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 أرسل لسيادتكم:  تحية طيبة، 

 ، 19/ 253تقرير االقتصادي األسبوعي رقم م ع ك ال

 2019 ،  أيلول 29األحد 

 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على 

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

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

 لتحقيق الموثوقية .

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

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

 مع أطيب تمنياتي 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                      

  مالحظة:

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

 لماذا تعمدت الصين تخفيض قيمة عملتها؟ - 1

 2019أغسطس/ آب  

انخفضت قيمة عملة الصين إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات، مما دفع الواليات 

 ."ةالمتحدة إلى تصنيف بكين بأنها "تتالعب بالعمل

وجاءت الخطوة األمريكية يوم االثنين، بعد أن هبطت العملة الصينية دون مستوى سبعة يوانات 

 .2008لكل دوالر أمريكي للمرة األولى منذ عام 

 .وكانت بكين تحرص في السابق على الحيلولة دون انخفاض قيمة عملتها عن المستوى الرمزي

وتيرة الحرب التجارية، وتهديدات الواليات  وعزا مراقبون تغيير الصين سياستها إلى تصاعد

 .المتحدة التي تتعلق برفع التعريفة الجمركية مرة أخرى على الواردات الصينية

وقال بنك الصين الشعبي، يوم االثنين، إن اليوان تراجع مدفوعا بـ "تدابير حمائية تجارية أحادية 

 ."الجانب وفْرض زيادات في التعريفات الجمركية على الصين

ويأتي ذلك بعد أيام من إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب عن اعتزامه فرض تعريفات بنسبة 

مليار دوالر أمريكي من البضائع الصينية، مما سيلقي بتبعاته على  300في المئة على ما قيمته  10

 .كافة الصادرات الصينية إلى الواليات المتحدة

 كيف تقي م الصين عملتها؟

 .داول اليوان بحري ة؛ فالحكومة الصينية تقي د حركته ضد الدوالر األمريكي في األسواقال يجري ت

وبخالف البنوك المركزية األخرى، ال يُعد  بنك الصين الشعبي مستقال؛ ويشهد تدخالت عند حدوث 

 .تغيرات كبرى في قيمة الفائدة

يني في شركة كابيتال بريشتارد، وهو من كبار خبراء االقتصاد الص-وقال جوليان إيفانز

إيكونميكس، إن بنك الصين الشعبي إْذ يقرن خفض قيمة اليوان بآخر التهديدات الخاصة بالتعريفات، 

ن سعر الصرف بشكل فعال، حتى وإن لم يستبق بخفض قيمة العملة عبر تدخل مباشر  ."فإنه يُحص 

 ما تداعيات خفض قيمة اليوان؟
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تنافسية الصادرات الصينية، بما يخفض قيمة شرائها يعمل انخفاض قيمة اليوان على زيادة 

 .بالعمالت األجنبية

ومن المنظور األمريكي، تُرى هذه الخطوة على أنها محاولة لتعويض أثر رفع التعريفات على 

 .الصادرات الصينية إلى أمريكا

ن زيد مممن بات في متناولهم شراء الم -وبينما يبدو األمر في صالح المستهلكين حول العالم 

 .فإنه يحمل في طياته مخاطر أخرى -المنتجات الصينية بسعر رخيص 

 

في المقابل، يؤدي انخفاض قيمة اليوان إلى رفع سعر الصادرات إلى الصين، مما يهدد بزيادة 

معدالت التضخم وإجهاد اقتصادها المتباطئ أصال، فضال عن دفع المستثمرين في العملة إلى البحث 

 .ستثمارعن وجهة أخرى لال

 هل أقدموا على ذلك من قبل؟

، خفض البنك المركزي الصيني قيمة عملته إلى أدنى مستوياتها في ثالث 2015نعم. في عام 

 .سنوات مقابل الدوالر األمريكي. وقال البنك إن الخطوة ُصممت لتعزيز إصالحات في السوق

مقابل الدوالر الواحد( كانت إبان  المرة األخيرة التي تداول فيها اليوان عند هذا المستوى )سبعة

 .األزمة االقتصادية العالمية

بريشتارد، من كابيتال إيكونميكس، إن الصين طالما قالت إن هذا المستوى هو حد  أدنى -وقال إيفانز

 ."تعسفي، "وقد تدخلْت في السابق لمنع العملة دون التراجع عن هذا الحد

 يغضب الواليات المتحدة في ذلك؟ ماذا
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زيادة قدرة البضائع الصينية على التنافس تضرب في القلب من الحرب التجارية التي يشنها  إن

 .ترامب ضد بكين

 .وطالما اتهم الرئيس األمريكي الصين بخفض قيمة عملتها لدعم صادراتها، وهو ما تنكره بكين

ت في استمروعلى الرغم من ربط الخفض األخير في قيمة اليوان بالحرب التجارية، فإن الصين 

 ."نفي الدخول في "تنافس على خفض قيمة العملة

وقال محافظ البنك الصيني الشعبي، يي غانغ، يوم االثنين، إن "الصين لن تدخل في تنافس على 

 ."خفض قيمة العملة، ولن تستهدف سعر الصرف ألغراض تنافسية

 من الصين أو أي دولة-ة يرى البعض في التالعب بالعمل ما وجه اإلثارة في التالعب بالعمالت؟

 .انتهاكا لقواعد التجارة العالمية عبر منح امتيازات تنافسية غير عادلة -أخرى

م مصطَنع أو خْفض سعر الصرف. وقد يسهم ذلك في  وتتمكن الدولة من فِعل ذلك عبر عمل تضخ 

 .زيادة تنافسية الصادرات لتفادي التضخم أو تقليص تدفقات رؤوس األموال

س هوارد، في دراسة نشرتها مجلة كلية الحقوق في جامعة إيموري األمريكية إن ويقول لورن

 ."للتالعب بالعملة "تبعات خطيرة على السوق العالمية

ويضيف هوارود: "يمكن اعتبار التالعب بالعملة مسؤوال عن ضياع ماليين الوظائف في الواليات 

 ."الوظائف في أوروباالمتحدة وعن ضياع عدد أصغر، ولكنه ال يزال كبيرا من 

 .يتوقع محللون أن يشهد اليوان مزيدا من التراجع ما مستقبل اليوان؟

وقال إدوارد مويا، وهو خبير استراتيجي في تحليل األسواق، إنه ينبغي توقع استمرار تدني قيمة 

 ."اليوان، ونتوقع "خمسة في المئة أخرى بنهاية العام الجاري

مقابل الدوالر  7.30كس أن ينهي اليوان تعامالت السنة الجارية عن وتتوقع شركة كابيتال إيكونمي

 http://www.bbc.com/arabic/business-49250834  .6.90األمريكي، مقارنة بتوقعات سابقة عند 

 

 لناس العاديينكيف تؤثر حرب أمريكا التجارية مع الصين على ا - 2

 2019أغسطس/ آب  5 فرجينيا هاريسونبي بي سي

 MINKEEBLUEImage captionمصدر الصورة

 .تقول شيريل موسي إن التعرفات المفروضة على الحقائب التي تستوردها من الصين قد تضاعفت

 الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين

http://www.bbc.com/arabic/business-49250834
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ى، ثم حصل هذا". هذا ما قالته شيريل موسي، وهي كنت أبني شركتي وأراها تنمو سنة إثر أخر"

واحدة من كثيرين تأثروا بالحرب التجارية المستعرة بين الواليات المتحدة والصين والتعرفات 

