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 أرسل لسيادتكم:  تحية طيبة، 

 ، 19/ 249م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 

 2019 ،  أيلول 01األحد 

 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على 

 المعلومة االقتصادية. 

أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون موثوقة بما يكفي، وتحتاج 

 ية .المصدر لتحقيق الموثوقإلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق هذه المعلومات مع ذكر 

وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة واردة في التقرير، ألن 

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

 مع أطيب تمنياتي 

 الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري األستاذ                                                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                      

 مالحظة: 

 أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
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Sunday, September 01, 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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 النموذج 249/19م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 

 ,September 01 2019 ، أيلول 01األحد 

 االقتصاد العالمي:  –أوالً 

 هل تستحق عملة "فيسبوك" كل هذا الضجيج والذعر األوروبي واألميركي؟ - 1

كبرى... وتقود صعوداً قوياً بسوق العمالت  بتكوين" تتجاهل انتقادات رؤساء حكومات ودول"

 الرقمية

  2019يوليو  19الجمعة   صحافي مختص في الشؤون االقتصادية خالد المنشاوي 

 

على نطاق واسع العملة  مليار مستخدم على "فيسبوك" 2.38يخشى صناع السياسة النقدية من تبني 

 (الرقمية "ليبرا" مما يثير العديد من المخاوف )رويترز

ل الهجوم األوروبي واألميركي على عملة "ليبرا"، التي أعلنت شركة "فيسبوك" إطالقها في  تحو 

الربع األول من العام المقبل، إلى حالة من الذعر والقلق بعدما تخطت التصريحات حدود مسؤولي 

المركزية أو وزراء المالية، إلى مؤسسات وكيانات دولية، وأيضاً رؤساء دول كبرى مثل البنوك 

 الرئيس األميركي الذي بدا وكأنه يناصب العملة المرتقبة لـ"فيسبوك" العداء.

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
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ه سهامه صوب سوق العمالت الرقمية المشفرة،  الرئيس األميركي دونالد ترمب، وقبل أيام، وج 

بتكوين( والعمالت المشفرة األخرى، ألنها ليست أمواال، إذ تتقل ب قيمتها بشدة وقال "لسُت من أنصار )

 وتستند إلى الالشيء".

وأضاف "إذا كانت فيسبوك وشركات أخرى ترغب في أن تصبح بنكا، عليها السعي لميثاق 

لية حمصرفي جديد وأن تصبح خاضعة لجميع القواعد التنظيمية المصرفية، تماما مثل باقي البنوك الم

 والدولية".

وفي يونيو )حزيران( الماضي، قالت شركة "فيسبوك" إنها ستطلق عملتها المشفرة العالمية في 

شريكا، بينهم "ماستركارد" و"باي بالهولدنغز" و"أوبر تكنولوجيز"،  28. وستشكل "فيسبوك" و2020

 من المجموعة.اتحاد "ليبرا" إلدارة العملة الجديدة. وال توجد بنوك في الوقت الراهن ض

لكن يخشى صناع السياسة النقدية والهيئات الرقابية المالية في الواليات المتحدة األميركية وبعض 

مليار مستخدم  2.38الدول األوروبية من تبني النظام المالي على نطاق واسع للعملة الرقمية من قبل 

 على "فيسبوك"، مما يثير العديد من المخاوف.

 مالية دول مجموعة السبع؟كيف عل ق وزراء 

وخالل لقاء وزراء مالية دول مجموعة السبع، القت خطة "فيسبوك" صخبا من مسؤولي الهيئات 

التنظيمية والبنوك المركزية والحكومات، والذين طالبوا "فيسبوك" بضرورة احترام القواعد التنظيمية 

 المستخدمين.المتعلقة بمكافحة تبييض األموال وضمان أمن الصفقات وبيانات 

لكن هناك أيضا بواعث قلق أعمق من أن نفوذ شركات التكنولوجيا الكبيرة يتغلغل بشكل متزايد 

 في مجاالت كانت حكرا على الحكومات، مثل إصدار العملة.

وقال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، للصحافيين "ال يمكننا أن نقبل بأي عمالت متداولة لها 

 مالت السيادية".نفس قوة ودور الع

وقال وزير المالية األلماني، أوالف شولتس، إن خطط فيسبوك يبدو أنها "لم تخضع لدراسة وافية"، 

مضيفا أن هناك أيضا تساؤالت بخصوص أمن البيانات، الفتا "أنا على قناعة بأن علينا العمل سريعا 

 انونية والتنظيمية".وأن عملة )ليبرا( ال يمكن أن تمضي قدما دون حل جميع األسئلة الق

وطلبت فرنسا، التي ترأس مجموعة االقتصادات السبع المتقدمة هذا العام، من البنك المركزي 

األوروبي تشكيل مجموعة عمل من الدول السبع لبحث العمالت المشفرة والرقمية مثل ليبرا. ومن 

م بينوا كوير، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي األو لوزراء روبي، تقريرا أوليا لالمقرر أن يقد 

 ومحافظي البنوك المركزية أثناء االجتماع الذي تستضيفه بلدة شانتي شمالي باريس.
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ويقول مسؤولو البنوك المركزية إنه إذا أرادت "فيسبوك" تلقي الودائع، فستحتاج إلى رخصة 

 قطاع.مصرفية، وهو ما سيخضعها للقواعد التنظيمية الصارمة المعمول بها في ذلك ال

ويقول بعض مسؤولي البنوك المركزية أيضا إنه ال يمكن السماح لألشخاص بإجراء المعامالت 

دون كشف هويتهم نظرا للوائح القطاع المالي التي تلزم شركات المدفوعات باالحتفاظ ببيانات أساسية 

 عن عمالئها.

 ليست عملية تجريبية... إما أن تنجح أو ال تنجح

و المجلس التنفيذي للبنك المركزي األوروبي، والذي يرأس مجموعة عمل وقال بينوا كوير، عض

دولية بشأن "ليبرا"، إن الهيئات التنظيمية حول العالم لن تدع فيسبوك تطلق عملتها الرقمية "ليبرا" 

حتى يتم معالجة بواعث القلق الخاصة بها، والتي تتراوح من تبييض األموال إلى االستقرار المالي، 

 نه قد تكون هناك حاجة إلى مناقشة مستفيضة.مضيفا أ

وقال إن النطاق العالمي لشركة "فيسبوك" يعني أن العملة المشفرة يجب أن تكون آمنة "من أول 

 يوم" لمستخدميها والنظام المالي وسلطات مكافحة الجريمة.

 إما أن تنجحوأضاف "يجب أن تكون آمنة وقوية ومرنة من أول يوم... إنها ليست عملية تجريبية: 

أو ال تنجح". وقال إن هناك حاجة إلى "مناقشة مستفيضة" بين الهيئات التنظيمية حول كيفية تغيير 

 القواعد الوطنية والدولية القائمة لتشمل "ليبرا".

 هل تلعب "ليبرا" دوراً في تحقيق الشمول المالي؟

لي، إن عملة ندوق النقد الدووفي تصريحات حديثة، قالت جيتا جوبيناث، كبيرة االقتصاديين في ص

فيسيوك الجديدة "ليبرا" المخطط لها يمكن أن تساعد في تعزيز الشمول المالي، لكنها تثير مخاوف 

وذكرت أنه من المهم جداً أن تولي  بشأن حماية المستهلك وخصوصية البيانات وتبييض األموال.

ات وأن تتأكد من أنها ليست متأخرة للغاية في الهيئات التنظيمية في العالم اهتماماً وثيقاً بهذه التطور

وأشارت إلى أن صندوق النقد يفضل الشمول المالي الموسع، ويمكن أن  اتخاذ الخطوات الصحيحة.

تلعب العمالت الرقمية دوراً في هذه العملية. وأوضحت أن هناك أسئلة مهمة تثار حول عملة فيسبوك 

 تأثير على السياسة النقدية وغيرها من القضايا.من حماية المستهلك وخصوصية البيانات وال

 سبتمبر 11مخاطر "ليبرا" المحتملة أسوأ من تداعيات 

فيما هاجم براد شيرمان، عضو لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب األميركي، عملة فيسبوك 

سبتمبر  11ية في الجديدة "ليبرا"، مشيراً إلى أن مخاطرها المحتملة قد تكون أسوأ من الهجمات اإلرهاب
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وقال إن "مارك زوكربيرغ يخطط إلطالق عملة مشفرة، مثل البيتكوين المثيرة للجدل  .2001)أيلول( 

 التي ترتبط غالباً بتوفير خصوصية لتجار المخدرات، والمتاجرين بالبشر، واإلرهابيين".

لنواب ة مجلس اوشد د على ضرورة أن يتم استدعاء الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" أمام لجن

وقالت ماكسين ووترز، رئيسة لجنة مجلس النواب األميركي، إن هناك  بشأن خطط العملة اإللكترونية.

مخاوف جدية بشأن خطط فيسبوك والتي تثير مخاطر أمنية ومخاوف السياسة النقدية، ليس فقط 

 العالمي. لمستخدمي المنصة االجتماعية، لكن أيضاً للمستهلكين والمستثمرين واالقتصاد

 هل يقود الغضب العام إلى وقف مشروع "فيسبوك"؟

وفي رؤية تحليلية لنائب محافظ بنك االحتياطي األسترالي السابق "ستيفن غرينفيل"، نقلها موقع 

"بروجيكت سينديكيت"، قال إن الغضب العام من شركة "فيسبوك" لن يؤدي إلى منع الشركة التي 

العوائق" من المضي قدماً، بل ومن المحتمل كسر االقتصاديات تعهدت بـ"التحرك سريعاً وتحطيم 

 الوطنية بأكملها في هذه العملية.

وأوضح غرينفيل "ال نزال نفتقر إلى التفاصيل الكاملة حول كيفية عمل ليبرا، والتي قد تكون في 

ات( ال( و)وي شالنهاية مجرد شكل آخر من أشكال أنظمة الدفع الحالية. بالفعل تقدم )آبل باي( و)باي ب

 وخدمات أخرى طرق دفع أساسية بما في ذلك مزايا تعزز سهولة االستخدام لجذب العمالء والشركات.

لكن الخالصة أن هذه الخدمات مجرد رابط إضافي في سلسلة من قنوات الدفع القائمة، والتي ترتبط 

مع هؤالء  كانت ليبرا ستتنافس وأفاد غرينفيل بأنه "إذا في نهاية المطاف بالنظام المصرفي التقليدي".

الالعبين الحاليين، فيمكن أن تظل هناك فرصة عظيمة لـ)فيسبوك(، ليس فقط من خالل رسوم تحويل 

ومن شأن جمع بيانات الدفع  ومعامالت الصرف األجنبي، ولكن كذلك فيما يتعلق بجمع البيانات.

 ن يعد بمثابة غنيمة رائعة في حد ذاته".والمعامالت لقاعدة المستخدمين الضخمة للشبكة االجتماعية أ

ويستدرك غرينفيل "لكن بطبيعة الحال، تم الترويج لعملة )ليبرا( بأكثر من ذلك بكثير، حيث يقول أحد 

 التنفيذيين في فيسبوك: نحن نريد أن يكون إرسال األموال سهالً بنفس سهولة إرسال رسالة نصية".

 العمالت الرقمية"بتكوين" تقود موجة صعود قوية بسوق 

في سوق العمالت الرقمية المشفرة وعلى الرغم من هذه التحذيرات المستمرة، قفزت عملة 

 10620لتصعد إلى مستوى  %8.08"بتكوين" األكثر قوة وشهرة في سوق العمالت اإللكترونية بنسبة 

 مليار دوالر. 189.2دوالر. فيما قفزت قيمتها السوقية اإلجمالية إلى مستوى 
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دوالرا. فيما ارتفعت قيمتها السوقية  225إلى مستوى  %5.29ارتفعت عملة "إيثريوم" بنسبة  كما

إلى  %2.22وبنسبة طفيفة، ارتفعت عملة "إكس ريبل" بنحو  مليار دوالر. 24.11اإلجمالية إلى نحو 

 مليار دوالر. 13.8دوالر. كما ارتفعت قيمتها السوقية اإلجمالية إلى نحو  0.323مستوى 

دوالر. كما قفزت قيمتها السوقية  100إلى مستوى  %9.66عدت عملة "ليتكوين" بنسبة وص

 314إلى مستوى  %5.3وارتفعت عملة "بتكوين كاش" بنسبة  مليار دوالر. 6.2اإلجمالية لتسجل نحو 

 مليار دوالر. 5.6دوالر. وارتفعت قيمتها السوقية اإلجمالية إلى مستوى 

https://www.independentarabia.com/node/42366/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%87%D9%84-

%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-

%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%83%D9%84-%D9%87%D8%B0%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AC%D9%8A%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B9%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%9F 

 أشياء يحتاجها االقتصاد البريطاني 10خارطة الطريق نحو بريطانيا أفضل...  - 2

  فينس كابل  2019يوليو  6السبت  

يعرض الجزء الثالث واألخير من كتاب "ما وراء بريكست... سياسات تحررية لعصر الهوية"،  

 اجتماعية واستدامة بيئيةخطة من أجل مجتمع اكثر ازدهارا وعدالة 

اعطت استقالة تيريزا ماي نموذجاً من األزمة الكبيرة التي تعانيها المملكة المتحدة في سياق 

 بريكست

في هذه المقاالت، جادلُت في أن لدى بريطانيا اقتصاداً معطالً ومجتمعاً منقسماً بشدة. هذه األمور 

 ج بريطانيا من االتحاد األوروبي.هي في آن معاً سبب ونتيجة، بصورة متزايدة، لخرو

ضررا كبيرا ودائما، حتى لو تم تقليل الضرر في المراحل  2008سببت األزمة المالية في عام 

النهائية لحكومة حزب العمال األخيرة )بزعامة غوردن براون( ثم من قبل الحكومة االئتالفية. ال يزال 

لمفرط على القطاع المالي، المدخرات واالستثمارات هناك العديد من نقاط الضعف األساسية: االعتماد ا

المنخفضة، وضعف األداء في مجال االبتكار والتدريب، وسوق اإلسكان المعطلة بالكامل وثقافة 

األعمال التجارية التي يهيمن عليها التفكير قصير األجل. تتفاقم هذه المشاكل اآلن بسبب حالة عدم 

 ذي بدورها سياسات مسببة للخالف.اليقين المصاحبة لبريكست والتي تغ

https://www.independentarabia.com/node/42366/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%83%D9%84-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AC%D9%8A%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/42366/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%83%D9%84-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AC%D9%8A%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/42366/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%83%D9%84-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AC%D9%8A%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/42366/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%83%D9%84-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AC%D9%8A%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/42366/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%83%D9%84-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AC%D9%8A%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%9F
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في عالم السياسات الشعبوية، يتم البحث عن حلول بسيطة للمشاكل المعقدة. نحتاج إلى البناء على 

هياكل قوية ومستقرة ومستقلة من الناحية التشغيلية تشرف على السياسة االقتصادية، والتي تعتمد على 

الذين يعدون بتخفيضات ضريبية للتمويل الذاتي األدلة والخبرات لمواجهة األشخاص المتحايلين 

ومصاريف يتم تمويلها بطريقة سحرية. بصفتنا ليبراليين وديمقراطيين، يجب أال نستسلم للسياسات 

 المرتكزة على الخوف، ولكن أن نقدم بدالً من ذلك طريقاً نحو مستقبل أفضل.

لبناء مجتمع  -بريطانيا أفضل نقاط نحو  10ألخ ص هنا مقترحاتي في خارطة طريق مكونة من 

 أكثر ازدهاراً وعدالة اجتماعية واستدامة بيئية.

