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 أرسل لسيادتكم:  تحية طيبة، 

 ، 19/ 250تقرير االقتصادي األسبوعي رقم م ع ك ال

 2019 ،  أيلول 08األحد 

 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على 

 ت الواردة في التقرير قد ال تكون موثوقةالمعلومة االقتصادية. أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانا

بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق هذه المعلومات مع ذكر المصدر 

 لتحقيق الموثوقية .

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

 دة منشورة في التقرير هو المسؤول. المصدر المثبت في أسفل كل ما

 مع أطيب تمنياتي 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                      

  مالحظة:

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

 2019يوليو  30 -يه االسترليني/الدوالر األمريكيالتوقعات اليومية لزوج الجن - 1

 آدم ليمون  30/07/2019

 *الجنيه البريطاني/الدوالر األمريكي: تنازلي جداا إلى أدنى مستوى خالل عامين

 لدوالر األمريكيالتوقعات اليومية لزوج الجنيه البريطاني/ا

 %0.75خاطر بنسبة 

 بتوقيت لندن اليوم. 17:00و الساعة  08:00يجب القيام بالتداوالت بين الساعة 

 تداوالت الشراء:

أو  1.2104وضعية شراء بعد انعكاس الحركة السعرية التصاعدية عند المالمسة التالية للمستوى 

1.2000. 

 انخفاض التأرجح المحلي.ضع نقطة توقف الخسائر عند نقطة واحدة تحت 

 نقطة. 25حرك نقطة توقف الخسائر لتحقيق التعادل عندما يحقق التداول أرباح بمقدار 

نقطة واسمح لبقية الوضعية  25من الوضعية كربح عندما يحقق التداول أرباح بمقدار  %50حصل 

 بالعمل.

 تداوالت البيع:

مباشرة عند المالمسة  H1 ى اإلطار الزمنيوضعية بيع بعد انعكاس الحركة السعرية التصاعدية عل

 .1.2280أو  1.2212التالية للمستوى 

 ضع نقطة توقف الخسائر عند نقطة واحدة فوق ارتفاع التأرجح المحلي.

 نقطة. 25حرك نقطة توقف الخسائر لتحقيق التعادل عندما يحقق التداول أرباح بمقدار 

نقطة واسمح لبقية الوضعية  25أرباح بمقدار  من الوضعية كربح عندما يحقق التداول %50حصل 

 بالعمل.

أفضل طريقة لتعريف "انعكاس الحركة السعرية" هو أن يتم إغالق الشمعة الساعية، مثل المسمار 

أو الدوجي أو الشمعة الخارجية أو حتى الشمعة العامودية عند إغالق أعلى. يمكنك اإلستفادة من هذه 

 مراقبة الحركة السعرية التي تقع عند هذه المستويات. المستويات أو المناطق من خالل

 تحليل زوج الجنيه البريطاني/الدوالر األمريكي

https://arab.dailyforex.com/dailyforex-authors/adam-lemon
https://arab.dailyforex.com/dailyforex-authors/adam-lemon
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ا عند الدعم عند  ولكن إذا اخترق ذلك المستوى وكان  1.2364كتبت باألمس أن السعر كان مستقرا

ا أو الساعة  9عند الساعة  1.2350السعر أقل من  ا  10صباحا ا بتوقيت لندن اليوم، كنت مستعدا صباحا

ان السعر أقل التخاذ تحيز تنازلي لهذا الزوج من العمالت لهذا اليوم. كانت هذه نظرة رائعة حيث ك

 نقطة تقريباا! 200وانخفض بمقدار  1.2350من 

يقود هذا الزوج حالياا سوق الفوركس، حيث كان الجنيه البريطاني ضعيفاا للغاية بسبب أن األسواق 

بدأت ترى احتمالية بريكست بدون صفقة كإمكانية حقيقية للغاية في نهاية شهر أكتوبر. وقد أدى هذا 

ا أن ينخفض السعر أكثر،  28ى أدنى مستوياته خالل إلى انخفاض الجنيه إل ا، ومن المحتمل جدا شهرا

 على الرغم من أنه في هذه الحاالت، قد تأتي القيعان فجأة وبدون توقع.

ا أو  9في الساعة  1.2100سأحاول مرة أخرى الميل الهابط اليوم إذا كان السعر أقل من  صباحا

ا بتوقيت لندن. 10  صباحا

 

مهم متوقع اليوم بالنسبة للجنيه البريطاني. بالنسبة للدوالر األمريكي، سوف يكون  ال يوجد شيء

 بتوقيت لندن.  15:00عند الساعة  CB هناك إعالن لبيانات ثقة المستهلك من

https://arab.dailyforex.com/forex-technical-

analysis/2019/07/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A- 

 

 

 

 

https://arab.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2019/07/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A--29-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-2019/120239
https://arab.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2019/07/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A--30-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-2019/120327?utm_campaign=&utm_content=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%B3%D9%88%D9%82+%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3+%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+-+%5B%5Bdate+format=%22short%22%5D%5D&utm_medium=email&utm_source=getresponse
https://arab.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2019/07/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A--30-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-2019/120327?utm_campaign=&utm_content=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%B3%D9%88%D9%82+%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3+%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+-+%5B%5Bdate+format=%22short%22%5D%5D&utm_medium=email&utm_source=getresponse
https://arab.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2019/07/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A--30-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-2019/120327?utm_campaign=&utm_content=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%B3%D9%88%D9%82+%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3+%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+-+%5B%5Bdate+format=%22short%22%5D%5D&utm_medium=email&utm_source=getresponse
https://arab.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2019/07/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A--30-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-2019/120327?utm_campaign=&utm_content=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%B3%D9%88%D9%82+%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3+%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+-+%5B%5Bdate+format=%22short%22%5D%5D&utm_medium=email&utm_source=getresponse
https://arab.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2019/07/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A--30-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-2019/120327?utm_campaign=&utm_content=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%B3%D9%88%D9%82+%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3+%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+-+%5B%5Bdate+format=%22short%22%5D%5D&utm_medium=email&utm_source=getresponse
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 حروب تجارية ومخاوف دولية تمهد لتباطؤ االقتصاد العالمي - 2

 July 21, 2019 : نشر في

ضغطت عوامل الحروب التجارية والخروج البريطاني من االتحاد األوروبي، والتخوفات  

 .مو االقتصادي للعام الجاري، وتوقعات بامتدادها للعام المقبلاالقتصادية العالمية، على آفاق الن

حسب بيانات رسمية، األسبوع الماضي، سجل االقتصاد الصيني )ثاني أكبر اقتصاد عالمي( معدل 

بالمئة في الربع األول السابق  6.4، مقارنة مع 2019بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني  6.2نمو 

 .له

وم، توترات تجارية مع واشنطن )معلقة حاليا(، ما دفع صندوق النقد الدولي إلطالق وتواجه بكين الي

 .تحذيرات من تضرر االقتصاد العالمي بسبب النزاع القائم

، أسفرت عن تبادل 2018ونشبت حرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم، منذ مارس / آذار 

 .من الدوالرات رفع الرسوم الجمركية على سلع بمئات المليارات

وقال استاذ االقتصاد الدولي شريف الدمرداش )مصر(، إن الحرب التجارية بين الواليات المتحدة 

 .”ستقلي بظاللها على كل المتغيرات السياسية واالقتصادية في أرجاء كبيرة من العالم“والصين، 

الصيني عبر فرض  احتواء الصعود“لألناضول، أن الواليات المتحدة تحاول ” الدمرداش“وذكر 

 .”الرسوم الجمركية والحد من تفوقها في الميزان التجاري، في إطار تأكيد الهيمنة على الساحة العالمية

وعلى الرغم من إجراء عدة جوالت من المفاوضات، لم تتوصل بكين وواشنطن لحل، وسط 

 .القتصاد العالميتحذيرات من مؤسسات دولية من مغبة استمرار تلك الحرب التجارية على أفاق ا

يونيو/ حزيران الماضي، اتفقت الواليات المتحدة والصين على استئناف محادثات التجارة  29وفي 

 .مع إحجام واشنطن عن فرض رسوم جديدة على الصادرات الصينية

االقتصاد الصيني تأثر بالحرب التجارية، كونه قائما على الصادرات، وتأثير تباطؤ اقتصاد “

ل إلى بقية اقتصادات العالم، لكونها تتعامل مع أجزاء كبير من العالم، تصديرا الصين، سينتق

 .، حسب الدمرداش”واستيرادا

وقال الرئيس األمريكي دونالد ترامب إن تباطؤ نمو اقتصاد الصين في الربع األول من العام 

د تكثف أن واشنطن ق الجاري، يدلل على التأثير الكبير للرسوم الجمركية التي فرضتها بالده، محذرا

 .الضغط أكثر

لديها إمكانات المتصاص تأثير الحرب التجارية، لكونها “ويشير استاذ االقتصاد الدولي أن الصين 

 .”سوق استهالكية تضم أكثر من مليار نسمة

https://greatmiddleeastgate.com/2019/07
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كذلك، فإن أحد أبرز العوامل التي تضغط على االقتصاد العالمي، وفق الدمرداش، تشمل استمرار 

 .مناطق النزاع مثل منطقة الخليج وإيران واليمن وأمريكا الالتينية التوترات في

وزاد: ال يمكن أن يصب أي توتر سياسي في مصلحة االقتصاد العالمي، رغم استفادة تجارة 

 .”السالح، لكونه يخيف االستثمار وتراجع اإلنتاج والتشغيل والتجارة

بالمئة  2.6لمية توقعاتها لنمو التجارة إلى وفي أبريل/ نيسان الماضي، خفضت منظمة التجارة العا

 .2018بالمئة في  3بالمئة في توقعات سابقة، و 3.7، مقابل 2019في 

بينما المحلل االقتصادي حازم ترك )مصر(، قال، إن ضمن العوامل الضاغطة على االقتصاد 

لى السلبية الكثيرة ع العالمي، اشتعال التوترات التجارية وامتدادها إلى قطاع السيارات، وتداعياته

 .سالسل التوريد العالمية

وكثيرا ما هدد الرئيس األمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية كبيرة على واردات 

السيارات المصنوعة خارج بالده، ما يفتح جبهات جديدة من الحرب التجارية العالمية التي تدور رحاها 

 .حاليا

بالمائة على واردات السيارات،  25رتفعة تصل إلى وكان ترامب هدد بفرض رسوم جمركية م

 .وهو ما أقلق دول االتحاد األوروبي واليابان بشكل خاص إضافة إلى المكسيك وكندا

في حديثه لألناضول، إلى المخاطر المصاحبة بعملية خروج بريطانيا من االتحاد ” ترك“ويشير 

 .عالمياألوروبي وخاصة بدون اتفاق وتأثيرها على االقتصاد ال

 31مارس/آذار الماضي، وتم التمديد إلى  29، في ”بريكست“وكان من المقرر إتمام 

 .أكتوبر/تشرين األول المقبل؛ جراء األزمة السياسية في البالد حول تفاصيل اتفاق الخروج

ورأى أن العوامل المؤثرة على االقتصاد العالمي، تشمل أيضا ارتفاع الديون في اقتصادات 

 .ناشئةاألسواق ال

إلى أن تلك البلدان تكون عرضة لصدمات خارجية، وخاصة في حال رفع أسعار ” ترك“وأشار 

 .الفائدة عالميا، ما يؤدي إلى نزوح مفاجئ لألموال الساخنة في أدوات الدين

وحسب معهد التمويل الدولي، فقد ارتفع إجمالي ديون االقتصادات الناشئة الكبيرة في العالم إلى 

 .تريليون قبل عام 68.9ون دوالر بنهاية الربع األول من العام الجاري، مقابل تريلي 69.1

ويؤدي إنفاق مبالغ كبيرة من اإليرادات العامة لخدمة أعباء الديون لتلك الدول، ربما إلى زيادة 

 .الضرائب لكبح العجز في الموازنة العامة، وهو ما يُضِعف إنفاق مؤسسات األعمال والمستهلكين
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أبريل/ نيسان الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو االقتصاد العالمي في  9وفي 

 3.6في المئة، مقارنة مع  3.3بالمئة عن توقعات يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى  0.2، بنسبة 2019

 .2018في المئة فعلية في 

يات لتجارية بين الوالوأرجع الصندوق حينذاك خفض توقعات النمو إلى استمرار توترات الحرب ا

 .المتحدة والصين، وبعض التوترات السلبية في اقتصادات ناشئة

، توقعاتها (OECD) مايو/ أيار الماضي، خفّضت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 21وفي 

 .2020بالمائة في  3.4و 2019بالمئة في  3.2لمعدل نمو االقتصاد العالمي إلى 

ـ  كانت المنظمة توقعت تحقيق  2020بالمئة في  3.6و 2019بالمئة في  3.4االقتصاد العالمي نموا ب

 األلكترونية صحيفة رأي اليوم .على التوالي، في توقعات سابقة صادرة في مارس/ آذار الماضي

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

%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%ad%d8%b1%d9%88%d8%a8-

%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%88%d9%81-

%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d9%87%d8%af-

%d9%84%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a4-%d8%a7 

 

 مهددة حال رفض العموم استفتاء ثان« المحافظين»ضغوط في وجه تيريزا ماى.. حكومة  - 3

  2019فبراير  25اإلثنين، 

تتزايد الضغوط على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، مع اقتراب خروج بريطانيا من 

اق عن الحكومة، حال رفض البرلمان وزراء باالنشق 3النهائي، حيث هدد  -بريكست-االتحاد األوروبي 

 اتفاق الخروج، مع تزايد المطالب بتنحي رئيسة الوزراء بعد انتخابات مايو.

صحيفة "اإلندنبدنت" البريطانية، نقلت عن زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين السير فينس كيبل، 

خروج  تأييد استفتاء ثاني على قوله إن حزبه سيبدأ األسبوع المقبل حملة جديدة إلعطاء النواب، فرصة

بريطانيا، داعيا أعضاء المجموعة المستقلة الجديدة لتقديم الدعم لسعيه الدفع بقانونية إجراء استفتاء 

  جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت أي مجموعة أخرى، ستحاول تقديم الدعم 

، حيث سيكون لدى النواب فرصة أخرى لوضع مقترحات لمحاولة إلجراء استفتاء جديد يوم األربعاء

بديلة للخطوات التالية في عملية خروج بريطانيا. في وقت تقول فيه بعض الشخصيات البارزة في 

حزب العمال باحتمالية دعم خطة اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية، مقابل طرح استفتاء، لكن الفكرة قد 

 .حتى وقت الحق ال تطرح للتصويت في مجلس العموم

https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%ad%d8%b1%d9%88%d8%a8-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%88%d9%81-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d9%87%d8%af-%d9%84%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a4-%d8%a7
https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%ad%d8%b1%d9%88%d8%a8-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%88%d9%81-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d9%87%d8%af-%d9%84%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a4-%d8%a7
https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%ad%d8%b1%d9%88%d8%a8-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%88%d9%81-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d9%87%d8%af-%d9%84%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a4-%d8%a7
https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%ad%d8%b1%d9%88%d8%a8-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%88%d9%81-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d9%87%d8%af-%d9%84%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a4-%d8%a7
https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%ad%d8%b1%d9%88%d8%a8-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%88%d9%81-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d9%87%d8%af-%d9%84%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a4-%d8%a7
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وأمام المؤتمر االسكتلندي قال زعيم حزب الليبرالي الديمقراطي: "من أجل مصلحة بالدنا،  

سنتعاون في مجاالت ذات قيم مشتركة، وليس أقلها وقف بريكست تيريزا ماي وجيريمي كوربين زعيم 

 ."حزب العمال، الذى يتسم بالفوضى واالضطراب

وزراء من حزب المحافظين الحاكم، أمس السبت، ألول مرة بشكل في الوقت ذاته، قال ثالثة  

علني، باحتمالية انشقاقهم عن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، في حال عدم تصويت مجلس العموم 

البريطاني، بالموافقة على "بريكست" في وقت الحق من األسبوع الجاري. بحسب هيئة اإلذاعة 

إن وزير األعمال البريطاني جريج كالرك، ووزيرة األعمال البريطانية "بي بي سي"، والتي قالت 

ل في إحدى الوسائ-والمعاشات البريطانية، آمبر رود ووزير العدل البريطاني ديفيد جاوك، وصفوا 

خروج البالد من االتحاد األوروبي بدون اتفاق بـ"الخيار الكارثي" الذي يجب أن  -اإلعالمية المحلية 

 .ريطانييتصدى له البرلمان الب

  

وأضاف الوزراء الثالثة أنهم سيؤيدون تأجيل خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي في حالة عدم  

التوصل إلى اتفاق، معربين عن أملهم في حدوث تقدم حقيقي في مفاوضات "بريكست" ألن "الوقت 

الرغبة في  وستحبط ينفذ.. الخروج بدون اتفاق سيدمر اقتصادنا على المدى القريب والبعيد بشكل حاد

 ."االستثمار داخل البالد

  

ومن ناحية أخرى، قالت صحيفة التليجراف البريطانية إن وزراء فى الحكومة طالبوا رئيسة  

الوزراء بالتنحى بعد االنتخابات المحلية فى مايو المقبل، وذلك للسماح لزعيم جديد بإدارة المرحلة 

 .االتحاد األوروبىالمقبلة من مفاوضات خروج بريطانيا من 

وقال الوزراء إن تيريزا ماى ستضطر إلى المغادرة بعد انتهاء المرحلة األولى من مفاوضات  

 .خروج بريطانيا من االتحاد األوروبى أو أنها ستواجه هزيمة فى تصويت بحجب الثقة فى نهاية العام
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بلة جراء االنتخابات العامة المقووفقا لشبكة "بلومبرج"، تعهدت ماى لحزبها بأنها ستتقاعد قبل إ 

، لكنها من المرجح أن تواجه ضغوطاا للقيام بذلك في غضون األشهر الثالثة 2022والمقررة فى عام 

 .المقبلة

 من االتحاد األوروبي -التي تسعى لتجنب الخروج دون اتفاق  -ومن المقرر أن تخرج بريطانيا  

 .من مارس القادم 29في الـ

http://www.soutalomma.com/Article/859156/%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D9%81%D9%8A-

%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%89-

%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-

%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86%C2%BB-

%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%B6 

 

 الصناديق السيادية الخليجية تنعش شركات وادي السيليكون - 4

 اإلستثمارية الطويل رؤية سوفت بنك" تغير قواعد اللعبة في المؤسسات الناشئة وسط سياسة النفس

 15:54 2019مايو  29األربعاء    صحفي ومراسل دولي أحمد بومرعي 

 

 (مستثمر يتابع حركة التداول داخل بورصة أبو ظبي )رويترز

بنك( في أميركا عموما، وفي وادي  ال يكاد يمّر يوم إال وتظهر أخبار صندوق )رؤية سوفت

السيليكون خصوصا، حيث يرّكز الصندوق، ذو المئة مليار دوالر، استثماراته في شركات التكنولوجيا 

 الناشئة التي تتخذ من وادي السيليكون، في الغرب األميركي، موطنا لها.