 .الجمركية المرتفعة التي فرضها الجانبان على بضائع الجانب اآلخر

مريكية، ة فيالدلفيا األشيريل هي مؤسسة شركة لصنع الحقائب تدعى "مينكيبلو" ومقرها في مدين

 .ولكنها تصنع الحقائب التي تبيعها في الصين ومن ثم تستوردها إلى الواليات المتحدة

من صانعي األحذية إلى شركات الكيمياويات إلى  -وشركة شيريل نموذجا لعدد هائل من الشركات 

 .لعالمبر اقتصادين في االتي تواجه مصاعب حقيقية جراء هذه الحرب الدائرة بين أك -شركات التقنية 

فشيريل على سبيل المثال تقول إن التعرفات المفروضة على حقائبها زادت إلى أكثر من الضعف 

 .في األشهر القليلة الماضية

وكان مفاوضون تجاريون أمريكيون وصينيون قد عقدوا سلسلة من االجتماعات في شنغهاي هذا 

و الماضي. ولكن هذه االجتماعات كانت قصيرة ولم يتمخض األسبوع، وذلك للمرة األولى منذ أيار / ماي

 .عنها أي حلول للخالفات بين الجانبين

ويفرض كل جانب على الجانب المقابل تعرفات مرتفعة على سلع مختلفة تقدر قيمتها بمليارات 

 .الدوالرات، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه السلع للشركات والمستهلكين

في  17,6ة الواردات التي كانت تدفعها كانت مرتفعة أصال إذ كانت تبلغ تقول شيريل إن ضريب

 .في المئة 42,6المئة قبل اندالع الحرب التجارية. أما اآلن فتبلغ 

 GETTY IMAGESImage captionمصدر الصورة

كان مفاوضون تجاريون أمريكيون وصينيون قد عقدوا سلسلة من االجتماعات في شنغهاي هذا 

 األسبوع

البد لها أن تدفع هذه الضرائب عند الحدود من أجل إدخال الحقائب إلى الواليات المتحدة. وتقول و

شيريل إنها اضطرت "إلى الجري ذات اليمين وذات اليسار من أجل اقتراض األموال االضافية" لدفع 

 نوتضيف "كان وضعي المالي صعبا أساسا لكون شركتي صغيرة الحجم، وكا .الضرائب المرتفعة

علي  أن أتوصل إلى طريقة أحصل من خاللها على المال الكافي لديمومة الشركة. كلنا ندفع ثمن هذه 

 ."الحرب، وليس الصين فقط



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

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

7 

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

عمدت شيريل إلى رفع أسعار بعض من الحقائب التي تستوردها، وهي حقائب مصممة لحمل 

واجهة الخسائر التي تتسبب في المئة من أجل م 25الكثير من الحوائج كاألحذية والحواسيب، بنسبة 

 .فيها التعرفات المرتفعة

ولكن رفع أسعار الحقائب يعني أن زبائنها الذين يتبضعون من خالل االنترنت ويقيمون في بلدان 

 .شتى منها بريطانيا ودبي وكندا وأستراليا بدأوا يشعرون هم أيضا بتأثيرات هذه المواجهة التجارية

 نقل مواقع االنتاج

 .الشركات االنتقال من الصين إلى دول أخرى من أجل تجنب التعرفات المرتفعةتختار بعض 

في المئة من  40فقد بي ن استطالع أجرته مؤخرا غرفة التجارة األمريكية في الصين وشنغهاي أن 

ين إلى من الص -أو كانوا نقلوها فعال  -الذين استطلعت آراؤهم يفكرون في نقل مواقع انتاج بضائعهم 

 .رى في جنوب شرق آسيادول أخ

وتعد شركة "اليتغير" التي تنتج هي األخرى حقائب وحوائج السفر واحدة من الشركات التي 

 .قررت ترك الصين

رة تنتج في الصين  .كانت كل منتجاتها المصنوعة من القناني البالستيكية المدو 

كانون األول / ديسمبر  في المئة في 10ولكن، وبعد أن زيدت التعرفات على هذه المنتجات بنسبة 

الماضي، ساور مديرتها ماغي رايبل شعور بأن الوضع الجديد سيستمر لفترة طويلة. ولذلك قررت 

بسرعة أن تنقل بعض االنتاج من الصين إلى كمبوديا. وزيدت التعرفات الحقا مرة أخرى لتبلغ اآلن 

 .في المئة 25

ف في كمبوديا. أما النص -ليات صغيرة الحجم ومعظمها كما -أما اآلن، فتصن ع نحو نصف منتجاتها 

ورغم تصرفها السريع في نقل االنتاج الى خارج الصين، واجهت  .اآلخر فما زال ينتج في الصين

 .في المئة نتيجة التعرفات المرتفعة 15الشركة ثغرة في االنتاج، اضافة لذلك انخفضت أرباحها بنسبة 

واضطرت إلى التخلي عن خطة لدمج شركتها  ."لتأقلموتقول رايبل "واجهنا صعوبات كبيرة في ا

 .مع شركة أخرى ألن األخيرة لم تتمكن من استيعاب التكاليف المرتفعة أو تحميلها للمستهلكين

وتقول "خسر شريكي المؤمل شركته وأضعت انا فرصة مضاعفة حجم شركتي. كان أمرا مروعا 

لم معها شيئا فشيئا، ولكنها معركة مكلفة من نواحي وتمضي للقول "اخوض هذه المعركة...واتأق ."لكلينا

 ."فرص العمل الضائعة وفرص تطوير الشركة وتضعف األرباح

وبينما ال تعارض رابيل الهدف األساسي المتمثل في إجبار الصين على تغيير ممارساتها التجارية، 

 .تقول إنها غير راضية عن االستراتيجية المتبعة في سبيل تحقيق ذلك
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 ."ل "أشعر بأن السياسة المتبعة حاليا تؤذي األمريكيين أكثر توفيرها عالجا للمشكلةوتقو

 إيقاف التوظيف

وبدأت حتى بعض الشركات التي ليس لها نشاط انتاجي في الصين بالشعور بوطأة التعرفات، على 

 .سبيل المثال الشركات المصنعة للمواد شبه الموصلة في سنغافورة
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زا لهذه الصناعة، إذ تنتج الرقائق األلكترونية الصغيرة المستخدمة في العديد فسنغافورة تعد مرك

من األجهزة األلكترونية التي تنتج الصين الكثير منها. ولذا فهذا القطاع بدأ يعاني من تأثيرات التعرفات 

 ياألمريكية، حسبما يقول أنغ وي سينغ، المدير التنفيذي التحاد مصنعي المواد شبه الموصلة ف

 .سنغافورة

ويقول "من المسل م به أن التوتر التجاري بدأ يلقي بضالله على قطاع األعمال هنا وفي المنطقة 

 ."عموما. سيتأثر كل العالم بهذا

وما يزيد الطين بلة قيام الواليات المتحدة باضافة عمالق االلكترونيات الصيني هواوي إلى القائمة 

 .السوداء وحظر التعامل معها

قطاع صناعة المواد شبه الموصلة تباطؤا ملحوظا، ويقول أنغ إن الحرب التجارية جعلت  ويواجه

 .بيئة األعمال أكثر صعوبة

ويقول إن اجتماعات عقدها مؤخرا مع مصنعي الرقائق في سنغافورة كشفت عن أن حركة 

 .التوظيف في هذا القطاع قد تأثرت هي األخرى

وبدأوا يوظفون بانتقائية عالية جدا، وهذا مؤشر إلى أن كل المصنعين أوقفوا التوظيف العام، "

 http://www.bbc.com/arabic/business-49195006  ."السوق يتباطأ فعال

 