 . خدمات عامة قوية وضرائب عادلة1

لة بشكل أفضل  ضمن اإلطار العام للقواعد واالنضباط المالي، الحاجة إلى خدمات عامة مموَّ

 اسطة الضرائب.وبرنامج لتخفيف حدة الفقر أمر بالغ األهمية. ويجب تمويل هذا بأمانة بو

إن النظام الضريبي شديد التعقيد ويحتاج إلى إصالح جذري لتحويل عبء الضريبة من العمل 

والمدخرات واالبتكار إلى الثروة غير المنتجة واألرض والنفقات )بشكل متساٍو عبر اإلنترنت أو في 

 رياء العالميين والشركاتوالتعاون الدولي الهادف لضمان أن األث -المتاجر( واألنشطة الضارة بيئياً 

التي تتهرب من الضرائب يدفعون ما يترتب عليهم. حتى في إطار النهج المنضبط للتمويل العام الذي 

تحدثت عنه، هناك مجال لزيادة االستثمار العام بشكل كبير في البنية التحتية واإلسكان، إلى جانب 

 ضع الختبار تحم ل صارم.القطاع الخاص، يتم تمويله عن طريق االقتراض العام ويخ

 . دولة ريادية2

يشوب الجدل السياسي الحزبي نزاع أيديولوجي قديم وُمضعف للقوى في دور القطاعين العام 

والخاص. يجب تقييم المشاريع الخاصة الناجحة والمربحة والمنافسة، في حين أن للدولة دوراً اقتصادياً 

ار وبشكل خاص االبتكار والبنية التحتية، كل ذلك في إط أساسياً في تعزيز التعليم والتدريب والعلوم،

استراتيجية صناعية تعطي األولوية للتصنيع المتطور والتقنيات والخدمات الناشئة مثل الصناعات 

 اإلبداعية والخدمات المهنية.

 . استحضار األماكن الُمهَملة3

اللحاق بالركب عن طريق العدوى ال يمكن أن نتوقع من البلدات والمجتمعات "التي بقيت مهملة" 

من المدن الناجحة. نحتاج إلى برنامج عاجل لالستثمارات العامة المستهَدفة )إلى جانب القطاع الخاص( 

باستخدام نموذج صندوق النمو اإلقليمي الناجح على نطاق أوسع. في حين يظل االقتصاد مركزياً بشكل 

 عن لندن وإعادة توزيع الموارد بحسب الحاجة واإلمكانات. كبير، نحتاج إلى إعادة موازنة الطاقة بعيداً 
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 . أفضل تعليم في العالم4

يجب أن تكون أولوية اإلنفاق العام هي التعليم على جميع المستويات لجعل المملكة المتحدة أقرب 

يث عاماً، ح 16إلى معايير األفضل على المستوى الدولي. هناك فجوة معينة تتمثل في التعليم بعد سن 

يجب معالجة اإلهمال طويل األمد للتعليم المهني وتعليم الكبار. سيكون النهج األفضل هو حساب سخي 

 للتعلم الفردي لجميع الشباب لدفع الرسوم التي ينطوي عليها التعليم عالي الجودة على مدى الحياة.

 . األعمال التجارية التنافسية والمسؤولة5

والمراقبة القوية للسلوك المعادي للمنافسة. تحتاج االحتكارات  يتطلب االقتصاد السليم المنافسة

الطبيعية للسكك الحديدية وإمدادات المياه وتوزيع الطاقة إلى تنظيم أكثر ذكاًء بدالً من إعادة تأميمها. 

ويجب على الحكومة فرض ضرائب على األرباح الزائدة على معدل العائد. التهديد الرئيسي للمنافسة 

منصات اإلنترنت الرئيسية التي تدير احتكارات فعلية عبر الحدود الوطنية. يجب أن تتضمن يأتي من 

االستجابة الترحيب باالبتكار، وقيوداً على االحتكار تتجاوز الحدود الوطنية )أي االتحاد األوروبي(، 

خدام مقابل استوتنظيماً وطنياً للمحتويات الضارة وحماية المستهلكين، بما في ذلك دفع األموال لهم 

 بياناتهم، كما يجري تطوير هذا األمر اآلن في كاليفورنيا.

نظام االستحواذ البريطاني متساهل للغاية، حيث يقدم رسوماً مربحة للبعض ولكنه يقلل من أداء 

الشركات الجيدة على المدى الطويل. دعونا نمنح المستثمرين على المدى الطويل حقوقاً أكثر في 

نحرم المستثمرين المضاربين على المدى القصير. يجب أن يكون الحفاظ على القاعدة  التصويت أو أن

 العلمية وتعزيزها بمثابة اختبار مهم يصب في المصلحة الوطنية في حاالت االستحواذ.

إن النموذج الحالي للعمل التجاري الذي تكون فيه مهمة المدراء هي الربح على المدى القصير لم 

جب أن يكون هناك إعادة توازن للمسؤوليات، من خالل إصالح إدارة الشركات، يعد موثوقاً. ي

والمسؤوليات طويلة األجل واألوسع بما في ذلك تجاه الموظفين والعمالء والبيئة. ينبغي على الحكومة 

أن تشجع بفعالية أكثر نماذج مختلفة من هيكلية الشركات: المؤسسات االجتماعية، والملكية المتبادلة 

 ملكية الموظفين.و

 . أسواق عمل عادلة6

أصبحت أسواق العمل مرنة للغاية، وتقلل من أهمية األمن والوالء والتدريب والخبرة. والنتيجة 

يرحب العديد من العاملين، وأرباب العمل  وانتاجية ضعيفة.   هي توظيف كامل ولكن بأجور منخفضة

طبيق أكثر نحتاج إلى ت راً باتجاه "التوظيف والطرد". كذلك، بالترتيبات المرنة، لكن المعادلة مالت كثي
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، ونماذج التوظيف المرنة ’للعمالة الجمعية’صرامة للحد األدنى لألجور، وحقوق قانونية أقوى 

 األخرى، وتعزيز فرص العمل الجماعي )بما في ذلك االقتراع اإللكتروني في النقابات(.

ال داخل وخارج االتحاد األوروبي قوية. ولكن هناك الجداالت االقتصادية في نظام هجرة حر للعم

تكاليف ال شك فيها، وال سيما في األثر على سوق اإلسكان. وهناك طلب معقول لضمان إدارة الهجرة. 

ببساطة، ليس من الصائب أن تتحدث عن وجوب مغادرة بريطانيا السوق األوروبية الواحدة لضمان 

 جرة تتم ضمن إطار "حرية التنقل".أن بعض اإلجراءات إلدارة تدفقات اله

 . سوق إسكان مناسب للشباب7

يعاني سوق اإلسكان من عطب شديد، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية حادة على معظم جيل 

الشباب وأولئك الذين يعيشون في فقر نسبي. هناك حاجة ملحة لبناء مساكن اجتماعية على مستوى كبير 

معيات اإلسكان إلى جانب اإلسكان بأسعار ميس رة للتمل ك. السياسة الحالية من قبل مجالس البلديات وج

م الطلب واألسعار، مثل مبادرة  تأتي بنتائج عكسية. سيكون من ’ المساعدة للشراء’التي تضخ 

الضروري الحصول على األراضي بثمن بخس، من خالل الشراء اإللزامي دون تقييم مبالغ فيه يتم 

التخطيط، ومن خالل سوق تخضع لإلدارة يمكن فيها أيضاً بيع المنازل بأسعار  خلقه من خالل نظام

 معقولة.

 . فرض االقتصاد األخضر من أجل مستقبل مستدام8

يجب أن يوفر الوعي البيئي خطاً أخضر على طول السياسة. العمل على الحد من انبعاثات الغازات 

ظاهرة االحتباس الحراري؛ لدى المملكة المتحدة  الدفيئة أمر ضروري كجزء من عملية عالمية لمكافحة

للتو تشريع إلزامي قوي، و رقم قياسي في خفض االنبعاثات، ومبادرات تكنولوجية متنوعة. لكن سياسة 

تخفيض الكربون قد انقلبت مؤخراً، ويجب أن يكون هناك التزام متجدد وعاجل بالطاقة الشمسية وطاقة 

جددة، وكفاءة الطاقة وكبح االنبعاثات الناجمة عن الطيران. هناك الكثير الرياح وطاقة المد والجزر المت

الطموح على غرار الواليات المتحدة، ’ االتفاق األخضر الجديد’مما يمكن قوله عن حشد األنشطة حول 

 وإن كان ذلك مع وجود استعداد أكبر الستخدام األسواق ودون االعتماد على األموال السحرية.

 على العالم. االنفتاح 9

كدولة متطورة متوسطة الحجم، سواء كانت داخل االتحاد األوروبي أو خارجه، فإن المجال للعمل 

األحادي المفيد محدود لدى بريطانيا: خارج االتحاد األوروبي، لن تؤخذ على محمل الجد في أي حدث. 

الدفاع عن نظام قائم على كدولة تطل من خارج االتحاد، علينا أن نلعب دوراً في األمن المشترك وفي 

القواعد في التجارة والتمويل الدولي واألعراف البيئية والقواعد الضريبية واالنتشار النووي وحماية 
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حقوق اإلنسان وغيرها الكثير. أحد أخطر أبعاد السياسة الشعبوية هو إحياء القومية ورفض الترتيبات 

 التعاونية. يجب أال ننغمس في ذلك.

 ساتنا المعط لة. إصالح سيا10

وراء العديد من اإلخفاقات الحالية في المملكة المتحدة هناك نظام سياسي متفكك وتسوء سمعته  

بشكل متزايد. يجب أن تتضمن أجندة اإلصالح تغييراً في النظام االنتخابي الذي يقوم باستحواز الفائز 

المحلية ومجلس العموم، ومجلساً بأكبر عدد من األصوات مهما كانت نسبتها على السلطة في الحكومة 

ثانياً منتخباً، وإصالحاً شامالً لتمويل األحزاب، والمركزية جذرية لسلطة الحكومة المحلية، وتجاوَز 

 "االستقالل الذاتي" لنموذج العمدة المنتخب الحالي.

يين طبدأ الحزبان الرئيسيان والتقليديان في االنهيار. هذا أمر مرحب به وينبغي على الديمقرا

األحرار أن يتصرفوا كشريك وعامل محف ز للمساعدة في تشكيل قوة ليبرالية وديمقراطية اجتماعية 

 جديدة للسعي قدماً لتنفيذ هذه األفكار.

في حين أن المعركة المباشرة في السياسة البريطانية تتمثل في صد األضرار التي سببها خروج 

 ال تزال إمكانية البقاء موجودة -العودة مفتوحاً أمام الجمهور بريطانيا من االتحاد األوروبي وإبقاء خيار

 وتستحق القتال من أجلها. األفكار الواردة في خارطة الطريق هذه تعطينا أجندة للعمل المستقبلي.

السير فينس كيبل هو زعيم حزب الديمقراطيين األحرار. تم استخالص هذه المقالة من كتاب "ما 
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 الصينية... خالف على المقاربة واألولوياتالمباحثات األميركية  - 3

   ترمب مستاء... وبكين تنفي تقديمها التزاماً بشراء المنتجات الزراعية

  2019يوليو  12الجمعة   صحافية كفاية أولير

ل إلى اتفاق يُنهي  يواصل المفاوضون األميركيون والصينيون المباحثات التجارية من أجل التوص 

الحرب القائمة بينهما. إذ التقى روبرت اليتيزر الممثل التجاري للواليات المتحدة ووزير الخزانة ستيفن 

 منوشن مع كل  من نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي، ووزير التجارة تشونغ شان هذا األسبوع.
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تتحقق رغبة الرئيس األميركي دونالد ترمب التي أعلنها بعد لقائه أواخر الشهر وحتى اآلن، لم 

الماضي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في أوساكا، بأن "تباشر بكين شراء منتجات زراعية 

أميركية، في مقابل الهدنة التجارية"، التي التزمت من خاللها واشنطن تعليق فرض مزيد من التعريفات 

د ترمب الخميس بأن "بكين لم تلتزم".على بضائ  ع صينية. وغر 

ا الجانب الصيني فحرص على تأكيد أنه "لم يقد م أي التزام صريح بشراء المنتجات الزراعية  أمَّ

م المفاوضات نحو إبرام صفقة تجاري ة نهائية.  األميركية خالل القمة"، رابطاً ذلك بتقد 

 مقاربة مختلفة

طرحون عالمات استفهام حول ما إذا كان الجانبان متفقَين على مفهوم متابعو المباحثات بدأوا ي

ا إذا كانت  واحد لمقاربة المفاوضات والجدول التنفيذي واألولويات، وتساءل خبراء أميركيون عم 

 حكومتهم قد مت أكثر مما يمكن أن تحصل عليه من الجانب اآلخر في مساعي تهدئة الحرب التجارية.

ر فرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة وكان الرئيس ترمب  مليار دوالر،  300أخ 

ووعد بتخفيف القيود المفروضة على شركة "هواوي" عمالق االتصاالت، التي أدرجتها وزارة التجارة 

وأعلن في أوساكا قبل نحو أسبوعين أن "بكين ستشتري  في "القائمة السوداء" مايو )أيار( الماضي.

نقدم وقال ترمب "س ة من المنتجات الغذائية والزراعية، وستبدأ ذلك على الفور".قريباً كميات كبير

للصينيين قوائم بالمواد التي نرغب في أن يشتروها، وسيكون مزارعونا مستفيدين للغاية"، على حد  

  ية. كتعبيره. لكن بكين لم تقم منذ لقاء اليابان بعقد أي صفقة مشتريات كبيرة من السلع الزراعية األمير

 تخفيض العجز

أن "لكل جانب  Think Marketsيرى محمد زيدان كبير استراتيجيي األسواق في الشركة المالية 

 في هذه المباحثات نظرة مختلفة وآلية مغايرة للحل. وهما ال يريدان من البداية تقديم تنازالت أساسية".

ائع لمتحدة، فهي المشتري األكبر لبضوقال لـ"إندبندنت عربية"، إن "اليد العليا تبقى للواليات ا

 الطرف اآلخر، وهذا يعطيها أفضلية". وتوق ع "حلوالً وسطى لكن بعد مخاض طويل".

وأوضح أن "الهدف الرئيسي لدى الرئيس األميركي ترمب كان منذ البداية تخفيض العجز التجاري 

ا من خالل تخفيض المشتريات منها أو زيادة بك ين مشترياتها من المنتجات بين بالده والصين، إم 

وأشار إلى أن "الحل األمثل الذي اختاره ترمب من أجل تخفيض العجز هو بيع مزيد من  األميركية".

 المنتجات األميركية التي تأتي في صدارتها المواد الزراعية، وهي تهم قطاعاً حيوياً بالواليات المتحدة".

  الزراعة أوالً 
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دأ الصين في شراء فول الصويا والقمح ومنتجات الطاقة، معتبراً ويتوق ع الجانب األميركي أن تب

أن حسن النية الصينية يبدأ على جبهة الزراعة، كما أوضح الري كودلو، كبير المستشارين االقتصاديين 

لكن بكين تواصل لعب ورقة الضغط أمالً في أن تتراجع واشنطن عن التعريفات  في البيت األبيض.

مليار دوالر مقد ماً على أن تعمل على إجراء تغييرات على  250تجاتها بقيمة التي فرضتها على من

 قوانين الملكية الفكرية وغيرها من اللوائح بشكل تدريجي.

وتصر إدارة ترمب على إبقاء الرسوم حتى يجري الطرف اآلخر التغييرات التي وعد بها، وتريد 

 آلسيوي بمشتريات كبيرة من السلع الزراعية.في الوقت نفسه إيجاد حل يتقدم من خالله العمالق ا

ويعتبر الخبير زيدان أن "الهدف من لقاء الرئيسين األميركي والصيني على هامش قمة مجموعة 

العشرين في أوساكا، كان اتخاذ كل جانب خطوات استباقية تكون دليالً على حسن النية بينهما. فالطرفان 

في شأن الخالفات التجارية سينعكس سلباً عليهما وعلى جميع يعلمان أن تعثر التوصل إلى حل بينهما 

ا الحل فيشكل ربحاً للجميع".  األطراف األخرى بحيث تشمل الخسارة الجميع. أمَّ

ونفى أن تكون واشنطن قد سل فت بكين قبل أن تأخذ منها، فاالقتصاد الصيني يعاني تباطؤاً ملحوظاً، 

مليار دوالر إضافية  300معها عبر تجميد فرض رسوم على  وجاءت خطوة الواليات المتحدة عقد هدنة

 من الواردات الصينية وتخفيف الحظر عن "هواوي"، في وقتها للسماح بالعودة إلى المفاوضات.

