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 أرسل لسيادتكم:  تحية طيبة، 

 ، 19/ 251تقرير االقتصادي األسبوعي رقم م ع ك ال

 2019 ،  أيلول 15األحد 

 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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  2019 ،  أيلول 15األحد 

 االقتصاد العالمي:  –أوالً 

 الرسوم األخيرة التي فرضها ترامب على الصين تطال المستهلك األميركي - 1

: August 4, 2019 

لم تترك الرسوم الجمركية السابقة التي فرضها الرئيس األميركي دونالد ترامب في سياق الحرب 

التجارية مع الصين سوى تاثيرا طفيفا على المستهلكين، غير أّن انعكاسات الرسوم التي اعلنها الخميس 

ألخيرة أّن الرسوم اواعتبر رئيس االتحاد األميركي لاللعاب ستيف باسيرب في مقابلة، .ستكون مختلفة

 .”األمر يتعلق بسلع مصنعة بشكل كامل، وليس مواد خام“، مضيفاً أّن ”تطال المستهلكين مباشرة“

وأعلن ترامب الخميس أّن بالده ستفرض اعتباراً من أول ايلول/ سبتمبر رسوما جمركية بنسبة 

ة بالرسوم السابقة. وستطال مليار دوالر من الواردات الصينية غير المشمول 300عشرة في المئة على 

الرسوم آالت تجفيف الشعر واألحذية الرياضية، وأجهزة التلفزيون ذات الشاشات المسطحة أو فساتين 

 .الزفاف

مون شري “وكان تجاز التجزئة األميركيون يخشون هذا اإلجراء منذ أشهر. وعبر مدير سلسلة 

اية د صناعات مالبس الزفاف وحفالت نهلبيع فساتين الزفاف في نيوجيرسي ورئيس اتحا” برايدلز

 .”ذلك غير منصف للمستهلك األميركي. غير عادل أبداً للمصنّع“العام ستيفن النغ عن االسف، ألّن 

وحّذر ترامب من أنّه قد يزيد نسبة الرسوم الجمركية إذا رفضت بكين الطلبات األميركية، وألمح 

ن ثمة الكثير م“كارثية بالنسبة إلى النغ. وتابع النغ وهذه رؤية ”. %25أبعد من “إلى احتمال الذهاب 

 .”التناطح بين هذه الحكومة )والصينيين(، ونحن نقف بين نارين

 ”إستراتيجية خاطئة“-

انتقدت عدة اتحادات مهنية مبادرة الرئيس األميركي. وقال نائب رئيس االتحاد الوطني لتجارة 

دارة بععادة هيكلة العالقة التجارية بين الواليات المتحدة نؤيد هدف اإل“التجزئة ديفيد فرنش، في بيان، 

. ”والصين. لكننا نشعر بخيبة األمل الرتكاز اإلدارة على إستراتيجية الرسوم الجمركية الخاطئة

هذه الرسوم الجمركية اإلضافية لن تؤدي سوى إلى تهديد الوظائف األميركية وزيادة “وأضاف أّن 

 .”األساسية للعائالت األميركيةتكلفة السلع االستهالكية 

https://greatmiddleeastgate.com/2019/08
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قرارات  %25أو  %10من جانبه، أكد غاري شابيرو، وهو رئيس احد التجمعات التجارية ان نسبة 

التعريفات الجمركية هي بمثابة ضرائب يدفعها األميركيون، وليس الحكومة “وتابع أّن ”. غير مناسبة

 .”الصينية

” بست باي“الخميس، خصوصا سلسلة وانخفضت أسهم مجموعات البيع بالتجزئة بشدة 

 .”نايكي”و” آبل“وبدرجة أقل ”ماكيز”و” تارغت”و

ولكن بدرجة اقل مقارنة بمنافسيهما ” وول مارت“وسلسلة متاجر ” أمازون“كما انخفضت أسهم 

 .إذ يُنظر إليهما على أنّهما ذات وزن أكبر لدى الموردين

برت بريغز أّن االقسام التجارية تعمل على ” وول مارت”وفي أيار/ مايو، أعلن المدير المالي لـ

لكنّه  التداعيات،” إستراتيجيات مناسبة لتخفيف“وتركز على ” منذ أشهر“مسألة الرسوم الجمركية 

 .حذر من أنّه ال بّد من تسجيل بعض األثر

التعليق الخميس، ولكن سبق أن أعلنت رفضها لسياسات الرسوم ” بست باي“ورفضت مجموعة 

 .منذ حزيران/ يونيوالجمركية 

ويمكن لقرار الخميس أن يهدد نفقات االستهالك في الواليات المتحدة، إحدى دعائم النمو األميركي 

الذي يسّجل أداًء جيداً. والحظ رئيس االتحاد األميركي لاللعاب باسيرب أّن أثر الرسوم الجمركية 

ار التجزئة قاموا احترازياً باستيراد سلع الجديدة يمكن أن يكون متوازناً بعض الشيء ألّن عدداً من تج

 .منذ بداية العام. وقد يتجه البعض إلى تخفيف األثر عبر تقليص هامشهم

، ألنّه إذا أصبحت كل السلع أغلى“غبر أّن توسيع نطاق الرسوم يبقى مصدر قلق، وفق باسيرب، 

ثالثة  ذلك على االنفاق في آخرقلقي الكبير بأن يؤثر “وتابع ”. سيكون بين أيديكم ماالً أقل لاللعاب

 صحيفة رأي اليوم األلكترونيةالمصدر:    .”اشهر من العام، وهي الفترة األهم بالنسبة لنا

 

 نايكي" تبدأ بيع أحذية األطفال بـ"اشتراك شهري" في أمريكا" - 2

 2019 اغسطس / آب 13 الثالثاء، نشر

 نايكي تسحب حذاء رياضيا يحمل علم أمريكا القديم

ما رأيك لو اشتركت بعضوية لمنتجاتك المفضلة  --(CNN) ويورك، الواليات المتحدة األمريكيةني

 تسمح لك بالحصول على عدد منها في السنة مقابل مبلغ شهري محدد؟
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أمر عملي بالتأكيد وممكن حتى.. إذ قامت شركة األحذية نايكي باإلعالن يوم االثنين عن "نادي 

راك أحذية رياضية، يسمح لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين العامين نايكي للمغامرات"، وهو اشت

  .أعوام باختيار عدد من األحذية سنوياً مقابل رسوم شهرية 10والـ

 20أزواج من األحذية الرياضية سنوياً مقابل  4خيارات تسمح لألهالي شراء  3ويوفر االشتراك 

دوالراً  50زوج أحذية مقابل  12دوالراً في الشهر، أو  30أزواج أحذية مقابل  6دوالراً في الشهر، أو 

 .في الشهر

ويقول برايان غيلدنبيرغ، رئيس مسؤولي المعرفة في كانتار لالستشارات، إن هذه الخطوة "قد 

تكون أحد أفضل األمثلة لعالمة تجارية كبرى تأخذ سمات عالمة تجارية رقمية" وتربطها باستراتيجيتها 

 .على نطاق أوسع

تهدف نايكي في مشروعها هذا، اآلباء الذين يعانون من ضيق الوقت في الضواحي والمناطق وتس

تقول الشركة إن أخذ األطفال الصغار  الريفية، أو الذين ال يعيشون بالقرب من متاجر لألحذية، حيث

، ربضعة أشه لن تسع أقدامهم بعد إلى متاجر التجزئة كل بضعة أشهر لمحاولة شراء أحذية رياضية

هو أمر مزعج للغاية بالنسبة للكثير من األهالي. كما أن التسوق عبر االنترنت غالباً ما يأتي مع الكثير 

 .من المشاكل مثل المقاس الخطأ، ومن ثم صراع إعادة المنتجع إلى المتجر بنجاح

عت ا، يقول ديف كوبان، المدير العام لنادي نايكي للمغامرات إن الشركة استطCNN في مقابلة مع

"اكتشاف نقطة ألم كبيرة لآلباء في موضوع التسوق لشراء أحذية أطفال"، مضيفاً أن "هذه كانت فرصة 

 ."رائعة لتجربة حلول مختلفة

وكانت قد بدأت نايكي تجربة فكرة نادي أحذية لألطفال قبل عامين، حيث بلغ عدد األعضاء حوالي 

لعامة الناس على نطاق أوسع، وفقاً لما قاله إلى الكشف عن الخدمة  آالف عضو، ما دفع الشركة 10

 .كوبان

راك باختبار سوق االشت ولهذه الخطوة أهمية كبيرة، إذ قد يسمح نادي أحذية األطفال التابع للشركة

والعضوية، وتطبيقه على المتسوقين البالغين في مجاالت أخرى، حيث تطرق كوبان إلى العّدائين 

أحذيتهم الرياضية بشكل متكرر، مشيراً إلى إمكانية تصميم برنامج  الدائمين الذين يحتاجون استبدال

  .عضوية لعّدائي سباقات الماراثون

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/08/13/nike-sneaker-subscription 

 

 

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/08/13/nike-sneaker-subscription
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 "عاًما على "بريتون وودز 75االقتصاد العالمي بعد مرور  - 3

  - 2019/أغسطس/05اإلثنين   

عاًما على توقيع إتفاقية "بريتون وودز"، والتي تم  75يحتفل العالم في الشهر الحالي بمرور 

بنك والصندوق لتكون أبرز نتائجها هو إنشاء توأمي بريتون وودز "ال 1944يوليو  22إبرامها في 

الدوليين"، وقد جاءت هذه االتفاقية في وقت ما بعد الحرب العالميتين، حيث كان العالم يعاني من العديد 

من األزمات االقتصادية، ولهذا رأت الدول الكبرى أنه ال بديل عن إحالل السالم في العالم ومحاربة 

ت قية قدمت الكثير للبشرية، من ارتفاع معدالالفقر وعدم تكرار الويالت السابقة. وال شك أن هذه االتفا

العمر المتوقع، والتحصيل العلمي، وانخفاض معدالت وفيات األطفال واألمهات، هذا فضاًل عن ارتفاع 

، وتحرر أكثر من مليار نسمة من أصفاد 1945الناتج المحلي العالمي بأكثر من خمسة أضعافه عن عام 

تها هذه االتفاقية، إال أنه يبدو وكأن العالم في حاجة إلى "بريتون ورغم هذه النجاحات التي حقق الفقر.

"، السيما في ظل المخاوف الحالية من اندالع حرب عالمية جديدة مع ما يشهده العالم من 2وودز 

 أزمات مختلفة، وبصفة خاصة ما يحدث في منطقة الشرق األوسط.

عاًما على إبرام اتفاقية  75بمرور  مع االحتفال: وتعاف محفوف بالمخاطر  تباطؤ في النمو

"بريتون وودز" أصدر صندوق النقد الدولي تقرير "آفاق االقتصاد العالمي" في شهر يوليو الحالي 

بعنوان "مستجدات آفاق االقتصاد العالمي: النمو العالمي ال يزال بطيئًا"، ليعلن من خالله مزيًدا من 

( في %3.2) وقع التقرير نمو االقتصاد العالمي بقيمةتخفيض توقعاته بشأن النمو العالمي، حيث ت

( نقطة مئوية لكال العامين مقارنة مع توقعات تقريره 0.1، بانخفاض )2020( في %3.5و) 2019

 (.1) 2018الصادر في أبريل الماضي، ويعد هذا التخفيض هو الرابع من قبل الصندوق منذ أكتوبر 
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يض المستمر في توقعاته بشأن نمو االقتصاد العالمي إلى ويرجع صندوق النقد الدولي هذا التخف

مجموعة من األسباب تتمثل في استمرار الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين مما أثر على 

حركة التجارة العالمية وتدفق سالسل اإلمداد بين دول العالم، واستمرار حالة الاليقين بشأن خروج 

حاد األوروبي، هذا فضاًل عن استمرار التوترات في منطقة الشرق األوسط المملكة المتحدة من االت

 والمالحة البحرية الدولية، والحرب األهلية في بعض بلدان المنطقة مثل سوريا واليمن.

 الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين

تؤثر على  2018ذ مارس من  ال شك أن تلك الحرب التجارية الدائرة بين الواليات المتحدة والصين

االقتصاد العالمي من خالل تقويض حركة التجارة العالمية، حيث يتباطئ نمو التجارة العالمية نتيجة 

هذه التوترات التي أدت إلى زيادة الرسوم الجمركية بين البلدين، وخلق حالة من عدم اليقين طويل األمد 

ركات في أنحاء العالم حول مصير التجارة حول مصير تلك األزمة، مما أثر بالسلب على ثقة الش

العالمية. ومن المتوقع أن استمرار تلك الحرب التجارية بين البلدين، بما في ذلك النزاعات الدائرة بشأن 

التكنولوجيا وأزمة شركة "هواوي" الصينية، سوف يؤثر على النمو االقتصادي العالمي بالخفض بما 

 (.2) 2020( عام %0.5قيمته )

تقرير صندوق النقد الدولي الصادر مؤخًرا، فقد انخفض متوسط التغير السنوي للتجارة  وبحسب

، ومن المتوقع أن يصل متوسط التغير 2018( عام %3.8إلى ) 2017( عام %5.4العالمية من )

، ويرجع هذا االنخفاض المستمر إلى الحرب التجارية الدائرة بين 2019( عام %3.4السنوي إلى )

 ما أثر على حركة التجارة الدولية، وسالسل اإلمداد بين دول العالم.البلدين، م

 

ومن الصحيح أن الواليات المتحدة والصين عقدتا الدورة الثانية عشر من المشاورات التجارية 

يوليو الجاري(، بمشاركة نائب رئيس  31و 30رفيعة المستوى في شانغهاي يومي الثالثاء واألربعاء )
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يني "ليو خه" والممثل التجاري األمريكي "روبرت اليتثايزر" ووزير الخزانة مجلس الدولة الص

األمريكي "ستيفن منوتشين"، ورغم التصريحات اإليجابية التي صدرت من الجانبين حول وجود 

تفاهمات بين البلدين إليجاد حلول للمشكالت العالقة بينهما، إال أنه يبدو أن الحرب التجارية بين البلدين 

 (.3خمد في األجل القريب )لن ت

ونتيجة هذه الحرب التجارية الدائرة بين البلدين فقد توقع صندوق النقد الدولي انخفاض النمو 

( بعد أن حققت نمًوا اقتصاديًا بلغ %2.3بما قيمته ) 2019االقتصادي في الواليات المتحدة عام 

ما يقارب  2020اليات المتحدة عام ، ومن المتوقع أن يبلغ النمو االقتصادي للو2018( عام 2.9%)

كذلك فمن المتوقع بحسب صندوق النقد الدولي حدوث تباطؤ في النمو االقتصادي الصيني  (.1.9%)

على التوالي. ويرجع ذلك  2020و 2019( لعامي 6.1( و)%6.3إلى ) 2018( عام %6.6من )

 لى الواليات المتحدة، وضعفباألساس إلى التعريفات الجمركية العالية على الصادرات الصينية إ

الطلب الخارجي، هذا فضاًل عن كون االقتصاد الصيني يمر بمرحلة من التباطئ الهيكلي واالعتماد 

 الكبير على الديون.