 الجنيه االسترليني: لماذا تنخفض قيمته وهل يمكن أن يتعافى؟ - 3

 2019أغسطس/ آب  2

انخفضت قيمة الجنيه االسترليني إلى أقل معدل تبلغه خالل عامين مقابل الدوالر، ومقابل اليورو 

 .أيضا

ويؤثر هذا االنخفاض في الجميع، بدءا من أولئك الذين يزمعون السفر لقضاء إجازاتهم، ومن 

 .يمألون خزانات سياراتهم بالوقود، وانتهاء بأصحاب األعمال والمستثمرين

 ط قيمة الجنيه، ومن هو الذي يحدد تلك القيمة؟فلماذا تهب

 كيف تحدد قيمة العملة؟

عندما يتحدث الناس عن انخفاض أو ارتفاع قيمة الجنيه، فإن هذا يعني إمكانية شراء عمالت أجنبية 

 .أكثر أو أقل بالجنيه، ألن سعر صرف العملة قد اختلف

 .االعتبار حجم االقتصاد األمريكي الضخم وغالبا ما يقارن الجنيه بالدوالر، خاصة إذا أخذنا في

 .ويقارن الجنيه أيضا باليورو، نظرا للعالقات التجارية الوثيقة لبريطانيا مع االتحاد األوروبي

http://www.bbc.com/arabic/business-49195006
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 انخفاض قيمة الجنيه يؤثر في الجميع

وتستخدم معظم البلدان اليوم ما تسميه بالسعر العائم لصرف العملة، الذي تعتمد فيه قيمة العملة 

 .عدد الناس الذين يقبلون على شراء عملة بعينها في وقت بعينه على

وأسعار صرف العملة غير ثابتة، بل متغيرة باطراد، ألنها تعكس الطلب الدائم التغير على عملة 

 .كل بلد في العالم

 ما الذي حدث للجنيه؟

أوائل هذا مقابل الدوالر،  1.2101شهرا، وهي  30بلغت قيمة الجنيه أدنى مستوى لها خالل 

 .األسبوع

 .يورو 1.0881كما هبطت قيمة الجنيه أيضا مقابل العملة األوروبية، فوصلت 

قبل تصويت بريطانيا على الخروج  1.50وكان سعر صرف الجنيه مقابل الدوالر أقل قليال من 

 .2016من االتحاد األوروبي في يونيو/ حزيران 

إصرار الحكومة البريطانية على إبداء استعدادها  واستمر انخفاض الجنيه االسترليني، مع استمرار

 .لترك االتحاد بدون اتفاق

 GETTY IMAGESImage captionمصدر الصورة

 يتوقع محللون تدني قيمة الجنيه إلى قيمة اليورو

وإذا تركت بريطانيا االتحاد بدون اتفاق، فإن هذا يعني أنه لن يكون هناك اتفاق على عملية الخروج، 

 ."ف مجازا بترتيبات "الطالقالتي تعر

ووصفت الحكومة البريطانية الجديدة، تحت قيادة بوريس جونسون، الخروج بدون اتفاق بأنه 

 .""احتمال واقعي جدا

 ما الذي يؤثر في سعر صرف العملة؟

 .يحدد العرض والطلب على االسترليني قيمة سعر صرف الجنيه

 .ه يرتفع هو اآلخرفإذا زاد الطلب على االسترليني، فإن سعر صرف

 :ويتأثر هذا بعدة عوامل، من بينها

فاالقتصاد القوي ألي بلد يجعل عملته قوية، ألن الدول األخرى ستسعى إلى االستثمار  :االقتصاد

 فيه. وسوف يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على عملة ذلك البلد، ويؤدي هذا بدوره إلى ارتفاع قيمتها
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لبريطانية سعر الفائدة، يجعل هذا االدخار واالستثمار أكثر جاذبية، عندما تزيد البنوك ا :االدخار

 ألن عائد ما تدخره سيكون أكثر. ويزيد هذا من اإلقبال على الجنيه االسترليني

إذا كانت السلع والبضائع البريطانية رخيصة أكثر من سلع البلدان األخرى، فسيجعلها  :األسعار

ألجانب، الذين سيسعون إلى شرائها. ويؤدي هذا إلى ارتفاع سعر ذلك أكثر جاذبية ألصحاب األعمال ا

 .صرف العملة

يتأثر سعر صرف العملة بشدة بمضاربي العملة، وهم من يشترون ويبيعون  :المضاربات

 االسترليني اعتمادا على تكهنات بشأن أحداث في المستقبل

 هر أبريل/نيسانتريليون دوالر استبدلت يوميا في ش 3البنك البريطاني يقول إن 

ويرجع عدم ثبات سعر الصرف إلى سلوك المضاربين، ومدى ثقتهم في االحتماالت االقتصادية 

 .للبالد في المستقبل

 الناس؟ في كيف يؤثر سعر الصرف

فالمستثمرون في أنحاء العالم يتاجرون بمبالغ كبيرة من العملة  .يتوقف ذلك على طبيعة عملك

الصرف الذي يغيرون به العمالت، سعر الصرف الذي يتعامل به الناس  ويحدد سعر .األجنبية كل يوم

 .في البنوك، ومكاتب البريد، ومكاتب الصرافة

 .وأي انخفاض في قيمة الجنيه يؤثر أيضا في ميزانيات أي منزل

 .فإذا كانت قيمة الجنيه أقل، فإن أسعار السلع المستوردة من الخارج سترتفع

 رف إال وقت السفر إلى الخارجال يفكر الناس فس سعر الص

فالنفط مثال يقدر بالدوالر، وإذا انخفضت قيمة الجنيه، فسوف يعني هذا أن ملء خزان سيارتك 

ولكن معظم الناس ال يفكرون في سعر الصرف، إال إذا كانوا  .بالوقود سيصبح أغلى من ذي قبل

 .نبيةيعتزمون السفر لقضاء عطلة في الخارج وبحاجة إلى شراء عمالت أج

 متى يمكن أن يتعافى الجنيه االسترليني؟

 .قال بعض المحللين إن الجنيه قد يعاني المزيد من انخفاض قيمته

 .وهناك مؤشرات إلى أن الجنيه قد يصل في سعر صرفه إلى ما يعادل قيمة اليورو

مقابل  1.1650قد تصل قيمة الجنيه إلى "وتقول فيونا سينكوتا، محللة األسواق في مؤشر السيتي، 

 ."الدوالر، مع زيادة احتماالت خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي بدون اتفاق

ولكنها تضيف أنه في حالة التوصل إلى اتفاق مع االتحاد، وتصديق البرلمان عليه، فإن هذا سيؤدي 

 http://www.bbc.com/arabic/business-49207230 .إلى تعافي الجنيه بسرعة

http://www.bbc.com/arabic/business-49207230
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 تجديد منزل يجعل زوجين من كبار المستثمرين في المجال - 4

 2019يونيو/ حزيران  12 سارة فينليبي بي سي 

 GETTY IMAGESImage captionمصدر الصورة

 "ألون كوهين وأدي تاتاركو مؤسسا موقع "هاوز

س" التي تقدمها بي بي سي الضوء على سيرة رجل في كل أسبوع، تسلط سلسلة حلقات "ذا بو

أعمال مختلف في شتى أرجاء العالم. وتتحدث حلقة هذا األسبوع عن أدي تاتاركو، المديرة التنفيذية 

 .والمشاركة في تأسيس موقع "هاوز" األمريكي المتخصص في أعمال تجديد المنازل

، لم يجدا 2009ية كاليفورنيا في عام عندما قررت أدي تاتاركو وزوجها تجديد منزلهما في وال

