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 أرسل لسيادتكم:  تحية طيبة، 

 ، 19/ 252تقرير االقتصادي األسبوعي رقم م ع ك ال

 2019 ،  أيلول 22األحد 

 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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 19/  252االقتصادي األسبوعي رقم  م ع ك التقرير

  2019 ،  أيلول 22األحد 

 االقتصاد العالمي:  –أوالا 

 البنك المركزي األلماني يحذر من ركود في اقتصاد أوروبا األكبر - 1

  – (CNN) لندن، المملكة المتحدة 2019 اغسطس / آب 19 االثنين،

د تتجه نحو فترة ركود اقتصادي، قائالا إن أكبر حذر البنك المركزي األلماني، االثنين، من أن البال

"، بينما قد يستمر الناتج 2019اقتصاد في أوروبا "من المرجح أن يظل ضعيفاا في الربع الثالث من عام 

 ."المحلي اإلجمالي "في االنخفاض بشكل طفيف

سبة يو/حزيران بنكما واجه الناتج المحلي اإلجمالي انكماشاا خالل األشهر الثالثة المنتهية في يون

 .مقارنة بالربع األول. ويتمثل عادة الركود االقتصادي بربعين متتاليين من االنكماش االقتصادي 0.1٪

وتواجه ألمانيا مجموعة من المشكالت االقتصادية التي يصفها المحللون بأنها "عاصفة مثالية". 

كية، اللتين والواليات المتحدة األمري يعتمد اقتصاد البالد على المصدرين الذين يبيعون البضائع للصين

تخوضان حرباا تجارية مريرة بين بعضهما البعض. وقد أثرت مبيعات السيارات العالمية الضعيفة على 

شركات صناعة السيارات األلمانية، في حين تتزايد المخاوف من خروج بريطانيا من االتحاد 

 .األوروبي

القاتمة للناتج المحلي اإلجمالي "تعود في أساسها إلى  ويقول البنك المركزي األلماني إن نظرته

استمرار التراجع في الصناعة"، حيث تظهر البيانات الحالية أن اإلنتاج الصناعي انكمش أكثر هذا 

 .في الربع األخير، مقارنة بالعام السابق ٪5الربع، بينما انخفض بأكثر من 

على الحكومة األلمانية إلنفاق المزيد بهدف ومن المرجح أن يزيد تقرير البنك المركزي الضغط 

تحفيز اقتصادها، إاّل أن ذلك قد يكون نقطة صعبة لحكومة تشعر بالقلق من االقتراض. كما أن ذلك قد 

يعزز أيضاا حالة قيام البنك المركزي األوروبي باتخاذ إجراءات عندما االجتماع في سبتمبر/أيلول 

المركزي األوروبي سوف يخفض أسعار الفائدة، والتي تشهد حالياا  ويتوقع اقتصاديون أن البنك .المقبل

أدنى مستوياتها التاريخية. ومن المتوقع أيضاا أن يستأنف البنك المركزي األوروبي برنامج شراء 

 .سندات بقيمة تريليون يورو، مصمم لتحفيز النمو االقتصادي

ات العالمية الكبرى التي تواجه حالة يذكر أن ألمانيا ليست سوى واحدة من العديد من االقتصاد

ركود اقتصادي محتمل، إذ تقلص االقتصاد البريطاني في الربع الثاني، وركد النمو في إيطاليا، بينما 
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تهربت المكسيك من ركود اقتصادي ومن المتوقع أن يظل اقتصادها ضعيفاا، في حين تشير بيانات إلى 

 .أن البرازيل شهدت ركوداا في الربع الثاني

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/08/19/germany-recession-bundesbank 

 

 عاما.. كيف تأثر نمو االقتصاد في الصين بحرب أمريكا التجارية؟ 27األدنى بـ - 2

  – (CNN) نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية  2019 يوليو / تموز 15 الثنين،ا

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

يشهد النمو االقتصادي الصيني حالياا تراجعاا إلى أدنى مستوياته منذ حوالي ثالثة عقود، إثر الحرب 

 .لمتحدة األمريكية على ثاني أكبر اقتصاد في العالمالتجارية التي شنتها الواليات ا

في الربع الثاني في يونيو/ حزيران بعد أن كان  ٪6.2وقد نما الناتج المحلي اإلجمالي للبالد بنسبة 

، وفقاا ألرقام حكومية 1992في الربع االول، وهو ما يُعد أبطأ معدل نمو فصلي منذ العام  6.4%

 .صدرت االثنين

الوطني لإلحصاء في الصين، إن االقتصاد الصيني سيواصل مواجهة "ضغط وقال المكتب 

نزولي" في النصف الثاني من هذا العام، مشيراا إلى أن "االقتصاد الصيني ال يزال في وضع معقد 

 ."وخطير، مع تباطؤ في النمو العالمي وزيادة في الشكوك الخارجية

مؤقتة في حربهما التجارية المستمرة منذ شهور، ورغم أن بكين وواشنطن اتفقتا مؤخراا على هدنة 

إاّل أن محللون يقولون إنه ال يزال هناك الكثير من عالمات االستفهام حول ما إذا كان بإمكان الدولتين 

 .التوصل إلى اتفاق مشترك

ويشير توم رافيرتي، كبير االقتصاديين لدى وحدة الخبراء االقتصاديين في الصين، إلى أن الشكوك 

ناجمة عن الحرب التجارية بين الواليات المتحدة األمريكية والصين كانت عامالا مهماا، وقد تستمر، ال

مضيفاا أن الشركات التجارية "ال تزال تشكك في قدرة البلدين على التوصل التفاق تجاري أوسع، إذ 

 ."تدرك أن التوترات التجارية قد تتصاعد مرة أخرى

بكين عن المزيد من اإلجراءات التحفيزية لتعزيز االقتصاد في كما يتوقع المحللون أن تكشف 

 .البالد، من بينها تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة من قبل بنك الصين المركزي، بنك الصين الشعبي

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/07/15/china-gdp-growth?hpt=related-article 

 

 

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/08/19/germany-recession-bundesbank
https://arabic.cnn.com/business/article/2019/07/15/china-gdp-growth?hpt=related-article
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 أمريكا ترفع مبلغ االستثمار المطلوب للحصول على إقامة دائمة - 3

 2019 يوليو / تموز 26 الجمعة، —(CNN) نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية 

االستثمار الذي يجب تخصيصه للحصول على إقامة دائمة في رفع مبلغ  الحكومة األمريكية قررت

 .الواليات المتحدة األمريكية

وبموجب القوانين التي نشرتها وزارة األمن الداخلي األمريكية، سيتضاعف الحد األدنى للحصول 

ألف دوالر، في حين حذر  900ألف دوالر إلى  500، ليتضاعف سعرها من "EB-5" على تأشيرة

رات من أن هذا التغيير سيؤدي إلى توقف األموال التي بدأت بالتدفق خالل فترة الركود قطاع العقا

 .االقتصادي ولم تتوقف منذ ذلك الوقت

لتشجيع االستثمار في األماكن المتأزمة اقتصادياا، إال  1990في عام  "EB-5" وقد أنشأ برنامج

الضطرابات في أسواق رأس المال ، عندما تسببت ا2008أن المغتربين بدأوا استخدامه في عام 

 .األمريكية إلى تنافس مطوري العقارات بحثاا عن طرق أخرى لجمع األموال

وقد تعرض المشروع للعديد من االنتقادات لسنوات عدة من قبل المشرعين الذين قلقوا من أن عمالا 

مات ن شراء اإلقاكهذا قد يكون عرضة لالحتيال، بينما اعترض آخرون على فكرة تمكن المغتربين م

 .األمريكية، والتي تعتمد في معظم األحيان على وجود صلة عائلية أو رعاية من الكفيل

، فتقوم الواليات باختيار المواقع والمشاريع المؤهلة، "EB-5" أما فيما يتعلق بطريقة عمل برنامج

و، إال أن بعض ما أدى إلى تدفق معظم استثمارات البرنامج إلى المراكز الحضرية سريعة النم

 .المشرعين يعملون على تركيز البرنامج في األماكن الريفية واألكثر فقراا 

باإلضافة إلى زيادة الحد األدنى لالستثمار، يركز القانون الجديد على قطع الواليات من العملية، 

 ما يعني أن وزارة األمن الداخلي ستصبح هي وحدها التي يمكنها اختيار المقاطعات المؤهلة

 .، األمر الذي قد يساهم بتوفير رأس مال أكبر للمناطق األقل ازدحاماا بالسكان"EB-5" الستثمارات

وفي حكمها النهائي، أشارت وزارة األمن الداخلي، إلى أن هنالك عدد طلبات أكبر من أماكن 

راء، بطاقة الخضاإلقامة الشاغرة، فإذا كان المقبلون على اإلقامة الدائمة مستعدون لدفع مبالغ أكبر لل

 .فذلك سيعني أن البرنامج سيولد في نهاية المطاف مبالغ أكثر من االستثمار وليس أقل

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/07/26/eb-5-rule-changes-investor-visa 

 

 

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/07/26/eb-5-rule-changes-investor-visa


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

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

6 

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

 تسال تعلن عن خسارات إضافية مع انخفاض أسهمها - 4

 2019 يوليو / تموز 25 الخميس، 

 تسال تكشف النقاب عن أحدث سياراتها الكهربائية

ماليين  408عن خسارتها  تسال األربعاء أعلنت شركة – (CNN) دبي، اإلمارات العربية المتحدة

وذلك رغم تسليمها عدداا قياسياا من السيارات  المنتهية في يونيو/حزيران، دوالر خالل األشهر الثالثة

وتعتبر خسارة شركة السيارات الكهربائية أسوأ بكثير من الخسارات التي كانت قد  .في الربع الثاني

ما بعد ساعات التداول، عقب تقرير  ٪10توقعتها "وول ستريت"، حيث انخفضت أسهم تسال بأكثر من 

 .الجديداألرباح 

رت الربع السابق، حين خس ورغم الخسارة المؤخرة، إاّل أن هذه التقارير تُعتبر أقل إيالماا من تقارير

مليون دوالر. وقد نسبت الشركة أدائها األخير األفضل إلى تسجيلها أرقام تسليم مركبات  702تسال 

ياسي السابق في الربع الرابع من تقريباا من الرقم الق ٪5ألف سيارة، أي أعلى بنسبة  95بلغ أكثر من 

 .2018العام 

كما أعلن الرئيس التنفيذي للشركة إيلون موسك في اتصال هاتفي مع المحللين بعد ظهر يوم 

األربعاء أن ج. ب. ستراوبيل، أحد األعضاء المؤسسين للشركة، سيتنحى عن دوره رئيساا للتكنولوجيا، 

ئب الرئيس الحالي للتكنولوجيا، درو باغلينو، معظم ليصبح مستشاراا كبيراا، في حين سيتولى نا

 .مسؤوليات ستراوبيل

. 3وقد أعلنت الشركة عن تحسن هامش صافي الربح للسيارة األكثر مبيعاا في الشركة، موديل 

ورغم أن الشركة كانت قد خفّضت السعر البدائي للسيارة في فبراير/ شباط، إال أن سعر بيعها المتوسط 

ألف دوالر، بينما تراجعت تكاليف التصنيع، بحسب ما  50ي الربع الثاني عند حوالي بقي مستقراا ف

 .ذكرته الشركة

وتتوقع تسال حدوث تحوالا في أرباحها حالياا، حيث تقول إنها تهدف إلى تحقيق دخل صافي إيجابي 

في الصين  3يل في الربع القادم. كما أكدت أنها ما زالت في طريقها إلطالق منشأة إلنتاج سيارة مود

 .بحلول نهاية العام، وهي خطوة من المتوقع أن تتيح للشركة وصوالا أفضل إلى السوق اآلسيوية

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/07/25/tesla-car-help 

 

 

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/07/25/tesla-car-help
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 ادوالر 1450.. الذهب يتجاوز  2013للمرة األولى منذ العام  - 5

 19/07/2019الجمعة 

، 2013دوالرا المهم للمرة األولى منذ مايو 1450تجاوز الذهب، الجمعة، مستوى 

بعد تعليقات مسؤول كبير في مجلس االحتياطي االتحادي )البنك المركزي األميركي( عززت التوقعات 

 .بخفض أسعار الفائدة

)األونصة( في التعامالت المبكرة،  دوالر لألوقية 1452.60وبلغ الذهب في المعامالت الفورية  

دوالر 1442.35بالمئة إلى  0.3، قبل أن يتراجع 2013وهو أعلى مستوياته منذ العاشر من مايو 

 ."بتوقيت غرينتش، وفق "فرانس برس 05:43بحلول الساعة 

وربح المعدن النفيس قرابة اثنين بالمئة منذ بداية األسبوع الجاري، ويتجه صوب تحقيق ثاني  

 .كسب أسبوعي على التواليم

 .دوالر لألوقية1444.70بالمئة، إلى  1.2وقفز الذهب في العقود األميركية اآلجلة  

وفي مؤتمر للبنك المركزي، الخميس، قال جون وليامز رئيس بنك االحتياطي االتحادي في  

حين تكون  خفضنيويورك إن صانعي السياسات بحاجة لتقديم التحفيز مبكرا للتعامل مع التضخم المن

 .أسعار الفائدة قرب الصفر، وليس بمقدورهم االنتظار حتى تحدث أزمة اقتصادية

وتصريحات وليامز تجعل من المؤكد تقريبا أن مجلس االحتياطي االتحادي سيختار خفض أسعار  

ا يوليو، وتغذي أيض 31و 30نقطة أساس في اجتماعه بشأن السياسة النقدية يومي  25الفائدة بمقدار 

 .نقطة أساس 50التوقعات بإجراء خفض أكبر بمقدار 

ودفعت تصريحات وليامز مؤشر الدوالر قرب أدنى مستوياته في أسبوعين قبل أن يرتفع قليال في  

 .التعامالت اآلسيوية المبكرة، مما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين حائزي العمالت بخالف الدوالر

يضا جاذبية الذهب كمالذ آمن. وقالت الواليات المتحدة، وتعزز التوترات في الشرق األوسط أ 

الخميس، إن سفينة تابعة للبحرية األميركية "دمرت" طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز بعد أن 

بالمئة  0.6وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، ارتفعت الفضة   .اقتربت منها لمدى يشكل تهديدا

 .2018يونيو 25أعلى مستوياتها منذ دوالر لألوقية، وهو  16.43إلى

بالمئة منذ بداية األسبوع الجاري وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في  8وصعدت الفضة  

 .سنوات 3

 1528.59بالمئة إلى  0.2دوالر، بينما ارتفع البالديوم  856.68بالمئة إلى  0.9وربح البالتين  

 /http://b2b-sy.com/news/55889 .دوالر لألوقية

http://b2b-sy.com/news/55889/


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

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

8 

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

 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية:  -ثانياا 

6 - 'My allergies drove me to create my beauty firm' 

By Virginia HarrisonBBC News 10 June 2019 

Image copyrightSKIN INCImage captionSabrina Tan gave up a career in the 

tech sector to become a skincare entrepreneur 

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

world. This week we speak to Sabrina Tan, founder and chief executive of skincare brand 

Skin Inc. 