سنوات  10بل وهذه الشركات هي القصص الرئيسة في األسواق واإلعالم حاليا، حيث ظهرت ق

 كأفكار واعدة، ثم أصبحت من بين كبرى الشركات العالمية.

ودخل الصندوق في أغلب هذه الشركات، ما جعله محطّ أنظار المستثمرين ووسائل اإلعالم، حيث 

 أصبح الممّول الرئيس لتوسعاتها العالمية ولنموها المتواصل.

( ARM Holdingsوبر( و)وأبرز الشركات التي يضع الصندوق فيها استثماراته: )أ

(و Doordash(و GM Cruiseو ) WeWork( و) )OneWeb( و )Flipkart( و)NVIDIAو)

(Slack شركة. 80، والقائمة تطول لتشمل نحو 

 قصة "رؤية سوفت بنك"

http://www.soutalomma.com/Article/859156/%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%89-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%B6
http://www.soutalomma.com/Article/859156/%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%89-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%B6
http://www.soutalomma.com/Article/859156/%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%89-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%B6
http://www.soutalomma.com/Article/859156/%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%89-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%B6
http://www.soutalomma.com/Article/859156/%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%89-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%B6
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/29296
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/29296
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وتأّسس الصندوق منذ عامين ونصف من قبل مجموعة )سوفت بنك( اليابانية، وأكبر المستثمرين 

مليار دوالر، واإلمارات عبر  45وق االستثمارات العامة، الذي ضّخ نحو فيه: السعودية عبر صند

مليار  25مليار دوالر، إضافة إلى مجموعة )سوفت بنك(، التي استثمرت نحو  15)مبادلة(، بحجم 

دوالر. وهناك شركات تكنولوجية أيضا مشاركة في التمويل بالنسب المتبقية، وأبرزها )أبل( 

 فوكسوم(.و)كوالكوم( و)شارب( و)

وهذه الشراكة تضع الصندوق في موقع تنافسي بين الصناديق االستثمارية في التكنولوجيا، حيث 

يتكون من معادلة ال تتوفر دائما، هي السيولة والخبرة والمعرفة، حيث تأتي السيولة من األطراف كلها 

ن واألميركيين. خرين اليابانييبنسب مختلفة، بينما تأتي الخبرة والمعرفة بالتكنولوجيا من المشاركين اآل

وهذه المعادلة تفّسر موقع الصندوق في الـ"سيليكون فالي"، حيث ما إن يدخل مستثمر في شركة ما، 

حتى تصبح بين ليلة وضحاها من شركة مليونيّة إلى شركة تقدر قيمتها بمئات الماليين أو في عداد 

  المليارية، أو ما يسمى بشركات "اليونيكورن".

 ألموالضخ ا

الشركات الناشئة تحتاج إلى سيولة في كل مرحلة من مراحل حياتها، أو ما يُعرف بجوالت تجميع 

األموال. وتبدأ الشركة الناشئة عادة كمشروع يجمع أفرادا يؤمنون بفكرة ما، ويقومون بتنفيذها، ثم تنمو 

إلى  ي تستمر، إلى أن تصلشيئا فشيئا. وفي كل مرحلة من النمو، تحتاج إلى ضخ مزيد من األموال لك

المرحلة األخيرة التي تصبح فيها بحاجة إلى ماليين الدوالرات لتنّوع أعمالها وانتشارها وزيادة 

تكاليفها، والتي تفترض دخول مؤسسات كبيرة مثل صناديق الثروات الخاصة وصناديق التحوط 

 والتقاعد واستثمارات الشركات.

ت بنك" في المرحلة األخيرة أو ما قبل األخيرة، التي تكون وفي الغالب، يدخل صندوق "رؤية سوف

فيها الشركات قد نمت بشكل جيد وأصبحت ذات سمعة وقوة في السوق، وهي المرحلة التي تسبق غالبا 

 اإلدراج في البورصات.

على سبيل المثال، عندما استثمر الصندوق في شركة "أوبر"،  2017وهذا الوضع حدث في العام 

 رج في البورصة بداية هذا الشهر.قبل أن تد

 صندوق "النفس الطويل"

وأصبح دخول الصندوق في شركة ما مؤشرا على استمراريتها لفترات طويلة، خصوصا أن 

للصندوق استراتيجية "النفس الطويل"، كما يقول جيف هاوسنبولد، أحد الشركاء اإلداريين في 

 الصندوق.
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في شركات الـ"سيليكون فالي"، فبينما كانت الصناديق  وهذه االستراتيجية غيّرت قواعد اللعبة

المستثمرة في الشركات الناشئة تضغط عليها لتحصيل عائد على أموالها وتحقيق الربح في سنوات 

قليلة، أصبحت الشركات التي استثمر فيها صندوق "رؤية سوفت بنك" تعمل بمرونة أكبر، إذ يقول 

ضون سنتين إلى ثالث سنوات، إنما "أتطلع إلى مضاعفة "جيف" إنه ال يخشى على العوائد في غ

 سنة". 15أو حتى  10أو  7العوائد خالل 

وهذا الوضع جعل الشركات التي يوجد فيها الصندوق ذات تنافسية أعلى في السوق، ألن المرحلة 

ابقة س التي يدخل فيها الصندوق، هي فعليا وقت الحصاد بالنسبة إلى المؤسسين الذين دخلوا في مراحل

وانتظروا سنوات طويلة، لذا يأتي دخول الصندوق ليعطي أمال لمتابعة نمو الشركات ودعم توسعاتها 

العالمية أو لمواجهة المنافسة في األسواق العالمية، تماما كما حصل في )أوبر(، ويحصل اليوم في 

 بليونية. )سالك( و)وي وورك( التي تنتظر دورها لتدرج في البورصة بعد أن أصبحت شركات

 "ماسا" خلف الرؤية

وتعود هذه االستراتيجية إلى عّراب الصندوق، ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي لمجموعة 

"سوفت بنك"، الذي يقف خلف قصة نجاح شركة "علي بابا"، ولديه المقولة الشهيرة "انتظََر ما )يقصد 

  سنوات لتحقيق الربح". 10جاك ما مؤسس الشركة( 

لوم الكمبيوتر واالقتصاد في جامعة بيركلي، التي انطلقت منها ثورة "الهيبيز" ودرس "سون" ع

في الستينيات، وهي تقع في مدينة سان فرانسيسكو، التي تعتبر مركز الصناديق االستثمارية العالمية 

 لمنطقة الـ"سيليكون فالي"، وتبعد عنها ساعة بالسيارة جنوبا.

 رويترز(مؤشرات صناديق سيادية حول العالم )

وفي سان فرانسيسكو والـ"سيليكون فالي"، أصبح "سون" حديث الصحافة والناس، الذين 

يختصرون اسمه بـ"ماسا"، وهو بمثابة الشرارة التي تشعل الندوات والمؤتمرات التكنولوجية والمالية 

خلو قصة وال ت التي تقام في سان فرانسيسكو أو في "وول ستريت"، في الجانب الشرقي من أميركا. 

تكنولوجية من ذكر "ماسا" وسط انقسام في الرأي حوله، بين من يراه "وارين بافيت التكنولوجيا"، كما 

وصفه "غلين كاتشر"، المستثمر البارز وصاحب صندوق التحوط المستثمر في الـ"سيليكون فالي"، 

 .في المرحلة المقبلةأو من يصفه بـالمغامر الذي ال يعرف أحد إلى أين سيأخذ الـ"سيليكون فالي" 

 2رؤية 

وبينما فُتحت تساؤالت هذا الشهر حول مصير الشركات التي استثمر فيها صندوق "رؤية سوفت 

مليار  120والتقييم الذي جاء بنحو النصف لما كان متوقعا له عند   تعثر إدراج "أوبر"  بنك"، بعد
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ما انتشرت أخبار عن أنه يسعى إلى دوالر، أشعل "ماسا" بورصة الـ"سيليكون فالي" مرة أخرى، عند

 ( بحجم مقارب لألول، لالستثمار في شركات الذكاء الصناعي.2تأسيس صندوق )رؤية 

ويقول أحد المستثمرين في الـ"سيليكون فالي" إن "هذا الرجل من أصول يابانية، واليابانيون 

 ه اآلن وال يفكرون ماذا سيأتييؤمنون باللحظة الراهنة كشعوب "الدينية"، لذا هم يتقنون ما يقومون ب

في المستقبل، و)ماسا( يريد تحقيق النجاح اآلن ليغيّر خريطة التكنولوجيا في العالم، ما سيأتي غدا غير 

  مهم". 

 لعاب المستثمرين

ويسيل لعاب الشركات التكنولوجية اآلن في الـ"سيليكون فالي" لهذه المليارات الجديدة التي ستضخ 

إدراج "أوبر" الذي صنع "مليونيرية" جدد من المؤسسين في الشركة والمديرين فيها، خصوصا بعد 

والموظفين الذين استثمروا منذ التأسيس، وفي الجوالت األولى لتجميع األموال، حيث تضاعفت هذه 

األموال عشرات المرات عند اإلدراج ليصبحوا من أصحاب الماليين، واقتنوا البيوت الجميلة ذات 

مليون دوالر،   1.5زح في سان فرانسيسكو، التي ال يقل متوسط سعر المنزل فيها عن ألوان قوس ق

وتعتبر بين األغلى في العالم . وسحر الثروة المليونية هذا، جعل أغلب الالعبين وأصحاب األفكار في 

لب قالـ"سيليكون فالي" يطمحون إلى أموال صندوق "رؤية سوفت بنك". فهذا األخير لديه استراتيجية ل

مليون دوالر إلى مليار دوالر دفعة واحدة "، بحسب  100موازين الشركة سريعا، حيث يضخ "بين 

ا يحول أي شركة مليونية إلى مليارية مرة واحدة. وتقول شركة "كرانش  جيف هاوسنبولد، أي فعليّا

انت "الشركات ك بيز"، التي ترصد الشركات الناشئة في العالم، في تقرير لها، إنه في السنوات الماضية

مليون دوالر"، ومن هنا يمكن فهم التغيير الذي أحدثه صندوق في الـ"سيليكون  70إلى  40تجمع بين 

فالي". لكن في الوقت نفسه، هناك من ال يعجبه طريقة عمل الصندوق، حيث يرى أنه يصّعب المنافسة 

المعيشة وارتفاع أسعار  على ذوي النفس األقصر من الالعبين، بينما هناك من يعترض على غالء

البيوت والفروقات بين الرواتب التي أحدثتها األموال التي تضخ في شركات الـ"سيليكون فالي" بشكل 

    عام.

https://www.independentarabia.com/node/28756/%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%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%

D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D8%B4-

%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86 

 

https://www.independentarabia.com/node/28756/%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%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/28756/%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%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/28756/%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%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/28756/%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%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/28756/%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%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/28756/%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%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/28756/%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%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86
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 عاما 11حرب عمالت تلوح في األفق واليوان يسجل أدنى مستوى بـ - 5

: August 6, 2019 

عاماا، اليوم االثنين، في حين تتزايد  11إلى أقل مستوى في  %1نزل اليوان الصيني أكثر من 

رب التجارية بين الواليات المتحدة والصين ما أدى لهبوط عمالت المخاوف من تصعيد حاد في الح

 .وتفتح الخطوة الصينية الباب أمام حرب عمالت .أخرى في المنطقة

ودفع تنامي القلق إزاء الحرب التجارية المستثمرين للجوء لألصول التي تعد مالذا آمنا، وارتفع 

وتخطى اليوان بشكل مفاجئ حاجز السبعة  .والرالين الياباني ألعلى مستوى في سبعة أشهر مقابل الد

يوانات للدوالر ألول مرة منذ األزمة المالية العالمية، وهو مستوى يعتبره بعض المتعاملين في السوق 

 .مستوى دعم رئيسياا 

دوالر لليوان داخل  7.0424يوان للدوالر في التعامالت الخارجية، و 7.1137ونزل اليوان إلى 

ك بعد أيام من مباغتة الرئيس األميركي دونالد ترمب األسواق وإعالنه أنه سيفرض البالد. ويأتي ذل

 .مزيدا من الرسوم الجمركية على السلع الصينية

يوان للدوالر في التعامالت الخارجية،  7.0839إلى  %1.5وفي أحدث تعامالت، نزل اليوان 

هذه المرة األولى التي يجري فيها مقابل الدوالر في التعامالت في الداخل. و 7.0319عند  %1.3و

. ودفعت خسائر اليوان العديد من عمالت 2008تداول اليوان فوق سبعة يوانات للدوالر منذ مايو 

 .المنطقة للهبوط

دوالر أميركي مقترباا من أقل مستوى في سبعة  0.6773إلى  %0.35وفقد الدوالر األسترالي 

 .دوالر أميركي 0.6748أشهر عند 

وون مقابل الدوالر،  1218.3وسجل أقل مستوى في ثالثة أعوام عند  %1ن الكوري ونزل الوو

 .لكن الدوالر تراجع أمام عمالت المالذ اآلمن التقليدية

ين، وهو أقل مستوى منذ هبوطه الحاد المفاجئ في يناير. وفي أحدث  105.80ونزل الدوالر إلى 

 .ين 106.07عند  %0.5تعامالت كان منخفضاا 

دوالر ليواصل التعافي من أقل مستوى في عامين  1.1122إلى  %0.15ت العملة الموحدة وارتفع

  .دوالر 1.1027الذي المسته يوم الخميس عند 

https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/financial-markets/2019/08/05/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-

%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-

%D8%A8%D9%8011-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-

%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-

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

https://greatmiddleeastgate.com/2019/08
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/financial-markets/2019/08/05/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A8%D9%8011-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/financial-markets/2019/08/05/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A8%D9%8011-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/financial-markets/2019/08/05/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A8%D9%8011-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/financial-markets/2019/08/05/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A8%D9%8011-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/financial-markets/2019/08/05/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A8%D9%8011-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية:  -ثانياا 

6 - Raport lojalności klientów w USA. Wygrywa Lexus i Subaru 

W USA spośród wszystkich marek luksusowych to Lexus ma najbardziej lojalnych 

klientów – wynika z najnowszego badania J.D. Power 2019 U.S. Automotive Brand 

Loyalty Study. 

Analitycy J.D. Power przeanalizowali zachowania Amerykanów, którzy w 

okresie od czerwca 2018 roku do maja tego roku zmienili samochód.  Odsetek 

klientów decydujących się na zakup lub leasing auta tej samej marki zadecydował 

o jej ostatecznym wyniku. Co istotne, w badaniu uwzględniono samochody ze 

wszystkich roczników. 
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Niemal połowa, bo 47,6 procent posiadaczy samochodów Lexusa decyduje 

się na zakup kolejnego auta japońskiej marki. To najlepszy wynik wśród 

producentów samochodów luksusowych. Z takim rezultatem Lexus wyprzedził 

Mercedesa i BMW. Na kolejnych dwóch miejscach znalazło się dwóch innych 

niemieckich producentów – Porsche i Audi. 

 

W kategorii producentów aut popularnych na ponowny zakup samochodu 

tej marki najczęściej decydują się klienci Subaru , Toyoty i Hondy. Pierwszą 

europejską marką w zestawieniu jest Volkswagen, który zajął 11. miejsce. Ciekawy 

wynik osiągnęła marka Smart (20. miejsce), która wycofała się z amerykańskiego 



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

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

16 

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

rynku z powodu zbyt małego zainteresowania. Widocznie 14,3 procent 

powracających klientów to nawet na olbrzymim, amerykańskim rynku to za mało.  

 ©℗ Wszystkie prawa zastrzeżone 

https://moto.rp.pl/tu-i-teraz/29581-raport-lojalnosci-klientow-w-usa-wygrywa-lexus-

i-subaru?utm_source=rp&utm_medium=teaser_redirect 

  

7 - Ubywa małych przedsiębiorstw 

Grzegorz Siemionczyk 14.07.2019 

Za ostatni spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw odpowiadały małe firmy. 

Czy to oznaka ich kłopotów? Niekoniecznie. 

„Rzeczpospolita" poznała analizę ekonomistów z Credit Agricole Bank Polska. 

Wszystko wskazuje na to, że małe firmy nie radzą sobie gorzej od dużych. Przeciwnie: 

rosną, wypadając z szeregów małych. 

W maju zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, obejmującym podmioty, z co 

najmniej dziesięcioma pracownikami, zmalało o 12 tys. osób, do 6,38 mln. Spadki 

zatrudnienia w maju nie są niczym nadzwyczajnym, wystąpiły też m.in. w dwóch 

minionych latach, ale na mniejszą skalę. Tegoroczna zniżka była największa od maja 2009 

r., gdy polska gospodarka hamowała w związku z globalnym kryzysem finansowym. A 

dodatkowo wystąpiła po spadku zatrudnienia (o 2 tys. osób) w kwietniu. Była to najmniej 

udana wiosna od 2012 r., gdy z kolei gospodarka traciła impet w związku z kryzysem 

fiskalnym w strefie euro. – Obniżenie liczby pracujących w warunkach ożywienia 

gospodarczego jest zjawiskiem zaskakującym – zauważają ekonomiści Credit Agricole w 

analizie. 