 االتحاد األوروبي والبريكست

تعاني بلدان االتحاد األوروبي من مجموعة من األزمات التي أثرت بصورة كبيرة على األداء 

( تراجع الطلب الكلي من قبل المستهلكين وقطاع 1تحاد، وتتمثل تلك األزمات في: )االقتصادي لال

( تطبيق معايير جديدة تتعلق بانبعاثات الوقود من قبل السيارات في ألمانيا 2األعمال في بلدان االتحاد، )

التجاري  ( المظاهرات التي شهدتها فرنسا والتي أثرت على النشاط3وتأثير ذلك على أداء األعمال، )

( استمرار فترة عدم اليقين وحالة الخوف من خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي دون 4فيها، )

 (.4التوصل إلتفاق )

(، ثم %2.7يقارب ) 2017ولهذا نالحظ أن االتحاد األوروبي كان يحقق نمًوا اقتصاديًا في عام 

توقع صندوق النقد الدولي أن يصل ، وي2018( عام %2.1انخفض هذا النمو تدريجيًا إلى أن وصل )

 .2020( لعام %1.7(، و)%1.6ما يقارب ) 2019النمو االقتصادي في االتحاد األوروبي لعام 

وتعد قضية "البريكست" أهم وأبرز قضية على الساحة األوروبية منذ أن تم إجرا االستفتاء على 

ريطانيا من االتحاد يعني ذلك ، ذلك ألن خروج ب2016يونيو  23خروج بريطانيا من االتحاد في 

التمهيد لخروج دول أخرى، مما يهدد سالمة ومستقبل هذا االتحاد. ومنذ أن تولى رئيس الوزراء 

البريطاني الجديد "بوريس جونسون" منصبه في الشهر الجاري )يوليو( وقد أعلن أن بالده سوف 
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ل إلى إتفاق أم ال، معتبًرا ذلك على أكتوبر القادم سواء تم التوص 31تخرج من االتحاد األوروبي في 

 (،5حد قوله "مسألة حياة أو موت". األمر يعزز المخاوف بشأن اقتصاد المملكة واالتحاد األوروبي )

ومن الصحيح أن صندوق النقد الدولي وفقًا لتقريره األخير "آفاق االقتصاد العالمي" الصادر في 

، 2019( لعام %1.3( إلى )%1.2قتصادي للمملكة من )يوليو الجاري، قد رفع توقعه لمعدل النمو اال

 2016نقطة مئوية( عن معدل النمو االقتصادي الذي حققته المملكة عامي  0.5إال أن ذلك يبقى أقل بـ )

. مما يعني أن أزمة البريكست تؤثر بصورة واضحة على اقتصاد المملكة، وفي ظل حالة 2017و

ة المتحدة من االتحاد األوروبي بدون التوصل التفاق سوف يؤثر الاليقين من المتوقع أن خروج المملك

على الناتج المحلي اإلجمالي السيما وأنه يسجل انكماًشا منذ أبريل الماضي، مع قيام كبار مصنعي 

السيارات بتقديم موعد اإلغالق السنوي المعتاد كجزء من خطط مواجهة الطوارئ المرتبطة بخروج 

 وروبي.بريطانيا من االتحاد األ

 منطقة الشرق األوسط والتوترات الجيوسياسية

تعاني منطقة الشرق األوسط من اندالع األزمات وتفاقمها يوًما بعد اآلخر، فمن الحرب الدائرة في 

سوريا بين النظام والمعارضة، إلى الحرب الدائرة في اليمن بين قوات التحالف العربي بقيادة السعودية 

ن، إلى التوترات السياسية بين بلدان الخليج العربي، هذا فضاًل عن التوترات والحوثيين بدعم من إيرا

في الخليج العربي والمالحة البحرية نتيجة قيام إيران باحتجاز ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" 

 (.6مؤخًرا، هذا فضاًل عن اتهامها بالقيام بأعمال تخريبية في مياه الخليج العربي )

هذه األسباب مجتمعة، فقد قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعه للنمو االقتصادي في ونتيجة ل

، ويُرجع 2020( عام %1.4، بعد أن بلغ النمو االقتصادي لها )2019( لعام %1المنطقة إلى )

الصندوق هذا التخفيض باألساس إلى العقوبات االقتصادية المفروضة من قبل الواليات المتحدة ضد 

لمتمثلة بصورة أساسية في العقوبات على تصدير النفط، هذا فضاًل عن الحرب الدائرة في إيران وا

 سوريا وإليمن. ويعد هذا التخفيض هو أقل معدل وصلت إليه المنطقة على اإلطالق.

المنطقة أن تشهد حالة من الهدوء النسبي خالل عام   ويتوقع الصندوق كذلك أنه إذا استطاعت

مالحة الدولية، وإمكانية تخفيض العقوبات على إيران مع اللجوء إلى الحوار مع حل أزمة ال 2020

(، لكن هذا %3بشأن االتفاق النووي، فعنه من المتوقع أن يصل النمو االقتصادي في المنطقة إلى )

 وفي النهاية، يبدو أن مستقبل االقتصاد العالمي محفوف الرقم مرتبط بحدوث حالة استقرار في المنطقة.

مخاطر، وكأن العالم في الوقت الحالي بحاجة إلى مزيد من "التعقل" والنظرة األكثر شمواًل لمستقبل بال

الحروب والويالت  –وليس قبل  –عاًما أدركوا هذا األمر بعد  75البشرية، السيما وأن قادة العالم قبل 
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يث بصورة معكوسة، بح التي شهدها العالم، لكننا في الوقت الحالي نحتاج أن يحدث نفس األمر ولكن

 أن تقع الحروب والويالت. –وليس بعد  –يتخذ قادة العالم اإلجراءات الصحيحة قبل 

 :الهوامش

 ، صندوق النقد الدولي، متاح على:2019يوليو  91مستجدات آفاق االقتصاد العالمي: النمو العالمي ال يزال بطيئًا،        .1

https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2019/Update/July/Arabic/WEOupdateARAJuly

2019.ashx?la=ar 

 د الدولي، متاح على:، صندوق النق2019أبريل  1تقرير آفاق االقتصاد العالمي،        .2

https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2019/April/Arabic/texta.ashx?la=ar 

     ، الشرق األوسط، متاح على:2019يوليو  30ة األميركية تنطلق اليوم في شنغهاي، جولة جديدة من المحادثات التجارية الصيني       .3

https://aawsat.com/home/article/1835981/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-
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%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-

%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A 

       ، صندوق النقد الدولي، متاح على:2019يوليو  23النمو العالمي ال يزال بطيئا،        .4

https://www.imf.org/ar/Publications/WEO/Issues/2019/07/18/WEOupdateJuly2019 

5.             Nadeem Badshah, Boris Johnson 'not bluffing' about quitting EU on 31 October with no deal, 

7 Jul 2019, The guardian, available at:     

https://www.theguardian.com/politics/2019/jul/07/boris-johnson-not-bluffing-about-quitting-eu-on-31-

october-with-no-deal-brexit 

 ، المركز العربي للبحوث والدراسات، متاح على:2019يوليو  31عمرو خليل، تأثير صراع الناقالت على أسعار النفط العالمية،        .6

http://www.acrseg.org/41290 
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على مقترح البنك  2019  يوليو 31وافق مجلس الوزراء اإليراني في جلسته المنعقدة يوم األربعاء 

لعملة الوطنية )الريال( بحذف أربعة أصفار من ا 2019المركزي اإليراني الذي قدمه في يناير الماضي 

أالف لاير، بعد أن كان  10وتغيير العملة من الريال إلى التومان، بحيث يصبح التومان الواحد يساوي 

https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2019/Update/July/Arabic/WEOupdateARAJuly2019.ashx?la=ar
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2019/Update/July/Arabic/WEOupdateARAJuly2019.ashx?la=ar
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2019/April/Arabic/texta.ashx?la=ar
https://aawsat.com/home/article/1835981/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/1835981/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/1835981/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/1835981/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/1835981/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/1835981/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/1835981/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/1835981/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A
https://www.imf.org/ar/Publications/WEO/Issues/2019/07/18/WEOupdateJuly2019
https://www.theguardian.com/politics/2019/jul/07/boris-johnson-not-bluffing-about-quitting-eu-on-31-october-with-no-deal-brexit
https://www.theguardian.com/politics/2019/jul/07/boris-johnson-not-bluffing-about-quitting-eu-on-31-october-with-no-deal-brexit
http://www.acrseg.org/41290
http://www.acrseg.org/41294
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لاير فقط. وبحسب التصريحات الرسمية فسوف يتم البدء بالتعامل بالتومان بعد عامين  10يساوي 

 تسمر بالتعامل بالريال.وإلغاء التعامل بالريال إال بين البنوك اإليرانية التي س

وال شك أن هذه الخطوة تأتي كمحاولة "لتجميل" الواقع االقتصادي للدولة في مواجهة االختناقات 

من االتفاق  2018االقتصادية التي أصبحت تتفاقم يوًما بعد يوم بعد انسحاب الواليات المتحدة في مايو 

شملت العديد من  2018عليها في سبتمبر  ، وفرض مزيد من العقوبات االقتصادية2015النووي لعام 

 القطاع أهمها قطاع النفط والطاقة.

 أفكار قديمة ومحاوالت سابقة

ليست هذه هي المرة األولى التي تفكر فيها الحكومة اإليرانية في حذف بعض األصفار من عملتها 

بالد إلى ما يقارب عندما ارتفع التضخم في ال 1994الوطنية، فقد جرى التفكير في هذه الخطوة عام 

(. ثم جرى التفكير الثاني في حذف بعض األصفار من %10بعد أن كان رقم أحادي )ما دون  49%

أصفار من  3عن نية  2010العملة في وقت الرئيس السابق "محمود أحمدي نجاد" عندما أعلن عام 

 (.1العملة، ولكنها خطوة لم تصل إلى حد التنفيذ )

كومة الرئيس "روحاني" على حذف صفر من العملة الوطنية، لكن وافقت ح 2016وفي ديسمبر 

هذا القرار لم ينفذ، بسبب عدم موافقة البرلمان الذي رأى أنها خطوة ضعيفة ولن تؤثر في الوضع 

االقتصادي للدولة. ولكن يبدو هذه المرة أن البرلمان سوف يوافق على قرار الحكومة بحذف أربعة 

 (.2التخفيف من عبء التضخم وتسهيل المعامالت في األسواق )أصفار من العملة لمحاولة 

 لماذا تلجأ إيران إلى تغيير العملة في الوقت الراهن؟

تعتمد بعض الدول على الحيل االقتصادية في مواجهة انخفاض القيمة الشرائية لعملتها وذلك إما 

ملة، وهذا ما فعلته إيران من خالل حذف بعض األصفار من قيمة عملتها أو تغيير العملة بصورة كا

في هذه المرة. ويمكن القول أن طهران لجأت إلى هذه الخطوة لتالفي العديد من المشكالت التي أصبحت 

 سائدة في السوق اليوم، والتي تتمثل في:

أواًل: استمرار انهيار قيمة العملة أمام الدوالر األمريكي؛ فمنذ انسحاب الواليات المتحدة األمريكية 

، وفرض عقوبات اقتصادية على قطاعات النفط والبنوك والنقل 2018تفاق النووي في مايو من اال

اإليرانية، أصبحت العملة اإليرانية تترنح أمام الدوالر األمريكي، حيث فقد الريال اإليراني في نهايات 

حرة في السوق ال 2018من قيمته، ووصل الدوالر األمريكي في سبتمبر  %60أكثر من  2018عام 

 14ألف لاير ) 140ألف لاير، ثم انخفض إلى أن أصبح في الوقت الحالي ما يقارب  190ما يقارب 

 ألف تومان تقريبًا(.
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ثانيًا: تسعى إيران من وراء تلك الخطوة إلى تسهيل عملية المدفوعات وتخفيض تكلفة الطباعة، 

ت ألجل شراء بعض الخضروات فيكفي أن نتخيل أن مواطن ما يحمل آالف القطع النقدية من الرياال

ألف لاير )مليون لاير(، وهو  100من المتجر، حيث يصل سعر كيلو اللحم الواحد على سبيل المثال 

رقم ضخم للغاية. هذا فضاًل عن أن طهران تتكلف الكثير في سبيل طباعة العمالت، فبحسب 

رقية لفة طباعة العملة الوالتصريحات الرسمية لمحافظ البنك المركزي "عبدالناصر همتي" تصل تك

من قيمتها(  %80تومان )أي أن تكلفة طباعة العملة الواحدة تصل تقريبًا إلى  400تومان إلى  500فئة 

(3.) 

ثالثًا: لعل أهم الدوافع وراء تلك الخطوة هو محاولة السيطرة على شبح التضخم المرتفع، فمع 

العقوبات أصبحت إيران غير قادرة على تصدير انسحاب الواليات المتحدة من االتفاق النووي وفرض 

النفط كما في السابق، مما أدى إلى ضغوط كبيرة على االقتصاد اإليراني أدت إلى انخفاض قيمة العملة 

وبالتالي زيادة السيولة في األسواق وارتفاع التضخم؛ فبحسب البيانات الصادرة من البنك المركزي 

سنويًا، فقد بلغ المعروض النقدي  %30 – 20ألسواق يزيد بنسبة اإليراني فعن المعروض النقدي في ا

كوادريليون لاير )مليون مليار( وهذا رقم ضخم للغاية. كما نالحظ أن  17ما يقارب  2018في أكتوبر 

بعد االنسحاب األمريكي من االتفاق النووي في  %18إلى  2017تقريبًا عام  %10التضخم ارتفع من 

رغم من أن البنك المركزي اإليراني توقف عن إعالن معدالت التضخم، إال ، وعلى ال2018منتصف 

 (.4) %50أنه يُقدر في الوقت الحالي بما يقارب 

رابًعا: السيطرة على عمليات تزوير العملة والسوق السوداء، فغالبًا تلجأ الدول التي تعاني من 

لعملة في السوق السوداء، إلى مشكالت تزوير العملة بصورة مرتفعة ووجود أكثر من سعر صرف ل

تغيير عملتها، ألن تفاهم المشكلة يحتاج دائًما إلى حلول جذرية، وهذا ما لجأت إليه إيران، بعد أن 

اخفقت في محاولة السيطرة على تزوير العملة ووجود أكثر من سعر صرف، فعلى الرغم من أن السعر 

للدوالر(، إال أنه في السوق السوداء يصل إلى  ألف لاير 42الرسمي للدوالر مقابل الريال يصل إلى )

ألف لاير للدوالر(. هذا فضاًل أن تغيير العملة من شأنه أن يؤدي إلى التخفيف من ظاهرة اكتناز  140)

 (.5األموال بعيًدا عن المصارف الدولة )

ن ن المواطخامًسا: ال شك أن تغيير العملة يترك أثًرا نفسيًا جيًدا لدى عامة الشعب، فبعد أن كا

يضطر إلى حمل آالف العمالت النقدية في الذهاب إلى السوق، سوف يضطر إلى حمل مبلغ أقل بكثير، 

 10ألف تومان( إلى ) 100فحذف األربعة أصفار سوف يجعل سعر كيلو اللحم السابق ذكره من )

 14ان )تومان مقابل الدوالر( بعد ان ك 1.4تومان(، وسوف يصبح سعر الصرف الحر في السوق )
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ألف تومان(. هذا فضاًل عن أن تغيير العملة من الريال إلى التومان سوف يؤدي إلى توحيد الحسابات 

الرسمية التي كانت تجري بالريال في السابق مع نشاط المستهلكين والمنتجين في السوق الذي كان يتم 

 بالتومان.

 مستقبل العملة الجديدة والوضع االقتصادي للبالد

أن الحكومة اإليرانية بقيادة الرئيس حسن روحاني قد وافقت على تغيير العملة إلى من الصحيح 

التومان، إال أن هذا القرار ما زال يحتاج إلى موافقة البرلمان ومجلس صيانة الدستور. وبالتالي ما زال 

المركزي  لبنكهناك الكثير من الوقت أمام البدء الفعلي في تطبيق هذه الخطوة، السيما مع إعالن محافظ ا

اإليراني أن تنفيذ هذه الخطوة يحتاج إلى مزيد من االجتماعات والمشاورات ووضع خطة لسحب العملة 

القديمة وطباعة العملة الجديدة، مما يعني أن بدء طرح العملة الجديدة )التومان( يحتاج إلى عامين على 

 األقل.