For Sabrina Tan, leaving a tech career to break into the skincare industry brought plenty 

of challenges - including working with women. 

A female dynamic in the workplace was new to Sabrina, who grew up in Singapore 

with three brothers, and worked at male-dominated firms such as IBM, Oracle and Hewlett-

Packard after leaving university. 

"I was used to being one of the few women on the team," she says. 

Suddenly Sabrina was surrounded by many other females. She'd noticed that some were 

shy about sharing their ideas, and many felt unprepared, when, in fact, they were often 

over-qualified for the job. 

"It was a huge change for me to move into beauty," she says. 

She took that step just over a decade ago with the launch of Skin Inc, a Singapore-based 

brand now sold in the US, UK, and across Asia, that rakes in tens of millions of dollars in 

revenue each year. 

The 45-year old credits her success to using a "tech mindset"- and drawing inspiration 

from her idol, the late Steve Jobs - to build a beauty company. 

"I wanted to create the Apple of skincare." 

Image copyrightSKIN INCImage captionMintel says the Asia-Pacific region 

accounts for 67% of facial skincare sales 

After studying business and economics at university in Singapore, Sabrina took her 

first job in tech, in a business development role. Over the years she found the frequent work 

travel stressed her eczema-prone skin. 
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Highly allergic to substances like dyes, and affected by changes in the weather, Sabrina 

was frustrated and wanted solutions. Seeing her two young children also battle with eczema 

forced her into action. 

"I thought this is crazy, we have to outsmart our skincare routine. The moment I skipped 

a step, it acts up again. 

"I decided to take the matter into my own hands." 

So in 2007, she set off on a fact-finding mission to Japan. Sabrina wanted to search one 

of the world's biggest beauty markets for answers to why so many products had failed her. 

"I started to talk to chemists and scientists. I went to drugstores, to beauty counters." 

The Japanese, she discovered, were passionate about ingredients. Eventually she found 

a lab that understood her hope of creating skincare products tailored to individual needs. 

The trip to Japan gave her confidence to place a huge bet on that vision. 

Her husband thought it was an "interesting idea", Sabrina remembers, but wondered 

how she was going to cope with two young kids. 

Still, she was determined, and they both quit their jobs and sank their life savings into 

the company. Sabrina says she wanted to "give it her all" or she would always wonder 

"what if?" 

Image copyrightSKIN INCImage captionSabrina worked in business 

development and marketing roles in the tech sector 

A year later the first store opened in Singapore. With two toddlers and a business to 

build, she often slept just four hours a night. 

"So many times I'd just sit in the car in our driveway and wonder, 'Am I doing the right 

thing?'." 

The years unfolded, and slowly the brand began to grow. The company, which sells 

serums, creams and high-tech beauty tools, opened two more stores. 

But it was six years before her fortunes were transformed, thanks to a distribution deal 

with global beauty powerhouse Sephora. 

The French giant - with its network of bricks-and-mortar and online stores - gave her 

huge exposure and access to customers. 



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

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

10 

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

She says Sephora, which is owned by conglomerate LVMH, was interested in 

customised skincare, and that led one of its executives to visit a Skin Inc store. 

Sabrina remembers he described personalisation as a beauty "megatrend" that 

millennials were chasing, and welcomed her to the Sephora world. 

Skin Inc is now one of the top-selling Asian skincare brands on Sephora, she says. 

Image copyrightSKIN INCImage captionSabrina says she wanted to 

"marry beauty and tech together" 

The Singaporean brand - which makes all its products in Japan - is available globally 

via its website. 

Retailers like US department store chain Nordstrom are also important, and later this 

year Skin Inc will launch in luxury stores Bergdorf Goodman in New York and Selfridges 

in the UK. 

Some of the brand's promises are familiar, such as beauty treatments for time-starved 

women. 

"In Chinese we say there's no ugly women, there's only lazy women," Sabrina says. 

But technology is central to the brand. It helps Sabrina develop new products while 

guiding her thinking. 

The company - which has staff spread across Singapore, China and the US - has 

harvested customer data from more than a million "skin checks". It does this via online 

surveys. 

They use that pool of data - like how many women don't get enough sleep, or aren't 

exercising - to develop more personalised products. 

Sabrina says: "In tech we always have a troubleshooting mindset, we diagnose the 

problem and then go down to the core, to what will solve the problem." 

Sharon Kwek, senior beauty analyst for Asia-Pacific at Mintel, says Skin Inc's approach 

to individualised skincare was "captivating" when the business started out. 

"At that point skin profiling and customisation wasn't so commonly explored. 

[Whereas] Skin Inc caters to every individual's skincare needs," she says, contrasting with 

mass brands that focus on one-size-fits-all products. 
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So far Skin Inc has raised funding from investors in Hong Kong and Korea, on top of 

Sabrina's own initial investment. 

The next chapter could take the business in new directions. Fitness studios, wellness 

centres, and skincare vending machines, are among Sabrina's ambitions for the future. 

For now, her days are stacked with meetings touching every aspect of her company - 

from talking with suppliers, to developing social media strategies. 

She juggles early morning and late night calls around family time, as well as "bonding 

with her team over red wine". 

"It's a great antioxidant for our skin!" 

https://www.bbc.com/news/business-48064652 

 

7 - Nie potrzebujemy rewolucji w polityce pieniężnej 

Bloomberg     Łukasz Hardt  23.08.2019 

Wiele banków centralnych musiało w ostatnich kwartałach zmienić swoją retorykę. W 

tym kontekście polityka Rady Polityki Pieniężnej jawi się jako oaza stabilności – pisze 

członek RPP i profesor ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Już wkrótce Rada Polityki Pieniężnej zacznie formalną dyskusję nad założeniami 

polityki monetarnej na 2020 r. Odbywać się ona będzie w momencie, gdy Europejski Bank 

Centralny najprawdopodobniej przedstawi szczegóły nowej rundy działań 

niestandardowych. Oli Rehn, prezes fińskiego banku centralnego, stwierdził niedawno, że 

działania te powinny znacząco przekroczyć oczekiwania rynków finansowych. 

Z drugiej strony wielu ekonomistów zauważa, że kolejny pakiet stymulacyjny EBC 

będzie miał mniejszy wpływ na gospodarkę niż wcześniejsze działania, gdyż krańcowa 

skuteczność coraz to bardziej niestandardowych działań banków centralnych jest malejąca. 

Schodzenie ze stopą procentową poniżej zera niesie też negatywne skutki dla stabilności 

sektora finansowego. Paradoksalnie również sygnalizowanie przez bank centralny 

konieczności nowego pakietu działań stymulujących gospodarkę może podnieść poziom 

niepewności co do przyszłej koniunktury, a przez to negatywnie wpłynąć na poziom 

inwestycji w gospodarce. 

POLITYKA EBC A SPRAWA POLSKA 

https://www.bbc.com/news/business-48064652
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Działania EBC weszły w obszar niestandardowy w sytuacji kryzysowej, gdy wielu 

europejskim decydentom wydawało się, że tylko tak można uratować strefę euro przed 

upadkiem. Polskiej gospodarce jakakolwiek recesja w najbliższej przyszłości nie grozi, a 

dyskusja wśród ekonomistów dotyczy skali spowolnienia, które może nas czekać, a i tak 

zejście poniżej potencjalnego tempa wzrostu, nawet jeśli nastąpi, to z dużą dozą 

prawdopodobieństwa będzie niewielkie. Zagrożenie jest przede wszystkim zewnętrzne i 

dotyczy silnego hamowania gospodarki niemieckiej, którego wpływ na Polskę będzie 

jednak kompensowany silnym automatycznym stabilizatorem koniunktury, jakim jest 

płynny kurs walutowy. Skoro w gospodarce nie dzieje się nic szczególnie wyjątkowego, 

to nic ekstraordynaryjnego nie powinno mieć miejsca w polityce pieniężnej NBP. 

Mówienie w tym momencie, że NBP powinien wejść na rynek aktywów czy podjąć inne 

działania niestandardowe, to niepotrzebne straszenie uczestników rynków, jakoby przed 

nami było silne spowolnienie i recesja. 

DBANIE O STABILNOŚĆ CEN PRIORYTETEM DLA NBP 

Jakkolwiek pojawiające się w debacie publicznej stwierdzenia o tym, że w gospodarce 

szaleje drożyzna, są nieprawdziwe, to trudno nie zauważyć, że inflacja przyspieszyła. CPI 

znajduje się powyżej celu NBP, choć nadal w dopuszczalnym paśmie odchyleń. W lipcu 

roczna dynamika cen wyniosła 2,9 proc., ale cen usług już 4,2 proc. Ten ostatni parametr 

dobrze pokazuje, że mamy wyraźną presję inflacyjną. Wracamy do normalności, bo w 

gospodarce doganiającej ceny dóbr niehandlowalnych, w tym usług, powinny mieć 

relatywnie wysoką dynamikę. Trudno za uspokajające przyjmować te argumenty, zgodnie 

z którymi skoro kiedyś mieliśmy deflację, to teraz możemy sobie pozwolić na tolerowanie 

wyższych zwyżek cen, bo ważny jest indeks cen czy średnia ich dynamika w ostatnich 

latach. 

Te argumenty byłyby prawdziwe, gdyby celem polityki NBP była stabilizacja poziomu 

cen, a nie ich rocznej dynamiki. Co więcej, gdyby na procesy cenowe spojrzeć szerzej i nie 

koncentrować się wyłącznie na cenach dóbr i usług konsumpcyjnych, ale również na 

cenach dóbr inwestycyjnych i nieruchomości, to taka szeroka miara inflacji byłaby wyższa 

niż ta określana przez CPI. Nie twierdzę, że RPP powinna w swojej strategii bezpośrednio 

odnieść się do deflatora wartości dodanej, ale nie może zupełnie od jego dynamiki 

abstrahować, a ta może przekroczyć 3,5 proc. już pod koniec tego roku. 
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W dyskusji o celu inflacyjnym NBP pojawia się też kwestia symetryczności przedziału 

odchyleń. Wsparcie dla tej debaty przyszło niedawno z Frankfurtu, gdyż przedstawiciele 

EBC zaczęli sugerować, że w strefie euro być może warto dbać nie tyle o to, aby inflacja 

była blisko, ale poniżej 2 proc., ile o to, aby była po prostu w pobliżu 2 proc. Jednym z 

motywów tej zmiany ma być próba podniesienia oczekiwań inflacyjnych w strefie euro i 

dania bankowi centralnemu we Frankfurcie większej elastyczności w implementowaniu 

polityki pieniężnej. W tym kontekście zmiana definicji celu w Polsce nie jest potrzebna, 

ale warto pamiętać, że ma on charakter punktowy (2,5 proc.) z przedziałem odchyleń (+/- 

1 pkt proc.). 

W rezultacie, przykładowo, długotrwałe utrzymywanie się inflacji w pobliżu 3,5 proc. 

i brak reakcji na nie ze strony RPP może prowadzić do zasadnego pytania o determinację 

Rady do dbania o wartość polskiego pieniądza. Ponadto, tak jak przedział odchyleń od celu 

jest symetryczny, tak nasza wiedza o kosztach odchyleń od celu już „symetryczna" nie jest 

– dużo więcej wiemy o ryzykach utrzymywania się podwyższonej inflacji niż o kosztach 

obniżonej, ale dodatniej dynamiki cen. Przypomnieć trzeba, że nie zauważyliśmy w Polsce 

negatywnych skutków niedawnej deflacji. 

A CO JEŚLI GOSPODARKA ZWOLNI? 

W sytuacji, gdy dynamika cen rośnie i może się zbliżyć do górnego przedziału 

odchyleń od celu, kluczowe dla Rady, zgodnie z art. 3 ustawy o NBP, musi być dbanie o 

stabilność cen. Działanie to musi być priorytetowe, nawet jeśli gospodarka zwolni. Z 

drugiej strony nawet jeśli inflacja by się obniżyła, a wzrost byłby mizerny, to skuteczność 

polityki pieniężnej w jego stymulowaniu byłaby ograniczona, bo koszt pieniądza już jest 

niski, a jego istotne dalsze obniżenie – ze względu na potencjalnie negatywny wpływ na 

stabilność sektora finansowego – nie jest możliwe. W każdej z tych sytuacji na pierwsze 

miejsce musi się wysunąć polityka fiskalna. W kontekście zwalniającej gospodarki 

Niemiec i rosnącej globalnej niepewności mające miejsce w tym roku zwiększenie 

ekspansji fiskalnej rządu jest słuszne. Powstaje oczywiście pytanie o to, czy dalszą 

przestrzeń fiskalną Polska posiada. Jeżeli – zgodnie z sugestią Oliviera Blancharda, byłego 

głównego ekonomisty MFW – zdefiniujemy tę przestrzeń jako dodatnią różnicę między 

dynamiką nominalnego PKB a rentownością obligacji danego państwa, to Polska ją 

posiada. Rentowność 10-letnich polskich obligacji kształtuje się obecnie blisko 2 proc., a 
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nominalny PKB rośnie w tempie ok. 6 proc. Utrzymanie korzystnej rentowności obligacji 

i szerzej wiarygodności finansowej Polski, a w konsekwencji tak rozumianej przestrzeni 

fiskalnej, wymaga w tym momencie od NBP pokazania, też poprzez komunikację Rady z 

otoczeniem (i na poziomie treści, ale też formy), że obca jest nam wszelka ekstrawagancja 

i że polityka pieniężna w przewidywalnej przyszłości pozostanie standardowa. Powyższe 

oczywiście nie oznacza zachęty do rezygnacji z limitów długu publicznego i deficytu 

budżetowego, ale być może w przyszłości powinny one w większym stopniu być 

skorelowane ze stanem gospodarki i w okresie prosperity bardziej skłaniać do ostrożnej 

polityki fiskalnej, a w czasie recesji umożliwiać jej większą ekspansję (tzw. cyclically 

friendly fiscal rules). 