 

Dane, którymi dysponują autorzy analizy, pozwalają na ocenę trendów zatrudnienia 

tylko do końca 2018 r. Pokazują jednak, że już w połowie 2017 r. rozpoczął się spadek 

https://moto.rp.pl/tu-i-teraz/29581-raport-lojalnosci-klientow-w-usa-wygrywa-lexus-i-subaru?utm_source=rp&utm_medium=teaser_redirect
https://moto.rp.pl/tu-i-teraz/29581-raport-lojalnosci-klientow-w-usa-wygrywa-lexus-i-subaru?utm_source=rp&utm_medium=teaser_redirect
https://www.rp.pl/autor/611/grzegorz-siemionczyk
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liczby pracujących (w ujęciu rok do roku) w segmencie małych firm (zatrudniających od 

10 do 49 osób). Firmy średnie i duże (zatrudniające ponad 50 osób) raportowały stały 

wzrost liczby pracowników, choć w 2018 r. nieco wolniejszy niż wcześniej. – Na poziomie 

sektora przedsiębiorstw ogółem, spadek zatrudnienia w małych firmach był „maskowany" 

przez wzrost liczby etatów w większych jednostkach. Było to możliwe, bo średnie i duże 

firmy odpowiadają za 86 proc. wszystkich zatrudnionych – komentują Jakub Borowski, 

Krystian Jaworski i Jakub Olipra. Prawdopodobnie w tym roku, wobec coraz mniejszej 

dostępności wykwalifikowanych pracowników, wzrost zatrudnienia w większych firmach 

wyhamował na tyle, że przestał kompensować zniżki zatrudnienia w małych 

przedsiębiorstwach. 

Ekonomiści z Credit Agricole podkreślają, że spadkowi zatrudnienia w małych firmach 

towarzyszy spadek liczby takich podmiotów. W ub.r. malała ona nawet w tempie 6 proc. 

rok do roku. To mógł być efekt licznych upadłości tego rodzaju firm albo – przeciwnie – 

ich ekspansji, powodującej przeskok do kategorii średnich przedsiębiorstw. Dane 

potwierdzają raczej tę drugą hipotezę. – W latach 2016–2018 odsetek rentownych małych 

firm zwiększył się o 1,4 pkt proc., do 80,8 proc. Stopa zysku netto małych firm 

utrzymywała się w trendzie wzrostowym nieprzerwanie od 2013 r. i w 2018 r. była 

wyraźnie wyższa niż w przypadku większych przedsiębiorstw (5,1 proc. wobec 3,6 proc.) 

– tłumaczą analitycy. 

Zastrzegają jednak, że obraz kondycji małych przedsiębiorstw nie jest jednoznacznie 

optymistyczny. Przeciętnie wynagrodzenie w małych firmach było w 2018 r. o 14 proc. 

niższe w porównaniu z firmami zatrudniającymi co najmniej 50 osób. W warunkach 

niskiego bezrobocia ta różnica sprzyja naturalnemu przepływowi siły roboczej z 

mniejszych do większych przedsiębiorstw. Do tego duża część małych firm skarży się na 

zatory płatnicze. 

O tym, że mimo tych trudności małym firmom wiedzie się lepiej niż średnim i dużym, 

zdają się świadczyć ankietowe badania GUS. Pokazują one m.in. że wskaźnik ogólnego 

klimatu koniunktury (odzwierciedla ocenę bieżącej sytuacji przedsiębiorstw oraz ich 

przewidywania) w firmach przemysłowych wszystkich klas wielkości wynosił w pierwszej 

połowie br. średnio 6,7 pkt, przy czym w grupie małych firm – 3,2 pkt. Te ostatnie są 

jednak stale bardziej pesymistyczne w ocenach swojej sytuacji. Od 2008 r. wskaźnik 
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koniunktury w firmach przemysłowych ogółem wynosił średnio 3,2 pkt, a w małych 

firmach -3,9 pkt. Różnica wnosiła więc 7,1 pkt, podczas gdy w tym roku jedynie – 3,5 pkt. 

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

https://www.rp.pl/Biznes/307149953-Ubywa-malych-przedsiebiorstw.html 

 

8 - Resort inwestycji i rozwoju: 28-letnia studentka wiceministrem 

Anna Gembicka 25.07.2019 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

Protegowana premiera, nowa wiceminister inwestycji i rozwoju nie ma wyższego 

wykształcenia – ustaliła „Rzeczpospolita". 

„Po ukończeniu liceum rozpoczęłam studia prawnicze na Uniwersytecie 

Warszawskim. Był to okres nie tylko wytężonej nauki, ale również działania na rzecz 

społeczności. Zaangażowałam się w prace Niezależnego Zrzeszenia Studentów" – pisze o 

sobie 28-letnia wiceminister inwestycji i rozwoju Anna Gembicka. Stanowisko 

podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju objęła niespełna dwa miesiące 

temu. Jest też pełnomocnikiem ds. małych i średnich przedsiębiorstw. Na stronie resortu 

można przeczytać, że „posiada doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych 

oraz podmiotach zajmujących się tematyką funduszy unijnych". Wikipedia przedstawia ją 

jako „polską urzędniczkę państwową i prawnika".  

https://www.rp.pl/Rzad-PiS/307259884-Resort-inwestycji-i-rozwoju-28-letnia-studentka-

wiceministrem.html?smclient=a323d7c2-c5e6-11e6-bc0c-

002590e45e04&utm_source=salesmanago&utm_medium=mailing&utm_campaign=2018-nl-Rz 

 

9 - Założyciel giełdy BitMarket nie żyje. Wyparowało 100 mln zł 

Piotr Zając 26.07.2019 

W czwartkowe popołudnie na portalu olsztyn.wm.pl pojawiła się informacja, że nie 

żyje Tobiasz Niemiro, lokalny biznesmen, w ostatnim czasie kojarzony głównie z 

upadkiem tytułowej giełdy. 

- Według wstępnych informacji popełnił samobójstwo strzelając sobie w głowę z 

własnej broni. 

Czytaj także:Olsztyn: Znaleziono ciało założyciela giełdy bitcoinowej 
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https://www.rp.pl/Rzad-PiS/307259884-Resort-inwestycji-i-rozwoju-28-letnia-studentka-wiceministrem.html?smclient=a323d7c2-c5e6-11e6-bc0c-002590e45e04&utm_source=salesmanago&utm_medium=mailing&utm_campaign=2018-nl-Rz
https://www.rp.pl/Rzad-PiS/307259884-Resort-inwestycji-i-rozwoju-28-letnia-studentka-wiceministrem.html?smclient=a323d7c2-c5e6-11e6-bc0c-002590e45e04&utm_source=salesmanago&utm_medium=mailing&utm_campaign=2018-nl-Rz
https://www.rp.pl/Rzad-PiS/307259884-Resort-inwestycji-i-rozwoju-28-letnia-studentka-wiceministrem.html?smclient=a323d7c2-c5e6-11e6-bc0c-002590e45e04&utm_source=salesmanago&utm_medium=mailing&utm_campaign=2018-nl-Rz
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Tobiasz N. miał kłopoty po niedawnym ogłoszeniu bankructwa Bitmarketu. Wczoraj 

śledztwo w tej sprawie zostało przeniesione z Olsztyna do Suwałk – czytamy na łamach 

olsztyńskiego serwisu. Dwa tygodnie temu, tuż po ogłoszeniu upadku BitMarketu, 

Niemiro komentował całą sprawę na łamach Money.pl. Twierdził, że w 2015 r. stał się 

udziałowcem spółki tylko i wyłącznie w celach inwestycyjnych, a dwa lata później wycofał 

się z tego biznesu. - Byłem inwestorem finansowym, nigdy nie prowadziłem giełdy 

Bitmarket, nigdy nią nie zarządzałem. Traktowałem to przedsięwzięcie jako cel 

inwestycyjny, którym będą zarządzały i rozwiną go kompetentne osoby, następnie uda się 

z zyskiem cały holding sprzedać. Cel ten nie został osiągnięty. Nie odzyskałem 

zainwestowanych środków – mówił w wywiadzie dla Money.pl. Jego zdaniem osoby 

zarządzające giełdą i spółką nie mogły sobie poradzić z prowadzeniem księgowości w 

rozumieniu przepisów o rachunkowości i to miał być jeden z głównych powodów jego 

wycofania się z tego biznesu. - Straciłem wszystko, bo ktoś doprowadził do upadku giełdy. 

Teraz tracę twarz i dobre imię, na które pracowałem całe życie. Jestem jednym z 

poszkodowanych – ubolewał. 

Tragedia Tobiasza Niemiro rzuca nieco inne światło na całą sprawę, zwłaszcza, że dziś 

w nocy na łamach serwisu www.debata.olsztyn.pl pojawił się krótki artykuł Adama Sochy, 

w którym czytamy: "Ostatni email [od Tobiasza Niemiro] przeczytałem w czwartek 25 

lipca w pracy. Dopiero na wieść o śmierci sprawdziłem, że został wysłany o 02.57 rano. 

Ciało znaleziono o 14.00, ale kiedy nastąpił śmiertelny strzał wykaże sekcja. Email był 

długi. Wynikało z niego, że znalazł się w środowisku szemranych biznesmenów. Podał 

nazwiska. Nie będę ujawniał jego treści z uwagi na dobro śledztwa, przekazałem emaile 

prokuraturze. Napisał też, że przekaże pewne materiały. Nie zdążył...". Dwa tygodnie 

wcześniej, w obszernym wywiadzie, Niemiro tłumaczył się Sosze bardzo dokładnie jak 

stał się posiadaczem udziałów w BitMarkecie, kto był powiązany z firmą i jak to się stało, 

że z udziałowca stał się wierzycielem giełdy, w której stracił prawie 1,2 mln zł. Cały 

wywiad aż razi niekompetencją i brakiem odpowiedzialności ze strony zaangażowanych 

stron. - Mariusz [Mariusz Sperczyński jeden z zaangażowanych w biznes BitMarketu, red.] 

pisał nam w emailach, że myśmy kupili tę giełdę z jakimś deficytem 600 bitcoinów. Ale ja 

do dzisiaj nie wiem, czy to było 600. Bazowaliśmy tylko na informacji od Mariusza. Ja nie 
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czułem się odpowiedzialny za zarządzanie i kompetentny, by to sprawdzić – czytam w tym 

wywiadzie. Cała rozmowa, do której lektury zachęcam, jest dostępna tutaj. 

Wygląda na to, że prokuratura w Suwałkach będzie miała dużo pracy. W całej sprawie 

pojawia się bowiem zupełnie inny wątek. Na portalu olsztyn.wm.pl czytamy, że Niemiro 

był prezesem Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa, a także synem znanego 

olsztyńskiego restauratora i zarządcą jego lokali. - Sprzeciwiał się wcześniejszemu wyjściu 

na wolność odsiadującego wyrok 25 lat więzienia Trolla. W latach 90 olsztyńscy 

przedsiębiorcy żyli w strachu przed przestępcą, który działał w grupie organizującej 

porwania dla okupu – czytamy na stronie. Portal informuje jednocześnie, że kilka miesięcy 

temu samobójstwo popełnił, również strzelając sobie w głowę, Jan Tandyrak, inny 

przedstawiciel olsztyńskiej branży gastronmicznej... 

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

https://www.rp.pl/Finanse/190729536-Zalozyciel-gieldy-BitMarket-nie-zyje-

Wyparowalo-100-mln-zl.html 

 

10 - Polska giełda bitcoinowa przestała działać. Co z klientami? 

Maciej Rudke 09.07.2019 

Kolejna giełda kryptowalutowa w Polsce, która mogła rozliczać bitcoiny warte około 

60 mln zł, zakończyła działalność. Powód – utrata płynności. Co z pieniędzmi klientów? 

Od dzisiaj nie działa strona Bitmarketu, jednej z największych i najstarszych w naszym 

kraju giełd kryptowalutowych. Klienci nie mogą zalogować się do systemu, widnieje tylko 

lakoniczna informacja giełdy: 

„Szanowni Użytkownicy. Z przykrością informujemy, że w skutek utraty płynności, z 

dniem 08.07.2019 roku, Serwis Bitmarket.pl/net został zmuszony zakończyć swoją 

działalność. Będziemy informować Państwa o dalszych krokach." 

BRAK REGULACJI I KONTROLI 

To kolejna polska giełda kryptowalutowa mająca problemy, wcześniej działalność 

przerwali Bitcurex i Cinroom. 

Inwestorzy wściekli na bitcoinową platformę 

Właścicielem Bitmarketu jest notowana na GPW spółka IQ Partners, która podała, że 

chcąc wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy złożyła zawiadomienie o możliwości 

http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/polska/6772-tobiasz-niemiro-tez-czuje-sie-ofiara-bitmarket-zainwestowalem-ponad-1-mln-zlotych-najnowsze-slajd-kafelek.html
https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.rp.pl/Finanse/190729536-Zalozyciel-gieldy-BitMarket-nie-zyje-Wyparowalo-100-mln-zl.html
https://www.rp.pl/Finanse/190729536-Zalozyciel-gieldy-BitMarket-nie-zyje-Wyparowalo-100-mln-zl.html
https://www.rp.pl/autor/246/maciej-rudke
https://www.rp.pl/Finanse/181119288-Inwestorzy-wsciekli-na-bitcoinowa-platforme.html
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popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Olsztynie w związku z 

informacjami o potencjalnie złej sytuacji spółki Kvadratco Services Limited (to operator 

Bitmarketu). IQ Partners kupił spółkę w listopadzie ubiegłego roku i twierdził, że 

BitMarket jest dochodowym biznesem. 

Zatrzymano osoby prowadzące największą w Polsce „kopalnię kryptowalut” 

Użytkownicy tej giełdy skarżyli się już od paru tygodni na funkcjonowanie giełdy, na 

początku czerwca miała przerwę w działalności, przez dwie doby wstrzymano wypłaty, 

zmodyfikowano sposób logowania i od niektórych użytkowników wymagano dodatkowej 

weryfikacji konta. 

Szacuje się, że średni dzienny wolumen BitMarketu wynosił w ostatnich tygodniach 

dziennie 3,4 mln zł. „Chip" ocenia, że na trzech powiązanych z giełdą adresach jest łącznie 

1300 bitcoinów, czyli około 60 mln zł. 

Trudno powiedzieć czy i ile klientom uda się odzyskać. Podstawowa działalność giełd 

kryptowalut, czyli obrót nimi, nie jest regulowana i licencjonowana. Jednak obrót zahacza 

o przepisy związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) a szczególnie o przepisy 

z zakresu usług płatniczych. De facto większość giełd takie usługi świadczy, mimo że 

stosownej licencji nie posiada. Chodzi o transakcje i przechowywanie środków klientów. 

- To rynek nieregulowany ani nadzorowany, nikt nie wie czy giełda tego typu za 

wpłacone przez użytkownika pieniądze faktycznie kupiła kryptowalutę, czy tylko mu ją 

prezentowała w systemie a jego środki trafiły gdzie indziej – mówi nam jeden z prawników 

pragnący zachować anonimowość. 

Zatem dla inwestorów ryzyko, oprócz samej zmiany notowań kryptowalut, stanowi też 

brak odpowiedniej kontroli nad tego typu giełdami i gwarancji bezpieczeństwa 

powierzonych im środków. – Nie ma żadnych standardów dotyczących obsługi klientów, 

organizacji ani płynności tak jak to jest w licencjonowanych instytucjach finansowych. 

Mamy do czynienia z dużą luką regulacyjną, ta działalność bazuje na zaufaniu, które trudno 

zweryfikować. Dlatego może dochodzić do różnych nieprawidłowości, np. braku separacji 

środków klientów od własnych pieniędzy giełd – dodaje nasz rozmówca. Ewentualnie, 

powołując się na przepisy o AML, kontrolę sprawdzającą stan faktyczny giełdy 

kryptowalutowej mógłby przeprowadzić Główny Inspektor Informacji Finansowej. 

NADZÓR OSTRZEGAŁ 

https://www.rp.pl/Finanse/190519619-Zatrzymano-osoby-prowadzace-najwieksza-w-Polsce-kopalnie-kryptowalut.html
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KNF wskazała kilka miesięcy temu, że banki nie powinny wspierać giełd 

kryptowalutowych ze względu na ryzyko ani lokować własnych środków w takie waluty. 

NBP i KNF w grudniu 2017 r. rozpoczęły akcję „Uważaj na kryptowaluty". Na początku 

stycznia 2018 r. Marek Chrzanowski, ówczesny przewodniczący KNF, odpowiedział na 

pytania o potrzebę regulacji prawnych tego rynku. Przyznał, że „kryptowaluty są 

produktem bardzo niedojrzałym, mającym dużo wad", ale to nie powód, by ograniczać 

jego działanie. – Mamy swobodę zawierania umów. Wydaje się, że ryzyko w tej chwili nie 

jest na tyle duże, żeby wchodzić w ten segment rynku, regulować go czy ograniczać 

możliwości zakupu tych towarów – podkreślał. Dodał, że jeżeli KNF zauważy „zalążek 

ryzyka systemowego", zastanowi się nad regulacjami. 

Konfrontację z giełdami kryptowalutowymi prowadzą też polskie banki. Niektóre 

wypowiadały im umowy na obsługę rachunków, ale banki zaznaczają, że nie odmawiają 

klientom indywidualnym przeprowadzania wpłat na rachunki giełd bitcoinowych. Dalej 

posunęły się niektóre banki w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, które blokują 

klientom możliwość wykorzystania kart kredytowych do kupowania bitcoinów i innych 

kryptowalut. 