    "هواوي" والشركات األميركية

ت اوكانت وزارة التجارة الصينية أصدرت األربعاء بياناً اكتفت فيه بالقول إن "الجانبين تبادال وجه

النظر في شأن تنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه في أوساكا بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جين 

وفي المقابل، أكد مسؤولون أميركيون أنهم ماضون قُدماً في إجراءات تخفيف الحظر على شركة  بينغ".

 قومي.تعلق باألمن ال"هواوي" التي منعتها السلطات األميركية من شراء تكنولوجيا أميركية ألسباب ت

وقال وزير التجارة ويلبر روس إن "حكومته ستصدر تراخيص للشركات األميركية التي ترغب 

 في التعامل مع الشركة الصينية، إذ ال يوجد تهديد لألمن القومي".

 وكان الحظر عليها أتاح للشركات التقدم بطلب للحصول على تراخيص لبيع منتجات محد دة.

غير الواضح أي نوع من المنتجات يمكن إعفاؤه، وتضغط صناعة التكنولوجيا لكن ما زال من 

األميركية على إدارة ترمب، ألن القيود تحرمها من مصدر إيرادات قي م، ويمكن أن توفر القدرة على 

نات لشركة "هواوي" فترة اطمئنان لشركات أميركية مثل "كوالكوم" و"إنتل  مواصلة بيع مكو 

ل" التي تبيع شرائح لعمالق االتصاالت الصيني، وبرامج وأجزاء أخرى و"برودكوم" و"غوغ

 متخصصة تدخل في تصنيع هواتفها الذكية وأجهزة االتصاالت.
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 مسار طويل

ورأى زيدان أخيراً أن "التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين ربما يستغرق وقتاً أكبر مما تتوقعه 

بالهدنة، لكن التوصل إلى حل رئيسي سيكون معقداً، فالبنود التي األسواق التي تبدو حتى اآلن متفائلة 

تطلب الواليات المتحدة من الصين تنفيذها كتغيير السياسة االقتصادية جذرياً، لن يكون تنفيذها سهالً 

وأضاف أن "بكين متمسكة بموقفها حيال بعض المطالب كحرية األفكار أو الملكية الفكرية  وسريعاً".

 لتكنولوجيا".أو انتقال ا

ورغم ذلك رأى أنه "ما زال هناك مجاٌل لمساحة مشتركة بين الجانبين من أجل بلورة اتفاق 

  بينهما".

https://www.independentarabia.com/node/40471/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%

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

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81- 

 بنك"... أزمات القطاع المالي العالمي تحل على "دويتشه  - 4

 خسائر ضخمة وتسريح آالف الوظائف

 المدير المالي للمصرف األلماني: نتوقع استمرار الخسائر مع بدء تنفيذ خطط إعادة الهيكلة

  2019و يولي 8االثنين    صحافي مختص في الشؤون االقتصادية خالد المنشاوي

أطلقت تقارير ودراسات عديدة تحذيرات سابقة من أن النظام المالي العالمي يقف على أعتاب 

العديد من األزمات، وجاءت األحداث األخيرة التي يواجهها المصرف األلماني "دويتشه بنك" لتؤكد 

 لعام الحالي.أن األزمة بدأت بالفعل وأن مستقبالً غامضاً ينتظر القطاع المالي العالمي خالل ا

ألف وظيفة بدوام كامل، مؤكدا إقرار  18وأعلن مصرف "دويتشه بنك" األلماني عزمه شطب 

مليار  8.3مليار يورو ) 7.4، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 2022برنامج شامل إلعادة الهيكلة حتى العام 

 دوالر(.

 .2022الحجم ستتم بحلول عام وذكرت وكالة أنباء "بلومبيرغ" أن خفض قوة العمل في البنك بهذا 

وبحسب وكالة "د.ب.أ."، أعرب بيتر التماير، وزير االقتصاد األلماني، عن تفاؤله حيال نجاح 

 إعادة هيكلة مصرف "دويتشه بنك"، أكبر بنك تجاري في ألمانيا.

زمة ألوبدأ "دويتشه بنك" تنفيذ واحدة من أكبر عمليات اإلصالح في البنوك االستثمارية منذ توابع ا

ألف وظيفة عالمياً، باستبعاد أطقم كاملة من عملياته في آسيا،  18المالية العالمية، والتي تتضمن خفض 

 وهو ما دفع أسهم البنك األلماني لالرتفاع في التعامالت قبل فتح السوق اليوم االثنين.

https://www.independentarabia.com/node/40471/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/40471/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/40471/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/40471/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/40471/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
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ي تكلفتها فوأعلن البنك أن اتجاهه إلى خفض الوظائف يأتي في إطار خطة إعادة هيكلة ستصل 

مليار دوالر(، وستشهد تراجعا عن عمل استمر لسنوات استهدف  8.3مليار يورو ) 7.4النهاية إلى 

 جعل البنك االستثماري قوة كبيرة في "وول ستريت".

 ما هي نقاط الضعف التي تهدد االستقرار المالي العالمي؟

ثمة مخاطر تهدد االستقرار المالي وحسب تقرير االستقرار المالي العالمي، الذي صدر أخيراً، فإن 

العالمي، مشيراً إلى مجموعة من نقاط الضعف في النظام المالي، حتى يتمكن صناع السياسة من رصد 

 تلك الثغرات في الوقت المناسب واتخاذ خطوات وقائية عند الضرورة لتخفيف المخاطر.

لى المخاطرة، كما تدهورت في االقتصادات المتقدمة، فقد تزايدت ديون الشركات واإلقبال ع

 4" بنحو BBBالجدارة االئتمانية للمقترضين. كما ارتفع حجم السندات ذات التصنيف االئتماني "

أمثال، وتضاعف تقريباً حجم الديون ذات الدرجة االئتمانية غير االستثمارية "الخردة" في الواليات 

 المتحدة ومنطقة اليورو منذ األزمة.

التشديد الحاد للظروف المالية أو االتجاه االقتصادي الهبوطي الشديد من ومن الممكن أن يجعل 

 الصعب على الشركات المثقلة بالديون أن تسدد قروضها وقد تجبرهم على خفض االستثمار أو العمالة.

ويُعد ما يسمى بقروض الرافعة المالية بالنسبة إلى المقترضين المثقلين بالديون بشكل مرتفع مصدراً 

 للقلق. خاصاً 

ولفت التقرير إلى أن التحديات المالية في بعض دول منطقة اليورو يمكن أن تدفع عوائد السندات 

لالرتفاع بشكل حاد، ما قد يتسبب في خسائر كبيرة بالنسبة إلى البنوك التي تمتلك حيازات كبيرة من 

 الديون الحكومية، ويمكن أن تواجه شركات التأمين خسائر كذلك.

الديناميكية، والمعروفة باسم "رابطة القطاع المالي السيادي"، جوهر أزمة منطقة وكانت هذه 

 .2011اليورو عام 

ومع ذلك، فإنه يوجد لدى المصارف معدالت رأسمالية أعلى اليوم، وقد ات خذ صناع السياسة 

 خطوات لمعالجة القروض المتعثرة في ميزانيات البنوك.

رأس المال المنخفضة لدى البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم كما يؤدي تراجع األرباح ومستويات 

 في الصين إلى تقييد االئتمان لشركات القطاع الخاص األصغر.

ومن المحتمل أن يؤدي المزيد من الدعم النقدي واالئتماني إلى زيادة مخاطر االستقرار المالي، 

األصغر معالجة عجز ميزانياتها حيث أن النمو المستمر في االئتمان يجعل من الصعب على البنوك 

 العمومية.
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وبالنسبة إلى األسواق الناشئة، فإنه وعلى نحو متزايد يتم إدارة استثمارات المحافِظ الخارجية في 

 األسواق الناشئة بواسطة مديرين يسعون إلى تحقيق عوائد مماثلة للمؤشرات الشهيرة.

أمثال في  4تتبع مؤشرات رئيسة، بنحو  وتزايدت قيمة االستثمارات ذات الدخل الثابت، والتي

 مليار دوالر. 800العشر سنوات الماضية لتصل إلى 

وفي الوقت الذي توس عت فيه الصناديق التي تحركها المؤشرات في حجم االستثمارات في 

اقتصاديات األسواق الناشئة، فإن ذلك يجعلها أكثر عرضة لالنعكاسات المفاجئة للتدفقات الرأسمالية 

 ابة لالتجاهات العالمية.استج

 البنك يتخلى عن أنشطته في قطاع األسهم العالمية

وفي إطار خطة اإلصالح، سيتخلى "دويتشه بنك" عن أنشطته لألسهم العالمية وسيقلص بعض 

 العمليات في خدمات الدخل الثابت، وهو مجال اُعتيد اعتباره إحدى أكبر نقاط قوته.

مدير المالي لـ"دويتشه بنك"، إن البنك يستهدف الوصول لمستوى ووفقاً لوكالة "رويترز"، قال ال

 ، لكن هناك ضبابية كبيرة حول هذا التوقع.2020التعادل أو تحقيق أرباح في 

وكان البنك قد قال بالفعل إنه يتوقع أن يتكبد خسارة هذا العام نتيجة لبرنامجه إلعادة الهيكلة الذي 

 أعلنه أمس األحد.

مالت ما قبل فتح السوق من شركة الوساطة "النج آند شفارتس"، أفادت وبحسب بيانات تعا

 .%5.2مؤشرات مالية بأن أسهم "دويتشه بنك" ستفتح مرتفعة 

ولم يعِط المصرف األلماني تفصيالً جغرافيا لخفض الوظائف، لكن من المتوقع على نطاق واسع 

 أن تكون الغالبية العظمى في أوروبا والواليات المتحدة.

لى الرغم من ذلك، بدأ الخفض العالمي اليوم االثنين بخفض وظائف في سيدني وهونج كونج وع

 ومناطق أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

 2019خسائر كبيرة تواجه المصرف األلماني في الربع الثاني من 

لعام الحالي ا وأشارت توقعات سابقة لـ"دويتشه بنك"، إلى تسجيل خسائر كبيرة في الربع الثاني من

متأثرا ببرنامج إعادة الهيكلة، إذ توقعت أرقام أولية أن يسجل في الفترة بين أبريل )نيسان( حتى يونيو 

ماليين دوالر( قبل احتساب الضرائب  605مليون يورو ) 500)حزيران( الماضيين خسارة بقيمة نحو 

عد احتسابها، وتشمل هذه الخسائر مليار دوالر( ب 3.388مليار يورو ) 2.8)خسارة تشغيل(، وبقيمة 

 األعباء الناجمة عن إعادة الهيكلة.
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مليون يورو  400وفي حال عدم احتساب أعباء إعادة الهيكلة، يتوقع البنك تحقيق أرباح بقيمة نحو 

مليون دوالر( بعد  145.2مليون يورو ) 120مليون دوالر( قبل احتساب الضرائب، وبقيمة  484)

 احتسابها.

من الشهر الحالي كما هو مخطط له. وأعلن  24لبنك النتائج األولية للربع الثاني في الـوسيعلن ا

 20.57مليار يورو ) 17البنك برنامجا لتخفيض التكاليف يهدف من خالله إلى تخفيض تكاليفه إلى 

 .2022مليار دوالر( في عام 

 اية مارس )آذار( الماضي نحووكان عدد الموظفين العاملين في البنك بدوام كامل قد بلغ بحلول نه

 موظف في ألمانيا. 500ألفا و 41موظف في جميع أنحاء العالم، منهم أكثر من  500ألفا و 91

، غير أن نتائج الربع األول أظهرت 2014وحقق المصرف العام الماضي أول أرباح له منذ العام 

مليون  243.2مليون يورو ) 201مدى توتر الوضع، إذ بلغت أرباح البنك في األشهر الثالثة األولى 

 دوالر(.

 خطط المواجهة تبدأ من هنا

تقرير االستقرار المالي أشار إلى أن هناك عدة حلول لمواجهة األزمات التي تهد د القطاع المالي 

على مستوى العالم، والتي تبدأ بما يسمى بأدوات االحتياط الكلي، والتي يمكن أن تعمل على إبطاء نمو 

 جعل النظام المالي أكثر مرونة.االئتمان وت

كما يمكن للدول التي لديها ديون شركات مرتفعة أن تقوم بتطوير أدوات للحد  من مخاطر االئتمان 

 للشركات، وبخاصة االئتمان المقدم من المقرضين من غير المصرفيين.

مثقلة مات الو في منطقة اليورو يمثل خفض معدل الديون إلى الناتج المحلي اإلجمالي بين الحكو

بالديون أولوية للحد من المخاطر. وكذلك األمر في إصالح الميزانيات العمومية البنوك، بما في ذلك 

 عن طريق تقليص القروض المتعثرة.

فيما تحتاج الصين إلى االستمرار في تقليص الرافعة المالية في القطاع المالي، وبخاصة في الظل 

ضين يوفرون مصد ات حماية لرأس المال. ويجب على السلطات المصرفي، إضافة إلى ضمان أن المقر

 كذلك إجراء إصالحات ملحوظة لمعالجة المخاطر في األصول االستثمارية.

ويمكن أن تقوم اقتصادات األسواق الناشئة التي تواجه تدفقات رأس المال المتقلبة، بالحد  من 

احتياطيات كافية من العمالت األجنبية والحماية االعتماد على الديون الخارجية قصيرة األجل وتعزيز 

 المالية. كما يمكن للدول أيضاً استخدام أسعار صرف مرنة من أجل امتصاص الصدمات.
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وفي بعض الظروف، يمكن للدول ذات االقتصادات القوية والتضخم عند أو أعلى من المستهدف 

ضد التيار". ومع المزيج الصحيح من أن تنظر كذلك في استخدام السياسة النقدية من أجل "السير 

 السياسات يمكن للدول أن تبقى اقتصاداتها قوية مع الحد  من المخاطر على االستقرار المالي.

https://www.independentarabia.com/node/39461/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%83-

%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-

%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%AD 

 

 

 

 البنوك الرسمية وأسواق الصرف تتصدر قائمة ضحايا العمالت الرقمية - 5

 تفاقم الخسائر تحذيرات من سيطرة شركات تقنية على النظام المالي العالمي بعد

  2019يوليو  4صحافي مختص في الشؤون االقتصادية  الخميس  خالد المنشاوي  

ل من المضاربة إلى مقامرة غير محسوبة قفزت معه القيمة  التعامل في العمالت الرقمية تحو 

   (مليار دوالر )رويترز 379إلى مستوى اإلجمالية للسوق 

من جديد، عادت التحذيرات الرسمية من سوق العمالت الرقمية، لكن هذه المرة جاءت من بريطانيا 

التي بدأت بالفعل في قيادة حرب شرسة على العمالت الرقمية التي تواجه قائمة طويلة من االتهامات، 

 المتطرفة على مستوى العالم في أعمالها التخريبية.التي تتعلق بتبييض األموال ودعم الجماعات 

وحذر تقرير حديث من أن البنوك والسوق الرسمية للصرف والعمالت هي الضحية الرئيسة لهذه 

 7السوق التي تتنامى بشكل كبير خالل السنوات الماضية، فبعدما كان عدد العمالت الرقمية ال يتجاوز 

عملة، بعد  2259عمالت الرقمية ليسجل في الوقت الحالي نحو ، قفز حجم ال2013عمالت خالل العام 

 .%32171عملة بنسبة زيادة تقد ر بنحو  2252إضافة نحو 

وأمس، أعلنت هيئة السلوك المالي في بريطانيا أنها تخطط لحظر مبيعات المشتقات المالية الخاصة 

محفوفة لتضييق على المنتجات الباألصول المشفرة لصالح المستثمرين األفراد، حيث إنها تسعى إلى ا

 بالمخاطر المالية.

https://www.independentarabia.com/node/39461/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%AD
https://www.independentarabia.com/node/39461/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%AD
https://www.independentarabia.com/node/39461/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%AD
https://www.independentarabia.com/node/39461/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%AD
https://www.independentarabia.com/node/39461/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%AD
https://www.independentarabia.com/node/39461/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%AD
https://www.independentarabia.com/node/39461/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%AD
https://www.independentarabia.com/node/39461/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%AD
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
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وقالت الهيئة التنظيمية، في بيان على موقعها، إن العمالت اإللكترونية ال تمتلك أساسا موثوقا به 

من حيث القيمة، حيث إن الجرائم المالية وانتهاكات السوق سائدة في السوق الثانوية بالنسبة إلى األصول 

 الرقمية.

