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 أرسل لسيادتكم:  تحية طيبة، 

 ، 19/ 246االقتصادي األسبوعي رقم م ع ك التقرير 

 2019 ،آب   11األحد 

 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على 

قة في التقرير قد ال تكون موثو المعلومة االقتصادية. أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة

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 

 في التقرير هو المسؤول.  المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة

 مع أطيب تمنياتي 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                      

 مالحظة: 

 من ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.أرجو م
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Weekly Economic Report No. 246/19, 

Sunday, August 11, 2019 

The report is a follow-up to the economic media and the Web. 

I put it at the disposal of academics, economists, decision makers and followers, to 

facilitate access to economic information. It was pointed out that some of the information 

and data contained in the report might not be reliable enough and would need to be 

scrutinized by an expert or specialist. Help by checking this information with the source 

for reliability. 

I disclaim myself for any incorrect or inaccurate information contained in the report, as 

the source at the bottom of each article published in the report is responsible. 

With my best wishes 

                                                              Prof. Dr. Mustafa Abdullah Al-Kafri 

                                                                     Faculty of Economics - Damascus University 

Note: 

I ask those who do not wish to continue sending the report to His Excellency, inform 

me to be deleted from the mailing list. 
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 االقتصاد العالمي:  –أوالا 

 البيانات الضريبية تظهر ارتفاع مداخيل بايدن بعد مغادرته منصب نائب الرئيس األميركي - 1

  –واشنطن )أ ف ب(  

مليون دوالر في السنتين الماضيتين أي منذ مغادرته  14تجاوزت إيرادات الديموقراطي جو بايدن 

فق بيانات ضريبية نشرت الثالثاء، ما يجعله المنافس األكثر ثراء منصب نائب الرئيس األميركي، و

 .2020بين الديموقراطيين األوفر حظا للرئيس دونالد ترامب في انتخابات 

مقارنة بأقل  2017مليون دوالر في  11وارتفع مداخيل المرشح الديموقراطي األوفر حظا إلى 

 في السنة األخيرة لتوليه منصب نائب الرئيس. الف دوالر في العام الذي سبقه، أي 400بقليل من 

البالغة  2018ألف دوالر، وعام  73,751مليون و 11البالغة  2017والقسم األكثر من مداخيل عام 

 فيما كتبت” عدني يا أبي“ألّف بايدن كتاب  —ألف دوالر جاء من عوائد كتب  580,437ماليين و 4

 بحسب بيان لحملته أرفق” خطابات مدفوعة األجر“لقاء ومن إ –”حيث يدخل النور“زوجته جيل بايدن 

 بالعائدات الضريبية.

ويجعل هذا بايدن المرشح األكثر ثراء بين الديموقراطيين األوفر حظا الساعين لمنافسة ترامب 

 والذي بدوره مليارديرا في مجال العقارات.

الف يض ترامب الذي خويضع الكشف عن البيانات الضريبية المرشحين الديموقراطيين على نق

 .2016األعراف ورفض نشر بياناته عندما ترشح النتخابات 

ومن بين أهم المرشحين الديموقراطيين، فقط مداخيل السناتور كاماال هاريس بلغت أكثر من مليون 

 ، وفق بياناتها الضريبية.2018دوالر عام 

لة راطي ومناصر الطبقة العامأما السناتور بيرني ساندرز الذي يصف نفسه باالشتراكي الديموق

 .2018دوالر عام  561,293فبلغت إيراداته 

مليون دوالر من اإليرادات  1,1جعلته مليونيرا مع أكثر من  2016غير أن فشل حملة ساندرز عام 

ق الذي حق” ثورتنا“جاءت بشكل كبير من عائدات كتابه بعنوان  2016، ومليون دوالر في 2017في 

 أفضل مبيعات.
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م الملياردير المدافع عن البيئة توم ستيير إلى السباق الثالثاء وهو األكثر ثراء بين المرشحين وانض

 لكن حظوظه ليست مرتفعة.

 مليار دوالر بحسب مجلة فوربس. 1,6وتبلغ ثروة ستيير الذي كان مدير صندوق تحوط سابقا، 

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-

%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b8%d9%87%d8%b1-

%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%8a%d9%84/ 

 

 .. ترامب يتراجع عن قرار حظر هواوي.. والشركة الصينية تّعلق20على هامش قمة الـ - 2

 2019 يونيو / حزيران 30 األحد،  – (CNN)دبي، اإلمارات العربية المتحدة  

 CNNبأول مقابلة منذ إعالن رفع دعوى ضد أمريكا.. مؤسس هواوي يتحدث لـ

 تأثرت البورصة؟آخرها ضد هواوي.. كيف يحارب ترامب الصين وهل 

أسابيع منذ إدراج الحكومة األمريكية شركة هواوي على قائمتها السوداء، اتخذ الرئيس  6بعد مرور 

 ."األمريكي، دونالد ترامب ما وصفته شركة االتصاالت الصينية بـ"منعطف عكسي

 أن اا صرح ترامب السبت قائالا إن الشركات األمريكية يمكنها بيع معداتها لشركة هواوي، مضيف

 ."السماح للمعامالت بين الجهتين لن يمثل "مشكلة طوارئ وطنية كبرى

التي عقدت في اليابان، بعد اجتماع مرتقب مع الرئيس  20وجاءت تعليقات ترامب خالل قمة الـ

شركة  الذي جعل من الصيني شي جين بينغ، حيث تناقش الرئيسان حول نزاع الحكومتين التجاري

 .ركات المصنعة للهواتف الذكية في العالم، نقطة تحول في المعركةهواوي، إحدى أكبر الش

وكانت قد حظرت وزارة التجارة األمريكية في مايو/أيار بيع السلع أمريكية الصنع لهواوي دون 

بعد أن اتهم مسؤولون أمريكيون الشركة بالعمل على تهديد األمن القومي  الحصول على ترخيص أوالا،

 .ألمريكيةوالسياسة الخارجية ا

وأشار ترامب إلى أن شركة هواوي ستبقى جزءاا من المناقشات التجارية الجارية بين واشنطن 

 .وبكين، ولكنه في الوقت الحالي، سيسمح للشركات األمريكية بيع قطع غيار للشركة الصينية

ولم تستجب وزارة التجارة، التي أصدرت الحظر المفروض على هواوي، لطلبات التعليق على 

كيفية تعديلها لوضع الشركة، كما لم يستجب البيت األبيض على أسئلة حول ما إذا كان قد طلب من 

 .وزارة التجارة مراجعة القضية

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%8a%d9%84/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%8a%d9%84/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%8a%d9%84/
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أما بالنسبة لهواوي، فقد علّقت على قرار ترامب من خالل أحد حسابات الشركة الرسمية على 

ة هواوي شراء التكنولوجيا األمريكيتويتر، مغردة: "منعطف عكسي؟ يشير دونالد ترامب أنه سيسمح ل

 "!مرة أخرى

ونفت شركة هواوي االتهامات الموجهة لها حول ارتكاب أي مخالفات، بينما حاولت على مدى 

األسابيع القليلة الماضية استعادة إمكانية وصولها إلى المنتجات األمريكية، والتي تعتبر أساسية في 

لى رقائق الكمبيوتر المستوردة من شركات مثل إنتيل سلسلة توريد الشركة، إذ تعتمد الشركة ع

 .ومايكرون، فضالا عن غوغل التي كانت تزود الشركة بنظام تشغيل أندرويد

غوغل في مايو/أيار أنها ستلتزم بالسياسة الجديدة إلدارة ترامب وتقيد استخدام شركة  وقد صرحت

 .مرة ألعمال شركة الهواتف الذكية الصينيةهواوي لنظام أندرويد، األمر الذي اُعتبر بمثابة ضربة مد

إاّل أن مايكرون، تعتبر هواوي واحدة من أكبر عمالئها التجاريين، حيث واجهت انخفاضاا حاداا في 

 ٪40العائدات منذ إصدار قرار الحظر، إذ انخفضت مبيعات وحدة هواتفها الذكية في الخارج بنسبة 

  .القائمة السوداءفي األسابيع التي تبعت إدراج هواوي على 

قال  للسياسة الحالية، حيث األمريكيين ويبدو أن ترامب كان على علم بعدم رضا أو تقبل الموردين

إن "الشركات األمريكية لم تكن سعيدة كلياا ألنها لم تتمكن من البيع"، خاصة وأن الواليات المتحدة 

 .األمريكية تبيع "كميات هائلة من المنتجات" لهواوي

أو الجيل  5Gركة هواوي، التي تعتبر رائدة على مستوى العالم في تطوير تقنيات شبكات وتقول ش

الخامس، إن حظر الشركة من الواليات المتحدة األمريكية سيضر في نهاية المطاف األعمال التجارية 

 .األمريكية والمستهلكين األمريكيين

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/06/30/huawei-trump-us-goods 

 

 نافورة ناسا الفضائية.. نصف مليون غالون ماء في دقيقة - 3

  - 2019يوليو   20 

 نظام الغمر المائي من ناسا يحول تدمير الصاروخ الفضائي العمالق

أبوظبينافورة مائية عمالقة وضخمة يندفع منها وبقوة حوالي نصف مليون غالون من  -ترجمات 

 .الماء، ليصل ارتفاعها في الجو عدة مئات من األمتار

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/06/30/huawei-trump-us-goods
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ثانية، أو أنها  60األمر المثير حقا في هذه المسالة هي أن هذه "النافورة الفضائية" تتوقف بعد 

 .قع بيزنيس إنسايدرتستمر لمدة دقيقة واحدة فقط، بحسب ما ذكر مو

ناسا هذه "النافورة الفضائية"، نظرا لعالقتها بإطالق  ركيةوكالة الفضاء األمي وقد أنشأت

الصواريخ إلى الفضاء، كجزء من اختباراتها لنظام اإلطالق الفضائي المعروف اختصارا باسم "أس 

 .2020إل أس"، المقرر أن يبدأ في وقت ما من العام 

 الحرارة الشديدة والطاقةوالنافورة تمثل أيضا ما يعرف بنظام الغمر المائي، وتستخدم للحد من 

 .الناتجة عن إطالق الصاروخ، باإلضافة إلى إخماد الصوت

ومن المتوقع أن يكون نظام اإلطالق الفضائي هذا "أكبر وأقوى صاروخ" توصلت إليه ناسا على 

 .اإلطالق

التي أطلقتها ناسا سابقا، سيكون إطالق صاروخ "أس أل أس"، البالغ  صواريخ الفضاء وكغيره من

أمتار( بشكل عمودي، أي أنه يتم نصبه وقوفا على  5مترا )أعلى من تمثال الحرية بحوالي  98طوله 

 .في فلوريدا مركز كينيدي الفضائي طالق، التي ستكون فيمنصة اإل

يوما،  25مليون كيلوغرام، فسوف تستغرق  2.7ة لهذا الصاروخ، الذي يزن حواليأما أول مهم

 .وتتلخص بالدوران حول القمر

اف الكتش ناسا ووفقا لموسوعة ويكيبيديا، فنظام اإلطالق هذا عبارة عن صاروخ حامل تخطط له

الكون بواسطة رحالت مأهولة برواد فضاء عبر رحالت تتعدى مدارات األرض المنخفضة، لكن أول 

لن يكون مأهوال برواد فضاء، في حين ستكون أول رحلة مأهولة برواد فضاء  2020انطالق في العام 

 .2022في العام 

مليون  3.8على منصة اإلطالق، ستولد محركاته ما يعادل وعندما يبدأ الصاروخ باالرتفاع  

 .كيلوغرام من القوة والموجات الصوتية القوية التي بإمكانها تدمير الصاروخ كليا بسهولة

وفي نظام الغمر المائي للحماية من االشتعال وإخماد الصوت، تقوم ناسا بإطالق المياه على منصة 

 .شغيل الصاروخ وإطالقهاإلطالق ووفي محيطها أثناء عملية ت

وفي هذه المرحلة، ال يحمي نظام الغمر المائي أرضية منصة اإلطالق من محركات الصاروخ 

فحسب، بل يمنع أيضا الموجات الصوتية من االرتداد وبالتالي يحول النظام دون حدوث أضرار كارثية 

ات من إحراق أي شيء، للمحركات، كما يمنع نظام الغمر النيران الهائلة التي تولدها المحرك

وباختصار، فإن النظام يساعد على حماية جميع المعدات والتجهيزات في الصاروخ ومنصة اإلطالق 

 .ومحيطها

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9&contentId=1269278
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1&contentId=1269278
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2+%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AF%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A&contentId=1269278
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7&contentId=1269278
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وخالل عملية اإلطالق الفعلية للصاروخ العمالق، يتبخر بعض الماء بسبب الحرارة الشديدة الناجمة 

ستعمل على توجيه باقي الكمية نحو مجموعة  عن المحركات، بينما يخرج الباقي من خالل قنوات مائية،

 .من المصارف واألحواض القريبة

يشار إلى أنه تم تصميم الصاروخ "أس إل أس" للقيام بمهام في عمق الفضاء، واستكشاف ما هو 

كما يمكنه حمل رواد فضاء في كبسولة أوريون، أو نقل شحنات أخرى، مثل  .أبعد من مدار األرض

 .فية، إلى عوالم بعيدة مثل كوكبي المشتري والمريخالروبوتات االستكشا

https://www.skynewsarabia.com/technology/1269278-%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9-

%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9-

%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-

%D9%85%D8%A7%D8%A1-

%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9?utm_campaign=NewsLetter&utm_medium=email&utm_source=Mailchimp 

 

 مليار دوالر تبخرت.. واألسواق تترقب تفسير المركزي التركي  20 - 4

  - 2019أبريل   28

 سيقدم البنك المركزي توضيحا الخميس المقبل

أبوظبييترقب المستثمرون وأسواق المال في تركيا توضيحات البنك المركزي، الخميس  -ترجمات 

حتياطي األجنبي "تبخرت" من الحسابات الرسمية، يبذل المحللون مليار دوالر في اال 20المقبل، بشأن 

 .االقتصاديون جهودا مضنية لرصد وتتبع مصدرها

مليار دوالر في صافي  20ولم تتضمن الحسابات الرسمية التركية ما يبرر ظهور زيادة تصل إلى 

استطلعت "بلومبرغ" محللين اقتصاديين  8مارس الماضي، وفقا لـ 29االحتياطيات لهذا العام حتى 

 .آراءهم

وبشأن التناقض بين المبلغ الضخم وعدم تضمين الحسابات الرسمية له، قال مسؤول تركي إن 

 .ربع سنوي، الخميس المقبل التضخم البنك المركزي سيقدم تفسيرا عن ذلك في معرض تقريره عن

وسيكون التوضيح هو المحاولة األولى للبنك المركزي لمعالجة ما يبدو أنه "فجوة صارخة" في 

 .السياسات المالية العامة لتركيا، هزت ثقة المستثمرين وأدت لحالة من االرتباك بين االقتصاديين

ل مراقبون ماليون ومحللون اقتصاديون معنيون بمتابعة الشأن التركي ومنذ أكثر من شهر، يحاو

توحيد البيانات الرسمية مع التدفقات المالية الداخلية والخارجية، التي تشكل معا التغييرات في حسابات 

 .البنك المركزي

https://www.skynewsarabia.com/technology/1269278-%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9?utm_campaign=NewsLetter&utm_medium=email&utm_source=Mailchimp
https://www.skynewsarabia.com/technology/1269278-%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9?utm_campaign=NewsLetter&utm_medium=email&utm_source=Mailchimp
https://www.skynewsarabia.com/technology/1269278-%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9?utm_campaign=NewsLetter&utm_medium=email&utm_source=Mailchimp
https://www.skynewsarabia.com/technology/1269278-%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9?utm_campaign=NewsLetter&utm_medium=email&utm_source=Mailchimp
https://www.skynewsarabia.com/technology/1269278-%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9?utm_campaign=NewsLetter&utm_medium=email&utm_source=Mailchimp
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85&contentId=1247668
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85&contentId=1247668
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في البداية االختالف في البيانات واألرقام عندما تعذر  األسواق المالية واكتشف المتعاملون في

لخارجية تفسير االنخفاض الحاد في االحتياطيات في أوائل مارس، من خالل مدفوعات الديون ا

والمبيعات إلى مستوردي الطاقة وحدهم، مما حدا ببنك "جي.بي مورغان" إلى توصية المستثمرين 

 .ببيع الليرة التركية

مليارات دوالر في  9، انخفض صافي االحتياطيات بنحو البنك المركزي التركي وبحسب بيانات

 .مارس 22األسابيع الثالثة حتى 

وفي محاولة لدعم المتضررين، بدأ البنك المركزي في اقتراض مبالغ كبيرة من الدوالرات من 

 .ضين المحليين من خالل معامالت المبادلة قصيرة األجلالمقر

من االقتصاديين، الذين شملهم استطالع "بلومبيرغ" ورفضوا ذكر أسمائهم نظرا  7وافترض 

 .لحساسية األمر، أن المبلغ ربما تم حسابه في أرقام االحتياطي الصافي التي نشرها البنك المركزي