دهور العملة وانخفاض قيمتها، من ويمكن القول أن طرح عملة جديدة في أي سوق يعاني من ت

الصحيح أنه يؤثر على المعنويات النفسية للمواطنين بصورة جيدة، إال أن هذا التأثير يكون "محدوًدا 

ووقتيًا" أي أنه تأثير قصير األجل، يزول مع الوقت واكتشاف المواطن أن قيمة العملة الشرائية ما 

 زالت كما هي.

عملية تغيير العملة أو حذف أصفار من قيمتها في مدى تحقيق  ويكمن الفيصل الرئيسي في نجاح

تغيير حقيقي في الهيكلي االقتصادي للدولة، فعذا لم تكن هناك خطة اقتصادية واضحة متزامنة مع تغيير 

العملة فسوف يتدهور الوضع االقتصادي بصورة أكبر، ومثال على ذلك ما حدث في الحالة التركية، 

بحذف ستة أصفار من عملتها )فبعد أن كانت الـمليون ليرة تركية تعادل  2005فقد قامت تركيا عام 

دوالًرا أمريكي واحًدا أصبحت الليرة التركية الواحدة تعادل دوالًرا واحًدا أيًضا( ومن الصحيح أن هذه 

وحتى اآلن، السيما مع  2018الخطوة حققت نجاًحا نسبيًا، حيث انخفضت قيمة العملة مرة أخرى عام 

عدم وجود إصالح حقيقي ومؤسسي )السيما أزمة إقالة محافظ البنك المركزي وتدخل الرئيس أردوغان 

 (.6في السياسة النقدية للبنك( )

نرى هذا أيًضا في فنزويال، حيث قامت بحذف خمسة أصفار من عملتها الوطنية )البوليفار( في 

، حيث يمثل 2014خفاض أسعار النفط منذ ، كمحاولة لتخفيف أزمة انهيار االقتصاد مع ان2018يوليو 

من الدخل القومي للدولة، ورغم أن الرئيس االشتراكي "نيكوالس مادورو"  %96االنتاج النفطي 

صرح أن هذه الخطوة ستصلح حال االقتصاد المتعثر، إال أننا نرى اآلن أن األحوال أصبحت أكثر 
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 ن بالمئة، فعلى سبيل المثال يصل سعر حزمةسوًءا، حيث يصل التضخم في الدولة إلى ما يقارب مليو

 (.7البقدونس في فنزويال ما يقارب مليون بوليفار )

وبالتالي ففي الحالة اإليرانية من المتوقع أن هذه الخطوة لن تكون إال "تجميلية" فقط، السيما وأنه 

و مر الذي يدعحتى اآلن لم يتم اإلعالن عن خطة اقتصادية واضحة في سياق طرح تغيير العملة، األ

إلى التوقع بأن االقتصاد اإليراني سوف يظل يتعثر في الخطى لفترة طويلة قادمة، وذلك بفعل ثالثة 

 أسباب واضحة.

أواًل: استمرار العقوبات االقتصادية األمريكية على إيران، مما يعني تضييق الخناق بصورة كبيرة 

عن أن الرئيس األمريكي "دونالد ترامب" ال  على كل محاوالت إيران للتوسع االقتصادي، هذا فضاًل 

يسعى فقط لمحاولة "تقليم المخالب" بل "نزع المخالب" اإليرانية، لهذا من المتوقع أن له يتوقف عن 

فرض مزيد من العقوبات على طهران، فعما أن ترضخ طهران للقرار األمريكي أو يتم إسقاطها 

الرئيس "ترامب" مع االنتخابات الرئيسية   الص منبالكامل، وربما تكون لدى إيران فرصة في الخ

، لكن يبدو أنها فرصة ضئيلة ألنه حتى اآلن لم يظهر منافس قوي من 2020األمريكية القادمة في 

 الحزب الديمقراطي، وبالتالي يبدو أن "ترامب" سوف يبقى ألربعة سنوات أخرى.

قرار يستطيع القيام بعمله في تحقيق االستثانيًا: هو عدم استقالل البنك المركزي اإليراني، بحيث 

االقتصادي للدولة، وإيجاد إصالحات اقتصادية للقطاع المصرفي المتعثر، فمع توالي األزمات السياسية 

على إيران، أصبح البنك المركزي يرضخ للتدخالت السياسية من قبل الحكومة، دون محاولة السير 

قرار االقتصادي للدولة باستهداف مؤشرات التضخم بخطوات "ثابتة ومستقلة" نحو تحقيق االست

 وأسعار الفائدة وسعر الصرف... إلخ.

ثالثًا: هو السعي الدائم من قبل القيادة اإليرانية لخلق مزيد من األزمات في المنطقة والعالم، حيث 

 تتصرف إيران من منطلق "الخاسر الوحيد" أو الخاسر الذي لم يعد لديه شئ آخر يخسره، فهي ال

تتواني عن تصدير األزمات للمنطقة والعالم، فمن العمليات التخريبية في الخليج العربي إلى احتجاز 

ناقالت النفط إلى اإلعالن عن رفع سقف تخصيب اليورانيوم، كل هذه األزمات تصنع مزيد من الحصار 

 االقتصادي عليها، هذا فضاًل عن أن هذا يفقدها شركائها التجاريين.

في النهاية، وفي ضوء المؤشرات السابقة، يمكن القول أن االقتصاد اإليراني سوف لن وبالتالي، 

يخرج من عنق الزجاجة في المدى القريب، ويؤكد ذلك ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي األخير 

( "آفاق االقتصاد العالمي" بأن االقتصاد اإليراني ونتيجة للعقوبات 8الصادر في أبريل الماضي )

في  %4.5، ثم 2018في نهايات عام  %3.6ألمريكية أصبح ينكمش )ينمو بمعدل سلبي( وصل إلى ا
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 %6، ويتوقع الصندوق أن يظل ينمو االقتصاد اإليراني بمعدل سلبي يصل إلى 2019بدايات عام 

 .2019بنهايات عام 

 الهوامش

 ، موقع إيران اينترنشنال، على:2019يوليو  31ان وإزالة أربعة أصفار، الحكومة اإليرانية توافق على تحويل العملة من الريال إلى التوم - 1

https://iranintl.com/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%

84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-

%D9%88%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-

%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1 

              ، موقع الحياة، متاح على:2018ديسمبر  7التومان بدالً من الريال،        .2

http://www.alhayat.com/article/794036/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7

%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%

A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84 
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 لماذا تستمر الصين في استيراد النفط اإليراني؟ - 5

  - 2019/يوليه/08اإلثنين   ت زكرياڤمر 

 28-27فشلت قمة العشرين التي استضافتها مدينة أوساكا اليابانية ومحادثات فيينا في 

، في تخفيف حدة التوتر الموجود بين الواليات المتحدة األمريكية 2019ران لعام يونيو/حزي

(، وما ترتب 1+5والجمهورية اإلسالمية على خلفية الخروج األمريكي من االتفاق النووي مع دول )

عليه من تداعيات سلبية بالنسبة لالقتصاد اإليراني. لكن تتمسك دول مثل الصين وروسيا في دعم إيران 

 لى الرغم من العقوبات االقتصادية المفروضة عليها.ع

حيث تستمر الصين في شراء النفط اإليراني، في طريق أخر لاللتفاف على العقوبات األمريكية 

وتحدي واشنطن، على خلفية الحرب التجارية الدائرة بين الطرفين. كما تعد مبيعات النفط اإليراني 

من جهود إيران لمقاومة حملة "الضغوط الكبيرة" للعقوبات  لدول مثل روسيا والصين جزءاً كبيراً 

 المالية التي أطلقتها الواليات المتحدة األمريكية بعد انسحابها من خطة العمل المشتركة الشاملة.

ومن هنا أشار بعض الباحثين إلى دوافع استمرار بكين في استيراد النفط اإليراني التي تتمثل في؛  

بالكميات المطلوبة، تحدى الصين لواشنطن في إطار الحرب التجارية فيما  انخفاض سعره وتوافره

بينهم، فضالً عن سعي بكين لتكون أحد األطراف الفاعلة داخل الساحة السياسية واالقتصادية في الشرق 

 -األوسط، وهو ما سنحاول توضيحه فيما يلي: 

 انخفاض سعر النفط اإليراني وتوافره -أوالً 

المشتريين  ( الحفاظ على1+5د الخروج األمريكي من االتفاق النووي مع دول )حاولت طهران بع

الحاليين للنفط، سيما تلك القادرين علي تحدى الواليات المتحدة األمريكية والمستوردين لكميات كبيرة 

 من موارد الطاقة المتاحة لديها بعد فرض الحزمة الثالثة من العقوبات األمريكية على مبيعات النفط

اإليراني مما أدي تصفير صادراته وتدهور الوضع االقتصادي. كما قامت اإلدارة األمريكية الحالية 

https://www.youm7.com/story/2018/8/22/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7-5-%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7/3920491
https://www.youm7.com/story/2018/8/22/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7-5-%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7/3920491
https://www.youm7.com/story/2018/8/22/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7-5-%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7/3920491
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2019/April/Arabic/texta.ashx?la=ar
http://www.acrseg.org/41302
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بسحب االعفاءات الممنوحة لثماني دول تمثلت في )الصين، الهند، اليابان، تركيا، إيطاليا، اليونان، 

 كوريا الجنوبية وتايوان(، التي كان مسموح لها بتجارة النفط مع طهران.

مليون برميل نفط يومياً، وعليه اضطرت طهران  2.5الجمهورية اإليرانية اإلسالمية ما يعادل تنتج 

لتخفيض سعر النفط، فضالً عن المساهمة في نقله بكل السبل الممكنة إلى الدول المستوردة له، على 

قارنة بشهر م 2019خلفية انخفاض صادرات إيران من النفط الخام انخفاًضا كبيًرا في مايو/أيار لعام 

أبريل من العام ذاته، كما أن الهبوط كان بنسبة كبيرة وصلت إلى أكثر من مليوني برميل في اليوم 

 . 1الواحد

وعليه، اضطرت طهران التخاذ بعض اإلجراءات الالزمة لحماية صادراتها النفطية مثل تخفيض 

لها ة األهمية الكبيرة التي يحتالسعر وتسهيل التعامالت التجارية مع الدول المستوردة له؛ على خلفي

كما بدأت فئات كثيرة داخل المجتمع اإليراني   النفط كمصدر هام من مصادر الدخل القومي اإليراني.

في تصدير شعورها بالضيق نتيجة االرتفاع الكبير في أسعار بعض المنتجات األساسية وعلي رأسها 

بيرة اإليرانية )الريال( الذي انخفضت قيمته بنسبة ك األدوية نتيجة ارتفاع سعر الدوالر في مقابل العملة

 .2 2019خالل األشهر األولي من عام 

 الحرب التجارية بين واشنطن وبكين -ثانياً 

روسيا، إيران،  تخوض الواليات المتحدة األمريكية حرباً اقتصادية مع أكثر من دولة تتمثل في

لحرب التجارية بين الواليات المتحدة األمريكية تركيا لكن على رأس هؤالء توجد الصين؛ حيث بدأت ا

وبكين على خلفية إعالن واشنطن فرض رسوم جمركية على عدد من واردات الصين اليها. كما تعتبر 

الصين المنافس االقتصادي األكبر بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية، وتعد النموذج األوضح ألبرز 

 في قلق كبير بالنسبة لواشنطن. القوى األسيوية الصاعدة، بما تسبب

ويشير بعض المحللين إلى أن السبب الرئيسي في الحرب االقتصادية بين البلدين يتمثل في تخلي 

الرئيس األمريكي "دونالد ترامب" عن نهج سلفه "باراك أوباما" فيما يتعلق باالقتصاد العالمي القائم 

عتبر "ترامب" واشنطن الصين خطراً يهدد اقتصادها على التعددية وتحرير التجارة العالمية، ومن ثم ي

 3 على المدي المتوسط والطويل

وعليه، بدأت اإلدارة األمريكية بفرض رسوم جمركية على واردات الحديد واأللومنيوم القادم 

على األلومنيوم، فضالً عن  %10على واردات الحديد و %25لواشنطن من الصين؛ حيث تم فرض 

بليون دوالر كوسيلة للحد من  60لى واردات بضائع صينية تتخطي قيمتها الـ فرض رسوم جمركية ع

االستثمار الصيني داخل الواليات المتحدة األمريكية. كما تعد الرسوم الجمركية فرص لالنتقام من 
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 الصين على خلفية السرقة الفكرية والعلمية التي تقوم بها بكين فيما يتعلق بالمنتجات األمريكية في مجال

 . 4التقنيات و التكنولوجيا

 رغبة بكين في تعزيز نفوذها بالشرق األوسط -ثالثًا

تحتاج الصين إلى الشرق األوسط في الفترات المقبلة بصورة كبيرة علي عدد من األصعدة؛ يتمثل 

أهمها في الحفاظ على التدفق النفطي الالزم للنمو االقتصادي المتزايد لدي بكين، فضالً عن رغبتها في 

وجود دور سياسي في منطقة قيد التشكل من جديد، خاًصة في ظل التنافس الروسي األمريكي فيما 

 يتعلق بعحكام السيطرة علي أكبر عدد من دول هذه المنطقة.

في السياق ذاته، يشير عدد من المحللين إلى أفول القوة األمريكية، أو بمعني أخر تراجع مصادر 

ة على الوفاء بالتزاماتها على المستوى الدولي، األمر الذي من شأنه أن هذه القوة بما يجعلها غير قادر

يخلق فراغ كبير بالطبع ستسعى دول أخري صاعدة لمحاولة ردئه يأتي على رأسها الهند، الصين 

وروسيا؛ حيث ظلت القوي الغربية هي المسيطرة على العالم خالل السبعين عاماً الالحقة على الحرب 

ة، وظهر ذلك لدى فرنسا، بريطانيا ثم الواليات المتحدة األمريكية. وتأكلت هذه المكانة العالمية الثاني

مع ظهور االتحاد السوفيتي في منتصف الخمسينات من القرن الماضي، لكن سرعان ما تراجع ذلك 

 وعادت القوي الغربية إلى مكانتها.

مريكي حول جدوى التدخل في انقسم الرأي العام األ  2011ومع أحداث الربيع العربي في عام 

أزمات الشرق األوسط، سيما في األزمة السورية، كما صوت مجلس العموم البريطاني ضد تدخل 

بالده في أي عمل عسكري داخل سوريا مما جعل الفرصة سانحة لتدخل دول مثل روسيا و الصين 

ول و بالفعل بدأت بعض د التي وجدت في الشرق األوسط مجاالً إلبراز قدرتها السياسية و العسكرية

المنطقة و علي رأسها الدول الخليجية في تقوية عالقاتها بهذه القوي الصاعدة، سيما فيما يتعلق بالمجال 

 . 5االقتصادي و التكنولوجي الذي من شأنه أن يؤدي فيما بعد إلي تعاون سياسي

ري لتصبح بمثابة قوة كبمن ناحية أخرى، تمتلك الصين الشعبية عدد كبير من المقومات الالزمة 

منافسة للواليات المتحدة األمريكية؛ فبالنظر إلى القوة البشرية، يبلغ عدد سكان الصين ثالثة مليارات 

وثالثمائة مليون نسمة بما يوازى أربعة أضعاف سكان واشنطن، كما تتمتع بكين بحدود جيوسياسية 

بقاً من الشمال، أفغانستان وباكستان من هامة؛ تجاور روسيا وبعض جمهوريات اإلتحاد السوفيتي سا

ناحية الغرب، واليابان من جهة الشرق، بورما وتايالند من الجنوب، كما تحظي الصين بالمرتبة الثانية 

 . 6من حيث االنفاق العسكري بعد الواليات المتحدة األمريكية
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سط ول الشرق األوترغب الصين في الحفاظ على العالقة الوثيقة التي تربطها ببعض د ختاماً:

وأبرزها إيران؛ حيث عارضت بكين فرض العقوبات االقتصادية األمريكية إحادية الجانب علي طهران 

 سيما فيما يتعلق بمجال موارد الطاقة بشكل عام والنفط بشكل خاص.