مليون  75ة أن الحظر على تجارة التجزئة قد يمثل استفادة للمستثمرين تتراوح بين وقدرت الهيئ

 مليون دوالر( سنوياً. 292.87مليون إسترليني ) 234.3مليون دوالر( إلى  94إسترليني )

ويستطيع مستثمرو التجزئة في المملكة المتحدة المضاربة على العمالت اإللكترونية من خالل 

ة المعقدة والمحظورة على نحو واسع في الواليات المتحدة، وتسمح تلك األدوات الصكوك االشتقاقي

 للمتداولين الهواة بتنفيذ رهانات محفوفة بالمخاطر على األصول دون امتالكها.

 مكاسب ضخمة أعقبها خسائر عنيفة خالل ساعات

ل وربما ما حدث خالل األيام الماضية في سوق العمالت الرقمية يشير إلى أن ال تعامل فيها تحو 

من المضاربة والمغامرة إلى مقامرة غير محسوبة، حيث قفزت القيمة اإلجمالية للسوق من مستوى 

مليار دوالر خالل ساعات، ثم عادت لتهوي مرة أخرى إلى  379مليار دوالر إلى مستوى  199

 مليار دوالر. 331مليار دوالر، لتستقر في الوقت الحالي عند مستوى  237مستوى 

وقبل أيام، أعلنت هيئة رقابية عالمية أن الشركات المرتبطة بالعمالت اإللكترونية سيُجرى 

إخضاعها لقواعد بهدف منع إساءة استخدام عمالت رقمية، مثل بتكوين، لغسل أموال، وذلك في أول 

 محاولة تنظيمية على مستوى العالم لتقييد قطاع يتنامى سريعا.

عاما لمكافحة غسل األموال، من الدول  30ي "فاتف"، التي أنشئت قبل وطلبت قوة مهام العمل المال

 تشديد اإلشراف على بورصات العمالت الرقمية لمنع استخدام تلك العمالت لغسل أموال.

ويعكس هذا التحرك من "فاتف"، التي تضم دوالً مثل الواليات المتحدة والصين وهيئات مثل 

بين الوكاالت الدولية إلنفاذ القانون من أن العمالت الرقمية يُجرى المفوضية األوروبية، قلقا متزايدا 

 استخدامها لغسل أموال من متحصالت الجريمة.

وذكرت "فاتف" أن الدول سيُجرى إجبارها على تسجيل واإلشراف على الشركات المرتبطة 

فحوص  يهم إجراءبالعمالت الرقمية، مثل البورصات والقائمين على حراسة األصول، الذين سيتعين عل

لة بشأن العمالء واإلبالغ عن الصفقات المشبوهة.  مفص 

 بنك إنجلترا يحذر من عملة "فيسبوك"
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كما أصدر بنك إنجلترا نتائج مراجعة مستقلة لمستقبل قطاع التمويل، تزامناً مع إعالن "فيسبوك" 

خاص بها، وهو األمر  شريكاً تجارياً خطة إلصدار عملة رقمية عالمية "ليبرا"، مع نظام دفع 27و

 الذي يستدعي حذر المنظمين.

ووفقاً لتقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإن ثورة المعلومات التي يقودها الذكاء االصطناعي 

اآلن، ستحدث طفرة في أعمال التمويل، نظراً لما تحمله من فرص ضخمة متمثلة في إجراء عمليات 

 مالية وإدارة مخاطر أفضل. الدفع بشكل أسرع وأرخص، وتقديم خدمات

وذكر التقرير أن هناك تراجعاً كبيراً في االعتماد على النقد، مقابل نمو ضخم في حجم المدفوعات 

الرقمية، ففي الصين، على سبيل المثال، تقود خدمات "آنت فاينانشيال" ثورة ضخمة في مجال الدفع، 

لمح التقرير إلى أن شركة "فيسبوك" ربما وأ وتزامناً مع ذلك تحاول "فيسبوك" خلق منافس عالمي.

تبحث من خالل عملتها الرقمية عن النفوذ، بخاصة وأن قطاع التمويل أحد جوانب البنية التحتية 

الحيوية، ومن المرجح أن تؤدي زعزعة االستقرار المالي إلى أزمة اقتصادية حادة، وقد أثبتت 

تها على خلق مثل هذه األحداث، لذا من الضروري االبتكارات غير المفهومة في كثير من األحيان قدر

 فهم آثار االبتكارات الكبيرة مثل "ليبرا".

 التعامل بسياسة العقل المفتوح وليس الباب المفتوح

وقال محافط بنك إنجلترا، مارك كارني، إن المصرف المركزي للبالد يتعامل مع "ليبرا" بعقل 

نطلق هذه التصريحات ينبغي على "كارني" وغيره أن مفتوح، وليس بسياسة الباب المفتوح، ومن م

 يطرحوا تساؤالً مهماً، وهو: هل يمكن الوثوق بمثل هذا االبتكار الحس اس للغاية؟

وبي ن التقرير أن شركة "فيسبوك" لم تكن على مستوى المسؤولية المرجو منها وأث رت على 

تعلق بأنظمة الدفع، لكنها قررت أن يكون لها الديمقراطية، ومن الواضح أنه ال يمكن الوثوق بها فيما ي

 صوت واحد في جمعية "ليبرا"، التي ستتمتع بنظام إدارة مستقل في جنيف.

عضو قبيل طرح العملة في عام  100وتهدف الجمعية التي ستشرف على المشروع إلى ضم 

فوذاً ال يعطيها ن ، لكن يبدو أن "فيسبوك" ستهيمن على حق التطوير التقني لـ"ليبرا"، وهو ما2020

 حدود له.

 انتشار استخدام العمالت الرقمية يستدعي التدقيق

وذكرت "فاينانشيال تايمز" أن رئيس مجلس االستقرار المالي، راندال كوارلز، كان محقاً عندما 

أخبر قادة دول مجموعة العشرين أن االستخدام الواسع النطاق ألنواع جديدة من العمالت الرقمية 

 ية مدفوعات التجزئة يستدعي التدقيق المكثف من السلطات وإخضاعها لمعايير عالية.بغرض تسو
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لكن بِغض  النظر عن الشكوك حول الرعاة، فإنه يجب تقييم أي نظام دفع عالمي جديد وفقاً لقدرته 

هيله سعلى االستقرار من الناحية التقنية واألثر النقدي والمالي )تحديداً في البلدان النامية(، ومدى ت

معامالت المحتالين والمجرمين واإلرهابيين، كما ستكون هناك أسئلة جوهرية حول تركز السلطة 

 الخاصة به.

وستكون القيمة مدعومة بالكامل باحتياطي من األصول الحقيقية، حيث سيتم االحتفاظ بسلة من 

حها لة "ليبرا" يتم طرالودائع المصرفية واألوراق المالية قصيرة األجل في االحتياطي مقابل كل عم

 للتداول لتعزيز الثقة في النظام الجديد.

وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه القيمة ستكون عرضة لتقلبات أسعار العمالت والصدمات المالية، 

بما في ذلك ضوابط سوق الصرف، وهو ما قد يشكل إزعاجاً للمستخدمين، وسيتعين على المنظمين 

 لمرتبطة بالنظام الخاص بها.تقييم حاالت عدم االستقرار ا

التقرير ذكر أن األمر األكثر أهمية هو ضرورة تحلي النظام بالقوة والمقاومة لالختراقات وحماية 

الخصوصية الشخصية، وأن يكون شفافاً بما فيه الكفاية للمنظمين والسلطات القضائية وغيرها من 

 الجهات ذات النفوذ القانوني.

 ت الرقمية المشفرةالبنوك تتصدر ضحايا العمال

وأشار التقرير إلى أن البنوك والسوق الرسمية للصرف هي الضحية الرئيسة لهذه السوق الجديدة، 

بخاصة وأن القضية الحاسمة المتعلقة بعملة "ليبرا" تتمثل في كيفية تفاعلها مع البنوك التقليدية، فقد 

وعات، لكن في المقابل ستحتفظ جمعية تحرمهم الوصول إلى قاعدة كبيرة من العمالء في جانب المدف

كما أن نظام مثل "ليبرا" قد يعطل أنظمة الدفع التقليدية التي  "ليبرا" بودائع ضخمة في المصارف.

تنظمها البنوك، وقد تفقد المصارف ميزتها التاريخية كمقرضين مطلعين على قدر هائل من بيانات 

 اً بفضل معرفته الواسعة بالعمالء.العمالء، حيث سيصبح نظام "فيسبوك" مقرضاً كبير

وبحسب التقرير، فإن أسوأ سيناريو يتمثل في أن هذا العالم سوف يصبح بنكاً رئيساً واحداً تهيمن 

عليه "فيسبوك"، ما يثير مخاطر عدم االستقرار النقدي والمالي، وترك ز القوة االقتصادية والسياسية 

عدم تمكن الحكومات والدول من السيطرة والقيام لدى طرف واحد، مع االفتقار إلى الخصوصية و

 بعمليات رقابية على هذه األموال واالستثمارات الضخمة التي يستقطبها سوق العمالت الرقمية.

https://www.independentarabia.com/node/38411/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1- 

https://www.independentarabia.com/node/38411/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/38411/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/38411/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/38411/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية:  -ثانياً 

6 - Posłowie wyrwali kły ustawie frankowej. Usunięto kluczowy zapis 

Maciej Rudke  03.07.2019 

Nieoczekiwanie Sejm zajmie się dziś w nocy prezydencką ustawą frankową. Jednak 

usunięto z niej kluczowy zapis mający zmuszać banki do przewalutowania tych hipotek. 

Wczoraj w harmonogramie obrad Sejmu znalazł się punkt dotyczący ustawy 

frankowej. To wielkie zaskoczenie, bo jeszcze wiosną prace nad nią wygasły równie nagle 

jak zostały wznowione na początku roku. Ujawniony wczoraj powrót do prezydenckiego 

projektu, przedstawionego jeszcze w sierpniu 2017 r., oznaczał, że frankowicze mogli 

znowu liczyć korzystniejsze warunki przewalutowania, a nad banki wróciło widmo nawet 

ponad 2 mld zł kosztów rocznie. 

Jednak nadzieje frankowiczów te i obawy banków mogą być przedwczesne, bowiem z 

projektu ma zostać wykreślony kluczowy zapis powołujący fundusz konwersji, na który 

mają składać się banki mające hipoteki frankowe i z którego miałoby być finansowane ich 

przewalutowanie. 

- Zgłosiłem zamiar i rozważamy w klubie poselskim zaproponowanie takiej poprawki. 

Dzięki temu moglibyśmy ustawę wprowadzić, bo pamiętajmy, że fundusz konwersji 

wzbudził spore kontrowersje i byłoby niedobrze, gdyby przez to nie udałoby się 

wprowadzić zapisów bardzo ułatwiających korzystanie z funduszu wsparcia 

https://www.rp.pl/autor/246/maciej-rudke
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kredytobiorców - mówi nam Tadeusz Cymański z PiS, przewodniczący sejmowej 

podkomisji ds. kredytów frankowych. 

Przy maksymalnej stawce w pierwszym pełnym roku fundusz konwersji kosztowałby 

sektor do 2,5 mld zł. Mechanizm ten wzbudzał kontrowersje nie tylko dlatego, że zakłada 

wyłączenie ze składek banków w programach naprawczych (a jednym z nich, obok małego 

BOŚ, jest Getin Noble, który był jednym z najbardziej agresywnych sprzedawców hipotek 

frankowych). Sprzeciw budził też zapis o możliwym wykorzystaniu składek banków 

nieprzewalutowujących kredytów przez te banki, które to robią. Pojawiały się zarzuty o 

pomocy publicznej, zagraniczne banki groziły arbitrażem. 

Sejm zajmie się projektem o godz. 22:30. Jutro podczas posiedzenia Sejmu mają być 

zadawane pytania przez posłów i dyskutowane będą poprawki. 

Pozostać ma za to zapis łagodzący warunki korzystania z funduszu wsparcia 

kredytobiorców, który został utworzony już cztery lata temu i ma wartość ok. 600 mln zł. 

Jednak ze względu na zbyt rygorystyczne warunki, ale również dobrą sytuację gospodarczą 

i na rynku pracy, umożliwiającą kredytobiorcom obsługę kredytów, mało kto z niego 

korzystał. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: rp.pl 
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7 - Ustawa frankowa wraca do komisji sejmowej. Posłowie PiS zgłosili trzy poprawki 

Maciej Rudke  04.07.2019 

W środę w nocy posłowie PiS zgłosili trzy poprawki do ustawy frankowej, 

najważniejsza z nich zakłada usunięcie funduszu konwersji mającego zmusić banki do 

przewalutowań hipotek. 

Po dyskusji podczas drugiego czytania prezydenckiej ustawy frankowej marszałek 

Sejmu skierował ponownie projekt do Komisji Finansów Publicznych w celu 

przedstawienia sprawozdania. Posiedzenie odbędzie się w czwartek po południu. 

Potwierdziły się w ten sposób nasze informacje, że usunięty zostanie zapis powołujący 

fundusz konwersji, na który składać się miały banki mające hipoteki walutowe i z którego 

miały być finansowanie przewalutowania tych hipotek. Obecnie jest 466 tys. umów 

mieszkaniowych kredytów frankowych wartych 100 mld zł, spłaca je 812 tys. Polaków 
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(głównie małżeństw). Oznacza to, że na razie nie mogą liczyć na mechanizm, który zmusi 

banki do oferowania im korzystniejszych warunków przewalutowania niż obecny kurs 

rynkowy. 

Pozostawiono zapisy dotyczące drugiego ważnego funduszu - wsparcia 

kredytobiorców, – który powstał cztery lata temu i dzięki składkom banków ma prawie 

600 mln zł. Mało, kto z niego korzystał, dlatego zdecydowano poluzować kryteria dostępu 

i zwiększyć zakres pomocy. 

- Ta ustawa i jej najważniejszy walor polega na tym, że jest kierowana do małżeństw, 

najczęściej młodych, będących w bardzo trudnej sytuacji finansowej – mówił w sejmie 

Tadeusz Cymański, poseł sprawozdawca (PiS). Podkreślał, że dzięki rozszerzeniu zakresu 

pomocy klienci będą otrzymywać maksymalnie nie 1,5 tys. zł przez 18 miesięcy, ale 2 tys. 

zł przez 36 miesięcy. To łącznie nie 27 tys. zł, a 72 tys. zł. Pomoc w ramach funduszu 

wsparcia kierowana jest do klientów złotowych i walutowych. 

- To pomoc zwrotna, ale bez odsetek przez trzy lata klienci będą mogli z niej korzystać. 

Następnie są dwa lata karencji, później następuje okres spłaty wydłużony z 8 na 12 lat. 