مليار دوالر من  9.6بلومبرغ، إنه كان هناك ما مجموعه  وتقول البيانات الرسمية التي جمعتها

ولم يشرح البنك المركزي رسميا بعد كيف أو ما إذا كانت هذه  .مارس 29مقايضة العملة اعتبارا من 

 .المعامالت تندرج ضمن صافي احتياطياته

بلغ موأصر مسؤول بالبنك المركزي، رفض الكشف عن اسمه األسبوع الماضي، أن البنك يسجل ال

 .المقترض من خالل المبادالت كأصل، بينما يحسب المبلغ الذي يدين به من ميزانيته العمومية

ويتزامن كل هذا مع ما وصفه اثنان من المتداولين في األسواق المالية التركية على دراية مباشرة 

هر الماضي، في الشبالتدفقات في سوق الليرة، خالل األسابيع واأليام التي سبقت االنتخابات البلدية 

 .بأنها مبيعات قوية بالدوالر من المقرضين الحكوميين

 .مليار دوالر خالل شهر مارس الماضي 15و 10وتشير التقديرات إلى أن البنوك باعت ما بين 

ومنذ انتخاب أردوغان رئيسا، تتصاعد تحديات تركيا االقتصادية، حيث سجلت السوق التركية 

ودخل االقتصاد في حالة ركود، وارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته  انخفاضا في أغسطس الماضي،

 .فيما تراجعت قيمة الليرة بشكل غير مسبوق عاما، 15منذ 

https://www.skynewsarabia.com/business/1247668-20-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-

%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AE%D8%B1%D8%AA-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-

%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-

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

 

 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&contentId=1247668
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&contentId=1247668
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%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%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A&contentId=1247668
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%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%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A&contentId=1247668
https://www.skynewsarabia.com/business/1247668-20-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AE%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/business/1247668-20-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AE%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/business/1247668-20-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AE%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/business/1247668-20-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AE%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/business/1247668-20-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AE%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A
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 بوريس جونسون: سنخرج من االتحاد األوروبي نهاية أكتوبر المقبل - 5

جونسون قال إن لديه ثقة تامة بإنهاء عملية الخروج من االتحاد األوروبي خالل  

 (يوما )األناضول 99

ج من االتحاد األوروبي بنهاية تعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون بالخرو

 .أكتوبر/تشرين األول القادم

 -في كلمة أمام مقر الحكومة بعد تكليفه رسميا من قبل الملكة إليزابيث الثانية-ووعد جونسون 

ات، )بريكست( بال أعذار أو استثناء باتفاق جديد أفضل مع االتحاد، وبأن تتم عملية الخروج من االتحاد

جونسون على ضرورة احترام نتيجة االستفتاء، مشيرا إلى أن لديه ثقة تامة بإنهاء وأصر  .على حد قوله

وكان جونسون قد صرح بأنه ينتظر العمل على ملف بريكست، الذي  .يوما 99عملية الخروج خالل 

 .واجه عراقيل كثيرة خالل الفترة األخيرة من والية سلفه تيريزا ماي

 زراء السابقة تيريزا ماي رسميا استقالتها إلى الملكة إليزابيثوفي وقت سابق اليوم قدمت رئيسة الو

 .في قصر باكينغهام

 استقاالت

 .وقد أعلن تسعة وزراء بريطانيين استقالتهم من الحكومة بعد تولي جونسون رئاسة الوزراء

وكان أحدث الوزراء الذين أعلنوا أنهم سيتركون مجلس الوزراء، وزير الخارجية جيريمي هانت، 

ذي قال إنه لن يشترك في الحكومة الجديدة برئاسة جونسون، بعد رفضه عرضا من رئيس الوزراء ال

  .الجديد بتولي منصب آخر

وسبقته وزيرة الدفاع بيني موردون، كما سارع كل من وزير التجارة الدولية ليام فوكس، ووزير 

من خالل إشهار استقاالتهم عبر  األعمال غريغ كالرك، ووزير التعليم داميان هيندز، إلى اللحاق بها

  .تويتر

كما أعلن وزير الخزانة فيليب هاموند استقالته من منصبه، وتبعه وزير التنمية الدولية روري 

ستيوارت، ووزير العدل ديفد جوك. وقال الثالثة إنهم ال يستطيعون دعم التزام جونسون الذي وعد 

 .تشرين األول المقبلأكتوبر/ 31بالخروج من االتحاد األوروبي بحلول 

كما استقال وزير مكتب مجلس الوزراء ديفد لدينغتون، المعروف باسم نائب رئيس الوزراء بحكم 

 .األمر الواقع من منصبه

https://www.aljazeera.net/File/GetImageCustom/a88ad655-d26a-418a-9215-bc0f498cbbb0/1026/580
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وقد بدأ جونسون تشكيل حكومته الجديدة بعد هذه االستقاالت، واختار وزير الداخلية ساجد جاويد 

 .ليصبح وزيرا للمالية

يل، التي استقالت من حكومة رئيسة الوزراء السابقة تيرزا ماي، لتصبح وزيرة كما اختار بريتي بات

 .للداخلية خلفا لجاويد، حسبما أفادت قناة "آي تي في" المحلية

كما كلف جونسون دومينيك راب الذي استقال أيضا من منصب وزير شؤون بريكست في حكومة 

 .منصبه وزيرا لشؤون بريكستماي، ليصبح وزيرا للخارجية. وسيحتفظ ستيف باركلي ب

 المصدر : وكاالت

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/7/24/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%

A7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-

%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA 

 

 !!.…براءتهم براءة الذئب”..هؤالء“خارطة الجوع تفترس العالم بأنياب  - 6

 سيرياستيبس –علي محمود جديد  

بلداا من مستويات مرتفعة من انعدام األمن الغذائي في أسوأ  53مليون شخص في  113عانى 

، ويتركز حوالي ثلثي األشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد 2019األزمات الغذائية في العالم عام 

مهورية الكونغو الديمقراطية واثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان في ثماني دول فقط هي أفغانستان وج

والسودان واليمن، وبكل أسف سورية، التي كانت تمتاز بحالة مثالية من األمن الغذائي، قبل أن تُشنَّ 

 .عليها هذه الحرب الظالمة

تحاد االفقد كشف التقرير العالمي حول األزمات الغذائية الذي أصدره في نيسان الماضي كل من 

 113األوروبي ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( وبرنامج األغذية العالمي أن حوالي 

، مقارنة 2018دولة حول العالم عانوا من انعدام األمن الغذائي الحاد خالل عام  53مليون شخص في 

 .2017مليون في عام  124بـ 

ما يزال “ي للتعاون الدولي والتنمية نيفين ميميكا: وفي هذا الصدد، قالت مفوض االتحاد االوروب

انعدام األمن الغذائي يمثل تحدياا عالمياا. ولذلك ستصل قيمة المبالغ التي قدمها وسيقدمها االتحاد 

مليارات يورو تستهدف مبادرات  9حوالي  2020و 2014األوروبي خالل الفترة الواقعة بين عامي 

 .دولة 60ي والزراعة المستدامة في أكثر من تتعلق باألمن الغذائي والتغذو

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/7/24/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/7/24/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/7/24/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA
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ويبرز هذا التقرير العالمي، الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني  

واإلنمائي والسالم لمعالجة األزمات الغذائية ومنعها. ويمكن أن يساعد وجود شبكة عالمية أقوى في 

 .”خاص الذين هم بأمس الحاجة إلى مثل هذا التغييرإحداث التغيير على أرض الواقع لألش

ما “وقال كريستوس ستيليانيدس، مفوض االتحاد األوروبي للمساعدات اإلنسانية وإدارة األزمات: 

ا مشتركة، في وقت يواصل االتحاد األوروبي  تزال أزمات الغذاء تشكل تحدياا عالمياا، مما يتطلب جهودا

وخالل السنوات الثالث الماضية، خصص أكبر ميزانية  –التقرير حسب  –تكثيف جهوده اإلنسانية 

مليار  2للمساعدات الغذائية والتغذوية اإلنسانية على اإلطالق، وصلت قيمتها اإلجمالية إلى حوالي 

ا، أصبحنا بحاجة إلى طرق مبتكرة للتصدي لها  يورو. وبعد أن أصبحت أزمات الغذاء أكثر حدة وتعقيدا

فر التقرير العالمي أساساا لرسم الخطوات التالية للشبكة العالمية من خالل تحسين ومنع حدوثها، ويو

 . آليات التنسيق

 :استنتاجات رئيسية

مليون  113تراجع بشكل طفيف عدد األشخاص الذين يواجهون أزمات غذاء حيث وصل إلى 

ون أزمات غذائية . ومع ذلك، ظل عدد األشخاص الذين يواجه2017مليوناا في عام  124مقارنة مع 

مليون شخص خالل السنوات الثالث الماضية، وارتفع عدد البلدان المتأثرة  100في العالم يزيد عن 

 .بأزمات الغذاء

دولة أخرى على بعد خطوة واحدة فقط  42مليون شخص إضافي في  143عالوة على ذلك، هناك  

 .من الوقوع في دائرة الجوع الحاد

بلدان فقط هي أفغانستان  8ألشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد في يتواجد ما يقرب من ثلثي ا

وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن. وبقيت 

 .دولة أخرى عند المستوى دون تغيير أو شهدت ارتفاعاا  17مستويات الجوع في 

مليون شخص آخر في دائرة األمن  29لطبيعية في وقوع تسببت الظروف المناخية والكوارث ا

دولة، بما في ذلك كوريا الشمالية  13. ولم يجري تحليل الوضع في 2018الغذائي الحاد خالل عام 

 .وفنزويال، بسبب الفجوات في البيانات

النخفاض ن اوفي هذا الشأن، قال المدير العام للفاو: يتضح جلياا من التقرير العالمي أنه على الرغم م

في عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد، وهو  2018الطفيف الحاصل في عام 

الشكل األكثر تطرفاا للجوع، فإن الرقم ال يزال مرتفعاا للغاية، ويجب أن نتحرك على نطاق واسع عبر 
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د، رين والضعفاء على الصمومحور العمل اإلنساني والتنمية والسالم لتعزيز قدرة األشخاص المتضر

 .ألن إنقاذ األرواح يتطلب إنقاذ سبل العيش

بدوره، قال المدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي: للقضاء على الجوع، يجب علينا أن نتصدى 

 .لألسباب الجذرية للجوع وهي: النزاعات، وعدم االستقرار، وتأثير الصدمات الناتجة عن المناخ

أن يحصل األطفال الصغار على تغذية وتعليم جيدين، ويجب العمل على تمكين  وهناك حاجة إلى

النساء بشكل حقيقي، فضالا عن تعزيز البنية التحتية الريفية لتحقيق الهدف المتمثل في القضاء على 

الجوع. كما ستساهم البرامج التي تعزز قدرات المجتمعات على الصمود واالستقرار في تقليل عدد 

هناك شيء واحد نريد من قادة العالم أن يقوموا به: تحركوا وساعدوا في حل هذه النزاعات الجياع. 

 .اآلن

وتشكل استنتاجات التقرير دعوة قوية لتعزيز التعاون الذي يربط ما بين الوقاية والتأهب واالستجابة 

صدمات المناخ وال لتلبية االحتياجات اإلنسانية الملحة ومعالجة األسباب الجذرية، والتي تشمل تغير

االقتصادية والنزاعات والنزوح. كما يسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى اتباع نهج وجهود موحدة 

تشمل األبعاد اإلنسانية واإلنمائية لألزمات الغذائية، وإلى مزيد من االستثمار في التخفيف من حدة 

 .النزاعات وإحالل السالم المستدام

 معلومات أساسية

بكة العالمية لمكافحة األزمات الغذائية، التي تضم شركاء دوليين يعملون في المجاالت تصدر الش

 .اإلنسانية واإلنمائية، التقرير العالمي حول األزمات الغذائية في كل عام

ويجري استعراض هذا التقرير السنوي خالل فعالية عالية المستوى تستمر ليومين تحت عنوان  

حيث ناقشت الفعالية التي انطلقت في بروكسل أوائل نيسان ”. ات األزماتالغذاء والزراعة في أوق“

الماضي النهج والحلول المبتكرة المطلوبة لمنع األزمات الغذائية والتصدي لها، باإلضافة إلى صياغة 

 .خريطة طريق باإلجراءات المستقبلية المشتركة

تكون فيها حياة الشخص أو سبل معيشته  إلى ذلك فإّن انعدام األمن الغذائي الحاد هو الحالة التي

مهددة بشكل مباشر نتيجة عدم مقدرته على تناول غذاء كاف. إنه مقياس يستند إلى اجراءات معترف 

 . بها دولياا تتعلق بالجوع الحاد، مثل التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي

راا على تناول ما يكفي من الطعام للحفاظ أّما الجوع المزمن فهو الحالة التي ال يكون المرء فيها قاد

على نمط حياة طبيعي ونشط لفترة ممتدة من الزمن. وأظهرت آخر نسخة من تقرير حالة األمن الغذائي 
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مليون شخص في العالم يعانون من  821، أن 2018والتغذية الصادر عن الفاو في سبتمبر/أيلول 

 .الجوع

اء المساهمين في إصدار التقرير العالمي حول األزمات إلى ذلك أشارت الفاو بأّن قائمة الشرك

، االتحاد األوروبي، (CILSS) الغذائية، تشمل كل من: اللجنة المشتركة لمكافحة الجفاف في الساحل

، الفاو، مجموعة األمن الغذائي العالمية، (FEWS NET) شبكة أنظمة اإلنذار المبكر من المجاعة

، وحدة الدعم العالمية، (IPC) نيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائيمجموعة التغذية العالمية، التص

، التجمع العالمي (IFPRI) ، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية(IGAD) الهيئة الحكومية للتنمية

 ، مجموعة التنمية في الجنوب األفريقي(SICA) لألمن الغذائي، نظام التكامل في أمريكا الوسطى

(SADC)األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ، مكتب (OCHA) اليونيسيف، الوكالة األمريكية ،

 .للتنمية الدولية، برنامج األغذية العالمي

 احتجاج مشروع

ولكن مع صدور هذا التقرير، وتبّجح االتحاد األوروبي بتقديمه للمساعدات، فما كان هناك داعياا 

لمساعدات المنافقة، حيث يمنّن الدول والشعوب بأنه خصص ألن يُجهد نفسه وميزانيته في مثل هذه ا

أكبر ميزانية للمساعدات الغذائية والتغذوية اإلنسانية على اإلطالق، ويقول بأن األسباب تعود إلى 

النزاعات، وعدم االستقرار، وتأثير الصدمات الناتجة عن المناخ، وهذا غير صحيحٍ أبداا، ألن األسباب 

د األوروبي نفسه وقوى الغرب التي تتزّعمها أمريكا، وذلك من خالل فرض الحقيقية هي االتحا

العقوبات والحصار االقتصاديين، وممارسة اإلرهاب االقتصادي بأبشع صوره، فأنتم اتركونا بحالنا 

ونحن بغنى عنكم وعن مساعداتكم، اتركونا بحالنا لنعود سريعاا إلى انتظام حياتنا وأمورنا والقضاء 

 http://syrianexpert.net/?p=40804  !..هذا الذي تحاولون حرف أسبابه عنكم وأنتم السبب على فقرنا

 

 

 

 

 

http://syrianexpert.net/?p=40804
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 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية:  -ثانياا 

7 - 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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8 - Polacy nie chcą gotówki 

Maciej Rudke 01.07.2019 

Wypłat z bankomatów jest najmniej od 11 lat i to mimo że bankomatów jest dwukrotnie 

więcej. Jednocześnie zwielokrotniła się liczba transakcji kartami płatniczymi. 

Z najnowszych danych NBP wynika, że w I kwartale 2019 r. wykonaliśmy 149 

milionów wypłat z bankomatów. Może się wydawać, że to dużo, ale w rzeczywistości to 

najmniej od 11 lat. Expander przypomina, że ostatnio liczba bankomatów maleje, ale i tak 

jest ich dwa razy więcej niż w latach 2007-2008. Oznacza to, że średnio jedna maszyna 

jest teraz znacznie rzadziej wykorzystywana. 

KARTY POWOLI WYPIERAJĄ GOTÓWKĘ 

Liczba wypłat z bankomatów po raz ostatni była tak niska w I kwartale 2008 r. - Dla 

porównania liczba płatności kartami w tym czasie wzrosła aż 10-krotnie. Warto też 

przypomnieć, że w IV kwartale ubiegłego roku po raz pierwszy w historii wartość płatności 

bezgotówkowych była wyższa niż wartość gotówki wypłaconej z bankomatów. Nie 

powinno więc dziwić, że bankomaty stają się coraz mniej potrzebne – mówi Jarosław 

Sadowski, główny analityk Expandera. Przez dwa lata ubyło ich ponad tysiąc, ale należy 

dodać, że wciąż jest ich sporo, bo 22,67 tys.  
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W okresie, gdy ubyło tysiąc bankomatów, jednocześnie przybyło ponad 96 tys. 

sklepów i punktów usługowych, w których można wypłacać gotówkę za pomocą usługi 

cashback. W I kwartale za jej pomocą wykonaliśmy 4 mln wypłat. Choć popularność tej 

usługi szybko rośnie, to skala wciąż jest znikoma w porównaniu do bankomatów, gdzie 

liczba wypłat wniosła 149 mln. Wszystkie terminale płatnicze w Polsce są przystosowane 

do płacenia zbliżeniowego. Jednocześnie taką możliwość daje też zdecydowana większość 

kart. Obecnie udział tych z funkcją płacenia zbliżeniowego wynosi 85 proc. (35 mln zł z 

41,2 mln). 

