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 أرسل لسيادتكم:  تحية طيبة، 

 ، 19/ 245االقتصادي األسبوعي رقم م ع ك التقرير 

 2019 ، تموز  آب 04األحد 

 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على 

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

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 

 نشورة في التقرير هو المسؤول. المصدر المثبت في أسفل كل مادة م

 مع أطيب تمنياتي 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                      

 مالحظة: 

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

 "محافظ البنك المركزي "المعزول"... ضحية السياسات الخاطئة لـ"أردوغان - 1

تفاقم الديون وزيادة التضخم ورفع سعر الفائدة وانهيار الليرة... أبرز أزمات تسبب فيها الرئيس 

 التركي

  2019يوليو  7األحد   صحافي مختص في الشؤون االقتصادية خالد المنشاوي 

 (محافظ البنك المركزي التركي المقال مراد جتينقايا )رويترز 

على ملف خالفاته مع محافظ البنك أخيراا أَسدَل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الستار 

 المركزي مراد جتينقايا، وأعلن إقالته وتعيين نائبه مراد أويسال بدال منه.

وعلى الرغم من أن مرسوم العزل لم يتضمن األسباب التي استند إليها أردوغان في إقالته محافظ 

ئاا، خصوصاا مع أزمات وراء القرار الذي لم يكن مفاج 4البنك المركزي التركي، لكن توجد 

 التي بدأت بين الرئيس التركي ومحافظ البنك المركزي قبل أكثر من عامين. الخالفات

أزمات يرى محللون اقتصاديون أن الرئيس التركي والحكومات  4وتشير البيانات إلى أن هناك 

ألزمات دأ هذه اهما السبب الرئيس في وجودها، وتب المتعاقبة التي شّكلها حزب العدالة والتنمية الحاكم

بانهيار سعر صرف الليرة التركية مقابل الدوالر األميركي، وهو ما دفع إلى ارتفاع معدالت التضخم، 

ما تسبب في أن يلجأ "المركزي التركي" إلى رفع أسعار الفائدة للحد من االرتفاعات المستمرة في 

 ارجية للبالد.معدالت األسعار والتضخم، وكل ذلك انتهى بتفاقم أزمة الديون الخ

أسابيع من إعالن  3لكن القرار األخير للرئيس التركي بعزل محافظ البنك المركزي يأتي بعد نحو 

معارضة "أردوغان" سياسة بالده النقدية لتشديد االئتمان، وتعهّد في تصريحات سابقة حالا حاسماا 

 .%24قريباا لخفض أسعار الفائدة الرئيسية من مستواها الحالي البالغ 

ويبدو أن الحل الحاسم، كان باتخاذ أردوغان قرار إطاحة محافظ البنك المركزي، لمعارضته 

 إمالءات الرئيس التركي بخفض أسعار الفائدة.

 استمرار رفع أسعار الفائدة مع قفزة التضخم

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
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وخالل العام الماضي رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى أعلى المستويات الموجودة 

. وتباطأ %25سواق الناشئة بعد أزمة انهيار العملة، التي دفعت معدل التضخم إلى الصعود فوق باأل

، لكن أسعار الفائدة بقيت بال تغيير مع انزالق االقتصاد إلى %18.71التضخم منذ ذلك الحين إلى 

 الركود، بينما ما زالت الليرة ضعيفة.

ن رغم أنها حظيت بإشادة من قِبل المستثمرين، إلى وأشار أردوغان، الذي انتقد سياسة تشديد االئتما

لت إلى نهج أكثر تيسيراا  أن مجلس االحتياطي االتحادي األميركي وبنوكاا مركزية رئيسية أخرى تحوَّ

 لسياستها النقدية.

. هذا ال يمكن أن يحدث، لذلك سنجلب قريباا حالا %24وتابع، "لكن في بلدي لألسف، سعر الفائدة 

 ب على تركيا أن تتراجع عن سياسة أسعار الفائدة التي تسير بها في الوقت الحالي".حاسماا. ويج

وأضاف، أنه يعارض أسعار الفائدة المرتفعة، ألنها "ترفع معدالت التضخم"، وهو رأي يتناقض 

 مع النظرية االقتصادية، ألنها تكبح االستثمار والتوظيف.

منذ  %9ل العام الماضي، فيما تراجعت بنسبة من قيمتها خال %30وخسرت الليرة التركية نحو 

 بداية العام الحالي.

 خبير: ليس من حق أردوغان التدخل في اختصاصات البنك المركزي

الخبير المصرفي أحمد آدم، انتقد التدخل المستمر من قبل الرئيس التركي في اختصاصات 

ي هو الذي يدير منظومة السياسة وصالحيات البنك المركزي التركي، الفتاا إلى أن "محافظ المركز

النقدية، وال يحق لرئيس الحكومة أو رئيس الدولة التدخل بتقليص هذه الصالحيات أو تجاوز 

 االختصاصات".

وأوضح، في اتصال مع "إندبندنت عربية"، "الخالف بين محافظ المركزي التركي وأردوغان كان 

 ئيس التركي أن هذه السياسة تعمل على تعميقبسبب اإلبقاء على سعر فائدة مرتفع، وفيما يرى الر

األزمات االقتصادية وت زيد من الضغوط التي تواجهها الشركات الراغبة في التوّسع االستثماري 

واالقتراض من أجل تمويل هذه التوسعات، تشير النظريات االقتصادية إلى أنه ي ستخدم سعر الفائدة في 

 في مواجهة التضخم المرتفع".دعم أصحاب الفوائض المالية والشركات 

التي تواجهها تركيا، خصوصاا بعد األزمات  وقال، "هناك شٌق سياسيٌّ كبيٌر في األزمة االقتصادية

التي يفتعلها النظام التركي، خصوصاا مع اإلدارة األميركية، التي بدأت خالل العام الماضي، وتجاهل 

استمرار تكثيف الضغط على االقتصاد التركي، أردوغان الضغوط والعقوبات األميركية ما دفع إلى 

 وهو ما أدى إلى انهيار الليرة التركية إلى هذه المستويات الصعبة مقابل الدوالر األميركي".
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 إجراءات لحماية الليرة والخسائر مستمرة

وأعلنت الحكومة التركية اتخاذ عدة إجراءات خالل العام الماضي لحماية الليرة من الخسائر 

حقة، التي تواجهها مقابل الدوالر. ويمر االقتصاد التركي بظروف صعبة، إذ شهد خالل العام المتال

، إضافة إلى الخسائر العنيفة %20الحالي أول ركود له منذ عشر سنوات، كما بلغت نسبة التضخم 

وك نويمكن أن يؤدي أي انخفاض كبير في الليرة إلى تزايد القروض المتعثرة في الب لليرة التركية.

 التركية، وهي القروض التي يتوقع أن تتضاعف بالفعل خالل العام الحالي.

كذلك، فإن موجة اإلفالسات التي تضرب الشركات التركية من شأنها زيادة معدل البطالة، الذي 

، ما يفاقم من معاناة األتراك، الذين يكافحون بالفعل لشراء السلع األساسية بعد أن %13يسجل حالياا 

 خالل فبراير )شباط( الماضي. %29دل التضخم في الغذاء إلى وصل مع

من جهة أخرى، ربما تنهار الثقة باالقتصاد التركي إذا تراجعت االحتياطيات النقدية في البنك 

يعتبرها المستثمرون األجانب منخفضة للغاية، إذ يتعذر عليهم تحويل  المركزي التركي إلى مستويات

 أموالهم من البالد.

 ون سابقون يخرجون عن صمتهم... ماذا قالوا؟مسؤول

وفيما كان محافظ البنك المركزي األسبق يحتفظ بالرد على االنتقادات العنيفة التي يوجهها الرئيس 

أردوغان إلى محافظ البنك المركزي "المعزول" أخيراا، لكن في نهاية مارس )آذار( الماضي، خرج 

ت جولتكين عن صمته ليؤكد أن "أردوغان يرتجل، وال محافظ المركزي التركي األسبق نهاد بولن

يمتلك خطة اقتصادية لمواجهة ما تعانيه البالد"، وتوقّع أن "تتضاعف مشكالت تركيا خالل الفترة 

جاءت هذه التصريحات تعليقاا على ما قاله سابقاا الرئيس التركي، إذ هدد الواليات المتحدة  المقبلة".

بت في انهيار قياسي لسعر الليرة التركية مقابل الدوالر، وكبّدت الشركات بأزمة إقليمية، وهو ما تسب

 مليار دوالر من قيمتها السوقية في يوم واحد. 11التركية 

وقال محافظ المركزي التركي السابق، "يوماا بعد يوم يتضح أن أردوغان يرتجل فقط. الرجل ال 

 ف مشكالت تركيا".يملك خطة محددة إلدارة اللعبة. لذا أتوقع أن تتضاع

ويخشى المستثمرون من مغبة دخول البالد في معركة دبلوماسية جديدة مع الواليات المتحدة، كتلك 

التي خاضتها أنقرة مع واشنطن العام الماضي بسبب اعتقال قس أميركي في تركيا، وهي المعركة التي 

 كيا.انتهت بتسليم القس بعد فرض أميركا عقوبات ورسوماا جمركية على تر

ومن شأن أي عقوبات جديدة أن تمدد فترة الركود في تركيا إلى نهاية العام الحالي، وربما حتى 

 طوال العام المقبل، فضالا عن هروب المستثمرين األجانب من البالد وضرب قطاع السياحة.
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 محافظ "المركزي" األسبق يتهم أردوغان بالتضليل

ك المركزي السابق، دورموش يلماز، وقال إن األمر أيضاا وعلى خط األزمة، تدّخل محافظ البن

 الذي "يقتل" االقتصاد في بالده هو المعلومات المضللة، وانعدام الشفافية في حكومة أردوغان.

وأوضح، أن الحكومات التركية المتعاقبة تظهر أنها تتعامل مع األزمات االقتصادية باعتبارها 

 نكار، أو تقدم معلومات مجتزئة."عابرة"، لكن عندما تتعمق تلجأ إلى اإل

وأضاف، "هذه الكلمات ال تعكس الحقيقة. اقتصادنا ينكمش بسرعة، والحكومة تصر على روايتها 

 ولفت إلى أن تصريحات أردوغان ومسؤوليه بحاجة إلى مزيد من الفحص والتدقيق. هذه".

ما ردوغان "ضبابي"، وربمحافظ البنك المركزي السابق، أن االتجاه الذي تسير فيه حكومة أ ويرى

يقود البالد إلى الخطر، وذلك بسبب انعدام الشفافية، وتقديم حقائق مبتورة عوضاا عن ذلك، بشأن 

 النكسات االقتصادية األخيرة.

عاماا، تتعامل مع األزمات باعتبارها  17أن "حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة منذ  وأكد

، ثم تلجأ إلى اإلنكار في حال تفاقها". وضرب مثاالا على األوضاع أمراا عارضاا سينتهي مع الزمن

االقتصادية المتراجعة في البالد، إذ أصبح التصدير أرخص، لكن السعر الذي تدفعه تركيا مقابل 

 الواردات أصبح أعلى، مما يعني أن عائدات التصدير ال تزداد في الحقيقة.

قدان ثقة الجمهور باألرقام الحكومية"، مشيراا إلى أنه يتم "مشكلة انعدام الشفافية أدت إلى ف وأردف،

 التعامل بحذر وريبة على المستوى الدولي مع هذه األرقام.

 بماذا يرد أردوغان على أزمات االقتصاد؟

أردوغان، في تصريحات سابقة، إنه  وفي رّده على األزمات التي يشهدها االقتصاد التركي، قال

، في إشارة إلى مزيٍد من الضغط على البنك المركزي لخفض معدالت الفائدة المسؤول عن اقتصاد بالده

وتابع أمام تجّمع لمؤيديه، "أنا المسؤول عن  على الرغم من تسارع التضخم وتراجع العملة المحلية.

 وزيراا". 14االقتصاد التركي، من هو على رأس الدولة اآلن؟ إنه رجب طيب أردوغان، إلى جانب 

كومته سوف تبدأ سريعاا في تنفيذ اإلصالحات الهيكلية لدعم االقتصاد بعد االنتخابات وأوضح أن "ح

وجدد أردوغان، وقتها، هجومه على قيادات المركزي التركي، وقال "القضية الرئيسية هي  المحليّة".

 معدالت الفائدة، ومع خفضها سيتباطأ التضخم"، مضيفاا "أنا أيضاا خبير اقتصادي".

https://www.independentarabia.com/node/39016/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%

AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%84-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA- 

https://www.independentarabia.com/node/39016/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%84-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/39016/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%84-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/39016/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%84-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/39016/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%84-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/39016/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%84-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
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 واشنطن تفتح تحقيقا حول الضريبة الفرنسية على عمالقة االنترنت - 2

  –واشنطن )أ ف ب(  

أعلنت الواليات المتحدة األربعاء أنها فتحت تحقيقا حول آثار الضريبة التي ستفرض على عمالقة 

 االنترنت وسيتم تبنيها قريبا في فرنسا.

قد يؤدي إلى  –″ 301الفرع ”المعروف بالذي فتح بموجب المادة في قانون التجارة  –والتحقيق 

 تدابير رد أميركية وفقا الستنتاجاته.

واشنطن قلقة جدا من الضرائب “وقال روبرت اليتهايزر الممثل األميركي للتجارة في بيان إن 

على عمالقة االنترنت التي سيتبناها مجلس الشيوخ الفرنسي الخميس وتستهدف المؤسسات األميركية 

طلب الرئيس )دونالد ترامب( بأن ندرس آثار هذا القانون ونقرر ما إذا كان “أضاف و ”.بشكل جائر

 ”.تمييزيا أو غير منطقي وإذا كان يشكل عبئا أو قيودا للتجارة األميركية

وأشادت رابطة صناعة الحاسوب واالتصاالت )سي سي آي ايه(، وهو لوبي للشركات الرقمية 

سترغم الضريبة الفرنسية األجهزة األميركية المصدرة “ي بيان وأضافت ف على الفور بهذه المبادرة.

 .”إلى فرنسا على دفع بمفعول رجعي نسبة من إيراداتها للسلطات الفرنسية الضريبية منذ مطلع العام

االقتراح الفرنسي مماثل لذلك الذي تخلت عنه مطلع هذا العام الدول االعضاء في االتحاد “وتابعت 

 ”.بحت النزاعات حول القانون التجاري الدولي واضحةاالوروبي بعد أن أص

في فرنسا أعطت الجمعية الوطنية الخميس الماضي موافقتها األخيرة على مشروع القانون الذي 

سيجعل من فرنسا دولة رائدة في هذا المجال. وسيرفع النص الخميس إلى مجلس الشيوخ ليتبناه البرلمان 

 نهائيا.

ع أوروبي لم يفض الى نتيجة بسبب تردد دول أوروبية عدة ويطال ويستوحى االجراء من مشرو

الشركات الرقمية المتعددة الجنسية، مثل غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون. وتؤكد الحكومة الفرنسية أنها 

 حيال عمالقة االنترنت.” فرض عدالة ضريبية“ترغب في 

مليون يورو  750قمية يزيد عن وستطال الضريبة المؤسسات التي تحقق رقم أعمال النشطتها الر

 مليون يورو بفضل مستخدمين في فرنسا. 25في العالم منها 

من رقم االعمال المحقق في فرنسا خصوصا من خالل  %3والفكرة تكمن في فرض ضريبة بنسبة 

 الدعاية االلكترونية وبيع بيانات الغراض دعائية.

 –” عدالة ضريبية“ –
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ستطبق على  2020مليونا في  650ليون يورو هذه السنة وم 400وهذه الضريبة التي ستجمع 

ثالثين مجموعة العديد منه أميركية لكن ليس بشكل حصري. وسيطال هذا االجراء أيضا مجموعات 

 ”.كريتيو“والمجموعة الفرنسية ” انستغرام”و” ار بي اند بي“مثل 

اد ؤولين تدفع إلى االعتقطريقة اقتراح الضريبة الجديدة وتصريحات مس“وقالت إدارة ترامب إن 

بان فرنسا تستهدف بعض المؤسسات التكنولوجية التي تتحدث من الواليات المتحدة مقرا لها بصورة 

 ”.جائرة

صالحية تامة للتحقيق “يمنح ممثل التجارة  301وذكر مكتب الممثل االميركي للتجارة ان الفرع 

 ”.يهافي ممارسات تجارية غير مشروعة في بلد اجنبي والرد عل

 وفي إطار هذا التحقيق ستجري ادارة ترامب مشاورات تليها جلسات عامة.

الواليات المتحدة تواصل جهودها مع دول اخرى في منظمة التعاون والتنمية “وأضاف المكتب أن 

االقتصادية للتوصل الى اتفاق متعدد االطراف لرفع التحديات على النظام الضريبي الدولي المفروضة 

 ”.عالمي يزداد رقمية من اقتصاد

محاولة العادة العدالة الضريبية في مواجهة “ويرى وزير االقتصاد الفرنسي برونو لومير أنها 

في المفاوضات الدولية بانتظار توصل اعمال ” اداة“وهذا الحل االحادي سيستخدم ”. عمالقة االنترنت

عن الرغبة في مصادقة المجلس وأعرب الوزير  منظمة التعاون والتنمية االقتصادية الى نتيجة.

في هيئات مجموعة السبع “لفرنسا ” لتعزيز الموقف السياسي“الدستوري على مشروع القانون 

ومجموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية الطالق هذه المعركة لفرض ضرائب على 

 ”.الشركات الرقمية

https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-

%d8%aa%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a7-%d8%ad%d9%88%d9%84-

%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3/ 

 

 رئيس االحتياطي الفدرالي األميركي يترك الباب مفتوحا لخفض معدالت الفائدة - 3

  –واشنطن )أ ف ب(   

ترك رئيس االحتياطي الفدرالي األميركي جيروم باول في الكونغرس األربعاء الباب مفتوحا أمام 

عرض لمخاطر مخفض معدالت الفائدة قريبا ورسم في الوقت نفسه صورة متباينة لالقتصاد األميركي ال

 مستمرة.

https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d8%aa%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a7-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d8%aa%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a7-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d8%aa%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a7-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3/
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 وأدت تصريحات باول إلى ارتفاع البورصات من وول ستريت إلى طوكيو والصين.