Jeśli 100 rat będzie spłaconych, 44 raty zostaną umorzone. To duża pomoc. Biorąc 

wszystko pod uwagę, w tym inflację, realna splata to 25-35 proc. tej pomocy – mówił 

Cymański. Ustawa też przewiduje pomoc w sytuacji, gdy klient musi sprzedać mieszkanie, 

ale kwota uzyskana z jego spłaty nie pokrywa kredytu. 

- Nie rozumiem głosów krytyków twierdzących, że taka pomoc to jest nic. Przede 

wszystkim kieruje pomoc do osób w trudnym położeniu. Nasz klub ją poprze, będzie 

pracował nad jej poprawą, być może nawet nadal będziemy starać się poprawić kryteria 

umożliwiające skorzystanie z pomocy – zapowiedział Cymański. Przyjęta wcześniej 

poprawka zakłada też m.in. dwukrotne podniesienie minimum dochodowego 

umożliwiającego wniosek o wsparcie. Byłaby to sytuacja, gdy koszty kredytów 

przekraczają 50 proc. dochodów (dotąd było 60 proc.). 

Prezydencki minister Paweł Mucha również nie zgodził się z opiniami posłów 

opozycji, że ustawa nic nie daje pomocy frankowiczom. - Nie można pomocy oferowanej 

przez fundusz wsparcia kredytobiorców nazywać żadną. Ta ustawa nie jest skierowana do 

ludzi bardzo zamożnych, ale dla tych, którzy pomocy rzeczywiście potrzebują - 

argumentował. Odniósł się do odstąpienia od utworzenia funduszu konwersji. - Nikt nie 
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mówi i nigdzie nie ma przepisu prawnego, który zaprzeczałby możliwości bankom 

proponowania dobrowolnej konwersji. Banki mogą składać klientom propozycje 

przewalutowania. Podkreślam, że żadnej nie ma zgody na klauzule abuzywne - tam gdzie 

dochodziło do naruszenia prawa, tam jest możliwość ingerencji sądu – mówił Mucha. 

Wskazał, że być może wykreślenie funduszu konwersji jest uzasadnione biorąc pod uwagę 

oczekiwane rozstrzygnięcie TSUE, które prawdopodobnie będzie prokonsumenckie i 

może mieć pozytywny wpływ na sprawy frankowiczów w sądach. 
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8 - Sejm przyjął ustawę frankową z kontrowersyjnymi zmianami 

Maciej Rudke 04.07.2019 

Ustawa frankowa, której projekt złożył prezydent została uchwalona przez sejm. 

Oznacza to, że została znowelizowana ustawa o wsparciu kredytobiorców w trudnej 

sytuacji z 2015 roku. Podczas głosowania 240 posłów było za, 169 przecie, a 5 się 

wstrzymało. 

Dzięki nowelizacji zostaną uelastycznione zasady udzielania pomocy z Funduszu 

Wspierającego kredytobiorcom, którzy mają ciężką sytuację. Zakres pomocy został 

rozszerzony względem ustawy z 2015 r. 

Jeszcze przed głosowaniem sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła 

przedstawione przez posłów PiS poprawki do ustawy frankowej. 

Łącznie siedem poprawek zgłosili posłowie do prezydenckiego projektu ustawy 

frankowej. De facto trzy, ale ze względów technicznych rozpisano je na siedem punktów. 

Najważniejsza, – o czym pisaliśmy już wczoraj – dotyczy usunięcia zapisu 

powołującego tzw. fundusz konwersji. Składać się na niego miały banki mające hipoteki 

walutowe i miały być z niego finansowane ich przewalutowania. Obecnie jest 466 tys. 

umów mieszkaniowych kredytów frankowych wartych 100 mld zł, spłaca je 812 tys. 

Polaków (głównie małżeństw). Oznacza to, że na razie nie mogą oni liczyć na mechanizm, 

który zmusi banki do oferowania im korzystniejszych warunków przewalutowania niż 

obecny kurs rynkowy. Z kolei dla banków to dobra informacja, bo przy maksymalnej 
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stawce fundusz konwersji mógłby kosztować je w pierwszym pełnym roku nawet 2,5 mld 

zł. 

Przedstawiciele opozycji podczas czwartkowego posiedzenia KFP domagali się 

odpowiedzi, dlaczego nagle posłowie PiS wycofali się z funduszu konwersji, który 

stanowił podstawę ustawy w zakresie przewalutowań hipotek. – Zdajemy sobie sprawę, że 

ustawa ta nie rozwiązuje głównego problemu w tym obszarze. Nie udało się nikomu: 

członkom komisji, frankowiczom, urzędnikom Kancelarii Prezydenta ani bankom, 

wypracować odpowiedniego rozwiązania oraz określić kryteriów i warunków konwersji – 

mówił Tadeusz Cymański, szef podkomisji sejmowej ds. ustawy frankowej. 

Prezydencki minister Paweł Mucha zaznaczył, że nigdzie nie ma przepisu, który 

zabraniałby bankom proponowania dobrowolnej konwersji. – Nie ma zgody na klauzule 

abuzywne. Tam, gdzie dochodziło do naruszenia prawa, jest możliwość ingerencji sądu – 

zaznaczył i wskazał, że być może wykreślenie funduszu konwersji jest uzasadnione, biorąc 

pod uwagę oczekiwane rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości UE, które 

prawdopodobnie będzie prokonsumenckie i może mieć pozytywny wpływ na sprawy 

frankowiczów w sądach. 

Pozostawiono zapisy projektu dotyczące drugiego ważnego funduszu – wsparcia 

kredytobiorców (zarówno złotowych, jak i walutowych), – który powstał cztery lata temu 

i dzięki składkom banków ma około 600 mln zł. Mało, kto z niego korzystał: do tej pory 

podpisano jedynie 920 umów o wartości 20,3 mln zł – wynika z najnowszych danych 

Banku Gospodarstwa Krajowego, który zarządza tym funduszem. Dlatego zdecydowano 

poluzować kryteria dostępu i zwiększyć zakres pomocy. – Ta ustawa, jej najważniejszy 

walor, polega na tym, że jest kierowana do małżeństw będących w bardzo trudnej sytuacji 

finansowej – przekonuje Cymański. Podkreśla, że dzięki rozszerzeniu zakresu pomocy 

klienci będą otrzymywać maksymalnie nie 1,5 tys. zł przez 18 miesięcy, ale 2 tys. zł przez 

36 miesięcy. To łącznie nie 27 tys. zł, lecz 72 tys. zł. Pomoc w ramach funduszu wsparcia 

kierowana jest do klientów złotowych i walutowych. To pomoc zwrotna, ale bez odsetek, 

i przez trzy lata klienci będą mogli z niej korzystać. Po dwóch latach karencji następuje 

okres spłaty wydłużony z 8 do 12 lat. Jeśli 100 rat będzie spłaconych, 44 zostaną umorzone. 

– To duża pomoc. Biorąc wszystko pod uwagę, w tym inflację, realna spłata to 25–35 proc. 

pomocy – przekonuje Cymański. Nowelizacja zakłada też m.in. dwukrotne podniesienie 
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minimum dochodowego umożliwiającego wsparcie oraz przewiduje pomoc, gdy klient 

musi sprzedać mieszkanie, ale kwota uzyskana z jego spłaty nie pokrywa kredytu. 

Niewykluczone jest dalsze złagodzenie kryteriów w toku prac nad projektem. 
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 االقتصادات العربية: -ثالثاً 

 والرواتبالفلسطينيون يلجأون إلى بيع مدخراتهم من الذهب بعد أزمة المقاصة  - 9

 أطنان من "المعدن النفيس" تُباع في فلسطين سنوياً  10

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

  (لبيع الذهب )مواقع التواصلفلسطينيون في محل 

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

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

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

ن محمد إلى إنقاذ نفسه ع رفضها تسل م أموال المقاصة بسبب اقتطاع إسرائيل جزءاً كبيراً منها. لجوء

في المئة من الفلسطينيين مدخراتهم من  95طريق بيع الذهب لم يكن أمراً سهالً، فمثله يبيع حوالى 

القتصادي السيء ولو مؤقتاً. وشك لت ضخامة أعداد الراغبين بالبيع، الصيغة، محاولين إنعاش وضعهم ا

ار الذهب.  حالة عجز في السيولة لدى تج 

 تسأالن عن أسعار الذهب )مواقع التواصل(

وتُعد  أشهر مايو )أيار(، ويونيو )حزيران(، ويوليو )تموز( موسماً مهماً للتجار : كساد في الموسم

ب، بسبب المناسبات، ففي تلك الفترة ترتفع معدالت الزواج في فلسطين، يشتري خالله المواطنون الذه
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وتصدر نتائج االختبارات المدرسية، وكذلك مواسم األعياد. لكن هذا العام انقلبت اآلية فأصبحت الموسم 

 لشراء التجار الذهب من المواطنين، وفقاً لما قاله صائغ الذهب، رامي عي اد.

ة الراغبين في بيع المصاغ الذهبية شك ل عجزاً كبيراً في السيولة، وأوضح عي اد أن تزايد نسب

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

 يملكون مبالغ كافية لشراء كميات كبيرة من الذهب.

ار الذهب، قد يجبرهم ع لى عدم الموافقة على شراء المزيد وجود عجٍز في السيولة النقدية لدى تج 

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

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

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

وكادخارٍ لألي ام الصعبة وليس للزينة، وهي عادة متوارثة بين األجيال. ويدخل الذهب في التعاليم الدينية 

 اإلسالمية ضمن المواريث، وهذا األمر مختلف تماماً في إسرائيل حيث يُعد الذهب معياراً للزينة.

 وهرات في الضفة )مواقع التواصل(يتحدثون إلى الصائغ في أحد محالت المج

ورأت وزارة االقتصاد الفلسطينية أن كميات الذهب الواردة إلى مديرية : أطنان ذهب سنوياً  10 

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

ل الشهر الماضي تُعد األعلى، ولم يشهد لها مثيل منذ ذاته من العام المنصرم، وأن  كمية المبيعات خال

، وهي تغطي الحاجات السنوية للسوق المحلية من الذهب. وبحسب المدير العام لمديرية 2009عام 

أطنان من الذهب  10المعادن الثمينة في وزارة االقتصاد الفلسطينية يعقوب شاهين، فإن ه يتم  تداول نحو 

سطينية، سواء عبر االستيراد أو البيع والشراء، وفي شهر يونيو من كل  عام، سنوياً في األسواق الفل

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

ل من العام الحالي، دمغت وزارة االقتصاد  كيلوغرام من الذهب،  400كيلوغراماً. وخالل النصف األو 

كيلوغرام عن السنوات الماضية. وأشار شاهين إلى أن تجارة الذهب أصبحت شبه متوقفة،  200رق بفا

والسيولة النقدية باتت معدومة بيد التجار، وأصبحت كمية العرض كبيرة، في حين ال يمكن للفلسطيني 

 أن يصدر الذهب.

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

مليون دوالر من  28وبالتدقيق في تلك الفترة الزمنية، فإن ها تتزامن مع بدء اقتطاع إسرائيل لحوالى 

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

في  95ريس االقتصادية بين الطرفين. وأشار شاهين إلى أن إليها، عبر الحدود الدولية، وفقاً التفاقية با
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المئة من عمليات بيع الذهب أجريت بعد بدء األزمة المالية للسلطة الفلسطينية التي انعكست على قيمة 

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

 اطنون كثر إلى بيع المصاغ الذهبية.، حين لجأ مو2013عام 

 "غزة األسوأ"

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

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

ة أكبر من الكميات التي يُعاد تصنيعها،  ل عملية بيع المصاغ الذهبية في القطاع نسبفي غز  ة بينما تسج 

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

ة  ار ببيع الذهب من غز  السلطة الفلسطينية و"حماس" على حٍد وسواء. وتسمح إسرائيل لنحو سبعة تج 

ة إلى الضفة إلى الضفة. وعلمت "اندبندن ت عربية" أنه خالل يونيو )حزيران( الماضي، صد رت غز 

كيلوغراماً، وهي الكمية األقل منذ سنوات. وعل ق شاهين على ذلك بأن ه خالل األشهر المقبلة  111

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

 زمات اقتصادية جديدة.يدخلها في أ

يعمل على ربط االقتصاد الفلسطيني بإسرائيل، ويحدد طبيعة  1994وبما أن  برتوكول باريس 

العالقة التجارية بين الطرفين، فإن  اتفاقية باريس حد دت الذهب الخام سلعةً وليس نقداً، في حين أن ه في 

قراراً يصن ف الذهب الخام  1999فلسطينية عام الدول العربية المجاورة يُعتبر نقداً. وأصدرت السلطة ال

على أن ه نقد وهذا يعني أن التحصيل الضريبي يقع على التصنيع فقط ويُقدر بحوالى خمسة دوالرات 

 لكل  غرام ذهب، ويأتي ذلك محاولةً للتخفيف عن التجار وتشجيع االستثمار.

https://www.independentarabia.com/node/39186/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%

84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-

%D9%8A%D9%84%D8%AC%D8%A3%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-

%D9%85%D8%AF%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8 

 

 كيف استقبل الشارع المصري قرار تحريك أسعار الوقود؟ - 10

 الحكومة: حققنا وفراً... ومحللون: انتظروا موجة تضخمية... والمواطنون يطالبون بتكثيف الرقابة

  2019يوليو  7األحد    صحافي محمود عبده

https://www.independentarabia.com/node/39186/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AC%D8%A3%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://www.independentarabia.com/node/39186/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AC%D8%A3%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://www.independentarabia.com/node/39186/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AC%D8%A3%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://www.independentarabia.com/node/39186/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AC%D8%A3%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://www.independentarabia.com/node/39186/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AC%D8%A3%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://www.independentarabia.com/node/39186/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AC%D8%A3%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://www.independentarabia.com/node/39186/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AC%D8%A3%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/19051
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/19051
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كت مصر أسعار الوقود تنفيذاً لبرنامج اإلصالح االقتصادي الذي بدأته منذ ثالث سنوات )حسام  حرَّ

 (علي. إندبندنت عربية

قرار الحكومة المصرية تحريك أسعار الوقود في إطار  تباينت ردود األفعال رسمياً وشعبياً عقب

خطتها لترشيد منظومة الدعم، تنفيذاً لبرنامج اإلصالح االقتصادي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، 

 الذي بدأته مصر منذ ثالث سنوات.

 دواٌء مر

د مٌر ال ب على المستوى الرسمي، اتفقت ردود األفعال الحكومية على "أن تحريك األسعار دواءٌ 

منه"، مؤكدة "تكثيفها الرقابة على األسواق بإجراءات كفيلة للتصدي إلى جشع التجار ضد المواطنين 

 استغالالً للزيادات الجديدة".

وقال محمد معيط وزير المالية المصري لـ"إندبندنت عربية"، "أرقام الموازنة العامة للدولة كشفت 

الحماية االجتماعية، جاءت من قيمة الوفر الذي تحقق من  أن الزيادة في مخصصات األجور وبرامج

ترشيد دعم الوقود"، موضحاً "بند األجور وتعويضات العاملين ارتفع في العام المالي الحالي إلى نحو 

مليار دوالر أميركي(  16مليار جنيه ) 270مليار دوالر أميركي(، مقارنة بـ 17.85مليار جنيه ) 301

 ".2016-2015مليار دوالر أميركي( في العام المالي  17.8مليار جنيه ) 213، والعام المالي الماضي

مليارات دوالر  210مليار جنيه ) 3.5وأضاف، "قيمة الدعم الموجه إلى التأمين الصحي واألدوية 

-2016مليون دوالر أميركي( في العام المالي  66مليار جنيه ) 1.1أميركي(، وأيضاً ارتفع مقابل 

2017." 