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

https://www.rp.pl/Finanse/307099920-Polska-gielda-bitcoinowa-przestala-dzialac-Co-z-klientami.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.rp.pl/Finanse/307099920-Polska-gielda-bitcoinowa-przestala-dzialac-Co-z-klientami.html


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

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

23 

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

 االقتصادات العربية: -ثالثاا 

 بوصلة االستثمار للصناديق السيادية الخليجية تدور باتجاه األسواق اآلسيوية - 11

 14:55 2019يوليو  21األحد   إندبندنت عربية  

 بوصلة االستثمار للصناديق السيادية الخليجية تدور باتجاه األسواق اآلسيوية

 منها تصنف من الفئة األولى 14دول عربية  7صندوقا عالميا تمتلك  73بلغ عددها 

تنوع الفرص في اقتصادات الدول اآلسيوية يسهم في ارتفاع النمو بصناديق السيادة 

 ()أ.ف.ب الخليجية 

ل محور الجاذبية االقتصادية العالمية نحو الشرق، تؤشر بوصلة االستثمار مع استمرار تحو

للصناديق السيادية الخليجية صوب األسواق اآلسيوية خصوصا الصين واليابان، واالبتعاد قليال عن 

أوروبا والسوق األميركية مع تزايد الضغوط السياسية واالقتصادية إزاء الحرب التجارية العالمية 

 ريكست وخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي بدون اتفاق.وأزمة الب

وأوضح الخبراء لــ"إندبندنت عربية"، "أن فرص النمو الجيد باقتصادات الدول اآلسيوية عامل 

محفز لجذب االستثمارات بشكل عام، إضافة لتنوع الفرص وإتاحة قطاعات متخصصة كالتكنولوجيا 

 يادة الخليجية".يعطي مزيداا من الدوافع لصناديق الس

وتعد مخاطر االستثمار أكبر تحدٍّ يواجه االستثمار في الصين بالنسبة للصناديق السيادية في الشرق 

األوسط. وال تزال الشفافية تشكل عقبة كبيرة أمام زيادة الصناديق السيادية العالمية مخصصاتها في 

ق العوائق الرئيسية بالنسبة للصناديالصين، بينما تعتبر قيود االستثمار ومخاطر العمالت من أهم 

 السيادية التي ليس لديها مخصصات حالية للصين.

 73دولة صناديق سياديَّة، بعضها يمتلك صندوقاا واحداا على األقل، بإجمالي يبلغ  46وتمتلك 

صندوقاا، وتتكون من أصول متنوعة، مثل: العقارات، واألسهم، والسندات، وغيرها من االستثمارات، 

 ثل الذراع االستثماريَّة للدولة ذات الفوائض المالية.وتم

صندوقاا من الفئة األولى  14وتعتبر الصناديق العربية وعلى األخص الصناديق الخليجية ممثله في 

 7"صناديق استقرار المالية العامة" طبقا لتقسيم صندوق النقد الدولي للصناديق السيادية. وتعود ملكية 

وتمتلك السعودية صندوقين، وكذلك سلطنة ُعمان، بينما تعود ملكية ثالثة صناديق منها إلى اإلمارات، 

 إلى الدول الخليجية المتبقية )الكويت، والبحرين، وقطر(.

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/5121
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وتشكِّل صناديق الثروة السياديَّة بالخليج صمام أمان لحقبة ما بعد النفط، حيث تمثل ما يقرب من 

 ة حول العالم.من إجمالي الصناديق السياديَّ  %35نسبة 

، 2019تريليون دوالر في يوليو)تموز(  7.9ووصل إجمالي حجم الصناديق السيادية في العالم إلى 

وفقا لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية "إس دبليو إف"، المتخصص في دراسة استثمارات 

 الحكومات والصناديق السيادية حول العالم.

الي أصول الصناديق السيادية على مستوى العالم مما من إجم %40ويصل حجمها مجتمعة إلى 

 يظهر تأثير تحركاتها في األسواق العالمية ومن بين أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم.

ويوجد أربعة خليجية من السعودية والكويت وقطر واإلمارات وثالثة صينية ومثلها من دول العالم 

الصناديق السيادية في الشرق األوسط، التي تتمتع بانكشاف  من ٪100األخرى المختلفة. كما أن حوالي 

 على الصين تحمل أسهماا صينية.

 عامالن يدفعان الصناديق السيادية نحو األسواق اآلسيوية

وفي هذا الصدد، قال وضاح الطه، الخبير االقتصادي وعضو الجمعية العالمية القتصاديات الطاقة، 

ليجية على األسواق اآلسيوية ال سيما الصين واليابان ربما يرتبط "إن تركيز الصناديق السيادية الخ

بعاملين رئيسيين، األول: النمو المطرد هناك، على الرغم من المعوقات الموجودة حالياا وتأثر النمو في 

ظل التوترات األميركية الصينية، والعامل الثاني: يتمثل في التنوع والفرص الجيدة التي تخدم التوقعات 

 ستقبلية إزاء المنطقة".الم

وحول ابتعاد الصناديق الخليجية عن األسواق األوروبية، يرى الطه، "إنه يرجع لسببين األول 

أزمة بريكست وما يرتبط به من تعقيدات وتداعيات كبيرة على االقتصاد البريطاني حال الخروج من 

ماي رئيسة وزراء بريطانيا  االتحاد األوروبي بدون اتفاق، خصوصا أن المرشحين لخالفة تيريزا

لديهم اتجاه متشدد إزاء إتمام األمر، مما سيشكل صدمة على االقتصاد البريطاني وقد تستمر تداعياته 

 سنوات". 3على األداء االقتصادي لنحو 

وتابع الطه: "السبب الثاني يتعلق بارتفاع مستوى الهيمنة لألحزاب الشعبية وبداية صعودها في 

ما يهدد الفكر الحر الذي تتبناه دول االتحاد ويعوق فرص التجارة الحر، مثلما حدث أغلب أوروبا، م

في إيطاليا وتولي اليمين المتطرف لألمور هناك، وهو ما سينعكس على تراجع االستثمارات األجنبية 

 في إيطاليا هذا العام مقارنة باألعوام السابقة وإثارة الخالفات مع االتحاد األوروبي".
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لطه "أن هذه األمور تقلق مديري الصناديق وتحول بوصلة االستثمارات األجنبية إلى أسواق وذكر ا

أكثر استقرارا ونموا، مشيرا إلى أن التدفقات األجنبية للصين سترتفع مع تحرير قطاع الخدمات المالية 

 .أمام األجانب في حين تتركز استثمارات الصناديق الخليجية هناك في األسهم والعقارات"

من المستثمرين  %75مستثمرا سياديا أظهرت أن  139ونوه إلى "أن دراسة حديثة شملت 

السياديين رفعوا نسبة االستثمار بالصين بالعام الماضي، وهذه النسبة مؤشر جيد على الرغم من تصاعد 

تكون ، وكان من الممكن أن 2018التوترات التجارية مع الواليات المتحدة بالنصف الثاني من العام 

 أكبر إذا ارتفعت معدالت الشفافية واإلفصاح بالصين".

من جانب آخر، يرى الطه "أن هناك حصانا أسود قادم من آسيا وقد يكون وجهة الستثمارات 

للصناديق االستثمارية وهي فيتنام التي تنمو بشكل كبير، خصوصا بعد أن بدأت تأخذ حصصا من 

ة إلى مشاورات جادة من صناع أميركيين لنقل أنشطتهم من السوق األميركية التي تذهب للصين، إضاف

 الصين إلى فيتنام مع تنامي المخاوف بشأن توتر العالقات األميركية الصينية".

ورجح الطه "أنه إذ توحد النظرة المشتركة للصناديق الخليجية والعربية ستكون أكثر تأثيرا 

 ي واإلقليمي".ونضجا، وستمثل ثقال عالميا في دعم االقتصاد العرب

 البحث عن االستثمار اآلمن

وفي سياق متصل قال الخبير االقتصادي عبد هللا باعشن، "إن توجهات الصناديق االستثمارية 

الخليجية في الغالب تبحث عن االستثمار اآلمن، وفي الفترة األخيرة بدأت تتوجه األسواق إلى الفرص 

 سيا بمقدمتهم الصين واليابان".الواعدة ال سيما بقطاع التكنولوجيا في دول آ

وأضاف "أن العالقات السياسية بين الدول عامل أساسي في التأثير على توجهات الصناديق 

السيادية بشكل عام، إذ تستخدم في تنمية العالقات المشتركة وتنشط استثماراتها بالدول الصديقة ذات 

 ارات بالدول ذات العالقات المتوترة".العالقات السياسية القوية، وعلى العكس تتجنب ضخ االستثم

وذكر "أن هدف إنشاء الصناديق السيادية يتمثل في تكوين الثروة واالحتفاظ بها حتى أثناء فترات 

األزمات بحيث تكون رافدا آخر للنمو االقتصادي حتى ال تكون هناك تذبذبات قوية ال سيما مع نضوب 

 اسي لإليرادات العامة".النفط الذي تعتمد عليه دول الخليج كمصدر أس

وأفاد "بأن الصناديق تحاول تجنب أماكن الصراعات واألزمات المتوقعة، وتحاول تحقيق نوع من 

التوازن بالمحافظ االستثمارية مع وجود بعض المخاطرة طمعا بالعوائد الجيدة"، مضيفا "أن ما تمر به 

حال إلى التأني قبل ضخ استثمارات جديدة وأوروبا حالياا وأزمة )البريكست( سيدفع الصناديق الخليجية 

 تأثر النمو في المنطقة سيدفعها إلى البحث عن أسواق أكثر استقرارا"ا.
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 البحث عن فرص بقطاع التكنولوجيا

من جهته، قال أحمد معطي المحلل االقتصادي والمدير التنفيذي لشركة "في اى ماركتس"، "إن 

ثمار في دول آسيا خصوصا الصين واليابان إضافة لألسواق توجه الصناديق السيادية الخليجية لالست

الناشئة يرجع لعدة أسباب أبرزها اهتمام دول الخليج بقطاع التكنولوجيا وهو ما تتميز به دول آسيا عن 

نظيرتها األوروبية، وأيضا الرغبة في تنويع استثماراتهم خصوصا بعد الضعف والتقلبات في أسواق 

 نخفاض العائدات اإلجمالية لالستثمار".األسهم الذي أدى إلى ا

وحول أسباب ابتعاد الصناديق السيادية العربية عن أوروبا والواليات المتحدة أخيراا، ذكر "أن ذلك 

يرجع لعدة أسباب أهمها تأثير قرار خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، وصعود األحزاب 

اليا، وتباطؤ النمو االقتصادي األوروبي، وتصاعد حدة والحركات الشعبية اليمينية كما في ألمانيا وإيط

الحرب التجارية بين الواليات المتحدة وأكثر من دولة حول العالم، إضافة إلى تأثير المناوشات مع 

إيران مما يؤدي إلى قلق كبير للمستثمرين العرب في أوروبا والواليات المتحدة بخاصة بعد احتجاز 

 يرانية".بريطانيا لناقلة النفط اإل

 التدابير الحكومية لجذب األجانب

بينما يؤكد أحمد اإلمام، المدير العام لدى شركة "أوراق لالستشارات االقتصادية"، "أن التدابير 

الحكومية في الخليج لفتح األسواق أمام األجانب تؤتي ثمارها، كما يؤشر إلى تغير التوجه الستثمارات 

لصناديق الخاصة وإمكانية توجهها نحو االستثمارات اإلقليمية الصناديق السيادية وتأثيرها على ا

 بالفرص الجاذبة بدول المنطقة".

وتابع اإلمام: "إن دول العالم قامت بإنشاء صناديق ثروة سيادية للعمل على استثمار الفوائض 

 المالية للدولة لتحقيق مستقبل آمن لألجيال القادمة واالستغالل األمثل للثروات".

ديق السياديَّة هي صناديق مملوكة من قبل الدول، تتكون أصولها من األسهم أو السندات أو والصنا

أجهزة استثماريَّة أخرى. ومن الممكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض الدولة من أجل 

ة ، تحت اسم "الهيئ1953االستثمار، وكانت الكويت أول دولة تؤسس صندوقاا سيادياا في العالم عام 

 العامة لالستثمار"، وتبعتها بعدها باقي الدول الخليجيَّة والعالميَّة.

ويرجع تاريخ تأسيس أول الصناديق السيادية بالخليج إلى دولة الكويت التي قامت بإنشائه في عام 

 تحت اسم الهيئة العامة لالستثمار. 1953

لسلع األساسية، أو من احتياطات ويتم تمويل معظم صناديق الثروة السياديَّة من عائدات صادرات ا

النقد األجنبي لدى البنوك المركزية، وتتغير البيئة االستثمارية لصناديق الثروة وفقاا لتغيرات المشهد 
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االقتصادي، مثل برامج التخفيف الكمي، وانخفاض النمو في كثيٍر من المناطق، وتحديات االقتصاد 

 .ائدات النفط المصدر األساسي لتمويل الصناديق الخليجيةالكلي لصناديق الثروة السياديَّة، وتعتبر ع

https://www.independentarabia.com/node/42916/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%

88%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-

%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%88%D8%B1-

%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9 

 

 سيادية الخليجية تقود التأسيس إلى مرحلة ما بعد النفطالصناديق ال - 12

 توجه ملحوظ نحو االستثمار في مشروعات تكنولوجية متقدمة تعزز التنوع االقتصادي بالمنطقة

 12:09 2019أبريل  4الخميس    gdarwish1@ صحافي غالب درويش 

 73دولة صناديق سيادية، بعضها يمتلك صندوقا واحدا على األقل، بإجمالي يبلغ  46تمتلك 

 (صندوقا. )رويترز

تسعى دول مجلس التعاون الخليجي الست الغنية بالنفط، إلى تعزيز مكانتها على خريطة االستثمار 

استغالل قوة الصناديق السياديَّة التابعة لحكومات دول المنطقة لالستعداد لمرحلة ما بعد  العالمي، عبر

نضوب النفط، الذي يعدُّ المصدر الرئيس لإليرادات العامة في تلك الدول، وأيضاا لالتساق مع النشاط 

 الر.المتوقّع بالمنطقة، بعد إعالن السعودية تطوير صندوقها، ليصل حجمه إلى تريليوني دو

والصناديق السياديَّة هي صناديق مملوكة من قبل الدول، تتكون أصولها من أصول، أو األسهم، أو 

السندات أو أجهزة استثماريَّة أخرى. من الممكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض الدولة 

، تحت اسم 1953من أجل االستثمار، وكانت الكويت أول دولة تؤسس صندوقاا سيادياا في العالم عام 

 "الهيئة العامة لالستثمار"، وتبعتها بعدها باقي الدول الخليجيَّة والعالميَّة.

وقال خبراء ومحللون، إن الصناديق السياديَّة الخليجية نجحت في تطبيق خطط استثمارية ناجحة 

، عبر دعم أسهمت في نمو أصولها على نحو جيد، وكان لها دوٌر كبيٌر في دعم اقتصاداتها المحليَّة

 برامج البنية التحتية واالستثمار في المشروعات الكبرى وتمويل األفكار الجديدة.

هت إلى االستثمار  وأوضح الخبراء، في تصريحاتهم لــ"إندبندنت عربية"، أن تلك الصناديق توجَّ

وارتفاع  ةفي التكنولوجيا بعد هبوط أسعار النفط، وذلك لتوافر فرص استثمارية بتلك القطاعات الناشئ

 عوائدها على الرغم من المخاطر الكبيرة.

https://www.independentarabia.com/node/42916/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/42916/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/42916/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/42916/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/42916/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/42916/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/42916/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/9381
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ويتم تمويل معظم صناديق الثروة السياديَّة من عائدات صادرات السلع األساسية، أو من احتياطات 

النقد األجنبي لدى البنوك المركزية، وتتغير البيئة االستثمارية لصناديق الثروة وفقاا لتغيرات المشهد 

لتخفيف الكمي، وانخفاض النمو في كثيٍر من المناطق، وتحديات االقتصاد االقتصادي، مثل برامج ا

 الكلي لصناديق الثروة السياديَّة، وتعتبر عائدات النفط المصدر األساسي لتمويل الصناديق الخليجية.

 73دولة صناديق سياديَّة، بعضها يمتلك صندوقاا واحداا على األقل، بإجمالي يبلغ  46وتمتلك 

تتكون من أصول متنوعة، مثل: العقارات، واألسهم، والسندات، وغيرها من االستثمارات، صندوقاا، و

 وتمثل الذراع االستثماريَّة للدولة ذات الفوائض المالية.

 %34وتشكِّل صناديق الثروة السياديَّة بالخليج صمام أمان لحقبة ما بعد النفط، حيث تمثل نسبة 

 تريليون دوالر. 8.14العالم، التي بلغت  من إجمالي الصناديق السياديَّة حول

، أو %14.6وأظهر رصد "إندبندنت عربية"، استحواذ دولة اإلمارات العربية المتحدة على نحو 

 مليار دوالر. 1190.8ما يعادل 

وحسب رصد استند إلى بيانات صدرت أخيراا عن معهد صناديق الثروة السياديَّة، الذي يتابع نحو 

من إجمالي  %10.8حول العالم، استحوذت السعودية على المرتبة الثانية بنحو  صندوقاا سيادياا  79

 مليار دوالر من خالل صندوقيها السياديين. 875.6األصول العالميَّة، بواقع 

ومن حيث الحجم، تصدَّر جهاز أبو ظبي لالستثمار، أحد أكبر صناديق الثروة السياديَّة في العالم، 

مة أكبر تلك الصناديق عالمياا، والمرتبة األولى خليجياا، بإجمالي أصول بلغت المرتبة الثالثة في قائ

 عن قيمته بالفترة نفسها من العام الماضي. %14مليار دوالر في فبراير )شباط( الماضي، مرتفعاا  697

وحسب الرصد، حافظت الهيئة العامة لالستثمار الكويتية على المركز الرابع، رغم تراجع 

مليار دوالر، تالها في المركز السادس عالمياا صندوق األصول األجنبية التابع  592إلى موجوداتها 

 مليار دوالر. 515.6لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بأصول نحو 

مليار دوالر، واستحوذت هيئة  360وحلَّ ثالثاا صندوق االستثمارات العامة السعودي بأصول نحو 

 مليون دوالر. 320الرابع خليجياا بقيمة أصول  قطر لالستثمار على المركز

مليار دوالر،  233.8وحلَّت مؤسسة دبي لالستثمارات الحكومية في المركز الخامس بأصول نحو 

مليار دوالر، فيما حلَّ جهاز  226وجاءت شركة مبادلة للتنمية في المركز السادس بقيمة ناهزت 

 مليار دوالر. 34جياا بأصول تبلغ اإلمارات لالستثمار في المرتبة السابعة خلي

مليار دوالر، يتبعهما شركة "ممتلكات  18تاله صندوق الثروة السيادي لسلطنة عمان بأصول 

 مليارات دوالر. 10.6القابضة" البحرينية بأصول 
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 الصناديق السياديَّة الخليجية مؤثرة عالمياا 

 

أصولها من أصول أو األسهم أو السندات  الصناديق السياديَّة صناديق مملوكة من قبل الدول تتكون

 أو أجهزة استثماريَّة أخرى

  

من جهته قال المحلل االقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين، إن الصناديق السياديَّة 

الخليجية تصنَّف ضمن الصناديق األضخم على مستوى العالم، من حيث حجم االستثمارات وتنوعها 

 الصناديق المؤثرة عالمياا. وانتشارها أيضاا، وهي من

وأضاف البوعينين، "لعقود مضت التزمت الصناديق الخليجية بخطط االستثمار اآلمن، ما أفقدها 

كثيراا من الفرص، غير أنها بدأت في التحول، وتحمل بعض المخاطر في مقابل عوائد أكبر"، الفتاا إلى 

عات لم تكن معهودة لديهم من قبل، ومنها قطاع أن التحّول في إستراتيجية االستثمار قاد إلى دخول قطا

 التكنولوجيا، الذي يعتبر من أكثر القطاعات نمواا وتحوالا، ما يعني ارتفاع العوائد والمخاطر معاا.