وفي إفادة أدلى بها أمام لجنة في الكونغرس، أشار جيروم باول الذي يتعرض لضغوط األسواق 

 طالغموض المرتب”و” القلق من ضعف النمو العالمي“والبيت األبيض لخفض معدالت الفائدة، إلى 

 ”.يؤثرا على االقتصاد األميركي“اللذين يمكن أن ” بالخالفات التجارية

للنظر  ”بدوا مستعدين“من أعضاء اللجنة النقدية في االحتياطي الفدرالي ” كثيرين“وكشف بأن 

حزيران/يونيو وترك معدالت  19في االجتماع األخير الذي عقد في ” سياسة نقدية أقل تشددا“في 

 الفائدة بال تغيير.

ويفيد محضر هذا االجتماع الذي نشر األربعاء أن اثنين من المشاركين ابديا استعدادهما لخفض 

ضا كثيرين رأوا أن خف“معدالت الفائدة بسبب القلق من التضخم المنخفض. ويشير المحضر إلى أن 

 ”.قبلتفي معدالت الفائدة في األمد القصير يمكن أن يساعد في تخفيف آثار صدمات قد تحدث في المس

وصوت عضو واحد في اللجنة النقدية ضد قرار اإلبقاء على معدالت الفائدة بال تغيير في أول 

 معارضة يواجهها باول منذ توليه المؤسسة الجماعية التي تقرر السياسة النقدية للبالد.

وشكلت تصريحات باول دفعا لألسواق المال. فقد فتحت بورصتا الصين، هونغ كونغ وشنغهاي 

بالمئة على التوالي. أما بورصة طوكيو فقد سجلت  0,44بالمئة و 0,92يس على ارتفاع نسبته الخم

 بالمئة عند بدء الجلسة. 0,19ارتفاعا نسبته 

ألسهم ” ناسداك“وتأثرت هذه البورصات بتحسن وول ستريت األربعاء. فقد أغلق مؤشر 

بالمئة. أما المؤشر  0,29ر داو جونز بالمئة، بينما تقدم مؤش 0,75التكنولوجيا على ارتفاع نسبته 

 بالمئة. 0,45فقد ربح ” 500ستاندارد اند بورز “الموسع 

وتميل البورصات إلى االرتفاع عندما تطرح إمكانية خفض معدالت الفائدة ألن األسهم تصبح أكثر 

 ربحية من السندات.

 –انتقادات  –

س مركزي، انتقادات باستمرار من قبل الرئييواجه باول والمؤسسة التي يرئسها وتقوم بمهام البنك ل

ال يعرف “دونالد ترامب الذي يطالب في تغريداته بخفض معدالت الفائدة ويؤكد أن االحتياطي الفدرالي 

 ”.ماذا يفعل

، أنه لوال زيادة معدالت الفائدة 2020ويرى الرئيس الذي يسعى للفوز بوالية ثانية في انتخابات 

 4“كانت مؤشرات أسواق المال تقدمت بشكل أكبر بكثير ولوصل النمو إلى في نهاية العام الماضي ل

 ، وهو ما ينفيه خبراء اقتصاديون عدة.”بالمئة 5أو 
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وأكد المستشار االقتصادي للبيت األبيض الري كودالو الثالثاء أن والية جيروم باول على رأس 

 عن رغبة الرئيس في إقالته.االحيتاطي الفدرالي ليست مهددة، نافيا بذلك معلومات صحافية 

وردا على سؤال للجنة المالية في مجلس النواب عن إمكانية تلقيه اتصاال من الرئيس يدعوه إلى 

 الرحيل، أكد باول أنه لن يغادر منصبه وسيبقى حتى نهاية واليته.

طردك ب إذا تلقيت اتصاال من الرئيس اليوم يقول فيه أنه قام“وسألت رئيسة اللجنة ماكسين ووترز 

 ”.وعليك الرحيل ماذا ستفعل؟

ال أسمعك! “وقالت ووترز بسخط ”. لن أفعل ذلك وسيكون ردي ال“ورد باول بصوت منخفض 

وأضاف أن القانون ”. ال يا سيدتي“ورد باول بصوت أقوى ”. ألن تحزم أغراضك وترحل؟)…( 

 حتى نهايتها.” يمنحني بشكل واضح والية من أربع سنوات أنوي إكمالها“

. ويشير برنامج عمله أليار/مايو 2018وكان ترامب عين باول في هذا المنصب في شباط/فبراير 

أيار/مايو مع  20الذي نشره االحتياطي الفدرالي أنه أجرى اتصاال هاتفيا استمر خمس دقائق في 

 الرئيس.

لفائدة ا في مجال النقد بدا جيروم باول وكأنه يتحدث عن خطر تباطؤ يمكن أن يبرر خفض معدالت

 وقائيا، لكنه امتنع عن ذكر أي موعد لذلك.

تموز/يوليو ويعول الجزء األكبر من القطاع المالي على  31وستعقد اللجنة النقدية اجتماعها في 

 خفض معدالت الفائدة.

 لكن باول تحدث أيضا عن اقتصاد متين، وهذا ال يصب في مصلحة خفض المعدالت.

أن النمو سيبقى متينا وسوق العمل تتسم بالحيوية والتضخم  السيناريو األساسي هو“وقال إن 

 ”.بالمئة 2سيرتفع إلى الهدف المحدد ب

 .2019بالمئة بالوتيرة السنوية في الربع األول من  3,1وبلغت نسبة النمو 

إلى ذلك تحدث رئيس االحتياطي الفدرالي عن حيوية االستهالك المحرك التقليدي لالقتصاد 

 األميركي.

ما يعكس ربما القلق من الخالفات التجارية وبطء أكبر “مقابل، تباطأت استثمارات الشركات في ال

 ”.في النمو العالمي

” ناءةمرحلة ب“وأكد باول أن استئناف المحادثات التجارية بين الصين والواليات المتحدة يشكل 

 ”.ال يبدد الشكوك“لكنه 
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التي أعلنتها واشنطن وبكين بعد قمة العشرين وأشار إلى إن الهدنة في حرب الرسوم الجمركية، 

 ”.نبأ سار نسبيا“في أوساكا في اليابان في نهاية حزيران/يونيو هي 

اتفقنا على استئناف المناقشات مع الصين. هذا يمثل مرحلة بناءة لكنه ال يبدد الشكوك “وأضاف 

 ”.بشأن اآلفاق االقتصادية

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-

%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b7%d9%8a-

%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%8a-

%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b1/ 

 

 عاما من التعاون والتنمية 35اإلمارات والصين.. زيارة تعزز  - 4

  - 2019يوليو   20

 اإلمارات والصين.. شراكة استراتيجية

أبوظبيقمة إماراتية صينية في هذا التوقيت المثقل بالتحديات التي تتوسطها  -سكاي نيوز عربية 

 .، هي بالتأكيد حدث سياسي دولي من الدرجة األولىمنطقة الشرق األوسط

، وظبيولي عهد أب ،محمد بن زايد آل نهيان وإذا أضيف لهذا الثقل السياسي للقمة التي تجمع الشيخ

الشراكة  ، خصوصيةشي جين بينغ للقوات المسلحة، والرئيس الصينينائب القائد األعلى 

بين قيادتين وبلدين تجمعهما أسس االحترام والثقة وأهداف التنمية المستدامة والمصالح  االستراتيجية

لقائمة على التسامح والسالم، ومد جسور التعاون مع المجتمع الدولي، فإن المناسبة تأخذ المتبادلة، ا

، التي الصين وتعد هذه الزيارة الرابعة للشيخ محمد بن زايد إلى .مكانها الحقيقي في المشهد العالمي

 .عاما على نهضتها الحديثة 70تحتفل هذه األيام بمرور 

، كانت زيارات جرى فيها إرساء 2015، وأيضا في يوليو 2018ففي مثل هذا الوقت من يوليو  

 قواعد الشراكة االستراتيجية بين البلدين الصديقين، جمعت إنجازات اقتصادية وعلمية وثقافية

 .عاما 35ومجتمعية وفنية على امتداد 

كنموذج فريد في الثقة والموثوقية والقدرة على  وأصبحت الزيارة تندرج في المنظومة الدولية

استباق المستقبل، بما يقتضيه من تكامل المصالح وتغذيتها باالبتكار في المجاالت كافة، ابتداء من 

 ."فق ما أوردت وكالة األنباء اإلماراتية "وامالبوابات التجارية وانتهاء بارتياد الفضاء، و

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b1/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b1/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b1/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b1/
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF+%D8%A2%D9%84+%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86&contentId=1269346
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF+%D8%A2%D9%84+%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86&contentId=1269346
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%B9%D9%87%D8%AF+%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A&contentId=1269346
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B4%D9%8A+%D8%AC%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%BA&contentId=1269346
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B4%D9%8A+%D8%AC%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%BA&contentId=1269346
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9&contentId=1269346
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9&contentId=1269346
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9&contentId=1269346
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86&contentId=1269346
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86&contentId=1269346
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من أرقام في النمو والطموحات، يؤكد على أهمية  الصينو اإلمارات وما تم إنجازه حتى اآلن بين

الزيارات المتبادلة واللجان المشتركة التي تشكل لبنات تتعالى بشكل منهجي مبرمج، في صرح التنمية 

 .لي الذي تعمل له القيادتانالمستدامة واالستقرار اإلقليمي والدو

وفي أكثر من مناسبة، كان الرئيس الصيني بالغ الوضوح وهو يعبر عن سعادته بما يجده في رؤية 

وفِكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، من توافق في النظرة حول تحفيز مبادرات التنمية والرفاه 

 .آسيا والشرق األوسط-االقتصادي على امتداد يورو

ه القواعد التي تستحضر الموروث اإلماراتي كما أسس له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وعلى هذ

ومثله في الموروث الثقافي واإلنساني الصيني، فقد اكتسبت الشراكة االستراتيجية التي وضع أطرها 

سجل اللجنة  ويزخر .المؤسسية الشيخ محمد بن زايد والرئيس بينغ، زخما تصاعديا قّل نظيره

قطاعا تحظى بالتركيز، تبدأ باالستثمار والصناعة  13قتصادية المشتركة بين البلدين، بما يناهز اال

 .والبنية األساسية والطاقة والصناعات المبتكرة، مرورا بالصحة والتعليم والسياحة والفضاء والطيران

طة لخريووجدت الصين في اإلمارات بوابة رئيسية ليس فقط للشرق األوسط، وإنما تتوسط ا

بوابة تمتلك موقعا استراتيجيا وبنية تحتية متفوقة ومرافق ريادية تعمل بفعالية وكفاءة،  العالمية،

 .ومحّصنة بالقوانين والمحفزات االستثمارية في بيئة يظللها التسامح واحترام إنسانية اآلخرين

وجديا عن  ولذلك جاء الحديث موضوعيا عن شراكة حقيقية في مبادرة "الحزام والطريق"،

 .2020مليار دوالر بحلول العام القادم  70التطلعات لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الى 

من تسهيالت واستثمارات مشتركة، كانت واحدة  2020وما حظيت به المنتجات الصينية في إكسبو 

 .من مخرجات الشراكة الصينية اإلماراتية لالستثمار في مستقبل يصنعانه معا

بما يكون األهم من ذلك هو أن زيارة الشيخ محمد بن زايد الى الصين، ولقاء القمة الذي يجمعه ور

مع الرئيس الصيني، تكتسب في توقيتها أهمية استثنائية حيث ستتطرق إلى القضايا التي تشغل المنطقة 

 .انيةتنموية واالنسوالعالم بمنطق الحكمة والرؤية البصيرة واالنفتاح المتوازن وااللتزام باألهداف ال

https://www.skynewsarabia.com/business/1269346-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-35-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9 

 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA&contentId=1269346
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA&contentId=1269346
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86&contentId=1269346
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86&contentId=1269346
https://www.skynewsarabia.com/business/1269346-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-35-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1269346-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-35-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1269346-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-35-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1269346-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-35-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1269346-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-35-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1269346-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-35-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 روسيا تعثر على أكبر ماسة بتاريخ أوروبا - 5

  - 2019يوليو   20

 اكتشاف أكبر ماسة في أوروبا بمنجم روسي

 

أبوظبيتعتبر منطقة أرخانغلسك في شمال غرب روسيا من المناطق غنية باكتشافات  -ترجمات 

 .األحجار الكريمة والجواهر، وتحديدا األلماس، خصوصا في الشهور األخيرة

لمنطقة عثر على أكبر قطع األلماس في أوروبا، وكذلك على األلماس األصغر النادر، وفي هذه ا

 ."بحسب ما ذكرت النسخة اإلنجليزية من موقع "روسيا اليومأخرى،  أحجار كريمة باإلضافة إلى

قيراطا، لتكون أحدث  47.61والسبت، اكتشفت ماسة نادرة باللون األصفر الليموني زنتها 

 ."والعالم، وهو اكتشاف "نادر روسيا في مناجم األلماس االكتشافات في واحد من أكبر

الصفراء هذه بشدة نقائها وشكلها المناسب، ما يجعلها جذابة للعديد من الشركات  األلماسة وتتميز

ا ذكرته الشركة المالكة للمنجم "إيه جي المتخصصة بصناعة المجوهرات واألحجار الكريمة، وفقا لم

وكانت الشركة عثرت في وقت سابق على ماسة أخرى في المنجم، تبين الحقا أنها أكبر   ."دي دايموند

، بحسب ما صرحت الشركة، الثالثاء الماضي، لوكالة "تاس" الروسية أوروبا ماسة يعثر عليها في

 .لألنباء

قيراطا، كما عثر  222.09ووفقا للمعلومات، يبلغ وزن الماسة، التي عثر عليها في مايو الماضي، 

 .قيراطا 127.34معها على ماسة أخرى أصغر بلغ وزنها 

 .قيراطا 181.68يها في أوروبا سابقا بلغ وزنها يشار إلى أن أكبر ماسة عثر عل

وترغب الشركة في إرسال الماسة الكبيرة إلى بلجيكا لبيعها لشركات صقل الماس األكثر شهرة 

 .في العالم والموجودة في مدينة أنتويرب

https://www.skynewsarabia.com/business/1269299-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-

%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%94%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%94%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1+%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9&contentId=1269299
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3&contentId=1269299
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7&contentId=1269299
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A9&contentId=1269299
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7&contentId=1269299
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7&contentId=1269299
https://www.skynewsarabia.com/business/1269299-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%94%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%94%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/business/1269299-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%94%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%94%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/business/1269299-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%94%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%94%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7


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

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

15 

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

 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية:  -ثانياا 

6 - Japonia i Korea Południowa na wojnie handlowej. Smartfony zdrożeją 

ala 16.07.2019 

Japonia i Korea Południowa weszły w ostry spór handlowy, w wyniku, którego ucierpią 

nie tylko azjatyccy konsumenci, ale też europejscy. Smartfony na całym świecie mogą 

zdrożeć. 

W czasie dużych napięć w międzynarodowym handlu nowa wojna rozpętała się na 

Dalekim Wschodzie. Tym razem nie ma jednak nic wspólnego z agresywną polityką 

Donalda Trumpa wobec partnerów handlowych USA. Japonia i Korea Południowa weszły 

w ostry konflikt, którego skutki niebawem możemy odczuć wszyscy. 

Czytaj także: Huawei zarejestrował nowy system operacyjny. Zastąpi Androida?  

Zaczęło się od tego, że japoński rząd na początku lipca 2019 r. nałożył restrykcje w 

wymianie handlowej z Koreą Południową. Obejmują one przede wszystkim nowoczesne 

technologie, w tym chipy i smartfony, które są ważnym towarem eksportowym obydwu 

krajów. Tokio chce tym samym zmusić Seul, by zwiększył kontrole nad swoim eksportem 

i dopóki tego nie zrobi, zamierza ograniczyć przepływ kluczowych artykułów do Korei 

Południowej. 

Seul nie chce jednak przystać na te warunki, twierdząc, że już teraz ma znacznie 

ściślejsze przepisy dotyczące eksportu produktów niż Japonia. Problem w tym, że japońska 

strona przerwała rozmowy i po ostatnich negocjacjach w Tokio w piątek 12 lipca, które 

zakończyły się fiaskiem, uznała, że dalsze spotkania nie mają sensu i kraje będą 

konsultować się dalej drogą mailową. Zamknęła tym samym niemal całkowicie możliwość 

prowadzenia dyplomatycznych rozmów, opartych na argumentach, między dwoma 

rządami. 

Sytuacja robi się, więc nieciekawa i może doprowadzić do poważnej wojny handlowej, 

która zatrzęsie rynkiem. Jedno jest pewne - najmocniej ucierpią na tym firmy i konsumenci, 

nie tylko na Dalekim Wschodzie. Produkowany, bowiem w Japonii i Korei Południowej 

sprzęt technologiczny jest eksportowany na cały świat, a jeśli koszty jego wytwarzania 

wzrosną, podwyżki cen mogą odczuć również klienci w Europie i USA.  