STABILNOŚĆ JEST WARTOŚCIĄ 

Wiele banków centralnych musiało w ostatnich kwartałach zmienić swoją retorykę. 

EBC przecież jeszcze w zeszłym roku sygnalizował, że czeka nas normalizacja jego 

polityki, w tym poprzez podwyżkę stóp procentowych. Teraz natomiast czeka nas 

najprawdopodobniej kolejna runda luzowania polityki pieniężnej w strefie euro. W tym 

kontekście polityka RPP jawi się jako oaza stabilności – kosztu pieniądza (również ze 

względów makroostrożnościowych) nie zmieniliśmy w okresie deflacji, ale też nie 

reagujemy nerwowo, gdy inflacja rośnie. 

Wysoka niepewność w światowej gospodarce każe jednak być ostrożnym co do 

przewidywania kształtu polityki monetarnej w przyszłości. Lepiej być bardziej 

adaptacyjnym i większą wagę przywiązywać do bieżących danych niż do prognoz i nie 

składać zbyt daleko idących deklaracji co do wysokości stóp procentowych w przyszłości. 

W kontekście założeń polityki pieniężnej na 2020 r. musi to oznaczać oparcie się pokusie 

istotnych zmian, gdyż obecne założenia są na tyle elastyczne, iż dają Radzie szeroką 

przestrzeń do działania. 

Tekst prezentuje wyłącznie 

osobiste poglądy autora, a nie instytucji, 

z którymi jest związany 

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

https://www.rp.pl/Opinie/308239988-Nie-potrzebujemy-rewolucji-w-polityce-pienieznej.html     

https://www.rp.pl/licencja
https://www.rp.pl/Opinie/308239988-Nie-potrzebujemy-rewolucji-w-polityce-pienieznej.html
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8 - Kluczowe wskaźniki dla krajów arabskich: 

 Całkowita powierzchnia wynosi 13,3 miliona km² (1,4 miliarda hektarów (. ,  

 procent na świecie 9,6.  

Ludność i zatrudnienie: 

 Populacja: 413,4 miliona, 5,5% świata. 

 Siła robocza 136,4 mln (2016.) 

 Stopa bezrobocia wynosi 15,4%. 

Produkt krajowy brutto: 

 Wartość w cenach bieżących 2 471 mld USD. 

 Roczna stopa wzrostu (ceny bieżące) 3,8%. 

 Roczna stopa wzrostu (w cenach stałych) * 1,0%. 

 Średnia produkcja per capita (ceny bieżące) 5979 USD. 

 Udział wartości dodanej sektora rolnego w produkcji wynosi 5,6%. 

 Udział wartości dodanej przemysłu wydobywczego w produkcji wynosi 21,7%. 

 Wkład wartości dodanej przemysłu wytwórczego w produkcję wynosi 10,2%. 

 Wartość dodana wkładu sektora usług do produkcji wynosi 51,9%. 

Ropa naftowa: 

 Udział potwierdzonych rezerw ropy naftowej w rezerwach światowych wynosi 

49,4%. 

 Stosunek rezerw gazu ziemnego do rezerw globalnych wynosi 27,8 procent. 

 Wydobycie ropy naftowej 24,4 miliona baryłek dziennie. 

 Stosunek produkcji ropy naftowej do światowej produkcji wynosi 30,5%. 

 Udział sprzedawanego gazu ziemnego w światowej produkcji wynosi 15,8 procent. 

 Przychody z eksportu ropy naftowej (aktualne szacunki cen) 345,4 mld USD. 

Handel: 

 Eksport towarów (FOB) 955,5 mld USD 

 Stosunek eksportu do eksportu światowego wynosi 5,4 procent. 

 Import towarów (CIF) 808 miliardów USD. 

 Stosunek importu do importu na świecie wynosi 4,5 procent. 

 Eksport wewnątrz arabski wyniósł 106,5 mld USD. 
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 Stosunek eksportu arabskiego do całkowitego eksportu arabskiego wynosi 11,1%. 

 Rezerwy zewnętrzne value Oficjalna wartość Oficjalne rezerwy zewnętrzne * * 

947,6 mld USD. 

 Średni zasięg oficjalnych rezerw importu arabskiego (FOB) wynosi 15,8 miesiąca. 

Dług  Publiczny  Zagraniczny countries Kraje arabskie  Kredytobiorcy: 

 Wartość zewnętrznego długu publicznego wynosi 256,7 mld USD. 

 Wartość obsługi zewnętrznego długu publicznego wynosi 29,3 mld USD. 

 Stosunek zadłużenia zagranicznego do PKB wynosi 31 procent. 

 Stosunek obsługi zadłużenia zagranicznego do dochodów z eksportu towarów i 

usług wynosi 13,7 procent. 

Luka żywnościowa wynosi 33,0 mld USD. 

 *Z wyłączeniem Syrii, Libii i Jemenu. 

Źródło: Skonsolidowany Arabski raport gospodarczy, Arabski Fundusz Walutowy, Abu Zabi. 

 

9 - Ambassador Bousha: Algeria to participate in Damascus International 

Fair, willing to restore economic relations 

30 July ، 2019 

Damascus, SANA-  Ambassador of the Algerian Republic to Syria Saleh Bousha 

affirmed that relations between his country and Syria ” are continuous and rapidly 

developing in different political, economic and social domains,” indicating that the two 

countries have the political will to invigorate cooperation and to restore economic relations 

to their previous level ahead of the crisis. 

In a special interview with SANA on Algeria’s participation in the 61st session of 

Damascus International Fair , Ambassador Bousha indicated that his country will 

participate for the first time in activities of the fair since its return two years ago. 

He added that through its participation, Algeria expresses willingness to open the door 

for the return of the Algerian companies to the Syrian market in a step towards rebuilding 

a partnership that would serve the interests of the two brotherly peoples and countries. 

He added that Syria has been the first economic and trade partner for his country as the 

volume of trade exchange between the two countries in the year 2010 reached up to USD 

600 million. 
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He pointed out that Syria used to participate regularly in the Algerian expos and its last 

participation was in the activities of Algeria’s International Fair last June. 

The Ambassador considered that there is an opportunity for activating the cooperation 

agreements the bases which had been set by the Syrian-Algerian Joint Committee in 2010, 

referring to the capabilities enjoyed by the two countries which will enable them to increase 

the volume of trade exchange. 

He added that his country will participate in Damascus International Fair through four 

major groups that embrace many companies which work in the sectors of the local, 

mechanical, electrical and transport industries. 

The Ambassador reiterated his country’s stance in support of Syria and in rejection of 

the unilateral coercive measures imposed on it, considering that the participation of many 

Arab countries in Damascus International Fair is a “positive step”. 

Ruaa al-Jazaeri  https://sana.sy/en/?p=170302 

 

10 - About 400 Arab and foreign businessmen invited to visit Damascus 

International Fair 

13 August ، 2019 

Damascus, SANA- The Delegations and Public Relations Committee at the team of the 

private sector which is participating in Damascus International Fair announced that it has 

organized the invitation and visit of about 400 Arab and foreign businessmen to the 

61st edition of Damascus International Fair which is scheduled to be held in the current 

month. 

Head of the Committee Wassim Qattan said in a statement to SANA reporter that the 

committee has organized the visit of two high-level economic delegations from the United 

Arab Emirates that includes 40 persons and another delegation from Oman Sultanate that 

embraces 35 persons besides the participants in the Omani delegation whose number is 15 

persons, in addition to a significant participation from the Arab-Brazilian Chamber. 

Qattan indicated that there are delegations which have been invited to visit the Fair 

through the specialized promotion committees as they include 200 visitors from European 

states who are interested and specialized in the food sector who had been invited by the 

https://sana.sy/en/?p=170302
https://sana.sy/en/?p=170302
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Food Promotion Committee, in addition to about 100 visitors from friendly and brotherly 

states who had been invited through the Promotion Committee of the Textile Sector. 

He added that preparations are underway for providing the required accommodation 

for the visitors and to organize timetables for their visits during the days of Damascus 

International Fair. 

Qattan noted that the Committee had prepared a mechanism for facilitating the entrance 

and the accommodation of the delegations in Syria in cooperation and coordination with 

the Tourism Ministry and the Transport Ministry which have provided significant help for 

arranging the accommodation of the visitors and the hotel and the flights bookings. 

A team was also formed for following up the process of receiving the delegations and 

providing transportation for them to the hotel. 

The 61st edition of Damascus International Fair will start activities under the title 

“From Damascus to the World” on August 28th and it will last till Sep. 6th. 

Ruaa al-Jazaeri   https://sana.sy/en/?p=171093 
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 االقتصادات العربية: -ثالثاا 

 أول صندوق سيادي مصري... العبرة بالنتائج رغم جدل المسّميات - 11

 مليار دوالر أميركي... والثروة العقارية "المهدرة" ضمن موارده األساسية 11.34برأسمال 

 18:01 2019مايو  26األحد   صحافي محمود عبده 

ي الدول التي ي تنشأ فالصناديق السيادية الكبرى تقوم على استغالل الوفورات والفوائض المالية الت

 (تمتلك ثروات طبيعية هائلة )رويترز

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

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

 حالي.مايو )أيار( ال 23صندوق سيادي مصري الخميس 

تشكيل "صندوق مصر" الوليد يضّم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بمنصب رئيس مجلس 

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

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

 تشكيل مجلس إدارة "صندوق مصر"

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

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

جلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة "دلتا شيلد" لبنك "عودة مصر"، ونيفين الطاهري، رئيس م

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

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

ية بهدف جنبأول صندوق سيادي مصري، لتواكب فكرة تأسيس الصناديق السيادية التي ظهرت بدول أ

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

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

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

 بالصندوق.

 وزيرة التخطيط تحّدد موارد الصندوق السيادي األول

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

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

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/19051
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 200موارد الصندوق تتمثل في رأسماله البالغ ومكونات "صندوق مصر" السيادي، حيث أوضحت أن 

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

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

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

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

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

تورة كوفي اليوم الثالث بعد اإلعالن الرسمي عن تشكيل مجلس إدارة الصندوق السيادي، قالت الد

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

إن "تشكيل مجلس اإلدارة والجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي يضّم نخبة من األعضاء ذوي 

خبرات  مستنداا إلىالخبرة في كل المجاالت المتعلقة بإدارة الصندوق"، مشيرة إلى أن "التشكيل يأتي 

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

اإلعالن رسميا عن تشكيل مجلس إدارة الصندوق يعني انضمام : خالف حول طبيعة الصندوق

 ءالقاهرة رسميا لعصر الصناديق السيادية المنتشرة في حكومات العالم، إال أن هناك خالفاا بين الخبرا

الثروة، مثله مثل الصندوق الكويتي  والمهتمين حول اعتبار "صندوق مصر" كصندوق سيادي إلدارة 

 أو السعودي أو األميركي، أو اعتباره مجرد صندوق سيادي إلدارة أصول الدولة المصرية.

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

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

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

ة اإلمارات لالمالية الضخمة التي تنشأ في الدول التي تمتلك ثروات طبيعية هائلة مثل الدول النفطية كدو

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

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

 وزير التخطيط األسبق: الفكرة تطورت عن طرحها أول مرة

اك وافقت فترة توليه المنصب آنذالدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط المصري األسبق، الذي 

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

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

 تستغلها الدول المختلفة لتعظم فوائدها".

 ندوق مصر" تتحدث للمرة األولىعضو مجلس "ص
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وفي أول تصريح لها عقب انضمامها لعضوية مجلس إدارة الصندوق، قالت نيفين الطاهري، 

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

وكة واستثمار األصول الممل  سن إدارةبتشكيله الجديد األسبوع المقبل، وتقوم فكرة الصندوق على ح

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

 االقتصادي المصري منعكسا على التنمية الشاملة االقتصادية".

 الدول تتمايز وتختلف في نوعية الثروات

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

بين الدول، فهناك دول تملك النفط والذهب، وأخرى تمتلك أصوال هائلة، ودول ثالثة لديها فوائض 

وتستثمرها في أصول دولة أخرى"، مشيرة إلى أن "االكتشافات المتتالية للغاز المصري في البحر 

قط"، لمصر. وليس مهماا المسمى، ولكن العبرة بالنتائج فالمتوسط والنفط تمثل ثروات طبيعية مستقبلية 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ضخمة وأغلبها مهمل".

 الثروة العقارية المهدرة ضمن الموارد

أوضح توفيق أنه "على سبيل المثال عندما حصرنا األصول واألراضي غير المستغلة المملوكة و

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

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

كة مصر إلدارة األصول العقارية، لديها ثروة عقارية ال بأس بها، ويتميز أغلبها بالطابع شر وهي 

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

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

عمارة من العمارات القديمة  350عقاراا ذا طابع معماري، عالوة على آالف الوحدات السكنية في 
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عمارة في القاهرة الخديوية في شوارع عريقة، مثل شارع طلعت حرب  150بمنطقة وسط البلد، منها 

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

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

 "بعض هذه األصول ستدخل ضمن الصندوق السيادي الجديد".

 أبو باشا: صناديق الثروة تختلف عن صناديق إدارة األصول

المجموعة الكلي لبنك االستثمار ولكن في المقابل، يرى محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل االقتصاد 

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

تعتمد على الوفورات المالية المتولدة نتيجة الثروات الطبيعية، على رأسها النفط"، مضيفا أن "ما يميز 

، وهذا يختلف عن فكرة إطالق صندوق مصر الذي يمكن تلك الفوائض أنها مستدامة ومتراكمة سنويا

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

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

 المستدامة في مصر".