كما تحاول من ناحية أخري إبراز قدراتها المتصاعدة في المجال االقتصادي في خضم المنافسة 

والحرب التجارية الجارية مع الواليات المتحدة األمريكية. بالتزامن مع رغبة دول الشرق الشرسة 

األوسط أيًضا في التقرب من الصين، خاًصة في ظل االستراتيجية المتبعة بعدم التدخل في شئون الدول 

مريكية ارة األاألخرى، على العكس تماماً من السياسة التي تتبعها واشنطن في المنطقة، لذا، تحاول اإلد

 الحالية الحد من النجاح الصيني على الصعيد التكنولوجي واالقتصادي.

 الهوامش

1.  Tom Whipple, Steve Andrews, Peak Oil Review: 17 June 2019, Resilience, available at : 

https://www.resilience.org/stories/2019-06-17/peak-oil-review-17-june-2019/. 
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 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية:  -ثانياً 

6 - Rząd podniesie podatki i zahamuje inwestycje 

onet.pl 26.07.2019 

Trzeba znieść obciążenia podatkowe i parapodatkowe, aby cała pensja trafiała do 

kieszeni pracowników i aby dochód był istotnie wyższy od tego, co dostaną na emeryturze 

– mówi Business Insider Polska Małgorzata Krzysztoszek, ekonomista z Wydziału Nauk 

Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Ekonomistka uważa, że zostać mogłaby jedynie składka zdrowotna, natomiast fundusz 

pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń powinny zostać zlikwidowane. 

PONIŻEJ DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU 

Zdaniem Małgorzaty Krzysztoszek należy pilnie zorganizować i zapewnić system 

opieki dla osób 80 plus, bo ludzie w wieku około 50-60 lat starają się jak najszybciej odejść 

z pracy, aby zająć się rodzicami. 

Rząd mówi: obniżyliśmy CIT małym przedsiębiorcom. Tyle tylko, że małych firm, 

które są spółkami akcyjnymi lub spółkami z o.o., a tylko takie płacą CIT, a na dodatek ich 

przychody nie przekraczają 1,2 mln euro jest bardzo mało. 9 proc. podatek CIT może 

dotyczyć nie więcej niż 8 proc. ogólnej liczby firm. Wszyscy inni płacą podatek 

dochodowy od działalności gospodarczej na starych zasadach - mówi w rozmowie z 

Business Insider Polska Małgorzata Krzysztoszek. 

Jej zdaniem nie ma co się chwalić czymś co dotyczy garstki, ponieważ to żadna ulga 

dla MSP. - Wspierajmy tych, którzy mają potencjał, działają w nowych technologiach, 

biotechnologiach, przeszli etap startupowy i szukają dla siebie miejsca na rynku - podkreśla 

ekonomistka. 

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

https://www.rp.pl/Budzet-i-Podatki/190729547-Rzad-podniesie-podatki-i-zahamuje-inwestycje.html 

 

7 - Pierwsze giełdy kryptowalut z licencją KNF 

Piotr Zając  23.01.2019 

Na opublikowanej 21 stycznia liście „małych firm płatniczych” znalazły się Tapik – 

operator platformy Bitclude oraz giełda Coinquista. To spore zaskoczenie, biorąc pod 

uwagę fakt, jak Komisja dotychczas traktowała firmy z tej branży. 

https://www.rp.pl/autor/253/onet-pl
https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/krzysztoszek-w-polsce-istnieje-niestabilnosc-polityczno-regulacyjna/h7zvfn4
https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/krzysztoszek-w-polsce-istnieje-niestabilnosc-polityczno-regulacyjna/h7zvfn4
https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.rp.pl/Budzet-i-Podatki/190729547-Rzad-podniesie-podatki-i-zahamuje-inwestycje.html
https://www.rp.pl/autor/359/piotr-zajac
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Bitclude ma wystartować już za dwa tygodnie – licznik tyka tutaj: www.bitclude.com. 

Swojego zadowolenia na łamach serwisu Comparic.pl nie krył szef giełdy, Jakub 

Wierzcholski. - Bitclude stanie się pierwszą w pełni legalnie działającą giełdą kryptowalut 

w Polsce. Po długich rozmowach z nadzorcą udało nam się wypracować rozwiązania, które 

pozwoliły nam znaleźć się na liście instytucji – mówił. Drugą platformą jest Coinquista. - 

Od początku zależało nam na najwyższej jakości usług. Naszym wyróżnikiem ma stać się 

bezpieczeństwo, na które kładziemy ogromny nacisk. Wykorzystujemy 

najnowocześniejsze technologie, przeprowadzamy regularne audyty i stosujemy 

proaktywne podejście, aby chronić naszych użytkowników. Za development Coinquisty 

odpowiada 10Clouds - jedna z czołowych polskich firm tworzących oprogramowanie - 

mówi Ireneusz Pukin, założyciel i CEO Coinquisty. 

Umieszczenie obu firm na liście małych firm płatniczych to spora zmiana. Jak dotąd 

KNF raczej ostrzegał przed giełdami kryptowalutowymi. Jeszcze podczas ostatniej 

aktualizacji swojej listy ostrzeżeń umieścił na niej platformę BitMarket24. Przypadek 

Bitclude oraz Coinquisty jest na pewno pozytywnym sygnałem dla całej branży 

kryptowalut. Oczywiście nie można wyciągać na tej podstawie daleko idących wniosków, 

ale być może utoruje to drogę do „legalizacji” innym przedstawicielom branży, a być może 

nawet ściągnie do Polski z powrotem tych, którzy musieli przenieść się do innych 

jurysdykcji. 

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

https://www.rp.pl/Gielda/190129731-Pierwsze-gieldy-kryptowalut-z-licencja-KNF.html 

 

8 - Bitcoin może jeszcze mocno namieszać 

Piotr Mazurkiewicz 01.01.2019 

Rok temu kosztował niemal 20 tys. dol., ale od tego czasu jego cena mocno spadła. 

Zdaniem analityków, choć szanse na pobicie tego rekordu są mizerne, najpopularniejsza 

kryptowaluta może w 2019 r. odrabiać straty. 

W grudniu 2017 r. kurs bitcoina wynosił niemal 14 tys. dolarów, a najwyższy poziom 

wynosił nawet niemal 20 tys. dolarów. Na rynku kryptwalut panowała wówczas euforia, a 

wszyscy spodziewali się dalszego bicia rekordów. Rzeczywistość okazała się jednak 

https://bitclude.com/
https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.rp.pl/Gielda/190129731-Pierwsze-gieldy-kryptowalut-z-licencja-KNF.html
mailto:p.mazurkiewicz@rp.pl


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

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

22 

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

brutalna, w 2018 roku bitcoin nie tylko nawet nie zbliżył się do tych rekordowych 

poziomów, ale wręcz cena spadła w okolice 3-4 tys. dolarów. 

Powodów takiej sytuacji jest wiele. Inwestorzy indywidualni boją się obecnie aż tak 

ryzykownych aktywów, a dodatkowo brakuje regulacji prawnych, co nie sprzyja zmianie 

tego nastawienia. Z jednej strony to waluty w pełni demokratyczne i niezależne, ale z 

drugiej zazwyczaj właśnie w nich domagają się wypłat okupów hakerzy. 

Niemniej liczba kryptowalut rośnie, według szacunków w 2019 roku może ich być 

nawet blisko dwa tysiące, a wciąż powstają nowe, za którymi stoją zarówno firmy jak i 

celebryci. Dlatego nawet po cenowym załamaniu bitoina oczekiwania co do kursów 

kryptowalut są raczej pozytywne. 

CZYTAJ TAKŻE: Bitcoin poniżej 5 tys. dol. Co spowodowało krach? 

– Nasze prognozy na 2019 roku dla bitcoina są o wiele bardziej konstruktywne niż te 

na ubiegły rok. Pod koniec 2017 ostrzegaliśmy, że kurs wyskoczył „z punktu racjonalnej 

aprecjacji ” i uwidocznił ogromne ryzyko spadkowe na nieuregulowanym i błyskawicznie 

rosnącym rynku – mówi Joel Kruger, analityk walutowy LMAX Exchange. – W 2019 r., 

chociaż nie wykluczamy spadków bitcoina, nawet do 2 tys. dol., to spodziewamy się 

powrotu do trendu wzrostowego – dodaje. 

close 

Inni analitycy uważają, że w ślad za regulacją rynku wzrośnie zaufanie, a także ceny. 

Sprawi to choćby zarządzany przez nowojorską giełdę specjalny rynek Bakkt, na którym 

będzie można handlować kryptowalutami. Start projektu został przełożony i zaplanowany 

jest na 24 stycznia 2019 r. 

– Mimo, że cena bitcoina spadła z około 15 tys. dol. przed rokiem do nieco ponad 3 

tys. dol. obecnie, wciąż wierzę, że ta kryptowaluta odzyska wartość i w 2019 będzie 

kosztowała od 10 do 15 tys. dol. – mówi Samuel Leach, prezes i założyciel Yield Coin. – 

Liczymy na ożywienie rynku choćby dzięki projektowi Bakkt, przy którym pracują 

nowojorska giełda, Microsoft, Starbucks czy Boston Consulting Group, co podniesie 

poziom zaufania do kryptowlut – dodaje. 

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

https://www.rp.pl/CYFROWA-Technologie/312319949-Bitcoin-moze-jeszcze-

mocno-namieszac.html 

https://cyfrowa.rp.pl/technologie/blockchain/29304-bitcoin-ponizej-5-tys-dol-spowodowalo-krach
https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.rp.pl/CYFROWA-Technologie/312319949-Bitcoin-moze-jeszcze-mocno-namieszac.html
https://www.rp.pl/CYFROWA-Technologie/312319949-Bitcoin-moze-jeszcze-mocno-namieszac.html
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9 - 'Before we knew it this little website had 350,000 users' 

By Sarah FinleyBusiness reporter  3 June 2019 

Image copyrightGETTY IMAGESImage captionHouzz founders Alon 

Cohen and Adi Tatarko 

The BBC's weekly The Boss series profiles different business leaders from around the 

world. This week we speak to Adi Tatarko, co-founder and chief executive of US home 

improvement website Houzz. 

When Adi Tatarko and her husband decided to renovate their California home in 2009, 

they found it wasn't as easy as they thought it would be. 

"We were really excited about decorating and we had ideas, but the process became 

unbearable," Ms Tatarko says. "Seeking out architects and designers who had the same 

vision as us was so time consuming." 

The pair turned to the internet for help but found a dearth of websites offering support 

and inspiration - and so the idea for Houzz was born. 

The community-based platform features articles and photos posted by architects and 

interior designers, as well as product recommendations. It also connects users with industry 

professionals who can help them with their projects. 

Today Houzz has 40 million monthly users and is reported to be valued at $4bn - but 

when it launched a decade ago, the founders had much more modest goals. 

Image copyrightHOUZZImage captionHouzz users can find inspiration, buy products 

and hire experts. 

"We really wanted to keep it small, as we didn't want to lose the community feeling of 

it. We never thought we'd expand beyond California," says Ms Tatarko, 46. 

To begin with, Ms Tatarko and her husband Alon Cohen, 48, ran the website as a side 

project while working full time; she at an investment firm, he as a senior director of 

engineering at eBay. 

The pair had just 20 users on the site, who were all parents from their children's schools, 

along with a group of designers and architects from the San Francisco Bay area who were 

offering their services. 
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Very quickly the community grew, as the professionals began to recommend Houzz to 

their clients. 

"After about six months we got requests from New York and Chicago, asking if we 

could open a section for them on the website," Ms Tatarko says. 

Image copyrightHOUZZImage captionMs Tatarko had been working at an 

investment firm when she set up Houzz 

"Before we knew it this little community website had 350,000 users." 

In 2010 the pair managed to secure their first investment of $2m from Oren Zeev, a 

Silicon Valley venture capitalist. They then left their jobs to work on the project full time, 

and used the money to hire their first staff. 

Ms Tatarko says one of the biggest challenges was finding the right staff, or "Houzzers" 

as the firm likes to call them. 

"For a long time we both interviewed every candidate, in fact 50% of our time was 

spent looking for them. We knew that getting the right people with the same vision as us 

was key." 

Houzz, which is free for homeowners and professionals to use, makes its money by 

taking a 15% commission on products sold through its marketplace. It also hosts 

advertising and sells premium listings for industry professionals. 

Charles Bettes, boss of UK architecture firm Gpad London, think it has been a success 

because it helps users find "tailored inspiration" for their home improvement projects. 

"Historically, interiors magazines, TV shows and other people's houses' were the main 

sources of inspiration for people when considering home renovations. 

"Today, there's far more inspiration available online. However, this wealth of imagery 

can be overwhelming. But platforms such as Houzz provide a curated showcase of some 

of the best refurbishment projects." 

In 2013, Ms Tatarko and Mr Cohen decided to expand overseas after realising that 

almost a third of Houzz's users were based outside the US. 

It launched first in Europe, then in Asia, and today says about half of all new users are 

international. Reflecting this it has opened six international offices, in places such as 

London, Berlin and Sydney. 
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Image copyrightHOUZZImage captionUsers share images of their interior 

design projects 

Such growth has helped it to raise more than $600m from investors to date, but the firm 

is reportedly yet to make a profit. 

In January it announced it was cutting about 10% of its 2,000 strong workforce, making 

110 people in the UK and Germany redundant, and a further 70 in the US. 

At the time, reports suggested it had expanded too quickly and questioned whether it 

had the right strategy. 

"We restructured our international marketplace workforce... so that we can double 

down on the areas that will have the greatest impact for Houzz," a spokesperson told 

TechCrunch at the time. 

"It's always difficult to go through a restructure at growth stages, given the impact on 

people's lives." 

Image copyrightGETTY IMAGESImage captionActor Ashton Kutcher has invested in 

Houzz 

Despite the setback, the firm says its business remains strong, and there have been 

rumours it plans to list its shares on the stock market. 

It has continued to update its service, too, having launching an augmented reality tool 

in its app that lets you to see, in real time, what furniture and designs will look like in your 

home. 

Houzz TV, which shows online videos of celebrity home improvement projects, has 

also been a hit. The concept was devised by actor Ashton Kutcher, an investor in Houzz, 

who appeared in the first episode. 

"Ashton was really keen on not just investing in the brand but also being as involved 

as possible," Ms Tatarko says. 

"We did the pilot and it worked really well, so decided to launch it as a show and have 

had celebrities such as Gordon Ramsey and Olivia Munn take part." 

Some 2.1 million professionals now sell their services through Houzz, and Ms Tatarko 

says the site is helping small businesses to grow. 



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

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

26 

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

She speaks of one UK designer who, after being contacted through Houzz, got a job 

renovating an Australian client's holiday home in the south of France. 

"It gives small businesses a platform to showcase, not just to their local community, 

but to the world, what they can really do." 

https://www.bbc.com/news/business-48395181 

 

10 - 'I kept my multimillion dollar business secret' 

By Joe TidyCyber security reporter, BBC News 22 July 2019 

Image copyrightDARAGH MC SWEENEY/PROVISIONImage 

captionMarcin first started writing antivirus software when he was 14 

The BBC's weekly The Boss series profiles different business leaders from around the 

world. This week we speak to Marcin Kleczynski, chief executive and co-founder of US 

antivirus software company Malwarebytes. 

A lot of entrepreneurs have "a moment". A moment that makes them realise they're on 

to something. 

For Marcin Kleczynski it came while he was discreetly working on his antivirus 

software business from his student digs. 

His start-up company Malwarebytes was less than a year old back in late 2008, but 

already gaining a good reputation in the cyber security world. 