 .األمر بالسهولة التي كانا يتوقعانها

وتقول تاتاركو "كنا متحمسين بالفعل لتزيين المنزل وتجديده، وكانت لدينا الكثير من األفكار للقيام 

بتلك المهمة، لكن عملية التنفيذ كانت بالغة الصعوبة. وكانت عملية البحث عن مهندسين معماريين 

 ."صممين لديهم نفس الرؤية التي لدينا مضيعة للوقتوم

لجأ الزوجان إلى اإلنترنت طلبا للمساعدة، لكنهما وجدا شحا في المواقع اإللكترونية التي تقدم 

 ."المساعدة وتوحي باألفكار، فتولدت لديهما فكرة تأسيس موقع "هاوز

األفكار واالقتراحات، مقاالت وصوراا ويقدم الموقع، القائم على ما يقدمه المتابعون من إسهامات ب

يرسلها مهندسون معماريون ومتخصصون في التصميم الداخلي، إضافة إلى نصائح تتعلق بشراء 

 .منتجات معينة

مليون مستخدم. وتشير أنباء إلى أن قيمته وصلت  40ويبلغ عدد مستخدمي موقع "هاوز" اليوم 

أهداف الزوجين عندما أطلقاه قبل عشر سنوات كانت إلى أربعة مليارات دوالر، وذلك بالرغم من أن 

 .متواضعة

ويستطيع مستخدمو الموقع االستفادة من األفكار المبتكرة، فضال عن شراء منتجات والتعاقد مع 

 .خبراء

عاما: "أردناه في الواقع أن يكون موقعا صغيرا، حيث لم  46وتقول تاتاركو، البالغة من العمر 

 ."مجتمع الصغير. لم نفكر على اإلطالق في التوسع خارج كاليفورنيانرغب في فقدان شعور ال

يستطيع مستخدمو الموقع االستفادة من األفكار المبتكرة، فضال عن شراء منتجات والتعاقد مع 

 خبراء
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عاما، في البداية إدارة الموقع كمشروع  48تولت تاتاركو وزوجها ألون كوهين، البالغ من العمر 

إلى عملهما األساسي بنظام الدوام الكامل، إذ كانت هي تعمل في شركة استثمارية، جانبي باإلضافة 

 .بينما كان يعمل هو بمجال الهندسة في شركة "إي باي" للتجارة عبر اإلنترنت

مستخدما فقط مع إطالق الموقع، جميعهم أولياء أمور تالميذ في مدارس أبنائهما،  20كان هناك 

مين والمهندسين المعماريين من منطقة خليج سان فرانسيسكو، والذين إلى جانب مجموعة من المصم

 .كانوا يعرضون خدماتهم

وحقق الموقع نموا سريعا في عدد المستخدمين، السيما عندما بدأ المتخصصون توصية الزبائن 

 ."بمتابعة موقع "هاوز

ية تدشين عن إمكان وتقول تاتاركو "تلقينا بعد نحو ستة أشهر طلبات من نيويورك وشيكاغو تسأل

 ."أقسام خاصة بهم على الموقع

 ."ألفا 350وتضيف "وفجأة بلغ عدد مستخدمي هذا الموقع المجتمعي الصغير 

تأمين أول مشروع استثماري لهما باقتراض مليوني دوالر من  2010واستطاع الزوجان في عام 

 فتيهما للتفرغ للعمل فيأورين زييف، وهو ممول ينشط في وادي السيليكون. وترك االثنان وظي

 .المشروع، واستخدما المال المقترض في تعيين أول فريق عمل لديهما

 .وتقول تاتاركو إن العثور على طاقم من الموظفين المناسبين كان من بين التحديات الكبرى

وتضيف "أجرينا مقابالت شخصية لفترة طويلة مع كل متقدم للعمل، وكان نصف وقتنا مكرسا 

هم. كنا على دراية بأن التعاقد مع موظفين مناسبين يحملون نفس رؤيتنا يعد مسألة بالغة للبحث عن

 ."األهمية ومفتاحا لعمل الموقع

 HOUZZImage captionمصدر الصورة

 كانت تاتاركو تعمل لحساب شركة استثمارية

يم ويتقاضى "هاوز"، المتاح بالمجان ألصحاب المنازل والمتخصصين في العمارة والتصم

في المئة عن بيع منتجات من خالل قسم التسوق الخاص به، كما يعرض  15الداخلي، عمولة نسبتها 

على منصته إعالنات ويبيع منازل وعقارات متميزة لحساب متخصصين في مجال التصميم والتجديد 

 .العقاري
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وقع "هاوز" أن مويعتقد تشارلز بيتيس، رئيس شركة الهندسة المعمارية البريطانية "جيباد لندن"، 

يعد مشروعا ناجحا ألنه يتيح فرصة أمام المستخدمين لالستفادة من "أفكار مبتكرة متخصصة" لتجديد 

 .المنازل

ويضيف "في الماضي كانت المصادر الرئيسية لألفكار بالنسبة للراغبين في تجديد منازلهم تركز 

ار رين. أما اليوم، فتوجد الكثير من األفكعلى مجالت التصاميم الداخلية وبرامج التلفزيون ومنازل اآلخ

 ."المتاحة على اإلنترنت

ويستطرد "بيد أن هذه الصور والتصاميم الملهمة بأفكار قد تكون كثيرة جدا لدرجة تثير الحيرة، 

 ."لكن منصات مثل )هاوز( تقدم عرضا منسقا لبعض أفضل مشروعات تجديد المنازل

 "توسع ونجاح"

توسيع نطاق مشروعهما في الخارج بعد أن أدركا أن ثلث  2013عام  قرر كوهين وتاتاركو في

مستخدمي "هاوز" تقريبا هم من خارج الواليات المتحدة، فدشن الزوجان موقعا في البداية في أوروبا، 

 .ثم في آسيا، ليصبح اليوم نصف عدد المستخدمين من خارج الواليات المتحدة

 .ى العالم، في أماكن مثل لندن وبرلين وسيدنيكما افتتح "هاوز" ستة مكاتب على مستو

مليون دوالر من مستثمرين حتى اآلن، لكن يقال إن  600وساعد هذا النمو في جمع ما يزيد على 

 .الشركة لم تحقق أرباحا بعد

في المئة من  10وكانت الشركة قد أعلنت في يناير/ كانون الثاني الماضي أنها بصدد تقليص نحو 

موظفين من بريطانيا وألمانيا، فضال عن  110، وهو ما يعني إنهاء عقود 2000عددهم  موظفيها البالغ

 .موظفا في الواليات المتحدة 70

 HOUZZImage captionمصدر الصورة

 يتبادل المستخدمون صوراا لمشاريع التصميم الداخلي في بيوتهم

كوك جدا على نحو أثار الشفي الوقت نفسه، أشارت تقارير إلى أن الشركة توسعت بسرعة كبيرة 

 .بشأن ما إذا كانت تمتلك استراتيجية عمل سليمة

وقال متحدث باسم الشركة لمدونة "تيك كرانش" اإللكترونية "أعدنا هيكلة وتنظيم القوة العاملة 

لدينا على مستوى العالم بغية مضاعفة العمل في المناطق ذات التأثير األكبر في عمل )هاوز(. توجد 

 ."عوبة في إعادة الهيكلة أثناء مراحل النمو، مع األخذ في االعتبار بتأثير ذلك على حياة الناسدائماا ص
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وتقول الشركة، على الرغم من االنتكاسة، إن نشاطها التجاري ال يزال قويا. وهناك شائعات تتحدث 