هاني توفيق، الرئيس السابق للجمعية العربية لالستثمار المباشر وخبير أسواق : حتوفيق: خطأ فاد

المال، اتفق مع "أبو باشا"، وقال إننا "هنا في مصر نطلق على صندوق مصر بالخطأ مسمى صندوق 

سيادي، وهذا خطأ فادح"، مؤكدا أن الصندوق معني بإدارة أصول الدولة المستغلة لتحقيق معدالت 

لى منها، باإلضافة إلى استغالل األصول المهدرة وغير المستغلة لخلق قيمة مضافة عليها ربحية أع

لتوليد أرباح وعوائد مالية جيدة لمصر"، متوقعا أن "يُحدث الصندوق الجديد نقلة جديدة في طريق 

 التنمية االقتصادية المصرية مستقبال".

اريخ تأسيس أول صندوق سيادي في يعود ت: م1953الصندوق الكويتي أول صندوق سيادي عام 

، وأنشأته الكويت باسم "الهيئة العامة لالستثمار"، لكنها بدأت في التوسع بصورة 1953العالم لعام 

كبيرة في السنوات األخيرة، مستحوذة على حصص في مؤسسات عمالقة في االقتصاد العالمي مثل: 

 .مورغان ستانلي، وبير ستيرن، وميريل لينش، وسيتي جروب

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

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

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

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

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

 

 

https://www.independentarabia.com/node/27931/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%91%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/27931/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%91%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/27931/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%91%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/27931/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%91%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/27931/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%91%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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 "مدينة "المفرق الصناعيةأردنية لتدشين مركز لوجيستي ب -مباحثات مصرية - 12

يمثل دعما لجهود إعادة اإلعمار في سوريا والعراق... وموقعه الجغرافي يعطي دفعة تجارية 

 ألسواق عربية

 12:33 2019يوليو  23الثالثاء  صحافي محمود عبده

 (ية األردنية )موقع مؤسسة المدن الصناعية األردنيةمدينة المفرق الصناع

يبدأ وفد من رجال األعمال المصريين زيارة إلى األردن نهاية الشهر الحالي لبحث إنشاء مركز 

لوجيستي مشترك في مدينة المفرق الصناعية األردنية قرب الحدود السورية، التي تقع على الطريق 

 ار )سوريا والعراق والسعودية(.الدولي الذي يربط األردن بدول الجو

 أشهر بعد القمة الثالثية المصرية األردنية العراقية 4

أشهر على انعقاد القمة الثالثية بين مصر واألردن والعراق في القاهرة في  4تأتي الزيارة بعد نحو 

ة لعراقيشهر مارس )آذار(الماضي، والتي ارتكز بيانها الختامي على تقديم الدعم الكامل للحكومة ا

الستكمال إعادة اإلعمار، واتفقت الدول الثالث على تعزيز التعاون في مجاالت المناطق الصناعية 

 والبنية التحتية وزيادة التبادل التجاري واالستثمارات.

 فدانا تشمل مناطق تخزين وثالجات 360

، رئيس ونائل الكباريتياتفق   وقال رئيس االتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، إنه

يوليو )تموز( الحالي. وأضاف، في بيان صحافي، أن  28غرفة تجارة األردن، على تنظيم الزيارة يوم 

المشروع يأتي تفعيال التفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد هللا الثاني، ورئيس الوزراء العراقي 

ي انصّب على تفعيل الشراكة االستراتيجية، ووضع عادل عبد المهدي، خالل قمة ثالثية بالقاهرة، الذ

 آليات لتعزيز التكامل والتعاون االقتصادي، وزيادة التبادل التجاري.

وأكد "الوكيل" أن برنامج زيارة الوفد المصري يتضمن زيارة ميدانية ألرض ومكان المشروع، 

لى الطبيعة نة الموقع المقترح عالفتا إلى أن الوفد المصري يضم استشاريين هندسيين ولوجستيين لمعاي

 لعمل التعديالت الالزمة على التصميم وصوال إلى التصميم النهائي.

كيلو  1.5فدانا ) 360وأشار إلى أنه طبقا للدراسات، سيحتاج المركز اللوجستي لمساحة تقدر بنحو 

 والمنطقة متر مربع( تنفذ على مراحل، متضمنة مناطق التخزين المغطاة والمكشوفة والثالجات،

 الجمركية، وأماكن انتظار السيارات، واإلدارة والخدمات.

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/19051
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/19051


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

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

24 

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

مساحات للطرق والخدمات وأماكن  %40وأوضح "الوكيل" أن المساحة سيتم تقسيمها إلى 

كمساحة للبناء متضمنة المخازن  %20للتخزين المكشوف والتوسعات، و %40االنتظار، و

 والثالجات.

 ية والسوريةإنعاش لألسواق األردنية والعراق

وقال إبراهيم العربي، نائب رئيس االتحاد العام للغرف التجارية المصرية، لـ"إندبندنت عربية"، إن 

التوقعات والدراسات المبدئية تبّشر بأن المركز اللوجيستي المزمع تدشينه سيحقق طفرة في الصادرات 

 المصرية وسينعش األسواق األردنية والعراقية.

ى توقعاته بأن المركز المرتقب إنشاؤه يقع جغرافيا في موقع متميز للغاية، وبرهن "العربي" عل

مشيرا إلى أنه يقع على الحدود مع العراق وسوريا، بخالف السوق األردنية، ولذلك يمثل دعما هائال 

 لجهود إعادة األعمار في كل من سوريا والعراق.

زمات إعادة اإلعمار من مواد البناء وأضاف العربي أن المركز لن تنصّب آليات عمله على مستل

فقط، بل سيمتد ويتوسع في ضخ المنتجات والسلع المتنوعة والمختلفة التي تناسب كافة األذواق العربية 

والمراحل السنية المختلفة، الفتا إلى أن المستوردين يفضلون شراء البضاعة الحاضرة في ظل مشاكل 

 النقل والمعوقات البنكية.

 لمركز تحديدا؟أين تقع أرض ا

طبقا لمعلومات وبيانات شركة المدن الصناعية األردنية التابعة للحكومة األردنية، أنشئت مدينة 

وتقع ضمن منطقة الملك حسين بن طالل التنموية في محافظة المفرق،  2016المفرق الصناعية عام 

، وتتوفر داخلها أراضٍ مطورة فدانا 1847وتبلغ مساحة المدينة الصناعية )المنطقة التنموية( ما يقارب 

ومباٍن صناعية جاهزة، ولعل أبرز ما يميزها هو وقوعها جغرافيا على الطريق الدولي الرابط بين 

 السعودية وسوريا والعراق.

 مليون دوالر... تجارة بينية بين مصر واألردن 614

ليمات حكومية وقال أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، إن هناك توجهات وتع

لدعم وتنمية العالقات االقتصادية بين مصر واألردن في جميع المجاالت، ومنها التكامل مع العراق 

 وسوريا.

وأضاف عنتر أن "ما يدعم تلك التوجهات ما يتمتع به البلدان من مزايا نسبية وإمكانيات طبيعية 

اد، خام والسلع المصنعة والخدمات واألفروبشرية واقتصادية كبيرة، والتي تشمل سهولة انتقال المواد ال
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مشدداا على ضرورة االستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في زيادة معدالت التبادل 

 التجاري بين البلدين.

وأكد عنتر أن "مباحثات دراسة إنشاء مركز لوجيستي مصري أردني مشترك لإلسهام في جهود 

". وكشف رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري أن "حجم 2018عام إعادة إعمار العراق بدأت منذ 

مليون  591مليون دوالر مقارنة بـ 614نحو  2017التجارة البينية بين مصر واألردن بلغ نهاية عام 

مقارنة  2017مليون دوالر في  511، كما بلغت الصادرات المصرية لألردن 2016دوالر خالل 

 ".2016مليون دوالر في  492بـ

، مقارنة 2017ماليين دوالر في  103الواردات المصرية من األردن فبلغت   وتابع عنتر "أما

"، مشيرا إلى أن "الصادرات المصرية لألردن تمثلت في األثاث، 2016مليون دوالر في  99.5بـ

ردن ألواألجبان، والتلفزيونات، والبالط، والموز، والبرتقال، بينما تمثلت أهم الواردات المصرية من ا

 في كلوريد البوتاسيوم، وحمض الفوسفوريك، واألسمدة، واألقمشة غير المنسوجة، والسجاد".

مشروعا  1738مليون دوالر في  278مليار و 2وأضاف أن "االستثمارات األردنية في مصر بلغت 

تعمل في قطاعات الصناعة، والسياحة، والتمويل، والزراعة، والمجاالت الخدمية واإلنشائية، 

 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات".و

 أردني ارتفعت وتيرته أخيرا -تقارب مصري

األردني ارتفعت وتيرته أخيرا ومنذ مطلع العام الحالي في أبريل "نيسان"  -التقارب المصري

الماضي، حيث التقت سحر نصر، وزيرة االستثمار والتعاون الدولي المصرية، عددا من الشركات 

 -ة في مصر والراغبة في االستثمار بها على هامش اجتماع اللجنة العليا المصريةاألردنية المستثمر

أبريل )نيسان( الماضي، ودعت الوزيرة المصرية في هذا اللقاء الشركات  7في القاهرة في   األردنية

 1945مليون دوالر، متمثلة في  600األردنية إلى زيادة استثماراتها في مصر، والتي تبلغ حاليا نحو 

شركة مصرية  499شركة، موضحة أن استثمارات مصر في األردن بلغت نحو مليار دوالر متمثلة في 

 عاملة في األردن.

في القاهرة بحضور مصطفى مدبولي،  28ووقّع الجانبان خالل اجتماعات اللجنة في دورتها الـ 

فاقيات التعاون في عمر الرزاز، عددا من بروتوكوالت وات  رئيس مجلس الوزراء، ونظيره األردني

اتفاقيات، وهم برنامج تنفيذي في مجال الترويج لالستثمار،  8مجاالت مختلفة بين البلدين بلغ عددها 

وبروتوكول تعاون في مجال المناطق الحرة االستثمارية، ومذكرة تفاهم تتعلق بتنظيم التجارة الداخلية 

ان والتشييد والبناء، وبروتوكول تعاون في ومراقبة األسواق، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال اإلسك
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اإلدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، وخطة العمل الثنائية لبروتوكول التعاون في مجال اإلدارة 

العامة والخدمة المدنية، وبروتوكول تعاون في مجال الموانئ، وأخيرا مذكرة تفاهم في مجال التعاون 

 اإلذاعي والتلفزيوني.

مين العام التحاد المستثمرين العرب، السفير جمال بيومي، إن التعاون االقتصادي بين ويقول األ

مصر والعراق واألردن وسوريا بلغ ذروته عند تأسيس مجلس التعاون العربي في تسعينيات القرن 

 الماضي، وأوضح بيومي أن مجلس التعاون العربي آنذاك تُوقع له نجاح باهر، مستدركا "إال أنه انهار

 ".1990مع أزمة الخليج الثانية عندما اجتاح العراق الكويت عام 

األردني يمتد لعدد كبير من االتفاقيات، مشيرا إلى أن  -ولفت "بيومي" إلى أن التعاون المصري

أهمها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي إلقامة منطقة التجارة 

لعربية الكبرى، والتي بموجبها يتم منح اإلعفاء الكامل للسلع المتبادلة، واتفاقية أغادير، واتفاقية الحرة ا

، وبرتوكول قواعد المنشأ الملحق باالتفاقية والموقع في عام 1998التبادل التجاري الحر الموقعة في 

2002. 

https://www.independentarabia.com/node/43386/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%8

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

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA

-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-

%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9 

 

 قياسية قطاع السياحة في فلسطين يحقق أرقاما - 13 

 (المسجد االقصى وكنسية القيامة في القدس )وفا   

  2019يوليو  8االثنين  kalilissa@ مراسل خليل موسى 

 فالرومانية الروسية ثم البولندية تليها زيارة األكثر الجنسية األميركية هي

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

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

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

https://www.independentarabia.com/node/43386/%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%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/43386/%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%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/43386/%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%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/43386/%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%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/43386/%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%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/43386/%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%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/43386/%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%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/43386/%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%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/6991
https://twitter.com/search?q=%40kalilissa&src=typd
https://twitter.com/search?q=%40kalilissa&src=typd
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/6991
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 آخر. مكان ولم ينافسها في ذلك والحضارات، السماوية الثالث الديانات تلتقي فلسطين، ففي

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

 رافق السياحية الفلسطينية من فنادق ومطاعم.الم السياح يستخدم

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

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

 تشبيك

 "االحتالل اإلسرائيلي عربية" إنتقول وزيرة السياحة الفلسطينية روال معايعه لـ"اندبندنت 

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

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

واالتجاه إلى  يج السياحنقص اإلمكانيات المادية للتروي بل يُعتبر الوحيد، العائق ليست إسرائيل لكن

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

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

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

 في الوقت الحالي. يجري غالباا 

 الجنسيات والسياحة

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

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

ا  380الروس إلى فلسطين من نحو  السياح لفلسطينيون إلى زيادة أعدادا ويطمح ألف سائح سنويّا

 .2019إلى مليون سائح في عام 

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

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

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

 فالرومانية. ثم البولندية

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

من أهم  المهد في بيت لحم والقيامة في القدس المسجد األقصى وكنسيتا ألميركية. ويُعتبرفا الروسية

 في فلسطين. السياحية المقاصد

  بنى تحتية
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كافتتاح  لإلسهام في تطوير قطاع السياحة،  من تنفيذ مشاريع وتعمل وزارة السياحة على االنتهاء

مقام النبي  إلى افتتاح إضافة مربعاا، متراا  850ة بمساح لوحات الفسيفساء في العالم، كبرى واحدة من

مركز للزوار ومتاجر للتحف  وإقامة لتحويله إلى مركز سياحي القدس  صحراء محافظة موسى في

 الشرقية.

 250إّن هناك  أّن القطاع السياحّي الفلسطينّي يمتلك بنى تحتيّة كبيرة تتضّمن الفنادق، إذ وتوضح

بيع  غرفة فندقيّة، واآلالف من النزل والمطاعم ومحال 10100ينيّة بسعة فندقاا في األراضي الفلسط

 التحف الشرقيّة والمصنوعات اليدويّة.