وأوضح المحلل االقتصادي، أن بعض الصناديق، ومنها صندوق االستثمارات العامة السعودي، 

ات إستراتيجية التنمية االقتصادية، بحيث يستثمر في شركربط بين قطاعات التكنولوجيا المستهدفة و

، وبالتالي يجمع بين االستثمار والتنمية في آن، 2030يمكن أن تحقق أهدافاا مرسومة في رؤية المملكة 

خصوصاا مع إيجاد جسر لنقل التقنية وتأسيس مشروعات محليَّة، مشيراا إلى أن هناك توجهاا نحو 

عات العسكرية، من خالل االستثمار في الشركات القائمة أو تأسيس الشراكات االستثمار في قطاع الصنا

الجديدة المحققة األهداف اإلستراتيجية، وال يزال نهج صندوق االستثمارات العامة هو األمثل في الوقت 

 الحالي.
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اريع شوأضاف، أن هناك تحوالا آخر للصناديق السياديَّة الخليجية عبر استثمار البعض منها في الم

الناشئة، وتحمل مخاطرها في مقابل توقعات بتحقيق عوائد ضخمة منها في حال نجاحها عالمياا، معتبراا 

 أن رأس المال الجريء بات من أدوات الصناديق السياديَّة وفق رؤية مستقبلية وحجم مخاطر محسوبة.

ة، كنتيجة لضعف النمو وقال، إنه من الواجب اإلشارة إلى المخاطر، التي تحيط باألسواق العالمي

العالمي والديون السياديَّة والمشكالت المالية، التي تنبئ باحتمال نشوب أزمة ماليَّة عالميَّة، إذا ما استمرَّ 

الوضع على ما هو عليه اليوم من دون عالج، وبالتالي فمخاطر الصناديق السياديَّة باتت مرتفعة، ما 

 زيادة التحوط للحد من المخاطر المتوقعة.يستوجب مراجعة إستراتيجية االستثمار و

 إستراتيجيات االستثمار تختلف قطاعياا ونوعياا 

 

الصناديق السياديَّة الخليجية نجحت في تطبيق خطط استثمارية ناجحة أسهمت في نمو أصولها 

 على نحو جيد

ق السياديَّة يوقال تركي فدعق، عضو جمعية االقتصاد السعودية، إن إستراتيجيات االستثمار للصناد

رة وأضاف، أنه خالل السنوات األخي الخليجية تختلف قطاعياا ونوعياا، حسب االقتصادات التي تمثلها.

لوحظ تغير في إستراتيجيات كثير من هذه الصناديق، وقد يكون أبرزها إستراتيجية صندوق 
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ر في هذه لتوجه لالستثمااالستثمارات العامة في نقل التقنية والتكنولوجيا عبر إنشاء صندوق عالمي ا

 القطاعات.

وتوقَّع عضو جمعية االقتصاد، أن يكون لصندوق التكنولوجيا دوٌر بارٌز في تلبية المتطلبات 

اإلستراتيجية لتنويع االقتصاد، وقيامه بدور محفّز للقطاعات، التي تفتقد إلى االستثمارات األساسيَّة أو 

 مملكة.الرئيسيَّة لبعض القطاعات األخرى داخل ال

وأكد فدعق، أن الصناديق السياديَّة العالمية تقوم بدور مهم في االقتصاد العالمي، إذ تعتبر من أكبر 

 تريليون دوالر. 8.14نحو  2019الالعبين في االقتصاد، بإجمالي أصولها بنهاية فبراير )شباط( 

 5.909ياا بأصول وتابع، "الصناديق الخليجية لها حضوٌر قويٌّ ضمن أقوى عشرة صناديق عالم

 تريليون دوالر، منها أربعة صناديق خليجية تتبع كالا من: اإلمارات والكويت، وصندوقان للسعودية".

 أهداف اقتصاديَّة وأخرى سياسيَّة تخضع إلى توجهات بلدان الخليج

، ةوقال عبد هللا باعشن، الخبير االقتصادي السعودي، إن الصناديق الخليجية لها أهداف اقتصاديَّ 

وأخرى سياسيَّة تخضع إلى توجهات البالد، وتساعد في تقارب المصالح السياسيَّة مع البلدان األخرى، 

وهناك توجهٌ عاٌم لدى تلك الصناديق إلى االستثمار في قطاع التكنولوجيا، نظراا إلى الربحية العالية، 

ديَّة اف باعشن، أن الصناديق السياوأض التي يوفّرها القطاع مقارنة بالقطاعات االستثماريَّة المختلفة.

تتضمن كل أنواع االستثمارات الصناديق المتخصصة مثل: )العقارات، األسهم، األصول، 

ل أغلب الصناديق االستثمارات  التكنولوجيا(، الفتاا إلى االختالف في األهداف والتوجهات، إذ تفضِّ

 ئد المرتفع والمستقر.اآلمنة، سواء في األصول أو المتاجرة في السندات ذات العا

وأوضح، أن دور الصناديق أصبح جوهرياا لنمو اقتصادات المنطقة، ويساعدها في خطط للتحول 

من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متنوع، من خالل تمويل االستثمارات الكبرى باالقتصادات المحلية، 

نشط ناديق السياديَّة بدأت توتابع باعشن، "الص مثلما يقوم صندوق االستثمارات العامة في السعودية.

بصورة مفرطة، ونفَّذت صفقات استحواذ ضمن القطاع المالي على حصص في مؤسسات عمالقة، 

 مثل مورغان ستانلي وبير ستيرن وميريل لينش وسيتي جروب".

 مدن سعودية... تقنية جديدة

ليَّة مع متع بقوة مافي هذا الصدد يشير الخبير االقتصادي مازن السديري، إلى "أن دول الخليج تت

ديون منخفضة. من شأن ذلك أن يؤهلها من دون غيرها للدخول في استثمارات جريئة عالية من دول 

واقتصادات أخرى، هذا إضافة إلى اعتمادها على النفط، فقد بدأت في بناء صناديق سيادية متنوعة 

ة واإلمارات، حيث أسستا توجهاا االستثمار، ولعل أكبر دولتين رائدتين في هذا المجال، هما السعودي
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واضحاا لالستثمار في قطاع التقنية، مع شراكات مع صندوق الرؤية الياباني )سوفت بنك(، ومع 

 مؤسسات عالميَّة أخرى مرتبطة بالتقدم التقني، والطاقة المتجددة".

مدن لوذكر، "السعودية أصبحت تتجه إلى توطين التكنولوجيا على المدى البعيد، خصوصاا في ا

الجديدة نحو "نيوم"، وهي مدينة ذات كفاءة عالية، تساعد في استيعاب شركات التقنية الحديثة مستقبالا، 

 خصوصاا مع غالء المعيشة وارتفاع أسعار العقارات والسكن في مدن التقنية األميركية".

و ما وشدد السديري، على أن هذا االستثمار السيادي سوف يعزز من التنوع االقتصادي، وه

سينعكس على نقل التقنية إلى الشباب، فضالا عن ذلك فإن مدينة نيوم باتت أكبر حاضنة ألكبر مزرعة 

للطاقة الشمسية في العالم، مما يفتح المجال أمام توثيق المعرفة، وبمصادر جديدة في االستثمار، من 

ا، يع توجهه نحو التكنولوجيفي تنو  دون أن ننسى أن القطاع الخاص السعودي هو اآلخر بدأ، ومنذ زمن،

 إضافة إلى شراكاته العالميَّة مع مؤسسات معروفة.

https://www.independentarabia.com/node/16536/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%

84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-

%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-
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 أول صندوق سيادي مصري... العبرة بالنتائج رغم جدل المسّميات - 13

 ية "المهدرة" ضمن موارده األساسيةمليار دوالر أميركي... والثروة العقار 11.34برأسمال 

 18:01 2019مايو  26األحد   صحافي محمود عبده 

الصناديق السيادية الكبرى تقوم على استغالل الوفورات والفوائض المالية التي تنشأ في الدول التي 

 (ية هائلة )رويترزتمتلك ثروات طبيع

أنهت الحكومة المصرية الخطوة األخيرة إلطالق الصندوق السيادي "صندوق مصر"، حيث 

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري التشكيل الرسمي ألعضاء مجلس إدارة أول 

 مايو )أيار( الحالي. 23صندوق سيادي مصري الخميس 
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https://www.independentarabia.com/node/16536/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
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لدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بمنصب رئيس مجلس تشكيل "صندوق مصر" الوليد يضّم ا

اإلدارة غير التنفيذي، وممثل عن الوزارة المعنية بشؤون التخطيط، وممثل عن الوزارة المعنية بشؤون 

 المالية، وممثل عن الوزارة المعنية بشؤون االستثمار، وخمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.

 صر"تشكيل مجلس إدارة "صندوق م

وضّم الصندوق من األعضاء المستقلين كال من: حسن الخطيب، مدير االستثمار المباشر في البنك  

األوروبي، وطارق توفيق، رئيس الغرفة األميركية، وعباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 

د" ا شيللبنك "عودة مصر"، ونيفين الطاهري، رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة "دلت

 لالستثمار، إلى جانب يحيى زكي، رئيس شركة "دار الهندسة".

 البداية

فكرة تأسيس الصندوق ظهرت منذ عامين، حينما أعلنت وزارة التخطيط عزمها إطالق أول 

صندوق سيادي مصري، لتواكب فكرة تأسيس الصناديق السيادية التي ظهرت بدول أجنبية بهدف 

 مليار دوالر أميركي(. 11.34مليار جنيه، بما يعادل ) 200سمال تحقيق التنمية المستدامة برأ

قرارا لرئيس الوزراء  نشرت الجريدة الرسمية للحكومة المصرية  ،2019في مارس )آذار( 

متضمنا األبواب والتفاصيل الخاصة  مصر" مصطفى مدبولي بإصدار النظام األساسي لـ"صندوق

 بالصندوق.

 لصندوق السيادي األولوزيرة التخطيط تحّدد موارد ا

وأعلنت وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري في مايو )أيار( الحالي ضمن 

"فيديوغراف"، نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك"، موارد 

 200ومكونات "صندوق مصر" السيادي، حيث أوضحت أن موارد الصندوق تتمثل في رأسماله البالغ 

مليار دوالر أميركي( كرأسمال مرخص به، فيما يبلغ رأسماله  11.34مليار جنيه مصري )نحو 

 مليون دوالر أميركي(. 295جنيه )نحو  مليارات 5المصدر 

وأشارت الوزارة إلى أن موارد الصندوق تشمل أيضاا األصول التي تنتقل ملكيتها للصندوق وفقا 

وإيرادات استثمار أموال الصندوق واستغالل أصوله، باإلضافة إلى ألحكام القانون، كما تشمل عائدات 

 العائدات المرتقبة من إسهامه في أي من الصناديق االستثمارية أو الشركات األخرى.

وفي اليوم الثالث بعد اإلعالن الرسمي عن تشكيل مجلس إدارة الصندوق السيادي، قالت الدكتورة 

مايو )أيار(،  25ابعة واإلصالح اإلداري، في بيان صحفي السبت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمت

إن "تشكيل مجلس اإلدارة والجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي يضّم نخبة من األعضاء ذوي 
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الخبرة في كل المجاالت المتعلقة بإدارة الصندوق"، مشيرة إلى أن "التشكيل يأتي مستنداا إلى خبرات 

 المتخصصين وأصحاب الفكر في العديد من المجاالت".مصرية أصيلة لعدد من 

 خالف حول طبيعة الصندوق

اإلعالن رسميا عن تشكيل مجلس إدارة الصندوق يعني انضمام القاهرة رسميا لعصر الصناديق 

السيادية المنتشرة في حكومات العالم، إال أن هناك خالفاا بين الخبراء والمهتمين حول اعتبار "صندوق 

الثروة، مثله مثل الصندوق الكويتي أو السعودي أو األميركي، أو  وق سيادي إلدارة مصر" كصند

 اعتباره مجرد صندوق سيادي إلدارة أصول الدولة المصرية.

تقوم فكرة الصندوق السيادي إلدارة الثروة على نفس منهج صناديق االستثمار التي تديرها 

 األول ال يدير سوى استثمارات وثروات الدولة فقط.مؤسسات مالية لصالح األفراد والشركات، بيد أن 

الصناديق السيادية الكبرى في العالم تقوم على محّدد رئيس، هو استغالل الوفورات والفوائض 

المالية الضخمة التي تنشأ في الدول التي تمتلك ثروات طبيعية هائلة مثل الدول النفطية كدولة اإلمارات 

ل تتمتع بعباءة مالية ضخمة مثل النرويج والصين والواليات المتحدة أو الكويت أو السعودية أو دو

 األميركية، وهذا يختلف كثيرا عن فكرة "صندوق مصر".

 وزير التخطيط األسبق: الفكرة تطورت عن طرحها أول مرة

الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط المصري األسبق، الذي وافقت فترة توليه المنصب آنذاك 

شاورات للمرة األولى إلطالق الصندوق السيادي المصري، يقول إن "فكرة تأسيس الصناديق بداية الم

السيادية كانت في بادئ األمر استغالال لفوائض مالية فقط"، مؤكدا أنها "تطورت وأصبحت أصوال 

 تستغلها الدول المختلفة لتعظم فوائدها".

 عضو مجلس "صندوق مصر" تتحدث للمرة األولى

ريح لها عقب انضمامها لعضوية مجلس إدارة الصندوق، قالت نيفين الطاهري، وفي أول تص

العضو المنتدب لشركة "دلتا شيلد" لالستثمار، إن "الصندوق في انتظار انعقاد االجتماع األول لمجلسه 

وكة واستثمار األصول الممل  بتشكيله الجديد األسبوع المقبل، وتقوم فكرة الصندوق على حسن إدارة

لة أفضل استغالل ممكن بما يحقق أفضل العوائد التي تصّب في النهاية في رفع معدل النمو للدو

 االقتصادي المصري منعكسا على التنمية الشاملة االقتصادية".

 الدول تتمايز وتختلف في نوعية الثروات

وحول الخالف حول مسمى الصندوق، أكدت "الطاهري" أن "الثروات الطبيعية واألصول تختلف 

بين الدول، فهناك دول تملك النفط والذهب، وأخرى تمتلك أصوال هائلة، ودول ثالثة لديها فوائض 
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وتستثمرها في أصول دولة أخرى"، مشيرة إلى أن "االكتشافات المتتالية للغاز المصري في البحر 

نتائج فقط"، لالمتوسط والنفط تمثل ثروات طبيعية مستقبلية لمصر. وليس مهماا المسمى، ولكن العبرة با

 مشددة على أن "الصندوق سيتوافق مع المعايير الدولية للصناديق السيادية".

وحددت الطاهري الهدف من إنشاء الصندوق، حيث "يتمثل في تنمية ثروات مصر من األصول 

والموارد الطبيعية بشكل مستدام من أجل تعظيم قيمة هذه الموارد لألجيال المقبلة، عبر اإلسهام في 

يس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، فضالا عن االستثمار في األوراق المالية المقيدة بأسواق تأس

 األوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من األوراق المالية داخل البالد أو خارجها".

 وزير قطاع األعمال المصري: دعونا من المسميات... األهم النتائج

عمال العام المصري، هشام توفيق، أيّد هذا الرأي، و قال "دعونا من مسميات وزير قطاع األ

الصندوق ولنتحدث عن دوره وأهدافه، والثمار التي سيخلفها"، مؤكدا أن "مصر تمتلك أصوال عقارية 

 ضخمة وأغلبها مهمل".

 الثروة العقارية المهدرة ضمن الموارد

صرنا األصول واألراضي غير المستغلة المملوكة وأوضح توفيق أنه "على سبيل المثال عندما ح

مليون متر  25قطعة أرض، بإجمالي مساحات تصل إلى  280للشركات التابعة للدولة، توصلنا إلى 

مربع، وفق آخر حصر في أبريل )نيسان( الماضي، عالوة على أن لدينا شركة تابعة للصندوق، 

وة عقارية ال بأس بها، ويتميز أغلبها بالطابع شركة مصر إلدارة األصول العقارية، لديها ثر وهي 

األثري التاريخي والطرازات المعمارية العتيقة، ويصل إجمالي القيمة السوقية لمحفظتها العقارية 

 15عقارا من بينهم  680  مليون دوالر أميركي( إلى جانب 480مليارات جنيه )نحو  8بالكامل نحو 

عمارة من العمارات القديمة  350الف الوحدات السكنية في عقاراا ذا طابع معماري، عالوة على آ

عمارة في القاهرة الخديوية في شوارع عريقة، مثل شارع طلعت حرب  150بمنطقة وسط البلد، منها 

وقصر النيل وسليمان الحلبي ورمسيس وعبد الخالق ثروت وغيرها، معظمها تم تشييده في النصف 

ت مهدرة"، واختتم وزير قطاع األعمال المصري حديثه قائال األول من القرن الماضي، وتلك ثروا

 "بعض هذه األصول ستدخل ضمن الصندوق السيادي الجديد".