Pogorszone nastroje w biznesie czuć już szczególnie w Korei Płd. W poniedziałek 15 

lipca przedsiębiorcy rozpoczęli strajk w Seulu, nawołując do bojkotu japońskich 

https://www.rp.pl/autor/990099/alicja-podskoczy
https://cyfrowa.rp.pl/telekomunikacja/35774-huawei-zarejestrowal-nowy-system-operacyjny-zastapi-androida
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produktów. Jak donosi The Japan Times, przewodniczący Koreańskiego Stowarzyszenia 

Handlowego, Kim Sung-min zaapelował wtedy do sklepów, by zaprzestały sprzedaży 

towarów z Kraju Kwitnącej Wiśni, dopóki Tokio nie zniesie obostrzeń w handlu i nie 

przeprosi za nie. Niektórzy protestujący już przyłączyli się do tej akcji i trzymali plakaty z 

napisem: „Nasze supermarkety nie sprzedają japońskich produktów”. Petycja o bojkot 

japońskich artykułów trafiła również do koreańskiego prezydenta na jego oficjalnej stronie 

internetowej i podpisały ją już tysiące Koreańczyków. 

To skłoniło jednocześnie sprzedawców do większego promowania krajowych 

produktów. Jak podaje dziennik Chosun Ilbo, jedna z księgarni należącej do sieci Kyobo 

zaczęła oznaczać koreańskie artykuły flagą państwową. Długopisy z przyczepionymi 

chorągiewkami zrobiły furorę w sieci i ich zdjęcia obiegły media społecznościowe, na 

których konsumenci chwalili się tym patriotycznym zakupem. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: rp.pl 

https://www.rp.pl/Handel/190719578-Japonia-i-Korea-Poludniowa-na-wojnie-

handlowej-Smartfony-zdrozeja.html 

 

7 - Za szybki rozwój gospodarki Polacy zapłacą wyższą inflacją 

Grzegorz Siemionczyk 15.07.2019 

Gospodarka będzie traciła impet wolniej, niż można się było obawiać jeszcze kilka 

miesięcy temu. Konsekwencją tego będzie szybszy wzrost cen. 

W najbliższych czterech kwartałach, z bieżącym włącznie, polska gospodarka będzie 

się rozwijała średnio w tempie 4,2 proc. rocznie. Taka ścieżka wzrostu PKB wyłania się z 

najnowszych prognoz uczestników konkursu na najlepszego analityka 

makroekonomicznego 2019 r., organizowanego przez redakcje „Parkietu" i 

„Rzeczpospolitej". 

https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.rp.pl/Handel/190719578-Japonia-i-Korea-Poludniowa-na-wojnie-handlowej-Smartfony-zdrozeja.html
https://www.rp.pl/Handel/190719578-Japonia-i-Korea-Poludniowa-na-wojnie-handlowej-Smartfony-zdrozeja.html
https://www.rp.pl/autor/611/grzegorz-siemionczyk
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Pod koniec marca, gdy poprzednio zbieraliśmy prognozy od ponad 30 uczestniczących 

w rywalizacji zespołów ekonomistów oraz indywidualnych analityków, przeciętnie 

oczekiwali, że w okresie od III kwartału do I kwartału 2020 r. tempo wzrostu polskiej 

gospodarki będzie wynosiło 4 proc. Obecnie prognozy dla tego samego okresu sygnalizują 

wzrost PKB w tempie 4,3 proc. 

Ten przypływ optymizmu to m.in. następstwo nieoczekiwanego przyspieszenia 

wzrostu inwestycji w I kwartale br. Zwiększyły się one aż o 12,6 proc. rok do roku, 

najbardziej od połowy 2008 r., a główną tego przyczyną była eksplozja wydatków 

inwestycyjnych przedsiębiorstw. 

Polski przemysł mniej ważny dla gospodarki. Co napędza PKB? 

– W minionych latach wzrost inwestycji rozczarowywał na tle dobrego stanu krajowej 

koniunktury. Można oczekiwać, że I kwartał był zwiastunem wyraźnej poprawy dynamiki 

inwestycji w całym 2019 r. – ocenia Piotr Dmitrowski, analityk z BGK. Według niego w 

https://www.rp.pl/Budzet-i-Podatki/307099888-Polski-przemysl-mniej-wazny-dla-gospodarki-Co-napedza-PKB.html
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najbliższych czterech kwartałach nakłady brutto na środki trwałe będą rosły średnio w 

tempie 8 proc. rocznie. 

Przeciętne prognozy uczestników konkursu są nieco ostrożniejsze, ale i tak wyższe niż 

trzy miesiące temu. 

Opublikowane w poniedziałek wyniki ankietowych badań NBP (tzw. szybki 

monitoring) wśród firm sugerują wprawdzie, że ich zainteresowanie nowymi inwestycjami 

jest obecnie najniższe od 2013 r. To jednak odzwierciedlenie słabych nastrojów wśród 

przedsiębiorstw, które nie musi się przełożyć na ich faktyczne wydatki. 

Polska drugą najszybciej rozwijającą się gospodarką w Unii 

Pesymizm polskich firm to m.in. pokłosie słabej koniunktury w strefie euro. Jak dotąd 

jednak trudno doszukać się jej niekorzystnego wpływu na kondycję przedsiębiorstw nad 

Wisłą. Z szybkiego monitoringu NBP wynika, że na początku br. wyraźnie przyspieszył 

wzrost ich sprzedaży zagranicznej. Także II kwartał prawdopodobnie był pod tym 

względem bardzo udany. W maju, jak podał w poniedziałek NBP, wartość polskiego 

eksportu towarów (w euro) zwiększyła się o 13,3 proc. rok do roku, najbardziej od stycznia 

2018 r., po 10,1 proc. w kwietniu. 

Choć wzrost importu również przyspieszył (do 11,2 proc. rok do roku z 8,5 proc. w 

kwietniu), Polska po raz czwarty w ostatnich pięciu miesiącach odnotowała nadwyżkę w 

handlu towarowym. To rzuca cień wątpliwości na dominujące dotąd w scenariuszach 

ekonomistów na ten rok założenie, że silny popyt wewnętrzny w połączeniu ze słabością 

popytu zagranicznego doprowadzą do pogorszenia salda handlowego Polski, co 

negatywnie wpłynie na tempo wzrostu gospodarczego. 

Tym, co w prognozach ekonomistów w ostatnim czasie się nie zmieniło, jest 

przekonanie, że nadal szybko rosła będzie konsumpcja. Uczestnicy konkursu na 

najlepszego analityka makroekonomicznego roku przeciętnie przewidują, że w 

najbliższych czterech kwartałach wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych będą 

rosły w tempie 4,3 proc. rok do roku. Dla porównania, w minionych dwóch latach 

zwiększały się w średnim tempie 4,5 proc. 

Boom konsumpcyjny trwa za sprawą szybkiego wzrostu dochodów gospodarstw 

domowych, któremu sprzyja dobra koniunktura na rynku pracy oraz transfery socjalne. 

Konsekwencją silnego popytu konsumpcyjnego jest jednak przyspieszająca inflacja. W 

https://www.rp.pl/Budzet-i-Podatki/307109955-Polska-druga-najszybciej-rozwijajaca-sie-gospodarka-w-Unii.html
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czerwcu, jak podał w poniedziałek GUS, wyniosła ona 2,6 proc. rocznie, najwięcej od 2012 

r., po 2,4 proc. w maju. Wyraźnie, z 1,7 do 1,9 proc., wzrosła przy tym tzw. inflacja 

bazowa, nieobejmująca cen energii i żywności. Ceny samych usług wzrosły zaś aż o 3,9 

proc. rok do roku, po 3,3 proc. w maju. 

– W kolejnych miesiącach inflacja przejściowo spadnie, jesienią wyniesie około 2,1 

proc. rok do roku – przewiduje Rafał Benecki, główny ekonomista ING BSK, tłumacząc, 

że przyczyni się do tego spadek tempa wzrostu cen paliw, a po wakacjach także cen 

żywności. – Dalej stopniowo rosła będzie jednak inflacja bazowa, która na koniec roku 

sięgnie 2,5 proc. rocznie. Dlatego inflacja ogółem po przejściowym spadku ponownie 

wzrośnie pod koniec 2019 i na początku 2020 r. – dodaje. 

Uczestnicy naszego konkursu przeciętnie przewidują, że w I kwartale przyszłego roku 

inflacja będzie wynosiła 3,1 proc. zamiast 2,2 proc., jak sądzili jeszcze w marcu. Później 

jednak ma konsekwentnie maleć. 

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

https://www.rp.pl/Gospodarka/307159919-Za-szybki-rozwoj-gospodarki--Polacy-

zaplaca-wyzsza-inflacja.html 

 

8 - WTO otwiera Chinom drogę do sankcji wobec Stanów 

Piotr Rudzki 17.07.2019 

Stany Zjednoczone nie dostosowały się w pełni do orzeczenia WTO i mogą grozić im 

sankcje Chin, jeśli nie zniosą pewnych stawek celnych, które naruszają przepisy 

organizacji z Genewy - stwierdzili w werdykcie sędziowie z organu rozjemczego WTO. 

Chiny zakwestionowały w 2012 r. w tej organizacji amerykańskie cła mające 

równoważyć chińskie subwencje w eksporcie m.in. paneli słonecznych, wiatrowni, 

stalowych cylindrów i elementów tłoczonych z aluminium o ówczesnej wartości 7,3 mld 

dolarów. 

Urząd przedstawiciela USA ds. handlu (USTR) Roberta Lighthizera stwierdził, że 

werdykt WTO przyznaje, iż Stany udowodniły   subwencjonowanie przez Chiny 

przedsiębiorstw państwowych, co wypacza gospodarkę. Orzeczenie stwierdziło jednak 

ponadto, że Stany muszą zaakceptować chińskie ceny do wyliczania subwencji, nawet jeśli 

USTR uważa te ceny za wypaczone. 

https://www.rp.pl/licencja
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"Ten wniosek ignoruje ustalenia Banku Światowego, dokumenty  robocze OECD, 

analizy gospodarcze i inne obiektywne dowody przedstawione przez Stany. Raport organu 

rozjemczego WTO podważa reguły WTO, osłabia ich skuteczność w 

przeciwdziałaniu  subwencjonowaniu chińskich przedsiębiorstw, które szkodzą 

amerykańskim robotnikom i firmom oraz wypaczają rynki na świecie" -  cytuje Reuter 

komunikat z Waszyngtonu. 

Chiński resort handlu stwierdził, że raport tego organu WTO dowodzi, iż Stany 

"wielokrotnie nadużywały działań zaradczych w handlu, które poważnie zaszkodziły 

uczciwości i bezstronności  międzynarodowego handlu". 

Za kadencji Donalda Trumpa administracja blokuje procedurę mianowania lub 

ponownego mianowania członków organu rozjemczego WTO, który jest najważniejszym 

sądem WTO rozstrzygającym o światowym handlu. Normalnie organ rozjemczy liczy 7 

członków i wymaga trzech do rozpatrywania każdej sprawy, ale od 11 grudnia został 

w  nim tylko jeden sędzia, co doprowadziło do czasowego przerwania prac  - 

poinformowała komisarz ds. handlu, Cecilia Malmström. 

Urząd przedstawiciela handlu USA oświadczył ponadto, że  wynik jego odwołanie się 

potwierdza jego zastrzeżenia dotyczące organu rozjemczego, któremu zarzuca naruszanie 

reguł postępowania i wykraczanie poza swe uprawnienia. 

Jeśli Chiny zechcą uzyskać zgodę na  sankcje w  tym sporze, to muszą przedstawić 

nowe argumenty dotyczące wartości poniesionych strat w handlu. Spór ze Stanami 

doprowadził do 17 postępowań wyjaśniających resortu handlu USA w latach 2012-17. 

Dotyczyły paneli słonecznych, wiatrowni, papieru termicznego (do drukarek) i 

powlekanego, kosiarek holowanych, mebli kuchennych,  stalowych zlewozmywaków, 

kwasku cytrynowego, rur różnych rodzajów i wyrobów metalowych. 
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– To naturalne, że w relacjach handlowych z USA zdarzają się spory, a nawet konflikty, 

ale jest przecież tak dużo korzyści z wzajemnej współpracy, że powinny one przeważyć 

nad czynnikami negatywnymi – mówił Zha Peixin, były chiński ambasador w Wielkiej 

Brytanii, podczas spotkania dyplomatów ChRL z dziennikarzami w Warszawie. 

W spotkaniu uczestniczyli też: Liu Guangyuan, chiński ambasador w Warszawie, Shi 

Mingde, były chiński ambasador w Berlinie i w Wiedniu, oraz Cui Hongjian, dyrektor 

departamentu studiów europejskich w Chińskim Instytucie Studiów Międzynarodowych. 

Omawiali kwestie związane z relacjami gospodarczymi Chin z USA i UE. 

Ambasador Zha przekonywał, że deficyt USA w handlu z Chinami de facto nie jest tak 

duży, jak wskazują amerykańskie dane. Nie uwzględniają one bowiem tego, że spory 

odsetek dóbr wysyłanych z Chin do USA to towary, które są jedynie składane w Chinach 

z komponentów sprowadzanych z zagranicy. Wskazywał również, że Chinom zależy na 

tym, by w relacjach z USA i innymi krajami obowiązywał model win-win (wygranej obu 

stron). 

– Nie mamy aż tak dużej przewagi technologicznej, jak to się często przedstawia. W 

niektórych dziedzinach, np. sztucznej inteligencji, zdołaliśmy jednak uzyskać spore 

sukcesy. Czasem to wywołuje niepokój innych, tak jak w przypadku Huawei i technologii 

5G – mówił ambasador Shi. 

Liu Guangyuan, ambasador ChRL w Warszawie, przyznał, że w handlu między Polską 

a Chinami jest duża nierównowaga, ale rządy obu krajów robią wiele, by rósł polski eksport 

do Chin. Odnosząc się do sprawy Huawei, stwierdził, że jeśli doszłoby do wyłączenia tej 

firmy z polskiego rynku, to Polska straciłaby na tym 8 mld dol. i opóźniła od dwa lata 

wprowadzenie u siebie technologii 5G. 

Shi Mingde zwrócił natomiast uwagę, że tysiące chińskich spółek działających w 

Europie Zachodniej narzekają na wysokie koszty pracy i część z nich może przenieść się 

do Polski. 
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9 - Oto konkurencja dla banków. Revolut i inne karty przedpłacone 

Karty przedpłacone. Pierwszy konkurencję bankom zrobił Revolut, brytyjski fintech, 

który nie tak dawno wszedł do Polski, a teraz ma już swój polski oddział i do oferty nadal 

wprowadza nowe usługi 

Ewa Bednarz 27.06.2019 

Karty płatnicze od fintechów mają takie same funkcje jak karty bankowe, włącznie z 

wielowalutowością. Mogą z nich korzystać wszyscy, nawet osoby bez zdolności 

kredytowej, ponieważ nie jest ona sprawdzana. 

Karty prepaid dla klientów indywidualnych nie są w gestii zainteresowania 

zdecydowanej większości banków. Rynkową lukę znakomicie wykorzystują fintechy. 

Prepaidów od nich połączonych z mobilnymi aplikacjami wciąż przybywa. Szczególnym 

powodzeniem cieszą się wielowalutowe, ale mogą się sprawdzić również takie, które 

pełnią funkcję jedynie skarbonki, ponieważ można je sprezentować dziecku, a później 

doładowywać kieszonkowym. Oferta jest coraz szersza, ale nierówna. Jedne firmy znoszą 

lub obniżają wprowadzone wcześniej opłaty i wciąż poszerzają usługi, inne nadal są 

drogie. 

Wybór karty jest uzależniony od potrzeb, ale ważną rolę pełnią również opłaty. 

Zwłaszcza że czasem koszty, np. prowizje za przewalutowanie, które naliczają niektóre 

fintechy, nie są niższe lub niewiele niższe od prowizji bankowych pobieranych od klientów 

płacących za granicą zwykłymi kartami debetowymi lub kredytowymi. Inne opłaty 

również są istotne, tak jak wybór odpowiedniego sposobu zasilania karty, ponieważ jeden 

może być bezpłatny, a inny płatny. 
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BRYTYJSKA OFENSYWA 

Pierwszy konkurencję bankom zrobił Revolut, brytyjski fintech, który nie tak dawno 

wszedł do Polski, a teraz ma już swój polski oddział i do oferty nadal wprowadza nowe 

usługi. Nie musi też być drogi. Za prowadzenie rachunku zakładanego w Revolut nie płaci 

się, podobnie jak za konto Euro IBAN służące do wykonywania przelewów walutowych 

oraz wydanie karty, co jeszcze rok temu kosztowało. Zapłacić trzeba tylko za przesłanie 

plastiku pod wskazany adres. 

Revolutem można płacić w 150 walutach, ale wymieniać 29 walut. Opłaty są 

uzależnione od wyboru jednego z trzech pakietów. Bezpłatny jest Pakiet Standard, ale ma 

ograniczenia, np. waluty można wymieniać do 20 tys. zł miesięcznie, a gotówkę wypłacać 

z bankomatów do 800 zł miesięcznie. Na dłuższe wyjazdy może to być za mało. 

Limit wypłat zostaje dwukrotnie podniesiony w Pakiecie Premium. Nie ma w nim 

również ograniczenia dotyczącego limitu wymiany walut. Wprawdzie konto kosztuje 
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29,99 zł miesięcznie, ale w zamian dostaje się darmowe ubezpieczenie medyczne za 

granicą, za które posiadacze konta standardowego muszą płacić, ubezpieczenie 

opóźnionych lotów i zagubionego bagażu, jednorazowe karty wirtualne oraz dostęp do 

karty LoungeKey, która pozwala na korzystanie z tysiąca saloników lotniskowych na 

całym świecie. Najdroższy jest Pakiet Metal – kosztuje 49,99 zł, poszerzony jest jednak o 

usługi concierge. 

Karty Revolut można zasilać przelewem bankowym, ale może być on kosztowny, 

zwłaszcza jeśli w transakcji będą uczestniczyły banki pośredniczące. Lepiej więc, a jest 

taka możliwość, zasilać konto Apple Pay, Google Pay lub kartą debetową, uniknie się w 

ten sposób dodatkowych kosztów, które w przypadku użycia karty kredytowej mogłyby 

być bardzo wysokie. 