 .عن اعتزامها تسجيل أسهمها في سوق لألسهم

أداة متطورة تتيح رؤية واقعية من خالل تطبيقها  وتواصل الشركة تحديث خدماتها، حيث طرحت

 .اإللكتروني الخاص لما سيبدو عليه األثاث والتصاميم المختلفة داخل منزلك

كما تمثل قناة "هاوز" التلفزيونية التي تعرض مقاطع فيديو لتجديد منازل المشاهير على اإلنترنت، 

، أحد المستثمرين في هاوز، والذي ظهر طفرة كبيرة. وهي فكرة كان طرحها الممثل أشتون كوتشر

 .في الحلقة األولى من هذه الفيديوهات

 الممثل أشتون كوتشر استثمر في هاوزGETTY IMAGESImage captionمصدر الصورة

وتقول تاتاركو "لم يكن أشتون متحمساا لالستثمار في عالمتنا التجارية فحسب، بل للمشاركة في 

رنامجا تجريبيا وكانت النتيجة طيبة للغاية، فقررنا إطالق برنامج شارك عملنا قدر المستطاع. قدمنا ب

 ."فيه مشاهير مثل غوردون رامزي وأوليفيا مان

مليون متخصص في مجال التصميم الداخلي وتجديد المنازل بتقديم خدماتهم  2.1ويقوم نحو 

 .صغيرة أيضا على النمووتسويقها على منصة "هاوز". وتقول تاتاركو إن الموقع يساعد الشركات ال

وتضيف "يتيح موقع هاوز للشركات الصغيرة منصة لعرض خدماتها، ليس على الصعيد المحلي 

 http://www.bbc.com/arabic/vert-cap-48612063 ."فحسب، بل على مستوى العالم

 

 نا المالية، وكيف نتغلب عليها؟ما هي أسباب خالفات - 5

 2019يوليو/ تموز  GETTY IMAGES  12مصدر الصورة

 هل دخلت في جدال مع شريك حياتك أو صديق أو قريب من قبل بسبب المال؟

عادة ما نتجنب الحديث عن المال، إذ نعتبره أمرا غريبا أو غير محبب. وقد يعتبره البعض سلوكا 

 .ألمر، وقد ينتهي النقاش بطريقة سيئةفظا. لكن أحيانا يصعب تجنب ا

المال غالبا ما يكون مصدرا للخالف في أي عالقة. وفي المملكة المتحدة، يأتي المال ضمن أكثر 

أسباب إفساد العالقات، بحسب أبحاث أجرتها منظمات خيرية مستقلة، وبحث سابق للمكتب الوطني 

 .لإلحصائيات

 .المال خالفات بين األصدقاء وأفراد العائلة أيضا واألمر ال يقتصر على األزواج، إذ يسبب

 .والحل لجميع هذه الخالفات هو التواصل الجيد، والحديث بصدق وصراحة

http://www.bbc.com/arabic/vert-cap-48612063
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 لكن ما هي أهم أسباب الخالف؟

 هل تميل لإلدخار أم البذخ؟

 GETTY IMAGESمصدر الصورة

 .هعادة ما يكون سبب خالف الناس حول المال هو اختالف أساليب تعاملهم مع

هذه األساليب والتوجهات تتشكل في السنوات األولى من حياة اإلنسان. وهي نابعة من البيئة المنزلية 

 .والتجارب التي يمر بها

لكن هذا ال يعني بالضرورة أن يصبح المرء نسخة من والديه. فمثال، إذا كان الوالدان حريصين 

 .األموال التي يكسبونها في اإلنفاق، قد يميل األبناء لإلسراف والبذخ في إنفاق

كما تحمل األموال قيمة تتعدى وظيفتها في الشراء. فالبعض قد يعتبرها وسيلة للشعور باألمان، أو 

 .الحرية، أو الحب. في حين قد يراها البعض وسيلة لتحقيق مكانة أو سلطة

الرتباط ا وبذلك تكون عالقتنا بالمال معقدة بعض الشيء، وقد تتسبب في خالفات ومشاحنات عند

 .بشخص يتعامل مع المال بأسلوب مختلف

وقد تكون حريصا على المال وتخشى الوقوع في مخاطر، وتكره أسلوب شريكك في اإلنفاق على 

المالبس والسهر، في حين يرى هذا الشريك أنه يتعين عليك وضع حد لهذا االرتباط الشديد بالمال 

 .وعيش حياة أكثر بذخا من وقت آلخر

ون عالقتنا بالمال شديدة التجذر بهذا الشكل، قد يصعب علينا استيعاب أسلوب الطرف وعندما تك

 .اآلخر

 في الغنى والفقر

 GETTY IMAGESمصدر الصورة

في بداية عالقة جديدة، تكون خطوة التحول من "أموالي" و"أموالك" إلى "أموالنا" خادعة بعض 

 .الشيء

 .زامات المادية سببا للكثير من الشد والجذبوقد يكون االتفاق على طريقة لتوزيع االلت

 وتقاسم األعباء المادية بالتساوي قد ال يكون أكثر الطرق عدالة. فما هي القسمة التي تصلح لكما؟

 .قد تضطر لمعاودة النقاش حال تبدل الظروف، مثل والدة طفل أو فقد أحدكما لوظيفته

 ءا من القسمة المتفق عليها؟وإذا ورث أحدكما مبلغا ماليا كبيرا، هل سيكون جز
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وإذا كنت تجني ماال أقل من الطرف اآلخر، قد يسبب ذلك خلال في التوازن في عالقتكما. وقد 

 .تشعر بالضيق بسبب عجزك عن فعل ما تريد، واعتمادك على شخص آخر

 فقدان الثقة

 GETTY IMAGESمصدر الصورة

ر أشبه بعالقة بينها وبين بطاقة االئتمان. قال أحد مستمعي راديو بي بي سي عن زوجته "كان األم

 ."كانت تعيش هذه الحياة السخيفة خارج إطار زواجنا

وشعر المستمع بالخيانة عندما بلغ دين بطاقة ائتمان زوجته آالف الجنيهات االسترلينية دون أن 

 .تخبره باألمر

 .ي اهتمامه بكوعادة ما يرتفع مستوى الثقة في بداية العالقات، حيث تثق في شريكك وف

 .لكن االختالف في أساليب التعامل مع المال قد يتسبب في هزة قوية لهذه الثقة

لذا نشدد مرة أخرى على ضرورة المصارحة بالعادات الشرائية، واالستعداد لحديث منفتح عن 

 .المال، وطريقة إنفاقه، وما يعنيه لكل طرف

 ال تدين وال تدان

 GETTY IMAGESمصدر الصورة

 تفعل إذا لجأ إليك أحدهم القتراض بعض المال؟ ماذا

 .قد يكون هذا الشخص صديقا في ضائقة، أو قريبا بحاجة إلصالح شيء في منزله أو شراء سيارة

 قد تقرضه المال بصدر رحب... لكن ماذا لو اعتبر هذا المال "هدية" ولم يرده؟

 .ليس كذلكقد يشعر بأنه يحتاج المال أكثر منك، لكن األمر في الحقيقة 

إذا أقرضت أحدهم مبلغا من المال، كن واضحا في إرساء القواعد واالتفاق على األمر. هذا 

وكما يحدث في الكثير من المواقف، فإن التواصل الجيد  .األسلوب يجنبك احتماالت سوء الفهم الحقا