 أبو باشا: صناديق الثروة تختلف عن صناديق إدارة األصول

لكن في المقابل، يرى محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل االقتصاد الكلي لبنك االستثمار والمجموعة 

"هيرميس"، أنه "جرت العادة على إطالق مسمى صناديق الثروة السيادية على الصناديق التي المالية 

تعتمد على الوفورات المالية المتولدة نتيجة الثروات الطبيعية، على رأسها النفط"، مضيفا أن "ما يميز 
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كن ذي يمتلك الفوائض أنها مستدامة ومتراكمة سنويا، وهذا يختلف عن فكرة إطالق صندوق مصر ال

أن نطلق عليه صندوق إدارة أصول الدولة"، مختتما بأن "مجرد تأسيس صندوق يدير أصول الدولة 

الجنيهات ووضعها تحت إدارة صندوق يتمتع بالخبرة سيحقق نتائج جيدة للتنمية   التي تقدر بمليارات

 المستدامة في مصر".

 توفيق: خطأ فادح

و ربية لالستثمار المباشر وخبير أسواق المال، اتفق مع "أبهاني توفيق، الرئيس السابق للجمعية الع

باشا"، وقال إننا "هنا في مصر نطلق على صندوق مصر بالخطأ مسمى صندوق سيادي، وهذا خطأ 

فادح"، مؤكدا أن الصندوق معني بإدارة أصول الدولة المستغلة لتحقيق معدالت ربحية أعلى منها، 

هدرة وغير المستغلة لخلق قيمة مضافة عليها لتوليد أرباح وعوائد باإلضافة إلى استغالل األصول الم

مالية جيدة لمصر"، متوقعا أن "يُحدث الصندوق الجديد نقلة جديدة في طريق التنمية االقتصادية 

 المصرية مستقبال".

 م1953الصندوق الكويتي أول صندوق سيادي عام 

، وأنشأته الكويت باسم "الهيئة العامة 1953 يعود تاريخ تأسيس أول صندوق سيادي في العالم لعام

لالستثمار"، لكنها بدأت في التوسع بصورة كبيرة في السنوات األخيرة، مستحوذة على حصص في 

مؤسسات عمالقة في االقتصاد العالمي مثل: مورغان ستانلي، وبير ستيرن، وميريل لينش، وسيتي 

 جروب.

https://www.independentarabia.com/node/27931/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D9%

88%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-

%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%A9-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%B1%D8%BA%D9%85-

%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%91%D9%8A%D8%A7%D8%AA 

 

 لبنان ينفي اإلفالس باألرقام - 14

: August 8, 2019 

قال حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سالمة، السبت، إن الحديث عن أن لبنان بلد مهدد 

حديث سالمة جاء في تصريح للصحفيين بعد لقائه البطريرك  باإلفالس، غير مبرر علميا وباألرقام

الراعي، في مقر البطريركية في بكركي شمال العاصمة بيروت يأتي ذلك  الماروني مار بشارة بطرس

كرّد ضمني على تغريدة أدلى بها النائب في البرلمان جميل السيد، انتقد فيها خطوة وزير االتصاالت 

 .مليون دوالر 75بقيمة ” تاتش“محمد شقير، بشراء مبنى لشركة 

https://www.independentarabia.com/node/27931/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%91%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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ن أن الوزير شقير فاوض طوال الليل ألجل المواطني اللبنانيين، مبيناا” السيد“وفي تغريدته خاطب 

ا،  مليون دوالر 75واشترى من مالهم بناية ال حاجة لها بقيمة “ ألم يخبركم “وتساءل السيد مستنكرا

)الوزير( مع من تفاوض، أو ممن اشترى، أو أي قانون سمح له بذلك والبلد على حافة اإلفالس؟ 

 طالب اللبنانيين بتضحيات إلنقاذ البلد لكن كيف يضّحون والثْورفخامة الرئيس “وأضاف في التغريدة: 

 ”!الوزاري عم يبعِزق )يسرف(؟

وفي سياق آخر ذكرت صحفية الجمهورية اللبنانية في عددها الصادر السبت، أن لبنان متخوف 

 أغسطس/آب بعد 23في ” ستاندرز اند بورز“من نتائج التقرير المنتظر للوكالة الدولية للتصنيف 

وقالت الصحيفة أّن الجهات الرسمية المعنية بالشأنين المالي  ورود إشارات عن تصنيف سلبي للبنان

واالقتصادي، بدأت جهوداا حثيثة في اتجاه وكالة التصنيف المذكورة لحملها على تأجيل إصدار تقريرها 

 .الية العامةستة أشهر لعل في هذه الفترة تبرز إيجابيات على صعيد نتائج الموازنة على الم

، 2019وخالل األسبوع الماضي وقع رئيس الجمهورية ميشال عون، قانون الموازنة العامة للعام 

اختبارا حاسما لقدرة لبنان على معالجة  2019وتكشف موازنة  بعد أن صادق عليه مجلس النواب

العالم  الدين العام فيسنوات من سوء اإلدارة االقتصادية والفساد تسببا في تراكم واحد من أكبر أعباء 

 .بالمئة من إجمالي الناتج المحلي 150بما يعادل حوالي 

وأكبر نفقات الحكومة هي خدمة الدين ورواتب القطاع العام والدعم المقدم لشركة كهرباء 

وأقرت الحكومة خطة هذا العام لحل أزمة الكهرباء المكلفة وقال صندوق النقد الدولي الشهر  .لبنان

بالمئة، مقارنة  7.6العجز سيكون أعلى بكثير من المستوى الذي تستهدفه الحكومة وهو  الماضي، إن

 .2018بالمئة في  11مع أكثر من 

وشملت الميزانية إجراءات مثل تجميد التعيين الحكومي لمدة ثالثة أعوام، لكن تم رفض أفكار 

كومة إنها تجاهلت المشكلة أصعب مثل خفض رواتب العاملين في القطاع العام. ويقول منتقدون للح

الرئيسية وهي الفساد وتشمل إجراءات خفض العجز الرئيسية زيادة الضرائب على فائدة الودائع 

المصرفية والسندات الحكومية وضريبة جديدة على الواردات وخطة لخفض تكاليف خدمة الدين، وإن 

 . كان لم يتضح كيفية تحقيق ذلك

 ميدل إيست أون الين المصدر: 
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 تخوفات من عدم استدامة صعود دينار تونس أمام النقد األجنبي - 15

: August 2, 2019 

يبدي خبراء اقتصاد تونسيون تخوفات من عدم استدامة أسعار صرف عملتهم المحلية )الدينار(، 

وبدأ سعر صرف الدينار التونسي يتحسن مقابل الدوالر  نبية خالل الفترة المقبلةأمام سلة العمالت األج

األمريكي واليورو األوروبي، خالل الشهرين الماضيين، على الرغم من عدم تحسن مؤشرات مرتبطة 

 .كالميزان التجاري وصعود االحتياطات األجنبية

 3دينارا تونسيا، مقارنة مع  2.88وبلغ سعر صرف الدوالر األمريكي في تعامالت األربعاء، 

 3.20بينما بلغ سعر صرف اليورو األوروبي في تعامالت، األربعاء   2019دنانير لكل دوالر مطلع

 .2019دنانير مطلع  3.44دنانير، مقارنة مع 

وفسر خبيرا اقتصاد، تعافي العملة التونسية، بأنه ظرفي وغير قادم من تحسن في أساسيات 

وقال محمد الصادق جبنون، الخبير  وهي النمو والتشغيل والعجز التجاري االقتصاد التونسي

ما سّمي بالتحّسن في الدينار، هو ارتفاع نسبي يعود لمناورة تقنية قام بها البنك المركزي “االقتصادي إن 

 ةالتونسي وفّسر جبنون هذه المناورة بأنه، يتمثل االرتفاع في الحد من السيولة مما جعل نسبة العمل

 .الصعبة الخارجة من تونس أقل، وبالتالي الطلب على العملة تراجع

األزمة االقتصادية التي يمر بها االتحاد األوروبي ومرحلة “في هذا السياق، اعتبر الخبير أن 

، جعل 2018االنكماش التي انطلقت من إيطاليا، ووصلت إلى الصناعة األلمانية في الربع األخير 

الدينار استفاد من هذه الظرفية مع تحسن العائدات السياحية بصفة “ .”ل العمالتاليورو ينخفض تجاه ك

من  صندوق النقد يحذر“وزاد جبنون: ”. نسبية، ورأينا بالتالي استقرارا على مستوى سعر الصرف

هذه السياسة التي ال يرافقها نمو حقيقي لالقتصاد، ألنه توجد مخاطر في ما بعد على استقرار العملة 

 .”لم تتحسن محركات االنتاج والتصدير إذا

في الوقت الحالي ال يمكن الجزم باستدامة التحسن.. فهو رهينة سياسة المركزي التونسي “وقال: 

من جهته، أشار رضا الشكندالي، الخبير  .”ومواصلتها من عدمها رهين قرار البنك المركزي

كندالي: وفّسر الش”. لعملة باليورو والدوالرقيمة الدينار تتحدد بالعرض والطلب على ا“االقتصادي أن 

إذا كان دخول العملة كبير، القيمة تتحسن، وإذا كان دخول للعملة قليل والخروج أكثر، قيمة الدينار “

 .”تتراجع

ولفت الى أن التحسن طفيف، وتزامن مع أحداث دخول عملة صعبة لتونس، وهو ليس قادم من 

سيولة بالنقد األجنبي دخلت البالد أبرزها من صندوق النقد الدولي، أساسيات االقتصاد التونسي، بل هو 
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على الرغم من تحسن بعض مؤشرات “وقرض حصلت عليه الشركة التونسية للكهرباء والغاز مؤخرا. 

السياحة والفالحة، وهي قطاعات مرتبطة بالظروف المناخية أو العالمية.. لكنها لم تكن السبب الحقيقي 

هذا التحسن في قيمة العملة المحلية، يمكن أن يتواصل طالما هناك قروض ولكن “وزاد: ”. للتحسن

 .”سيتهاوى، إذا ما انتهت هذه التعاقدات على القروض

 تحرك أسعار الصرف

بدأت قيمة العملة المحلية تتراجع منذ سنوات ما بعد الثورة، حيث كان سعر الدوالر في حدود 

 .2011كانون ثاني  يناير/ 31دينارا تونسيا في  1.4208

، حسب معطيات للبنك المركزي التونسي؛ 2012يناير  31دينارا في  1.5012ثم بلغ سعر الدوالر 

 .2014دينارا في  1.60، ثم 1.53بلغ سعر الدوالر  2013يناير  31وفي 

في  2.30، و2016في  2.03، ثم 2015دينارا في نفس الفترة من  1.93وبلغ سعر الصرف 

   .2018في يناير  2.42حو ثم إلى ن 2017

  صحيفة رأي اليوم االلكترونيةالمصدر: 
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 االقتصاد السوري: -رابعاا 

فيما ينكمشون حتى بالرأي . رئيس الحكومة لرجال األعمال : يدنا ممدودة لنكون شركاء من  - 16

  أجل سورية

 علي محمود جديد –المصدر: سيريا ستيبس   

قطابه، بأن يُبادروا للخروج من كانت فرصة حقيقيّة، وذهبية أمام أساطين االقتصاد السوري وأ

القمقم الضيّق المتحّكم بهم وبسلوكهم االقتصادي المحدود، يطرقون نوافذه كلما استفاقوا من ُسباتهم 

ويصرخون أن افتحوا لنا هذه النوافذ لنخرج منها، بينما المغالق من جهتهم، وما كان لهم اإلصرار 

لمن يجرؤ ويخرج كي يرتقي، ويستنشق هواء األجواء على النوافذ فباب القمقم مفتوح على مصراعيه 

الرحبة القابعة ما بعد الباب المفتوح، هواء األرض من حوله كما ينبغي، ليتذّوق بعدها أوكسجين وطنه. 

في االجتماع النوعي الذي تمت هيكلته وتحديد عناصره بعنايةٍ ذكية، والذي جمع رئيس مجلس الوزراء 

ء المالية، واالقتصاد، والزراعة، والصناعة، واإلدارة المحلية، المهندس عماد خميس، ووزرا

والسياحة، والتجارة الداخلية، وأمين عام مجلس الوزراء، وحاكم مصرف سورية المركزي من جهة، 

وخمسة اتحادات االقتصاد السوري المتمثلة باتحاد غرف التجارة، واتحاد غرف الصناعة، واتحاد 

 .السياحة، واتحاد الحرفيين السوريين من جهة ثانيةغرف الزراعة، واتحاد غرف 

كنّا ننتظر من أقطاب الجهة الثانية أن يكونوا حاملين في جعبتهم حلوالا، أو على األقل اقتراحات 

منبثقة من صلب الواقع، ومن هدير آالتهم، وتواتر شحناتهم، وعمق جذورهم في األرض، وإحساسهم 

ذا الجمع الحكومي، الذي دعاهم متحمساا ليؤكد لهم أن األبواب مفتوحة، بجمال بالدهم، يُقّدمونها أمام ه

وال داعي للوقوف عند النوافذ، وأن جسور التواصل ممدودة بكل محبة، لنعبر عليها متشاركين على 

 –السّراء والضّراء. هؤالء األقطاب االقتصادية، وغيرهم من رجال األعمال، يملؤون الدنيا صراخاا 

اضطراب أسعار الصرف يجعل أعمالهم مضطربة، ويكبّدهم المزيد من الخسائر، فعلى  بأنّ  –مثالا 

األقل وهم أمام هذا الحشد الحكومي الذي رّحب بهم، وأراد االجتماع بهم بكل احترام، ليؤكد لهم أّن 

ى لنهج الشراكة بينهم وبين الحكومة هو المبدأ الذي تبحث عنه الحكومة بكل تفاصيله وتسعى إليه، ع

األقل كان من المفترض أن يُبادروا إلى تقديم أفكار وحلول بنكهةٍ وطنية تساهم في إيجاد حل، أو بالحد 

األدنى محاولة إليجاد حل، ولكن عبثاا، فما تزال هذه األقطاب تجد نفسها مظلومة، وال ندري من أين 

نّعم أيضاا بخيرات هذا ولكنها تت –هذا صحيح  –يأتي ظلمها المزعوم وهي تتنّعم بخيرات جهدها 

الوطن، فحقه عليها أن تفعل له شيئاا مختلفاا وهو ما يزال يخوض حروباا منذ أكثر من ثماني سنوات مع 
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أعتى قوى الطغيان في هذا الكون، ويتعّرض لحصار اقتصادي غير مسبوق، ولم يُكلّفها أحٌد بشيء، 

على رزقها وأعمالها، وكان عليها أن تُقّدر هذا ولكن كان عليها هي أن تُبادر إلى فعِل أشياء، لتُحافظ 

اللقاء الحكومي معها، وتتفهّم أبعاده وأهميّته، وتعتبره فرصة حقيقيّة لتبرز غيرتها على هذا الوطن، 

وعدم قبولها بأن يُضام، السيما وأنها القادرة على ذلك. في أواسط تسعينات القرن الماضي أوفدتني 

تدريبيّة بمؤسسة األهرام المصريّة، في مجال الصحافة االقتصادية. وفي صحيفة الثورة إلجراء دورة 

ما يزال حديث العهد في سورية، وكان  1991/ لعام  10تلك األثناء كان قانون االستثمار رقم / 

المستثمرون على هذا القانون يواجهون مصاعب الترخيص اإلداري، إذ كانت البلديات هي التي تتولّى 

ت لهم إلشادة مصانعهم، فلم يكن في سورية وقتها أي مدينة صناعية بعد، وكانت كل الترخيص المؤق

بلدية تعمل حسب أخالقيّة رئيسها، والمستثمرون هم وحظّهم، إّما أن يكون رئيس بلدية جاّد ونزيه 

يّر سفييّسر أمورهم في نطاق بلديته، وإّما أن يكون شهوانّي الفساد، فيقوم بابتزاز المستثمرين، وال يُ 

لهم رخصهم اإلدارية إلقامة مشروعاتهم إالّ بشّق األنفس، وبعد ضمان النصيب من الرشى .. والمعلوم. 