POLSKA KONKURENCJA 

Konkurencją dla Revolut jest Igoria Trade, polska spółka notowana na New Connect, 

która wydaje kartę IgiriaCard w pakiecie z wielowalutowym kontem dla 17 walut. 

Płacić nią można jak Revolutem w 150 walutach. Igoria zapewnia, że karta dopasowuje 

się automatycznie do waluty kraju, w którym się przebywa, bez prowizji. Można też 

otrzymać dodatkowo kartę wirtualną do płatności online w dowolnej walucie. 

Karta podobnie jak Revolut wydawana jest bezpłatnie i nie płaci się za jej użytkowanie. 

Płaci się tylko za jej wysyłkę – 6,9 zł, jeżeli będzie wysłana pocztą lub 19,9 zł, jeżeli 

zamówi się ją kurierem. Kosztują natomiast wypłaty z bankomatów – w Polsce 2 zł, w 

krajach europejskich 1 proc., min. 5 zł, a poza Europą 2 proc., min. 5 zł. 

Podobnie jak jest to w wielu bankach, Igoria potrąci też prowizję za sprawdzenie salda 

lub zmianę PIN-u w bankomacie. Lepiej więc robić to online – pierwsza zmiana w 

miesiącu jest bezpłatna, kolejne będą kosztowały po 1 zł. 

W Revolut można wybrać kartę w systemie Visa, Maestro lub Mastercard, w Igorii jest 

tylko karta Mastercard. Można ją zasilać BLIK-iem, co kosztuje 0,3 proc. wpłaty, gotówką 

w oddziałach Poczty Polskiej, płacąc 4 zł, lub tradycyjnym przelewem, za który się nie ma 

opłaty, ale na zaksięgowanie go trzeba będzie poczekać. 

Igoria Trade jest operatorem kantoru internetowego Trejdoo, dzięki temu można liczyć 

na szybką wymianę walut po korzystnym kursie w chwili płatności. Na platformie jest 

dostęp do 136 par walutowych. 
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KARTY PRZEDPŁACONE – NIE WSZĘDZIE TANIO 

Revolut i IgoriaCard są najbardziej rozpoznawalne na rynku, ale funkcjonuje wiele 

innych kart fintechowych. Większość jest mało konkurencyjna dla polskich prekursorów, 

choć są takie, które starają się obniżać koszty ponoszone wcześniej przez klientów. Jednym 

z nich jest Curve, który zrezygnował z prowizji za przewalutowanie do 500 funtów, 

pozostały tylko prowizje bankowe. 

Curve wydaje dwie karty współpracujące z aplikacją w smartfonie: darmową Curve 

Blue i śladem Revoluta metalową, za którą pobiera opłatę wysokości 9,99 euro lub funtów 

miesięcznie. Obie nie są powiązane z kontem, nie wymagają zasileń i zastępują wszystkie 

inne posiadane karty. 

Dzięki powiązaniu z inną kartą, to właśnie ta karta będzie obciążana. Podpinanie kart 

do kart Curve jest proste. Wystarczy w aplikacji Curve je zeskanować i wypełnić dane, a 

następnie zweryfikować kodem, który przyjdzie esemesem. 

W Di Pocket można bezpłatnie wyrobić kartę Mastercard na okaziciela, która 

umożliwia dodatkowo bezpłatne korzystanie z usług cash back. Opłata 4 zł obowiązuje 

tylko dla karty dodatkowej. Kartę zasilać można przelewem bankowym i gotówką w 

wybranych lokalizacjach. Obowiązuje tu jednak przewalutowania po kursie Mastercarda i 

prowizja wysokości 1 proc. 

W WestSteincard natomiast można założyć ekonto internetowe, do którego będą 

podpięte trzy karty przedpłacone Mastercard. Ich obsługa kosztuje jednak 3,99 euro 

miesięcznie, a na karcie może być maksymalnie 150 euro dla niezweryfikowanych 

klientów i dla zweryfikowanych nawet 35 tys. euro. 

W Paysafecard, który wydaje kartę Paysafecard Mastercard, też nie jest tanio. Wydanie 

karty kosztuje 40 zł i tyle samo jej dalsza obsługa. Drogie są też wypłaty z bankomatów – 

za każdą potrącone zostanie 3 proc., min. 15 zł wpłaty. Płatności w walutach obcych są 

obciążone 2-proc. prowizją. Pod tym względem podobnie jest w Monese, ale jego 

przewagą jest możliwość darmowych doładowań. 

GORZEJ NIŻ W BANKU 

Niektóre oferty mogą być jeszcze bardziej kosztowne. Za wydanie karty Viabuy 

Prepaid Mastercard przez firmę PPRO Financial płaci się 295 zł, a za jej obsługę w 

pierwszym roku 80 zł. Dopiero od 13. miesiąca opłata może być obniżona do 42 zł 
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miesięcznie. Warunkiem jest zawarcie przynajmniej jednej transakcji w pierwszym roku. 

Wydanie natomiast karty dodatkowej jest bezpłatne, ale jej obsługa roczna kosztuje 62 zł. 

Za wymianę walut płaci się 2,75 proc., a za wypłaty z bankomatów po 20 zł. Nawet za 

doładowanie karty można zapłacić, jeżeli będzie się chciało zrobić to w inny sposób niż 

przelewem. Za zasilenie karty przez PayU kartą płatniczą potrącone będzie 1,75 proc., 

przez TrustPay – 2,75 proc., paysafecard – aż 8,75 proc. Są też warunki. Pierwsze 

doładowanie rachunku musi wynosić co najmniej 375 zł i trzeba to zrobić w ciągu 21 dni, 

nawet jak jeszcze nie planuje się wyjazdu za granicę. 

To kolejny przykład, że na żadne produkty finansowe decydować się nie można przed 

wnikliwym przestudiowaniu regulaminu i tabeli prowizji i opłat. 
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 االقتصادات العربية: -ثالثاا 

 في النصف األول من العام المالي الحالي % 5.4اقتصاد مصر قد ينمو بـ - 10

  - 2019كانون الثّاني / يناير  31 

قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، أمس، إن بالدها حققت نمواا اقتصادياا حقيقياا بنسبة 

، التي بدأت في األول من يوليو 2019 – 2018في المائة، في النصف األول من السنة المالية  5.4

 .ز( الماضي)تمو

وذكرت الوزيرة في بيان صحافي، أن مصر تستهدف الوصول بمعدل النمو االقتصادي الحقيقي 

في المائة، في النصف الثاني من السنة المالية الحالية. كانت وزيرة التخطيط المصرية، هالة  5.6إلى 

ة، في السنة المالية في المائ 5.3السعيد، قد أعلنت العام الماضي عن نمو االقتصاد المصري بنسبة 

 .سنوات 10، مسجالا أعلى معدل سنوي في 2018 – 2017

واستفاد االقتصاد المصري من استقرار العملة المحلية خالل العامين الماضيين، بعد تعويم صادم 

 .، أفقده أكثر من نصف قيمته أمام الدوالر2016للجنيه في نوفمبر )تشرين الثاني( 

اا هذا األسبوع، الذي شهد نشر تقارير عن مشتريات قوية لألجانب في سوق وشهد الجنيه تعافياا نسبي

 .الديون المصرية

في المائة من سندات الخزانة المصرية بأجل خمس سنوات،  100واشترى المستثمرون األجانب 

 .(مليون دوالر 65.7مليار جنيه ) 1.16االثنين الماضي، والتي بلغت قيمتها 

في  30ول من أمس، إن نسبة مشاركة األجانب هذا األسبوع بلغت نحو وقالت وزارة المالية، أ

في المائة في عطاء سندات الخزانة،  55المائة، في المتوسط، في عطاءات أذون الخزانة، ونحو نسبة 

 .خمس وعشر سنوات

وتعد هذه التحركات مؤشراا على جاذبية سوق الديون المصرية لألجانب، بعد خروج استثمارات 

مليارات دوالر خالل أزمة األسواق الناشئة العام الماضي، الناتجة عن ارتفاع الفائدة  10حو لهم بن

 .األميركية

، فإن أسعار الفائدة التي تقدمها مصر على ديونها تعد ثاني أعلى فائدة «بلومبرغ»وبحسب وكالة 

 ، وهو ما يزيد منفي األسواق الناشئة بعد األرجنتين. وتقل المخاطر في القاهرة عن بوينس آيرس

 .جاذبية األوراق المالية المصرية في أعين األجانب
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كما يأتي طلب األجانب مدفوعاا بالتوقعات بشأن اتجاه البنك المركزي المصري لخفض الفائدة، مع 

لرفع أسعار الفائدة تدريجياا  2016قد اتجه بعد تعويم « المركزي»تراجع معدالت التضخم. وكان 

اس، وهو ما زاد بقوة من تكاليف االستثمار، ولم يبدأ في تخفيضها إال في فبراير بسبعمائة نقطة أس

 .)شباط( من العام الماضي

ديسمبر )كانون األول(  27وفي آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي بمصر، 

 17.75و 16.75احدة عند الماضي، تم تثبيت أسعار الفائدة؛ بحيث يكون عائد اإليداع واإلقراض لليلة و

 .في المائة على التوالي

وتعتزم مصر البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير ومارس )آذار( المقبلين، بعمالت 

مختلفة، لجمع ما بين ثالثة مليارات وسبعة مليارات دوالر، بحسب ما قاله وزير المالية المصري محمد 

 .معيط، أمس

مليار دوالر، من بيع سندات  2.46أبريل )نيسان( من العام الماضي  كانت مصر قد جمعت في

 .في المائة، على الترتيب 5.625و 4.75عاماا، بفائدة  12أعوام و 8مقومة باليورو ألجل 

قيمة البرنامج بين ثالثة مليارات وسبعة مليارات دوالر... »أن « رويترز»وأبلغ معيط وكالة 

 .«من العام الجاري بين فبراير ومارسوالطرح سيكون في الربع األول 

وأعلنت وزارة المالية في وقت سابق، هذا األسبوع، أنها تعتزم إصدار سندات دولية مقومة بالدوالر 

كما تنوي مصر إصدار سندات دولية صديقة للبيئة،  .2019 - 2018واليورو، خالل السنة المالية 

 .ى في وقت الحقوسندات دولية مطروحة بعملة آسيوية للمرة األول

سيتي »، و«جيه بي مورغان»، و«إتش إس بي سي»، و«غولدمان ساكس»واختارت مصر بنوك 

ستاندرد »و« بي إن بي باريبا»إلدارة طرح السندات المقومة بالدوالر، كما اختارت بنوك « بنك

 .إلدارة طرح السندات المقومة باليورو« ناتكسيس»وبنك اإلسكندرية، و« تشارترد

مليار جنيه، منها  714.637نحو  2019 - 2018حتياجات مصر التمويلية في موازنة وتبلغ ا

مليار في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويالت خارجية من إصدار سندات وقرض  511.208

  صندوق

https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8

%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A--1246182 

 

 

https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A--1246182
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A--1246182
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A--1246182
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دراسة عالمية: مصر على قائمة الدول التي ستشهد نموا في السوق العقارية بالمنطقة خالل  - 11

 السنوات المقبلة

جيه إل إل" العالمية تعتبر أن انخفاض أسعار الفائدة والتضخم والبطالة في مصر تدعم "

 النمو في القطاع العقاري... وخبراء: السعودية والمغرب أبرز األسواق التنافسية

 16:13 2019مارس  7الخميس   a7medhakim@ صحافي أحمد عبد الحكيم 

رات شمنافسة قوية في السوق السعودية والمغربية والمصرية في قطاع العقارات بفضل تحسن المؤ

 (االقتصادية ) تصوير حسام علي. إندبندنت عربية

توقع خبراء في قطاع العقارات نمو األسواق العقارية بشكل مطرد خالل السنوات المقبلة في كل 

من األسواق المصرية والسعودية والمغربية، على اعتبارها أحد أفضل الوجهات التنافسية ألسواق 

 لى زيادة االستثمارات األجنبية في هذا القطاع.العقارات في المنطقة، ما قد يدفع إ

وعلى هامش مؤتمر صحفي موسع عقدته شركة "جيه إل إل" العالمية المختصة في قطاع 

العقارات، ظهر أمس األربعاء بالقاهرة، أوضح خبراء أن من بين األسواق الواعدة والمبشرة في قطاع 

رجعين األمر إلى تحسن المؤشرات الكلية القارات في المنطقة هي مصر والسعودية والمغرب، م

لالقتصاد في تلك البلدان، فضال عن توقعات باستمرار زيادة الطلب على الوحدات العقارية بمختلف 

 أنواعها، مع الزيادات السكانية المطردة بها.

وقال كريج بالمب، رئيس وحدة األبحاث في "جيه إل إل" عن ذلك "تتميز أسواق كل من مصر 

ية والمغرب بأنها أسواق شهدت في السنوات األخيرة طفرات اقتصادية واسعة أدت إلى تحسن والسعود

 معدالت النمو االقتصادي، مع زيادة في نسب االستثمارت األجنبية المباشرة".

 

كريج بالمب رئيس وحدة األبحاث في "جيه إل إل" مع المحرر أحمد عبد الحكيم. )تصوير حسام 

 (علي. إندبندنت عربية

وفي تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي لـ"إندبندنت عربية"، أوضح كريج "تتربع السوق 

المصرية في قطاع العقارات على رأس الدول الواعدة في المنطقة، نظرا لما يشهده اقتصادها من نمو 

ملحوظ بفضل خطوات اإلصالح االقتصادي التي اتخذتها الحكومة في السنوات األخيرة، وهو ما 

عكس إيجابيا على انخفاض نسب البطالة وزيادة فرص العمل، فضال عن اتساع مساحة االمتدادات ان

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/5721
https://twitter.com/a7medhakim
https://twitter.com/a7medhakim
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/5721
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كلم شرق القاهرة(،  60العمرانية المخططة من قبل الدولة، وعلى رأسها العاصمة اإلدارية الجديدة )

 ومنطقة قناة السويس والساحل الشمالي وساحل البحر األحمر".

ق المصرية، هناك منافسة قوية له من جانب السوق السعودية وأوضح كريج أنه بجانب السو

والمغربية في قطاع العقارات، وذلك بفضل تحسن المؤشرات االقتصادية في تلك البلدان، وامتالكها 

نسب سكانية عالية ما يشجع على االستثمار في القطاع العقاري"، مشددا على أن السعودية من األسواق 

رات بفضل ضخامة اقتصادها واعتبارها أحد الوجهات الرئيسة لالستثمار الواعدة في قطاع العقا

 األجنبي فى المنطقة.

أيمن سامي، مدير مجموعة "جيه إل إل" في القاهرة يشير إلى أن مؤشرات إيجابية تتجه نحو 

 شراء العقارات )تصوير حسام علي.إندبندنت عربية(

إل إل" في القاهرة "يتمتع السوق العقارية  من جانبه، ذكر أيمن سامي، مدير مكتب شركة "جيه

في مصر بمرونة، ومن المتوقع أن نشهد ارتفاعا في الطلب المحلي بفضل تزايد أعداد السكان، وتراجع 

التضخم وانخفاض أسعار الفائدة، وهو ما سيعزز االستثمارات العقارية ضمن فئات األصول البديلة، 

 طاع الخدمات اللوجستية".بما فيها الرعاية الصحية والتعليم وق

نرى المؤشرات اإليجابية تتجه نحو شراء العقارات  2019وقال سامي لـ"إندبندنت عربية" إنه "في 

بسبب انخفاض نسبة الدفعة األولى عند الشراء وبرامج التسديد المرنة، فضال عن تعدد الخيارات في 

لمصرية بمدن عالمية مثل باريس، ولندن، كل من المدن الرئيسية والساحلية.. وعند مقارنة العاصمة ا

ونيويورك، ومدريد، وإسطنبول، تظل القاهرة واحدة من أكثر المدن استقراراا وجاذبية خالل هذا العام؛ 

 بفضل أسعارها التنافسية، وانخفاض تكلفة المعيشة واستقرار المناخ السياسي".

 دراسة حديثة للسوق العقاري في مصر

، كشفت شركة "جيه إل إل" عن نتائج أحدث دراساتها عن السوق العقارية وخالل المؤتمر الصحفي

، بدعم من 2021و 2019فيها نمو القطاع العقاري في مصر في الفترة بين   المصرية، والتي توقعت

انخفاض معدل التضخم والبطالة، إضافة لسعر الفائدة، ما يدفع إلى مزيد من جذب االستثمارات األجنبية 

 المقبلة.في الفترة 

من جيل األلفية وما  %75وقالت الدراسة إن تغيير التركيبة السكانية العالمية، وتوقعات أن يشكل 

عالمياا، سيؤثر على المساحات المكتبية التي سيشهدها القطاع  2025بعدها القوة العمالية بحلول عام 

تزايد القاهرة الطلب العالمي المالعقاري في منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا، وبالتالي ستواكب 



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

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

31 

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

على المساحات المكتبية المرنة خالل السنوات المقبلة، نظراا لكونها واحدةا من أسرع المدن في المنطقة 

 النطالق المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة.

من إجمالي  0.72، لتمثل %2018وشهدت القاهرة تنامي المساحات المكتبية المرنة خالل 

ها المكتبية، نظراا لكفاءة التكلفة، والعقود قصيرة األجل والتوجه نحو االبتكار، إضافة إلى مساحات

 استجابة الماّلك لطلب المستأجرين، وتراجع الطلب على المكاتب التقليدية.

، شركة االستثمارات واالستشارات العقارية الرائدة على مستوى العالم، عن ‘جيه إل إل’وكشفت 

، كما سلطت الضوء 2019ة التي ستشكل مالمح السوق العقارية في القاهرة خالل عام العوامل الرئيس

 على الفرص الناشئة في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على السوق.