 .هو الحل. ويجب الحديث بصراحة عن المال
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 الخبير المالي جين ثيوريرست نصائح لتجنب الخالف بشأن المال من 

تجنبا استفزاز بعضكما البعض، أو إثارة الخالفات باستخدام طريقة المسائلة واالستجواب.  التوقيت المناسب

 .التوقيت المناسب أمر شديد األهمية

 .دافع عن نفسك، لكن ال تلق باللوم أو توجه اتهام للطرف اآلخر ال تقلل من شريكك

الحديث عن الميزانية 

 بشكل دوري

البد من التنسيق بينكما. لذا يجب تثبيت موعد أسبوعي أو شهري لمناقشة الميزانية، وإذا كنتما 

 .تريدان االستمرار على نفس النهج أو إعادة النظر فيه

 .يجب أن تكون صادقا كي يفهمك شريكك ويتفهم موقفك كن صريحا

 .الجهد لتتفهم ما يقوله شريككاستمع جيدا، وابذل القليل من  االستماع للطرف اآلخر

يجب خلق مناخ من الثقة والتعاون واالحترام، ليتحدث كل منكما دون الخوف من األحكام  احترم شريكك

 .التي قد يطلقها الطرف اآلخر

 :نصائح لتوفير المزيد من المال

 GETTY IMAGESمصدر الصورة

الذي تحتاجه. وتذكر أن المعطف  ال تنخدع بالعروض والتخفيضات: اشتر ما تحتاج في الوقت

دوالرا وعليه تخفيض بنصف السعر ال يعني بالضرورة أنك وفرت مئة دوالر،  50الذي يبلغ ثمنه 

 .50وإنما أنك أنفقت 

 .تجنب المغريات: الغ الرسائل التي تصل إليك من المتاجر عن العروض والتخفيضات

 .طتابع ميزانية الطعام والشراب: اشتر ما تستهلكه فق

ادفع نقدا قدر اإلمكان: فتبادل النقود أمر مؤلم أكثر من استخدام البطاقات، ويُشعرك أنها أكثر من 

 .مجرد أرقام على الشاشة

 .اشتر متعلقات مستعملة: فهي أرخص في السعر وأفضل للبيئة

 .امةدبِع ما ال تحتاجه: فالمالبس القديمة قد تكون "تراثية"، وإعادة استخدامها ينطوي على است

 .حاول تجنب منتجات العالمات التجارية باهظة التكلفة

 .4هذه القطعة مأخوذة عن برنامج "عيادة المال" على إذاعة بي بي سي راديو 

http://www.bbc.com/arabic/business-48963125 

 

 

 

http://www.bbc.com/arabic/business-48963125
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 مي باللغة اإلنكليزية والبولونية: االقتصاد العال -ثانياا 

6 - G7 będzie współpracować z Rosją? Trump chce zaprosić Putina 

W Biarritz rozpoczął sie szczyt G7 

AFP    ula  25.08.2019 

Rozpoczął się szczyt G7. Światowi przywódcy rozpoczęli go od uroczystej kolacji oraz 

spotkań dwustronnych. Przed spotkaniem z przywódcami G7 Donald Trump powiedział, 

że jest możliwe, iż zaprosi Rosję na przyszłoroczne spotkanie tej grupy. W 2020 r. 

gospodarzem szczytu będą Stany Zjednoczone. 

President Trump met G7 leaders for dinner at the Biarritz Lighthouse in France.  

 Jednak większość przywódców G7 jest zdecydowanie przeciwna powrotowi do 

formatu G8 czy zaproszeniu Władimira Putina na kolejny szczyt. Przewodniczący Rady 

Europejskiej Donald Tusk powiedział, że będzie starał się przekonać liderów, iż na 

następny szczyt warto zaprosić Ukrainę, jako gościa, a nie Rosję. Tusk podkreślił, że 

powody, dla których Rosję usunięto z grupy najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw 

świata w 2014 roku "wciąż są aktualne". 

It’s time to take action!   

Przywódcy G7 są natomiast zgodni w kwestii rozmów z Iranem. Prezydent Francji 

Emmanuel Macron powiedział, że przywódcy państw grupy porozumieli się, co do 

wspólnego działania i rozmów z Iranem. Ich celem jest powstrzymanie Teheranu przed 

eskalowaniem konfliktu i rozpoczęcie nowych negocjacji z tym krajem. 

W niedziele doszło też do spotkania prezydenta USA i Borisa Johnsona. Donald Trump 

powiedział po jego zakończeniu, że USA będą w stanie szybko zawrzeć umowę handlową 

z Wielką Brytanią i że będzie to bardzo szerokie porozumienie. Prezydent USA pochwalił 

premiera W.Brytanii, jako właściwą osobę do "przeprowadzenia brexitu". 

'We will have very a big trade deal with UK' says President Trump. 

Trump also said Boris Johnson is the "right man for the job" to deliver Brexit. 

Follow news from the #G7 live here: http://po.st/ICfEy7  

W sobotę doszło do rozmów w węższym gronie. Donald Tusk, Emanuel Macron, 

Giuseppe Conte, Angela Merkel i Boris Johnson rozmawiali o brexicie. Premier Wielkiej 

Brytanii stwierdził, że jeśli szef Rady Europejskiej nie zgodzi się na zmianę warunków 

porozumienia, będzie określany, jako Mister No Deal. 

https://www.rp.pl/autor/906/urszula-lesman
https://twitter.com/hashtag/G7?src=hash
https://t.co/5ln7ImjkSX
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Politycy rozmawiali także o umowie handlowej Mercosur. Nie wiadomo, czy zostanie 

ona w ogóle podpisana. Francja postulowała odrzucenie dokumentu w związku z pożarami 

w Amazonii, aby w ten sposób zmusić prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro do podjęcia 

działań na rzec ochrony lasów tropikalnych. Boris Johnson zarzucił Macronowi jednak 

próbę wywarcia na Brazylii nacisku i wynegocjowanie korzystniejszej umowy dla Francji. 

Z Emmanuelem Macronem spotkał się także Donald Trump, który kilka godzin przed 

szczytem zagroził podniesieniem ceł na francuskie wina. Pytany przez dziennikarzy o tę 

kwestię Trump bagatelizował swoją wypowiedz i podkreślał, że kocha francuskie wina, a 

z Emmanuelem Macronem wiele wspólnego i od dawna są przyjaciółmi. 

France and President @EmmanuelMacron have done a really great job thus far with a 

very important G-7. Lunch with Emmanuel was the best meeting we have yet had. 

Likewise, evening meeting with World Leaders went very well. Progress being made! 

Prezydent Francji odbył także rozmowy z Angelą Merkel i premierem Japonii. Shinzo 

Abe spotkał się ponadto z Justinem Trudeau, aby omówić kwestie napięć z Koreą 

Południową. Z premierem Kanady o wolnym handlu oraz o Amazonii rozmawiał także 

Boris Johnson. 

Szczyt we francuskim kurorcie Biarritz nad Zatoką Biskajską trwa od soboty. Udział 

w nim biorą przywódcy USA, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Japonii, Włoch, Kanady 

oraz Unii Europejskiej. Politycy rozmawiają o wyzwaniach w dziedzinie gospodarki, 

polityki zagranicznej i ochrony środowiska, a przewodnim tematem szczytu jest 

zwalczanie nierówności ekonomicznych i społecznych oraz partnerstwo z Afryką. 

Do agendy wpisano także sprawę tragicznych pożarów w Amazonii. 