Marcin, then only 18, was just about managing to juggle running his start-up with 

participating in student life at the University of Illinois when he hit a snag. 

"I was having some real trouble analysing the latest computer virus, when all of a 

sudden I get a white page on my screen that says 'you've been banned from the school 

network due to malicious activity on your desktop'," he says. 

Image copyrightMARCIN KLECZYNSKIImage captionMarcin (left), 

pictured here during a game of broomball while he was a student, did have some fun at 

university 

"They'd obviously detected that I had a virus on my computer, but didn't realise it was 

deliberate. So I call the university IT helpline, and they send a kid, no older than me. He 

sits down at my computer and looks at it and says 'boy you've really screwed this thing up'. 

https://www.bbc.com/news/business-48395181
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"Then, right in front of me, he logs onto my website and downloads Malwarebytes. 

"I didn't say anything, I stood behind him and watched him fix my computer with my 

software to get me back online. He left never knowing who I was, but to this day I love 

that moment." 

By the time Marcin graduated with a degree in computer science in 2012, he had quietly 

grown Malwarebytes into a business earning a few million dollars a year. All without any 

of his lecturers having any idea what was taking up his time, and pushing his grades down. 

Today the company has an annual turnover of more than $126m, and millions of 

customers around the world. 

Born in Poland in 1989, Marcin moved to the US with his family when he was three, 

settling in Chicago. 

As a gaming-obsessed teenager, he'd accidentally got a virus when he was 14, and 

learned everything he needed to know about computer bugs from internet forums and a 

"For Dummies" book. 

Image copyrightMALWAREBYTESImage captionThe company now has 

more than 750 employees 

Formally launching Malwarebytes in January 2008 when he was just 18, it grew 

quickly, and he decided that starting university in September of that year would just slow 

him down. His mother had other thoughts. 

"The business was becoming real, and so I went sheepishly to my mum and said 'I don't 

think I'm going to go to school'," says Marcin. "Fifteen seconds later we were packing my 

stuff and I was going to school." 

What made Mrs Kleczynski initially more alarmed was that her teenage son had 

launched the business with a man in his 30s called Bruce Harrison. Marcin and Bruce had 

been writing software together for more than a year, after they first started talking on anti-

virus forums. 

"Here's this 17-year-old kid... he's this 35-year-old man. Imagine telling your mum?..." 

says Marcin. 

Marcin and Bruce hadn't actually met in person at the time. Bruce was a computer 

repairman in Massachusetts, and Marcin was at home in Chicago. They didn't in fact see 

each other in the flesh until Malwarebytes was more than 12 months old. 
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"We didn't meet until we made our first million about a year after we launched the 

product," says Marcin. "Even that was kind of anti-climatic. It was just, 'Hey, Bruce!' - We 

had a handshake and moved on." 

Today Bruce, who is head of research, still lives and works on the US east coast, while 

Marcin is based in the head office in Silicon Valley. The company now has more than 750 

employees, and overseas offices in the Republic of Ireland, Singapore and Estonia. Since 

2014 it has secured $80m of investment funding. 

Image copyrightMARCIN KLECZYNSKIImage captionMarcin is a 

qualified pilot who likes to fly in his spare time 

Malwarebytes says its software now performs 187 million virus scans every month for 

individuals and businesses, and is installed more than 247,000 times every day. Like many 

antivirus companies it operates a "freemium" business model - the basic version is free, but 

you can then pay for more advanced protection. 

While the company has consistently grown strongly, Marcin has learned some hard 

lessons along the way. The most difficult time was navigating the business through an 

almost catastrophic period in 2014 where the product glitched on a huge scale. 

"We had a false positive which means we detected a piece of malicious software that 

wasn't actually malicious at all," he says. 

"Our software ended up mistakenly bringing down hundreds of thousands of 

computers. We had 911 emergency centres go down, hospitals go down, it was bad. This 

has happened to every anti-virus company, by the way, but these mistakes can be company 

killing because you lose trust. 

"But we fixed it and got through it. Even today, the system that we created to prevent 

this from happening again is called 'The Malwarebytes Extinction Prevention System' - our 

engineers have a great sense of humour." 

Image copyrightMARCIN KLECZYNSKIImage captionHe met his future 

wife while at university 

Carl Gottlieb, a cyber security podcaster, says that despite operating in the "notoriously 

hostile" antivirus industry "Malwarebytes is thriving". 
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"With so many competing vendors, brand awareness is key, and that step [which 

Malwarebytes took] to offer a free product years ago is paying dividends, with so many 

customers knowing the name and already using it in their homes. What Marcin and his 

team have achieved is impressive to see." 

Still only 29, Marcin says his young age has been an advantage. He encourages other 

budding teen entrepreneurs to start their own business. 

"You've heard my story, I started the company when I was living with my parents," he 

says. "And then even at college, it was all paid for on a student loan, so I was getting fed. 

If you're in college now, instead of going out and getting drunk with your friends, maybe 

take one night a week just to see if there's anything you want to work on personally." 

He admits that his university years were harder than his friends', that he barely passed 

his degree, and his social life no doubt suffered. However, he's glad his mum forced him 

to go. "For one thing, I met my wife there," he says. 

https://www.bbc.com/news/business-49015609 
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 االقتصادات العربية: -ثاً ثال

 المؤشرات الرئيسية للدول العربية: - 11

    مليار هكتار(. 1.4)  ²مليون كم 13.3المساحة المساحة الكلية 

    في المائة. 9.6نسبتها إلى العالم 

 :في الدول العربية السكان والعمالة

    مليون نسمة. 413.4عدد السكان 

   في المائة 5.5نسبتهم إلى العالم. 

  (. 2016مليون  نسمة  )لعام  136.4القوى العاملة 

   في المائة. 15.4معدل البطالة 

 :في الدول العربية اإلجمالي المحلي الناتج

   مليار دوالر أمريكي. 2471القيمة باألسعار الجارية 

  )في المائة. 3.8معدل النمو السنوي )باألسعار الجارية 

 في المائة.  1.0 *ـابتـة( معدل النمو السنوي )باألسعـار الث 

  ) دوالر أمريكي.  5979متوسط نصيب الفرد من االناتج ) باألسعار الجارية 

  في المائة.  5.6نسبة مساهمة القيمة المضافة للقطاع الزراعي في الناتج 

  في المائة. 21.7نسبة مساهمة القيمة المضافة للصناعات االستخراجية في الناتج 

  في المائة. 10.2المضافة للصناعات التحويلية في الناتج نسبة مساهمة القيمة 

  في المائة. 51.9نسبة مساهمة القيمة المضافة لقطاع الخدمات في الناتج 

 :في الدول العربية النفطاحتياطي وإنتاج 

  في المائة. 49.4نسبة احتياطي النفط المؤكد إلى االحتياطي العالمي 

 في المائة. 27.8حتياطي العالمي نسبة احتياطي الغاز الطبيعي إلى اال 

  يوميا برميل مليون. 24.4إنتاج النفط الخام 

  في المائة. 30.5نسبة إنتاج النفط الخام  إلى اإلنتاج العالمي 

  في المائة.  15.8نسبة إنتاج الغاز الطبيعي المسوق إلى اإلنتاج العالمي 

  )مليار دوالر أمريكي. 345.4عوائد الصادرات النفطية )تقديرات باألسعار الجارية 
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 :الخارجية في الدول العربية التجارة

  ) مليار دوالر أمريكي. 955.5الصادرات السلعية )فوب 

  في المائة. 5.4نسبة الصادرات إلى الصادرات العالمية 

  مليار دوالر أمريكي. 808 (سيف)الواردات السلعية 

  في المائة 4.5نسبة الواردات إلى الواردات العالمية. 

  مليار دوالر أمريكي. 106.5إجمالي الصادرات العربية البينية 

  في المائة. 11.1نسبة  الصادرات العربية البينية إلى إجمالي الصادرات العربية 

 مليار دوالر  947.6 * *الرسمية قيمة االحتياطات الخارجية الرسمية  الخارجية االحتياطيات

 * أمريكي.

 شهرا. 15.8لرسمية للواردات العربية )فوب( متوسط تغطية االحتياطيات ا 

 :المقترضة العربية للدول الخارجي العام الدين

  مليار دوالر أمريكي. 256.7قيمة الدين العام الخارجي 

  مليار دوالر أمريكي. 29.3قيمة خدمة الدين العام الخارجي 

  في المائة.  31نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

  في المائة.   13.7نسبة خدمة الدين الخارجي إلى حصيلة  صادرات السلع والخدمات 

   مليار دوالر أمريكي. 33.0فجوة الغذاء 

 .* باستثناء سوريه وليبيا واليمن

 .أبوظبي ، العربي النقد صندوق الموحد، العربي االقتصادي التقرير: المصدر

 

 لعرض الفرص االستثمارية« 2019بيزنكس »ا في تعلن مشاركتهفي مصر  هيئة االستثمار - 12

  2019يوليه  25الخميس،  

 محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار

أعلن محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار، عن مشاركة الهيئة بالمعرض الدولي 

، والمزمع انعقاده نوفمبر المقبل «2019بيزنكس »الثاني لالستثمار واالمتيازات والتوكيالت التجارية 

 .في دورته الثانية، بعد النجاح الذي حققته الدورة األولى العام الماضي
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إن المعرض يعد من المعارض المميزة لعدة أسباب، أهمها مساهمة المعرض في « عادل»قال  

المصرية، ونتائج اإلصالح إطالع عدد من المستثمرين العرب واألجانب على التطورات االقتصادية 

في هذة الدورة  ٢٠١٩االقتصادي الذي تم تنفيذه خالل األعوام الماضية و باألخص يركز بيزنكس 

جديدة و تنشيط حركة التجارة بين مصر و الدول األفريقية   على دول أفريقيا لفتح قنوات اإلستثمار

ئة االستثمار ساهمت خالل الدورة وأضاف في تصريحات صحفية، أن هي  .المستهدفة في هذة الدورة

 .السابقة للمعرض في تسهيل حصول عدد من المستثمرين علي مصادر تمويل شركاتهم

أن أحد أهم أسباب نجاح الدورة السابقة للمعرض العام الماضي، هو وجود عدد « عادل»وأوضح  

الت فكار االبتكارية بمجامن الوفود العربية وتواجد عدد كبير من الشباب الذين عرضوا العديد من األ

 .مختلفة

وتابع رئيس هيئة االستثمار، أن من أسباب نجاح المعرض أيًضا الفعاليات الكثيرة التي تضمنها،  

والمسابقة التي أقيمت خالل الدورة السابقة، والتي كانت واحدة من عوامل النجاح، حيث ساهمت بشكل 

إلى أن مصر تهتم باالستثمار في « عادل»وأشار   . واضح في تحسين صورة المستثمرين بمصر

تكنولوجيا المعلومات خالل العام الجاري، وإدخال أي عوامل بهذا المجال في المعرض سوف   مجال

 .تسهم في نجاحه بشكل كبير، سواء من خالل عملية التسوق االلكتروني)إي بي( أو غيرها

، تنطلق فعالياته «2019بيزنكس »يذكر أن المعرض الدولي لالستثمار والتوكيالت التجارية  

نوفمبر المقبل، تحت رعاية وزارة االستثمار والتعاون الدولي، بمشاركة عدد كبير من الشركات 

جميع الكيانات التجارية « بيزنكس»ويستضيف   .المصرية والعربية و أفريقية في القطاعات المختلفة

جاذب للفرص اإلستثمارية في مصر، وينفرد  والحكومية والمالية واإلدارية والعقارية للعمل كمحور

المعرض األول من نوعه في مصر من حيث توفير فرص اإلستثمار واإلمتياز التجاري فهو بمثابة 

 . نقطة إلتقاء وإنتقال األعمال من مصر وإفريقيا إلي األسواق العالمية والدولية

http://www.soutalomma.com/Article/881626/%C2%AB%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%C2%BB-

%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-

%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%83%D8%B3-2019%C2%BB-

%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9 

 

 

http://www.soutalomma.com/Article/881626/%C2%AB%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%83%D8%B3-2019%C2%BB-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.soutalomma.com/Article/881626/%C2%AB%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%83%D8%B3-2019%C2%BB-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.soutalomma.com/Article/881626/%C2%AB%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%83%D8%B3-2019%C2%BB-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.soutalomma.com/Article/881626/%C2%AB%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%83%D8%B3-2019%C2%BB-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.soutalomma.com/Article/881626/%C2%AB%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%83%D8%B3-2019%C2%BB-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.soutalomma.com/Article/881626/%C2%AB%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%83%D8%B3-2019%C2%BB-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 خفض الفائدة األميركية على االقتصادات الخليجية؟ ما تأثير - 13

 بنوك مركزية في المنطقة تتفاعل مع القرار... وتوقعات بانتعاش اإلقراض المحلي 4

 19:47 2019أغسطس  1الخميس   إندبندنت عربية  

 (.حركة األسهم )أ.ف.ب سعودية يراقبمتعامل بالبورصة ال

تحمل قرارات خفض الفائدة للبنوك المركزية الخليجية تأثيرات إيجابية تنعكس على االقتصادات 

المحلية، مع تراجع تكلفة اإلقراض المحلية، وتشجيع األفراد على االستثمار، بحسب حديث خبراء 

 ومحللين لـ"إندبندنت عربية".

ارات والبحرين وقطر أسعار الفائدة، فيما قررت الكويت تثبيتها من دون وخفّضت السعودية واإلم

 تغيير، بينما لم تعلن سلطنة ُعمان موقفها إزاء القرار.

وتربط الدول الخليجية عمالتها بالدوالر األميركي مما يحدّ من فرص تلك الدول في التمتع بسياسات 

لخليجي على ربط عمالتها بالدوالر األميركي نقدية مستقلة، وحافظت خمس من دول مجلس التعاون ا

 لعقود، فيما ظلّت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العمالت.

وقرر مجلس االحتياطي االتحادي الفيدرالي األميركي، مساء األربعاء، خفض أسعار الفائدة بربع 

زيادات عليها منذ ديسمبر  9، بعد أن نفّذ 2008األول( نقطة مئوية، للمرة األولى منذ أكتوبر )تشرين 

 .%0.25 - 0، صعودا من نطاق 2015)كانون األول( 

 المرونة المطلوبة

وفي هذا الشأن، قال محمد رمضان، الخبير االقتصادي، إن خفض الفيدرالي األميركي ألسعار 

الح لمطلوبة الستغالل أداة الفائدة في صالفائدة، وتفاعل البنوك المركزية الخليجية معه، يوفّر المرونة ا

النمو االقتصادي، مع نشاط قطاع التمويل، خصوصا المشروعات ذات الربحية المنخفضة، وسيكون 

 القطاع العقاري أكثر القطاعات المستفيدة من خفض الفائدة.

ليج، ظهرت األزمة الحقيقية لدى دول الخ 2014وأفاد رمضان بأنه "مع تراجع أسعار النفط في 

في ظل نمو االقتصاد األميركي والتوجه نحو رفع أسعار الفائدة، بينما تحتاج اقتصادات الخليج إلى 

سعر فائدة منخفض يساعدها على تجاوز األزمة الناجمة عن هبوط أسعار النفط بسبب زيادة المعروض 

 وتأثر موازناتها".

ر قد ال يكون بالخيار السليم وذكر رمضان أن "مالحقة البنك المركزي األميركي بشكل مستم

القتصادات المنطقة، ألن ذلك قد يخلق حالة من االختالل بالسياستين، النقديّة والماليّة، ولكن نجد الكويت 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/5121
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الدولة الخليجية الوحيدة التي حافظت على سياستها النقدية، وخالفت المركزي األميركي أكثر من مرة 

وافقت توجهات باقي البنوك المركزية الخليجية مما ترك أثراً  بما يتناسب مع االقتصاد المحلي، بينما

سلبياً على النمو االقتصادي واالقتراض المحلي، بينما في المقابل كان االقتصاد األميركي في مرحلة 

 نمو جيدة بسبب انخفاض أسعار النفط".