وخالل الفعالية تم عرض أبرز العوامل المؤثرة في السوق العقارية المصرية بما يتماشى مع 

ريعات التي تجذب المستثمرين األجانب. كما سلط المتحدثون الجهود الحكومية لتطوير اللوائح والتش

الرسميون الضوء على الفرص المصاحبة الرتفاع الطلب المحلي والتوجه نحو توفير المساحات 

(، واالستثمارات في األصول العقارية البديلة مثل Flexible working space) المكتبية المرنة 

 مناطق التخزين والخدمات اللوجستية.

وقال أيمن سامي، مدير شركة "جيه إل إل" في مصر "يستمر القطاع العقاري في مصر في تسجيل 

، من المتوقع أن نشهد جذب االستثمارات 2021و 2019مؤشرات نمو إيجابية في الفترة بين عامي 

ر جذبا األكثاألجنبية في القطاع العقاري وإعادة القاهرة إلى مكانتها الدولية بين قائمة المدن العالمية 

 لالستثمار العقاري".

 كيف تحّسنت السوق العقارية في مصر؟

ليسجل في نهاية العام أعلى معدل إشغال فندقي منذ  2018انتعاش قطاع الفنادق والسياحة خالل 

 . ) تصوير حسام علي. إندبندنت عربية(2011عام 

ة م مالمح الفرص االستثماريبحسب دراسة "جيه إل إل" تشتمل قائمة العوامل األساسية التي ترس

على كل من تنامي حجم االستثمارات األجنبية في  2019في سوق العقارات في مصر خالل عام 

القطاع السكني في مصر، حيث يستكمل القطاع السكني في مصر هذا العام أداءه اإليجابي الذي حققه 

انت تريث المشترين لشراء . وعلى الرغم من أن السمة العامة خالل العام الماضي ك2018خالل 

وحدات مباشرة من المطورين، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على تأجير الوحدات السكنية بفضل 

 زيادة الطلب على المساكن المؤقتة.
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، وفق الدراسة، فإن هناك مؤشرات إيجابية تتجه نحو شراء العقارات بسبب انخفاض 2019وفي 

رامج التسديد المرنة، فضال عن تعدد الخيارات في كل من المدن نسبة الدفعة األولى عند الشراء وب

الرئيسية والساحلية. وعند مقارنة العاصمة المصرية بمدن عالمية أخرى تظل القاهرة من أكثر المدن 

استقراراا وجاذبية خالل هذا العام؛ بفضل أسعارها التنافسية، وانخفاض تكلفة المعيشة واستقرار المناخ 

 السياسي.

من جيل  %75كرت الدراسة، أنه ومع تغيير التركيبة السكانية العالمية فمن المتوقع أن يشكل وذ

عالمياا، وهو ما يعزز التوقعات بأن يتم إشغال نحو  2025األلفية وما بعدها القوة العمالية بحلول عام 

 .2022مليون شخص بحلول  5.1  ألف مساحة عمل مشتركة عالميا، لتضم نحو 30

بفضل  2019من المتوقع أن ترتفع معدالت الشواغر في متاجر التجزئة في القاهرة خالل  كما أنه

ارتفاع المعروض الناجم عن عدد كبير من المشاريع المرتقبة. كما أنه من المتوقع ارتفاع أسعار 

 .2018على أساس سنوي خالل  %10اإليجار، بعد أن سجلت زيادة قاربت 

ر ثقافة التسوق فإنه من المرتقب أن يتوجه مطورو ومالك مراكز وأضافت الدراسة أنه ومع تغيي

التسوق إلى ابتكار مفاهيم الترفيه الحديثة لتعزيز مستويات اإلقبال واإلنفاق، تمهيداا التجاه "الترفيه 

في  ( eater-tainmentو"الترفيه أثناء تناول الطعام" )’( shop-entertainmentأثناء التسوق )

يم المرتبطة باألطعمة والمشروبات، والمرافق الترفيهية وغيرها التي تعزز أنماط ظل نجاح المفاه

الحياة اليومية، في أماكن البيع بالتجزئة التقليدي، كما أن قطاع الفنادق يشهد المزيد من فرص البيع 

 .2019في عام rebrandingوإعادة تصنيف العالمات التجارية ) )

، ليسجل في نهاية العام أعلى معدل إشغال 2018ة انتعاشه خالل كما واصل قطاع الفنادق والسياح

، وذلك بفضل اإلجراءات األمنية الم حسنة التي اتبعتها الدولة، وبالتالي ارتفاع 2011فندقي منذ عام 

 أعداد السياح األجانب.

 نضج السوق الصناعية يعزز الطلب

. )تصوير حسام علي. 2021و 2019توقعات لنمو القطاع العقاري في مصر في الفترة بين 

 إندبندنت عربية(

ووفق عرض المسؤولين عن الدراسة، خالل المؤتمر الصحفي، فإنه مع ظهور مفهوم التجارة 

اإللكترونية وما تبعه من تحول رقمي على مستوى قطاع سلسلة التوريد، سيكون هناك زيادة متزايدة 

 ي ذلك مناطق التخزين. وسيوفر العام المقبلفي الطلب في مصر على المرافق األكثر تخصصاا بما ف
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المزيد من الفرص بالنسبة للمناطق اللوجستية في المناطق الحرة الحديثة ومراكز التوزيع الصناعية 

 بالقرب من الموانئ المائية والجافة مثل قناة السويس.

ت وتعتبر شركة "جيه إل إل" المدرجة في بورصة نيويورك، متخصصة في إدارة العقارا

واالستشارات. وتعد واحدة من الشركات العاملة والرائدة في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا في سوق 

مكتب حول العالم، وتعمل  300العقارات وسوق خدمات الضيافة، حيث تمتلك الشركة ما يقرب من 

 دولة بالمنطقة. 35دولة، منها  80في أكثر من 

https://www.independentarabia.com/node/11281/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%

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

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-
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منذ عام يواجه السودانيون أزمة في الحصول على مدخراتهم المالية المودعة في 

 المصارف، مع ارتفاع مطرد في األسعار أحدثه وجود سعرين للمنتج الواحد في األسواق

 14:26 2019فبراير  19الثالثاء     HussamBadwi@ مراسل حسام بدوي  

بات من المألوف لدى السودانيين االصطفاف ساعات أمام ماكينات الصرف اآللية للحصول على 

 النقود )إندبندنت عربية(

أزمة انعدام السيولة في السودان عامها األول من دون أن تنجح الحكومة في حلها على أكملت 

 الرغم من إقرار عدد من السياسات وطرح فئات نقدية جديدة من العملة المحلية.

بات من المألوف لدى المواطنين االصطفاف ساعات أمام ماكينات الصرف اآللية للحصول على 

جنيه وأعالها  300فذ المصارف التي وضعت سقوفاا مالية للسحب، أدناها النقود، أو التوجه إلى نوا

جنيه. وطلب ما يزيد على هذا المبلغ، يستلزم الحصول على تصريح من مدير فرع المصرف  2000

 أو كبير الموظفين في المصرف الذي تجري فيه المعامالت.

 بداية األزمة
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يعرف محلياا بأزمة الكاش، في منتصف ديسمبر  بدأت أزمة انعدام األوراق المالية، أو ما بات

 ، لكنها تفاقمت في مطلع يناير )كانون الثاني( التالي.2017)كانون األول( 

ولم تصرح الحكومة في البداية بإجراءات متبعة لتقليل حجم الكتلة النقدية، إال في فبراير )شباط( 

ة الرئيس السوداني عمر البشير . إذ وّجه اجتماع لمسؤولين اقتصاديين وأمنيين برئاس2018

"باالستمرار في امتصاص السيولة لتحجيم الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي". ويعتبر ذلك اإلعالن 

 األول عن إجراءات تقليل حجم المعروض من األوراق النقدية.

ي وكان الهدف من هذه اإلجراءات وقف تدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدوالر األميرك

 والسيطرة على نسب التضخم.

 معالجات حكومية

طوال األشهر الماضية، اتبعت الحكومة السودانية إجراءات متعددة لحل األزمة االقتصادية، 

وتحسين األجور وتوفير األوراق النقدية، وأجازت في أكتوبر )تشرين األول( الماضي حزمة من 

وشكلت آلية جديدة لتحديد سعر صرف الجنيه، اإلجراءات االقتصادية لقطاع الصادرات والواردات، 

ووضعت شروطاا للتحويالت الخارجية وعائدات الصادرات المختلفة. كما أعلنت في ديسمبر الماضي 

 جداول الدفع اإللكتروني، لمواجهة العجز في حجم الكتلة النقدية في البالد.

 فئات عملة جديدة

جنيهاا،  50على فئة في السابق هي فئة الـ ضخت الحكومة فئات جديدة من العملة. إذ كانت أ

جنيه. ومن المتوقع أن تطرح للتداول في مارس  200والـ 100وطرحت مطلع فبراير الحالي فئتي الـ

 جنيه. 500)آذار( المقبل فئة 

لكن الخبير االقتصادي محمد الناير يرى أن "ضخ الفئات الجديدة من العملة لن يسهم في انخفاض 

ا أنه لن يحل المشكلة بصورة جذرية". ويوضح "مهما ضخ البنك المركزي من فئات نسب التضخم، كم

جديدة أو قديمة، فإن السوق المحلية ستبتلعها، ألن المواطنين وعمالء المصارف ال يقومون باإليداع 

 كما في السابق".

 عربية( جنيه )إندبندنت 200والـ 100طرحت الحكومة السودانية مطلع فبراير الحالي فئتي الـ

وتسببت أزمة السيولة بانهيار الثقة بين العمالء والمصارف، ويعود ذلك إلى ضعف قدرتها على 

اإليفاء وتوفير المبالغ التي يحتاجها المودع عند االقتضاء. ويتابع الناير أن "المصارف في الغالب 

وريد إلى المصارف تتغذى من مصدرين، هما البنك المركزي وودائع العمالء. لكن، اآلن ال يوجد ت

 على اإلطالق، إال عند الضرورة القصوى، وتالياا لن تعالج الفئات الجديدة من العملة المشكلة".
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 تباين األسعار ومضاربات سعر الصرف

أدت ندرة السيولة وصعوبة صرف الرواتب عبر المصارف إلى اختالل في السوق السودانية، 

لتلك التي تقرها الحكومة، ودرجوا على عرض بعض  وعمل التجار على توفير حلول بديلة خالفاا 

المنتجات بسعرين مختلفين. األول، إذا كنت ترغب في اقتناء السلعة عبر دفع قيمتها نقداا. أما الثاني 

في المئة إلى قيمة السلعة إذا كنت ترغب في الدفع عبر الشيك أو نظام التحويل  10إلى  5فتتم إضافة 

رر بات معروفاا لدى المستهلكين، ذلك أن "النقود التي تدخل إلى المصارف ال اإللكتروني. وللتجار مب

 تعود، وتلك اإلضافة إلى قيمة السلع ما هي إال ثمن الوقت الذي ي هدر في سحبها من المصارف".

وفيما يرفض بعض التجار بيع سلع محددة، مثل "األجهزة اإللكترونية والذهب وبطاقات تغذية 

ام الدفع اإللكتروني أو الشيكات، على الرغم من أن ذلك يعتبر مخالفاا للقوانين المحلية، الهواتف" عبر نظ

 إال أنك ستواجه صعوبة كبيرة في الحصول عليها، إذا لم تتوفر لديك السيولة النقدية.

وقاد تدهور قيمة العملة الوطنية أمام الدوالر إلى ازدهار السوق السوداء للعمالت، إذ اتجه معظم 

تجار وبعض المواطنين إلى تحويل مدخراتهم المالية إلى عمالت أجنبية، أهمها الدوالر األميركي. ال

وفي السوق السوداء، لم يكن األمر مختلفاا، إذ احتفظت لنفسها بسعرين مختلفين أيضاا. فإذا كنت ترغب 

ل حصولك مقابفي الحصول على عمالت أجنبية تتوقف قيمة التحويل على الطريقة التي ستدفع بها 

 على النقد األجنبي.

ونتيجة لتلك المضاربات سّجل الجنيه السوداني، األسبوع الماضي، هبوطاا جديداا أمام الدوالر 

األميركي، في السوق الموازية. وقال متعاملون في تلك األسواق إن "أسعار شراء الدوالر تراوحت 

 جنيهاا". 70شرائه عبر النقد )الكاش( جنيهاا، عبر الشيكات المصرفية، وبلغ سعر  85و 83بين 

 التضخم

 43.45أعلن "الجهاز المركزي لإلحصاء" في السودان، االثنين الماضي، انخفاض التضخم إلى 

خالل ديسمبر الماضي. وشكل هذا االنخفاض  %72.94في المئة خالل يناير الماضي، مقارنة بـ 

ن والمواطنين، إذ لم تشهد األسواق أي انخفاض المفاجئ في النسب شكوكاا لدى المراقبين االقتصاديي

 في أسعار السلع األساسية.

ويوضح الناير أن "قطاعين )األغذية والمشروبات وقطاع النقل( أديا إلى انخفاض التضخم، إذ 

أسهم انخفاض قيمة بعض الخضر الموسمية وبعض إجراءات الحكومة لتوفير النفط لشاحنات النقل في 

 تقليل النسب".
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ذلك ال يعني أن التضخم سيستمر في االنخفاض، ألن "الظواهر التي سادت أخيراا في االقتصاد  لكن

السوداني مثل التعامل بسعرين عبر الكاش والشيك، والمضاربة على العملة األجنبية سيلقيان بظاللهما 

 على األسعار".

ة شريف أن "تعمل الحكوموإلعادة الثقة إلى النظام المصرفي، تقترح الخبيرة االقتصادية سهام 

بمنظومة الدفع اإللكتروني في قطاعاتها الخدمية كافة، مع االستمرار في ضخ الفئات النقدية". لكن 

سبق أن أعلنت الحكومة أنها ستدّشن منظومة إلكترونية للدفع مطلع العام الحالي، بيد أنها فشلت في 

مواطنين حسابات مصرفية، وانعدام تغطية ذلك لبضعة أسباب، بينها ضآلة امتالك فئات كبيرة من ال

 القطاعات الخاصة بوسائل الدفع اإللكتروني.

وطالبت شريف "الحكومة بتقديم تطمينات وقرارات سياسية واقعية. إذ لن تعود الحركة االقتصادية 

إلى وضعها الطبيعي إذا لم يتمكن المواطن من الحصول على األموال المودعة في حسابه من دون 

 سقوف السحب". تحديد

https://www.independentarabia.com/node/8571/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%8

4%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%8F-

%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-

%D9%8A%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%9F 
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بين تصريحات إيجابية لصندوق النقد الدولي وارقام سلبية قدمها رئيس الجمهورية تتفاقم "

 "الحيرة بإمكان الخروج من االزمة التي تعيشها البالد

 17:01 2019مارس  23السبت    basseltorjeman@ يصحاف باسل ترجمان  

 البنك المركزي التونسي تدخل أكثر من مره للحد من انهيار قيمة الدينار )رويترز(

مخاوف كبيرة عاشتها تونس السنة الماضية على وقع تردي األوضاع االقتصادية وتراجع قيمة 

دينار، ووسط توقعات ان يواصل سعره التراجع بسرعة كبيرة أمام العمالت االجنبية األساسية ال

في المئة من قيمته امام الدوالر، والنسبة نفسها  17وخصوصاا الدوالر واليورو. فبعدما فقد الدينار نحو 

صاد استمرار هذا تقريباا أمام العملة األوروبية الموحدة السنة الماضية، توقع محللون وخبراء اقت

https://www.independentarabia.com/node/8571/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%8F-%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/8571/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%8F-%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/8571/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%8F-%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/8571/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%8F-%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/8571/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%8F-%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/8571/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%8F-%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/8571/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%8F-%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/8571/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%8F-%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%9F
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/5776
https://twitter.com/basseltorjeman
https://twitter.com/basseltorjeman
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/5776
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التدهور بالنسق نفسه العام الجديد، لكن المفاجأة كانت بتوقف انهيار سعر الصرف مع إقرار مجلس 

النواب موازنة تتضمن الكثير من التقشف ومن الحوافز لدفع االستثمار واعادة تشغيل عجلة االقتصاد 

 ى تباطؤ النمو.التونسي التي تعرضت في السنوات الثماني األخيرة لعراقيل أدت إل

البنك المركزي التونسي تدخل أكثر من مره للحد من انهيار قيمة الدينار ورفع نسبة الفائدة المديرية 

في المئة في شهر فبراير )شباط( الماضي للحد من التضخم  7.75نقطة لتصل إلى  100مرة أخرى بـ 

 والعجز التجاري الذي وصل لمستويات قياسية.