، إذ بلغ اإلجمالي %8.4ابع معيط، "للمرة األولى تصل نسبة مخصصات التعليم والصحة إلى وت

مليار دوالر  10.3مليار جنيه ) 177.2مليار دوالر أميركي(، مقابل نحو  11.5مليار جنيه ) 192.1

كذلك مليون دوالر أميركي(، و 900مليار جنيه ) 15أميركي( في الموازنة السابقة، بزيادة تبلغ نحو 

مليار دوالر أميركي(، بارتفاع قدره نحو  4.1مليار جنيه ) 70زيادة االعتمادات المالية لقطاع التعليم لـ

 ".%13مليون دوالر أميركي( عن العام المالي الحالي بنسبة زيادة تتجاوز نحو  480مليارات جنيه ) 8

ثر في موازنة العام الحالي بلغ أك كشفت بيانات الموازنة العامة للدولة، أن الوفر المالي الذي تحقق

 3.1مليار جنيه ) 53مليار دوالر أميركي(، إذ انخفض دعم الوقود إلى نحو  2.1مليار جنيه ) 36من 

مليار دوالر أميركي( العام  5.3مليار جنيه ) 89دوالر أميركي( العام المالي الحالي، بعد أن كان  مليار

 المالي الماضي.

  الشريحة األخيرة



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

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

33 

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

الشريحة األخيرة من قرض صندوق النقد الدولي قال وزير المالية إن "الشريحة األخيرة  وحول

من القرض، التي تبلغ ملياري دوالر، ستدخل حسابات البنك المركزي المصري قبل منتصف يوليو 

 )تموز( الحالي".

  التسعير التلقائي

افية، أن "الحكومة من جانبه كشف طارق المال وزير البترول المصري، في تصريحات صح

 ستعمم آلية تسعير الوقود تلقائياً على جميع األنواع بداية من سبتمبر )أيلول( المقبل".

وزارة البترول أعلنت في يناير )كانون الثاني( مطلع العام الحالي تطبيق التسعير التلقائي على 

عرية كل ي بطريقة معادلة س(، وهي وسيلة لتحديد سعر بيع المنتجات البترولية بشكل تلقائ95)بنزين 

 ثالثة أشهر تتكون من أعباء التشغيل وسعر صرف الجنيه مقابل الدوالر وأسعار النفط الخام العالمية.

 التوقيت المناسب

وعلى وقع القرار أطلق االتحاد العام للغرف التجارية المصرية مبادرة لمواجهة أي زيادات مرتقبة 

تعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالوقود حمايةً للمستهلكين من في أسعار السلع والمنتجات، التي ت

الجشع والتجاوزات غير المبررة في األسعار أكثر من متوسط التكلفة المتوقع نتيجة التحريك الجديد 

 ألسعار الوقود.

وقال أحمد الوكيل رئيس االتحاد العام للغرف التجارية المصرية، "إن التوقيت الحالي هو المثالي 

تخاذ القرار"، موضحاً "المبيعات في معظم القطاعات والسلع والمنتجات تتسم بالتباطؤ الشديد حالياً، ال

 تقريباً". %70أشهر، وبنسبة  3وهو ما لم يحدث منذ 

وعن ربطه التباطؤ في المبيعات وأسعار الوقود فس ر الوكيل، "ال يوجد تاجر أو بائع أو مصنع 

ن هامش الربحية المناسب بعد تعويض التكلفة، التي تشمل النقل، عالوة يتجرأ على رفع األسعار أكثر م

على أن معظم التجار لديهم نقص في السيولة نتيجة الركود في عمليات البيع، ولذلك سيظل همه منصباً 

بعد  %10والسلع لن تزيد على  على تصريف بضاعته بأقصى سرعة، وأتوقع أن الزيادة في المنتجات

 دة للوقود".األسعار الجدي

ت إندبندن )حسام علي. ترشيد دعم الوقود حقق ارتفاعا في األجور والتأمين الصحي 

 عربية(

 الدواجن والخضراوات 
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وفي قطاع الدواجن الذي يتأثر بارتفاع الوقود بشكل مباشر، قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة 

تكلفة اإلنتاج، واألسعار لن تزيد على من إجمالي  %7إلى  3الدواجن، "المواد البترولية تشك ل من 

  في المتوسط" 10%

وأضاف "ال يوجد تأثيٌر كبيٌر في األسعار خالل فترة الصيف مقارنة بالشتاء، نتيجة زيادة استخدام 

 أسطوانات البوتاجاز من جانب المزارع في أوقات البرد".

جارية، إلى أن "المواطن وأشار حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرف الت

 لن يشعر بارتفاع في األسعار بعد تحريك أسعار المواد البترولية، فالسوق ستمتص الزيادة".

قروش )أقل من سنت أميركي( في الكيلو،  10إلى  3وأكد، "الزيادة لن تكون بأكثر من 

 بشكل كبير". وليست

 السلع الغذائية

الرئيس السابق للمجلس  ين، أكد عالء البهيوعلى الوجه المقابل حيث المنتجين والمصنع

التصديري للصناعات الغذائية، أن "أكثر السلع التي ستتأثر نتيجة تحريك أسعار الوقود العتمادها 

بشكل أساسي على الوقود في النقل هي السلع الغذائية، خصوصاً نقل المواد الغذائية المجمدة الرتفاع 

 ".%5ذلك عن غيرها"، متوقعاً نسبة زيادة "ال تقل عن استهالك الوقود للسيارات المخصصة ل

نقيب المستثمرين الصناعيين محمد جنيدي، قال "تأثير ارتفاع أسعار الوقود على تكلفة اإلنتاج لن 

، باعتباره أساس الصناعة، وأحد أهم عناصر التكلفة والنقل، وبشكل خاص في صناعات %7يقل عن 

خام والبويات والدهانات وغيرها من المنتجات التي تعتمد على األسمنت والورق والكيماويات والر

 الوقود بشكل أساسي في اإلنتاج والنقل".

وأوضح، "في ظل غالء أسعار الكهرباء والمياه والوقود واألجور والمرتبات والتأمينات 

ل تلك األعباء بمف ده، روالضرائب وغيرها من عناصر التكلفة الباهظة لن يستطيع صاحب مصنع تحم 

 وسيضطر آسفا لتحميلها على المستهلك النهائي".

  موجة تضخمية

من جانبه توق ع محمد ماهر خبير أسواق المال وبنوك االستثمار، "موجة تضخمية في أسعار السلع 

والمنتجات خالل الفترة المقبلة، تأثراً بتحريك أسعار الوقود، التي ترتبط بها بشكل مباشر وغير 

  ".%4إلى  3بة المتوقعة في زيادات أسعار السلع والخدمات والمنتجات بنحو "مباشر". وحدد النس
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في حالة تثبيت لجنة السياسة النقدية بالبنك  %5.5وقال ماهر "النسبة مرشحة للزيادة لتصل إلى 

المركزي المصري معدالت الفائدة خالل الفترة المقبلة"، مطالباً البنك المركزي بتخفيض "الفائدة 

 الموجة التضخمية المقبلة في أسعار السلع والخدمات". المتصاص

 تكثيف الرقابة

أما على المستوى الشعبي فعب رت جمعية )مواطنون ضد الغالء( عن استيائها من القرار، مؤكدة، 

 بالفعل منذ اللحظات األولى عقب في بيان صحافي، أن "التحريك سوف يفاقم أزمة الغالء، وهو ما بدأ

 الزيادة".

د العسقالني رئيس الجمعية، طالب "الحكومة بتكثيف الرقابة على األسواق، خصوصاً أن محمو

أسعار النقل الداخلي ارتفعت بالفعل خالل اليوم األول، فضالً عن )نولون( النقل الثقيل، ما ينعكس على 

 ارتفاع تكلفة السلع الغذائية والمنتجات".

اله إلى عمله بمدينة العاشر من رمضان )تقع وقال سامح محرم، أحد المواطنين، "تكلفة انتق

بمحافظة الشرقية( ستزيد نتيجة الفوضى التي يتبعها سائقو المركبات بأنواعها المختلفة استغالال 

من راتبه الضئيل  %50لألزمة"، وأضاف "ارتفاع أسعار الوقود إضافة إلى الجشع سيجعالنه يُنفق 

 على االنتقاالت والمواصالت فقط".

أحمد، ربة منزل، أضافت "بمجرد نزولي لشراء احتياجات المنزل من اللحوم والخضراوات أمينة 

  فوجئت برفع التجار التسعيرة، وقالوا لي )لن نتحمل الزيادة بمفردنا(".

لها؟"، وطالبت الحكومة بمراقبة األسواق  لون الزيادات لنا. ونحن لمن نحم  وتساءلت "هم يحم 

 الفقراء.حفاظاً على متوسطي الدخل و

  أسعار الزيادات الجديدة

يوليو )تموز( األسعار الجديدة للوقود  5يذكر أن مجلس الوزراء المصري أعلن صباح الجمعة 

جنيه  6.75سنتاً أميركياً( إلى  33جنيهات ) 5.5( من 80التي بدأ تطبيقها فعلياً ليرتفع سعر )بنزين 

 48جنيهات ) 8سنتاً أميركياً( إلى  40جنيه ) 6.75( من 92سنتاً أميركياً( للتر، وسعر )بنزين  40)

 سنتاً أميركياً( للتر.

سنتاً أميركياً( للتر،  54جنيهات ) 9سنتاً أميركياً( إلى  48جنيه ) 7.75( فارتفع من 95أما )بنزين 

ر سعسنتاً أميركياً( للتر، بينما ارتفع  40جنيه ) 6.75سنتاً أميركياً( إلى  33جنيه ) 5.5والسوالر من 

دوالر أميركي(، في حين ارتفعت األسطوانة  3.4جنيهاً لألسطوانة ) 65)البوتاجاز المنزلي( إلي 

 دوالر أميركي(. 7.8جنيهاً ) 130التجارية إلى 
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وارتفعت أسعار المازوت المستخدمة في صناعات كثيفة االستهالك للطاقة، مثل )األسمنت 

دوالراً أميركياً( للطن، مع ثبات سعر الصناعات  270جنيه ) 4500والطوب وباقي القطاعات( إلى 

 الغذائية والكهربائية.

https://www.independentarabia.com/node/38996/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%83%D9%

8A%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-

%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%83-

%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%9F 

 

 جنيه شهرياً  7000و 2000حكومة مصر تحدد الحد األدنى لألجور.. بين  - 11

 —(CNN)دبي، اإلمارات العربية المتحدة  2019 يوليو / تموز 10 األربعاء، 

أعلنت الحكومة المصرية، الثالثاء، عن تحديد الحد األدنى لألجور للعاملين في أجهزة الدولة 

 .اعتباراً من األول من يوليو/ تموز الجاريوالهيئات العامة االقتصادية، 

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وفقاً لما نقله التلفزيون المصري 

الرسمي عن وكالة أنباء الشرق األوسط أنه وفي المادة األولى "أن يكون الحد األدنى إلجمالي األجر، 

يوليو الجاري عند شغله للدرجة الوظيفية، بحيث يكون الذي يستحق للموظف أو العامل بدءاً من أول 

آالف، ودرجة المدير العام  5آالف جنيه شهرياً، الدرجة العالية  7الحد األدنى ألجور الدرجة الممتازة 

جنيه، الثالثة  3000جنيه، الثانية  3500آالف، أما فيما يتعلق بالدرجة األولى، فيكون الحد األدنى لها  4

 ."جنيه 2000، والسادسة 2200، الخامسة 2400ة ، الرابع2600

ونص القرار على أن "يزاد الحد األدنى الشهري المنصوص عليه في الفقرة األولى من هذه المادة، 

سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات  3بعد قضاء مدة 

 .تقرير التلفزيون قلهجنيه"، وفقا لما ن 100الدرجة بمبلغ 

ووفقاً للمادة الثانية يتم "احتساب الحد األدنى ألجر الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة 

المدنية، على أساس متوسط إجمالي األجر، الذي يستحق شهرياً، شامالً األجر الوظيفي واألجر المكمل، 

العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة  واألعباء التأمينية، فيما يتم احتساب الحد األدنى ألجر

المدنية، على أساس متوسط إجمالي األجر، الذي يستحق شهرياً، شامالً األجر األساسي، وكل ما يستحق 

بخالف األجر األساسي واألعباء التأمينية. كما تضمن القرار صرف حافز تكميلي للموظف أو العامل، 

 ."ذي يتم الحصول عليه وبين الحد األدنى المقرر لهيمثل الفرق بين إجمالي األجر ال

https://www.independentarabia.com/node/38996/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/38996/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/38996/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/38996/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/38996/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%9F
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https://arabic.cnn.com/business/article/2019/07/10/egypt-minimum-wage 

 

 "زيادة بمليون جنيه يوميا لتشغيل "قطارات مصر - 12

 صورة أرشيفية لقطار في مصر 

أبوظبيقال رئيس هيئة السكة الحديد في مصر، أشرف رسالن، إن رفع سعر السوالر  -وكاالت 

خالل الزيادات األخيرة في أسعار الوقود رفع تكاليف التشغيل اليومية للقطارات، بقيمة تصل إلى نحو 

 .(ألف دوالر أميركي 60مليون جنيه )نحو 

ن الهيئة "ستتحمل هذه الزيادة في التكاليف لتشغيل القطارات نيابة عن وأشار رسالن، إلى أ

 .الركاب"، وفق ما ذكر موقع "اليوم السابع" المصري

كما أكد رئيس هيئة السكة الحديد، أنه لن يتم تغيير أسعار تذاكر القطارات بعد الزيادات األخيرة 

 .في أسعار الوقود

 30بالمئة و 16في البالد بنسب تتراوح بين  رفع أسعار الوقود قد أعلنت، الجمعة، مصر وكانت

 .بالمئة في بعض المنتجات، في إطار خطة تحرير سعر الوقود

جنيهات  8أوكتين إلى  92 البنزين في بيان إنه تقرر رفع سعر وزارة البترول المصرية وقالت

جنيه من  6.75أوكتين األقل جودة إلى  80بالمئة، والبنزين  18.5جنيه، بزيادة نحو  6.75للتر من 

 .بالمئة 22.7جنيه، بزيادة  5.50

 16.1جنيه، بارتفاع  7.75جنيهات للتر من  9زاد إلى  95وذكرت الوزارة أن سعر البنزين 

 .بالمئة 22.7جنيه، بزيادة حوالي  5.50جنيه للتر من  6.75إلى  السوالربالمئة، وارتفع

https://www.skynewsarabia.com/business/1265532-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-

%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-

%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-

%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1 

 

 

 

 

 

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/07/10/egypt-minimum-wage
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%B5%D8%B1&contentId=1265532
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%B5%D8%B1&contentId=1265532
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B1%D9%81%D8%B9+%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF&contentId=1265532
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B1%D9%81%D8%B9+%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF&contentId=1265532
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9&contentId=1265532
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9&contentId=1265532
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86&contentId=1265532
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86&contentId=1265532
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1&contentId=1265532
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1&contentId=1265532
https://www.skynewsarabia.com/business/1265532-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.skynewsarabia.com/business/1265532-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.skynewsarabia.com/business/1265532-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.skynewsarabia.com/business/1265532-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 االقتصاد السوري: -رابعاً 

حقائق الدعم وتساؤالت عن المواطن المدعوم..فساد ونزيف موارد يستوجب اإلسعاف  - 13

 !!السريع ؟؟

 2019حزيران  10 :الخبير السوري –ناظم عيد   

لت إلى نقمةنعمة ” البد  من حل  جراحي وسريع لمشكلة قوامها  ..و إن كانت الجراحة ليست ” تحو 

ع الدواء المر    .قراراً ذي شعبي ة عموماً، إال  أن مقتضيات الضرورة تبيح تجر 

ل إلى جزء من تراث هذا البلد..وما زلنا نسردها  في يومياتنا بقديمها وجديدها..حكاية كادت أن تتحو 

و تفاصيلها تدور حول ” الدعم“..حكاية اسمها تصمنا بقل ة التدبير” تهمة” بنشوة رغم أنها باتت 