إّن فلسطين تسعى إلى فتح أسواق سياحيّة جديدة باستمرار، إذ شهد العام الماضي فتح  معايعه وتقول

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

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

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

 استمرار االحتالل اإلسرائيلي.

https://www.independentarabia.com/node/39406/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%8

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

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-

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

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

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

 

 

 المضاربة تنشط على الدوالر في أسواق لبنان - 14

 سوق الصيرفة تسعى إلى الكسب السريع ومصرف لبنان يتصدى 

 6:30 2019أغسطس  25األحد   jessytradmtv@ صحافية جيسي طراد 

 

 (الحكومة اللبنانية اتخذت قرارات لمنع التالعب في صرف الدوالر )أ.ف.ب

لم تمر عاصفة خفض التصنيف االئتماني على لبنان من دون تأثيرات جانبية، تجلّت في ارتفاع 

رتفاع ا سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدوالر لدى الصرافين الذين باتوا يلجأون إلى رفع األسعار مع

ليرة لكل دوالر، فيما يحدد  1560وحتى  1550الطلب على الدوالر، ليسجل سعر الصرف مستوى 

https://www.independentarabia.com/node/39406/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%C2%A0%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/39406/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%C2%A0%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/39406/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%C2%A0%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/39406/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%C2%A0%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/39406/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%C2%A0%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/39406/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%C2%A0%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/7036
https://twitter.com/jessytradmtv
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/7036
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ليرة كحد أقصى، وهو مستوى تلتزم به المصارف  1515مصرف لبنان سعر الصرف الرسمي عند 

صرف م اللبنانية لكنها في الوقت ذاته، تحّد من عمليات التحويل من الليرة إلى الدوالر وفق توجيهات

 لبنان للحفاظ على النقد األجنبي ومنع استنزافه وتوجهه إلى الخارج.

 "االضطراب فرصة لتحقيق أرباح ولكن"

ال يتخطى حجم التداوالت في سوق الصرافين في لبنان مستوى أربعة ماليين دوالر يومياا وهو 

مصارف حيث السوق مستوى صغير جداا من حيث الحجم، إذا قوِرن بحجم التداوالت اليومية في ال

نظامية ومستقرة. لذلك، ال يتسبّب حجم سوق الصيرفة الحالي بأي أزمة على نطاق الوطن، فهو 

، أي أنه سوق النقد والتحويالت السريعة ويخضع لعامل العرض  cashمعروف بسوق السيولة أو الـ

  والطلب.

، لى سعر صرف الليرةوفي وقت زادت المخاوف من خفض تصنيف لبنان وإمكانية انعكاس ذلك ع

لجأ اللبنانيون إلى الدوالر كعملة آمنة، فزاد الطلب في المصارف وانتقل إلى السوق الحرة، وتالياا 

 ارتفعت األسعار.

وتؤكد مصادر مصرف لبنان أن لدى هيئة الرقابة على المصارف التابعة له، سلطةا رقابية على 

تصل إلى المضاربة الفعلية أو خلق أجواء مرعبة  عمل سوق الصيرفة التي وبحسب المصادر عينها، لم

وهي عموماا غير قادرة على ذلك، فهامش تحرك الصرافين بالنقد ضيّق، لذلك ال يستطيعون إيجاد 

في المئة بين السعر  20و 10سوق سوداء. وتضيف المصادر أن التفاوت في األسعار بنسبة تتحرك بين 

 المياا.الرسمي والصرافة تُعّد هوامش مقبولة ع

وتتابع مصادر "المركزي" أن أعمال التجارة الكبيرة وتمويلها بالدوالر مؤمَّن عبر المصارف 

ليرة مقابل الدوالر، فالمصرف المركزي ما زال يلبي الطلب وإن بضوابط تُعتبَر  1515وبسعر 

هم، رضرورية في أوقات االضطرابات، محّذرةا الصرافين من الوقوع في الفخ الذي ينصبونه لغي

فمعظمهم ال يملكون حسابات مصرفية وقد ال يستطيعون شراء الدوالر بالقيمة التي يبيعونها والعكس 

 صحيح.

  النقد بالدوالر يفوق التوقعات

مليار دوالر نقداا في بيوت وجيوب  1.2وكشفت مصادر المركزي عن رقم مفاجئ تمثل بتوفر 

عالمي الُمماَرَسْين عليهم. وتلك األموال جاهزة للعودة اللبنانيين الخائفين تحت الضغطَْين النفسي واإل

إلى السوق عند هدوء االضطرابات وتراجع حدة التهويل اإلعالمي، ما سيحّد من الطلب على الدوالر 
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ويدفع بأسعاره إلى التراجع مجدداا ومن هنا أيضاا، تحذير الصرافين من الوقوع في فخ مواجهة مصرف 

 الحجم والضابطة للسيولة وسعر صرف الليرة.لبنان والمصارف الكبيرة 

  تضييق على التحويالت من الليرة إلى الدوالر

لجأت بعض المصارف ومنذ فترة إلى رفض تحويل مبالغ بالليرة إلى الدوالر بكميات كبيرة، ما 

دفع إلى التوجه إلى سوق الصيرفة. ولهذا اإلحجام تفسيرات منطقية، فبحسب مصادر "المركزي"، 

األخير بهدف حماية النقد األجنبي من االستنزاف، إلى تحديد "كوتا" يومية لكل مصرف وفق عمد 

ب  2.4حاجاته، فلبنان يستورد سنوياا ما قيمته  في المئة  20مليار دوالر من المشتقات النفطية، تُهرَّ

 منها إلى الدول المجاورة، ما يُعّد استنزافاا للنقد األجنبي.

لى اإلبقاء على الدوالر المستوفى من مبيعاتهم داخل لبنان في حساباتهم كما لجأ بعض التجار إ

وتحويل الليرة إلى دوالر لتمويل مستورداتهم. ودفع هذا اإلجراء أيضاا بـ"المركزي" إلى وضع ضوابط 

على التحويل، فالدوالر متاح في السوق ولكن في فترات االضطرابات، اإلجراءات االحترازية 

 ضرورية.

  ة العامةالنياب

وزاد من المخاوف والضغوط، خروج نقابة أصحاب محالت الخليوي ببيان أعلنت فيه رفع أسعار 

بطاقات إعادة التحميل، على ضوء ارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدوالر، كونها تشتري تلك البطاقات 

رة. وبعملية الليمن شركتَي تشغيل قطاع الخليوي في لبنان بالدوالر وتستوفي سعرها عند المبيع ب

ليرة مقابل الدوالر  1660حسابية سهلة، تكون نقابة أصحاب محالت الخليوي رفعت سعر الصرف إلى 

 الواحد.

ودفع هذا اإلجراء وزير االقتصاد والتجارة منصور بطيش إلى إرسال إخبار إلى النيابة العامة 

الهيئة التأسيسية لنقابة أصحاب محالت المالية طالبها فيه باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحق "

الخليوي" التي أصدرت تسعيرة لبطاقات الخليوي المسبقة الدفع تتجاوز األسعار المحددة من قبل وزارة 

 االتصاالت، من دون مراعاة القوانين واألنظمة المعمول بها ومن دون أن تكون لها الصفة للقيام بذلك".

  إضراب الصرافين

حرك على خط ضبط السوق الموازية وبعد استدعاء صرافين للتحقيق معهم وفي ضوء حملة الت

بسبب رفع سعر صرف الدوالر األميركي مقابل الليرة اللبنانية، أعلنت نقابة الصرافين وضمن إطار 

تمسكها بتطبيق أحكام الدستور والقوانين واألنظمة مرعية اإلجراء، التي تجعل النظام االقتصادي 

وتكفل حرية التجارة وحرية التداول والقطع، إضراباا مفتوحاا يوم الجمعة المقبل استنكاراا ليبرالياا حراا 
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للممارسات التعسفية، إلى حين استتباب التعامل مع شركات ومؤسسات الصرافة على نحو قانوني 

  وسليم.

يستطيع  اباتإذاا، هي أزمة االضطرابات التي ترافق عدم اليقين والترقب وتراجع الثقة، لكنها اضطر

مصرف لبنان احتواءها في هذه المرحلة وبانتظار تراجع حدة التوترات وبدء العمل الحكومي الفعلي 

 الستعادة الثقة.

https://www.independentarabia.com/node/51031/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%

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

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%

D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-

%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86 

 

 

 بين "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" ضغوط على لبنان وفسحة أمل - 15

 "خفض التصنيف يضاعف الضغط المالي والمهلة اإلضافية تحمي "بالد األرز

 11:54 2019أغسطس  24السبت    jessytradmtv@ صحافية جيسي طراد  

 (التصنيفات االخيرة منحت لبنان "فرصة أخيرة" لإلصالح المالي" )رويترز

، نظراا إلى حجمها Standard and Poorsاهتمام اللبنانيين على تصنيف وكالة  في وقت ترّكز

وتأثيرها في األسواق، فاجأت وكالة "فيتش" الداخل اللبناني وأربكته بخطوتها خفض التصنيف 

أي مستوى الخردة وغير صالح لالستثمار بالنسبة إلى السندات السيادية التي تصدرها الدولة  CCCإلى

 اللبنانية.

 CCCوخفض تصنيف "فيتش"، مضافاا إلى خفض تصنيف "موديز" السابق يكرس مستوى

لتصنيف ديون لبنان. أما "ستاندرد آند بورز" التي غردت خارج سرب خفض التصنيف، فاستطاعت 

بخطوتها منح لبنان فسحة أمل للخروج من عنق زجاجِة تعثر االقتصاد بسبب الخالفات السياسية 

على األشهر الستة المقبلة. فإما الخروج من األزمة، وإما الغوص في دوامة نهايتها المستمرة، والرهان 

 قد ال تختلف كثيراا عن سيناريو اليونان.

 CCCإلى  B-"فيتش" تخفض تصنيفها االئتماني للبنان من 

https://www.independentarabia.com/node/51031/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/51031/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/51031/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/51031/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/51031/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/51031/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/7036
https://twitter.com/jessytradmtv
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/7036
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وعرضت "فيتش" في تقرير مفصل أسباب خفض التصنيف االئتماني للبنان. ورأت أوالا أنه يعكس 

الضغوط على نموذج التمويل اللبناني والمخاطر المتزايدة لقدرة الحكومة على خدمة ديونها. تصاعد 

وبحسب "فيتش"، فإن الضغط على ودائع القطاع المصرفي واحتياطات المصرف المركزي بالعمالت 

اب ذاألجنبية وزيادة االعتماد على الهندسات المالية االستثنائية غير االعتيادية لمصرف لبنان الجت

السيولة، توضح زيادة الضغوط على التمويل. فالحكومة اللبنانية تعتمد إلى حد كبير على التمويل من 

المصرف المركزي لسداد الدين في األسواق المحلية والسندات الدولية. كما يحتاج لبنان إلى تدفقات 

 ري.كبيرة لرؤوس أموال لتمويل العجز الكبير في كل من الميزانية والحساب الجا

في المئة من الناتج  24وبحسب تقديرات "فيتش"، فإن إجمالي حاجات التمويل الخارجي ستشكل 

. كما لحظت أن مجموع الودائع في المصارف التجارية )باستثناء ودائع 2019المحلي اإلجمالي عام 

 وحتى نهاية يونيو )حزيران( الماضي. 2018القطاع العام(، انخفض منذ نهاية عام 

، فسببه 2019في المئة على أساس سنوي في يونيو  3.6فاع ودائع العمالت األجنبية بنسبة أما ارت

 71.5تحويل الودائع بالليرة اللبنانية إلى الدوالر من دون دخول تدفقات جديدة، لتبلغ نسبة "الدولرة" 

 في المئة العام الماضي. 68في المئة في يونيو، ارتفاعاا من 

ارق أسعار الفائدة بين الودائع بالليرة اللبنانية والودائع بالدوالر األميركي، وأشارت "فيتش" إلى أن ف

تراجع. كما عزت "فيتش" خفض تصنيفها للبنان إلى تراجع الثقة الناتج من عدم االستقرار السياسي 

المحلي وعدم فعالية الحكومة في بيروت، ما أدى إلى تدهور النمو االقتصادي، إضافة إلى المخاطر 

جيوسياسية، بما فيها السياسة األميركية ضد إيران )وحزب هللا( وضعف العالقات بين لبنان ودول ال

 الخليج. أما العناصر األساسية التي قد تدفع بالوكالة إلى رفع التصنيف في المرحلة المقبلة، فهي:

قدية فقات نتحسن تدفقات األموال من الخارج كودائع غير المقيمين إلى النظام المصرفي أو تد -

 أخرى من جهات داعمة.

 تحسن ديناميات الدين العام، سواء من خالل التشدد المالي أو تحقيق نمو اقتصادي أقوى. -

 "ستاندرد آند بورز" تمهل لبنان

وأبقت  B-/Bمن جهة أخرى، أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" على تصنيفها االئتماني للبنان عند 

لبية، موضحةا أن ثقة المستثمرين بلبنان تراجعت إلى حد كبير، ويظهر ذلك على نظرتها المستقبلية الس

فغير المقيمين  .2019أشهر من العام  6من خالل تراجع الودائع واحتياطات العمالت االجنبية في أول 

 والمستثمرين األجانب سيستمرون بتحفظهم، إالّ إذا استطاعت الحكومة اللبنانية تخطي تبايناتها السياسية

 وتطبيق اإلصالحات الهيكلية لخفض العجز الكبير وتحسين نشاط األعمال.
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وتوقعت "ستاندرد آند بورز" أن تواصل احتياطات النقد األجنبي لدى مصرف لبنان المركزي 

بالتراجع ولكنها ستبقى كافية لتمويل حاجات الحكومة لالقتراض والعجز الخارجي للبالد على مدار 

. ولحظ التقرير الخطوات التي بادرت الحكومة إلى اتخاذها كإقرار موازنة عام المقبلة 12األشهر الـ

، متضمنةا إجراءات تقشفية أكثر مما كان متوقعاا، ما يعكس تعاوناا سياسياا بين األفرقاء اللبنانيين. 2019

حات كما رحب التقرير بإقرار خطة إلصالح قطاع الكهرباء لخفض العجز. ويبقى المضي قدماا باإلصال

 الهيكلية الضرورية.

 مقاربة إيجابية لوزارة المالية

ما إن أصدرت "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" تصنيفهما، حتى بادرت وزارة المالية اللبنانية إلى 

الرد، فاعتبرت في عدم خفض تصنيف "ستاندرد آند بورز"، إشارات إيجابية إلى عمل الحكومة، 

 2020واستكمالها في موازنة عام  2019الية العامة في موازنة خصوصاا لجهة بدء اإلصالحات في الم

 وتحديداا في موضوع الجمارك والكهرباء، ما يخفض العجز تدريجاا.