 اقتصاد هش

دوق النقد الدولي سيزور تونس األسبوع المقبل للمرة الخامسة لمتابعة اإلصالحات وفد من صن

التي تعهدت الحكومة التونسية تنفيذها ضمن برنامج إصالح اقتصادي يدعمه البنك، واعتبر جيري 

رايس المتحدث باسم الصندوق في مؤتمر صحفي أن تونس حققت تقدماا مهماا في مجاالت عدة وتشهد 

تواضعة. أضاف رايس أن االقتصاد التونسي ال يزال هشاا، والعجز والدين كبيران، والتضخم انتعاشة م

مرتفع، وسعر العملة المحلية مقابل العمالت االجنبية منخفض. وأكد أن صندوق النقد الدولي يدعم 

 نمو.لجهود الحكومة التونسية الرامية الى تعزيز السياسة االقتصادية الكلية وإصالح فرص العمل وا

 21البنك المركزي، وفي تقرير صدر عقب اجتماع مجلس ادارته الخميس : ارتفاع نسبة التضخم

في المئة في المواد الغذائية، وما  8.2مارس )آذار(، سجل تواصل ارتفاع نسب التضخم لتقف بحدود 

والعمل  خمفي المئة بالمواد المصنعة، وهذه المؤشرات تستدعي متابعة دقيقة لنسبة التض 8.7يقارب 

للحد من مخاطرها. في المقابل، أعلن البنك أيضاا تحسن مدخراته من العمالت األجنبية وارتفاع نسبة 

 73يوماا بعدما شهدت تراجعاا كبيراا السنة الماضية، ووصلت لحدود  86تغطيات الواردات لحدود 

 ل كبير ومقلق.يوماا، وهذا ما اعتبر مؤشراا خطراا على انهيار األوضاع االقتصادية بشك

التطور اإليجابي في تحسن سعر صرف الدينار التونسي امام سلة العمالت األجنبية : مؤشر إيجابي

اعتبره السيد محمد صالح سويلم المدير العام السابق للسياسة النقدية في البنك المركزي التونسي تراجعاا 

ض والطلب على العمالت األجنبية، في الخلل الكبير الذي كان موجوداا في السوق المالية بين العر

وسبب  هذا الخلل هو العجز التجاري الكبير، وخالل االشهر الثالثة الماضية تحسن سعر صرف الدينار 

التونسي امام العمالت األجنبية، وهذا مؤشر إيجابي أسهم في اجبار المضاربين بالعمالت األجنبية على 

العمالت أمام الدينار، خوفاا من تكبدهم خسائر، وهذا ما التخلي عن هذه األموال بعد بدء تراجع سعر 

أسهم في ضخ كميات كبيرة من العمالت األجنبية في البنوك التي استفاد منها احتياطي البنك المركزي 

 بشكل جيد.
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أضاف صويلح أن هذه المؤشرات تظهر ان االقتصاد التونسي بدأ بالتحسن : االقتصاد بدأ بالتحسن

في المئة، وعلى الرغم من التهديدات اإلرهابية والعراقيل التي  2.5قق نمواا بنسبة والسنة الماضية ح

تواجه االقتصاد التونسي، فإن تحسن األوضاع السياسية وعودة االستقرار داخل تونس وفي ليبيا 

سيسهمان في دعم نسب النمو التي يمكن ان تصل الى ستة في المئة وهو رقم ممكن تحقيقه إذا نجحت 

 في تجاوز العقبات التي تواجهها. تونس

وأكد صويلح ان آفاق االقتصاد التونسي إيجابية جداا على مختلف المستويات وخصوصاا السياحة 

واالقتصاد المعملي، التي تحتاج الى استقرار سياسي، إن تحقق يحصل تراجع إضافي في أسعار صرف 

 جع في االشهر المقبلة الى حدود خمسة في المئةالعمالت األجنبية امام الدينار التونسي، وقد يصل الترا

 من قيمته الحالية.

التحسن الهش في اوضاع االقتصاد التونسي بحسب ما ذكر الناطق الرسمي : تناقضات سياسية

لصندوق النقد الدولي الذي سيقوم وفد منه بزيارة تونس في األيام القليلة المقبلة، ناقضه رئيس 

الستقالل تونس  63مارس بمناسبة الذكرى  20سي في خطاب القاه في الجمهورية الباجي قائد السب

عندما قدم صورة قاتمة لألوضاع االقتصادية محمالا بطريقة مباشرة الحكومة ورئيسها يوسف الشاهد 

 المسؤولية في وقت لم يعد خافياا على أحد عمق الخالفات بين الرجلين.

في  7.3ليصل إلى  2010في المئة سنة  4.4ن رئيس الجمهورية أوضح أن نسبة التضخم ارتفع م

في المئة  71.7ليصل  2010في المئة سنة  40كما ارتفع الدين العمومي للدولة من  2018المئة سنة 

، وتابع رئيس الجمهورية ان األوضاع االقتصادية في تونس مقلقة وخطيرة مع تفاقم العجز 2018سنة 

 في المئة. 19.1التجاري ليصل الى 

وتبقى األوضاع االقتصادية في تونس رهينة االوضاع السياسية التي تشهد : لحلول السحريةغياب ا

غياب االستقرار قبل سبعة أشهر من موعد االنتخابات، وبين تصريحات إيجابية لصندوق النقد الدولي 

 نوارقام سلبية قدمها رئيس الجمهورية بشأن االوضاع االقتصادية في تونس، تتفاقم الحيرة بإمكا

 الخروج من االزمة االقتصادية التي تشهدها البالد.

https://www.independentarabia.com/node/14196/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8

%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%91%D9%86-

%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D8%B4-

%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%91%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9 

https://www.independentarabia.com/node/14196/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%91%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%91%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/14196/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%91%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%91%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/14196/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%91%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%91%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/14196/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%91%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%91%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/14196/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%91%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%91%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/14196/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%91%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%91%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/14196/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%91%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%91%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/14196/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%91%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%91%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 العجز التجاري يلقي بظالله على العالقات بين تونس وتركيا - 14

بن علي وفوز حركة النهضة في االنتخابات تعززت العالقات بين البلدين  بعد سقوط نظام

 في شكل غير مسبوق، لكن ليس من باب المعاملة بالمثل

 12:38 2019فبراير  12الثالثاء    basseltorjeman@ صحافي سل ترجمانبا 

 (نحو المليار دوالر )غيتي 2018 بلغ حجم المبادالت التجارية بين تونس وتركيا في

ية وتداخل التركية باإليجاب على الرغم من البعد الجغرافي بين البلدين، تميزت العالقات التونسية

فيها الحاضر بالماضي. لكن الفترة التي شكلت منعطفاا تاريخياا في العالقة بين البلدين، كانت في إعجاب 

الرئيس التونسي األسبق الحبيب بورقيبة بشخصية مؤسس تركيا الحديثة كمال أتاتورك وشجاعته، 

 وانين والدولة.الذي اعتبره قدوة له في تطوير المجتمع وتحديث الق

، وفوز حركة النهضة في االنتخابات 2011بعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، في العام 

الديموقراطية األولى، تعّززت العالقات بين البلدين في شكل غير مسبوق، لكن ليس من باب المعاملة 

 في أوساط اإلسالميين بالمثل، خصوصاا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجد رضى وقبوالا 

 في تونس، الذين يعتبرون النموذج التركي مثاالا ال مفر من تطبيقه واالقتداء به.

 تطور مهتز

شهدت العالقات بين البلدين بعد استقالل تونس تطّوراا مطرداا تّوج بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة في 

رفين، وامتازت بإعفائها جميع المنتجات ، وكان هدفها إيجاد منطقة تجارة حّرة بين الط2004العام 

 الصناعية من الرسوم الجمركية بالكامل.

، لغزو البضائع والمنتجات التركية األسواق 2011هذه االتفاقية فتحت األبواب، خصوصاا بعد العام 

التونسية، في شكل أدى إلى ضرب قطاعات إنتاجية تعتبر مفخرة الصناعات التونسية، خصوصاا 

يج والمالبس الجاهزة، ما تسبب بإغالق عشرات المعامل. ووفق سمير بشوال، كاتب صناعة النس

مؤسسة متخصصة في صناعة النسيج نتيجة  374الدولة للتجارة الداخلية، فإن تونس تخسر كل سنة 

منافسة المؤسسات العالمية لها في األسواق التونسية، وتحديداا التركية والصينية، وفي درجة أقل 

 ة.األوروبي

 عجز تجاري كبير لمصلحة تركيا

ما يزيد عن المليار دوالر، وفاق  2018بلغ حجم المبادالت التجارية بين تونس وتركيا في العام 

مليون دوالر. وهو رقم كبير بالنسبة إلى االقتصاد التونسي، الذي يعاني  750فيها العجز التجاري 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/5776
https://twitter.com/basseltorjeman
https://twitter.com/basseltorjeman
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/5776
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الدينار، في ظل عدم نجاح جهود إعادة دفع االستثمار  ارتفاعاا كبيراا للدين الخارجي وانهياراا في قيمة

 وتحقيق انطالقة اقتصادية جديدة.

وقال معز الجودي، الخبير االقتصادي التونسي، إن تونس مثل كل دول العالم لديها في ميزانيتها 

مليارات دوالر سنوياا،  4حوالي  2011عجز تجاري بين الصادرات والواردات، وقد كان قبل العام 

 مليارات دوالر، وهو رقم كبير جداا نسبة إلى حجم الميزانية. 7إلى حوالي  2018لكنه ارتفع في العام 

وأضاف الجودي أن أكبر نسب هذا العجز هو مع الصين وتركيا. وإذا كانت كل دول العالم لديها 

يا، الذي ترك عجز تجاري كبير مع الصين، فإن المستغرب هو العجز التجاري الكبير وغير المبّرر مع

مليون دوالر هذه السنة. ويشير إلى أن نتائج مراجعة االتفاقيات المشتركة بين  750وصل إلى حوالي 

البلدين وفرض ضرائب عليها ال وجود لها على أرض الواقع، بل هناك بعض الممارسات غير 

تم دفع ثمنها، إذ ي الخاضعة للرقابة، سواء على مستوى مراقبة دخول البضائع التركية أو كيفية سداد

بعض مستحقات الشركات التركية بالدينار التونسي وليس بتحويالت عبر البنوك، ما يطرح كثيراا من 

 األسئلة في شأن هذه المسألة.

 الغزو التجاري يتجاوز الخطوط الحمر

 ، التي فازت فيها حركة2011الغزو التجاري التركي لألسواق التونسية بدأ بعد انتخابات العام 

النهضة بالحكم، ألنها تعتبر أن تركيا حليفها اإلستراتيجي. في تلك الفترة، وقّعت عشرات االتفاقيات 

مجموعة  89وط ور اتفاق الشراكة وف تحت األسواق التونسية أمام البضائع التركية، ليتم توريد نحو 

واردات تنافس في شكل متنوعة من البضائع، في مقدمها النسيج والمالبس الجاهزة. والحال أن هذه ال

كبير الصناعات التونسية وتتسبب بخسائر كبيرة للمعامل وترفع من نسب العاطلين من العمل نتيجة 

 إفالس المؤسسات الم شغلة.

، للتعديالت التي أدخلتها حكومة حركة النهضة على اتفاقية 2013تنبهت الحكومة التونسية، عام 

البضائع التركية غزو األسواق من دون مقابل يعادلها في التبادل التجاري الحر، التي سهلت على 

فرض رسوم  2018مستوى التصدير. وفي محاولة للحد من الخسائر، أقّرت الحكومة في ميزانية العام 

جمركية على عدد من المنتجات التركية، في محاولة لتعديل العجز في الميزان التجاري، إال أن هذه 

 نسبة العجز المتزايدة سنة بعد أخرى.اإلجراءات لم تتمكن من خفض 

 اعتراف تركي باألزمة وتجاهل الحلول
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اعترف فولكان بوزكير، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني التركي، خالل زيارته 

تونس، باختالل الميزان التجاري بين البلدين، مبرزاا ضرورة التفكير في زيادة الصادرات التونسية 

 رفع قيمة التبادل التجاري إلى حوالي ملياري دوالر في الفترة القريبة المقبلة.إلى تركيا، و

وعلى الرغم من كل الوعود والتعهدات، التزال الصادرات التونسية إلى تركيا تعتمد أساساا على 

مواد غير مصنّعة، مثل الفوسفات الخام وزيت الزيتون، اللذين ي عاد تصنيعهما بما يساعد االقتصاد 

ركي، بينما ال تسهّل تركيا دخول البضائع أو المنتجات التونسية إلى أسواقها، وال تشّجع رجال الت

 األعمال األتراك على االستثمار في تونس وشراء منتجاتها.

https://www.independentarabia.com/node/7461/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%8

4%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%8A-

%D8%A8%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-

%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7 
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https://www.independentarabia.com/node/7461/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.independentarabia.com/node/7461/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.independentarabia.com/node/7461/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.independentarabia.com/node/7461/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.independentarabia.com/node/7461/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.independentarabia.com/node/7461/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
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 االقتصاد السوري: -رابعاا 

 ط التسويق االلكترونيوزارة التجارة تضع ضواب - 15

 :االقتصاد اليوم 2019-06-08  

بعد إصدارها مؤخراا الالئحة التنظيميّة للضوابط والنواظم الخاصة بحماية المستهلك االلكتروني 

والتسويق االلكتروني وإباحتها العمل بهذا التسويق بعد أن كان محظوراا، اتجهت وزارة التجارة الداخلية 

خالل هذه الالئحة نحو التركيز على حماية المستهلك االلكتروني، وهذا ما أّكده وحماية المستهلك من 

حيث لفَت إلى أن الوزارة كانت ” علي الخطيب” مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية

حريصة عند إعداد هذه الالئحة على توفير أقصى درجات الحماية للمستهلك وتحييده ما أمكن عن 

لمحتملة جراء التسويق والعقود االلكترونية سواء عند مرحلة ما قبل التعاقد ومرحلة التعاقد المخاطر ا

 .االلكتروني

 مرحلة ماقبل التعاقد

وهي المرحلة التي تشهد عمليات اإلعالن والتفاوض، حيث حظّرت الالئحة على صاحب الموقع 

 .ر بالصحة أو منتهي الصالحيةااللكتروني اإلعالن عن أي منتٍج سام أو مغشوش أو فاسد أو ضا

 مرحلة التعاقد اإللكتروني

سواء كان منتجاا أم مستورداا أم حلقات وساطة تجارية،  –اشترطت الالئحة على صاحب الموقع 

أن يقّدم فاتورة نظامية للمشتري مهما كانت صفته،  –أم بائع مفرق، أم وكالء توزيع، أم مقدم خدمة 

ة على أن تكون قابلة للحفظ والطباعة، وحّملت الالئحة صاحب الموقع يذكر فيها سعر المبيع والكمي

في و مسؤولية اإلعالن عن سلع غير مطابقة للمواصفات تّم إرسالها الكترونياا من قبل أحد المنتجين،

حال وقوع أضرار شخصية على المستهلك نتيجة شراء منتج أو تلقّي خدمة عن طريق إحدى الوسائل 

معالجة الموضوع باالتفاق بين مسبب الضرر والمستهلك بشكٍل وّدي وفق حاالتٍ االلكترونية تتم 

حّددتها الالئحة، وفي حال تعّذر تطبيق ذلك يتقّدم المستهلك المتضّرر إلى الوزارة أو إحدى مديرياتها 

في المحافظات بشكوى خطية، أو الكترونية أو هاتفية خالل ثالثة أيام عمل كحدٍّ أقصى من وقوع 

ونّوهت الالئحة في أحكامها العامة إلى أنه في  ضرر، ليتم تكليف الضابطة العدلية لمعالجة الموضوعال

كل ما لم يرد عليه نص في هذه الالئحة من نواظم، ي رجع إلى قانون المعامالت االلكترونية وقانون 

المعلوماتية  الجريمة التوقيع االلكتروني وخدمات الشبكة، وقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة

https://www.economy2day.com/new/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B9--%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-
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والنواظم والضوابط الخاصة بها، وقانون حماية المستهلك وقانون الشركات وقانون التجارة، والقوانين 

 الثورة .الخاصة بحماية الملكية النافذة

https://www.economy2day.com/new/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B9--

%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-

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

 

 ..إلى شركته” عودة الروح” مدير عام أعرق شركة نسيج سورية يعلن  - 16

 :الخبير السوري 

مصطفى هالل أن الشركة انتجت ” الخماسية“أعلن مدير عام الشركة التجارية الصناعية المتحدة 

طنا من  69ألف متر من األقمشة المختلفة ونحو  360خالل األشهر األربعة األولى من العام الحالي 

ألف رباط طبي فيما كانت قد انتجت في الفترة المماثلة من العام الماضي ألف  400طن الطبي ونحو الق

 .ألف رباط طبي 84طنا من القطن الطبي و 41متر من األقمشة و

 102ولفت هالل في تصريح لنشرة سانا االقتصادية إلى زيادة مبيعاتها خالل هذه الفترة بنحو 

مليون ليرة في  254ر5مليون ليرة مقابل  152ثلة حيث باعت خاللها نحو مليون ليرة عن الفترة المما

 .األشهر األربعة األولى من العام الحالي

وأعاد مدير عام الشركة هذا التطور في اإلنتاج والمبيعات إلى تحسن الظروف المحيطة بالشركة 

كة آالت وخطوط إنتاج الشر بعد تحرير منطقة جوبر من اإلرهابيين الفتا إلى أن العمل مستمر لتأهيل

نوال من الناحية الفنية في الصالة األولى والعمل جار لتجهيز آلة الزوي  50حيث تم تأهيل وإصالح 

من أجل تبييض الشاش ” القاظانات“العاشرة وآلة النقض المساعدة آلالت الزوي إضافة إلى تجهيز 

 .الطبي

وطاقاتها اإلنتاجية بسبب نقص العمالة وارتفاع وبين هالل أن هذه األرقام ال تعكس قدرات الشركة 

عامال لرفد الشركة بهم وزيادة  90المتوسط العمري للعمالة الحالية وتتم معالجتها من خالل طلب 

 .الطاقة اإلنتاجية وتشغيل اآلالت وخطوط اإلنتاج التي تم إصالحها

مشة الخامية والمصبوغة ألف متر من األق 726وبحسب هالل أنتجت الشركة خالل العام الماضي 

 942ر5ألف رباط طبي فيما بلغت مبيعاتها أكثر من  549ألف طن من القطن الطبي ونحو  190و

 .مليون ليرة

https://www.economy2day.com/new/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B9--%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-
https://www.economy2day.com/new/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B9--%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-
https://www.economy2day.com/new/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B9--%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-
https://www.economy2day.com/new/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B9--%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-
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مليون  460ويبلغ رأسمالها  1946( لعام 21يذكر أن الشركة أنشأت بالمرسوم التشريعي رقم )

ألف متر مربع  65المستخدمة لنحو  ألف متر مربع فيما تصل المساحة 114ليرة ومساحتها اإلجمالية 

 سانا .لإلنتاج واإلدارة

 