دون  ر الخصمبنك الكويت المركزي توجهات البنوك المركزية الخليجية، وأبقى على سع وخالف

، وذلك في إطار الحرص على تعزيز األجواء الداعمة للنمو %3تغيير عن مستواه الحالي البالغ 

االقتصادي غير التضخمي للقطاعات غير النفطية، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها 

 اسة النقدية.كوعاء للمدخرات المحلية، باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات األساسية للسي

وسعر الخصم الذي يقّرره بنك الكويت المركزي، هو سعر محوري تتحدد بموجبه ضمن هوامش 

 معينة الحدود القصوى ألسعار الفائدة على معامالت االقتراض بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية.

األوضاع  ة لتطوراتوقال المركزي الكويتي، في بيان، إن التثبيت جاء في إطار المتابعة المتواصل

االقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات أسعار 

الفائدة على العمالت العالمية وقرار مجلس االحتياطي الفيدرالي األميركي بشأن تخفيض أسعار الفائدة 

 على الدوالر األميركي.

 تنشيط العملية االقتصادية

ت الصعيد، قال عبد هللا باعشن، الخبير االقتصادي، إن "خفض الفائدة له دور في تنشيط وفي ذا

العملية االقتصادية وعالج الركود المالي من خالل تنشيط االقتراض وخفض التكلفة، وستستفيد كل 

القوى  مالقطاعات التي تحتاج للتمويل ال سيما القطاعات الصناعية واإلنتاجية والعقارية، إضافة إلى دع

 الشرائية لألفراد في ظل تكلفة منخفضة على االقتراض".

وذكر باعشن أن "عملية خفض الفائدة ستقلل أرباح البنوك، ولكن في نفس الوقت يمكن تعويضها 

بمصادر أخرى عبر زيادة حجم االقتراض ونمو العوائد المحققة من حركة األموال مع النشاط 

 المصاحب للعملية النقدية".

باعشن أن "التأثير على اقتصادات دول الخليج ليس بالكبير، ويبقى العامل األساسي المؤثر ويرى 

في النمو االقتصادي هو النفط المصدر الرئيس للدخل، وقد ينعكس خفض الفائدة على انخفاض التكلفة 

 على المشروعات اإلنتاجية، وبالتالي تراجع أسعار السلع وهبوط معدالت التضخم".

معطي، المدير التنفيذي لشركة "فيرجن انترناشيونال ماركتس"، إن "خفض سعر الفائدة  وقال أحمد

األميركية يأتي في ظل الضغوط والهجوم المستمر من الرئيس األميركي على االحتياطي الفيدرالي 
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بخصوص طلبه المستمر تخفيض الفائدة نظرا الرتفاعها الذي يشكل عائقا له في تحقيق خطة التنمية 

 جيع المشروعات".وتش

وتابع معطي "إغالقات األسواق الخليجية أغلقت أمس األربعاء على تباين منتظرة خبر الفائدة 

األميركية والتي دائما ما يتأثر بها الخليج والعالم"، متوقعاً أن "تستفيد األسهم الخليجية وبخاصة التي 

قوم ة واالستثمار في األسهم، حيث يقامت بتخفيض الفائدة، حيث يوجد عالقة عكسية بين سعر الفائد

المستثمرون بسحب إيداعاتهم من البنوك، وذلك ألن العائد على الودائع انخفض مما يزيد شهية مخاطرة 

 المستثمرين على االستثمار في البورصة".

وأكد أن "القرار يشّجع المستثمرين على االقتراض وإنشاء مشاريع تنموية ألن سعر الفائدة مع 

تكلفة االقتراض إضافة إلى تراجع تكلفة الديون المتراكمة على الشركات الكبرى، ينعكس انخفاض 

على أداء الشركات المدرجة بسوق األسهم ويحقق نتائج أفضل، كما تستفيد الدول من األمر بانخفاض 

 قيمة المصروفات على الديون المحلية".

ال فيرى معطي أن العقارات سيزيد اإلقب وحول أكبر القطاعات المستفيدة من قرار تخفيض الفائدة،

عليها كوعاء اّدخاري واستثماري بدال من الفائدة المنخفضة بالبنوك وقطاع التشييد ومواد البناء وقطاع 

الخدمات، أما عن قطاع البنوك فسيتأثر من ناحية اإليداعات والسيولة، حيث تنخفض اإليداعات ويزيد 

س الوقت تزيد طلبات القروض من الشركات بسبب انخفاض فائدة سحب العمالء ألموالهم، ولكن في نف

 الديون.

أما عن تأثير القرار على التضخم، قال معطي إن "خفض الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع التضخم، ولكن 

ليس بشكل كبير وسيتم تداركه سريعا، ففي حالة انخفاض الفائدة يبحث المستثمرون والمودعون عن 

يزيد الطلب على العقارات والذهب وسلع ومنتجات أخرى، والتي تحفظ قيمة وعاء ادخاري آخر، وس

 النقود مما يؤدي إلى زيادة في أسعار هذه السلع، وارتفاع في التضخم ولكنه طفيف ويسهل تداركه".

 سالح ذو حدين

وعن القطاعات االقتصادية المستفيدة والمتضررة من قرار خفض الفائدة، قال علي حمودي، 

ر االقتصادي، إن "خفض سعر الفائدة من اإلشارات المهمة والتي تعتبر سالحا ذا حدين، المستشا

فتأثيرها سلبي لقطاعات حيوية مثل المصارف، فيما تخيّم اإليجابية على قطاعات أخرى مثل العقارات 

 وما يتبعها من خدمات".

اء ا سينعكس على األدوأضاف أن "خفض أسعار الفائدة سيدفع هامش ربح البنوك للتراجع، وهو م

 التشغيلي لتك المصارف ويؤهلها لمرحلة جديدة من فقد عمالء على المدى المتوسط".
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حمودي أن "البنوك اإلسالمية ستتفاعل مع القرار من خالل خفض أسعار الفائدة على  وبيّن

لقرار من خالل مع ااإلقراض، بينما لن ترفع الفائدة على الودائع لديها، أما البنوك التقليدية فستتفاعل 

 خفض الفائدة على اإليداع واإلقراض".

 تحسن القطاع العقاري

ولفت إلى أن "القطاع العقاري، الذي يعتبر من أكبر القطاعات االقتصادية بدول الخليج، من 

المرجح أن يشهد بعض التحسن في ظل تراجع تكلفة المشاريع اإلنشائية المتوقع، وهو ما سيؤدي إلى 

 ت له".انتعاش مؤق

وأشار إلى أن القطاع يحتاج إلى دراسة جادة حالياً بدول الخليج الكبرى مثل السعودية واإلمارات 

أن  وقرارات حكومية إلعادة النشاط إليه بقوة، ألنه من األعمدة الرئيسة القتصاديات تلك الدول، مؤكدا

خر الية بدول الخليج ستؤالشركات التي تعتمد على التمويالت والقروض من البنوك والمؤسسات الم

 خطط إعادة الهيكلة، وذلك مع قرار الخفض التاريخي الذي سيؤدي إلى تكلفة الدين عليها.

وتوقع حمودي خفض تكلفة السياحة بكل قطاعاتها، وخصوصاً العالجية التي تأتي من دول عمالتها 

ضاً ملة األميركية سيؤثر أيغير مرتبطة بالدوالر، مشيراً إلى أن االنخفاض المتوقع الذي سيحدث للع

 على صناعة السياحة.

وقال المستشار االقتصادي إن "الشركات الصناعية وشركات التصدير بتلك الدول سيمثل القرار 

لديها تعزيزا للمكانة وقدرتها على المنافسة وسيقلل التكاليف عليها مع هبوط الدوالر المتوقع وذلك عند 

وكذلك الشركات صغيرة الحجم  د الربط بالدوالر في عمالتها،تصدير منتجاتها إلى دول ال تعتم

 والمتوسطة التي تعتمد على البنوك في تعزيز رأسمالها".

وقال إن "ذلك يشكل حافزاً كبيراً لديها وسينعكس إيجابيا على أدائها التشغيلي إذا تم خفض الفائدة 

ظل تصريحات رئيس الفيدرالي بأنه  ألكثر من مرة هذا العام، وهو األمر غير الواضح إلى اآلن في

أن تراجع التنافس بين سعر الفائدة على الودائع بالبنوك وعائد االستثمار في  قرار استثنائي، فضال عن

أسواق المال المحلية بتلك الدول سيحفز ويرفع من شهية المستثمرين وخصوصاً األجانب في اإلقبال 

 على األسهم".

 قرارات البنوك الخليجية

ت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" )البنك المركزي( خفض معدل اتفاقيات إعادة وقرر

نقطة أساس، وخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من  275نقطة أساس إلى  300الشراء من 
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نقطة أساس، على أن يسري مفعول هذا القرار فوراً، ويهدف القرار إلى  225نقطة أساس إلى  250

 الحفاظ على االستقرار النقدي. استمرار 

نقطة أساس على كل  25كما خفّض المصرف المركزي لدولة اإلمارات أسعار الفائدة بمقدار 

عملياته األساسية، ليتم خفض سعر إعادة الشراء )الريبو(، الذي ينطبق على اقتراض سيولة األجل 

 نقطة. 25بضمان شهادات اإليداع، بـ 

صرف البحرين المركزي سعر الفائدة األساسي على ودائع األسبوع م وفي خطوة مماثلة، خفّض

، كما تم خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة %2.50إلى  %2.75نقطة أساس، من  25الواحد بواقع 

. هذا %2.85إلى  %3.10، وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 2.25إلى  %2.50الواحدة من 

لفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل باإلضافة إلى تغيير سعر ا

 .%4.25إلى  %4.50تسهيالت اإلقراض من 

نقطة أساس إلى  25وفي نفس السياق، خفّض مصرف قطر المركزي سعر فائدة اإلقراض 

ي ل، وأوضح أنه اتخذ القرار آخذا في االعتبار تطورات االقتصاد الكلي على الصعيدين المح4.75%

 والدولي.

 خفض الفائدة في ضوء التطورات العالمية

 -2وقال الفيدرالي األميركي، في بيان إنه "قلّص أسعار الفائدة على األموال االتحادية إلى نطاق 

، وذلك في ضوء تداعيات التطورات العالمية على التوقعات %2.50و  2.25، مقارنة مع 2.25%

متة، والمعلومات منذ اجتماع لجنة السوق المفتوحة في االقتصادية، وكذلك ضغوط التضخم الصا

التي تشير إلى أن سوق العمل ما تزال قوية، والنشاط االقتصادي ارتفع بمعدل  يونيو)حزيران( الماضي

 معتدل، وظلت نسبة البطالة منخفضة".

لنشاط لوذكر االحتياطي الفيدرالي أن "قرار خفض الفائدة يدعم وجهة نظره بأن التوسع المستمر 

، هي النتائج األكثر %2االقتصادي، وظروف سوق العمل القوية، والتضخم بالقرب من المستهدف 

 ترجيحا، ولكن تظل هناك شكوك حول هذه التوقعات".

وعقب قرار رفع الفائدة، صرح رئيس مجلس االحتياطي األميركي، جيروم باول، بأن التوقعات 

"، وأن قرار الفائدة من شأنه تعزيز عودة أسرع للتضخم إلى القتصاد الواليات المتحدة تظل "إيجابية

وتباطأ نمو اقتصاد  ، مقارنة مع مستويات أقل من المأمول.ضمن النطاق المستهدف %2مستوى 

 في الربع السابق له. %3.1، مقابل 2019في الربع الثاني  %2.1الواليات المتحدة إلى 
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استيائه من قرار الفيدرالي بخفض نسبة الفائدة وأنه وعبّر الرئيس األميركي، دونالد ترمب، عن 

دون توقعاته، وقال ترمب في تغريدة على تويتر "كالعادة، جيروم باول )رئيس الفيدرالي(، خذلنا 

بقراره، لكنها بداية لخفض التشديد، لكنها بداية لدورة مقبلة في خفض أسعار الفائدة، تماما كما تقوم به 

 األوروبي".كل من الصين واالتحاد 

وكان ترمب قد هاجم الفيدرالي، قبل يومين من االجتماع، بما يفيد أن إقدامهم على خفض سعر 

الفائدة بنسبة صغيرة "ليس كافيا"، وكانت رغبة الرئيس األميركي تتمثل في إعالن الفيدرالي خفض 

 أسعار الفائدة على األموال االتحادية بنصف نقطة مئوية بدال من ربع.

عناصر رئيسة، تتمثل في قوة سوق  3الفيدرالي األميركي في قرار أسعار الفائدة على ويعتمد 

 العمل، ومؤشر التضخم، والنمو االقتصادي المحلي والعالمي.

https://www.independentarabia.com/node/45701/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%

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

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

%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D9%81%D8%B6-

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

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-

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

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D8%9F 

 

 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  اإلفالس، غير مبرر علميا وباألرقامب

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

تصاالت الكرّد ضمني على تغريدة أدلى بها النائب في البرلمان جميل السيد، انتقد فيها خطوة وزير ا

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

اللبنانيين، مبينًا أن الوزير شقير فاوض طوال الليل ألجل المواطنين ” السيد“وفي تغريدته خاطب 

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

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

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

 ”!الوزاري عم يبعِزق )يسرف(؟

https://www.independentarabia.com/node/45701/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/45701/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/45701/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/45701/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/45701/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/45701/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/45701/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/45701/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D8%9F
https://greatmiddleeastgate.com/2019/08
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السبت، أن لبنان متخوف  وفي سياق آخر ذكرت صحفية الجمهورية اللبنانية في عددها الصادر

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

ها ذكورة لحملها على تأجيل إصدار تقريرواالقتصادي، بدأت جهوداً حثيثة في اتجاه وكالة التصنيف الم

 .ستة أشهر لعل في هذه الفترة تبرز إيجابيات على صعيد نتائج الموازنة على المالية العامة

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

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

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

 .بالمئة من إجمالي الناتج المحلي 150بما يعادل حوالي 

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

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

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

 .2018بالمئة في  11مع أكثر من 

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

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

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

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

 ميدل إيست أون الين المصدر:   . كان لم يتضح كيفية تحقيق ذلك

 

 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  أمام سلة العمالت األجنبية خالل الفترة المقبلة

ة ات مرتبطاألمريكي واليورو األوروبي، خالل الشهرين الماضيين، على الرغم من عدم تحسن مؤشر

 .كالميزان التجاري وصعود االحتياطات األجنبية

https://greatmiddleeastgate.com/2019/08
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 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

 .2019لع دنانير مط 3.44دنانير، مقارنة مع 

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

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

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

التونسي وفّسر جبنون هذه المناورة بأنه، يتمثل االرتفاع في الحد من السيولة مما جعل نسبة العملة 

 .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 “ .”اليورو ينخفض تجاه كل العمالت

حذر من د يصندوق النق“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 

 .”إذا لم تتحسن محركات االنتاج والتصدير

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

من جهته، أشار رضا الشكندالي، الخبير  .”ر البنك المركزيومواصلتها من عدمها رهين قرا

كندالي: وفّسر الش”. قيمة الدينار تتحدد بالعرض والطلب على العملة باليورو والدوالر“االقتصادي أن 

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

 .”تتراجع

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

أساسيات االقتصاد التونسي، بل هو سيولة بالنقد األجنبي دخلت البالد أبرزها من صندوق النقد الدولي، 

على الرغم من تحسن بعض مؤشرات “وقرض حصلت عليه الشركة التونسية للكهرباء والغاز مؤخرا. 