أما بالنسبة إلى خفض وكالة "فيتش" تصنيف لبنان، فرأت وزارة المالية أنه يعود إلى التحديات 

وبطء تنفيذ خطة الكهرباء. واعتبرت الناجمة عن ازدياد الضغط الخارجي جراء انخفاض الودائع 

وزارة المالية أن التصنيفين يشكالن تذكيراا للبنان بأن عمل الحكومة ليس ترفاا بل ضرورة قصوى في 

وإحالتها إلى مجلس النواب واإلسراع في تنفيذ خطة  2020المرحلة المقبلة، ال سيما مناقشة موازنة 

 بي وإطالق العجلة االقتصادية.إصالح قطاع الكهرباء ومكافحة التهرب الضري

ا لخطورة  مّرر لبنان استحقاق التصنيف في ربع الساعة األخير. وفي ما يبدو أن هناك استيعاباا محليّا

 الوضع االقتصادي والمتطلبات الملّحة للعمل. يبقى الخوف في "بالد األرز" من التعطيل السياسي.

https://www.independentarabia.com/node/50821/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%

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

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4-

%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D8%AF-

%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%B3%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%84 
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https://www.independentarabia.com/node/50821/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%B3%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%84
https://www.independentarabia.com/node/50821/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%B3%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%84
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 االقتصاد السوري: -رابعاا 

 ..رية باتجاه مشهد عمراني وفق طراز جديدبدء التطبيق الفعلي النعطافة سو - 16

 :الخبير السوري 

بدأت سورية فعلياا رحلة التحّول النوعي نحو إحداث انعطافة على األرض في المشهد العمراني و 

 . تنظيم المدن، بما يتماهى مع الكثير من العالمات الفارقة لدى الكثير من الدول العربية

، وذلك بعد «ماروتا سيتي»ضمن مشروع  (Delta Tower) دلتافقد بدأت أعمال البناء في برج 

حصول مالكيه على أول ترخيص بناء من محافظة دمشق، مع إنهاء استكمال جميع اإلجراءات الالزمة، 

الذي يعّد من أوائل التصاميم الحاصلة على موافقة اللجنة الفنية المكلفة  (H47) وذلك ضمن المقسم

 .«ماروتا سيتي»ي دراسة التصاميم األولية ف

اآلليات باشرت عملها يوم األربعاء الماضي، وتمت إزالة   و أشارت صحيفة الوطن إلى أن هذا

 .الخارجية، وبدأ حفر المحاضر أمس الطبقة

تشكل دفعة كبيرة لالنطالق العملي « ماروتا سيتي»إن بداية إصدار رخص البناء لألبراج في 

ل البنى التحتية التي تم تنفيذها وفق المعايير العالمية، ما سيمكن للمشروع، وخاصة مع إتمام معظم أعما

 .أصحاب المقاسم الحاصلة على رخص البناء من المباشرة بأعمالهم

ويضم المشروع مساحات واسعة من الحدائق والجامعات والمدارس، إضافة إلى مول تجاري 

طابقاا، وسوف يكون  70حدها بارتفاع ضخم، وثالثة أبراج تعد من أكبر األبراج في الشرق األوسط، أ

 .هذا المشروع من المدن الذكية عالمياا 

 22و 11مبنى سكنياا يتراوح ارتفاعها بين  186وفي تفاصيل مشروع ماروتا، سوف يكون هناك 

، وسوف يصل عدد المنشآت التعليمية إلى  ًا ا مركز خدمات إدارية لالستخدام  12منشأة، و 17طابقا

مراكز حكومية كالوزارات  4محطات وقود، ومركزين صحيين، و 4بادة، ودور ع 5الحكومي، و

 .والمصارف، إضافة إلى عدد من الصاالت الرياضية

ألف متر مربع، على  750حوالي « ماروتا سيتي»وتبلغ مساحة الحزام األخضر والحدائق في 

 .جاري في سوريةألف متر مربع، ويعد أكبر مركز ت 120حين تبلغ مساحة المول التجاري حوالي 

http://syrianexpert.net/?p=40537 

 

 

http://syrianexpert.net/?p=40537
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 ..”وتتمدد” مناطق خارجة على القانون …هل نبدأ بمقاربة حل أكبر مشكلة تؤرق السوريين  - 17

 :الخبير السوري 

ئيات السكنيّة، بحيز من قراراته خّص مجلس الوزراء في جلسته اليوم مناطق المخافات والعشوا

وتوّجهاته لّخصها رئيس مجلس الوزراء بتوجيه نحو الربط العلمي السليم بين المستويين اإلقليمي 

والمحلي في إعداد الدراسات التنظيمية وطرق معالجة مناطق المخالفات وإنجاز العقود مع الشركة 

افق كافة معايير اختيار المناطق السكنية وبما يتو العامة للدراسات واختيار السكن البديل بصورة تراعي

 . مع عدد المستحقين لهذا السكن

والواقع إن المجلس يقارب اليوم واحدة من أخطر و أعقد المشكالت التي واجهت سورية منذ عقود، 

وتم ترحيلها ودحرجتها تدريجياا ككرة الثلج لتكبر وتكبر..ثم لتنفجر خالل فترة الحرب على البالد 

 .وانشغال الدولة بمواجهة اإلرهاب

لقد كان السكن العشوائي محط اهتمام العديد من الجهات العامة المعنية به لسنوات وسنوات، وكذلك 

عند الباحثين المهتمين، وأنجز في هذا اإلطار العديد من الدراسات، ولضعف مصادر البيانات التفصيلية 

لدراسات السابقة على توصيف هذه الظاهرة )عمرانياا، الخاصة بهذه المناطق سابقاا، تركزت معظم ا

 .اجتماعياا( بشكل عام، وإظهار أسبابها والنتائج السلبية لها

وتعتبر بعض الدراسات المنجزة ضمن وزارة اإلدارة المحلية، إضافة إلى دراسات المؤسسة العامة 

عديد من الدراسات والتقارير المعدة لإلسكان، من أهم الدراسات المنجزة من القطاع العام، إضافة إلى ال

من منظمات أو هيئات دولية، وكذلك دراسات فردية لباحثين سوريين تم تقديمها من خالل ندوات 

 .خاصة بالسكن العشوائي

لكن استمرار توسع مناطق السكن العشوائي دليل على استمرار أسباب نشوئها، كما أن االقتصار 

شددة دون النظر إلى األسباب غير مجٍد، إضافة إلى كونه يضع جميع على معالجة النتائج بإجراءات مت

قاطني هذه المناطق في خانة مخالفي القانون والمتجاوزين عليه، وبالتالي المساهمة في نشر ثقافة قبول 

مخالفة القانون وتجاوزه تحت ضغط ووطأة الحاجة، وقصور هذا القانون عن تلبيتها، حيث أوضحت 

( سنة تقريباا. وبناء عليه يمكن تقسيم األسر 55- 35هذه الظاهرة في سورية بحدود ) البيانات أن عمر

في مناطق السكن العشوائي إلى عدة أجيال: يمثل األول األسر الوافدة من مدن أو مناطق أخرى، ولم 

 تجد لها مستقراا إال في محيط المدن وأسست هذه المناطق العشوائية، والجيل الثاني يتضمن األسر

الجديدة الوافدة إلى هذه المناطق القائمة من مدن أخرى أو من مناطق نظامية في المدينة نفسها، وأسر 
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ولدت وتكونت داخل هذه المناطق، وهذه نقطة غاية في األهمية، حيث تعطي مؤشراا على بداية تحول 

 تنتمي إليها هذه المناطق من سكن طارئ ومؤقت )سكن حاجة( إلى أسر ال ترتبط بهذه المناطق وال

أساساا، وفدت وأقامت فيها وهي تمتلك خصائص المناطق والمجتمعات التي وفدت منها، إلى مناطق 

استقرار اجتماعي ألسر ولدت وتكونت فيها، وتنتمي إليها بجميع خصائصها، وبدأ الموروث الثقافي 

قضة، وغالباا ما يكون هذا واالجتماعي الخاص بكل منطقة من هذه المناطق بالتشكل من مكوناتها المتنا

الموروث الوليد صورة مشوهة عن الموروث الثقافي واالجتماعي للمجتمعات التي وفد منها قاطنو 

 .المناطق العشوائية

وعلى الرغم مما يوحي به توصيف األسر وخصائصها في مناطق السكن العشوائي، من حيث 

الزراعية، وعلى أمالك الدولة، وكذلك  ارتضاؤها التجاوز على القانون واالعتداء على األراضي

االستجرار الجائر والمجاني أحياناا لموارد المياه والطاقة، إضافة إلى بعض ظواهر تجارة السكن 

المخالف، وبعض ظواهر التردي األمني واألخالقي في هذه المناطق، على الرغم من كل ذلك ال يجوز 

بحت، يضعهم في موقف االتهام، بل على العكس  النظر إلى قاطني هذه المناطق من منظور قانوني

تماماا، يجب أن تتسم النظرة بالكثير من العمق لتقارب األسباب والمبررات االقتصادية واالجتماعية 

التي دفعت تلك األسر إلى هذا الخيار غير القانوني، في ظل غياب البدائل القانونية أمامهم، وبالتالي 

لواقع قبل غيرهم، وال يجوز أن يغيب عن الذهن أن الشرائح األعظم من كانوا وما زالوا ضحايا هذا ا

هذه األسر هي أسر مكافحة ارتضت في سبيل تأمين لقمة العيش وفرصة العمل والتعليم أن تهجر 

 .مناطقها األساسية لتستقر في هذه العشوائيات وفي ظروف قاسية ال ذنب لها فيها

http://syrianexpert.net/?p=40545 

 

” ماذا يخفي وزير اقتصادنا من مفاجآت سارة إلنجاح النسخة الثالثة من معرض توثيق  - 18

 ..”االنتصار السوري

 :الخبير السوري –ناظم عيد  

لترتيبات  ائيةيعكف فريق احترافي من وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية حالياا، على البلورة النه

 .إنتاج النسخة الجديدة من معرض دمشق الدولي

ويبدو واضحاا إصرار الفريق الذي يعمل بدأب الفت بقيادة الوزير محمد سامر الخليل، على تحقيق 

، فالدكتور الخليل صاحب ”معرض انتصار سورية” إضافة الفتة لمعرض هذا العام، لما يعتبرونه 

http://syrianexpert.net/?p=40545
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كابن المؤسسة األم للمعرض، في   وق، يراهن على خبرته المديدةطريقة التفكير من خارج الصند

اجتراح أفضل التوطئات إلنجاح هذه التظاهرة التي تعّدت بصداها حدود الجغرافيا السورية..وثمة 

تجارب سابقة أثبت فيها الرجل براعته في تجسيد و إيصال ما يريد ويراه بخبرته من أفكار مبتكرة، 

خبرة المتوجة بدماثة الطبع والروح المتصالحة القادرة على إدارة فريق العمل بهدوء وبال ضجيج ..ال

 .لتحقيق أفضل النتائج

في كل يوم يرشح عن مكتب الدكتور الخليل قرار تنظيمي تخصصي، نكتشف أنه الزم وضروري 

ره ابعد صدوره وليس قبله..ولنكتشف أيضاا أن علينا أن نتابع الجديد ونترقبه ال أن نطالب بإصد

وصدوره..ففي مقصورة قيادة هذه الوزارة، ثمة حامل حقيبة دسمة يبدي فصول رشاقة رهيبة في 

تطويعها و إدارتها، بما يضمن أفضل نتائج المناورة على الظرف والحيثيات االستثنائية التي تمر بها 

ا حاملي عّودنا عليهالبالد، حيث بات من الصعب توخي األداء الفاعل بالطريقة التقليدية الجامدة التي 

 .الحقائب المتواترين على مقصورة القيادة في هذه الوزارة

والواقع أن جرعات عالية من الثقة يتركها هذا الرجل االختصاصي المحسوب تصنيفاا على فئة 

التكنوقراط في المنظومة التنفيذية.. في نفوس المتلقين بعد كل حديث يدلي به هنا في الداخل أو لدى 

 .ه في المحافل الخارجية..وزير يمثل دولة ذات سيادة بكل معنى الكلمةمشاركات

ويتوقع المراقبون بالعموم من خالل خالصات االستنتاج التي يوحي بها حراك الدكتور سامر 

الخليل وفريقه، أن تكون الدورة الوشيكة للمعرض حدثاا يعزز أكثر فأكثر من توثيق حكاية االنتصار 

 .كل فصولها والتي كان أحدثها الحصار والحرب االقتصاديةالسوري على الحرب ب

وسنكون قريباا على موعد توثيقي لمالمح ومقدمات النجاح التي ستكون حليفة دورة المعرض ذات 

..بإدارة ابن مؤسسة نشأ وترعرع مهنياا في جنباتها ويصر أن يكون وفياا لها..يتقبل كافة  61الرقم 

 http://syrianexpert.net/?p=40511 .فضل دوماا األفكار نعم..لكنه يقدم األ

 

 دراسة الجدوى الفنية ... األهمية والقواعد 36حديث األربعاء االقتصادي رقم  - 19

مع توسع نشاطات االستثمار واحتدام المنافسة وضيق األسواق تتزايد أهمية دراسات الجدوى 

قتصادية لتقرير ريعية المشروع وعائديته المحتملة قبل البدء بإنشائه مما يعزز فرص النجاح اال

واالستمرار على المدى البعيد. وتلعب الدراسة الفنية دوراا مهما ينطلق من نتائج الدراسة التسويقية 

إلنتاجية وتقدير التستند إليها في ضمان تشغيل المشروع بطاقته الكاملة والتنسيق بين مختلف عملياته 

 .تكاليف هذه العمليات

http://syrianexpert.net/?p=40511
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وفي سورية نظراا ألهمية قيام مشاريع ناجحة وقادرة على المنافسة ومرتبطة بالتوجهات الحكومية 

في توطين المشاريع فإن االهتمام بالجانب الفني المتعلق بموقع المشروع وآالته وتجهيزاته وطرق 