 مؤشر أم مصطفى االقتصادي ..بقلم إيفلين المصطفى  - 17

2011-05-14  

االقتصادي العائلي خاصة حينما تكون هي المدبر   الجانب  لطالما كانت المرأة جزءاا ال يتجزأ من

ا أن نها المقياس االقتصادي لنفقات المنزل فإميعتبرها غالبية الرجال بأ   الرئيسي لشؤون المنزل حيث

اليومية والتي من   تدعمه أو تقوضه كل حسب وجهة نظره االقتصادية أو حسب مصاريف نفقاته

المفترض أن تتناسب مع أجره الشهري .ما أقوله ليس جزافاا إنما هي ظاهرة اقتصادية تحتاج لتسليط 

االعتبار من قبل االقتصاديين وتأكيداا لما أقوله أسر إليكم  الضوء عليها وإيالءها أهمية وأخذها في عين

ل.س  9800بما حدث معي منذ فترة وجيزة بعد أن قرأت أن الحد األدنى لألجور بلغ ما يقارب 

توجهت لوالدتي بسؤال مفاده هل مثل هذا المبلغ كاف لنفقات أسرة متوسط عدد أفرادها خمسة   حينها

بأن يكون قد تقدم لي   من سؤالي مخمنة  وتعجب  تي إال نظرات دهشةشهرياا؟! فما وجدت من والد

عريس يتقاضى أجراا بهذا المبلغ فكان ردها ) طبعاا غير كاف لجميع النفقات الحياتية اليومية ، لكن إن 

أحببت فإنني سأحسب لك ما يمكن أن يشتريه هذا المبلغ من سلع غذائية( وقامت بإجراء عملية حسابية 

مع الحد األدنى مما تحتاجه شرائح أسر المجتمع   تتطابق إلى حد ما  تها الغذائية شهرياا بحيثسل  وفق

 2.5شهرياا من لحم العجل ما يقارب   السوري وسطياا لعائلة مكونة من خمسة أفراد حيث يمكن شراء

.س ل 337.5صحن بيض بقيمة  2.5ل.س ، 700كغ من لحم الفروج بتكلفة  7ل.س ، 1250كغ بقيمة 

ل.س 260كغ جبنة بقيمة  2ل.س ، 262.5كغ لبن بقيمة  7.5ل.س ،  150كغ من الحليب بقيمة  5،

 5ل.س، 300كغ زيت زيتون بقيمة  1.5ل.س ،200كغ زيتون بسعر 2ل.س ، 450كغ لبنة بسعر  4.5،

 6ل.س ، 125كغ برغل بـ 2.5ل.س ، 412.5كغ من األرز بـ 7.5ل.س ،450ليتر زيت قلي بقيمة 

 280قطعة من المعجنات بقيمة  40ل.س ، 200كغ من المعكرونة بـ 4ل.س ،270السكر بقيمة كغ من 

ربطة خبز عادي بقيمة  45ل.س ،  180كغ كعك بقيمة  2ل.س ، 80كغ خبز سندويش بـ 2ل.س ،

كغ  2ل.س، 200كغ مسبحة بقيمة 2ل.س ، 100كغ فول بـ 2ل.س ، 100كغ حمص بـ2ل.س، 675

 1335ما يقارب   كيلة من الخضار الموسمية والفواكه يقدر تكلفتها شهريال.س ، تش 140عدس بقيمة 

ل.س ، أما حصة  440ليترات بنزين بقيمة  10وتكلفة حد أدنى مواصالت تعادل قيمتها   ليرة سورية
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ل.س ، وبالنسبة لوقود الطبخ فالحد األدنى مع تقليل غلي  700ليتر مازوت بقيمة  35التدفئة فهي 

قارورة غاز بقيمة 0.75ة )ويقع على عاتقك إقناع والدك بتقليل الشاي والقهوة ( فهو الشاي والقهو

 ل.س . 9801.25ل.س وبالتالي نجد أن إجمالي تكلفة أسعار المواد التي قمنا بذكرها يبلغ  206.25

النفقات هي على الغذاء دون أ ن نذكر فواتير الكهرباء   وأضافت والدتي موضحةا :" بأن مجمل هذه

ودون استقبال ضيوف واالحتفاء بهم . موضحةا   والماء والهاتف وكذلك دون حلويات أو شاي أو قهوة

لديها سوى هذا المبلغ بأن تمرض ألن تكلفة الطبابة لم   ال يسمح ألي فرد من العائلة التي ال أجر  أنه

 باعتبار أن الغذاء  نأت على ذكرها فضالا عن ما لم نذكره تجاوزاا من نفقات على مساحيق التنظيف

يعد من المقاييس التي ال تختلف من أسرة ألخرى بقي أن أضيف أيضاا أن تكاليف المواصالت غير 

رغم ما تتحمله هذه الرياضة   كافية إال لشخص واحد أما باقي األفراد عليهم بممارسة رياضة الجري

الحاجة   لدتي علي وقلت لها حقاا) إنمن زيادة نفقات لشراء أحذية" ،بعد ذلك قمت بالتمعن بما طرحته وا

أم االختراع ( حيث تمكنت من خالل ما زودتني به أن توضح لي مقدار القوة الشرائية والتي تناسبت 

الشهري . حينها خطر على بالي أنه يمكن استخدام هذا الحساب كمقياس   الحد األدنى للراتب  مع

وتطور حركة األسعار فما فائدة   وة القدرة الشرائيةباإلمكان االعتماد عليه لتحليل ق  اقتصادي هام

ذلك يمكن االستفادة من هذا الحساب كمؤشر   زيادة الرواتب إذا ارتفعت السلع بنفس المقدار أو أكثر .

ومقدار التضخم في السلع األساسية التي تشكل العمود الفقري لغذاء   على مدى استقرار األسعار

اب دوريا لمقارنة األسعار المستقبلية مع الحاضر فهل يمكن في المستقبل إعادة الحس  وسيتم  المواطن

 لهذا المبلغ أن يشتري نفس الكمية الحالية من السلع ؟وأطلقت عليه اسم مؤشر) أم مصطفى ( 

Syrian minimum wage purchasing power's (Um Mustafa) index 

وهو مؤشر تحسب  Big Mac Indexشر البيج ماك لمؤ  تيمناا بوالدتي التي ساهمت بحسابه و تقليدا 

مدى اتساق القيمة المحددة لمعدل صرف عملة ما بالنسبة للدوالر    Economistبمقتضاه مجلة الـ

 Law of One.، وذلك باستخدام قانون السعر الواحد   األمريكي مع ما يجب أن تكون عليه تلك القيم

Price الشرائية  الذي يمثل أساس نظرية تعادل القوةPurchasing Power Parity  (PPP)     والذي

ينصرف إلى سعر وجبة البيج ماك التي تقدمها مطاعم ماكدونالدز وسأوضح مفهومها في مقال 

 مستقبالا.  آخر

إنفاق األسرة على طعامها فإنه باإلمكان أن نقول   وأخيرا بما أن طريقة الحساب جرت وفقا لطريقة

قلة كميتها إذ شكل قطاع   األكبر من نفقات األسرة على الطعام بالرغم من أن اللحوم شكلت الحصة

،في حين شكل  % 13.4شكل   ،بينما قطاع الخضار والفواكه % 23.3  اللحوم والبيض ما يعادل
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 %7.5،بينما شكل قطاع المعجنات  %9.6، كذلك شكل قطاع الزيوت % 11.4قطاع مشتقات الحليب 

، في حين شكل قطاع الخبز العادي  %8.2اد التموينية )أرز وبرغل وسكر( ، بينما شكل قطاع المو

،وهكذا فإن  %13.7وشكل قطاع المواصالت والتدفئة   %5.5،كما شكل قطاع البقوليات  6.8%

ارتفاع أسعار اللحوم مثال سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن ال يمكن أن يتالفاه هبوط أسعار 

وبالتالي فعلى الحكومة أن تستفيد من ذلك لمحاولة التأثير إيجابيا على القدرة الشرائية  الخضار والفواكه

للمواطن من خالل تأمين اللحوم بأسعار تتوافق مع إمكانيات المواطن وليكن آخر همها تصدير اللحوم 

لحم  أكلألن المثل هنا ينطبق على الواقع بأن ) جحا أولى بلحم ثوره( فالشعب السوري أولى بأن ي

 الضأن من غيره. 

https://www.alazmenah.com/?page=show_det&category_id=9&id=22711 

 

 كما بدأ انتهى والتصريحات تكرير المكرر” آثار التهريب على االقتصاد الوطني“ملتقى  - 18

 المصدر : الوطن 

إلى حلول مقنعة، علماا أنه جاء بحضور   «آثار التهريب على االقتصاد الوطني»لم يتوصل ملتقى 

عمال الذين اتفقوا على أنه ال يوجد إجراء حكومي أصحاب القرار وعدد من أساتذة االقتصاد ورجال األ

؟ فكان «هل التهريب فقط بمكافحته»أو سياسة اقتصادية واضحة تخفف من التهريب، متسائلين: 

بالتأكيد ال، ألن مكافحة التهريب تتطلب منتجاا جيداا يضاهي المنتجات المهربة وبنفس »الجواب: 

 .بطة بمكافحة الفساد، مؤكدين أن مكافحة التهريب مرت«الجودة

بسام حيدر معاون وزير االقتصاد بين أن السياسة الحكومية ركزت على دعم المنتج المحلي، وبناء 

عليه تم وضع قوائم المنع والسماح باستيراد السلع، بحيث السلع المنتجة محلياا ال يسمح باستيرادها، في 

ة ، مع مراعاة السلع الكمالية التي ال حاجة ماسحين أن السلع التي ليس لها بديل محلي يسمح باستيرادها

لها، وخاصة في ظروف الحرب التي تعاني منها البالد منذ تسع سنوات تقريباا، وذلك بهدف توفير 

القطع األجنبي وعدم هدره على سلع غير ضرورية، بهدف تأمين القطع الالزم الستيراد السلع األساسية 

 .والضرورية

التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب عن اإلجراءات المتبعة من  بدوره تحدث معاون وزير

قبل دوريات حماية المستهلك في متابعة السلع والبضائع المجهولة المصدر المطروحة في األسواق 

 .المحلية، إذ تم ضبط العديد منها مؤخراا 
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سلع مهربة ومزورة أي إنها وبين أن هناك سلعاا مهربة تم اكتشاف أنها منتهية الصالحية ومنها 

تحمل ملصقات لماركات تجارية معروفة ولكن مزورة، وحالياا وبعد الجهود المبذولة في الفترة 

 .الماضية، تراجع حجم السلع المهربة الموجودة في األسواق

هذا وقدم بعض المشاركين مقترحات للمساهمة بتخفيف التهريب وليس الحد منه، إذ أكد رئيس 

ذائي في غرفة صناعة دمشق طالل قلعجي ضرورة تخفيف الضرائب والرسوم الجمركية، القطاع الغ

 .لكونه اإلجراء األنجع، مؤكداا أن هذا اإلجراء سوف يزيد من إيرادات الدولة بعشرة أضعاف

بدورها تحدثت عضو مجلس الشعب جانسيت قازان عن تهريب األدوية غير الفعالة وهو الموضوع 

نعكس على صحة المواطن، موضحة أن هناك أدوية تركية مهربة تباع في األسواق، األخطر باعتباره ي

ولفتت إلى وجود مهربين كبار يتاجرون بصحة المواطن هم األساس في المشكلة وليس أصحاب المحال 

 .الصغيرة

وتحدث الدكتور رسالن خضور من كلية االقتصاد بجامعة دمشق عن اآلثار االقتصادية 

اهرة التهريب على االقتصاد الوطني، معتبراا أن التهريب يرتبط بالسياسات واالجتماعية لظ

واإلجراءات الحكومية التنموية المحلية واإلقليمية، وتحديداا في المناطق الحدودية كما يرتبط بمدى 

 .فعالية اإلجراءات والعقوبات، ودور األجهزة الجمركية في الرقابة وفي مكافحة التهريب

انتشار ظاهرة التهريب تتعلق بضعف اإلدارة الجمركة والتواطؤ والفساد  ورأى أن أسباب

المستشري بين العاملين في الجمارك، والعقوبات غير الرادعة، إضافة إلى إخفاق السياسات التنموية 

المحلية واإلقليمية، وخاصة في المناطق الحدودية، إضافة إلى وجود ثغرات قانونية وعدم الدقة في 

وانين، وعدم استقرار التشريعات وكثرتها، والبيروقراطية وإجراءات التجارة الخارجية صياغة الق

والعراقيل اإلدارية في القطاع الرسمي، مشيراا إلى أن عدم استخدام الموارد الضريبية بصورة رشيدة 

 .لتوفير الخدمات العامة يفرز ظواهر سلبية كالتهريب والتهرب الضريبي

http://syrianexpert.net/?p=40394 

 

 

 

 

 

http://syrianexpert.net/?p=40394


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

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

48 

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

وزارات االستحقاقات الصعبة والمهام الخاّصة قد تكون حاّلا إستراتيجياا ألعمق مشكالتنا  -  19

 ..االقتصادية

 :الخبير السوري –ناظم عيد  

امة الناس لشارع، وعلم يكن تداول التسريبات بشأن تعديل حكومي مرتقب، من الهواجس التقليدية ل

يوماا، والحقيقة من المفترض أاّل يكون كذلك، ألّن المسألة ليست ذات طابع شعبي بتاتاا، رغم أهمية 

الرأي العام في استشراف االستحقاقات المجتمعية، لكن الحديث في التفاصيل وتحديد أسماء الوزراء 

ون من ضمن سرديات هواة االستعراض المرّشحين للمغادرة أو تولّي المهام الجديدة، يجب أال يك

بمعرفة خفايا أروقة القرار في الدولة، وهؤالء ك ثر ويتكاثرون بشكٍل مريب فعالا..وبالعموم ال يعدو 

كونه إما استعراض إمكانات الوصول إلى المنابع العميقة للمعلومة، أو ربما هي الرغبة المصلحيّة 

ت صاحب القرار في إصدار تشكيال –هي و أصحابها  –بالتشويش، وغالباا تكون صفحات الفيسبوك 

ليلته حالماا  قد قضى” توزيرهم مسؤوليات فيسبوكيّة“جديدة للفريق التنفيذي، ونعلم أن بعض من تّم 

ار للظهور الرسمي واألسع” ومستعجالا مالمح الصباح واليوم الجديد..و آخرون تكلّفوا ثمن بدلة جديدة 

 . كاوية في هذه األيام

طرح بعض األفكار في ذات السياق  -ولو مجّرد سيرة –سيرة التعديل بمجملها  العموم تحفّز على 

لكن باتجاٍه آخر، وتتعلّق بالهيكليات ال باألشخاص لعلّها تكون جديرة بالرصد والدراسة واألخذ في 

 .الحسبان في أول تعديل أو تغيير قريب أو بعيد األجل

أي، بأن اختصاصات الحقائب الوزارية غير التقليدية، تنتج من فعلى األرجح سنجد من يوافقنا الر

استحقاقات مرحلية تتقّدم في ترتيبها على قائمة أولويات السلطة التنفيذية، وكان لنا في سورية تجارب 

 .وألغيت مع زوال الحاجة والضرورة” ظرفية“متعددة الستحداث وزارات 

إلى وزارة لإلعمار لكن هذا مرتبط بالظرف العام من هنا نعتقد أننا سنحتاج بعد سنة من اآلن 

السائد، لكن ما نحن بأمس الحاجة إليه وال يقبل التأجيل هو إحداث وزارة جديدة تعنى بالمشروعات 

الصغيرة ومتناهية الصغر، ولن يكون ذلك ترفاا، بل ضرورة تؤّكدها حيثيات الظرف العصيب أوالا، 

الحالية كمقّدمة النطالقتها ثانياا، أما االعتبار الثالث واألهم فهو  ثم فحوى البيان الذي وضعته الحكومة

أننا نواجه مشكلة في هيكلية الجهات صاحبة االختصاص بالوصاية ورعاية هذا النوع من المشروعات، 

حتى لو كانت حالة التنازع الخفي قد تالشت في العالقة بين هذه الجهات، ونرجو أن يكون ذلك قد تحقق 

 .فعالا 
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لكن النتائج على األرض ما زالت هزيلة، حيث كان الفتاا أن يكون ما وطّنته وزارة الزراعة في 

هذا المضمار، أفضل مما أفلحت به وزارة العمل التي كان حراكها إغاثياا أكثر مما هو استثماري، 

الحيوية وأفضل مما فعلته وزارة االقتصاد، الراعي المكلف مهمة تنمية هذا النوع من المشروعات 

 .والفّعالة جداا على المسار االقتصادي، وبالتالي االجتماعي كتحصيل حاصل

لتسويغ فشلها في إحداث نقلة ولو بسيطة في مهمة جزئية ” المقنعة“قد يكون لكل جهة مبرراتها 

ية جعلى إعادة تفعيل البنى اإلنتا” بإصرار“تشّكل نواة المهمة الكلية للحكومة، وفق بيانها، الذي نّص 

الحقيقية، وخّص المشروعات الصغيرة ببنٍد واٍف، وسنسلّم بموضوعية هذه المبّررات، لكن نحن على 

يقين بأن ثمة حالا استراتيجياا ما، من شأنه أن يقطع الطريق على كل إسقاط ممكن للذهنيات الذرائعية 

ومة مفاعيل مساعي الحك التي لم تخل  منها بعض وزاراتنا في مختلف مفاصلها اإلدارية، وتهدد بإبطال

والحؤول دون تظهيرها كنتاج واضح على األرض، أي حل ي حرر حركة التوّجه الحكومي نحو إحداث 

 .”مشروعات الفقراء“إنجازات حقيقية في هذه الزاوية الحساسة والمؤثّرة، التي ي فترض أن تشغلها 