المهم أثناء تلك الدورة الصحفية التدريبيّة، قمنا بزيارة إلى مدينة ) العاشر من رمضان ( في محافظة 

، وقد أذهلتني تلك المدينة، الشرقية، وهي مدينة صناعية كمدينة عدرا والشيخ نجار وحسياء اليوم

ووجدت أنها هي الحل الذي ينقصنا هنا في سورية، والذي يمكن أن يُسعف المستثمرين السوريين من 

حاالت االبتزاز التي يواجهونها بعمليات الترخيص اإلداري، وفور عودتي بدأت أكتب في صحيفة 

ثلها هنا في سورية الستقطاب الثورة عن أهمية مثل تلك المدينة الصناعية، وضرورة إيجاد م

المستثمرين، وبعد سنتين أو ثالثة أوفدت الحكومة السورية وفداا وزارياا إلى جمهورية مصر العربية، 

برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات آنذاك السيد رشيد أختريني، قاموا خاللها بزيارة 

لعوا على نظام عملها والمنشآت التي تستقطبها، مدينة العاشر من رمضان الصناعية في الشرقية، واط

وجالوا فيها بالطول وبالعرض، وعادوا بتقرير عن أهمية هذه المدينة الصناعية، وضرورة إقامة مثلها 

في سورية، وبدأ المخاض بهذا االتجاه إلى أن تم إحداث المدن الصناعية في عدرا وحسياء والشيخ 

ناء زيارتي لمدينة العاشر من رمضان في إطار الدورة اإلعالمية . على كل حال أث 2004نجار في عام 

في األهرام، التقيُت مع رجل األعمال المصري الشهير ) محمد فريد خميس ( وكان وقتها يحتل مركزاا 

مرموقاا في مجلس إدارة تلك المدينة التي أنشأ فيها شركة استثمارية ضخمة باسم ) النّساجون الشرقيون 

سجاد والموكيت، وقمنا وقتها بجولة في أقسام شركته، وصار يشرح لنا بطريقة جّذابة جداا ( إلنتاج ال

عن العمل واإلنتاج، وبنهاية الجولة استضافنا بقاعة استقبال أنيقة في الشركة، ووقتها سألته كيف هي 

جميلة : في ال عالقته هو وباقي المستثمرين هنا مع الحكومة المصرية ..؟ فابتسم وقال بلهجته المصرية
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البداية لم تكن الحكومة ترد علينا وال تكترث بنا، ولم تكن آفاق االستثمار مفتوحة أمامنا، فقررت أنا 

ومجموعة من رجال األعمال المصريين القيام بمحاولة منذ سنوات إلقناعها من أجل فتح المجال أمامنا 

صر، ال أن نبقى هكذا غير موثوٍق بنا لنعمل في وطننا، فنحن نريد أن نكون شركاء معها في نهضة م

وعلى الهامش، واستطعنا من إيماننا بمصر أن نقنع حكومتها بذلك، وبدأت المواقف تتغيّر نحونا، 

وصدر قانون لالستثمار، وبدأنا نعمل وأقيمت المدن الصناعية، وصرنا أصدقاء مع الحكومة، وها نحن 

كبر لرجل األعمال المصري كان يتمثّل بخطف وّد شركاء في نهضة مصر. ما أريد قوله أن الهّم األ

الحكومة، والتقّرب منها ما أمكن، وقد روى لي األستاذ الزميل ) عصام رفعت ( رئيس تحرير مجلة 

األهرام االقتصادي في طريق العودة والذي كان يرافقنا في هذه الجولة تحت مظلة األهرام، أّن رجال 

الفعل بذلوا جهوداا مضنية حتى تمكنوا من إقناع الحكومة، ثم األعمال وخاصة محمد فريد خميس، ب

استجابت لهم ولمطالبهم، وبدأت مراحل االستثمار وأقيمت هذه المدينة .. وهكذا. أما نحن هنا فنرى 

كيف أن الحكومة هي التي تبادر وتفتح األبواب أمام المستثمرين ورجال األعمال، أن تعالوا لنكون 

وتبدي لهم كل االهتمام والترغيب للعمل، وتحثّهم هم على إظهار كل ما يعيق  شركاء، يدنا بيدكم،

 .أعمالهم، إلزاحة هذه المعوقات

باألمس اخترع لهم رئيس الحكومة المهندس عماد خميس جلسات خاصة في هيئة االستثمار، 

 لسات تخصوأطلق مبادرة األربعاء االستثماري، ولم يدع مشكلة موضوعية طرحت أمامه في تلك الج

مسيرة االستثمار إال وقام بحلها، وستبقى هذه الجلسات مفتوحة كلما لزم األمر، واليوم وفي ظل هذا 

االرتفاع المفاجئ لسعر صرف الدوالر، كانت دعوة رئيس مجلس الوزراء لالتحادات الخمسة في 

نا في مكان الحكومة مكانها المناسب، وكان السؤال األنسب لرئيس الحكومة لهم هو : لو كنتم أنتم ه

فماذا تفعلون لتخفيض سعر الصرف ..؟ وفي الوقت الذي توقعنا فيه أن نسمع أجوبة قوية وحرفيّة تأتي 

كالجسر الذي يمّد الطريق المعبّد فوق الهّوة، لم نسمع جواباا واحداا يمكن أن يساهم بإيجاد حل. كان 

ادرة أن يمتلكوا مب –من المفترض  –ال هم الذين الموقف غريباا بالفعل..! فهذه الشريحة من رجال األعم

الحل من خالل أعمالهم، واحتكاكهم بالسوق، وتفنيد أّن اإلجراء الفالني يوصلنا إلى المكان الفالني، 

وأن هذا اإلجراء الحكومي يوصلنا إلى مكاٍن ما، وذاك لو اتّخذ سيوصلنا إلى هناك. على مدى خمس 

لم نسمع من أركان االقتصاد السوري شيئا محرزاا أكثر من العودة ساعات مّرت على هذا االجتماع 

إلى الطرق على النوافذ، ففي الوقت الذي طلب فيه رئيس الحكومة االستماع إلى آرائهم إليجاد حل 

لجملة قضايا منها سعر الصرف، قال بعضهم : نطلب الرحمة من وزارة المالية، وقال آخر : وزارة 

وليست وزارة مالية، وعلى الجمارك أن تترك األسواق وتذهب إلى المعابر، غير المالية وزارة جباية 
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أن وزير المالية بيّن لهم حجم اإلعفاءات الضخمة التي يحصلون عليها، وقال لهم بابتسامٍة لئيمة : أنا 

ن م ال أستطيع اليوم إرسال الجمارك إلى المعابر الساخنة على خطوط النار، ثم عفواا منكم أريد أسأل

الذي يقوم بتهريب المواد األولية للصناعة ..؟ بالتأكيد ليس العاملون في الدولة، وال عمال القطاع 

الخاص .. بل أصحاب المصانع أنفسهم يقومون بذلك، وكاد الوزير أن يقول لهم أنتم الذين تقومون 

كومة أّن رئيس الحبعمليات التهريب الكبرى، ولكنه بقي عند أصحاب المصانع. في ختام االجتماع ك

عماد خميس الحظ أّن فكرة المبادرات من قبل اتحادات قطاع األعمال ليست فقط غائبة وإنما ليست 

على بال أحد أيضاا، فكان ال بّد من أن يُلقّمهم إياها بالملعقة، ويبيّن لهم بأن الحكومة تتعامل مع القطاع 

تحادات الخمسة أن يقود الحكومة بما يخصه، الخاص كشريك في الوطن، ونريد من كل اتحاد من هذه اال

فأنتم يجب أن تعطونا السياسات المناسبة لكم، وأن نكون على قلب رجٍل واحد، وبالنسبة لسعر الصرف 

فنحن دولة قوية وقد أثبتنا ذلك بهزيمة اإلرهاب، وبهذا الصمود األسطوري للجيش وللشعب، ولكني 

 المال من القطع األجنبي ..؟أسألكم : أين يترّكز اليوم تكتّل رأس 

بالتأكيد ليس بيد العاملين والموظفين، إنه بيدكم أنتم، بيد القطاع الخاص، وهو بالتأكيد ناجم عن 

جهودكم وتعبكم، ولكنه بالنهاية ناجم أيضاا من خيرات هذا البلد، فللبلد عليكم حق، ونحن نحترم هذه 

ما نحن فيه لجهة اضطراب سعر الصرف، ما الذي  الجهود وال نريد منها شيئاا طبعاا، ولكن في ظل

كان يمنع رجال األعمال السوريين المقتدرين من أن يودعوا جزءاا مما يمتلكونه من عمالت أجنبية هنا 

يقوم بإيداع  –مثالا  –مليون دوالر  20أو  10في المصارف السورية ..؟ لو كل رجل أعمال يمتلك 

مليارات دوالر،  6مصارف الوطنية، لكان لدينا رصيداا ال يقل عن مليون أو مليوني دوالر منها في ال

ولكان سعر الصرف الذي تشكون منه قد استقّر، وال يمكن له عندها أن يتزحزح، وتعرفون رغم كل 

ما حصل في سورية أننا لم نتأّخر يوماا واحداا بتسديد وال ليرة لكل من طلب أن يسحب من مدخراته في 

ّدمه لهم رئيس الحكومة بكل وضوح، والقرار عندهم وبيدهم، غير أّن أحداا منهم لم البنوك. هذا حّل ق

يندفع بهذا االتجاه مبدئياا على األقل، وال ندري إن كانوا سيندفعون يوماا، وال ندري أيضاا إن كان 

  .استقرار سعر الصرف بالفعل يناسبهم .. ؟! فها هو السالح .. وهذا الميدان

http://syrianexpert.net/?p=40385 

 

 

 

 

http://syrianexpert.net/?p=40385
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 الشهابي: ارتفاع سعر الصرف بهذا الشكل مرفوض وسنرفع مذكرة للحكومة األسبوع القادم - 17

 … ليرة.. فما نّواب الشعب فاعلون؟  600الدوالر فوق 

 ذكرة للحكومة األسبوع القادمالشهابي: ارتفاع سعر الصرف بهذا الشكل مرفوض وسنرفع م

 2019-06-19األربعاء,  علي نزار اآلغا  | 

ليرة سورية منذ يومين، وسط غياب  600تجاوز سعر صرف الدوالر أمام الليرة السورية حاجز 

كامل للتصريحات الرسمية من مصرف سورية المركزي أو أي جهة حكومية أخرى، في الوقت الذي 

المفسرة ألسباب ذلك االنخفاض في قيمة الليرة السورية مؤخراا وتخطيها هذا تباينت فيه وجهات النظر 

الحاجز ذا البعد النفسي الكبير، لكونه مرتبطاا بأسوأ فترة مرت فيها الحرب قبل سنوات، إذ وصل إلى 

هذا المستوى لساعات، وعاد قبلها سعر الصرف باالنخفاض مع تحسن ملحوظ في قيمة الليرة، حيث 

رب مستعمرة بكل أشكالها، أما اليوم فسعر الصرف وصل إلى هذا المستوى تدريجياا، وبقي كانت الح

عنده لثالثة أيام، فارتفعت األسعار بشكل مباشر لتزيد من ضغوطها على معيشة المواطن نظراا لعدم 

 .تحسن دخله

قيام به أعضاء في مجلس الشعب عما قاموا به أو يخططون لل« الوطن»أمام هذا الواقع، سألت 

حيال سعر الصرف، على اعتبار أن المجلس له دور رقابي على اإلدارة التنفيذية، ويفترض أن مهمة 

نواب الشعب المنتخبين نقل وجع المواطن والدفاع عنه أمام قرارات الحكومة الخاطئة وصمتها حيال 

 .المؤشرات االقتصادية السلبية، ومساءلتها تحت القبة

 مذكرة إلى الحكومة

« الوطن»س لجنة التخطيط واإلنتاج )أو االقتصادية( في مجلس الشعب فارس الشهابي كشف لـرئي

عن مذكرة خاصة بموضوع سعر الصرف سوف ترسل إلى الحكومة األسبوع القادم مع عودة نشاط 

الجلسات، وسوف يطرح الموضوع في المجلس وفق طلب المعنيين وما يقتضيه النظام الداخلي، ألن 

اع سعر الصرف بهذا الشكل مرفوض، فهو يؤثر سلباا في لقمة عيش المواطن، ويؤدي موضوع ارتف

إلى تبخر الرواتب، وازدياد الفقر، لذا نحن بحاجة إلى تسهيالت مصرفية عاجلة وتقليص الفارق بين 

سعر الصرف الرسمي والسوداء الستقطاب الحواالت، ودعم التصدير بشتى الوسائل، ألنه مصدر 

إذ إن اإلنتاج الزراعي والصناعي هو أساس التصدير وتأمين القطع وتخفيف الضغط  رئيس للقطع،

 .على القطع



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

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

45 

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

ولفت الشهابي إلى عدم التزام وزارة المالية بتقديم التسهيالت لدعم اإلنتاج منوهاا بأن أبرز 

جين وإزالة لمنتالمطالبات الواردة في المؤتمر الصناعي الثالث لم تتحقق، علماا بأن المطلوب اليوم دعم ا

 .األعباء التي يواجهونها

وتمنى الشهابي أن يكون هناك استجابة حقيقية لدى الحكومة لما سيطلبه مجلس الشعب فيما يخص 

سعر الصرف ودعم التصدير والمنتجين، ألن مجلس الشعب يعبر عن المواطنين، وأعضاؤه ال 

مع يجب أن تست»معاناة المواطنين، و بل ينقلون -على حّد تعبيره–يخترعون الموضوعات اختراعاا 

 .«الحكومة إلى مطالب المواطنين، فنحن ننقل معاناتهم

 قرارات غير مفهومة

النائب آالن بكر )وهو خريج كلية االقتصاد( بيّن أن مجلس الشعب يمارس دوره الرقابي على 

لنقد الحكومة ويناقش جميع الموضوعات، وفيما يخص سعر الصرف وهو من اختصاص مجلس ا

والتسليف، فدورنا كأعضاء في مجلس الشعب المطالبة باستقرار السعر، من دون التدخل في التفاصيل 

النقدية التي تكشف عن حجم القطع في المصرف المركزي وغيرها من البيانات المرتبط باألمن 

 .االقتصادي للبلد

ن الرسمي وغير ليرة سورية بي 170أعتبر أن وجود سعري صرف بفارق حتى »وأضاف بكر: 

الرسمي ينعكس إيجابياا على فئة قليلة تمثل بعض التجار الذي يحصلون على تمويل لمستورداتهم 

بالسعر الرسمي، على حين ينعكس سلباا على بقية المواطنين وعلى االقتصاد، إذ نخسر الحواالت 

 .«القادمة من الخارج

قليص الفارق بين السعر الرسمي وسعر ال أعرف لماذا ال توجد أي إجراءات لت»وهنا سأل بكر: 

 ؟«السوق السوداء

هل معقول أن يستفيد من يحصلون على تمويل بالسعر الرسمي، وتزهر أمورهم، وبعضهم »وتابع: 

يضارب في السوق السوداء، من دون اتخاذ أي إجراءات لضبط ذلك بتقليص الفارق بين سعري 

أعرف ما اآللية واألساس االقتصادي الذي يتم العمل  الصرف وتخفيف اآلثار السلبية عن اقتصادنا؟ ال

 ؟«على أساسه

وتحدث بكر عن مشكلة ارتباط أسعار السلع كافة بالدوالر، بما فيها الخضر، إذ يتم رفعها بشكل 

مباشر مع ارتفاع الدوالر، فكل التجار يسّعرون على الدوالر، مطالباا التجار بأال يكون الربح وحده فقط 

عملهم، مستغرباا من حالة الصمت لدى مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي هو الغاية ل
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كنا نتمنى أن يرتقي األداء االقتصادي لدينا إلى ما تتطلبه الحرب االقتصادية »حيال الواقع، وأضاف: 

 .«وإلى مستوى تضحيات قواتنا الباسلة

قرار البنزين األخير إذ تم رفع وخاصة « غير مفهومة»ووصف بكر بعض قرارات الحكومة بأنها 

وأرى أن السياسات االقتصادية حالياا »في الوقت نفسه،  95وتخفيض سعر البنزين  90سعر البنزين 

 .«تزيد من معاناة المواطنين وال تخففها

ولدى توجيه سؤال للنائب بكر عما فعله أعضاء مجلس الشعب للمواطنين أمام هذا الواقع وهم 

للشعب، بيّن أنه تم طرح موضوع سعر الصرف واألسعار مرات عديدة في اللجان  المنتخبون كممثلين

المختصة وتحت القبة، وعبر مذكرات، وبموجب أسئلة خطية قّدمت للحكومة تحت القبة، ولكن هناك 

تفاوت في تجاوب الحكومة مع المجلس، واألجوبة تكون ذات طابع إعالمي متعلقة بالحرب االقتصادية 

ض لقيم فواتير االستيراد وتأمين المواد الرئيسة.. وغيرها، منوهاا بأنه يجب أال يكون وآثارها وعر

 .«يجب أن نعيش الواقع والتفكير بكيفية مواجهة الحرب االقتصادية»هناك تضخيم لإلنجازات، بل 

ولدى سؤاله عن إمكانية طلب استجواب حاكم مصرف سورية المركزي تحت القبة حول الموضوع 

لظرف االستثنائي أكد بكر عدم إمكانية طلب استجوابه تحت القبة ألنه ليس وزيراا، وإنما يتم في هذا ا

 http://alwatan.sy/archives/201808 .طلب الوزراء المعنيين، رغم أن المعني المباشر هو الحاكم

 

تجارة دمشق: سننقل وجهة نظرهم للحكومة … عادة القطع لمصدرون يرفضون التعهد بإا - 18

 وهي تتخذ القرار المناسب

 2019-06-19األربعاء,  وفاء جديد   | 

عقدت غرفة تجارة دمشق أمس اجتماعاا لمناقشة تعهدات إعادة قطع التصدير التي تدرسها الحكومة 

 .مصدراا ممن لديهم فعاليات في السوق 30حالياا، ضم نحو 

بيّن نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان أن المصدرين خالل « الوطن»صريح لـوفي ت

االجتماع رفضوا رفضاا قاطعاا، وباإلجماع، مشروع القرار، وذلك لعدة أسباب أولها عدم وجود قنوات 

 بنكية مباشرة مع الخارج، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدوالر، مشيراا إلى إمكانية تلف الكثير

 .من البضائع التي يتم تصديرها وال سيما الخضراوات والفاكهة

http://alwatan.sy/archives/201808
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وأشار البردان إلى أن عدداا ال يستهان فيه من التجار ال يأخذون ثمن بضاعتهم المصدرة بشكل 

فكيف ستتم إعادة تعهدات قطع التصدير من دون »فوري، وإنما بالقروض والتسهيالت والديون، 

 ؟«حصولهم على مبالغهم المستحقة

كل تلك األمور دفعت المصدرين خالل االجتماع إلى رفض القرار بشكل قطعي لما له »وأضاف: 

من آثار سلبية، ورأوا أنه من الممكن أن يتوقف القطاع التصديري بأكمله في حال اتخذ هذا القرار، 

سوف ننقل وجهة نظر المصدرين إلى الحكومة »وختم البردان:  .«فضالا عن ارتفاع سعر الصرف

 .«بكل أمانة وعليها اتخاذ القرار المناسب

بدوره، صّرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجالد بأن االجتماع شمل أغلب 

وجميعهم رفضوا إعادة قرار تعهدات القطع ألنه سوف يؤثر في سعر »الفعاليات المصّدرة في البلد، 

 .«تكاليف إضافية نحن بغنى عنها المنتج السوري وسوف يعوق عملية التصدير، لكونه سيحمل

وأشار إلى أنه من المهم فهم آلية التصدير، إذ ال مستورد من سورية يدفع ثمن البضاعة سلفاا أو 

نقداا، منوهاا بأن أغلب البضائع تصدر بدفع مؤجل بعد شهرين أو ثالثة أشهر أو ستة أشهر، ومنهم من 

 األسواق الخارجية ألن المنافسة شديدة بين المنتج يرسل البضائع برسم األمانة لتباع على حسابه في

دعونا المصدرين لكي نأخذ قراراا يهم مصالح الجميع، وكان لدى »وأضاف:  .السوري وبقية المنتجات

 .«الجميع قاعدة صلبة لرفض إعادة قرار تعهدات القطع

تنص على رفض  ولفت الجالد إلى أنه سيتم بناءا على هذه اآلراء رفع مذكرة للجهات المعنية