KART PŁATNICZYCH JEST JUŻ WIĘCEJ NIŻ WSZYSTKICH POLAKÓW 

Łączna liczba kart płatniczych wynosi już 41 milionów. Coraz więcej jest też miejsc, 

w których można zapłacić kartą. Takich sklepów i punktów usługowych jest aż 590 tysięcy, 

a więc aż o 25% więcej niż przed rokiem. Wciąż jednak jest wiele miejsc, w których nie 

da się zapłacić kartą. - Dla przykładu w okresie wakacyjnym co roku głośno jest o 

nadmorskich miejscowościach, w których parkometry przyjmują płatności tylko w 

monetach. Jeszcze kilka lat minie nim zwolennicy płatności bezgotówkowych będą mogli 

zupełnie pozbyć się gotówki z portfela. Dziś wiąż lepiej mieć awaryjną gotówkę przy 

sobie, tak na wszelki wypadek – radzi analityk Expandera. 
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9 - Frankowicze śmielej ruszają do sądów 

Maciej Rudke 18.07.2019 

Rośnie liczba spraw przeciw bankom, a może być ich jeszcze więcej, bo sądy zaczynają 

częściej orzekać na korzyść klientów. 

W I kwartale do polskich sądów rejonowych i okręgowych wpłynęło 2 tys. spraw 

dotyczących hipotek walutowych, w zdecydowanej większości frankowych. To o połowę 

więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej – wynika z danych Ministerstwa 

Sprawiedliwości. W całym 2018 r. wpłynęło 7,2 tys. Nowych spraw. 
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ORZECZENIA PROKLIENCKIE 

Nie ma danych dotyczących łącznej liczby toczących się spraw, ale prawnicy szacują, 

że tych indywidualnych i z pozwów zbiorowych jest kilkanaście tysięcy, może ich być 

nawet w granicach 20 tys. Dla porównania umów hipotek frankowych jest 466 tys. 

Kancelarie prawne wskazują jednak, że to dopiero początek, i widzą spory wzrost 

zainteresowania klientów po wyrokach Sądu Najwyższego w kwietniu i maju oraz 

stanowisku rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z maja, które były 

korzystne dla frankowiczów. Do tego doszedł brak zapowiadanego funduszu konwersji w 
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przyjętej ustawie frankowej, który miał zmusić banki do oferowania lepszych warunków 

przewalutowania. 

–, Jeśli TSUE podzieli stanowisko wyrażone przez rzecznika, więcej frankowiczów, 

którzy albo nie są jeszcze przekonani do walki z bankiem, albo oczekują na to 

rozstrzygnięcie, zdecyduje się na skierowanie sprawy do sądu – mówi Kacper Jankowski, 

dyrektor działu spraw bankowych w Votum. Firma ta prowadzi teraz ponad 7,5 tys. spraw, 

z czego 1,3 tys. trafiło do sądów. W całym 2018 r. firma skierowała do sądów ponad 500 

spraw, w tym roku już 700. 

– Tylko w ostatnim miesiącu po wyrokach SN podpisaliśmy kilkadziesiąt nowych 

umów, a po naszym wyroku Sądu Apelacyjnego z 10 lipca, potwierdzającym nieważność 

umowy kredytu indeksowanego, mamy kolejnych kilkadziesiąt analiz do wykonania. Ale 

największa fala zainteresowania pozwami przed nami – mówi mec. Barbara Garlacz z 

Kancelarii Garlacz, która prowadzi ponad 500 sądowych spraw. 

Rośnie nie tylko liczba pozwów, ale i zmienia się linia orzecznictwa sądów na korzyść 

klientów. Z danych portalu PomocFrankowiczom.pl, prowadzonego przez adwokata Jacka 

Czabańskiego, wynika, że w tym roku aż 87 proc. wyroków sądów pierwszej instancji w 

sprawach o ważność mechanizmu powiązania kredytu z kursem waluty było korzystnych 

w porównaniu z 54 proc. w 2018 r. i po około 25 proc. w latach 2016 i 2017. Analiza 

powstała na bazie około 300 wyroków. 

PROBLEMY BANKÓW 

Wcześniej rynek bagatelizował ryzyko pozwów, podobnie jak same banki. Ostatnio 

jednak inwestorzy zmienili podejście. Przez miesiąc notowania akcji Millennium i 

mBanku, mających największy udział hipotek walutowych, spadły odpowiednio o 14 proc. 

i 11 proc. – To efekt dostrzegania przez inwestorów ryzyka dużych kosztów ponoszonych 

przez banki z powodu przegrywania liczniejszych spraw sądowych. Ten negatywny dla 

sektora scenariusz powoli się materializuje – mówi Andrzej Powierża, analityk DM Citi 

Handlowego. Dodaje, że banki przegrywają coraz częściej, co powoduje efekt kuli 

śnieżnej, bo coraz więcej klientów idzie do sądów, widząc korzystne rozstrzygnięcia, a one 

są najlepszą reklamą dla kancelarii prawniczych. 

Jego szacunki kosztów są podobne do tych podawanych przez ZBP, czyli około 60 mld 

zł wynikających z przewalutowania wszystkich hipotek walutowych – zarówno 
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indeksowanych, jak i denominowanych, bo w ich przypadku następowało przeliczenie 

kwoty kredytu z waluty na złote, więc klienci mogą kwestionować zastosowanie kursu 

wziętego z tabeli ustalanej przez bank i domagać się unieważnienia umowy lub 

stwierdzenia, że nie doszło do jej zawarcia. Do tego doszłoby 5 mld zł jednorazowego 

kosztu wynikającego z niższych przychodów odsetkowych ze względu na niższą stawkę 

LIBOR niż WIBOR. 

– Wyliczając ceny docelowe dla akcji polskich banków, zakładam, że 25 proc. klientów 

pójdzie do sądów, co przy wygranej wszystkich kosztowałoby sektor ponad 15 mld zł – 

mówi Powierża. 

Nie spodziewa się, aby już w sprawozdaniach za ten rok banki dokonywały korekty 

wartości całego portfela ze względu na oczekiwane przyszłe negatywne dla nich 

rozstrzygnięcia sądów. – Pewnie będą argumentować, że każda sprawa jest inna, i raczej 

w tym roku będą tylko utworzenia rezerw na toczące się sprawy, gdzie 

prawdopodobieństwo przegranej przekracza 50 proc. Do tej pory w znikomym stopniu 

ryzyka te były objęte rezerwami – mówi ekspert DM Citi Handlowego. Ocenia, że kursy 

banków frankowych wciąż będą ze względu na ryzyko prawne pod presją. 

Koszt 15 mld zł, o ile byłby rozłożony w czasie, nie zagroziłby stabilności sektora, to 

mniej więcej wysokość jego rocznego zysku netto. Jednak koncentrowałby się tylko na 

kilku bankach i bardzo mocno obniżyłby ich kapitały. O ile mBank i Millennium dzięki 

zaleceniom Komisji Nadzoru Finansowego mają rekordowo wysokie współczynniki 

kapitałowe, a ich kapitały są warte odpowiednio 15,3 mld zł i 8,5 mld zł, w dodatku są 

stosunkowo wysokorentowne, to duży problem z kosztami pozwów miałby Getin Noble, 

który już teraz nie spełnia wymogów KNF i ma tylko 2,9 mld zł kapitału, posiadając 

jednocześnie 8 proc. udziału w rynku hipotek walutowych w Polsce (Millennium ma 11 

proc., mBank – 13 proc., PKO BP – 21 proc.). 

Jednak koszty mogą okazać się wyższe niż 15 mld zł, szczególnie, jeśli pojawiłyby się 

obawy o stabilność sektora bankowego. Osłabiłoby to złotego, klienci płaciliby większe 

raty i mając więcej do wygrania, tym bardziej byliby skłonni iść do sądów. 

OPINIA DLA „RZ" 

Iwona Jarzębska, rzecznik prasowy Banku Millennium 
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Sprawy sądowe dotyczące indeksacji kredytów walu-towych dotyczą ułamka grupy 

kredytobiorców frankowych naszego banku. Do tej pory zapadło kilkanaście wyroków 

prawomocnych dotyczących indeksacji kredytów walutowych, poza ostatnim wszystkie na 

korzyść firmy. Z oceną wpływu orzeczenia TSUE na skłonność klientów do kierowania 

spraw do sądu wstrzymamy się do momentu zapoznania się z finalnym orzeczeniem TSUE 

i zrozumienia, jak wpłynie na kształt przyszłej linii orzeczniczej. 

OPŁATY SĄDOWE 

Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych pomogła 

frankowiczom. Dzięki niej koszty rozpoczęcia procesu sądowego w sprawach bankowych 

nie są wysokie: wynoszą 5 proc. wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i 

nie więcej niż 1 tys. zł. Jeśli konsument w pozwie wystąpi z roszczeniem w wysokości np. 

15 tys. zł, wówczas opłata od pozwu będzie wynosić 750 zł. Jeżeli roszczenie to będzie 

opiewało na 60 tys. zł, konsument będzie zobowiązany zapłacić 1 tys. zł opłaty sądowej, 

bo w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych nie może być większa niż 

1 tys. zł (taka będzie opłata, gdy wartość sporu przekracza 20 tys. zł). To może być kolejny 

czynnik zwiększający skłonność klientów banków do batalii sądowych. 

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

https://www.rp.pl/Banki/307189873-Frankowicze-smielej-ruszaja-do-sadow.html 
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 االقتصادات العربية: -ثالثاا 

 المغرب... إقبال ضعيف على خدمات البنوك اإلسالمية - 10

 الحكم على نجاح أو فشل تجربة المصارف التشاركية يحصل بعد أن تتوسع فروعها

 0:03 2019يونيو  28الجمعة     Naoufel Cherkaoui صحافي وفل الشرقاوين 

 (بنك إسالمي في مدينة الدار البيضاء )اندبندنت عربية

 في المغرب منأعلن بنك المغرب )المركزي( أن "نسبة معامالت البنوك التشاركية )اإلسالمية( 

السوق البنكية لم يصل حتى اآلن إلى واحد في المئة"، ما يوحي أنها لم تتمكن من استقطاب عدد مهم 

من الزبائن المغاربة، في الوقت الذي ال توفر فيه إال التمويالت في إطار المرابحة، لشراء السيارة أو 

 العقار، إلى جانب الخدمات البنكية التقليدية.

غرب قد رخص عمل البنوك التشاركية في المغرب، بعد مصادقة البرلمان على وكان بنك الم

، بينما شرعت تلك البنوك 2015القانون المتعلق بها، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير )كانون الثاني( 

. ويسمح هذا القانون لبعض البنوك العاملة في المغرب، أو خارجه بتقديم خدمات 2017في نشاطها عام 

ية إسالمية، وأي معامالت تتفق مع تعليمات المجلس العلمي األعلى الذي يسهر على احترام خدمات بنك

 تلك البنوك ألحكام الشريعة اإلسالمية.

 حصيلة ضعيفة

الحظ الخبير االقتصادي المغربي عزيز متهدب لـ "اندبندنت عربية"، أنه منذ البداية الفعلية في 

فروع،  110حساب و 65000ت البنوك التشاركية من فتح أكثر من ، تمكن2017الربع األخير من عام 

مليار  5.1مليون دوالر( من تمويل المرابحة )بما في ذلك  595مليار درهم ) 5.7كما وزعت حوالي 

 مليون دوالر( من المرابحة العقارية(. 532درهم )

هداف الموضوعة، أضاف "هذه الحصيلة اإليجابية تبقى محدودة بعض الشيء بالمقارنة مع األ

وترتبط هذه المحدودية في جانب منها بالمشكالت التالية: كانت الضمانات القانونية الموضوعة للحفاظ 

على أسس التمويل التشاركي وراء تأخر العديد من خدمات هذه البنوك، ودفعت مشكلة السيولة وإعادة 

إضافة إلى تركيزها على منتجات  تمويل هذه البنوك بعضاا منها إلى فرض قيود على منح االئتمان،

المرابحة فقط، بينما أدى غياب التأمين التكافلي حتى اليوم إلى تباطؤ تطور نشاط هذه البنوك، إضافة 

 إلى افتقار العمالء إلى ثقافة مالية، خصوصاا في مجال التمويل التشاركي".

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/10391
https://twitter.com/search?q=%40nafler73&src=typd
https://twitter.com/search?q=%40nafler73&src=typd
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/10391
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 ضرورة التأني في الحكم

)البنك المركزي( اعتبر أنه يجب التأني في الحكم  لكن عبد اللطيف الجواهري محافظ بنك المغرب

على التجربة قائالا، "ال يمكن القول بضعف معامالت البنوك التشاركية اآلن، يجب أن نحكم عليها بعد 

أربعة أو خمسة أعوام، إن الحكم على نجاح أو فشل تجربة البنوك التشاركية لن يحصل إال بعد أن 

اف أن المشوار أمام البنوك التشاركية ما زال طويالا، وهو أمر طبيعي تتوسع فروعها، وأدواتها". وأض

ويتطلب سنوات، وأشار محافظ البنك المركزي إلى أنه جرى االنتهاء بالكاد من عقود ودائع االستثمار، 

 وأكد أن البنك المركزي ال يفرض قيوداا تحد من تطور هذه السوق.

 احترام الشريعة

آلراء التي يقدمها المجلس العلمي األعلى بخصوص مالءمة المنتجات وأشار الجواهري إلى أن ا

التمويلية تعتمد على أدلة وحجج وتعليل، تستند كلها إلى الشريعة والمذهب المالكي الذي يعتمده المغرب. 

وأضاف أن المجلس يراسل البنك المركزي في حالة اعتراضه على مسألة معينة، وأن المجلس العلمي 

لجنة شرعية للمالية التشاركية تضم علماء وخبراء في المالية اإلسالمية تنظر في مشاريع  األعلى لديه

 منتجات البنوك اإلسالمية.

 خدمات غير مفعلة

وفي الوقت الذي يسمح به القانون للمصارف اإلسالمية بتقديم خدمات المرابحة التي يقوم خاللها 

زيد ب العميل، ثم يبيع البنك هذه السلعة للزبون بسعر يالبنك بشراء سلعة معينة من البائع بناء على طل

على ثمن الشراء مع بيان السعر الحقيقي ومقدار الربح. والمضاربة وهي أداة استثمارية طويلة األجل 

تقوم في جوهرها على تالقي أصحاب المال وأصحاب الخبرات، إذ يقدم الطرف األول ماله بينما 

 الطرف الثاني يقدم خبرته.

جارة، وهي عقد يحصل بموجبه تمليك منفعة معلومة ألصل )عين( معلوم من قبل مالكها واإل

لطرف آخر مقابل عوض )ثمن( معلوم لمدة معلومة. والمشاركة وهي أسلوب تمويلي يقوم على تقديم 

ال لرأسم البنك والعميل عندئذ مالكين آخر، فيصبح البنك اإلسالمي جزءاا من المال والعميل جزءاا 

 ركة، ويشتركان بالتالي في العائد ربحاا كان أو خسارة بحسب النسبة المتفق عليها.الش

إال أن الخدمات التي تقدمها تلك البنوك حتى اآلن هي المرابحة فقط، وفي الوقت الذي يُعتبر التأمين 

شأنه  يالتكافلي أهم منتج في المنظومة المالية اإلسالمية، لكن القانون الخاص به لم يحصل الفصل ف

مليون  678مليار درهم ) 6.5وما زال في رفوف الغرفة الثانية للبرلمان، وهو ما يجعل قروضاا بحجم 
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دوالر( ممنوحة من دون تأمين. ودفع غياب العديد من الخدمات بالمغاربة إلى العدول عن التمويالت 

 من حيث الخدمات. اإلسالمية، إذ ال تكاد هذه البنوك اإلسالمية تختلف عن البنوك التقليدية

 احتكار

واحتكرت البنوك التقليدية المغربية التمويل اإلسالمي عبر إنشائها لفروع مختصة في ذلك التمويل، 

ويعتبر الخبير االقتصادي المغربي عمر الكتاني أن السبب في ذلك يعود إلى "الخوف من المنافسة، 

رك وق البنكية والمالية من قبل بنوك أجنبية، وتبالتالي كان لزاماا عليها إما القبول باكتساح جزئي للس

الفراغ للبنوك الخليجية، وإما أن تنشئ بنفسها بنوكاا إسالمية، باالستعانة بالخبرة والتمويل التشاركي 

 مع بنوك خليجية لالستفادة من السيولة المالية والنقدية".