كاس المزمن في إخراج وزارة متخصصة بالمشروعات الصغيرة.. هي حل جذري لركام من االرت

هذه المشروعات من طور األقوال إلى طور األفعال، جهة واحدة تتولّى مهمة اإلشراف على كل ما 

، تجمع في جنباتها فريقاا من االقتصاديين، إلعداد دراسات ”المستثمرين الصغار“يخص مشروعات 

ها مساحة البالد، ثم تقديم الجدوى المناطقية وفق الميزات النسبية وخصوصية كل منطقة على امتداد

اإلشراف على و -وبالمناسبة هؤالء ليسوا قلّة في بلدنا -لمن لديهم المال ويفتقرون للتدبير االستثماري

اد ، وبعدها تبحث في إيج”مشاريع الصغار“التنفيذ واإلدارة، واألهم إيجاد صيغة تسويقية لمخرجات 

مهمة هي آخر ما يجب بحثه، وليس الخطوة األولى التمويل لمشروعات من ليس لديهم المال، فهذه ال

لالنطالق، التي تعثر عندها كل من أوكلت إليهم المهمة، واجتهدوا إليجاد شماعة جاهزة لتعليق 

 .!!إخفاقاتهم، بدالا من االجتهاد لخلق مصادر التمويل؟

ي ل والصعب الذالتي تبدو ملّحة في ظرف كالظرف المتحوّ ” الحقيبة المرنة” إنها إمالءات مفهوم 

تمر به البالد منذ ثماني سنوات..فالثوابت تكون في مضمار المبادئ الوطنيّة وليس أدوات صيانة هذه 

المبادئ، والحقيبة الوزارية هي أداة وليست مبدأ ..ونذكر أن في سبعينيات القرن الماضي كان في قوام 

 .همتها ثم انكفأتالحقائب التنفيذية وزارة باسم وزارة سّد الفرات ..أنجزت م

http://syrianexpert.net/?p=40432 

 

 

http://syrianexpert.net/?p=40432
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 عن التنفيذ” التعاون السكني“ألف عضو بال تخصيص مع عجز  35 - 20

 المصدر :البعث  

ر األف عضو منتسبين للجمعيات التعاونية السكينة والمسجلين منذ سنوات على قوائم االنتظ 35

/ جمعية مدينة حماة، 101/ جمعية سكنية منها /131يتساءلون متى سنتخصص بالسكن.؟ فهناك /

والباقي موزعة على مدن وبلدان المحافظة في مصياف والسقيلبية وسلمية وصوران وغيرها، ويؤكد 

ى وأعضاء الجمعيات أن إعادة تفعيل قطاع التعاون السكني بعد سنوات عديدة من العجز عن تنفيذ س

نسبة ضئيلة جداا من المساكن ألعضائه داخل المخططات التنظيمية ال يكون فقط بتعديل قانونه النافذ 

وإنما يكون بتوفير األراضي والمقاسم السكنية، وتطبيق مواده كلها ال جزء منها، وخاصة المتعلقة 

 .باإلعفاءات ومدد وفوائد القروض والضرائب

اونية السكنية إلى المباشرة بحملة ضد المكاتب العقارية التي ودعا عدد من أعضاء الجمعيات التع

تتالعب بأحالم الباحثين عن السكن، والحد من السكن المخالف وعشوائية عمل هذه المكاتب التي تتعدى 

مخالفاتها للقوانين واألنظمة إلى االحتيال، وتجاوز ذلك إلى رفع نسبة ما يتقاضاه المكتب إذا ما تمت 

 .الصفقة

د المهندس يحيى الخطيب رئيس اتحاد التعاون السكني في حماة أن قطاع التعاون السكني في وأك

محافظة حماة يواجه معوقات عدة في تنفيذ مشاريعه، يأتي في مقدمتها عدم تأمين المقاسم المعدة للبناء 

 عليه قبل من مجالس المدن، فضالا عن ارتفاع أسعار مواد البناء بما يعادل عشرة أضعاف عما كانت

سنوات، أضف إلى ذلك إجراءات االستمالك المعقدة والتي تمتد لسنوات أحياناا، ووضع العراقيل من  7

(، واالرتفاع 2000لعام 26، والقانون 1983لعام  20الجهات المعنية وقدم قوانين االستمالك )المرسوم 

المشتركين وخاصة أن أغلبهم  العام في األسعار وغالء المعيشة؛ ما يؤثر سلباا على دخول األعضاء

 %90من ذوي الدخل المحدود من حيث تسديد االشتراكات الشهرية أو الدفعات النقدية فإن أكثرمن

 2011لعام  99مقصرون بتسديد االلتزامات المالية، إلى جانب عدم إصدار األنظمة الموحدة للمرسوم 

 .حتى تاريخه

الية بالمحافظة والسيما مشروع حي الوفاء، حيث وبين الخطيب أهم مشاريع التعاون السكني الح

 104طالب االتحاد بتخصيص الجمعيات التعاونية السكنية في منطقة امتداد ضاحية حي الوفاء 

هكتارات بمقاسم من المؤسسة العامة لإلسكان، علماا أن هناك ستين جمعية لم تخصص بأي مسكن 

د ما يزيد عن ثالثة مليارات ليرة في رصيدها لدى سكني منذ إحداثها حتى تاريخه، مع العلم أنه يوج
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المصرف العقاري، ونحن ننتظر قيام المؤسسة العامة لإلسكان بتخصيص الجمعيات من المقاسم 

 .الفائضة عن حاجتها بعد عرض المخطط التنظيمي على رئاسة مجلس الوزراء للمصادقة عليه

( مقسماا على الجمعيات التعاونية 64وفيما يتعلق بمشروع حي السالم أوضح أنه تم توزيع )

مقسماا  18، وبقي 30/12/1998/ جمعية تعاونية سكنية بحماة بتاريخ 57السكنية، وزعت على /

مشغوالا من قبل المواطنين، ونرجو محافظ حماة التوجيه إلى مجلس مدينة حماه إلزالة اإلشغاالت 

ل للشاغلين، وتسليم المقاسم للجمعيات وحث المؤسسة العامة لإلسكان باإلسراع بتأمين مسكن بدي

 .المخصصة بها ألن أعضاءها ينتظرون بفارغ الصبر استالم هذه المقاسم لبدء العمل بمشاريعها

جمعية سكنية،  59مقسماا وزعت على  66وبين الخطيب بالنسبة لمشروع حي تشرين المؤلف من 

معيات بتنفيذ المرافق العائدة للمشروع، شقة سكنية حيث قام االتحاد والج 1725وعدد الشقق المنجزة 

وتم مد الشبكة الكهربائية األرضية والصرف الصحي والمياه والهاتف وتم االنتهاء منها، وهناك 

مناقصة تم فيها اإلعالن من أجل رصف األرصفة على مراحل بعد ان تم االنتهاء من الدراسة الفنية 

ت األرضية ألعمدة اإلنارة في الحي ورصد االعتماد للتنفيذ، وسيقوم مجلس المدينة بوضع التأسيسا

 .لتركيب اإلنارة، وسيتم تعبيد الشوارع في الحي بعد إنجاز األرصفة من قبل االتحاد السكني

ودعا عماد الدين نبهان رئيس مكتب نقابة عمال البناء واألخشاب في اتحاد عمال حماة إلى االستفادة 

ري، والعمل على توزيع جزء منها على الجمعيات لالستفادة منها من المقاسم المخصصة للتطوير العقا

في بناء وحدات سكنية، وإعادة تدوير عجلة هذه الجمعيات بما يعود بالفائدة على الحراك االقتصادي 

 .في المحافظة

جمعية(، والتأخر 24وأكد الدكتور محمود البرازي على حل مشكلة الشاغلين في حي السالم )

ؤسسة العامة لإلسكان في تأمين مساكن بديلة؛ ما ساهم بزيادة الشاغلين والمخالفات الكبير من الم

واألضرار التي تعرضت لها األبنية والمرافق في البناء واإلكساء والخدمات نتيجة ذلك، وضرورة 

 –حي تشرين –جنوب جامع بالل  –حصر كافة األراضي التي يملكها مجلس مدينة حماة/حي البعث 

نة/ وتنظيمها وتقسيمها إلى مقاسم معدة للبناء وتوزيعها على الجمعيات التعاونية السكنية في حي النقار

 .مدينة حماة

 http://syrianexpert.net/?p=40332 

 

 

http://syrianexpert.net/?p=40332
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -ساا خام

 من البحرين.. كريستين الغارد توضح "ركيزة" التنمية بالضفة وغزة - 1

صرحت كريستين الغارد، مديرة صندوق النقد  -- (CNN) دبي، اإلمارات العربية المتحدة

الدولي، األربعاء أن التنمية االقتصادية في الضفة الغربية وغزة يجب أن تركز على خفض معدالت 

لبطالة في األراضي الفلسطيني، وذلك خالل ورشة البحرين التي عقدت تحت عنوان "السالم من أجل ا

 ."االزدهار

وقالت الغارد خالل حلقة نقاشية إنها تأمل أن تنخفض نسبة البطالة المرتفعة في األراضي 

"، ما قد يجعل ٪50وفي غزة حوالي  ٪30الفلسطينية، مضيفة أن "نسبة البطالة في الضفة الغربية تبلغ 

 .وضع المنطقة "صعباا" مع نمو تعداد السكان سريع

ماليين في الوقت  5حوالي  –كما أشارت الغارد أن هناك "عددا يتزايد بسرعة كبيرة من السكان 

 ."2050ماليين بحلول العام  10ومن المحتمل أن يتضاعف هذا العدد إلى  –الحالي بين المنطقتين 

سيكونون في سن  2030من السكان في العام  ٪60نقد الدولي من أن "وحذرت مديرة صندوق ال

عظيم إذا كان هناك وظائف متوفرة، وسيء إذا لم يكن  –العمل، وهو أمر عظيم وسيء في ذات الوقت 

 .هناك وظائف ومهن لهؤالء الشباب المقبلين على سوق العمل"، على حد قولها

الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه القضايا  وأكدت الغارد على أهمية تنمية القدرات في

يجب أن تشكل "الطموح الذي يجب أن يكون لديهم بشكل جماعي من أجل التنمية االقتصادية" في 

 .األراضي الفلسطينية

ثم اختتمت كالمها قائلة: "ليس األمر كما لو أن الضفة الغربية وقطاع غزة لم تفعال ذلك في الماضي 

 ."يحدث ذلك وقد حدث ... إنها مسألة جمع كل المكونات مع بعضها البعض يمكن أن –

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/06/26/peace-prosperity-bahrain-christine-lagarde 

 

 قطر تحدد منطقتها االقتصادية البحرية.. وتحذر من المساس بحقوقها - 2

 2019 مايو / أيار 16 الخميس، نشر

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس،  --(CNN) ربية المتحدةدبي، اإلمارات الع

بشأن المناطق البحرية لدولة قطر، وفقا لما نقلته وكالة األنباء القطرية  2019( لسنة 12القانون رقم )

 .الرسمية

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/06/26/peace-prosperity-bahrain-christine-lagarde
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اقية ئمة التفوقال الدكتور أحمد الحمادي، األمين العام لوزارة الخارجية القطرية ورئيس اللجنة الدا

قانون البحار بالوزارة، في بيان، إن قطر أعلنت تحديد المنطقة االقتصادية الخاصة قبالة سواحلها 

 .الرئيسية وسواحل الجزر الخاضعة لسيادتها في مياه الخليج

وأضاف أن المنطقة االقتصادية الخالصة لقطر ت قاس من نقاط األساس التي ي قاس منها البحر 

ميل بحري،  200لسواحل الرئيسية لقطر وسواحل الجزر التابعة لها، وتمتد إلى مسافة اإلقليمي في ا

أو إلى خط الحدود البحرية مع الدول المجاورة وفقا لالتفاقيات الثنائية الموقعة مع تلك الدول بحسب 

 .األحوال

تها في منطقوتابع بالقول إن " قطر تمارس حقوقا سيادية تامة على الموارد الطبيعية الموجودة 

االقتصادية الخالصة ألغراض استكشاف واستغالل وإدارة وتطوير هذه الثروات والمحافظة عليها. 

كما تملك قطر أيضا حقوقا سيادية كاملة في المنطقة المشار إليها ألغراض البحث العلمي البحري الذي 

اف الالزمة ألغراض استكش يتم فيها، وألغراض إقامة المنشآت البحرية والتركيبات والجزر الصناعية

 ."واستغالل الثروات الطبيعية في المنطقة، والتخاذ التدابير الالزمة لحماية البيئة البحرية

وحذر من أنه "ال ي سمح للسفن األجنبية بالصيد في المنطقة االقتصادية الخالصة المشار إليها في 

ية المختصة. كما يجب على السفن هذا اإلعالن، ما لم تحصل على ترخيص بذلك من السلطات القطر

األجنبية التي ترغب في القيام بالبحث العلمي البحري أو المسح الهايدروغرافي إخطار السلطات 

 ."القطرية المختصة قبل الشروع في هذه األنشطة

وقال إنه "لن تمس الحقوق التي تمارسها قطر في منطقتها االقتصادية الخالصة بحقوق المالحة 

تي تمارسها الدول األخرى بصفة عامة وفقا لقواعد القانون الدولي". وأضاف أن إصدار هذا الدولية ال

 1982اإلعالن في إطار تنفيذ قطر اللتزاماتها المنبثقة عن اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 

 ."( منها75،74وباألخص المادتين )

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/05/16/qatar-maritime-border-gulf 

 بالمئة 7تراجع االستثمار األجنبي المباشر في األردن نحو  - 3

  –عمان/رهام علي/األناضول  

بالمئة على أساس سنوي،  7دنية، بنحو تراجع صافي االستثمار المباشر المتدفق إلى السوق األر

 .2019في الربع األول من العام 

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/05/16/qatar-maritime-border-gulf
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وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي األردني، األربعاء، سجل صافي االستثمار األجنبي 

 مليون دوالر( في الربع األول من العام الجاري. 250مليون دينار ) 177المباشر 

مليون دوالر(  268.1مليون دينار ) 190.1ي المملكة وحقق صافي االستثمار األجنبي المباشر ف

، ببلوغه مستوى 2008وحقق االستثمار األجنبي المباشر، أعلى قيمة في  .2018خالل نفس الفترة من 

وتوقع البنك المركزي األردني أن يستقر حجم االستثمار األجنبي  مليار دوالر(. 2.8ملياري دينار )

 .2019بالمئة من الناتج المحلي خالل  2.3ا نسبته المباشر نحو مليار دوالر أو م

ويعد االستثمار األجنبي من أبرز مدخالت الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، إلى جانب 

 الدخل السياحي وصافي الميزان التجاري وحواالت المغتربين.

بالمائة  52.6، تراجع صافي االستثمار األجنبي المباشر الداخل إلى األردن، بنسبة 2018وفي 

مليار دينار  1.436مليون دوالر(، مقابل بلغ  958.5مليون دينار ) 679.8على أساس سنوي، إلى 

 .2017مليار دوالر(، في  2.024)

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-

%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-

%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%b1-

%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84/ 

 

بالمئة في  41ر33بالمئة في الفرع العلمي و  59ر27صدور نتائج الثانوية العامة..نسبة النجاح  - 4

 األدبي

 :الخبير السوري  

شهادة الثانوية العامة بفرعيها األدبي والعلمي والثانوية أعلن وزير التربية عماد العزب صدور نتائج 

األولى على موقع وزارة  2019الشرعية والمهنية وفروعها النسوية والصناعية والتجارية لدورة 

 .التربية

 70623طالبا و طالبة نجح منهم  119148وأوضح العزب أنه بلغ عدد المتقدمين في الفرع العلمي 

 .بالمئة 59ر27جاح طالبا وطالبة بنسبة ن

 29387طالبا وطالبة نجح منهم  71095وأضاف العزب: إنه بلغ عدد المتقدمين في الفرع األدبي 

طالبا وطالبة  2055بالمئة.. كما بلغ عدد المتقدمين للثانوية الشرعية  41ر33طالبا وطالبة بنسبة نجاح 

 http://syrianexpert.net/?p=40627 .بالمئة 61ر51طالبا وطالبة بنسبة نجاح  1264نجح منهم 

 

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84/
http://syrianexpert.net/?p=40627
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 أردوغان يطيح محافظ البنك المركزي - 5

أظهر مرسوم رئاسي، ن شر بالجريدة الرسمية، أن تركيا عزلت محافظ  أبوظبي –وكاالت 

 .السبت، وعينت نائبه بدال منهالبنك المركزي في ساعة مبكرة من صباح اليوم 

وقالت وكالة رويترز إن المرسوم يعلن إقالة المحافظ مراد جتينقايا وتعيين نائبه مراد أويسال بدال 

 .منه، دون توضيح سبب العزل

أول ركود له منذ عشر سنوات. كما  2019بظروف صعبة، حيث شهد في  االقتصاد التركي ويمر

 .2018في المئة، في حين فقدت الليرة التركية نحو ثلث قيمتها أمام الدوالر في  20بلغت نسبة التضخم 

البنك  استقاللية العام الماضي، المخاوف التي أثيرت آنذاك بشان الليرة جع قيمةومن بين أسباب ترا

لعدم رفع أسعار الفائدة من أجل  ضغوطا رجب طيب أردوغان ، وذلك بعدما مارس الرئيسالمركزي

أسعار  ويقول محللون متخصصون في الشأن االقتصادي إن رفع .االستمرار في تغذية النمو االقتصادي

 .بهدف مواجهة التضخم الكبير وتدهور العملة الوطنية ضروري الفائدة

، دورموش يلماز، كشف أن األمر الذي "يقتل" تركيا محافظ البنك المركزي األسبق في وكان

 .االقتصاد في بالده هو المعلومات المضللة وانعدام الشفافية في حكومة أردوغان
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 انتهى التقرير

The report ended 

Raport się zakończył 

*** 
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