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

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

 .2011يناير/ كانون ثاني  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  2.42ثم إلى نحو  2017

  صحيفة رأي اليوم االلكترونيةالمصدر: 
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 االقتصاد السوري: -رابعاً 

 ..ةحقائق جارحة في أخطر الملفات الساخن - 16

 2019تموز  17 :الخبير السوري –ناظم عيد  

منعنا تصدير الخبز، لكن خبزنا يسافر خلسة إلى موائد جيراننا، ال سيما في القرى والتجمعات 

السكنيّة الحدودية، ومنعنا تصدير اللحوم عبر البوابات الرسميّة، إال أن اللحوم السورية تغادر راجلةً 

ع مخضرمين.. وتتحّدث التسريبات عن وقائ” أبناء كار”قيادة متخصصين وعلى أقدام الماشية المهّربة ب

مقلقة ألرقام صادرات المواشي السورية المهّربة، من مرفأي بيروت وطرابلس إلى بلدان الخليج، 

وبعضها يجري ترحيله أسبوعياً على متن طائرات مخصصة لنقل الماشية.. لن نورد األرقام ألننا ال 

 ..!عطى بالغ األهمية، وال يملك أحد على اإلطالق نفيهنتبناها، لكن الم

لنتخيّل كم هي الخسارة المترتبة عن تهريب كل رأس غنم عواس، مدعوم في حظائر المربين علفاً 

وعالجاً ورعاية، ولدى مديرية الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة أرقام مذهلة عن مبالغ تكاليف 

خبز مدعوم لالستهالك المحلي، ” ربطة“رة التي يرتبها تهريب كل رعاية القطيع، وكم هو حجم الخسا

 ..!ليرة؟ 50ليرة، وتباع بـ  200تكلّف 

وللمشتقات النفطيّة حكايتها المملّة والمزمنة، وهذا يعني أننا معنيون بعلحاح ودون تأخير في إيجاد 

وهي بالتأكيد ذات بعد  حل أو حلول جذرية للظاهرة، وربما نحتاج إلى معالجات في أكثر من مسار،

 .غير مجٍد كثيراً ” البوليسي“فنّي وتشريعي، حيث ثبت أن الخيار 

أي مازالت الملفات الساخنة مفتوحة ليس لقصور المعالجات بل لتشابك الجهات ذات الصالحية 

الملف األبرز ربما هو التهريب الذي إن لم يكن بالظاهرة الجديدة، فال يعني أن علينا  .واالختصاص

االستسالم للواقع، واالنتقال بهذا العنوان البغيض إلى بند المسّوغات وشماعات الفشل، في محاضر 

 .!االجتماعات وتوصيات ندوات العصف الذهني، وكأنه قضاء مسلّط ال فكاك منه؟

فما زال الضجيج الذي لم تهدأ تردداته بعد، بخصوص إعادة فتح المنافذ الحدوديّة، وما تتسبب به 

لة للتوازن السلعي في السوق المحلية، وغاص بعضهم في التفاصيل لدرجة التحّري عن من خلخ

موجودات حقائب المسافرين المغادرين، وهو ما نسميه التصدير بصحبة مسافر، ورغم دقّة وجزئية 

 هذه القناة التصديرية، إاّل أنها كانت حاضرة وبقّوة على طاوالت الحوار والجدل وحتى تنازع اآلراء..

، التي ستخلط كل األوراق الجاري ترتيبها حالياً ”التصدير تهريباً “لكن أحداً لم يتطّرق إلى إشكالية 

 .بشأن تجارتنا الخارجية وعالقاتنا مع الجوار؟
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بالنسبة للخبز والمشتقات النفطية، وهما المادتان اللتان تتصّدران واجهة النشاط التهريبي السلعي، 

النسبة لهاتين المادتين إال عبر إرساء حالة توازن سعري مع الجوار، وتسديد ب  وال يمكن بتر الظاهرة

مبالغ الدعم نقداً لكل أسرة، وفق دراسات وسيناريوهات نظن أنها جاهزة جرى إعدادها في السابق، 

 نولو فعلنا ستُحل اإلشكالية تماماً، بل نحن على يقين بأننا سنحقق وفراً في مبالغ الدعم، على اعتبار أ

 .أسعار السلع المدعومة رخيصة، وتحفّز المبالغة باالستهالك

أما بالنسبة للثروة الحيوانيّة، فهي ثروة بكل معنى الكلمة، وتهريبها يعني ضياعات هائلة لسنا 

بحاجة لحساب قيمها المادية، لنتأّكد من حجم الخطر والنزيف الحاد الذي يلهب خواصر اقتصادنا.. 

لعمل على ضبط التوازن السعري، والحل الوحيد سيكون بتشريع جزائي ومدني وهنا ليس من المتاح ا

رادع، يطال من هّرب ومن سهّل ومن نقل، وال يستثني الضابطة الجمركية المسؤولة عن منطقة 

العبور، ألن منافذ التهريب تقليدية غير مجهولة، يعرفها رجال الجمارك تماماً، وعندما تكون العقوبات 

هي أولويات ملّحة ال بد من إنجازها قبل أي حديث أو خطّة عن  .رؤ أحد على المغامرةمؤلمة لن يج

سياسات وروزنامات تصدير، أو إدارة المنافذ الحدودية.. فهذه األخيرة شرعيّة تحت السيطرة تماماً، 

 .إال أن العبرة في ضبط المعابر غير الشرعية

، ”لوزنتخفيف ا” نية، واستحقاقات ال تقبل إننا ال نقترح مستحيالت، بل ضرورات وواجبات وط

ألننا على أبواب ترميم حقيقي لبُنانا االقتصادية، وليس مجرد رسم على الورق، وسنختم بحكمة أعجبتنا 

 .د، ونحن لسنا كذلك بكل تأكي”سأل الممكن المستحيل أين تقيم، فأجابه: في أحالم العاجزين“تقول: 

http://syrianexpert.net/?p=40776 

 

 تفاح الجوالن وثروات اقتصادية خفيّة تقطفهما إسرائيل - 17

على مدار نصف قرن، صبّت الحكومة اإلسرائيلية كل جهودها لالستحواذ على 

 األراضي الزراعية

 6:39 2019أبريل  2الثالثاء    MustafaRostom1@ صحافي وكاتب مصطفى رستم  

في المئة من دخل سكان الجوالن، وكان التفاح ينقل إلى الداخل  50شكلت تجارة التفاح حوالي 

 السوري ويخزن في برادات خاصة )أ.ف.ب(

http://syrianexpert.net/?p=40776
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/7146
https://twitter.com/MustafaRostom1
https://twitter.com/MustafaRostom1
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/7146
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إسرائيل عن السطو على مزيد من موارد الجوالن الطبيعية. فبعد احتاللها الجوالن في ال تكف 

، وعلى مدار نصف قرن، صبّت كل جهودها لالستحواذ على األراضي 1967يونيو )حزيران( 

واالهتمام باألبحاث الزراعية، منشئة لهذا الغرض مراكز تطوير وبحث علمي بهدف زيادة اإلنتاج 

ديدة من الزراعات مثل التوت والعنب، باإلضافة إلى التفاح والكرز واإلجاص، وتطوير أنواع ج

 واستغالل األرض بما يتالءم مع تربتها والمناخ الخاص بالجوالن، مستفيدة من وفرة مياه المنطقة.

وتستثمر إسرائيل كروم العنب في الجوالن إلنتاج أفخم أنواع النبيذ. ويشكل إنتاج هذه المنطقة منه 

في المئة من لحوم البقر،  40في المئة من مجمل اإلنتاج اإلسرائيلي، في حين يؤمن الجوالن  21

 باإلضافة إلى نصف حاجاتها من المياه المعدنية العذبة.

سبق إعالن الرئيس األميركي دونالد ترمب إهداء الجوالن إلسرائيل ما : المزارعون وخيبة أمل

س )آذار( الماضي، بشأن منع مزارعي التفاح الجوالنيين من أعلنته الحكومة اإلسرائيلية مطلع مار

تصدير إنتاجهم في هضبة الجوالن إلى وطنهم األم سوريا، بعدما اعتادوا تصديره بشاحنات في كل 

موسم برعاية الصليب األحمر الدولي. وشكل القرار صدمة وخيبة أمل كبيرتين للمزارعين، خصوصاً 

 قبل حوالي أسبوع من صدور هذا القرار على فتح باب التصدير. أن الجيش اإلسرائيلي كان وافق

وبينما صدر القرار من دون تبرير، ترجح مصادر سورية من الجوالن أن األحداث األخيرة تركت 

انعكاسات حتى على المزارعين الذين يعيشون ويكسبون قوت يومهم من التفاح والكرز والعنب، بعد 

 دداً، الذي دام إغالقه خمس سنوات بسبب الحرب السورية.فرحهم بفتح معبر القُنيطرة مج

في المئة من دخل سكان الجوالن. وكان التفاح ينقل  50شكلت تجارة التفاح حوالي : تسويق التفاح

إلى الداخل السوري ويخزن في برادات خاصة. وتفيد مصادر في المؤسسة العامة السورية لخزن 

يقها أن تخزين التفاح توقف خالل الحرب السورية، لكن قبلها المنتجات الزراعية والحيوانية وتسو

 كانت المؤسسة تخّزن التفاح الجوالني في برادات ليبقى طازجاً ويوزع في مراكز التسويق في ما بعد.

يُباع معظم التفاح الجوالني في األسواق اإلسرائيلية والفلسطينية، ولم يدخل إلى األسواق السورية 

الزمن في خطوة داعمة للمزارعين الجوالنيين من أجل تسويق منتجاتهم إبان  إال قبل عقدين من

 .2000االضطرابات التي شهدتها فلسطين في العام 

نقٰل التفاح الجوالني إلى الداخل السوري أفرح الجوالنيين ليس ألنه مكَّنهم : تربة الجوالن الخصبة

تواصلهم مع الوطن، في ظل عدم وجود  من تسويق منتجاتهم الزراعية فحسب، بل كذلك من توطيد

عالقات تجارية بين سوريا وإسرائيل. ويعتبر المهندس الزراعي فاضل أبو زيد، وهو من أبناء الجوالن 

المحتل، أن التفاح الجوالني المعروف بمذاقه الفريد هو أفضل أنواع التفاح في العالم. ويعود ذلك إلى 
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بعد توقف التصدير إلى سوريا، مر مزارعو التفاح في سنوات  ة.عوامل مختلفة، من بينها التربة الخصب

شديدة الصعوبة، خصوصاً في ظل ظهور تفاح المستعمرات اإلسرائيلية في الجوالن ومنافسته التفاح 

الجوالني السوري، وهذا ما أدى إلى انخفاض أسعاره انخفاضاً شديداً. فالمستوطنون يستولون على 

من األرض السورية، تستغلها المستوطنات لزراعة الفاكهة والخضر  ألف دونم 100مساحة تبلغ 

 والحبوب واألزهار. وما تبقى من أراٍض يصنّف محميات طبيعية وعسكرية.

تحتل السياحة في الجوالن السوري المرتبة الثانية في اقتصاد المنطقة، وتحديداً : اقتصاديات خفية

سرائيلية عدة، وتعرف بعسم "حمامات الحمة". أما قطاع السياحة العالجية، التي تديرها مستوطنات إ

الصناعة فيعمل فيه حوالي ألف عامل، موزعين على عشرات المعامل والمصانع التكنولوجية، التي 

 .73يبلغ عددها 

بعد إعالن ترمب اعتراف الواليات المتحدة بالسيادة اإلسرائيلية على الجوالن الُمحتل، يرجح أن 

لمتحدة وإسرائيل عبر شركاتهما على كميات كبيرة من النفط والغاز، يتوقع استكشافها تسيطر الواليات ا

في هضبة الجوالن، وفق صحيفة هآرتس اإلسرائيلية. إذ يمهد اإلعالن األميركي البتكار تقنية بغية 

استخراج كميات تجارية كبيرة من النفط والغاز بواسطة التصديع المائي لصخور هضبة الجوالن في 

 اطن األرض، بتكلفة معقولة.ب

وكان معارضون في الداخل اإلسرائيلي كشفوا لوسائل إعالم إسرائيلية : تنقيب عن نفط الجوالن

عن أن إسرائيل شرعت منذ مطلع التسعينيات في محاوالت للتنقيب عن النفط والغاز في الجوالن 

إلى إسرائيل.  1981نون األول(ديسمبر )كا 14المحتل، خصوصاً بعد إعالن الكنيست ضم الجوالن في 

واكتشاف النفط في الجوالن سيساعد إسرائيل في التقليل من االعتماد على النفط األجنبي، في ظل 

ألف برميل، في حين أن الجوالن الُمحتل يحتوي على احتياط يقدر  270حاجتها يومياً إلى حوالي 

 بحوالي مليار برميل نفطي.
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زيادة الرواتب ليست خياراً أوحداً لتحسين معيشة السوريين..حزمة إجراءات متكاملة لالنتصار  - 18

 ..على لفحات الحرب

 :الخبير السوري 

تتفاوت تراتبية األولويات وفق التصنيف الجديد الذي فرضته األزمة، لكن  بين الممكن والضروري

إشكالية زيادة الرواتب واألجور قد ال تسامحنا بمنحها ترتيباً متأخراً على قائمة أولويات الظرف الراهن 

 .على المستوى االقتصادي واالجتماعي

موفقاً في ظل اضطراب الوضع  الواقع ال يجد الخبراء االقتصاديون في زيادة الرواتب خياراً 

 .االقتصادي وخاصة بعد انخفاض قيمة الليرة بنسبة وصلت إلى نسب مئوية غير مسبوقة

لكن على الرغم من ذلك تبرز في خضم هذه المعمعة االقتصادية ضرورات معيشية، مترافقة مع 

 لغ مقطوعة لكل موظفمؤشرات عديدة تؤكد ضرورة إيصال الدعم إلى مستحقيه، إذ يمكن مثالً منح مبا

وتوزيع مبالغ على كل أسرة فقيرة وفق مسح اجتماعي دقيق، وهذا األمر ال يقتصر على المشتقات 

النفطية وإنما يشمل مصادر الطاقة والمواد الغذائية كالخبز، إذ يبلغ حجم الهدر الناجم عن دعمها 

لى قدم المساواة دون مراعاة اختالف مليارات الليرات وخاصة أن الدعم يُقدم لألسر الفقيرة والغنية ع

األوضاع المعيشية، ما يفرض إيجاد آلية فعالة قابلة للتطبيق تضمن توزيع الدعم بمختلف أشكاله توزيعاً 

 . عادالً 

يبدو ضمان تحقيق هدف زيادة األجور االقتصادي واالجتماعي رهُن زيادة اإلنتاجية والسيطرة  

ة االقتصادية القائمة على أن األجور أعلى من األسعار المفترض على األسعار عمالً بمبدأ المتراجح

بقاؤها أقل من اإلنتاجية حسب وجهة نظر خبراء أكاديميين يتحّدثون بحذر العتبارات تتصل بتوقيت 

هكذا طرح يجدون أنه غير مناسب في ظل األزمة الراهنة لذلك رغبوا بعدم طرح أسمائهم الصريحة 

 .تي تتدفّق حول الموضوعفي سياق وجهات النظر ال

بعض هؤالء أكد أن زيادة اإلنتاجية تعّد المصدر األهم لتمويل زيادة الرواتب ، وغيابها يؤدي حتماً 

إلى البحث عن مصادر أخرى كععادة توزيع الدخل وتخفيض الضرائب على الرواتب بما يضمن تقليل 

ية ة الرواتب واألجور، إضافة إلى إمكاناالقتطاعات على أجور الموظفين التي تصب في النهاية في كتل

تمويل الزيادة من إعادة توزيع الدعم شرط توجيهه وفق خطة إستراتيجية تضمن تقديمه إلى الشرائح 