ا يلعب دوراا حيوياا في تحقيق ريعية أكبر لهذه المشاريع اإلنتاج األفضل والتقانات المطلوب استخدامه

 .وبالتالي إلى نجاحها

ويقصد بالدراسة الفنية كل ما هو مرتبط بإنشاء المشروع وتشييد أقسامه وتركيب آالته أو تحديد 

ا هاحتياجاته من مستلزمات اإلنتاج وتقدير التكاليف االستثمارية وتكاليف التشغيل السنوية وتتبع أهميت

 :من خالل بعض الخواص التي تتمتع بها وهي

 .االرتباط الوثيق بين أي قرار فني أو تكنولوجي وبين كلفة المشروع وكلفة السلع والمنتجات .1

 .كثرة البدائل والتي تتعلق بالمستلزمات المادية واآلالت والمعدات والتكنولوجيا وموقع المشروع .2

من خالل النتائج المترتبة على فشل المشروعات حيث تتمثل  باإلضافة إلى ذلك فإن األهمية تبرز

 :أهم اآلثار الناجمة عن عدم إجراء الدراسة الفنية الالزمة أو جود أخطاء كبيرة فيها بما يلي

عدم تشغيل المشروع بالطاقة اإلنتاجية الكاملة أو حتى المتاحة منها مما يحرمه من موارد صافية  •

 .ما لو تم إجراء مثل تلك الدراساتكان باإلمكان تحقيقها في

عدم االنسجام والتناسق في العمل بين وحدات المشروع المختلفة مما يؤدي إلى حدوث توقفات  •

 .أو اختناقات أثناء التشغيل

 .صعوبة تحديد معدالت ومعايير اإلنتاج واالستهالك من مواد ووسائل العمل بصورة صحيحة •

مداد واالحتياجات المادية من حيث المواعيد الزمنية والشروط اختالل في وظائف التموين واإل •

 .المناسبة

 :وبشكل عام تسعى الدراسة الفنية إلى اإلجابة عن التساؤالت التالية

 ما هو حجم اإلنتاج المناسب والطاقة القصوى للمشروع؟ .1

والسوق الذي ما هي أفضل طريقة لإلنتاج ؟ وما هو التكنولوجي المالئم لطبيعة المشروع  .2

 يخدمه؟

 ما هي أنسب توليفة من عوامل اإلنتاج المستخدمة ومدى توافرها؟ .3

 ما هو أفضل موقع إلنشاء المشروع؟ .4

 :وعند البدء بالدراسة الفنية ينبغي على القائم بالدراسة توفير المعلومات الرئيسية التالية
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المنتج من الناحية التسويقية  معلومات عن السوق والطلب والمنتجات: من قبيل مواصفات .1

وأماكن تركز المستهلكين ومواقع األسواق المرتقبة ورقم المبيعات المقدرة ودرجة االختراق المتوقعة 

 .للسوق

 :معلومات عن طريق اإلنتاج البديلة والتكنولوجيا المالئمة مثل .2

 .البدائل المختلفة إلنتاج منتجات المشروع -

 .يات المالئمةطريق الحصول على التقن -

 .(طبيعة التقنية المطلوبة )كلفية العمالة أو كلفية رأس المال -

 .مصادر التوريد المناسبة وتكلفة الحصول على التكنولوجيا -

معلومات عن طريق اإلنتاج المختلفة من قبيل مدى توافر المواد األولية المستخدمة ومدى  .3

دة توفرها ومصادر الحصول عليها. ومدى توفر الحاجة إلى المواد نصف المصنعة والمصنعة وم

 .المرافق والخدمات الصناعية، باإلضافة إلى اآلالت والمعدات ومصادر الحصول عليها

معلومات أخرى من قبيل توفر رأس المال والعمالة الفنية والمواقع المتاحة وباإلضافة إلى أهمية  .4

د ضرورية في مراحل المفاضلة بين البدائل المتاحة عنتوفير هذه المعلومات للبدء بالدراسة الفنية فهي 

 .دراسة الجدوى الفنية وفي إعداد التقديرات الخاصة بتكلفة الحصول على هذه العناصر

من الضروري اإلشارة إلى أن درجة التعمق في الدراسة الفنية إنما تتحدد بمدى حجم المشروع 

 :ية، إال أنه وبشكل عام يمكن تلخيص الخطوات بالتاليودرجة التكنولوجيا المستخدمة وعدد البدائل الفن

 :تحديد حجم اإلنتاج وحجم المشروع -أ

بناءا على تقديرات الطلب التي سبق الحصول عليها من الدراسة التسويقية. ويعتبر تحديد الطاقة 

تراق درجة اخاإلنتاجية المالئمة من األمور الدقيقة في دراسة الجدوى فبينما نجد أن التنبؤ بالطلب و

السوق يمثالن الخطوة األولى في تحديد حجم اإلنتاج نجد ان تقييم البدائل المختلفة لإلنتاج والطاقة 

المتوقعة يرتبطان ارتباطاا وثيقاا بالمدفوعات االستثمارية والمستويات المختلفة المتوقعة من المبيعات 

 .والربحية

لى للتشغيل بأقل من الطاقة اإلنتاجية للمشروع ولهذا يجب أن تبدأ المشروعات في السنوات األو

 .حتى تستطيع أن تتماشى مع النمو المتدرج من الطلب على منتجاتها

 :وعند تحديد الطاقة اإلنتاجية للمشروع من الضروري التركيز على االعتبارات التالية

 .الطاقة االستيعابية للسوق .1



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

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

40 

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

م إنتاج مناسب يتحقق عنده الوفورات اإلنتاجية اقتصاديات الحجم، حيث يعتبر الوصول إلى حج .2

 .والتكلفة األقل من العوامل األساسية في تحديد حجم اإلنتاج

المتطلبات الخاصة بالتكنولوجيا المستخدمة والتغيرات المتوقعة فيها. فكلما زادت احتماالت  .3

 .اجية محددةالتغيير التكنولوجي في صناعة معينة كلما كان من األفضل إقامة طاقة إنت

 .توافر المواد األولية والمدخالت المختلفة .4

توافر الموارد المالية واإلدارية لتلبية الطلب المتوقع في السوق بكفاءة أكبر بحيث تعطي ميزة  .5

 .تنافسية في الجودة واألسعار

متوقعة خالل لإمكانيات السوق: فالطاقة اإلنتاجية ال ينبغي أن يتم تخطيطها بناء على المبيعات ا .6

السنوات األولى للتشغيل فقط وإنما يجب األخذ في االعتبار امكانية جذب مستهلكين آخرين وإمكانية 

 :التصدير إلى الخارج، ويمكن االستئناس بالمعادلة التالية

 .()اإلنتاج المناح حالياا + إنتاج المشروعات تحت التنفيذ -حجم اإلنتاج = حجم الطلب •

يضاا انه إذا كانت الطاقة اإلنتاجية العادية الممكنة للمشروع أقل من الحجم ويمكن اإلشارة أ

االقتصادي األدنى ينبغي أن توضح الدراسة ما يستتبع ذلك من حيث تكاليف اإلنتاج وأسعار المنتجات 

وجوانب معينة من السياسة العامة مثل درجة الحماية المطلوبة لبناء المشروع كما أنه يتعين أن تكون 

الطاقة اإلنتاجية على صلة بوفورات الحجم حيث أن تكاليف اإلنتاج تنخفض مع ارتفاع مستويات 

 .اإلنتاج وزيادة حجمه

 :هناك العديد من العوامل الواجب أخذها بعين االعتبار عند اتخاذ قرار االختيار التكنولوجي منها

 .مدى توافر المواد األولية المستخدمة .1

 .طلوبةطبيعة التقنية الم .2

 .المزيج السلعي والجودة المتوقعة .3

نوع الصناعة واالستخدام الناجح للتكنولوجيا فهناك العديد من الصناعات التي تكون فيها البدائل  .4

التكنولوجية معروفة ومحددة وتتعرض للقليل من التغيرات التكنولوجية، وبالتالي فإن قرار االختيار 

ي الصناعات اإللكترونية مثالا التي تتوافر فيها أساليب تكنولوجية يكون سهالا فيما يختلف الوضع ف

 .متعددة

 .توافر الخبرات والمهارات المطلوبة إلدارة التكنولوجيا .5

 :توافر االحتياجات من الطاقة والمرافق األساسية بالقدر المطلوب -ب
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مية ا، حيث تزداد التوجهات العالويمكن اإلشارة هنا إلى أهمية اآلثار البيئية عند اختيار التكنولوجي

نحو التخفيف من استخدام التكنولوجيا الخطرة وفرض تدابير محددة للتحقق منها باإلضافة إلى استخدام 

بدائل تقنية مختلفة، مثل استعمال مواد أولية قليلة المخالفة ، أو إعادة استخدام المواد األولية في عمليات 

 .إنتاجية ثانوية

اختيار التكنولوجيا جدلية االختيار بين أسلوب تكثيف رأس المال وبين أسلوب  كما تطرح مشكلة

تكثيف العمل حسب توافر كل منهما في الدولة ورغم وجود العديد من اآلراء حول مدى مالئمة هذه 

األساليب بالنسبة للدول النامية التي غالباا ما تواجه زيادة في عدد السكان مع ندرة في رأس المال إال 

أنه يمكن اإلشارة إلى بعض اآلراء الحديثة التي تؤكد على أهمية إدخال األساليب كثيفة رأس المال 

حتى في الدول التي تعاني من البطالة. باعتبارها ستؤدي إلى زيادة إنتاجية العمل مما يخلق فائضاا يمكن 

 .استخدامه في مشروعات إنمائية جديدة

 :التكنولوجيا الحديثة فهناك مجموعة من الطرق أهمهاأما فيما يتعلق بوسائل الحصول على 

 .الحصول على ترخيص باستخدام التكنولوجيا .1

 .شراء التكنولوجيا .2

 .اشتراك الموردين مع المشروع في ملكية التكنولوجيا .3

كما انه من الضروري عندما تكون التكنولوجيا المنشودة محمية ببراءة اختراع أو بعالمات تجارية 

لة الحصول على الحقوق الصناعية من أصحابها وينبغي أن تبرز الدراسة الشروط واألحكام مسج

 .التعاقدية الخاصة باقتناء التكنولوجيا ونقلها

 :تحديد المواد األولية ومدخالت اإلنتاج -ج

بالنسبة للمواد األولية ومدخالت اإلنتاج المختلفة: من الضروري التفرقة بين المواد األولية  .1

والنصف مصنعة وبين المواد التي ال تدخل مباشرة في إنتاج السلعة، ولكنها الزمة للتصنيع )مثل 

الوقود والشحوم والزيوت ...( ومن الضروري تحديد هذه المواد وطريقة الحصول عليها ومدى 

 .استمرارها في مد المشروع باحتياجاته وإمكانية إحالل مواد أخرى بديلة في حال تعرضها للنقص

بالنسبة الختيار العدد واآلالت: فإنه يرتبط باختيار األسلوب التكنولوجي المالئم من خالل تتبع  .2

التسلسل الخاص بعمليات اإلنتاج والتي تظهره خريطة العمليات مع األخذ باالعتبار اقتصاديات التشغيل 

لرياضية المستخدمة، ومن واآلالت المقترحة والطاقة اإلنتاجية المتوقعة، وهناك العديد من الطرق ا

 .ابسطها تلك التي تعتمد على تحديد حجم اإلنتاج والوقت النمطي إلنتاج المنتج
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تحديد قطع الغيار التي تحتاجها، ومصادر الحصول عليها، والكميات الواجب االحتفاظ بها  .3

 .كمخزون

لمختلفة البدائل ا تكلفة الحصول على اآلالت: حيث تتطلب الدراسة إعداد تقديرات خاصة بتكلفة

 .من اآلالت المطلوبة واستخدامها في إجراء المقارنة بين هذه البدائل

بالنسبة للمنافع والخدمات الصناعية الالزمة لإلنتاج، وهي تشكل نقطة أساسية في إعداد الدراسة 

سبيل المثال  ىالفنية حيث يؤدي إهمالها إلى التقدير الخاطئ للتكاليف االستثمارية وتكاليف التشغيل، فعل

يجب أن تتضمن الدراسة الفنية تحليالا لوضع الطاقة المتاحة داخل البلد متضمناا المصادر ومدى توافرها 

وأسعارها ومقارنتها باحتياجات المشروع، ومن خالل المقارنة يتم تحديد ما إذا كان المشروع سيعتمد 

 .هعلى المصادر الخارجية كلياا أو سيقوم بإنشاء وحدة خاصة ب

بالنسبة للعمالة المطلوبة: يعتمد تحديدها على نوعية اآلالت ودرجة األتمتة، والبد من تحديد 

مستويات المهارة المطلوبة، كما يجب الربط بين االستخدام األمثل لكل من اآللة والعامل، حيث يمكن 

نع لداخلي للمصاالستعانة بدراسات الوقت والحركة وطرق توازن اآلالت وخطوط اإلنتاج والتخطيط ا

 .إليجاد هذا التوازن بين اآلالت والعمال

 :إعداد التصميم الداخلي للمصنع -د

ويقصد بالتصميم أو الترتيب الداخلي تحديد النطاق الكلي للمشروع ونظام العمل داخل األقسام 

لعديد ا واختيار مراكز اإلنتاج ومواقع محطات التشغيل وأماكن التخزين وغيرها من الترتيبات، وهناك

 .من الخرائط والرسومات األساسية عند إعداد الترتيب الداخلي للمصنع

 :تحديد الموقع المناسب -هـ

يعتبر اختيار الموقع المناسب للمشروع من أهم مقومات نجاحه، ورغم وجود العديد من النظريات 

 :المجال منها واألسس في توطين المشروعات إال أن هناك مجموعة من العوامل التي تدخل في هذا

 .تكاليف نقل المواد الخام الالزمة للمشروع .1

 .تكاليف نقل السلع التامة الصنع إلى األسواق الرئيسية الستهالكها .2

 .أجور العمال وما فيها من تفاوت بين جهة وأخرى .3

 .مدى القرب من سوق االستهالك .4

 .تكاليف نقل الطاقة .5

 .توفر المياه وسهولة الصرف .6

 :إعداد تقديرات التكلفة للعناصر المكونة للجوانب الفنية للمشروع -و
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وهي المرحلة األخيرة في الدراسة الفنية وهي تعتبر من المداخالت األساسية في دراسة الجدوى 