 تأخر اعتماد المعامالت اإلسالمية

انون بجامعة بن زهر بمدينة أكادير أن "تجربة البنوك اإلسالمية واعتبر البشير عدي أستاذ الق

جاءت متأخرة بالمغرب على الرغم من كونها وجدت قبل نصف قرن عبر العالم، وذلك على الرغم 

من المناداة بأسلمة المعامالت المالية منذ فجر االستقالل، وعلى الرغم مما أثبتته الدراسات المتخصصة 

السوق المغربية، من جدوى المنتوجات المصرفية اإلسالمية وقدرتها على استقطاب في هذا الشأن على 

مليار  30مبالغ مهمة غير مستثمرة في النشاط االقتصادي الوطني، والتي قّدرتها بعض الدراسات في 

في المئة من الناتج الداخلي، وكذلك على استقطاب فئات  6مليون دوالر( أي ما يعادل  3.1درهم )

من مقاطعي البنوك التقليدية للموقف الشرعي منها، بما سيمكن من اجتذاب سيولة مهمة،  عريضة

في المئة، ما سيؤثر بالنتيجة على معدالت االدخار  30ويرفع نسبة التعامل مع المصارف لتتجاوز عتبة 

 واالستثمار".

ة بالمغرب ك التشاركيلكن تلك التوقعات تبقى بعيدة المنال حتى اآلن، إذ بلغت الودائع لدى البنو

 6.5مليون دوالر(، بينما بلغت حصيلة التمويالت التي قدمتها للزبائن حوالى  167مليار درهم ) 1.6

 مليون دوالر( فقط. 678مليار درهم )

https://www.independentarabia.com/node/36546/%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%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1

%D8%A8-%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9 
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https://www.independentarabia.com/node/36546/%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%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/36546/%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%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/36546/%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%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/36546/%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%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 عاماا من وصفات "صندوق النقد"؟ 30نعاش بعد هل ما زال االقتصاد األردني في غرفة اإل - 11

 إرتفاع الدين الداخلي هو التحدي األكبر مع تفاقم العجز ومعدالت البطالة

 13:09 2019مارس  25االثنين    صحافي طارق ديلواني  

تثبيت سعر صرف الدينار األردني مقابل الدوالر ومنذ ذلك الوقت في  1995"نجحنا في العام 

 دوالر" )غيتي( 1.4يساوي 

وصف رئيس الوزراء األردني آنذاك عبد الرؤوف الروابدة اقتصاد بالده بأنه في  1999في العام 

ى غرفة عاماا على تصريحاته قال الروابدة "لقد عاد مجدداا إل 20"غرفة اإلنعاش"، واليوم، وبعد مرور 

العمليات "في إشارة واضحة إلى أن جميع وصفات اإلصالح االقتصادي فشلت في إخراج األردن من 

حكومة منذ  11حالة الموت السريري مع تفاقم العجز والديون والفقر والبطالة على الرغم من تعاقب 

 ذلك الحين، تعهدت جميعها بحل المشاكل االقتصادية لكن من دون أي أثر ملموس".

 ل ينقذ مؤتمر لندن اقتصاد األردن؟ه

بعد ما يقارب من عقدين من الزمان، انصاعت فيهما األردن لوصفات البنك الدولي وصندوق النقد، 

لدعم اقتصادها والذي عقد أخيراا تحت  2019ألقت الحكومة األردنية بكل بثقلها خلف مؤتمر لندن العام 

حات إلقناع المستثمرين والدول بضرورة دعم شعار األردن نمو وفرص، وقدمت وصفة من اإلصال

؟ ووفق تصريحات لوزير 2016المملكة اقتصادياا. هنا يبرز السؤال ماذا تحقق في مؤتمر لندن العام 

نجح بتقديم قروض ومساعدات لألردن  2016التخطيط األردني السابق عناد فاخوري، فإن مؤتمر لندن 

 لم تنقذ االقتصاد أو المواطن االردني وفق مراقبين. مليار دوالر، لكن، هذه الحزمة 5.7بقيمة 

ويرى المراقبون ذاتهم أن الحكومة األردنية نجحت إلى حد كبير في عرض نفسها وخططها 

، وفق تصريحات حكومية، فإنه نجح بالحصول على منح بما 2019وبرامجها في مؤتمر لندن العام 

مليون دينار، لكن الخشية أال تترجم هذه األرقام  100مجموعها مليار دوالر وقروض بما قيمتها مليار و

 على أرض الواقع.

 التفكير خارج "صندوق النقد الدولي"

يشرح محمد الرواشدة المستشار االقتصادي السابق للعاهل األردني الملك عبد هللا الثاني تحديات 

فعة عدالت فقر وبطالة مرتاألزمة االقتصادية في األردن، بأنها تتمثل في ضعف النمو واالستثمار وم

وكلفة دين فضالا عن كلفة اللجوء السوري. ويقول الرواشدة، إن ارتفاع الدين الداخلي هو تحٍد أكبَر من 

مليار دوالر ( بينما الخارجي ال  26.6مليار دينار) 19الدين الخارجي، فالدين الداخلي يبلغ حوالي 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/7021
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/7021
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ر ( ويرى الرواشدة أن الحكومة األردنية وقعت في مليار دوال 12.6يزيد على تسعة مليارات دينار،)

مليار  1100خطأ يتمثل باالقتراض من البنوك وأنها تزاحم المواطن في ذلك. ويضيف أنها تدفع سنوياا 

كعبء للدين، بدل أن يُنفق هذا المبلغ على البنية التحتية واالستثمار الرأسمالي، ما يعني بوضوح غياب 

 د الدين.خطة حكومية أردنية لسدا

 الدولة الريعية انتهت واألردنيون لم يتقبلوا ذلك

، وكان الهدف االستقرار المالي 1989يوضح الرواشدة، أن اإلصالح الحقيقي بدأ في العام 

والنقدي، مضيفاا أنه كان ثمة عجز كبير في الموازنة وانهيار كبير في سعر صرف الدينار، ونجحنا 

الدينار األردني مقابل الدوالر، ومنذ ذلك الوقت الدينار األردني  في تثبيت سعر صرف 1995في العام 

دوالر. ويتابع، دخلنا في برنامج تصحيح اقتصادي ثاٍن هدفه الخصخصة عبر انسحاب  1.4يساوي 

الحكومة من القطاع االقتصادي وإعطاء المجال للقطاع الخاص، لكن هذه الخطوة لم تقابل برضى تام 

 ي الذي اعتبر أن الدولة تتخلى عن مفهوم الريعية.من قبل الشارع األردن

بهدف  2019و 2016ويقول "دخلنا في برامج إصالح جديدة، تسمى اإلصالح الممتد بين العامين  

تقليل االختالالت المالية وتسديد المديونية عبر تقليل العجز في الموازنة، لكن العجز ما زال موجوداا 

على الضرائب ما أثقل كاهل المواطن بعبء ضريبي كبير ومقارب واالعتماد األكبر في الموازنة 

 في المئة من دخل المواطن". 26للعبء الضريبي في الواليات المتحدة، إذ وصل إلى 

 تسعيرة المحروقات... المعادلة التي ال يفهمها أحد

 نه دولةيوضح الرواشدة، أن النفط هو العامل األساس المحدد للوضع االقتصادي في األردن، أل

غير نفطية بل مستوردة للمشتقات النفطية، وارتفاع أسعار النفط، يعني رفع الكلفة على المواطن. مشيراا 

إلى أن ثمة معضلة كبيرة وهي غياب الشفافية في ما يتعلق بطريقة تسعير المحروقات وآليتها التي ال 

في المئة  20طن الذي يدفع نحو يفهمها أحد في األردن. وأضاف، إنها أمر غير عملّي وإرباك للموا

من دخله ثمن المحروقات شهرياا، ونبّه الرواشدة، إلى أن مؤسسات النفط الدولية تتحدث عن ارتفاع 

دوالراا، واألفضل أن تقوم الحكومة األردنية بالتحوط لهذا االرتفاع من  82مقبٍل لألسعار بما يقارب 

 وبسعر منخفض مقابل عمولة يتم دفعها لبنوك عالمية.خالل شراء احتياجاتها بكميات كبيرة لمدة سنة 

 االستثمار األجنبي يتراجع بسبب القيود

ويؤكد الخبير االقتصادي األردني محمد الرواشدة، أن االقتصاد المحلي لن يتوسع من دون 

 ةاالستثمار األجنبي، والذي توضح أرقامه تناقصاا ملفتاا وفق البنك المركزي األردني، إذ بلغت قيم

 1100حوالي  2017مليون دينار، بينما بلغ في العام  1400حوالي  2016االستثمار األجنبي في العام 
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مليون دينار. ويرى الرواشدة، أن المستثمر يبحث عن خدمة  750حوالي  2018مليون دينار وفي العام 

ى سبيل مشيراا علوقوانين عصرية وفرص استثمارية حقيقية، وهذا غير متوافر في األردن حتى اآلن، 

في المئة ثم  15المثال إلى التغيير المستمر للقوانين في األردن، كقطاع التعدين الذي كانت ضريبته 

 في المئة بين ليلة وضحاها. 25ارتفعت إلى 

https://www.independentarabia.com/node/14471/%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/%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%A7-

%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-30-

%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA 

 

 بعد عامين على المقاطعة... هل تجاوزت قطر التداعيات االقتصادية؟ - 12

الدوحة تؤكد تخطيها التبعات السلبية... لكن المؤشرات تكشف زيادة االقتراض الخارجي وشح 

 السيولة

  gdarwish1@ افيصح غالب درويش   2019يونيو  9األحد 

وسط متغيرات سياسية واقتصادية، تدخل مقاطعة الرباعي العربي لقطر عامها الثالث، والتي كان  

لها بالغ األثر على اقتصاد الدوحة، من أبرزها انخفاض مستويات السيولة المصرفية وشحها، وارتفاع 

ن المحلي والخارجي. إال أن الدوحة تصّر بعد عامين من المقاطعة على تجاوزها المرحلة معدالت الدي

 الصعبة وعودة اقتصادها إلى االنتعاش من جديد.

، أعلنت أربع دول عربية )السعودية، اإلمارات، البحرين، مصر( 2017يونيو )حزيران(  5وفي 

هابية والعمل على زعزعة استقرار الدول األربع مقاطعة الدوحة إثر اتّهامات لألخيرة بدعم جماعات إر

المقاِطعة، وهي التهم التي تنفيها قطر، الدولة الخليجية الصغيرة والغنية بالغاز، فيما ترّد الدوحة بأن 

ا  المقاطعة ما "هي إال محاولة للتأثير على قرارها السيادّي". وترتّب على المقاطعة آثار سلبية اقتصاديّا

ا على   الدوحة، إضافة إلى حظر النقل الجوي والبري مع هذه الدول.وسياسيّا

وتظهر بيانات رسمية أن تحّسن السيولة األجنبية لدى البنوك القطرية لم يكن بالقدر الكافي الذي 

يلبي تطلعات النظام القطري في توفير التمويالت الالزمة للمشروعات الكبرى بالبالد، إال أن 

ن جزءاا من االحتياجات المطلوبة للوفاء بااللتزامات الضرورية.احتياطيات الدوحة الكبيرة   تُؤمِّ

https://www.independentarabia.com/node/14471/%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/%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-30-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/14471/%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/%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-30-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/14471/%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/%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-30-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/14471/%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/%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-30-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/14471/%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/%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-30-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/14471/%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/%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-30-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/14471/%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/%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-30-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/9381
https://twitter.com/gdarwish1?s=09


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

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

32 

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

وتنوعت التأثيرات االقتصادية على قطر خالل عامي المقاطعة، والتي تضمنت ارتفاع تكلفة نقل 

السلع، ولكن التدخل الحكومي حال دون ارتفاع األسعار بالسوق المحلية وحافظ على معدل تضخم 

 مستقر.

ات أزمة بالسيولة األجنبية إثر تخارج بعض رؤوس األموال نتيجة تراجع الثقة لدى وشملت التأثير

المستثمرين، بخاصة الخليجيين، مما دفع الدوحة على نحو غير مسبوق وفي ظل االستعدادات الكبرى 

، إلى االقتراض من األسواق العالمية بإصدار سندات طويلة األجل بقيمة 2022الستضافة كأس العالم 

 مليار دوالر عن كل عام. 12(، 2019و 2018مليار دوالر أميركي خالل عامي المقاطعة ) 24

وحسب بيانات البنك المركزي القطري، ونتيجة للتوسع باالقتراض األجنبي، ارتفع الدين الخارجي 

مليار لاير  114.24، مقارنة بنحو 2018مليار دوالر( بنهاية  43.5مليار لاير ) 156.4للبالد إلى 

 .%37، بزيادة 2017مليار دوالر( في العام  31.7)

كما توسعت الدوحة في االقتراض المحلي من المصارف عبر إصدار أدوات دين حكومية، إذ تظهر 

مليار لاير  70.3بيانات المركزي القطري أن قيمة السندات المحلية واجبة السداد على الحكومة تبلغ 

( الماضي، ويبدأ سداد أول استحقاقاتها بالشهر الحالي بقيمة تبلغ مليار دوالر( بنهاية مايو )أيار 19.3)

مليار دوالر(، بينما يصل إجمالي قيمة أذونات الخزينة واجبة السداد على  2.7مليارات لاير ) 10

 82مليون لاير ) 300مليون دوالر(، تتضمن سداد نحو  824مليارات لاير ) 3حكومة قطر، نحو 

مليار دوالر(  11.5مليار لاير ) 42حالي، باإلضافة إلى صكوك حكومية بقيمة مليون دوالر( بالشهر ال

 .2021ويبدأ سدادها اعتبارا من عام 

وحسب رصد "إندبندنت عربية"، ارتفعت قيمة أدوات الدين الحكومية المصدرة محلياا خالل الربع 

مليار  4.05دوالر(، مقابل مليار  2.9مليار لاير ) 10.7لتسجل  %164األول من العام الحالي بنسبة 

. ودفعت أزمة السيولة األجنبية في قطر إلى 2018مليار دوالر( في الربع المماثل من  1.12لاير )

(، وأصدرت سندات بقيمة 2019و 2018لجوء الحكومة إلى األسواق العالمية على مدار عامين )

 مليار دوالر في كل عام. 12مليار دوالر، مقسمة إلى  24إجمالي 

زاد من معدل استنزاف النقد األجنبي من البنوك القطرية حرص النظام على الحفاظ على قيمة و

الريال، بخاصة بعد تراجعه فور إعالن مقاطعة الرباعي العربي لقطر في يونيو )حزيران( من العام 

 ، وهروب االستثمارات من قطر إلى أسواق أكثر استقراراا.2017

مليار دوالر من  38.5للتصنيف االئتماني، فقد ضّخت قطر نحو وبحسب تقرير لوكالة "موديز" 

مليار دوالر في االقتصاد المتصاص أثر المقاطعة العربية. كما أودع  340احتياطياتها البالغة نحو 
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جهاز قطر لالستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي لقطر، مليارات الدوالرات في البنوك القطرية 

ك البنوك من نقص في التمويل، بعدما سحبت بنوك أجنبية ودائع وقروضا من للحيلولة دون معاناة تل

 قطر بعد إعالن المقاطعة الرباعية العربية.

 أزمة السيولة المالية لدى الحكومة القطرية

وفي مؤشر واضح وجديد على أزمة السيولة المالية لدى الحكومة القطرية، تراجع حجم أصول 

مليار دوالر  389.4تريليون لاير ) 1.409أبريل )نيسان( الماضي إلى  في %3البنوك المحلية بنسبة 

مليار دوالر( في مارس )آذار( السابق له، بحسب  401.4تريليون لاير ) 1.452أميركي(، مقابل نحو 

 النشرة الشهرية المجمعة للبنك المركزي القطري.

زمة وفرة في السيولة، ويقول محللون مصرفيون إن قطاع البنوك في قطر ال يزال يواجه أ

وخصوصاا النقد األجنبي، بفعل تراجع اإليرادات، إلى جانب استنزاف الحكومة القطرية للسيولة من 

البنوك عبر االقتراض منها بشكل مكثف منذ قرار المقاطعة الرباعية العربية، وارتفاع النفقات الالزمة 

 .2022علقة بكأس العالم لتلبية الموازنة المحلية، ولإلنفاق على المشاريع المت

مليار دوالر  40، أظهر تقرير رسمي لصندوق النقد الدولي تخارج نحو 2018وفي مارس )آذار( 

على شكل ودائع لمقيمين وأجانب واستثمارات من البنوك العاملة في السوق القطرية، منذ قرار 

ي على استقرار النظام المصرف المقاطعة، إال أن تدّخل القطاع الحكومي أسهم في تخفيف األثر والحفاظ

 للبلد الغني بالغاز.

وكذلك دفعت أزمة السيولة لدى المصارف القطرية إلى التوجه إلى أسواق الدين والتوسع باالقتراض 

من الخارج، وكان في مقّدم البنوك بنك قطر الوطني )أكبر بنك حكومي في البالد(، الذي اقترض أخيرا 

ندات "فورموزا" في شهر أبريل )نسيان(، باإلضافة إلى سندات مليون دوالر عبر إصدار س 850

 بمليار دوالر في الشهر السابق له.