االجتماعية المستحقة له على اعتبار أن أصحاب المنشآت االقتصادية هم أكثر الفئات استفادة من دعم 
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عكسه في تخفيض أسعار المنتجات، لكن لألسف هذا األمر مصادر الطاقة ومشتقات النفط التي يفترض 

 .ملغى من حساباتهم بغية تحقيق مكاسب مادية إضافية

ويشدد هؤالء من جانب آخر على أهمية تخصيص بند زيادة الرواتب واألجور ضمن الموازنة  

ار إلى إصد العامة، فقد ال تستدعي الضرورة زيادة الرواتب كل عام لكن ليس هناك ما يضمن الحاجة

هذا القرار في أي وقت، وهنا يجب التمييز بين كتلة الرواتب واألجور المتضمنة تأمين فرص عمل 

للوافدين الجدد إلى سوق العمل وبين زيادة الرواتب المتضمنة المحافظة على استقرار األسعار بغية 

ألجر أن المستهلك يهمه ا تحسين معيشة المواطن، فالرواتب االسمية تقترن بالرواتب الحقيقية علماً 

الحقيقي المتمثل في شراء خدمات أكثر بسعر يالئم دخله، وهذا يتحقق حينما تكون األسعار في حدها 

 .األدنى واألجور في حدها األعلى بما يضمن إيجاد صيغة متوازنة بينهما

قرار لن على الرغم من أهمية زيادة الرواتب في ظل االنكماش االقتصادي الراهن لكن هذا ال 

يكون صائباً إال إذا كان جزءاً من حزمة متكاملة كتخفيض تكاليف اإلنتاج والضرائب و الستمرار 

بتشجيع التصدير وغيرها من إجراءات تتولى دراستها لجنة معنية بمعالجة آثار األزمة، وبالتالي 

ول بزيادة إصدارها ضمن سلة واحدة تصب في مصلحة األطراف كافة وخاصة المواطن المعني األ

يؤكد أن إصدار القرار بشكل منفرد سينجم عنه سلبيات جمة أبرزها  -وفق رأي أكاديمي أيضاً  -األجور

زيادة األسعار في ظل غياب آليات رقابة فعالة وإحداث فجوة اجتماعية باعتبار أن الزيادة المرتقبة 

وجب اتخاذ تدابير فورية ، ما ي% 60ستطبق على موظفي القطاع العام دون الخاص البالغة نسبته 

 –جرى دعم القروض مؤخراً  –ألسعار الفائدة على القروض  تدعم القطاعين العام والخاص كمنح 

بغية زيادة اإلنتاجية والمحافظة على الكوادر العاملة في ظل أزمة ألقت بظاللها على سوق العمل بعد 

ابير العاطلين عن العمل الذين لن تطولهم تسريح القطاع الخاص أعداداً كبيرة من عماله أضيفوا إلى طو

حتماً زيادة الرواتب، ومن هنا تبرز الحاجة إلعداد خطة متكاملة تشمل الجوانب االقتصادية 

 .واالجتماعية دون الركون إلى اعتبار زيادة الرواتب غاية بحد ذاتها

ضمن رقام واقعية تإعادة توزيع الدعم تتطلب رؤية إستراتيجية بعيدة المدى تستند إلى أسس وأ 

إبصار هذه السياسة النور بعيداً عن أي تطبيقات خاطئة تجردها من معناها، لكن إجماالً يجب إال يستمر 

الدعم بشكله الحالي لكونه يحظى به أغنى األغنياء إلى أفقر الفقراء، فمن المفروض استهداف فئات 

عيد دعم الخبز أم المازوت أم محددة وفق شروط واضحة تبتعد عن العمومية سواء أكان على ص

الكهرباء أم الطبابة أم التعليم، فزيادة الرواتب ليست الحل األمثل في ظل االنفالت الحاصل في األسواق 

المحلية، لذا يفضل إعطاء األولوية لضبط األسعار وإيصال المنتجات إلى المستهلك بأسعار مناسبة 
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إذا استهلكها التجار والصناعيون في توسيع هوامش تتوافق مع دخله، فما الفائدة من رفع األجور 

ربحهم؟؟ هو سؤال يتردد في األوساط األكاديمية والشعبية على حد سواء، ويرى معظم من أدلوا بدلوهم 

في الموضوع، إن األزمة الراهنة ال تعالج باتجاه واحد فقط وإنما تتطلب تعاون أطراف العالقة 

مثلة في القطاع الحكومي والخاص واألهلي الذي يفترض المسؤولين عن سوء الوضع القائم م

 .اضطالعه بدور أكبر في إدارة األزمة

أما النقديون فيرون أن زيادة الرواتب ستسهم في تقليص الفجوة بين األسعار واألجور وخاصة  

يعنيه  اأنها مستبعدة اقتصادياً ألسباب عديدة أهمها عجز الموازنة الكبير وانخفاض إيرادات الدولة بم

من ضعف إمكانية تمويل أي زيادة محتملة، ففي ظل هذا الوضع االقتصادي القائم ستفرغ زيادة الدخول 

من محتواها، ما يستدعي التركيز على زيادة الدخول الحقيقية عبر تخفيض األسعار، الذي يتحقق عبر 

إضافتها ا بأسعار تشجيعية وتطبيق استراتيجيات فعالة ، كما تستطيع الدولة زيادة السلع المقدمة منه

إلى البطاقة التموينية وخاصة الداخلة في سلم استهالك المواطن كحليب األطفال، عدا عن اضطالعها 

بمسؤولياتها األساسية في تحديد األسعار وضبطها ومراقبتها بدل االكتفاء بلوائح غير ملزمة عديمة 

ا االستحقاق تكون عاجزة عن أداء دورها الرئيسي، الجدوى، فعذا لم تنجح وزارة التجارة الداخلية في هذ

 http://syrianexpert.net/?p=40560 .علماً أن الواقع يثبت اليوم أن وجودها ال داعي له إطالقاً 

 

 النقاط في نهايات عندما ترتجف األقالم الخضراء وتتعطّل مكنة حساب الخسائر..قد ال تنفع - 19

 .السطور

 :الخبير السوري –ناظم عيد  

ال تبدو مشاكلنا اإلدارية واالقتصادية معقدة إلى الحد الذي يتوهمه هواة التهويل، ومن هم أشبه بـ 

 .”مذيعي نعوات“

ذات حظوظ في حسابات ” نشرات الشؤم الهامسة“وال نظن أن ضروب القلق المزعومة في 

مرادفاتها المتداولة في بلٍد كبلدنا، متنّوع الثروات ومتعّدد الميزات االقتصادية الموضوعية أو أي من 

النسبية منها والمطلقة، ومعروف بغناه التقليدي بموارده البشرية، فال عناوين عريضة إذاً في مشكالتنا، 

 .وال حاالت مستعصية غير قابلة للعالج

http://syrianexpert.net/?p=40560
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ال يبدو ُمرضياً، بالتالي ال بد أن تنحصر  إاّل أن الشكل العام لُمخرجات كل هذه الخصوصيات

محاوالت تشخيص الخلل في المساحات اإلجرائية، بعيداً عن البنى األساسية، فهنا يكمن السر، ومن 

 .هنا يجب أن نبدأ

الواقع إن اقتنعنا بأن التفاصيل مكمن الشياطين فعالً، فعلى األرجح سنسلّم بأن معظم مشكالتنا 

 .ل جزئيات بالغة الصغر في سياق منظومة العمل العامالتنفيذية تتخفّى داخ

وإن كان في مثل هذا االستنتاج معلومات ترقى إلى مستوى الحقائق، فعننا ال نزعم براءة اختراع 

هو أنها محط إدراك ويقين لمعظم موظفي الدولة على  –وكان مفاجئاً  –في اكتشافها، بل ما اكتشفناه 

 .ؤولياتهم، حتى موّزعي جرعات اإلحباط منهماختالف مراتبهم الوظيفية ومس

تتجه عمودياً من األدنى إلى األعلى مرتبةً، فالمدير ” رعاية التفاصيل“وما وجدناه الفتاً أن تهمة 

الفرعي يشير إلى المدير العام، واألخير يغمز من قناة الوزير، والوزراء يحّملون المسؤوليات إلى 

 شياطين“وزراء، ولعل في ذلك قدراً وافياً من الدقّة، ألن محاربة اللجان المشّكلة في إطار مجلس ال

يجب أن تبدأ من األعلى نحو األدنى وليس العكس، فهي تتطلّب تحّمل مسؤولية تطبيقات ما ” التفاصيل

في كافة وزارات الدولة، ” حملة األقالم الخضراء“، ونعتقد أن هذا متاح لدى ”روح القانون“يسمى 

يراً تّمت مساءلته يوماً، عن قرار خالّق اتخذه على مسؤوليته لتفادي الوقوع في حرفية فلم نسمع أن وز

لدى رئاسة الحكومة بتبنّي تعديل على  –لو تّمت –بل يمكن أن تحظى المبادرة   تطبيق نص نافذ،

 على العموم لدى وزرائنا صالحيات واسعة، والتجارب تؤّكد أنهم إن أرادوا تشريع أو قانون، لكن 

 .قراراً استصدروه

الحقيقة أن الحكومة الحالية استدركت سلسلة طويلة من النصوص والتعليمات التشريعية والتنفيذية، 

لكن لم يكن صدى توزيع هذه االستدراكات وحتى الصالحيّات أفقياً على كافة الوزارات، وهذا يعني 

وت الطبيعي في مقومات رأس الهرم أن ثمة تفاوت في األداء، لن نكون ظالمين لو أرجعناه إلى التفا

في كل وزارة، لجهة النشاط والمتابعة والقدرة على التجديد واالبتكار، ومقومات شخصيّة يختلط فيها 

 .الفطري بالمكتسب، تشّكل في مجملها قوام الذهنية التي تِسم صاحبها

ي ب يوماً ففقد صادف واطلعنا على مضمون كتا…وبما أن األمثلة تختصر طول الشرح والسرد

وكان الكتاب جواباً على طلب البيان  –بتوقيع الوزير طبعاً  –إحدى وزارات حقبة رخاء ما قبل الحرب 

حول مقترح من شأنه أن ينهي مشكلة تتسبب بهدر عشرات مليارات الليرات سنوياً، وفحوى الجواب 

 ورة التقيد بالقوانين؟!..أو حاشيّة بائسة ترى بضر”القانون ال يسمح“كانت صادمة تنطلق من أن 

 !!واألنظمة..؟؟
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أما تساؤلنا نحن والذي لم يجبنا عليه أحد، ولم نحظى بجواب، فكان يستفسر عما إذا كان القانون 

، ويسمح باكتفاء السيد الوزير بعحصاء أرقام المليارات المهدورة، دون ”أطنان المال“يسمح بضياع 

 .؟”ال يسمح… “ذيالمبادرة القتراح تعديل على ذلك القانون ال

لم يُسأل الوزير عن نتائج حاشيته..رغم أنها أخطر بكثير من أي صفقة اختالس تضع يدها عليها 

 .بعثة تفتيشيّة من الجهاز المركزي أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

هم أخطر ” تغّص بما يوازي الذهب ثمناً “إن تجاهل الموارد، وغض الطرف عن المطارح التي 

 http://syrianexpert.net/?p=40578 ..ع الخطأ أو الجهل اإلداري أو قلّة الحيلةأنوا

 

 ..مليار ليرة 15اعتماد أسهم زيادة رأسمال بنك سورية الدولي اإلسالمي ليصل  - 20

 :الخبير السوري 

فقة مجلس مفوضي هيئة األوراق واألسواق المالية حصل بنك سورية الدولي اإلسالمي على موا

من رأسمال البنك الحالي، ويبلغ  %9.48السورية على توزيع أسهم مجانية على مساهمي البنك بنسبة 

( ليرة 100مليون سهم، بقيمة اسمية ) 13عدد األسهم التي سوف يتم توزيعها على المساهمين حوالي 

مليار ليرة سورية ناتجة عن ضم جزء من األرباح  1.3ة تبلغ نحو سورية للسهم الواحد، وبقيمة إجمالي

المدورة. وتعتبر هذه التوزيعات بمثابة زيادة في رأس المال البنك، وستوزع أسهم الزيادة كأسهم مجانية 

على المساهمين المسجلين في السجل الصادر عن مركز المقاصة والحفظ المركزي في سوق دمشق 

كل بحسب نسبة مساهمته في رأس  15/7/2019ا هو في نهاية يوم األثنين الموافق لألوراق المالية، كم

مليار ليرة سورية. وستقوم سوق دمشق لألوراق  15المال، بحيث يصبح رأسمال المصرف بعد الزيادة 

المالية بتجميع كسور األسهم الناتجة عن عملية توزيع األسهم المجانية في حساب خاص يسمى )حساب 

سهم( وبحيث يكون لكل مساهم في الشركة كما في تاريخ إجراء الرسملة حصة في حساب كسور األ

الكسور تعادل نسبة الكسر الخاص بملكيته وتقوم السوق بالترتيب مع البنك ببيع هذه الكسور بالطريقة 

 التي تحددها ثم ترسل قيمة كسور األسهم المباعة إلى بنك سورية الدولي اإلسالمي لتوزيعها على

المساهمين المعنيين كل حسب حقه في هذه الكسور وذلك وفقا لدليل اجراءات زيادة رأس مال الشركة 

/ تاريخ 445المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية عن طريق توزيع أسهم مجانية والصادر بقرار /

ار . وفي تصريح للسيد بش12/5/2016الصادر بتاريخ  1039والمعدل بالقرار رقم  31/8/2009

الست الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي اإلسالمي أكد على أهمية زيادة رأسمال البنك عن طريق 

http://syrianexpert.net/?p=40578
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توزيع أسهم مجانية على مساهمي البنك لما لها من دور في زيادة قاعدة رأس المال من خالل تحويل 

ينعكس ايجاباً على جزء من األرباح المدورة إلى رأس المال، والذي يعني رسملة لألرباح، األمر الذي 

نشاط البنك وعلى زيادة قاعدته الرأسمالية، وقدرته على تمويل المشروعات، كما إنها تأتي أيضاً في 

مليار ليرة سورية.  15إطار تحقيق المتطلبات القانونية لرفع رأسمال المصارف اإلسالمية ليصبح 

( مليارات ليرة 5رأسمال قدره )معلومات عن البنك: يذكر أن بنك سورية الدولي اإلسالمي تأسس ب

مليار ليرة وبدأ تقديم أعماله المصرفية في الربع الثالث من عام  15سورية وقام برفعه ليصل إلى 

فرعاً ومكتباً منتشره في مختلف المناطق السورية، ووصل عدد  27. ويبلغ عدد فروعه ومكاتبه 2007

ويعد البنك من أكبر البنوك السورية  2018العام  ألف متعامل حتى نهاية 235عمالء البنك إلى أكثر من 

ألف مساهم، ومن أهم غايات البنك توفير  13الخاصة من حيث عدد المساهمين حيث بلغ عددهم حوالى 

وتقديم الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية وممارسة أعمال التمويل واالستثمار القائمة 

صورها وأشكالها، والمساهمة في عملية التنمية االقتصادية في سورية على غير أساس الفائدة في جميع 

من خالل قيام البنك بالمساهمة في عملية التمويل واالستثمار الالزمة لتلبية احتياجات المشاريع اإلنمائية 

المختلفة بما ينسجم وأحكام الشريعة اإلسالمية، إضافة إلى تحقيق نمو دائم ومتصاعد في الربحية وفي 

على  2017معدالت العائد على حقوق المساهمين، وحصل بنك سورية الدولي اإلسالمي في العام 

جائزة الريادة في التطور والنمو في سورية من اتحاد المصارف العربية، كما حصل على جائزة 

 Acquisition من مجلة” 2017أفضل مزود للخدمات المصرفية اإلسالمية في سورية للعام “

International Magazine التابعة لمجموعة Global Media العالمية. 

http://syrianexpert.net/?p=40570 
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