 ..”المواطن المدعوم“

دعم تربية وتعليم عالي، ثم دعم محروقات ومشتقات نفطية، ودعم كهرباء وماء، و دعم القطاع 

ي..ودعم الخبز، إضافة إلى التسعير اإلداري لبعض السلع األساسي ة..السلسلة طويلة وطويلة  الصح 

معلقاً بات يحتاج إلى جرأة في استجماع خاصي ة التصالح مع الذات لإلجابة علية  ..لكن في نهايتها سؤال

، وهل يصل الدعم إلى مستحقيه، ثم هل أمسى الدعم بشكله  وهو: من هو المدعوم، ومن هو المستحق 

 الراهن خياراً إستراتيجياً حقاً؟؟
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عاً إلى ذهن أي من ا، ال بد  من التوض يح أوالً أن إجمالي التكلفة الكلي ة قبل أن يقفز أي جواب متسر 

تريليون ليرة سوري ة في العام، أي  2تصل إلى حوالي ” فاتورة الدعم في سورية“للدعم، أو ما نسميه 

 !!الحالي ؟؟ 2019بالمائة من كتلة الموازنة العامة للدولة في العام  50 أكثر من 

ة المفترضة التي يتلق اها المواطن الرقم كبير ..بل هائل وال شك أنه ال يتناسب مطلقاً مع  الحص 

المدعوم بتاتاً..فالفرضية التي يرسيها الرقم اإلجمالي للدعم المجتمعي عموماً الذي تقدمه الدولة، أن 

ة كل مواطن تصل إلى حوالي  أشخاص  5مليون ليرة في العام، وهذا يعني أن أسرة مؤل فة من  2حص 

ماليين ليرة سورية في العام،  10كل ف الخزينة العامة حوالي ت” متوسط عدد أفراد األسرة السورية” 

فهل أحس  المواطن بهذا الرقم ” خبز ونفط وكهرباء وماء وتعليم وطبابةالخ” من خالل سل ة دعم قوامها 

 فعالً ؟؟

ل الذي تح” ميكانيك الدعم” دون أن نجيب أو ننتظر إجابة..نرى أن ثمة مشكلة عويصة تعتري  و 

 .ف و استنزاف غزيرة لموجودات الخزينة، دون أن يصل بالفعل إلى مستحق يهإلى حالة نز

يم، مق” مقونن“هنا علينا أن نكون أكثر جرأة في الطرح، ألننا أمام استحقاق إصالح ومعالجة خلل 

ن  صناها تماماً لكننا نخشى مقاربتها ألن المفهوم عموماً محص  هات التي شخ  ي ة بقدس” اعترته التشو 

، باختصار بات الدعم بيئة خصبة للفساد، وخاصرة نازفة للموارد، و بؤرة لتوت ر ”المواطنمصلحة 

العالقة والثقة بين الدولة ومواطنيها، بما أن المسؤولين الحكوميين يؤكدون وقائع الدعم من وحي األرقام 

 معنوي إلى رض   فيتحول الدعم” تهمة له” التي بحوزتهم، والمواطن يتلقى مثل هذه التصريحات بهيئة 

 .نفسي ال كما أريد له عند إقراره وعندما كانت آلية تطبيقه سليمة معافاة

في دهاليز الفساد الذي بات واقعاً ال أحد يملك نفيه كظاهرة، يضيع الدعم وتضيق دائرة األشخاص 

على ألي ماد ة سيؤد ي إلى فساد وممارسات خارجة ” مدعوم وحر  ” المستفيدين منه، فوجود سعرين 

 .القانون بكل تأكيد

ة  ولعل ه من الواضح أن القطاعات المدعومة، تمر  بحالة جفاء مطلق مع المواطن صاحب حص 

ة  ة والجامعات الخاص  هون في السنوات األخيرة نحو المدارس الخاص  الدعم الحقيقي..وكثيرون يتوج 

ة   باب تتعلق بهم تارة، وتارةعن حقهم المفترض في سل ة الدعم، ألس” متنازلين” والمشافي الخاص 

أخرى تتعل ق بمستوى الخدمة..والظاهرة تتخذ شكل متوالية خروج من تحت مظل ة الد عم المفترضة، 

 .لذا البد  من حل  واستدراك سريع
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بة..كل ها تتطلب االهتداء إلى آلية محكمة توصل  في خيارات االستدراك ثمة مسارات كثيرة ومتشع 

تعيد ضخ  كتلة الدعم اإلجمالية في قنوات صحيحة ومدروسة، وعندها لن يبقى الد عم إلى مستحق يه، و

 .فقيراً في سورية ..نحن على يقين من ذلك

ن للعاطلين ع” تأمين بطالة” فسيكون باإلمكان زيادة الرواتب واألجور..وسيكون باإلمكان منح 

مكان توجيه مبالغ مدروسة إلنعاش ..وسيكون باإل” مكنة اإلغاثة” العمل، وسيكون باإلمكان تعزيز أداء 

 .المناطق األكثر فقراً 

وسوف نتمكن من استثمار كتلة الدعم في تحقيق عائد اقتصادي أو تنموي من خالل زيادة كتلة 

المستفيدين وتوزيع األموال في المطارح الصحيحة..واألهم أننا نقضي على مسألتين خطيرتين األولى 

ل ة على الكتلة األكبر من الدعم، والثانية الهدر وتجربة المشتقات النفطية الفساد في محاوالت استحواذ الق

 .خير مثال..والعامل األهم هو إيصال الدعم إلى مستحق يه ..ومن يستحقون هم ُكثر بيننا

 .من إشكالية أن من يستهلك أكثر يكون مدعوماً أكثر، ألنه األقدر على االستهالك فالبد  أن ننتهي

http://syrianexpert.net/?p=40209 

 

مليار ليرة ودائع الزبائن  1054.6تبحث عن مكان للتوظيف.. ” أطنان األموال السورية“  - 14

 ..مصرفاً خاصاً  13في 

 :الخبير السوري  

وتوظيف هذه األموال..فالسيولة في سورية تخمة أموال وليس فجوة..إال أن المشكلة في استثمار 

ة..ومع بعض المتمولين الكبار..في مشهد غير  النقدي ة مجم عة في األروقة المصرفية العامة والخاص 

 . متوازن بل ومختل تماماً وبشكل يؤث ر سلباً على التنمية بشكل عميق

ية..وصلت مليار ليرة سور 2000ففي وقت بلغت فيه اإليداعات لدى المصارف العامة حوالي 

من إجمالي  % 30مليار ليرة..وهذا يعني أن حوالي 1054.6اإليداعات في المصارف الخاصة إلى 

د في الخزائن المصرفي ة  .اإلصدار النقدي العام مجم 

مليار ليرة  1054.6فقد بلغت القيمة اإلجمالية لودائع الزبائن )العمالء( في المصارف الخاصة 

مصرفاً  13(، من دون ودائع المصارف فيما بينها، وتضم 2018ي )سورية، في نهاية العام الماض

 .باستثناء بنك األردن لعدم نشر بياناته المالية السنوية النهائية حتى تاريخه

http://syrianexpert.net/?p=40209
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المالحظ من خالل البيانات المالية السنوية النهائية المفصح عنها مؤخراً أن إجمالي ودائع الزبائن 

نحو  2017، إذ بلغت القيمة اإلجمالي لودائع الزبائن عام %24ه حقق ارتفاعاً مهماً، تجاوزت نسبت

 .مليار ليرة سورية 849.5

 3بلغت قيمة ودائع الزبائن في المصارف اإلسالمية )” جريدة الوطن” و وفقاً لتقرير مالي نشرته 

دة من إجمالي ودائع الزبائن، محققة زيا %23.1مليار ليرة سورية، ما نسبته  243.7مصارف( نحو 

 .(2017عن العام السابق ) %36.36بنسبة 

مصارف من أصل  10في المقابل، بلغت القيمة اإلجمالية لودائع الزبائن في المصارف التقليدية )

عن العام السابق، وتشكل تلك الودائع  %20.9مليارات ليرة سورية، بزيادة نسبتها  810.86( نحو 11

 .من إجمالي الودائع 76.9%

المصارف التي أفصحت عن بياناتها النهائية لجهة قيمة ودائع الزبائن لديها، نجد أن وبترتيب 

مليار  249.5من الودائع تتجمع في بنك خاص واحد، هو بنك بيمو السعودي الفرنسي، بقيمة  23.6%

مليارات ليرة  109.6ليرة سورية، يليه المصرف الدولي للتجارة والتمويل، بقيمة دائع زبائن نحو 

من  %10.23من إجمالي الودائع، في حين يستقطب بنك سورية والمهجر  %10.4رية، نسبتها سو

 .مليارات ليرة 107.9ودائع الزبائن، قيمتها نحو 

مليار ليرة، تشكل نحو  96.8وتبلغ قيمة ودائع الزبائن لدى بنك البركة )بنك اسالمي( ما يزيد على 

من ودائع الزبائن،  %8.8ورية الدولي اإلسالمي باستقطابه من إجمالي ودائع الزبائن، يليه بنك س 9.25

مليار ليرة، نسبتها  66.3مليار ليرة، ثم يأتي بنك عودة، بقيمة ودائع زبائن نحو  92.9قيمتها تزيد على 

 .من اإلجمالي %6.3نحو 

ة بمليار ليرة، يليه بنك بيبلوس بنس 65من ودائع الزبائن بقيمة نحو  %6.17ويستقطب فرنسبنك 

من  %5.12مليار ليرة، ثم بنك الشام )إسالمي( بنسبة  54.8من ودائع الزبائن، قيمتها نحو  5.2%

 .مليار ليرة 53.96ودائع الزبائن قيمتها تزيد على 

من  %4.83مليار ليرة، تشكل ما نسبته  51وتبلغ قيمة ودائع الزبائن في البنك العربي نحو 

مليار ليرة، ثم  47.9من الودائع، بقيمة تجاوزت  %4.55قطب اإلجمالي، يليه بنك المشرق الذي است

مليار ليرة، وأخيراً بنك قطر  35.66من الودائع، قيمتها  %3.38يأتي بنك سورية والخليج بنسبة 

 .مليار ليرة 23.2، وقيمة ودائع زبائن نحو %2.2الوطني بنسبة 

ح لـ ادة في قيمة ودائع الزبائن يجب بإن هذه الزي« الوطن»الخبير المصرفي سليمان البري صر 

، إذ بلغت القيمة اإلجمالية %65ربطها بالزيادة المحققة في التسهيالت االئتمانية، والتي زادت على 
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مليار ليرة سورية في  419.57مصرفاً خاصاً نحو  13للتسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة من 

(، منوهاً بأن الزيادة في 2017رة نهاية العام السابق )مليار لي 254نهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 

 .استقطاب الودائع كان عامالً مهماً لزيادة التسليفات

من جهة أخرى، بين البري أن أحد أسباب الزيادة في ودائع الزبائن محاوالت استقطاب الودائع 

، وهو ما ساهم %4تصل  وأحيانا 3.55و 2.5بالدوالر األمريكي، ومنح فوائد جيدة عليه تراوحت بين 

 2018في زيادة الودائع بالدوالر، نسبياً، بالتوازي مع سياسة مصرف سورية المركزي خالل العام 

 الستقطاب ودائع القطع األجنبي

ولفت البري إلى أن غياب أقنية االستثمار حصر جزءاً مهماً من توظيفات األموال لمدة العمالء في 

إلى تعزيز الثقة لدى المتعاملين في القطاع المصرفي، وعدم وجود  المصارف على شكل ودائع، إضافة

 .قيود على عمليات السحب، وهذا خلق حالة من الطمأنينة لدى المتعاملين

ه البري بأن ال دور لسعر الصرف في زيادة قيمة ودائع الزبائن في البيانات المالية للمصارف  ونو 

الرسمي، والذي لم يتغير عند إقفال البيانات المالية الخاصة، وذلك ألن سعر الصرف المعتمد هو 

 http://syrianexpert.net/?p=40179 .2018و 2017للعامين 

 

 مليار ليرة توسيع محطة تشرين180من جديد و” الكهرباء “على مائدة ” بهارات الهندية “ - 15

 المصدر :الوطن 

بأن قيمة مشروع توسيع محطة تشرين الحرارية   وزير الكهرباء محمـد زهير خربوطلي كشف

مليار ليرة سورية، مبيناً أن ه تبلغ استطاعة تنفيذ  180ماليين يورو، أي ما يعادل حوالي  305يقارب 

كل  ةميغا، ويتألف من مجموعتين بخاريتين تعمالن على الفيول والغاز، تبلغ استطاع 400المشروع 

 .ميغا واط 200مجموعة 

جاء تصريح خربوطلي على هامش اجتماعه أمس مع الوفد الهندي الذي يزور سورية الستكمال 

تنفيذ مشروع توسيع محطة تشرين الحرارية بعد توقف دام ألكثر من ثماني سنوات، وعزوف الخبراء 

ي العقوبات أحادية الجانب التاألجانب عن استكمال تنفيذ العقود في سورية نتيجة الحرب الممنهجة و

 .فرضت على الوطن

وأكد خربوطلي أهمية المشروع االستراتيجية للمنطقة الجنوبية، موضحاً أن  جميع محطات التوليد 

في المنطقة الجنوبية تعمل على الغاز فقط، منوهاً بأن  وضع هذا المشروع في الخدمة سيؤدي إلى 

http://syrianexpert.net/?p=40179
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وأشار إلى أن  مدة تنفيذ المجموعة  .ورية ورفع استطاعة التوليدتحسين وثوقية المنظومة الكهربائية الس

شهراً، الفتاً إلى أن التعاون والتواصل  34شهراً، بينما تستغرق المجموعة الثانية  29األولى تصل إلى 

مع الجانب الهندي جاء بعد انتصارات الجيش العربي السوري الذي مهد الطريق لعودة الخبراء، مبيناً 

 .ارة بصدد اإلعالن عن إعادة تأهيل مجموعات توليد في محطات توليد حلب ودير الزورأن  الوز

بدوره اشار المدير التنفيذي لشركة بهارات اكيلكو مار الى أن زيارة الوفد الى سورية هدفها 

التنسيق مع الحكومة السورية للمباشرة بتنفيذ المشروع منتصف حزيران المقبل، ال سيما ان القواعد 

 .تملة والتوريدات موجودة في الموقعمك

ولفت المدير المالي للشركة ثبوت غوبتا الى العالقات الجيدة مع الحكومة السورية والتي لم تنقطع 

خالل السنوات الماضية، منوهاً بأن  الشركة كانت بانتظار الفرصة المناسبة للعودة لمواصلة تنفيذ 

 .المشاريع الموقع عليها

ارات الهندية عادت الستكمال تنفيذ أعمال توسيع محطة توليد تشرين الحرارية وأوضح أن  شركة به

واضطرار الخبراء الهنود آنذاك لمغادرة سورية بسبب ما تعرضت له  2011بعد توقفها منذ نهاية عام 

، وبلغت نسبة التنفيذ 2010من هجمات ارهابية وتخريب، علماً أن المباشرة بالمشروع كانت عام 

  http://syrianexpert.net/?p=39429 .بالمئة 7.3حوالي 

 

 “ للتأمين الصحي“المالية تدرس فرض رسم على المدخنين كمصدر تمويل  - 16

 المصدر : الوطن 

كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية أنه يتم العمل حالياً على صياغة مذكرة خاصة بالتأمين 

ي بحثت على مدار ثالثة أسابيع واقع التأمين الصحالصحي، تشتمل على مقترحات اللجان الثالث التي 

لجهة الهيكل اإلداري، وتأمين إيرادات خاصة بالتأمين الصحي، واقترحت تعرفات جديدة مالئمة أكثر 

 .من التعرفات المعمول بها حالياً من قبل مقدمي الخدمات الصحية

 التشريعات الالزمة، مؤكداً أن وبي ن أنه سيتم رفع المذكرة لرئاسة مجلس الوزراء لبحثها وإصدار