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

https://www.rp.pl/Gospodarka/308259977-G7-bedzie-wspolpracowac-z-Rosja-Trump-chce-zaprosic-

Putina.html 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/EmmanuelMacron
https://www.rp.pl/licencja
http://rp.pl/
https://www.rp.pl/Gospodarka/308259977-G7-bedzie-wspolpracowac-z-Rosja-Trump-chce-zaprosic-Putina.html
https://www.rp.pl/Gospodarka/308259977-G7-bedzie-wspolpracowac-z-Rosja-Trump-chce-zaprosic-Putina.html
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7 - Polak rozpoczął naftową rewolucję. Dziś jest (niemal) zapomniany 

[HISTORIA ROPY] 

 MARTA TOMASZKIEWICZ 29.10.2018,  

Ignacy Łukasiewicz dokonał rewolucji technologicznej, która zmieniła bieg historii i 

ustawiła całe kolejne stulecie. Zbił majątek, ale o jego dokonaniach w dziedzinie rafinacji 

ropy mało kto pamięta. Jego odkrycia potrafili wykorzystać Amerykanie, a potem cała 

rzesza naftowych potęg. O tym, jakie były początki uzależnienia ludzkości od ropy, kiedy 

zaczęły się kłopoty i ile czasu pozostało nam do wyczerpania zasobów – opowiada Andrzej 

Krajewski, autor książki „Krew cywilizacji. Biografia ropy naftowej”. 

 Fot.: iStock 

NEWSWEEK: O ropę naftową walczy dzisiaj cały świat, a okazuje się, że gdyby nie 

Polak, nie jeździlibyśmy dziś samochodami na benzynę. Przecież to Ignacy Łukasiewicz 

jako pierwszy opracował metodę rafinacji ropy – lampa naftowa, z której słynie wynalazca, 

miała tylko pomóc paliwo sprzedać. 

ANDRZEJ KRAJEWSKI: Co więcej, Łukasiewicz sam nie skonstruował lampy 

naftowej, ale zlecił to zadanie rzemieślnikowi Adamowi Bratkowskiemu. Lampy olejowa, 

których używano, była nieodpowiednie, bo nafta spala się szybciej i w wyższej 

temperaturze. Trzeba więc było opracować urządzenie, które wykorzystałoby potencjał 

paliwa pozyskanego z receptury Łukasiewicza. Bez tej metody sama ropa prosto z ziemi 

byłaby nieprzydatna. Dopiero po rafinowaniu jej na inne substancje np.: na benzynę czy 

smar do smarowania łożysk albo produkcji tworzyw sztucznych, okazuje się bezcenna. Tak 

naprawdę Łukasiewicz dokonał rewolucji technologicznej, która zmieniła bieg historii i 

ustawiła całe kolejne stulecie. 

Dlaczego nie uczy się o tym w szkole? – To chyba efekt niezrozumienia świata i 

patrzenia na niego przez pryzmat własnego podwórka. Podkreśla się, że dzięki lampie 

naftowej można było po raz pierwszy przeprowadzić operację w nocy i że to 

spopularyzowało polski wynalazek. O rafinacji ropy się zapomina. 

Zamiast Łukasiewicza dziś za ojców paliwa uznaje się Amerykanów. Dlaczego? 

https://www.newsweek.pl/autorzy/marta-tomaszkiewicz
https://www.newsweek.pl/autorzy/marta-tomaszkiewicz
https://www.newsweek.pl/autorzy/marta-tomaszkiewicz
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– Z kilku przyczyn. Po pierwsze, oni mają dużo bogatsze zasoby ropy naftowej niż 

były w XIX-wiecznej Galicji. Po drugie, sam Łukasiewicz. On, owszem, zbił majątek na 

ropie, bo zauważył, że poza dostępem do złóż należy mieć też rafinerię. Zrobił dokładnie 

to, co John Rockefeller w Stanach Zjednoczonych – przejął wszystkie etapy wytwarzania 

produktów ropopochodnych oraz dystrybucję. Rockefeller wyeliminował wszystkich 

konkurentów w USA i dyktował ceny. Taka samą szansę miał Łukasiewicz , tyle tylko, że 

był z natury altruistą. Zbił wielki majątek a potem rozdał. Z czasem pamięć w 

społeczeństwie się o nim zatarła. A Rockefeller stał się symbolem biznesu końca XIX w. i 

dziś uznawany jest za najbogatszego człowieka w dziejach świata. 

Ani Łukasiewicz, ani Rockefeller nie znaleźliby się dziś w żadnym podręczniku, gdyby 

nie rewolucja w motoryzacji. Co ciekawe, wiele wskazywało wtedy na to, że serca 

konsumentów podbiją auta elektryczne, nie spalinowe. Co poszło nie tak? 

– Efekt wolnego rynku. To, że dzisiaj samochody elektryczne stają się coraz 

popularniejsze, wynika ze wsparcia rządów, które uznały to za skuteczną metodę w walce 

z globalnym ociepleniem i uniezależnienia się od ropy. Ale sto lat temu nikomu nie 

przyszło do głowy, by promować jakiś rodzaj napędu – wygrywało auto, które chcieli kupić 

klienci. Pojazdy elektryczne miały prawie doskonały silnik, ale bardzo słabe zasilanie. 

Ówczesne akumulatory ołowiowe były cięższe niż obecne litowo-jonowe, a miały 

mniejszą pojemność. Taki samochód ważył dwie tony, w efekcie grzązł na 

nieutwardzonych drogach, a poza miastem nie było go gdzie doładować. Silnik spalinowy 

z kolei był mniej wydajny, częściej się psuł, wymagał skrzyni biegów i obudowania 

technologicznego, by w ogóle ruszył, ale był przy tym praktyczniejszy, bo wystarczyło 

napełnić bak i ruszyć w trasę. To zdecydowało o sukcesie aut na benzynę. Po rewolucji 

taśmowej Forda, który montował samochód spalinowy w 13 minut, elektryczne pojazdy 

ostatecznie odpadły w konkurencji. 

W efekcie na ropie można było zbić ogromny majątek. Powstały korporacje, które w 

okresie kolonializmu drenowały Bliski Wschód i Kaukaz. W 1928 r. przedstawiciele 

siedmiu największych z nich spotkali się w szkockim zamku i… 

– Podzielili między siebie świat. Na spotkaniu byli przedstawiciele holendersko-

brytyjskiego Royal Dutch Shell, amerykańskich koncernów: Standard Oil of New Jersey, 

Gulf, Socal, Texaco i Mobil, oraz brytyjskiego: Anglo-Persian Oil. 

https://www.newsweek.pl/swiat/donald-trump-uzywa-polski-w-klotni-z-europa-na-szali-polskie-bezpieczenstwo/hn1dcw1
https://www.newsweek.pl/swiat/donald-trump-uzywa-polski-w-klotni-z-europa-na-szali-polskie-bezpieczenstwo/hn1dcw1
https://www.newsweek.pl/swiat/polityka/spotkanie-polski-i-usa-w-sprawie-nord-stream-2-niemcy-niewolnikiem-rosji/qrcke54
https://www.newsweek.pl/swiat/polityka/spotkanie-polski-i-usa-w-sprawie-nord-stream-2-niemcy-niewolnikiem-rosji/qrcke54


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

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

23 

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

Nadano im potem nazwę „siedmiu sióstr”. Potwierdzono wtedy dominującą pozycję 

Amerykanów na światowych rynkach: mieli mnóstwo własnych złóż, objęli patronatem 

Wenezuelę, a do tego wymusili na Brytyjczykach podzielenie się Bliskim Wschodem. 

