي

 © AP PHOTO / KOJI SASAHARA 

وبحسب وكالة األنباء العمانية، اليوم السبت، فإن المصنع، الذي تملكه شركة  .سبوتنيك — القاهرة

ئب رئيس الوزراء لشؤون العالقات "زي إل" لالستخالص المعزز للنفط، يفتتح تحت رعاية نا

 .والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان، أسعد بن طارق آل سعيد

وأوضح مدير عام التسويق واإلعالم بهيئة ترويج االستثمار وتنمية الصادرات، فيصل بن تركي 

ة المعروفة دآل سعيد، في تصريح له، أن هذا المصنع يعتمد أحدث التقنيات في صناعة الجزيئات المتعد

 باسم الـ"بولي أكريالميد"، أو "البوليمر"، التي تستخدم في عمليات حقن آبار النفط.

ألف متر مربع؛ وتبلغ قدرته اإلنتاجية خالل المرحلة األولى حوالي  33ويقام المصنع على مساحة 

 ألفا في مراحل تالية. 70ألف طن سنويا، ترتفع لتصل إلى  15

ل افتتاح هذا المصنع، على تغطية السوق المحلية، باإلضافة إلى أسواق وستعمل الشركة، من خال

 دول مجلس التعاون الخليجي.

وتُعد شركة تنمية نفط ُعمان من أبرز موردي هذا المنتج في المرحلة الحالية، ويستخدم في زيادة 

 انتاج بعض حقول النفط بالسلطنة.

https://arabic.sputniknews.com/business/201906151041695861-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-

%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%AD%D9%82%D9%86-

%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7/ 

 

 أضخم طائرة في العالم تدخل الخدمة بعد تحديثها - 6

© Sputnik . Sergey Mamontov 15.06.2019( 

 .سيا باختبار طائرة نقل عسكرية جديدةبدأت رو

وقالت شركة "أفياستار" في بيان بثته على موقعها اإللكتروني إنها بدأت تختبر طائرة جديدة من 

أ" في مطار تابع لها بمدينة أوليانوفسك بعد أن أنجزت مرحلة من االختبارات 90-إم دي76-طراز "إيل

 .األرضية

https://arabic.sputniknews.com/
https://arabic.sputniknews.com/
https://arabic.sputniknews.com/business/201906151041695861-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%AD%D9%82%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7/
https://arabic.sputniknews.com/business/201906151041695861-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%AD%D9%82%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7/
https://arabic.sputniknews.com/business/201906151041695861-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%AD%D9%82%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7/
https://arabic.sputniknews.com/world/201906131041639478-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86/
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حلتها الجوية األولى بنجاح. وسيتم تسليمها إلى وزارة الدفاع وكانت الطائرة الجديدة قد أنجزت ر

-إم دي76-طائرات من طراز "إيل 6الروسية بعد استكمال االختبارات. وتنص الخطة على تسليم 

 .2019أ" إلى وزارة الدفاع خالل عام 90

حديث توإلى ذلك، انتهت شركة "أفياستار" التي يقع مقرها ومصنعها في مدينة أوليانوفسك من 

 .روسالن" وهي أضخم طائرة نقل في العالم 100-124-طائرة من طراز "أن

 29. ويمكنها أن تظل في الخدمة بعد تحديثها حتى 1987وُصنعت هذه الطائرة في عام 

 .2020سبتمبر/أيلول 

 © SPUTNIK . VALERIY MELNIKOV أ90-إم دي76-طائرة "إيل" 

https://arabic.sputniknews.com/russia/201906151041693629-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-

%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-

%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA/ 

 

 انتهى التقرير

The report ended 

Raport się zakończył 
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