على صعيد متصل، أشارت وكالة "فيتش" للتصنيف االئتماني، في تقرير حديث لها نشر أخيرا، 

إلى أن "المصارف القطرية تواجه ضغوطا من االنكشاف المرتفع على سوق العقارات المتراجعة، 

". ونقلت 2022التي تضّررت بفعل تزايد المعروض المرتبط بإقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في و

في السنوات  %20وكالة "رويترز" عن وكالة فيتش أن "تراجعا في أسعار اإليجارات بلغ ما نسبته 

ي لة فاألخيرة، ويتوقع أن تشهد هذه األسعار انخفاضا في ظل طرح المشروعات المرتبطة بالبطو

 السنوات المقبلة" .
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وأشارت "فيتش" إلى أن "األصول العقارية المتدهورة باتت تشكل خطرا على الوضع االقتصادي، 

عندما خرجت ودائع ال تقّل قيمتها عن  2017بخاصة مع نقص السيولة وخروجها منذ عام، بدأت في 

 مليار دوالر من النظام المصرفي القطري" . 30

لية إلى انكشاف المصارف القطرية التي ركزت على سوق العقار المحلية، وأنها وتشير الوكالة الدو

 باتت في وضع يشكل خطرا على جودة األصول، وأصبحت البنوك، بحسب "فيتش"، أكثر انكشافا.

 المقاطعة رسالة سياسية أكثر من كونها عقوبة لها تأثير اقتصادي

ادي الكويتي، إن "المقاطعة )رسالة سياسية( وفي هذا الصدد، قال محمد رمضان، الخبير االقتص

أكثر منها عقوبة لها تأثير اقتصادي، وتعبّر عن عدم رضا دول المقاطعة عن سلوك قطر السياسي"، 

مستبعدا حدوث تأثير اقتصادي كبير نظرا إلى أن "التبادل التجاري بين دول الخليج منخفض، وتعتمد 

ورد كل احتياجاتها من الخارج، ولكن التأثيرات التي أعقبت قطر بالكامل على صادراتها النفطية وتست

المقاطعة جاءت محدودة في ظل اقتصاد غني بالغاز الطبيعي المسال واحتياطيات ضخمة تصل إلى 

 مليار دوالر لدى صندوق الثروة السيادي القطري". 320نحو 

المقاطعة ظهرت على  وذكر رمضان أن "الخالفات كانت معروفة بين دول المنطقة إال أنه بعد

السطح، وأصبح هناك وضوح تام في المواقف السياسية واالقتصادية"، موضحا أن "طول أمد األزمة 

لن يكون له التأثير الواضح على اقتصاد أي دولة، وأيضا أشاد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 

 عالم إلى دول مجلس التعاونبصالبة االقتصاد القطري وقدرته على تحقيق النمو". وتابع "نظرة ال

 الخليجي اختلفت وأصبحت كل دولة على حدة بالنسبة إلى التعاون السياسي واالقتصادي".

وسحبت قطر عشرات مليارات الدوالرات من استثماراتها األجنبية لتثبيت سعر عملتها، بعد تعرض 

 الدوحة قبل أسابيع دعاوى الريال لهزات في أسواق العمالت العالمية في العامين الماضيين. ورفعت

قضائية ضد ثالثة بنوك عربية ودولية متهمة إياها بالتسبب في خسائر بمليارات الدوالرات القتصادها 

 الوطني.

وجاء في وثائق الدعاوى أن "البنوك الثالثة عملت على المضاربة بالعمالت األجنبية، بغرض 

 ".2017د قطر في يونيو )حزيران( عام إضعاف الريال القطري، في أعقاب المقاطعة العربية ض

وتجدر اإلشارة إلى أن احتياطيات قطر من السيولة األجنبية لدى البنك المركزي يحقق نوعا من 

مليار دوالر بنهاية أبريل )نيسان( الماضي، والتي تعد األعلى  53األمان المالي باحتياطيات تقّدر بنحو 

ن األصول الضخمة لدى الصندوق السيادي، والتي تقدر ، فضال ع2015منذ نوفمبر )تشرين الثاني( 
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مليار دوالر، مما يجعل انهيار االقتصاد الغني بالغاز الطبيعي المسال أمراا مستبعداا في  320بنحو 

 الوقت الراهن.

وفي نفس السياق، قال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، إن بالده 

داعيات المقاطعة في زمن قياسي نتيجة اإلجراءات السريعة التي اتخذتها "استطاعت أن تتجاوز ت

الدولة، وديناميكية القطاع الخاص المحلي الذي أظهر قدرة كبيرة على التعاطي مع حجم التحديات 

 الكبرى".

وذكر جاسم، في بيان صحافي، أن "البيئة االقتصادية والتشريعية والخطط واالستراتيجيات المتزنة 

ون كافة الجهات بالدولة، وكذلك العالقات التجارية مع الدول الصديقة، كلها عوامل أسهمت في وتعا

 إبطال مفعول تأثير المقاطعة وتحويل تداعياته إلى إيجابيات".

المسؤول القطري قال "لم يعد للمقاطعة أي تأثير على االقتصاد، كانت هناك تأثيرات طفيفة في 

، ولكنها سرعان ما تالشت بسبب تكاتف الجهود وقوة ومتانة االقتصاد بداية األمر نتيجة المفاجأة

 القطري".

https://www.independentarabia.com/node/31541/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%

B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%87%D9%84-

%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%9F 

 

 قياسية قطاع السياحة في فلسطين يحقق أرقاما - 13

 فالرومانية الروسية ثم البولندية تليها زيارة األكثر الجنسية األميركية هي

 16:17 2019يوليو  8االثنين    kalilissa@ مراسل خليل موسى

 

 (المسجد االقصى وكنسية القيامة في القدس )وفا

تحقيق نقلة  يطمح الفلسطينيون إلى األول،  ياحيالس دليله فيه الكتب الدينية المقدسة، في بلد تُعتبر

 بقاء فلسطين تحت االحتالل. من الرغم األجانب، على أعداد السائحين نوعية في

 األكبر من قطاع السياحة.  وتتربع السياحة الدينية في فلسطين على الجزء

https://www.independentarabia.com/node/31541/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/31541/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/31541/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/31541/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/31541/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/31541/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%9F
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/6991
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/6991
https://twitter.com/search?q=%40kalilissa&src=typd
https://twitter.com/search?q=%40kalilissa&src=typd
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/6991


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

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

36 

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

 آخر. مكان كولم ينافسها في ذل والحضارات، السماوية الثالث الديانات تلتقي فلسطين، ففي

بحيث  وزارة السياحة الفلسطينية إلى تنظيم زيارات سياحية بشكل مستقل عن إسرائيل، وتطمح

 المرافق السياحية الفلسطينية من فنادق ومطاعم. السياح يستخدم

إلى رقم قياسي بلغ ثالثة ماليين، فإن الربع األول من  2018عام  في وصل السياح ومع أن عدد

 .2018عام  من ذاتها في المئة عن الفترة 30اعاا بنسبة شهد ارتف 2019عام 

 تشبيك

 "االحتالل اإلسرائيلي تقول وزيرة السياحة الفلسطينية روال معايعه لـ"اندبندنت عربية" إن

 إلى في فلسطين"، مشيرةا  تطّور قطاع السياحة  الرئيس أمام العائق يُعتبر

 وتتحكم في إصدار تأشيرات الدخول". حدودية،تسيطر على المعابر ال اإلسرائيلية "السلطات أن

واالتجاه إلى  نقص اإلمكانيات المادية للترويج السياحي بل يُعتبر الوحيد، العائق ليست إسرائيل لكن

بحسب معايعه، التي تشير إلى أن "وزارة السياحة الفلسطينية تعمل منذ  الثاني، العائق أسواق جديدة

بهدف  ونظرائه حول العالم، الخاص الفلسطيني قطاع السياحة سنوات على التشبيك المباشر بين

كما  يلية،على المرافق اإلسرائ استخدام المرافق السياحية في الضفة الغربية بشكل رئيس وعدم االعتماد

 في الوقت الحالي. يجري غالباا 

 الجنسيات والسياحة

 لزيادة التشبيك بين والفلسطينيين في موسكو الروس السياحة تنظيم مؤتمر لوكالء وبعد

 الجزء الثاني من المؤتمر في الضفة الغربية. 2019 )أيلول( يُعقد في شهر سبتمبر الجانبين،

ا  380الروس إلى فلسطين من نحو  السياح الفلسطينيون إلى زيادة أعداد ويطمح ألف سائح سنويّا

 .2019إلى مليون سائح في عام 

مثل الكنيسة الروسيّة األرثوذكسيّة  الروسيّة القديمة،العديد من الكنائس  الروس ويقصد السياح

 ة في القدس.وكنيسة مريم المجدليّ  المدينة، تُعتبر الوحيدة في التي في مدنية الخليل، )كنيسة المسكوبيّة(

الروسية،  تليها الجنسية أكثر الجنسيات زيارة إلى فلسطين، أن الجنسية األميركية، وتوضح معايعة

 الرومانية.ف ثم البولندية

أن الجنسية البولندية أكثر الجنسيات مبيتاا في فلسطين، تليها الجنسية الرومانية، ومن ثم  وتضيف

 فاألميركية. الروسية

في  السياحية من أهم المقاصد المهد في بيت لحم والقيامة في القدس المسجد األقصى وكنسيتا ويُعتبر

 فلسطين.
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لإلسهام في تطوير قطاع   من تنفيذ مشاريع ى االنتهاءوتعمل وزارة السياحة عل:  بنى تحتية

إلى  إضافة مربعاا، متراا  850بمساحة  لوحات الفسيفساء في العالم، كبرى كافتتاح واحدة من السياحة،

زوار مركز لل وإقامة لتحويله إلى مركز سياحي القدس  صحراء محافظة مقام النبي موسى في افتتاح

أّن القطاع السياحّي الفلسطينّي يمتلك بنى تحتيّة كبيرة تتضّمن  ضحوتو ومتاجر للتحف الشرقية.

غرفة فندقيّة، واآلالف من النزل  10100فندقاا في األراضي الفلسطينيّة بسعة  250إّن هناك  الفنادق، إذ

 بيع التحف الشرقيّة والمصنوعات اليدويّة. والمطاعم ومحال

 اق سياحيّة جديدة باستمرار، إذ شهد العام الماضي فتحإّن فلسطين تسعى إلى فتح أسو معايعه وتقول

 أسواق سياحيّة مع الصين والهند، فيما هناك جهود مستقبليّة الستجالب سيّاح من أميركا الالتينيّة.

دوالر في عام  مليار 13.8في الناتج المحلّّي الذي بلغ  في المئة  15ويسهم قطاع السياحة بنحو 

يلة مهّمة لتعريف السيّاح بما يعانيه الفلسطينيّون من ظلم تاريخي بسبب والسياحة تُعّد وس ،2018

 استمرار االحتالل اإلسرائيلي.

https://www.independentarabia.com/node/39406/%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/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-

%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%C2%A0%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9 

 

 الفلسطينيون يلجأون إلى بيع مدخراتهم من الذهب بعد أزمة المقاصة والرواتب

 أطنان من "المعدن النفيس" تُباع في فلسطين سنوياا  10

 18:35 2019يوليو  7األحد   press_azz@ مراسل عز الدين أبو عيشة 

  (فلسطينيون في محل لبيع الذهب )مواقع التواصل

تملكه زوجته، لمحاولة إنقاذ نفسه من الديون  لم يكن لمحمد خيار متاح سوى بيع الذهب الذي

في المئة  60المتراكمة عليه بسبب األزمة المالية التي يمر بها، والتي بدأت تتفاقم بعدما أصبح يتلقى 

من راتبه، إثر اشتداد األزمة االقتصادية على السلطة الفلسطينية، المستمرة في شهرها الخامس بعد 

ن محمد إلى إنقاذ نفسه ع بسبب اقتطاع إسرائيل جزءاا كبيراا منها. لجوءرفضها تسلّم أموال المقاصة 

في المئة من الفلسطينيين مدخراتهم من  95طريق بيع الذهب لم يكن أمراا سهالا، فمثله يبيع حوالى 

https://www.independentarabia.com/node/39406/%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/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%C2%A0%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/39406/%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/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%C2%A0%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/39406/%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/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%C2%A0%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/39406/%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/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%C2%A0%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/39406/%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/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%C2%A0%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/39406/%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/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%C2%A0%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/7756
https://twitter.com/press_azz
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/7756
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الصيغة، محاولين إنعاش وضعهم االقتصادي السيء ولو مؤقتاا. وشّكلت ضخامة أعداد الراغبين بالبيع، 

 جز في السيولة لدى تّجار الذهب.حالة ع

 تسأالن عن أسعار الذهب )مواقع التواصل(

وتُعّد أشهر مايو )أيار(، ويونيو )حزيران(، ويوليو )تموز( موسماا مهماا للتجار : كساد في الموسم

يشتري خالله المواطنون الذهب، بسبب المناسبات، ففي تلك الفترة ترتفع معدالت الزواج في فلسطين، 

ر نتائج االختبارات المدرسية، وكذلك مواسم األعياد. لكن هذا العام انقلبت اآلية فأصبحت الموسم وتصد

 لشراء التجار الذهب من المواطنين، وفقاا لما قاله صائغ الذهب، رامي عيّاد.

وأوضح عيّاد أن تزايد نسبة الراغبين في بيع المصاغ الذهبية شّكل عجزاا كبيراا في السيولة، 

عملية شراء الذهب من المواطنين بالتقسيط، وليس بالدفع الكامل والفوري، فتّجار كثر ال  وأصبحت

 يملكون مبالغ كافية لشراء كميات كبيرة من الذهب.

وجود عجٍز في السيولة النقدية لدى تّجار الذهب، قد يجبرهم على عدم الموافقة على شراء المزيد 

حّل مشكلة محمد، الراغب في سداد ديونه وتعويض نسبة بسبب االكتفاء، األمر الذي ال يسهم في 

الخصم من راتبه. كما أن سعر غرام الذهب يصبح بذلك أقل من السعر العالمي المعروض. ودرجت 

العادة في فلسطين على أن يشتري الناس الذهب ضمن مقتنياتهم الشخصية، وفي مناسبات الزواج، 

هي عادة متوارثة بين األجيال. ويدخل الذهب في التعاليم الدينية وكادخارٍ لأليّام الصعبة وليس للزينة، و

 اإلسالمية ضمن المواريث، وهذا األمر مختلف تماماا في إسرائيل حيث يُعد الذهب معياراا للزينة.

 يتحدثون إلى الصائغ في أحد محالت المجوهرات في الضفة )مواقع التواصل(

صاد الفلسطينية أن كميات الذهب الواردة إلى مديرية ورأت وزارة االقت: أطنان ذهب سنوياا  10 

في المئة، مقارنةا مع الشهر  6المعادن الثمينة لدمغها، انخفضت خالل يونيو )حزيران( الماضي، بنسبة 

ذاته من العام المنصرم، وأّن كمية المبيعات خالل الشهر الماضي تُعد األعلى، ولم يشهد لها مثيل منذ 

الحاجات السنوية للسوق المحلية من الذهب. وبحسب المدير العام لمديرية  ، وهي تغطي2009عام 

أطنان من الذهب  10المعادن الثمينة في وزارة االقتصاد الفلسطينية يعقوب شاهين، فإنّه يتّم تداول نحو 

 ،سنوياا في األسواق الفلسطينية، سواء عبر االستيراد أو البيع والشراء، وفي شهر يونيو من كّل عام

 789كيلوغراماا من الذهب الخام، لكن نسبة الدمغ انخفضت هذا العام إلى  890تدمغ المديرية حوالى 

كيلوغرام من الذهب،  400كيلوغراماا. وخالل النصف األّول من العام الحالي، دمغت وزارة االقتصاد 

 بحت شبه متوقفة،كيلوغرام عن السنوات الماضية. وأشار شاهين إلى أن تجارة الذهب أص 200بفارق 
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والسيولة النقدية باتت معدومة بيد التجار، وأصبحت كمية العرض كبيرة، في حين ال يمكن للفلسطيني 

 أن يصدر الذهب.