سوف نقدم اآلراء، وفي حال صدور أي قرار بمنعكسات سلبية نكون قد برأنا »القرار، وختم بالقول: 

 .«ذمتنا

يشار إلى أن اللجنة االقتصادية تدرس مقترحاا بإعادة العمل بتعهدات القطع، وحتى اآلن لم يصدر أي 

 http://alwatan.sy/archives/201813 .قرار فيها، ولم تتبلور اآللية التنفيذية بعد

 

 تقرير يكشف ويفضح حقيقة انخفاض األسعار - 19

 المصدر : الوطن 

لحظت الهيئة العامة للمنافسة ومنع االحتكار انخفاضاا بسيطاا في أسعار معظم المواد األساسية، 

 .جنبية مقابل الليرة السورية وذلك النخفاض الطلب عليهارغم ارتفاع أسعار صرف العمالت األ

وبحسب تقرير للهيئة تم إعداده بناءا على جولة ميدانية على أسواق الجملة للمواد األساسية خالل شهر 

http://alwatan.sy/archives/201813
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رمضان فهناك توافر لمواد السكر واألرز والشاي والزيوت والسمون والطحين واللحوم والفروج 

بل إن العرض يغطي الطلب أو يفوقه أحياناا، فضالا عن أن هناك  والبيض، وال نقص في العرض،

مصادر وأنواعاا وأصنافاا وأسماء تجارية متعددة، لكن لوحظ انخفاض الطلب على هذه المواد بسبب 

 .ضعف القوة الشرائية للمستهلك

بتاريخ  بقةولحظ التقرير أن أسعار الجملة لمعظم المواد اتجهت نحو االنخفاض مقارنة بالجولة السا

رغم ارتفاع أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل الليرة السورية النخفاض الطلب  23/4/2019

 .عليها

مقارنة بالجولة السابقة  %4وفي التفاصيل انخفض سعر مادة السكر خالل الجولة األخيرة بنسبة 

خالل  270-240رنة بـفي الجولة الماضية مقا 280-250قبل شهر تقريباا، حيث تراوحت أسعارها بين 

 .الجولة األخيرة

في الجولة األخيرة عن التي سبقتها، حيث كانت  %10كما تبين انخفاض سعر مادة الرز بنسبة 

ليرة سورية، وفيما يتعلق بمادة  700-330ليرة سورية، لتنخفض إلى  750-400أسعاره تتراوح بين 

 3000ت على أسعارها التي تتراوح بين الشاي، تبين أن سعرها لم يتغير بين الجولتين، إذ حافظ

ليرة سورية للكيلو لتكون المادة الوحيدة التي حافظت على استقرارها السعري، على حين كان  4700و

السمن النباتي أكثر المواد التي انخفضت أسعارها، حيث وصلت نسبة انخفاض سعر هذه المادة إلى 

ليرة للكيلو خالل الجولة السابقة أصبحت بين  1300-800، فبعد أن كانت أسعارها تتراوح بين 14%

 .ليرة خالل الجولة األخيرة 700-1100

، حيث %3ولحظ التقرير انخفاض أسعار مادة الطحين في الجولة األخيرة عن التي سبقتها بنسبة 

 .ليرة 300-235ليرة للكيلو الواحد لتصل إلى ما يتراوح بين  300-250كانت أسعاره تتراوح بين 

ليرة خالل  550حيث وصل سعره إلى  %4التقرير إلى انخفاض في سعر زيت الصويا بنسبة ولفت 

خالل الجولة السابقة، على حين انخفض سعر زيت عباد الشمس بنسبة  575الجولة األخيرة مقارنة بـ

ليرة خالل  700-600ليرة مقارنة بـ 650-600، إذ إن أسعاره خالل الجولة األخيرة تراوحت بين 4%

 .ولة السابقةالج

 المنافسة جيدة

بيّن التقرير أن المنافسة جيدة على جميع أنواع المواد نظراا النخفاض الطلب والسعي إلى تسويق 

 .المواد المتوافرة ولم يتم رصد أي مؤشر مخل بالمنافسة
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وأوضح أنه ما زالت أسعار اللحوم الحمراء مرتفعة نتيجة قلة عرض المادة في السوق بسبب توافر 

راع جيدة غير مكلفة من جهة، واالحتفاظ باألغنام )انخفاض العرض( بانتظار تسمينها لعيد األضحى م

المبارك القادم بعد حوالي الشهرين من جهة أخرى، حيث يصل سعر الكيلو غرام الواحد من الغنم 

ليرة، أما  1700 -1650ليرة، أما سعر الكيلو غرام من العجل الواقف فيتراوح بين  2300الواقف إلى 

ليرة للكيلو غرام الواحد، على حين تراوح سعر هبرة  7000-6500هبرة الغنم فيتراوح سعرها بين 

 .ليرة 5500 -4500العجل بين 

ولفت التقرير إلى دور مؤسسات السورية للتجارة التي قامت بالتدخل اإليجابي، وذلك من خالل 

للمستهلك شراءها بأسعار أخفض من السوق،  طرح كميات جيدة من اللحوم وبأسعار منخفضة ما يتيح

ليرة لكيلو  4200ليرة للكيلو الغنم هبرة، وإلى  4700حيث وصل سعر الكيلو غرام في صاالتها إلى 

وفيما يتعلق بمادة الفروج، بيّن التقرير أن المادة متوافرة وهي من اإلنتاج المحلي، حيث  .العجل هبرة

حمص، إضافة إلى محافظتي حماة وطرطوس، ويتم تزويد أسواق يتم تأمينها بشكل أساس من محافظة 

 .دمشق منها عن طريق مسلخ الزبلطاني

ولحظ التقرير انخفاض أسعار شرحات الفروج خالل شهر رمضان بسبب انخفاض الطلب عليها 

 .غرام ليرة للكيلو 1800حيث يصل سعرها إلى « محالت الشاورما»من المطاعم 

ار الفخد والوردة بسبب زيادة الطلب في رمضان حيث وصل سعر الكيلو وفي المقابل ارتفعت أسع

 .ليرة 1200ليرة، على حين وصل سعر الكيلو الفروج الكامل إلى  1400غرام منها إلى 

وبحسب التقرير، لوحظ انخفاض في الطلب على اللحوم نتيجة ارتفاع أسعارها وانخفاض القدرة 

 .لة المنافسة جيدة ولم يتم رصد أي مؤشر مخل بالمنافسةالشرائية للمستهلكين، منوهاا بأن حا

وبخصوص مادة البيض بيّن التقرير أن المادة متوافرة ويتم تزويد السوق عن طريق سوق الجملة 

بالزبلطاني من خالل عدد من المداجن في محافظتي حمص وحماة ومنشأة دواجن صيدنايا ورنكوس 

حن البيض في الجولة األخيرة مقارنة بالسابقة بنسبة والغزالنية، وتمت مالحظة انخفاض سعر ص

وذلك نتيجة انخفاض الطلب خالل شهر رمضان إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة،  %35تصل إلى 

 .ليرة حسب الوزن 900-600حيث تراوح سعر الصحن بين 

افسة أن المنوخلص التقرير إلى أن جميع المواد موضوع الجولة متوافرة بأصناف وأنواع متعددة، و

 .جيدة على المواد ولم يتم رصد أي مؤشر مخل بالمنافسة في أسواق المواد موضوع الجولة
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وبيّن كذلك أن اللحوم الحمراء حافظت على ارتفاع أسعارها كنتيجة النخفاض العرض، وأن الطلب 

ترة فارتفع بشكل طفيف على المواد خالل النصف األول من شهر رمضان ليعاود االنخفاض خالل 

 .نتيجة انخفاض القدرة الشرائية للمستهلك« 27/5/2019ثالثة أيام بدءاا من »الجولة 

http://syrianexpert.net/?p=40192 

 

 ..مصرف التوفير يعلن صدارته ..بشهادات مئات مليارات اإليداعات ومئات المودعين - 20

 2019تموز  16 :لسوريالخبير ا 

أعلن مصرف التوفير عن حيازته العدد األكبر من المودعين بين المصارف العامة، األمر الذي 

يتسبب برفع الكلف المترتبة على هذه اإليداعات، والمتمثلة بحجم الفوائد الكبيرة المستحقة للحسابات، 

 .ألف حساب 833.5مليار ليرة سورية، شملت  273مبيناا أن حجم الودائع وصل إلى 

أنه مّكن المتعاملين معه من إجراء عمليات السحب   –وفقاا لصحيفة الوطن  –وبيّن تقرير للمصرف 

واإليداع عبر كل فروعه ومكاتبه، بغض النظر عن الفرع أو المكتب ماسك الحساب، إذ يضم المصرف 

 .فرعاا ومكتباا تنتشر في مختلف المدن السورية 60

المصرف بقي رابحاا ولم يتوقف عن اإلقراض لجميع العاملين في الدولة طوال وأوضح التقرير أن 

سنوات األزمة، وقد قام مؤخراا برفع قيمة بعض العموالت، وأضاف عموالت جديدة على خلفية ارتفاع 

 .حجم اإليداعات وتزايد تكاليفها لقاء الفوائد المدفوعة على الودائع، إضافة إلى تصاعد التكاليف اإلدارية

وأشار المصرف في تقريره إلى أن هذه العموالت الجديدة تأتي ضمن إطار اإلجراءات المتبعة في 

كل المصارف العاملة في سورية، الخاصة والعامة، وضمن الحدود الدنيا للعموالت المعمول بها في 

ر عمولة لحسابات التوفي 30يذكر أن مصرف التوفير أعفى ذوي الشهداء من  .المصارف األخرى

لتخفيف األعباء والتكاليف المالية على أسر الشهداء استناداا  2018واالدخار كافة منذ منتصف عام 

لموافقة مجلس إدارة مصرف التوفير، وأبرزها فتح حساب عادي ومشترك وأطفال وادخار وإغالق 

عفاءات وشملت اإل .وتعديل وتغيير وكشف حسابات مختلفة وعمولة إيداع واسترداد وأجور الحواالت

لذوي الشهداء عمولة طلب قرض تنموي وعمولة طلب قرض متقاعد وعمولة فك تجميد الحساب ومن 

 .عموالت وعمولة كل قسط غير مسدد في حالة التسديد المسبق لطلبات االستدعاء

بالمئة شملت  7واتخذ المصرف إجراء وحد بموجبه معدالت الفائدة لكل أنواع الحسابات بنسبة 

 http://syrianexpert.net/?p=40755 .ال وودائع ألجل سواء لمدة ستة أشهر أو لمدة عامالتوفير وأطف

http://syrianexpert.net/?p=40192
http://syrianexpert.net/?p=40755
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 خبار اقتصادية قصيرة:أ -خامساا 

 دولة تفك الحصار عن نفسها.. وتحجز متنفساا لها في دمشق  30 - 1

 المصدر:الثورة 

كشف مدير المؤسسة العامة لألسواق والمعارض الدولية غسان الفاكياني في حديث خاص للثورة 

 25دولة لتاريخه منها  30وصل إلى  61أن عدد الدول المشاركة في معرض دمشق الدولي بدورته الـ 

 .دولة بمشاركة رسمية عبر سفاراتها وخمس دول ممثلة بشركات دولية

ألف متر مربع لألجنحة المبنية والمكشوفة  95وأضاف الفاكياني إن المساحة اإلجمالية وصلت إلى  

 .وهي المساحة األكبر التي حققها المعرض منذ أولى دوراته في الخمسينيات

ويعد جناح الجمهورية العربية السورية أكبر األجنحة جناحاا،  50وأشار إلى أن المعرض يضم 

 .مكون من أربعة كتل على طابقين ٢م4500ومساحة العرض  ٢م7000حيث تبلغ مساحته اإلجمالية 

ويشارك فيه القطاعات الغذائية والهندسية والكيميائية والخدمية والجديد قطاع التكنوجيا 

نفرد بعض الوزارات بأجنحة خاصة مثل /اإلعالم / وزارة في حين ت 14والمعلومات إضافة ألجنحة 

السياحة/التجارة الداخلية وحماية المستهلك /التنمية اإلدارية/ وزارة االقتصاد /التجارة الخارجية من 

 ./خالل جهاتها التابعة لها

 وبيّن الفاكياني أن المؤسسة عملت هذا العام على إنارة كامل المدينة كما تّم تخصيص مرآب إضافي

 .يتسع لعشرة آالف سيارة وزيادة عدد بوابات الدخول مع تخصيص بوابة للدبلوماسيين واإلعالميين

http://syrianexpert.net/?p=41131 

 

 المصرف الزراعي التعاوني يفرد يده بمليارات الليرات.. والجيب مازال مليئاا  - 2

 الخبير السوري 

مليار ليرة قروضاا  50نفذ المصرف الزراعي التعاوني من خطته االقراضية للعام الجاري والبالغة 

مليارات ليرة اقراضات  5,740موزعة على  %126مليار ليرة بنسبة تنفيذ  234,4ممنو حة بقيمة نحو 

اقراضات المؤسسة العامة  ملياراا  175مليار ليرة اقراضات مؤسسة اكثار البذار و 100المصرف و

 .مليار ليرة اقراضات مؤسسة اكثار البذار 43,7للحبوب و

http://syrianexpert.net/?p=41131
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مليون لمشروع الري الحديث و بموجب  100وأوضحت مصادر المصرف انه خطط إلقراض 

مليار ليرة بحيث بلغ اجمالي االقراض المخطط للعام  136انظمة خاصة لجهات القطاع العام إلقراض 

مليار ليرة، الفتة الى ان المصرف استمر بدعم عجلة االقتصاد الوطني من  186,100الجاري نحو 

خالل تأمين مادة السماد للفالحين في المناطق االمنة، حيث بلغت مبيعات مستلزمات االنتاج والبالغة 

وسلفات البوتاس  %26و  %30ونترات االمونيوم  %46كميتها من السماد سوبر فوسفات واليوريا 

 .مليارات ليرة 9,4ناا وقيمتها االجمالية ط 58449نحو 

مليار ليرة موزعة على  65,8وأشارت المصادر الى ان قيمة الودائع بلغت لغاية شهر تموز نحو 

 .مليون ليرة 69مليار ليرة وودائع الجل نحو مليار ليرة والحسابات المجمدة  57,3ودائع تحت الطلب 

 http://syrianexpert.net/?p=41228 المصدر: الثورة أون الين
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 الخبير السوري 

رغم عدم وجود تقديرات رسمية وإنما مكتبية عن األعداد الحقيقية لقطعان ثروتنا الحيوانية وتحديداا 

نتيجة « 2010حصائية رسمية قامت بها وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي عام آخر إ»الغنمية منها 

نفوق وسرقة وتهريب عدد كبير من رؤوس تلك القطعان نتيجة األعمال التخريبية التي قامت بها 

المجموعات اإلرهابية المسلحة، إال أن توقعات رئيس جمعية اللحامين بدمشق أدمون قطيش تشير إلى 

خالل عيد األضحى « دفعة واحدة»ألف أضحية  125مرجحة للذبح تصل إلى حوالي أن األرقام ال

 .«القسم األكبر منها خالل اليوم األول»

ومن خالل جولتنا على بعض أسواق بيع الخراف لألضاحي في مدينة دمشق تراوح سعر الكيلو 

 .يرة للكيلو الحيل 2000ليرة، مع احتمال هبوط سعره بعد العيد إلى  2250و 2200واقف ما بين 

في سياق متصل لفت قطيش إلى أن األولوية في األضحية تذهب للخراف وتحديداا ذكور األغنام 

ألف رأس، ومتوقعاا أن يزداد العدد  20تليها العجول، مبيناا أن عدد عجول األضاحي العام الماضي بلغ 

لوغرام الواحد من العجل الحي وبحسب رئيس الجمعية فإن سعر الكي.ألف رأس 25هذا العام ليصل إلى 

ليرة وهذا أغلى بمئة ليرة من عجول الذبح العادي كون عجول األضاحي  1850لألضاحي وصل إلى 

وبحسب رئيس الجمعية فإن سعر الكيلوغرام الواحد من العجل الحي  .تكون أسمن والطلب عليها أكثر

ذبح العادي كون عجول األضاحي ليرة وهذا أغلى بمئة ليرة من عجول ال 1850لألضاحي وصل إلى 

http://syrianexpert.net/?p=41228
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من جهة أخرى أفاد أحد الباعة أن حركة الشراء لألضاحي معقولة  .تكون أسمن والطلب عليها أكثر

 http://syrianexpert.net/?p=41252  المصدر: الثورة أون الين .هذا الموسم
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عبر الرئيس األميركي دونالد ترمب مجدداا عن عدم رضاه من قوة الدوالر، قائالا إن سياسة المجلس 

 .االحتياطي الفدرالي بشأن أسعار الفائدة تلحق ضرراا بالمصنعين األميركيين

لس فائدة لمجالمستوى المرتفع ألسعار ال“إن ” تويتر“وقال ترمب في سلسلة تغريدات عبر 

االحتياطي االتحادي بالمقارنة مع دول أخرى يبقي الدوالر مرتفعاا، وهو ما يجعل من الصعب بشكل 

 .”أكبر على المصنعين األميركيين المنافسة في ساحة متكافئة

وهذه ليست المرة األولى التي ينتقد فيها ترمب ارتفاع سعر صرف الدوالر، ويعتقد أن العملة 

ية تعيق تصدير البضائع والخدمات األميركية، كذلك تفاقم العجز التجاري األميركي الذي األميركية القو

 .مليار دوالر 621مستوى  2018بلغ في 

ويرى أنه في حال بات الدوالر أرخص، سيفضل المستهلك األجنبي شراء السلع األميركية، 

 .وسيؤدي ذلك إلى زيادة اإلنتاج وتقليل العجز في التجارة الخارجية

عن مسؤول كبير في اإلدارة األميركية أن ترمب يؤمن ” بلومبرغ“وفي وقت سابق نقلت وكالة 

بأن مستوى سعر صرف الدوالر في الوقت الراهن مرتفع للغاية، ما يعد دليالا على أن الرئيس األميركي 

 روسيا اليوم :المصدر  .تخلى عن سياسة الدوالر القوي، التي تمسك بها أسالفه في الحكم

 انتهى التقرير

The report ended 

Raport się zakończył 
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