 :المالية. وتقدير التكاليف يجب أن يسير في اتجاه اإلجابة على السؤالين التاليين

إقامة وتنفيذ المشروع حتى يبدأ باإلنتاج والتشغيل ويجيب على هذا  ما هي التكلفة التي تتطلبها .1

 .السؤال تقدير اإلنفاق االستثماري

ما هي تكلفة إنتاج ذلك الحجم المتوقع تصرفيه كمبيعات؟ وهذا ما يجيب عليه تقدير اإلنفاق  .2

 .التشغيلي للمشروع

داد الزمنية التي تحقق خاللها استر ويتم التفريق بين هذه النوعين من التكاليف من خالل الفترة

األموال المنفقة والعائد المتوقع منها فاالستيراد الذي يأمله المشروع من اإلنفاق التشغيلي ينبغي أن 

يتحقق خالل فترة زمنية ال تتجاوز العام أما االسترداد الذي يتوقعه من اإلنفاق االستثماري فيأتي خالل 

 .10/7/2019دمشق في  ر خربوطليكتبه: د. عام .فترة زمنية أطول

 

 بنك سورية الدولي اإلسالمي يفتتح فرعا جديدا في حلب - 20

 10-01-2019 سانا-حلب

افتتح بنك سورية الدولي اإلسالمي اليوم فرعا جديدا له في مدينة حلب في الوقت الذي تشهد فيه 

ن التجارية واالقتصادية بعد تحريرها مالمدينة تعافياا اقتصادياا ونشاطاا ملحوظاا في مجال إعادة الحركة 

 .اإلرهاب

واعتبر الدكتور حازم قرفول حاكم مصرف سورية المركزي أن افتتاح فرع البنك بحلب يشكل 

دافعا قويا لتفعيل نشاط الشركات االقتصادية العاملة من خالل قدرة القطاع المصرفي على تمويل ما 

 .ضلتحتاجه هذه الشركات لتطوير عملها نحو األف

وأشار قرفول إلى أن القطاع المصرفي صمد في سورية طيلة األزمة وهذا دليل على قوة االقتصاد 

 .الوطني الفتا في الوقت ذاته إلى النمو الواضح الذي حققته المصارف اإلسالمية

وفي تصريح لـ سانا أكد الدكتور عزيز صقر رئيس مجلس إدارة البنك أن افتتاح فرع جديدة في 

ب سيكون له دور كبير في دفع عجلة التطور االقتصادي في المدينة التي بدأت تشهد حراكا مدينة حل

 .اقتصاديا خالل فترة قصيرة بعد تحريرها من اإلرهاب عبر تمويل نشاط الشركات االقتصادية

وأوضح محمد أوبري نائب رئيس مجلس إدارة بنك سورية الدولي اإلسالمي أن هذه الخطوة تشكل 

ى حرص البنك على أن يكون مشاركا حقيقيا في عملية التنمية االقتصادية وإعادة اإلعمار من تأكيدا عل

 .خالل تقديم خدماته المصرفية إلى قطاع األعمال أفرادا وشركات
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ويقدم بنك سورية اإلسالمي الدولي خدماته في محافظة حلب من خالل أربعة فروع تلبية للمتطلبات 

 .ي المدينة التي بدأت مسيرة العودة إلى ألقها على المستويات كافةالمتزايدة لبيئة األعمال ف
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -خامساا 

 ..”خيوط الالذقية” دياب مدير عاماا لـ  - 1

 :الخبير السوري  

أصدر المهندس عماد خميس قراراا يقضي بتكليف الدكتور المهندس ياسر محمود دياب مديراا عاماا 

 .للشركة العامة للخيوط القطنية في الالذقية

 .ر أن دياب كان معاوناا لمدير عام الشركةيذك

http://syrianexpert.net/?p=40905 

 

 عشر جامعات خّرجت أكثر مليارديرات العالم.. ما ترتيبها؟ - 2

 2019 اغسطس / آب 12 االثنين،

شهادة من جامعة مرموقة تعود على  ال شك بأن --(CNN) دبي، اإلمارات العربية المتحدة

خريجيها بالكثير من الفائدة في عدة مجاالت، سواء كان ذلك بسبب الحصول على تعليم متقدم ينعكس 

بخبرة إضافية وأكثر تميزاا عن غيرها من الشهادات، أو لما يساهم ذلك في مساعدة الخريجين على 

 .تأمين وظائف برواتب جيدة في حياتهم المهنية

  العالم؟ لو كانت هذه الجامعة المرموقة تخّرج أيضاا أكبر أعداد مليارديرات في فكيف

المختصة في دراسة بيانات ومعلومات أصحاب الثروات  Wealth-X وقد نشرت شركة األبحاث

الصافية حول العالم، قائمة جديدة تظهر ترتيب جامعات العالم التي التحق بها وتخّرج منها مليارديرات 

وأصحاب الثروات الصافية، لتترأس جامعات العالم المرموقة، والتي تتمتع بسمعة تعليم جيدة العالم 

 .وشهرة عالمية واسعة قائمة الجامعات التي خّرجت أكثر مليارديرات العالم

 :التي خّرجت أكبر أعداد أثرياء العالم 10وفيما يلي، ترتيب الجامعات الـ

 خّريجاا مليارديراا  13,650   مريكيةجامعة هارفارد، الواليات المتحدة األ .1

 خّريجاا مليارديراا  5,580        جامعة ستانفورد، الواليات المتحدة األمريكية .2

 خّريجاا مليارديراا  5,575         جامعة بنسيلفانيا، الواليات المتحدة األمريكية  .3

 ليارديراا خّريجاا م 3,925         جامعة كولومبيا، الواليات المتحدة األمريكية .4

 خّريجاا مليارديراا  3,380         جامعة نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية  .5

 خّريجاا مليارديراا  2,785        معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الواليات المتحدة األمريكية .6

http://syrianexpert.net/?p=40905
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 اا خّريجاا ملياردير 2,760                            جامعة كامبريدج، المملكة المتحدة  .7

 خّريجاا مليارديراا  2,735        جامعة نورث وسترن، الواليات المتحدة األمريكية  .8

 خّريجاا مليارديراا  2,645   جامعة كاليفورنيا الجنوبية، الواليات المتحدة األمريكية .9

 خّريجين مليارديرات 2,405              جامعة شيكاغو، الواليات المتحدة األمريكية  .10

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/08/12/top-10-universities-uhnw-alumni 

 

 ما هي المدينة األكثر أمانا على األرض؟ - 3

 كوكب األرض من الفضاء 

دة االستخبارات االقتصادية، الخميس، قائمة أكثر مدن العالم أمنا في أبوظبيحددت وح -وكاالت 

مؤشر يصنف قدرة المدن على التعامل مع كل شيء بدءا من الكوارث المناخية وحتى الهجمات 

 .اإللكترونية

التي حلت في المركز الثاني بعد العاصمة اليابانية،  سنغافورة في المركز األول قبل طوكيو وحلت

اليابانية أيضا، لتكون المراكز الثالثة األولى في مؤشر  أوساكا في المركز الثالث مدينةفيما جاءت 

 .2017و 2015المدن اآلمنة هي نفسها في عامي 

مدينة استهدف هذا العام التركيز على مفهوم "مرونة  60حثون إن المؤشر الذي يضم وقال با

 .المدن" وهو قدرة المدن على امتصاص الصدمات والتعافي منها

 .أنواع من األمن: الرقمي والبنية التحتية والصحة واألمن الشخصي 4 وتناول تقييم المؤشر

األسترالية في  دنيسي والمحيط الهادي على المراكز العشرة األولى: إذ حلت آسيا وهيمنت منطقة

 .المركز الخامس وسول الكورية الجنوبية ثامنة وملبورن األسترالية عاشرة

واثنتين من أميركا الشمالية، إذ حلت العاصمة أوروبا وشملت المراكز العشرة األولى مدينتين من

الدنماركية المركز الثامن مع سول. وجاءت  كوبنهاغنفي المركز الرابع بينما تقاسمت أمستردام الهولندية

وقال الباحثون إن أكثر المدن أمنا سجلت  .تورنتو الكندية سادسة، والعاصمة األميركية واشنطن سابعة

مرتفعة من حيث إمكانية الحصول على رعاية صحية عالية الجودة وتوفير فرق متخصصة مستويات 

 في األمن اإللكتروني والدوريات الشرطية لحماية المجتمع والتخطيط الجيد لمواجهة الكوارث

https://www.skynewsarabia.com/varieties/1279475-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%94%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%B6%D8%9F?utm_campaign=NewsLetter&utm_medium=email&utm_sourc

e=Mailchimp 

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/08/12/top-10-universities-uhnw-alumni
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88&contentId=1279475
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88&contentId=1279475
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9&contentId=1279475
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9&contentId=1279475
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%A7&contentId=1279475
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%A7&contentId=1279475
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7&contentId=1279475
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7&contentId=1279475
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D9%8A&contentId=1279475
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7&contentId=1279475
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7&contentId=1279475
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85&contentId=1279475
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85&contentId=1279475
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%BA%D9%86&contentId=1279475
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%BA%D9%86&contentId=1279475
https://www.skynewsarabia.com/varieties/1279475-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%94%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%B6%D8%9F?utm_campaign=NewsLetter&utm_medium=email&utm_source=Mailchimp
https://www.skynewsarabia.com/varieties/1279475-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%94%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%B6%D8%9F?utm_campaign=NewsLetter&utm_medium=email&utm_source=Mailchimp
https://www.skynewsarabia.com/varieties/1279475-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%94%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%B6%D8%9F?utm_campaign=NewsLetter&utm_medium=email&utm_source=Mailchimp
https://www.skynewsarabia.com/varieties/1279475-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%94%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%B6%D8%9F?utm_campaign=NewsLetter&utm_medium=email&utm_source=Mailchimp
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 تقرير دولي يرسم "سيناريو أسود" لألرض - 4

 l29  2019أغسطس -  

 .حرارة كوكب األرض تزداد سخونة كل سنة

أبوظبيرسمت مسودة تقرير سيصدر الحقا عن األمم المتحدة سيناريوهات  -سكاي نيوز عربية 

"سوداوية" بشأن استمرار ارتفاع درجة حرارة الكوكب خالل السنوات المقبلة، ال سيما خالل العقود 

 .2100إلى  2050الممتدة من 

د يتسبب ق االحتباس الحراري قالت مسودة تقرير لألمم المتحدة إن ارتفاع مستوى البحار بسببو

مليون شخص، وذلك في إطار سيناريو متفائل يحصر االرتفاع بدرجتين مئويتين مقارنة  280بنزوح 

 .بما قبل الثورة الصناعية

ومع ازدياد وتيرة األعاصير، قد تسجل في الكثير من المدن الكبرى فيضانات سنوية اعتبارا من 

 .ناخيالتغير الم مية الدولية المعنية بشؤون، وفق ما جاء في الوثيقة الصادرة عن الهيئة الحكو2050

، مع 2100ي الدائمة التجمد بحلول العام بالمئة من األراض 99إلى  30وتوقعت األخيرة ذوبان 

ثاني أكسيد  استمرار وتيرة االحتباس الحراري الراهنة، مما يؤدي إلى تحرير كميات كبيرة من

 .والميثان في الجو الكربون

وتقدر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة لألمم المتحدة، أن النشاط البشري 

غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون إلى المحيطات بحلول نهاية القرن الحادي  500و 300سيضيف 

 .شرينوالع

https://www.skynewsarabia.com/technology/1279346-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-

%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-

%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%94%D8%B3%D9%88%D8%AF-

%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%B6 

 

 د تغريدة من ترامب".. اليورو يتراجع ألدنى مستوى في عامينبع" - 5

 هبوط اليورو نتيجة التوتر السياسي 

دوالر إلى أدنى مستوى  1.10أبوظبيتراجع اليورو أثناء التعامالت، الجمعة، عن مستوى  -وكاالت 

 .نالد ترامب، فيما أرجعه محللون في جانب منه إلى تغريدة للرئيس األميركي دو2017له منذ مايو 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A&contentId=1279346
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A&contentId=1279346
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A&contentId=1279346
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86&contentId=1279346
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86&contentId=1279346
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86&contentId=1279346
https://www.skynewsarabia.com/technology/1279346-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%94%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%B6
https://www.skynewsarabia.com/technology/1279346-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%94%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%B6
https://www.skynewsarabia.com/technology/1279346-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%94%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%B6
https://www.skynewsarabia.com/technology/1279346-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%94%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%B6
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بالمئة عن مستواه في  0.82دوالر، منخفضا  1.0964وجرى تداول اليورو في أحدث معاملة عند 

 .بداية جلسة التداول

ومن ناحية أخرى ارتفع مؤشر الدوالر، الذي يقيس قيمة العملةالخضراء أمام سلة من ست عمالت 

 . 99.002بالمئة إلى  0.50رئيسية، 

نالد دو تعددة لهذا الهبوط، بما في ذلك تغريدة من الرئيس األميركيوقدم متعاملون تفسيرات م

ة أمام الدوالر ملقيا باللوم في ذلك على السياسة النقدية قال فيها إن اليورو يهبط بخطى سريعترامب

 .لمجلس االحتياطي االتحادي

تويتر، حيث كتب في يونيو الماضي في تغريداته على  اليورو ودائما ما يستهدف ترامب عملة

""اليورو وعمالت أخرى يجري خفض قيمتها مقابل الدوالر، مما يجعل الواليات المتحدة في وضع 

 ."غير موات بشكل كبير

ومن المنتظر أن يصدر االقتصاد األوروبي في وقت الحق بيانات هامة عن 

 .أغسطس  خالل شهر أوروبا الرئيسية في التضخم معدالت

https://www.skynewsarabia.com/business/1279594-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-

%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-

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

%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-

%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86 

 

 انتهى التقرير

The report ended 

Raport się zakończył 

*** 

 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8&contentId=1279594
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8&contentId=1279594
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88&contentId=1279594
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85&contentId=1279594
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7&contentId=1279594
https://www.skynewsarabia.com/business/1279594-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.skynewsarabia.com/business/1279594-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.skynewsarabia.com/business/1279594-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.skynewsarabia.com/business/1279594-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.skynewsarabia.com/business/1279594-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86