وذكر شاهين أن مالحظة ارتفاع نسبة بيع الذهب بدأت منذ فبراير )شباط(، : األزمة االقتصادية

مليون دوالر من  28ع بدء اقتطاع إسرائيل لحوالى وبالتدقيق في تلك الفترة الزمنية، فإنّها تتزامن م

أموال المقاصة التي تجبيها نيابةا عن الفلسطينيين، عن السلع والخدمات الصادرة من فلسطين والواردة 

في  95إليها، عبر الحدود الدولية، وفقاا التفاقية باريس االقتصادية بين الطرفين. وأشار شاهين إلى أن 

الذهب أجريت بعد بدء األزمة المالية للسلطة الفلسطينية التي انعكست على قيمة  المئة من عمليات بيع

رواتب موظفيها سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، إذ لم تشهد سوق الذهب مثل هذه األزمة منذ 

 ، حين لجأ مواطنون كثر إلى بيع المصاغ الذهبية.2013عام 

 "غزة األسوأ"

غّزة تحت السعر العالمي، وكذلك ينخفض مستوى الدمغ، حيث وينخفض سعر الذهب في قطاع 

كيلوغرامات فقط. وأوضح شاهين أن الكميات المعروضة للبيع  105وصل خالل يونيو الماضي إلى 

في غّزة أكبر من الكميات التي يُعاد تصنيعها، بينما تسّجل عملية بيع المصاغ الذهبية في القطاع نسبة 

ويُعزى ذلك لتزايد مسببات الفقر والبطالة، وأزمات الرواتب لدى موظفي أكبر من محافظات الضفة، 

السلطة الفلسطينية و"حماس" على حٍد وسواء. وتسمح إسرائيل لنحو سبعة تّجار ببيع الذهب من غّزة 

إلى الضفة. وعلمت "اندبندنت عربية" أنه خالل يونيو )حزيران( الماضي، صّدرت غّزة إلى الضفة 

، وهي الكمية األقل منذ سنوات. وعلّق شاهين على ذلك بأنّه خالل األشهر المقبلة كيلوغراماا  111

ستتوقف عملية بيع ذهب غّزة في أسواق الضفة الغربية، ما سيفاقم األزمة في القطاع بشكٍل كبير، وقد 

 يدخلها في أزمات اقتصادية جديدة.

سطيني بإسرائيل، ويحدد طبيعة يعمل على ربط االقتصاد الفل 1994وبما أّن برتوكول باريس 

العالقة التجارية بين الطرفين، فإّن اتفاقية باريس حّددت الذهب الخام سلعةا وليس نقداا، في حين أنّه في 

قراراا يصنّف الذهب الخام  1999الدول العربية المجاورة يُعتبر نقداا. وأصدرت السلطة الفلسطينية عام 

ل الضريبي يقع على التصنيع فقط ويُقدر بحوالى خمسة دوالرات على أنّه نقد وهذا يعني أن التحصي

 لكّل غرام ذهب، ويأتي ذلك محاولةا للتخفيف عن التجار وتشجيع االستثمار.
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 االقتصاد السوري: -رابعاا 

 عب توصي الحكومة بإجراءات لضبط أسعار الصرف لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الش - 14

 نائب: من الطبيعي أن… وزير المالية: سعر الصرف يتأثر بعدة أمور منها المضاربات واإلعالم 

 يصرح الحاكم لكن ليس من الطبيعي أال يطرح الحلول

 2019-06-24اإلثنين,   محمد منار حميجو | 

شعب الحكومة اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة لضبط أوصت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس ال

آلية السوق بالنسبة لسعر صرف الدوالر لتحقيق التوازن في األسعار المحلية، مشددة على ضرورة 

اإلسراع في حل مشكلة السكن العشوائي بطرق علمية مدروسة والبدء بعملية إعادة اإلعمار باالعتماد 

 .اعدة الدول الحليفة والصديقةعلى اإلمكانات الوطنية المتاحة وبمس

بعدما ناقشته لجنة الموازنة والحسابات مع  2013وأقر المجلس أمس مشروع قانون قطع حسابات 

 .الوزارات والمؤسسات الحكومية

وأكدت اللجنة في مقترحاتها العمل على ضرورة اعتماد أسس ومعايير علمية سليمة أثناء مناقشة 

ولة لتكون أكثر دقة وقرباا للواقع وتحقيق التوافق والمواءمة بين حصيلة اعتمادات الموازنة العامة للد

 .اإليرادات العامة والنفقات العامة

وأشارت اللجنة إلى ضرورة التركيز على المشاريع ذات األولوية والجدوى االقتصادية العالية 

 .المرحلة وعدم إدراج مشاريع استثمارية ليس لها جدوى اقتصادية وليست ضرورية في هذه

وأوصت اللجنة في تخصيص جهات القطاع العام بالقطع األجنبي الالزم لتمويل مشاريعها وتوريداتها 

 .وفق الخطة المعتمدة من المجلس األعلى للتخطيط االقتصادي واالجتماعي

ونوهت اللجنة باإلسراع في إجراءات تصديق العقود الخاصة بالقطاع العام من اللجنة االقتصادية 

اسة مجلس الوزراء لتكون ضمن المهل العقدية تفادياا ألي إشكال مالي أو قانوني يؤثر في مجريات لرئ

 .تنفيذ المشاريع االستثمارية

وشددت على ضرورة تشكيل لجان لتحديد وتقييم وجرد األصول المنفذة عن طريق المنظمات 

فة إلى تطوير وتحديث أسطول النقل الدولية وإدخالها أصوالا في القيود المالية للجهات المعنية، إضا

البري والبحري والجوي واالهتمام بالمطارات والمرافئ والنقل السككي وإعادة هيكلته وتحقيق 

 .االنسجام والتزامن في اإلجراءات المرتبطة بعمليات النقل والتحميل والتفريغ
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الم ة وتزويدها بعوولفتت إلى االستمرار في صيانة وتأهيل الطرق وخصوصاا المركزية والدولي

 .األمان، واإلسراع في إنجاز العقد الطرقية في جميع الطرق العامة

واقترحت على الحكومة تفعيل مؤسسات النقل الداخلي في المحافظات ورفدها بوسائل نقل حديثة 

وترميم النقص الحاصل، مشددة على ضرورة اإلسراع في حل مشكلة السكن العشوائي بطرق علمية 

لبدء بعملية إعادة اإلعمار باالعتماد على اإلمكانات الوطنية المتاحة وبمساعدة الدول الحليفة مدروسة وا

 .والصديقة

وأشارت إلى ضرورة دعم شركات اإلنشاءات العسكرية وتأمين جبهات عمل لها عبر إلزام جهات 

الزمة تأمين السيولة الالقطاع العام بالتعاقد معها لتنفيذ مشاريعها االستثمارية حفاظاا على كوادرها و

لها، الفتة إلى ضرورة التوسع في االستثمار في الطاقات المتجددة والبديلة والطاقات النظيفة لضمان 

األمان الكافي وإطالة استنفاذ الوقود اإلحفوري وتخفيض اآلثار البيئية الناجمة عن انبعاثات الغازات 

د بائي الفيزيائي والتجاري وحسن استغالل الموارالدفيئة إضافة إلى العمل على تخفيض الفاقد الكهر

 .المتاحة

وأكدت اللجنة ضرورة حصر استيراد المواد الغذائية والتموينية بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية 

وتفعيل دور المعارض واألسواق الخارجية لتصريف المنتجات والسلع الوطنية، إضافة إلى العمل على 

ة الالزمة لمراقبة جودة المنتجات وصالحياتها ومراقبة األسعار وضبطها وتفعيل تأمين الرقابة التمويني

 .كوادر الرقابة التموينية وزيادة عدد المراقبين التموينيين

ونوهت بضرورة تطوير نظام الضمان االجتماعي ودور كل من المؤسسة العامة للتأمينات 

مرار بتقديم الرعاية الصحية وتحسين الخدمة االجتماعية والعمل ومؤسسة التأمين والمعاشات واالست

وتأمين األدوية النوعية من لقاحات ومصول وأدوية األمراض السارية إضافة إلى تأمين األجهزة الطبية 

كجهاز الطبقي المحوري متعدد الشرائح لكل من مشفى البيروني وتشرين وحلب الجامعي ورصد 

 .االعتمادات الالزمة لشراء هذه األجهزة

صت اللجنة أيضاا ضرورة اإلسراع في معالجة أوضاع الشركات الخاسرة والمتعثرة والمتوقفة وأو

عن العمل، والوقوف على أسباب توقفها، وإيجاد صيغ مفيدة لها مع مراعاة البعد االجتماعي واإلنساني 

ة كامللعمالها وإيجاد بدائل استثمارية مفيدة، مع سن تشريعات مناسبة ومرنة، وإعطاء صالحيات 

 .إلدارات هذه الشركات



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

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

42 

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

ولفتت إلى ضرورة اإلسراع في إنجاز تعديل قانون العقود وبما ينسجم مع التحوالت االقتصادية 

العالمية الجديدة والظروف االستثنائية الحالية كي يؤدي إلى تحقيق الغاية األساسية لتنفيذ مشاريع الدولة 

 .بيسر وسالسة

التعليم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل لتأمين كوادر وأكدت اللجنة ضرورة ربط مخرجات 

 .بشرية فنية قادرة على اإلسهام في عملية التنمية الشاملة والمستدامة

وشددت اللجنة على ضرورة ربط الجهاز المركزي للرقابة المالية بالسلطة التشريعية بدالا من 

هاز في التشدد في مراقبة الخسائر ارتباطه برئاسة مجلس الوزراء، إضافة إلى ضرورة تأكد الج

التجارية لبعض الشركات ومتابعة إنهاء التشابكات المالية بين مختلف الجهات العامة وكذلك متابعة 

 .إنجاز التراكم المحاسبي ومراقبته وإجراء المطابقات المالية فيما بين الجهات العامة

 للنواب كلمة

بالمئة بناء على المالحظات التي  100الي ليس سليماا رأى النائب محمد ماهر الموقع أن العمل الم

أوردها تقرير لجنة الموازنة، متسائال: هل نكتفي في التوصيات والمطالبات من دون أن يكون هناك 

 .إجراءات، ومعرباا عن أمله في تبيان اإلجراءات التي تم اتخاذها

لتقرير نتيجة ضعف واضح من ورأى زميله محمد ربيع قلعه جي أن المالحظات التي وردت في ا

محاسبي اإلدارة والماليين، معتبراا أن هناك تقصيراا من وزارة المالية في متابعة المحاسبين والمديرين 

 .الماليين

وشدد على ضرورة تفعيل عمل محاسبي اإلدارة والماليين عبر دورات وتغيير في آلية عملهم والنظر 

 .إلى ذلك على محمل الجد

على األبواب، مشيراا  2014ة الموازنة والحسابات حسين حسون أن قطع حسابات وأكد رئيس لجن

إلى أن اللجنة سوف تأخذ بكل التوصيات التي طرحها األعضاء الذين داخلوا، مشدداا على ضرورة أن 

 .يكون هناك اختصاصيون في إعداد العقود حتى ال يكون هناك أي فساد في هذا المجال

 وزير المالية يرد

زير المالية مأمون حمدان على مداخالت النواب، معرباا عن تأييده لمعظم المداخالت، رد و

وبالتالي التقديرات كانت حسب  2013وموضحاا أن قطع الحسابات الذي تمت مناقشتها هي عن عام 

 .العام المشار إليه
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أن وأضاف حمدان: نتحدث عن أرقام دقيقة في قطع الحسابات وخصوصا أن الشرط األساسي 

تكون مؤشرة من الجهاز المركزي للرقابة المالية، وهي تحتاج إلى جهد كبير ألنه عمل ليس سهالا، 

 .وهو معقد جداا باعتبار أنه يتم التأكد ومتابعة أين صرفت األموال

وأشار حمدان إلى أن هناك تأخراا في إعداد الموازنات الختامية، الفتاا إلى أن الوزارة تعمم على 

ت ضرورة اإلسراع في إعدادها، معتبراا أن تأخرها يكون لنفس السبب في تأخر قطع كل الوزارا

 .الحسابات

وأكد حمدان أن هناك نقصاا في الخبرات بالنسبة للمحاسبين، مشيراا إلى أن هناك خسارات كبيرة فيما 

عديد من ليتعلق بموضوع الضرائب، وأن الجهاز المركزي يتابع تلك الجهات بشكل مستمر فتم إنجاز ا

 .الموازنات رغم كل الصعوبات

 ما يستجد من أمور

يطرح أعضاء المجلس عادةا في هذا البند العديد من المواضيع المختلفة التي تهم الشارع السوري، 

إذ أكد النائب عارف الطويل أن الدفع اإللكتروني أصبح حلماا وهو ضرورة وخصوصا في مسألة البيع 

في هذه المسألة وخصوصا أن بعض القطع الورقية للعملة أصبحت تالفة  والشراء، مشددا على تطبيقه

 .مثل الخمسين ليرة

وطالب زمليه محمد خير العكام بإعفاء أعضاء مجلس الشعب من رسم المغادرة إلى خارج البالد 

 في سياراتهم ومعاملتهم معاملة الدبلوماسيين، بينما سأل النائب خير الدين السيد وزير المالية عن

 .الجدوى الحقيقية من إحداث كل هذه من الهيئات العامة للمشافي وما وضعها الحقيقي

 .وهل الغاية هي الربح فإذا كان الهدف كذلك فهي خاسرة خمسمئة بالمئة

وأشار النائب محمد فواز إلى تصريح حاكم المصرف المركزي حول موضوع ارتفاع سعر صرف 

فاع وهمي والمصرف المركزي لن يتدخل حتى ال يذهب إلى جيوب إنه ارت»الدوالر أمام الليرة وقوله: 

ماذا يعني هذا الكالم، وهل يعني أن هذا اتهام إلى التدخالت السابقة »، متسائالا: «المضاربين

 .، أيدته في ذلك زميلته زينب خولة«للمركزي؟

أن  ن الطبيعيواعتبر النائب عمار األسد أن تصريحات الحاكم لم تشف غليل الناس، مضيفاا: م

 .يخرج المسؤول ويصرح لكن من غير الطبيعي أال يطرح حلوالا 

ليرة تلحق  200و 100ليرة أصبحت سيئة، وحاليا الـ 50ورأت زميلته جمانة أبو شعر أن وحدة 

 .ليرة التي تم طرحها أخيراا  50بها، متسائلة عن الـ
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محط اهتمام وأنه كان هناك اجتماع ورد حمدان على هذه المداخالت بتأكيده أن الدفع اإللكتروني 

األسبوع الماضي حول هذا الموضوع، الفتاا إلى أن هناك العديد من الوزارات أبدت استعدادها للخدمات 

 .التي سوف تقدمها من خالل الدفع اإللكتروني

وفيما يتعلق بإعفاء أعضاء المجلس من رسم المغادرة أكد أن هذا يحتاج إلى نص، مضيفاا: وفي 

 .كان قرار فأنا موافقحال 

وفيما يتعلق في سعر الصرف رأى حمدان أن الظروف االقتصادية ليس سبباا فقط بل يتأثر أيضاا 

في العديد من األمور األخرى منها المضاربات وأحياناا اإلعالم واإلنفاق الكبير الذي تنفقه الدولة نتيجة 

 إلى تأمين القمح، فالمصرف صرح أنه ال الحرب والعقوبات االقتصادية وصعوبة تأمين النفط إضافة

يوجد لديه مشكلة في تمويل تسويق كامل محصول الحبوب، ومن المعلوم أيضاا أن هناك عقوداا كبيرة 

 .نسبياا الستيراد القمح

وكشف حمدان أنه يعاد النظر في موضوع الطوابع بالكامل، معتبراا أن الدفع اإللكتروني سوف 

 http://alwatan.sy/archives/202343 .يساعد في ذلك

 

 …علي: لتنشيط اإلقراض والمساهمة بحّل مشكلة السكن والترميم  - 15

 يلغي شرط الوديعة للحصول على قروضه« العقاري» 

 2019-06-23األحد,    عبد الهادي شباط | 

لجميع أنواع القروض ضمن السقوف « الوديعة»المسبق ألغى المصرف العقاري شرط االدخار 

المحددة في نظام عمليات المصرف ومنح ميزة إضافية بتخفيض معدل الفائدة المترتبة على القرض 

 .في المئة 1الممنوح من المصرف للراغبين في إبقاء شرط االدخار المسبق يقدر بـ

مدين علي أن القرار يهدف إلى دعم توظيف بيّن مدير عام المصرف العقاري « الوطن»وفي تصريح لـ

الفوائض المالية لدى المصرف وتنشيط حركة اإلقراض والتمويل، وخاصة أن حجم الودائع سجل 

ارتفاعاا خالل السنوات السابقة، ويتجه المصرف إلى فتح منافذ توظيف جديدة لهذه الودائع، منوهاا بأن 

الحصول على القروض من المصرف العقاري وال  القرار يمنح تسهيالت أوسع أمام الراغبين في

تتوافر لديهم الودائع المطلوبة، إذ إن شريحة واسعة من المواطنين كانت تشكل الوديعة لديهم عائق في 

 .الحصول على القروض

http://alwatan.sy/archives/202343


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

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

45 

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

كما بيّن المدير العام أن الخيار بقي متاحاا أمام الراغبين في االستمرار في فتح حسابات ودائع لهم 

لى القروض مقابل حصولهم على قروض بفوائد بسيطة، متوقعاا أن يسهم هذا القرار في للحصول ع

حل مشكلة السكن وأعمال التأهيل والترميم، الفتاا إلى أن المصرف رفع مقترحات لمجلس النقد 

والتسليف لرفع سقوف القروض السكنية وهي قيد الدراسة والبحث لتتماشي هذه السقوف مع 

ماليين ليرة  5زال سقف القرض السكني  ية والتكاليف الرائجة لشراء مسكن، إذ مااالحتياجات الفعل

 .وهو غير مجٍد وفق األسعار الرائجة في السوق العقارية

كما إن المصرف يبحث في إعادة النظر بالعالقة مع الجمعيات السكنية بما يسهم أيضاا في تنشيط 

 .حركة تأمين المساكن للمواطنين

أنه تم التعميم على فروع المصرف لتنفيذ هذا القرار بدءاا من اليوم، وتقديم كل وبيّن المدير 

 .التسهيالت أمام المواطنين لجهة الحصول على القروض المتاحة والشروط الخاصة بها وتقديم الطلبات

http://alwatan.sy/archives/202174 

 

 *مجلس الشعب يقر مشروع القانون المتضمن إلغاء قانون إحداث اتحاد المصدرين* - 16

 25-06-2019 سانا-دمشق

أقر مجلس الشعب في جلسته الثامنة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني التي 

لعام  27نون رقم عقدت اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إلغاء القا

 القاضي بإحداث اتحاد المصدرين السوريين. 2009

ويتكون مشروع القانون من أربع مواد ويتضمن تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء 

على اقتراح وزير االقتصاد والتجارة الخارجية مهمتها تصفية أعمال اتحاد المصدرين وتحديد الحقوق 

ت المترتبة عليه مع تحديد مدة اللجنة بثالثة أشهر كحد أقصى وال يجوز صرف العائدة له وااللتزاما

أي نفقة من أموال االتحاد قبل إعداد قائمة بالحقوق وااللتزامات من قبل اللجنة ويتم تحريك حسابات 

 االتحاد بقرار من وزير االقتصاد والتجارة الخارجية.