التوجه الرئيس هو للبحث عن مصادر تمويل خاصة بالتأمين الصحي تسهم في تحسين جودة الخدمات، 

وهي خارج إطار فرض أي زيادات على األقساط التي يدفعها العاملون في الجهات العامة، وإنما 

أحد خيارات التمويل هو تحصيل ستكون من خالل مصادر تمويل جديدة مثال على ذلك ربما يكون 

رسم على التدخين، والغاية هي الوصول إلى مصادر إيرادات لتأمين التمويل المناسب والمستدام 
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لمشروع التأمين الصحي في إطار الرؤية الموضوعة لتحسين هذا المشروع الوطني وتأمين بوليصة 

 .مناسبة تلبي جميع االحتياجات المطلوبة

أمين الصحي اليوم يشمل معظم العاملين في الجهات العامة وأن المؤسسة وأوضح المصدر أن الت

السورية هي المعنية بتوفير هذه الخدمة اليوم إلى جانب العديد من التأمينات المختلفة مثل اإللزامي 

والحريق وغيرهما، وهو ما يشكل عبئاً على المؤسسة لذا من المهم إنشاء هيكل إداري مستقل للتأمين 

عبر تأسيس شركة مساهمة عامة مملوكة بنسبة كبيرة للدولة على أن يحق للقطاع الخاص الصحي 

 .والنقابات واالتحادات المساهمة فيها

ه بأنه البد من الوصول لخدمات صحية بجودة عالية تحقق رضا المؤمن له في المقام األول،  ونو 

العامة لضرورة تقديم خدمات ذات جودة وكل أطراف العملية التأمينية، وهو ما باتت تقتضيه المصلحة 

عالية والمساهمة بتأمين تغطية تأمينية لشرائح مجتمعية أوسع والحد من حاالت االحتيال والتخفيف من 

األعباء، مشيراً إلى أنه البد من تطوير المشروع من الناحية اإلدارية والخدمية والفنية والتمويلية ألنه 

ن، وفي هيئة اإلشراف على التأمين تم الحديث مؤخراً ضمن اجتماع يالمس شريحة واسعة من المواطني

خاص عن ضرورة العمل قدر اإلمكان للمحافظة على شركات التأمين خصوصاً أنها استمرت في 

ظروف الحرب على الرغم من أن القطاع المالي هو أكبر المتأثرين في األزمات بأي مكان في العالم، 

غياب شركات إعادة التأمين يتطلب المحاولة الجادة والمستمرة  وأن صمود هذه الشركات في ظل

 .للمحافظة عليها وتقييمها

وحول مقدمي الخدمات تقرر ترخيص عدد من وكالء ووسطاء التأمين وعدد من خبراء الحوادث 

وخبير تأمين استشاري، كما تم في االجتماع الترخيص لعدد من وكالء ووسطاء التأمين، حيث اجتاز 

 .متقدماً  18بار الذي أجرته الهيئة خمسة وسطاء من بين المتقدمـين والـذي بلغ عددهم االخت

كما تم في الجلسة اعتماد قائمة بأسماء خبراء حوادث تتوفر لديهم المؤهالت العلمية والعملية لممارسة 

لرواد خبير حوادث، إضافة إلى ترخيص كل من شركة ا 27هذه المهنة حيث وافق المجلس على اعتماد 

لتسوية الخسائر وشركة أيكون لوساطة التأمين وأن يقوم صندوق الرعاية االجتماعية بتمويل عقود 

وأن يسمح بترخيص  2011تأمين صحي لشريحة من المتضررين من األحداث الجارية منذ عام 

 http://syrianexpert.net/?p=40234 .شركات إدارة نفقات خاصة لتأمين السيارات

 

http://syrianexpert.net/?p=40234
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 !مليار ليرة ينفقها السوريون عبر الجوال  260  - 17

 المصدر : االقتصادي 

 260، أنفقوا بحدود 2018مليون مستخدم بنهاية  15بلغ عدد مستخدمي الموبايل في سورية نحو 

التقرير السنوي لشركتي مليار ليرة سورية على المكالمات والرسائل واإلنترنت وذلك بحسب 

 .االتصاالت

 %65من عدد المشتركين بلغت ” شركة سيريَتل موبايل تيليكوم“وأشار التقرير، إلى أن حصة 

من  ”MTN شركة“، بينما كانت حصة 2018مليار ليرة في  184أنفقوها على استخدام الموبايل 

 .مليار ليرة 76وبلغ إنفاقهم  %35المشتركين 

 843، منها 2018مليار ليرة في  1.06ؤولية االجتماعية، فقد أنفقت الشركتان وفيما يتعلق بالمس

وذلك من خالل دعم األنشطة  ”MTN  شركة”مليون ليرة لـ 225و” شركة سيريتل”مليون ليرة لـ

 .الرياضية والثقافية والسياحية واالقتصادية وغيرها

يقضي بتقاسم جديد  2015في ” الشركة السورية لالتصاالت“ووقعت الشركتان اتفاقاً مع 

من اإليرادات في السنة األولى وفي  %50لإليرادات بينهما حيث تحصل الحكومة السورية على 

تصبح  2034، وبدءاً من هذا العام الماضي وحتى %30السنتين الثانية والثالثة تنخفض النسبة إلى 

 .%20النسبة 

، مقابل أرباح بلغت 2018الماضي  مليارات ليرة سورية خالل العام 8.2نحو  MTN وربحت

 .%33، بارتفاع نسبته 2017مليارات ليرة في  6.2حوالي 

مليون سهم، وعدد  15مليار ليرة، فيما يسجل عدد األسهم المصدرة  1.5ويبلغ رأسمال الشركة 

 .5، والمؤسسين 30المساهمين فيها 

مليار ليرة سورية، مقارنة  58.5نحو  2018في ” شركة سيريَتل موبايل تيليكوم“وبلغت أرباح 

 .2017مليار ليرة في  41.9بـ

مليون سهم، فيما يصل  33.5مليارات ليرة، وعدد األسهم المصدرة  3.35ويبلغ رأسمال الشركة 

 http://syrianexpert.net/?p=40229 .5مساهماً، وعدد المؤسسين لـ 6,319عدد المساهمين إلى 

 

 

 

http://syrianexpert.net/?p=40229
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -خامساً 

 ..على سيرة زيادة الرواتب ورفع الدعم - 1

 معد عيسى  

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

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

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

 .النفطية والكهرباء والطبابة والتعليم

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

نسأل أصحاب الطرح ، ما هو المبلغ الممكن زيادته على الراتب حتى نقترب من تكلفة معيشة األسرة 

 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 

 يدركه هو وحده  البلد إلى مجهول ربماالذهاب ب

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 
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رك حجم الكارثة في صناعتنا الوطنية، خالل أيام المحلية عبء على الدولة، وبمثال بسيط يُمكن أن ند

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؟

فضل بألف تاج الحقيقية هي أضبط تكلفة اإلنتاج ووضع آلية دقيقة للتسعير على أساس تكلفة اإلن

مرة من زيادة الراتب بأي نسبة، ووضع آليه للتسعير هي الخطوة األساس في كل ذلك، فمن يطلع على 

ُمفصل تكلفة إنتاج طن االسمنت وطن السماد وكيلو الكهرباء والمتر المكعب من الغاز يُدرك حجم 

ين ُمنتجاتنا والُمنتجات المستوردة والسعر الكارثة في األسواق ، وتكون الكارثة اكبر عندما نقارن ب

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 

 

 

 بلومبيرغ: قطر في وضع اقتصادي صعب.. وتباطؤ بمشروعات المونديال - 2

 l5  2019يوليو -  

 2022تباطؤ العمل في مشاريع البنية التحتية لكأس العالم 

أبوظبيأشار تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ"، إلى أن العمل في مشاريع البنية التحتية  -ترجمات 

مليار  200وتصل تكلفتها إلى نحو  2022كأس العالم لكرة القدم التي ستنظمها الدوحة عام لبطولة 

 .دوالر، يشهد تباطؤا، في ظل وضع اقتصادي صعب تمر به الدوحة

في المئة خالل األشهر الثالثة األولى من العام  1.2بنسبة  أعمال البناء ووفق التقرير فقد تقلصت

 .الجاري مقارنة بذات الفترة من العام السابق

 .لقطرياواعتبرت "بلومبيرغ" هذا التقلص في أعمال البناء والتشييد، بمثابة "ضربة" لالقتصاد 

القطري "تفرمل" وتؤثر سلبا في أداء االقتصاد القطري  قطاع اإلنشاءات في االنكماش حالة وبدأت

ككل، إذ سجل الناتج المحلي اإلجمالي لقطر، من دون حساب النفط والغاز، نموا بلغت نسبته أقل من 

 .ألول من العام الجاريفي المئة خالل النصف ا 2

https://www.skynewsarabia.com/business/1265442-

%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA-%D9%82%D8%B7%D8%B1-

%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B5%D8%B9%D8%A8-

%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%94-

http://syrianexpert.net/?p=40156
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1&contentId=1265442
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1&contentId=1265442
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4&contentId=1265442
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA&contentId=1265442
https://www.skynewsarabia.com/business/1265442-%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%94-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://www.skynewsarabia.com/business/1265442-%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%94-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://www.skynewsarabia.com/business/1265442-%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%94-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://www.skynewsarabia.com/business/1265442-%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%94-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84
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%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84 

 

 2019تموز  16اء أسعار الذهب و الدوالر و اليورو مقابل الليرة السورية ليوم الثالث - 3

  B2B-SY خاص  16/07/2019الثالثاء 

عاودت أسعار الذهب في سورية ارتفاعها للمرة الثانية ألعلى مستوياتها القياسية ، بعد ان 

ليرة ، و ذلك بدعم من تعطل االتفاق المبرم بين وزارة المالية  30000قفز سعر الغرام صباح اليوم إلى 

حلب وحماة حول ضريبة االنفاق االستهالكي المفروضة عليها والتي و جمعيات الصاغة في دمشق و 

مليون شهرياً ، و كان اخر اساليب الضغط مصادرة وزارة المالية ألقالم الدمعة ضمن  150تبلغ 

ليواصل بذلك مؤشر أسعار الذهب في سورية بحسب موقع   صندوق لها و صندوق النقابة

منذ بداية العام الحالي بمقدار   %24الً ارتفاعاً بنسبة بزنس سورية" صعوده القياسي مسج2"بزنس

 .ليرة 17500و البالغ  31/12/2018ليرة مقارنة عما كان عليه في  5500

 19715إلى   ليرة في نهاية العام الماضي 15000قيراط من  18فيما قفز سعر غرام الذهب عيار  

ليرة مقارنة عما كان عليه في بداية العام  4715منذ ما يعادل  % 23.90ليرة ، ليسجل ارتفاعاً بنسبة 

 .15000الحالي و البالغ 

بالمقابل شهد سعر صرف الدوالر األمريكي استقراراً عند مستوياته المرتفعة التي يسجلها منذ  

ليرة كحد أعلى، بينما تراجع سعر صرف اليورو  592ليرة كحد أدنى و  590أسبوع، و بلغ سعره عند 

 .ليرة كحد أعلى بحسب نشرة محرك شمرا السوري 666د أدنى و ليرة كح 662إلى 

ليرة  438ليرة كحد أدنى و  434و وفقا للسعر الرسمي فقد بلغ سعر صرف الدوالر األمريكي 

 .ليرة كحد أعلى 493ليرة كحد أدنى و  488كحد أعلى و اليورو عند 

. http://b2b-sy.com/news/55850/ 

 

 من في لبنان %55كلفة المعيشة في سورية هي أرخص  - 4

  B2B-SY خاص  16/07/2019الثالثاء 

 

ة لمؤشر تكلفة المعيشة في الدول، أن تكلف« إكسباتستان»كشفت البيانات الصادرة عن عن موقع 

 .من في لبنان % 55المعيشة في سورية هي أرخص 

https://www.skynewsarabia.com/business/1265442-%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%94-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://www.skynewsarabia.com/business/1265442-%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%94-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84
http://b2b-sy.com/news/55850/
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 6بزنس سورية" والذي يقيس من خالل 2إطلع عليه موقع "بزنسحيث أشار التقرير الذي  

عما عليه في لبنان، و مؤشر اإلسكان أن  %56مؤشرات، ان تكلفة الطعام في سورية هي أرخص بـ

 %31عما عليه في لبنان، و مؤشر أسعار المالبس أرخص في سورية بنسبة  %71سورية أرخص في 

 .عما في لبنان %22سورية أرخص في  عن في لبنان، و مؤشر وسائل النقل أيضا

عما في لبنان، و مؤشر  %46أما في مؤشر الرعاية الشخصية فإن سورية أيضاً أرخص بنسبة  

و بين الموقع ان هذه البيانات تمت ألخر  .عما في لبنان %63وسائل الترفيه سورية هي أرخص بـ

ليرة لبنانية مقابل الليرة  3.465 ، حيث ان سعر الصرف هو2019يوليو  13تحديث في األسعار و هو 

 %50، ان تكلفة المعيشة في سورية هي أرخص « إكسباتستان»وفي جانب أخر بين موقع   السورية

 %47من في العراق، و األرخص بـ %35من في األردن ، و تكلفة المعيشة في سورية هي أرخص 

التي تدخل عامها التاسع و رغم من في إيران ، لتبقى سورية هي أرخص الدول العربية رغم الحرب 

 .االرتفاعات الكبيرة التي تشهدها في أسعار السلع والمواد الغذائية و سعر الصرف

 http://b2b-sy.com/news/55849/ 

 دمشقسيارة في  145المؤسسة العامة للتجارة الخارجية تنظم مزادا علنيا لبيع  - 5

 20-07-2019سانا  -دمشق

تنظم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية مزادا علنيا لبيع توليفة متنوعة من السيارات اعتبارا من 

 .وذلك لدى فرعها في دمشق 2019-8-6ولغاية  2019-8-4تاريخ 

وبحسب بيان للمؤسسة تلقت سانا نسخة منه فإن عدد السيارات المطروحة في المزاد يصل إلى 

سيارة وتشمل السيارات السياحية والحقلية والباصات والميكروباصات والشاحنات وآليات أخرى  145

 .متنوعة

وعن إجراءات االشتراك بالمزاد لفت بيان المؤسسة إلى أنه يتم التقدم بطلبات االشتراك إلى لجنة 

 .المزاد في مكان انعقاده على مسرح مدينة الشباب في حي المزة فيالت شرقية

ووفقا لدفتر الشروط الخاصة بالمزاد العلني فإنه يحق لألشخاص الطبيعيين الذين أتموا الثامنة 

عشرة من العمر االشتراك في هذا المزاد كما يمكن لألشخاص االعتباريين أو من يمثلهم قانونا وبتوكيل 

لمزاد شتراك في ارسمي الدخول في المزاد المذكور ويمكن الثنين أو أكثر من األشخاص الطبيعيين اال

 .على آلية واحدة من اآلليات المستعملة

وأشارت المؤسسة إلى أن مثل هذه المزادات تتيح فرصة للتدخل اإليجابي في سوق السيارات 

أما بالنسبة لمعاينة السيارة المستعملة فأوضحت  .بهدف تخفيض أسعارها من خالل زيادة المعروض

http://b2b-sy.com/news/55849/
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ا المزاد االطالع على اآلليات المعروضة في أماكن تواجدها المؤسسة أن على من يود االشتراك بهذ

اعتبارا من تاريخ صدور هذا اإلعالن كما يمكن للمهتمين الحصول على المعلومات ودفتر الشروط 

الخاص بالمزاد من خالل مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها بالمحافظات أو على الموقع 

 .االلكتروني للمؤسسة

 https://sana.sy/?p=982331بشرى برهوم   

 

 

 انتهى التقرير

The report ended 

Raport się zakończył 

*** 
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