درين ال ضرورة له وكان يؤثر سلباا على اتحاد المص“ورأى عدد من أعضاء مجلس الشعب أن 

مطالبين بالتدقيق في البيانات التي كان يقدمها االتحاد ومحاسبة المقصرين ” تنافسية االقتصاد السوري

 مع ضمان حقوق المصدرين.

رئيس لجنة الشؤون االقتصادية والطاقة فارس الشهابي أشار إلى أن تصحيح شكل االتحاد مطروح 

مبيناا أن معظم التصدير يأتي من ” هناك أخطاء يصعب تصحيحها فوجب إلغاؤه“ وبما أن 2014منذ 

http://alwatan.sy/archives/202174
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وال نحتاج لجسد إضافي هو أصالا منبثق عن الصناعيين والتجار والمزارعين ومنتسبين “الصناعيين 

 ”.آخرين

وأكد الشهابي أنه تم تشكيل لجنة تعنى فورياا بأمور التصدير في غرفة الصناعة وكذلك لدى غرف 

 جارة لجنة مماثلة وسيتم تشكيل لجنة أخرى مشتركة للتصدير مع متابعة مستمرة لعملية التصدير.الت

وزير االقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل عرض األسباب التي دعت إللغاء القانون 

دات االخاص بإحداث اتحاد المصدرين السوريين مبيناا أن اتحاد المصدرين يكرر عمالا تقوم به اتح

غرف التجارة والصناعة من خالل لجان تصديرية موجودة لدى كل اتحاد إضافة إلى اللجان القطاعية 

األخرى التي تقوم بكل العمليات المتعلقة بالتصدير وهي صلة وصل بين هذه االتحادات مع أعضاء 

 مجلس اإلدارة والحكومة.

اك مراجعة صادقة واضحة وشفافة أن يكون هن” ليس عيباا ”ورأى الوزير الخليل أنه ال ضرر و

قام كي يمول   كل فترة ألي جهة أو مؤسسة عاملة وهو ما تقوم به وزارة االقتصاد مبيناا أن االتحاد

نفسه بفرض عدد من الرسوم على المصدرين المنتسبين له وتحصيله نسبة من اإليرادات إلى جانب 

وتنمية اإلنتاج المحلي والصادرات لتغطية  االستفادة من إلحاق الواحد باأللف من موارد هيئة دعم

بر رشاقة أك“النشاطات الخاصة باالتحادات بشكل كامل الفتاا إلى أن إلغاء اتحاد المصدرين سيمنح 

 ”.لحركة المصدرين الذين أساساا هم منتسبون التحادات غرف التجارة والصناعة

تاج متميزة هي هيئة دعم وتنمية اإلن وبالنسبة لعملية التصدير لفت الوزير الخليل إلى وجود هيئة

المحلي والصادرات التي تدرس كل النشاطات التصديرية الواجب القيام بها إضافة إلى ممثلي القطاع 

 العام من الوزارات المعنية وممثلي االتحادات الخاصة بالقطاع الخاص.

مادة من  28وافق على إلى ذلك تابع المجلس مناقشة مواد مشروع القانون الخاص بمجلس الدولة و

 شملت فصول محاكم القضاء اإلداري والمحكمة اإلدارية العليا ودائرة توحيد المبادئ. 132أصل 

ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا العدل القاضي هشام الشعار والدولة لشؤون مجلس الشعب 

 عبد هللا عبد هللا إلى الساعة الحادية عشرة من يوم غد األربعاء.
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 وزير االقتصاد: وجوده كيان إضافي يكرر عمل اتحادات غرف الصناعة والتجارة  - 17

مجلس الشعب يلغي اتحاد المصدرين .. الشهابي: أخطاء … ولجنة لتقييم هيئة تنمية المشروعات 

 تم اكتشافها وال نحتاج إلى جسد إضافي

 2019-06-26األربعاء,   محمد منار حميجو | 

مجلس الشعب أن اتحاد المصدرين شكل عبئاا وانعكس وجوده سلباا على رأى قسم كبير من أعضاء 

االقتصاد، لدرجة أن بعضهم طالب بتشكيل لجنة للتدقيق في المعارض التي أقامها خارج البالد والتدقيق 

في البيانات التي قدمها لمحاسبة المسؤولين عليه، على حين تساءل بعضهم عن األسباب الموجبة إللغائه 

 .خيم عمله في البداية وبعدها تم اكتشاف أنه ال داعي لهوعن تض

وأقر المجلس أمس مشروع قانون تضمن إلغاء اتحاد المصدرين، فنص على أنه يلغى القانون 

الخاص بإحداث االتحاد، ووفقاا للقانون يتم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس  2009الصادر في عام 

تصاد والتجارة الخارجية مهمتها تصفية أعمال اتحاد المصدرين الوزراء بناء على اقتراح وزير االق

 .وتحديد الحقوق العائدة له وااللتزامات المترتبة عليه خالل مدة ثالثة أشهر كحد أقصى

ونص القانون على أنه ال يجوز صرف أي نفقة من أموال االتحاد قبل إعداد قائمة بالحقوق 

 .تم تحريك حسابات االتحاد بقرار من وزير االقتصادوااللتزامات من اللجنة إضافة إلى أنه ي

 النواب

النائب محمد ماهر الموقع اعتبر أن اتحاد المصدرين كان عبئاا على قطاع االقتصاد يضيف تكاليف 

مالية جديدة ويساهم في عرقلة العمل الذي يمارس سابقاا، شاكراا وزارة االقتصاد على هذا المقترح 

 .فف األعباء على الصناعيين والتجاربإلغائه وخصوصاا أنه يخ

ورأت النائبة عائدة عريج أن هذا المشروع يأتي في إطار اإلصالح المؤسسي وإعادة الهيكلة التي 

قامت بها الحكومة إما لجهة دمج أو إعادة ارتباط أو إلغاء بعض المؤسسات، وهذا يصب في إطار 

هم أعضاء في مؤسسات أخرى مثل اتحاد  اإلصالح اإلداري، وخصوصاا أن أعضاء اتحاد المصدرين

غرف التجارة والصناعة وهي تحقق مصلحة المستثمرين وتذلل الصعوبات، مضيفة: جاء الوقت إللغاء 

 .هذه المؤسسة التي أصبحت عبئاا على االقتصاد السوري

وأوضح النائب أحمد الكزبري أن االتحاد يتبع لجهة خاصة وليست عامة وبالتالي تحقق أهدافه 

وغاياته في إطار القوانين النافذة المتعلقة بالقطاع الخاص، معتبراا أن هناك تداخالا بين أهداف وغايات 

 .إحداثه وبين غرف اتحاد التجارة، وبالتالي وجب تصحيح هذا المسار والتوجه إلى إلغاء هذا االتحاد
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االتحاد، موضحاا أن وارده المتعلقة في مالية  24ورأى الكزبري أن أهم ما في هذا اإللغاء المادة 

باأللف من قيمة الصادرات وهو مبلغ كبير جداا في نهاية العام يصل إلى مليارات الليرات، مؤكداا  1

 .أنه من األفضل أن تعود هذه اإليرادات إلى القطاع العام

وري سورأى زميله محمد خير العكام أن هذا االتحاد ال ضرورة له وكان يؤثر سلباا على االقتصاد ال

باأللف من قيمة الصادرات مقابل ال شيء، مما يؤدي إلى رفع قيمة  1وخصوصاا أنه كان يأخذ 

الصادرات وبالتالي يصب في عكس الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه وهو تسويق الصادرات في األسواق 

 .الخارجية

ج أقامها االتحاد خارودعا النائب إلياس مراد إلى تشكيل لجنة من مجلس الشعب لدراسة المعارض التي 

البالد ألنه يوجد فيها الكثير من الخلل، في حين تساءل زميله فارس جنيدان: هل من المعقول أن تذهب 

 النفقات التي هدرت على هذا االتحاد بإلغائها وال تتم محاسبة المسؤولين عليه؟

ناك د لكيال يكون هوأكد زميله عاطف الزيبق أنه تم تحديد مدة ثالثة أشهر لتصفية حقوق االتحا

مدة مفتوحة في ذلك، داعياا للتصويت عليه، في حين رأى النائب محمد فواز أن مشروع القانون جاء 

 .لتنشيط عمل اتحادات التجارة والصناعة

وأشارت النائبة غادة إبراهيم إلى أن إحداث اتحاد المصدرين لم يكن له جدوى اقتصادية، مشيرة 

هل هناك اتجاه لوزارة االقتصاد بتفعيل »ة تنمية المشروعات، متسائلة: إلى موضوع إعادة تقييم هيئ

هل الخلل في القانون الذي نظم عمل االتحاد »على حين تساءل زميلها ساجي طعمة « عملها أم إلغائها؟

 .«أم في ماهيته والذي اعتبر عبئاا على عجلة االقتصاد في سورية؟

االتحاد لكن هناك العديد من المالحظات، منها أنه تم تضخيم أنا مع إلغاء »وقال النائب خليل طعمة: 

عمله في بداية إحداثه ومن ثم ما السبب الذي أدى فجأة إلى أن االتحاد لم يعد له لزوم، لدرجة وصلنا 

 .«إلى مرحلة أصبحنا نشعر أن الصناعة ليس لها وجود بدونه فكيف اكتشفنا أنه لم يعد له لزوم؟

اعيل حجو باألسباب الموجبة إللغاء اتحاد المصدرين باعتبار أنها غير منطقية، ولم يقتنع زميله إسم

واألسباب الموجبة تقول بأنه ال يوجد مثل  2009موضحاا أن القانون الخاص بإحداثه صدر في عام 

 .هذا االتحاد في دول العالم، وهذا غير مبرر

ودة أو أن هناك نية لحصر هذا هل كانت موجودة قبل ذلك العام واآلن غير موج»وأضاف حجو: 

نشعر باألسف من خالل االستيراد والتصدير سيطرة بعض »وأضاف: « الموضوع بأشخاص معينين؟

 .، معرباا عن أمله أن يوضح وزير االقتصاد ذلك«رؤوس األموال على هذا القطاع
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ئع في لبضاحسب معلوماتي االتحاد روج للكثير من ا»وأيده في ذلك زميله بطرس مرجانة بقوله: 

، داعياا وزير االقتصاد إلى توضيح األسباب «وبشكل أكثر من جيد للصادرات السورية 2009عام 

 .الموجبة، وأيده بذلك وليد درويش بضرورة توضيح األسباب الموجبة

ودعا درويش إلى التدقيق في بيانات االتحاد، مضيفاا: سمعنا في األروقة أن البيانات التي كان 

 .قيقة للحكومة والدولة لمحاسبة في حال كان هناك تقصيريقدمها غير د

 2014وأكد رئيس لجنة التخطيط واإلنتاج في المجلس فارس الشهابي أنه تمت المطالبة منذ عام 

اليوم هناك أعباء »بتصحيح شكل اتحاد المصدرين وهناك مذكرات رسمية لمن يحب االطالع، وقال: 

، مبيناا «الستيراد والتصدير تأتي من معظم الصناعيين والتجارإضافية نحن بغنى عنها وخصوصاا أن ا

أن نسبة واحد باأللف من قيمة الصادرات التي كانت تذهب لالتحاد أصبحت تذهب لصندوق في هيئة 

 .تنمية الصادرات ودعم اإلنتاج المحلي منذ فترة طويلة

يين وتجار باألساس، ال نحتاج إلى جسد إضافي أصالا هو منبثق عن صناع»وأضاف الشهابي: 

 .«مشيراا إلى أن الترويج كان ذاتياا 

وبين أن هناك أخطاء تم اكتشافها النستطيع تصحيحها مما استدعى إلى إلغاء هذا االتحاد، مؤكداا 

تشكيل لجنة تعنى في التصدير في اتحاد غرف الصناعة وكذلك الحال في التجارة وسوف يكون هناك 

 .لجنة مشتركة بينهما

 لغاءغاية اإل

أكد وزير االقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن وجود اتحاد المصدرين يعتبر كياناا إضافياا 

يكرر عمل اتحادات غرف الصناعة والتجارة التي يوجد فيها لجان تصديرية، موضحاا أن الغاية كانت 

 ال يعني أال يكون من وجود االتحاد االنطالق بالعملية التصديرية بوجود كيان متخصص، لكن هذا

 .هناك مراجعة صادقة وشفافة، وهذا ما تقوم به الوزارة بمراجعة كل الجهات التي تشرف عليها

وأشار الخليل أن االتحاد حتى اآلن لم ينتخب مجلساا له وكل المجالس تمت بالتزكية من الحكومة كما 

 .أنه فرض رسوماا على المصدرين حتى يستطيع أن يمول نفسه

ليل أن هناك لجنة لتقييم عمل هيئة تنمية المشروعات وفي حال كان هناك ضرورة لعدم وكشف الخ

 .وجودها سيتم ذكر ذلك، وهذا الحال ينطبق على بقية الهيئات التي تشرف عليها الوزارة

 . واستمر مجلس الشعب في مناقشة مشروع قانون مجلس الدولة فأقر بعض المواد

http://alwatan.sy/archives/202688 
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 ..على سيرة زيادة الرواتب ورفع الدعم - 18

 معد عيسى  

قدرت الدراسات العامة والخاصة تكلفة معيشة األسرة السورية بحدها األدنى بما يزيد على مئتي 

قم يزيد بكثير عن أعلى راتب ألف ليرة سورية في الشهر لعائلة مكونة من خمسة أشخاص، وهذا الر

يتقاضاه أرفع موظف، وهذا الرقم يعادل أربعمائة دوالر مع العلم أن الدولة تدعم الخبز والمشتقات 

 .النفطية والكهرباء والطبابة والتعليم

ضمن هذه المعطيات هناك من يطرح تحرير األسعار ويقترح أن يتم توزيع الدعم وهنا يُمكن أن 

، ما هو المبلغ الممكن زيادته على الراتب حتى نقترب من تكلفة معيشة األسرة نسأل أصحاب الطرح 

 قبل تحرير األسعار ؟ وما هي تكلفة معيشة األسرة بعد تحرير األسعار ؟

إن في الطرح خروج صارخ عن الواقع ، وفيه غياب للمنطق، إال إذا كان من يطرح ذلك يريد 

 و وحدهيدركه ه  الذهاب بالبلد إلى مجهول ربما

المجتمعات الغربية استطاعت ضبط األسعار في حين فشلنا نحن في تطبيق أي صيغة ضبط، كثير 

من الدول استطاعت تطوير صناعاتها المحلية المنافسة لمنتجات الدول األخرى فيما ال تزال صناعتنا 

ل أيام طنية، خالالمحلية عبء على الدولة، وبمثال بسيط يُمكن أن ندرك حجم الكارثة في صناعتنا الو

ارتفع سعر كيلو البوظة بشكل الفت وهنا نسأل: ما هي التكنولوجيا الُمستخدمة في تصنيع البوظة كي 

 .ترتفع بهذا الشكل ؟ وما هي المواد المستوردة في هذه المادة؟

ضبط تكلفة اإلنتاج ووضع آلية دقيقة للتسعير على أساس تكلفة اإلنتاج الحقيقية هي أفضل بألف 

من زيادة الراتب بأي نسبة، ووضع آليه للتسعير هي الخطوة األساس في كل ذلك، فمن يطلع على  مرة

ُمفصل تكلفة إنتاج طن االسمنت وطن السماد وكيلو الكهرباء والمتر المكعب من الغاز يُدرك حجم 

السعر وردة والكارثة في األسواق ، وتكون الكارثة اكبر عندما نقارن بين ُمنتجاتنا والُمنتجات المست

العالمي، ألنه ال تصح المقارنة هنا، وهذا تفسره أسعار المنتجات المستوردة التي تباع بسعر اقل من 

 .المنتجات الوطنية رغم جودتها األعلى وتكاليف الشحن واالستيراد

http://syrianexpert.net/?p=40156 
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 الدولة السورية تخرج من غواية الحقبة الليبرالية.. - 19

 ..من مسار التعاطي مع قضايا التنمية المجتمعيّة” عقليّة التاجر“طرد 

 :الخبير السوري –ناظم عيد  

لعّل المهم في مجمل ما أنجزته وتنجزه الدولة السورية على مستوى القطاعات التنموية عموماا 

اجية، في التعاطي مع البنى اإلنت” عقليّة التاجر“دثت تحّوالا كلّياا، ودفنت والزراعة بشكٍل خاص، أنها أح

ألن هذه العقلية هي التي جّرعتنا كؤوساا مّرة لسنوات ويجب أاّل نعود إليها تحت أي ظرف، ألن 

 .”الجحود بالنعمة لؤم ومصاحبة البطر شؤم“

لسلة طويلة بقطع س” صورة التنفيذيةالمق“وربما يكون من المبّشر أن نستشف مالمح حقيقية لنيات 

، دون أن تفلح  2010عريضة من األوهام االقتصادية التي وصمت أداء ليبراليي ما قبل العام 

الثالث السابقة في استعادة والتقاط خيوط الرشد التنفيذي، بعد أن ضاعت في معمعة ” حكومات األزمة“

الغرق في غواية الريعية التي تيقّن المكابرون من التخلّي المبرمج عن مرتكزات القوة في اقتصادنا، و

 .أنها جّردتنا من أهم أدواتنا التنموية ونحن نواجه تحديات األزمة الحالية

الحراك الجديد للحكومة، المختلف والمتباين كلّياا عن سابقاتها، من شأنه أن يعد بإعادة إنعاش 

تعدى مضمار الزراعة إلى كامل القطاعات أخطاء السابقين، ورغم أن المسألة ت” وأدتها“قطاعات 

التنموية الحقيقية، إاّل أن لزراعتنا ما لوطنيتنا من خصوصيات ثمينة، وكان من الجميل الذي يستحق 

الثناء أن تزج الحكومة بثقٍل نوعي في خدمة هذا القطاع ببعديه النباتي والحيواني وما يليهما من فرص 

ال بد من مداراتها بحرفية رفيعة المستوى، وقد كانت األيام  تصنيع زراعي تزخر بها سورية كنعمة

القليلة الماضية شاهداا على مقدمات ستكون ذات نتائج طيبة، ألنها المست التفاصيل بعيداا عن الحالة 

 .التقليدية المرتبكة في التماهي مع الشكليات والبروتوكوالت

رة لبطالة أهم وسائل إنتاج في سورية والبداية ولعلّها المّرة األولى التي نلحظ فيها معالجة مباش

إعداد خارطة زراعية بكل محافظة تتضمن قاعدة بيانات مفصلة عن المساحات القابلة ”ستكون بـ

للزراعة ونوعية الزراعات التي تناسبها واآللية التنفيذية الالزمة الستثمارها بشكل فعال وتحديد 

 .”متطلبات العمل

جحت في اإلقالع بمشروعات الزراعة األسرية، فهذا يعني أنها باتت على وإن كانت الحكومة قد ن

مقربة من المكّون االقتصادي األهم وهو المشروعات متناهية الصغر، وقريبة نوعاا ما من المشروعات 

الصغيرة، أي نحن أمام نقطة التقاء حيوية لثالثية أهداف حكومية هي في الحقيقة مطالب مجتمعية، 
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ار كل متر مربع من األرض، والثاني نشر ثقافة الزراعة األسرية، والثالث المشروعات األول استثم

الصغيرة التي تمثّل حالة العبور الديناميكي من مجرد البعد االجتماعي ومحاربة الفقر إلى المضمار 

حكومية لالتنموي االقتصادي بإسقاطات أفقية، من المرّجح أن تنتشر على نطاق واسع لو بقيت المتابعة ا

للملف على هذه الوتيرة، ونرجو أاّل تفتر همم المعنيين بتنفيذ البرامج الواضحة، وربما لن يُتاح لهم 

 .فرصة للفتور، فالواضح أن المتابعة يومية، وهذه استنتاجات مقرونة بمعلومات

ألزمة ا أغلب الظن أننا بتنا على بّوابة الخروج من مأزق اقتصادي يتعدى في أبعاده الزمنية عمر

الراهنة بسنوات غير قليلة، هكذا يُنبئنا مشهد الحراك الرسمي الجديد الذي انعطفت باتجاه التفاصيل 

 http://syrianexpert.net/?p=40147 .كما يقال” مربط الخيل“التي تخفي في حناياها 

 ة أنت...؟وفي موطني يسألونك: من أي قبيل

 

 .. ”األحمر“شهر أيّار يلّون البورصة السورية بـ  - 20

 :الخبير السوري  

 974227وصل مجموع حجم تداوالت سوق دمشق لألوراق المالية خالل شهر أيار الماضي 

مليون ليرة منها صفقتان ضخمتان  713.225صفقة بلغت قيمتها اإلجمالية  967سهما توزعت على 

 .سهما 258680يون ليرة بمجموع حجم تداول بلغ مل 134ر979بقيمة 

نقطة متراجعا عن شهر نيسان  6054ر54وأغلق مؤشر السوق العام دي دبليو اكس عند قيمة 

بالمئة فيما أغلق مؤشر األسهم القيادية  0ر67نقطة وبنسبة تغير سالبة قدرها  37ر34الماضي بنحو 

 .بالمئة 1ر08قطة وبنسبة تغير سالبة قدرها ن 11ر57نقطة متراجعا  1056ر95عند ” دي ال اكس“

بالمئة  0ر90وبختام تداوالت الشهر الماضي ارتفعت أسهم أربع شركات وهي بنك البركة بنسبة 

 695ر89ق على سعر بالمئة وأغل 4ر97ليرة وبنك سورية والمهجر بنسبة  983ر96وأغلق على سعر 

ليرة إضافة إلى سهم شركة  164ر05بالمئة وأغلق على سعر  7ر71ليرة وبنك سورية والخليج بنسبة 

ليرة خالل جلسة استكشافية الشهر  7500إم تي إن سورية الذي تم تحديد سعر مرجعي له بمبلغ 

 .ليرة 7400الماضي وأغلق على سعر بنهاية الشهر 

 2ر64شركات وهي شركة العقيلة للتأمين التكافلي بنسبة  7لي أسهم وانخفضت خالل الشهر الحا

بالمئة وأغلق  7ر65ليرة وسهم الشركة األهلية للزيوت النباتية بنسبة  421ر38بالمئة وأغلق على سعر 

ليرة وسهم  695ر89بالمئة وأغلق على سعر  5ر95ليرة وسهم بنك الشام بنسبة  464ر50على سعر 

http://syrianexpert.net/?p=40147
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ليرة وسهم بنك قطر  475بالمئة وأغلق على سعر  3ر88ارة والتمويل بنسبة المصرف الدولي للتج

ليرة وسهم بنك سورية الدولي اإلسالمي بنسبة  365ر50بالمئة وأغلق على سعر  3ر92الوطني بنسبة 

بالمئة  0ر04ليرة وسهم الشركة السورية الكويتية للتأمين  761ر78بالمئة وأغلق على سعر  4ر49

 .ليرة 398ر83وأغلق على سعر 

األخرى المدرجة في السوق أي تعديل على أسعارها وأغلقت  15ولم تسجل أسهم الشركات الـ 

 .مساوية ألسعار االغالق السابق

وفي بيان تلقت سانا االقتصادية نسخة منه أعلنت إدارة السوق عن حصول شركة اسمنت البادية 

ألوراق المالية موضحة انه يتوجب على الشركة على الموافقة األولية إلدراج أسهمها في سوق دمشق ل

بعد هذه الخطوة استكمال اإلجراءات المطلوبة حسب نظام قواعد وشروط اإلدراج في السوق للحصول 

 .على الموافقة النهائية لإلدراج

http://syrianexpert.net/?p=40104 
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -خامساا 

 مليار دوالر بعد إعادة هيكلته 3.5بنك دويتشه يخسر  - 1

 2019 يوليو / تموز 24 األربعاء، 

 للمرة الخامسة.. بنك دويتشه يستعد إلعادة هيكلة كبرى

 3.5شهد أكبر بنك في ألمانيا خسارة بلغت حوالي  -- (CNN) دبي، اإلمارات العربية المتحدة

 .ليار دوالر في الربع الثاني، بعد إعادة هيكلة جذرية هدفت إلى زيادة أرباح للشركةم

مليار دوالر لألشهر  3.8مليار يورو، أي  3.4وقد أعلن بنك دويتشه األربعاء أنه استحوذ على 

مليار  3.46مليار يورو، أي  3.1الثالثة المنتهية في يونيو/حزيران، ما أدى إلى صافي خسارة بلغت 

 .دوالر

يوليو/تموز أن التكاليف  7وشهد البنك خسارة أكبر من تلك التي كانت متوقعة، إذ كان قد توقع في 

مليار دوالر،  3.1مليار يورو، أي  2.8المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة ستدفعه لصافي خسارة قدرها 

 .للربع الثاني

مليون يورو،  231باحاا صافية تبلغ ويقول البنك إنه من دون تكلفة إعادة الهيكلة، كان سيحقق أر

 .مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ٪42مليون دوالر، أي أقل بنسبة  257.4أي 

ألف وظيفة وتقليص مصرفه االستثماري بشكل  18وكان قد أعلن بنك دويتشه عن قراره بخفض 

موظف بانتهاء دورهم مع  900كبير كجزء من إعادة هيكلة مكلفة. ووفقاا للبنك فقد تم إشعار أكثر من 

 https://arabic.cnn.com/business/article/2019/07/24/deutsche-bank-net-loss .الشركة

 

 نيةأسعار النفط ترتفع بعد احتجاز إيران لناقلة النفط البريطا - 2

 2019 يوليو / تموز 22 االثنين، نشر 

شهدت أسعار النفط ارتفاعاا االثنين، إثر تصاعد  -- (CNN) دبي، اإلمارات العربية المتحدة

التوترات العالمية مع إيران عقب احتجاز الحرس الثوري اإليراني ناقلة نفط بريطانية في مضيق 

ليبلغ سعر البرميل  ٪2، خام برنت، بأكثر من وارتفع سعر العقود اآلجلة للمؤشر العالمي .هرمز

دوالراا، بينما شهدت أسعار النفط في الواليات المتحدة األمريكية زيادة مماثلة، ليبلغ سعرها  64.02

 .دوالراا  56.83

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/07/24/deutsche-bank-net-loss
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وقد حذّرت بريطانيا من أنها ستتخذ إجراءات "قوية" إذا لم تفرج إيران عن الناقلة، في حين قررت 

 .للطوارئ التابعة للحكومة االجتماع يوم االثنينلجنة االستجابة 

، بعد أن احتجزت المملكة "انية التي تدعى "ستينا امبيرواحتجاز ناقلة النفط البريط وتأتي حادثة

يوليو/تموز في جبل طارق، ومن ثم أعلنت حكومة جبل  4" اإليرانية في 1المتحدة ناقلة نفط "غريس 

كما تشارك الواليات المتحدة  .يوماا آخراا  30طارق عن قراراها بتمديد فترة احتجاز الناقلة لمدة 

اجهة متوترة، بعد أن زعمت أمريكا األسبوع الماضي أنها أسقطت طائرة األمريكية وإيران في مو

 .إيرانية بدون طيار، بعد حوالي شهر منذ إسقاط إيران طائرة أمريكية بدون طيار

وقد شهدت أسعار النفط تقلبات كثيرة في األشهر األخيرة الماضية، حيث بلغ سعر خام برنت 

 .دوالراا في يونيو/حزيران 60لينخفض بعد ذلك إلى أقل من  دوالراا في أبريل/نيسان الماضي، 74.50

يذكر أن المشاكل القائمة في مضيق هرمز باتت تسبب قلقاا للمستثمرين، إذ أن القناة التي يبلغ 

كيلومتراا فقط في أضيق نقطة لها، تُعتبر الطريقة الوحيدة لنقل النفط من الخليج إلى  33عرضها 

 https://arabic.cnn.com/business/article/2019/07/22/oil-prices-iran .محيطات العالم

 

 ألسعار السلع في سورية B2B-SY مؤشر - 3

 اللحوم والفروج

   %17+ل.س     1000          جوانح دجاج 

 %12+ل.س     1400                  دبوس 

 %5-  ل.س  1700          سودة الدجاج 

 %11+  ل.س  2000      شرحات الدجاج 

 %22-    ل.س 3500شرحات لحم العجل  

 %21-   ل.س  3200     شرحات لحم بقر

 %25+ل.س     1500فروج كامل منظف  

 %11-   ل.س  1600                 كستا  

 %0ل.س    3000         كيلو الدهنة 

 %18-ل.س   4500   لحم ضأن مسوفة

 06-07-2019آخر تحديث بتاريخ : 

http://b2b-sy.com/category/247/0/ 

http://arabic.cnn.com/middle-east/video/2019/07/20/v77388-iran-uk-ship-stena-impero-seized-moment
https://arabic.cnn.com/business/article/2019/07/22/oil-prices-iran
http://b2b-sy.com/category/247/0/
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 عجز الميزانية البريطانية يتضخم في الربع األول من العام الحالي - 4

 19-07-2019سانا  -لندن

في ميزانية بريطانيا في األشهر الثالثة األولى من العام الضريبي بسبب مدفوعات تضخم العجز 

أعلى لفوائد الديون وزيادة في اإلنفاق على الخدمات وهو ما يضع المالية العامة على أسس أقل متانة 

 .قبل الخروج المقرر من االتحاد األوروبي

 صافي اقتراض القطاع“وله اليوم إن عن مكتب اإلحصاء الوطني البريطاني ق” رويترز“ونقلت 

مليارات جنيه استرليني مع استبعاد بنوك القطاع العام ارتفاعا من  7ر2العام في حزيران الماضي بلغ 

 .2018مليارات استرليني في حزيران  3ر3

مليار جنيه  17ر9وبين مكتب اإلحصاء أن االقتراض بلغ في األشهر الثالثة حتى نهاية حزيران 

 .بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي 33بزيادة قدرها  استرليني

بالمئة من الناتج  83ر1بلغ   وأظهرت األرقام التي نشرت اليوم أن إجمالي صافي ديون القطاع العام

المحلي اإلجمالي في حزيران مع استبعاد بنوك القطاع العام فيما كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي 

 .2009-2008بالمئة قبل األزمة المالية في  40يطانيا أقل من اإلجمالي في بر

 .يذكر أن العام الضريبي في بريطانيا يبدأ في السادس من نيسان

حالة ركود إذا غادرت االتحاد  وكان معهد حكومي بريطاني توقع أمس أن تدخل المملكة المتحدة في 

لترا المركزي مارك كارني قبل أيام من األوروبي دون اتفاق مع بروكسل فيما حذر محافظ بنك انك

مل سيكون عا“ دون اتفاق معتبرا أن األمر” بريكست“عواقب خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 

 https://sana.sy/?p=982117   .”خطر كبير على اقتصاد البالد

 

 بالمئة 2.5النفط يهبط  - 5

 19/07/2019عة الجم  

في المئة، الخميس، تحت ضغط ضعف في أسواق األسهم األميركية،  2.5هبطت أسعار النفط بنحو 

 .وتوقعات بارتفاع إنتاج الخام في خليج المكسيك في أعقاب عاصفة ضربت المنطقة األسبوع الماضي

ب ميركية صووتعرضت األسعار لمزيد من الضغوط بفعل مخاوف اقتصادية، مع اتجاه األسهم األ 

 .التراجع، مسجلة خسائر لثالث جلسات متتالية

في المئة، لتبلغ عند التسوية  2.7دوالر، أو  1.73وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت  

 .دوالر للبرميل 61.93

https://sana.sy/?p=982117


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

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

57 

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

في المئة، لتسجل عند  2.6دوالر، أو 1.48وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط األميركي  

 .دوالر للبرميل 55.30التسوية 

وكانت األسعار قد ارتفعت في وقت سابق من الجلسة بعدما قالت إيران إنها احتجزت ناقلة في  

وتراجعت األسعار بعدما تبين أن السفينة كانت تحمل شحنة صغيرة، وأنها احتُجزت   .مضيق هرمز

.بي.إس: "تظهر تحركات وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو  .يوم األحد بتهمة تهريب الوقود

أسعار النفط الخميس مجددا أن حل الصراع في الشرق األوسط ال يزال بعيد المنال وأن التوترات يمكن 

 /http://b2b-sy.com/news/55888   وكاالت   ."أن تندلع في أي وقت

 انتهى التقرير

The report ended 

Raport się zakończył 

*** 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://b2b-sy.com/news/55888/