Nieco wcześniej zawarto tzw. pakt czerwonej linii. W efekcie Iran pozostał w rękach 

brytyjskich, złoża Iraku dzielono z Amerykanami, zaś w Arabii Saudyjskiej i Kuwejcie 

dominowały koncerny z USA. 

Jak wyglądała eksploatacja Bliskiego Wschodu przez mocarstwa? 

– Większość państw na tych terenach była monarchiami absolutnymi, które dostawały 

od zachodnich korporacji ochłapy za wydobycie ropy. Koncerny zawierały układ z 

rządzącym – królem Arabii Saudyjskiej albo szachem Iranu – zgodnie z którym władca 

dostanie określoną kwotę za dzierżawę pól naftowych. De facto było to kilka procent 

całego zysku, które trafiało do kieszeni monarchy. Jeśli zdecydował się on podzielić z 

poddanymi, to i mieszkańcy na tym korzystali. Najczęściej jednak pracowali przy 

wydobyciu jako tania siła robocza. Zarządzali nimi inżynierowie i wykwalifikowana kadra 

z Zachodu. Innymi słowy, jakieś 97 proc. zysku z ropy opuszczało Bliski Wschód. Taki 

rabunek w biały dzień. 
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Fot.: Michał Bieniek / Newsweek.pl 

Na początku XX wieku wiadomo już było, że kolejną wojnę wygra ten, kto ma dostęp 

do ropy. A miało go każde ambitne mocarstwo. Poza Niemcami. 

– Niemcy opracowali technologię wytwarzania paliw płynnych z węgla. Uznali, że 

zaspokoi to ich zapotrzebowanie. Założenie okazało się zbyt optymistyczne. Dopóki III 

Rzesza współpracowała ze Związkiem Radzieckim, problemu nie było. Ale gdy wybuchła 

wojna między obydwoma państwami, okazało się, że niemiecki przemysł chemiczny nie 

jest w stanie zaspokoić potrzeb jedynie benzyną syntetyczną. Do tego alianci zorientowali 

się, że siła Rzeszy w znacznej części zależy od syntetyków, zaczęli więc bombardować 

zakłady chemiczne. 

Hitler wyruszył więc na podbój Bliskiego Wschodu i mógł odnieść sukces, bo miał 

wsparcie Arabów. Podobała im się jego autorytarna forma rządów i stosunek do 

Brytyjczyków i Żydów. Dlaczego to się nie udało? 

– Hitler uważał Arabów za rasę niższą, ale był skłonny do współpracy z nimi, bo 

łączyła ich niechęć do Żydów, którzy chcieli stworzyć swoje państwo Izrael w Palestynie, 

i do Brytyjczyków, którzy okupowali region. Ale sprawę Arabów führer uznawał za rzecz 

trzeciorzędną. Ostatecznie powstały niewielkie oddziały SS złożone z Arabów, ale Niemcy 

nie doceniali tego wsparcia. 

W końcu Bliski Wschód się zbuntował przeciwko Zachodowi. W 1953 r. doszło do 

zamachu stanu w Iranie. Wszystko przez ropę naftową. 

– Na początku lat 50. na czele demokratycznie wybranego rządu w Iranie stanął 

premier Mohammad Mosaddegh, który pierwsze, co zrobił, to znacjonalizował złoża ropy 

naftowej. Wydobywał ją wówczas brytyjski koncern państwowy Anglo-Persian Oil. 

Wydano odpowiednie przepisy, sprzęty przejęli Irańczycy, do zakładów weszło irańskie 

wojsko. Chcieli wydobywać ropę na własny rachunek, co było zresztą logiczne. 

Brytyjczycy nie zamierzali na to pozwolić i zareagowali bardzo gwałtownie: zarządzili 

blokadę morską i planowali nawet inwazję na Iran, ale powstrzymały ich przed tym USA 

i ZSRR. Historia rozegrała się na poziomie służb. Brytyjskiemu MI 6, przy pomocy CIA, 

udało się w końcu pozyskać względy szacha Iranu Mohammada Rezy Pahlawiego, który 

został wcześniej odsunięty na margines przez Mosaddegha. Doszło do zamachu stanu, 

https://www.newsweek.pl/wiedza/historia/czy-masowe-bombardowania-iii-rzeszy-byly-oplacalne-historyczny-spor/d0wf1dq
https://www.newsweek.pl/wiedza/historia/czy-masowe-bombardowania-iii-rzeszy-byly-oplacalne-historyczny-spor/d0wf1dq
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zachodnie służby osadziły na stołku swojego człowieka, a Amerykanie zdobyli wpływy w 

Iranie. Szach rządził przez 30 lat, do wybuchu islamskiej rewolucji. 

W latach 60. i 70. także w innych naftowych państwach dochodzi do wielkich zmian. 

– Państwa Bliskiego Wschodu coraz bardziej uniezależniają się od Zachodu, jednocząc 

się w ramach Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC). Wkrótce 

dochodzi też do ataku państw arabskich na wspierany przez USA Izrael. Wojnę Jom 

Kippur arabskie kraje przegrywają, w odwecie nakładają embargo na sojuszników państwa 

żydowskiego. Wybucha kryzys naftowy: ceny ropy rosną, na świecie panuje panika, a 

jednocześnie państwa arabskie, w tym na przykład Arabia Saudyjska, decydują się na 

nacjonalizację swoich bogatych złóż ropy. 

Bogactwo złóż prowadzi państwa do „choroby holenderskiej”, czyli uzależnienia od 

surowców. Na czym polega to zjawisko? 

– Pojęcie „choroby holenderskiej” zostało ukute w latach 70. w odniesieniu do 

gospodarczych konsekwencji odkrycia dużych złóż gazu ziemnego w Holandii. Na tym to 

polega, że państwa, które leżą na gazie, węglu, a przede wszystkim ropie, i osiągają z nich 

ogromne dochody, mają tendencję do uzależniania się od surowca. Zarobione na kopalinie 

pieniądze władze chętnie rozdysponowują wśród ludu, bo dochodzą do wniosku, że im 

więcej dadzą obywatelom, tym większą będą cieszyć się popularnością. Ludzie dostają 

pieniądze za darmo i w efekcie nie opłaca im się tworzyć własne firmy czy zajmować 

czymś innowacyjnym. Zresztą jest to bardzo trudne z racji kursów walutowych. W okresie 

popytu na ropę, czy gaz waluty krajów surowcowych są bardzo mocne. To powoduje, że 

eksport za granicę produktów tam wytwarzanych zupełnie się nie kalkuluje. Za to bardzo 

łatwo przychodzi kupowanie wszystkiego od zagranicznych producentów z racji silnego 

pieniądza. W efekcie importuje się wszystko od żywności po samochody i samoloty, co 

zabija rodzimych producentów. Wówczas „choroba holenderska” rozkwita. 

Co się dzieje, gdy ceny ropy spadną? 

– W momencie spadku cen surowców kraje od nich uzależnione od razu popadają w 

głęboki kryzys. Dla wielu państw naftowych jedynym sposobem na przeżycie z chorobą 

holenderką jest tworzenie ogromnych, liczących setki miliardów dolarów rezerw 

walutowych. Dzięki nim trwa właśnie Arabia Saudyjska. Sprzyja temu też zresztą tanie 

wydobycie ropy na Półwyspie Arabskim. Rezerw nie gromadził natomiast Związek 
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Radziecki, którego gospodarka była totalnie uzależniona od cen surowca. Państwo nie 

miało ani alternatywy w postaci innych dobrze rozwiniętych branż, ani rezerw 

kapitałowych. Spadek cen na rynku oznaczał katastrofę – to była jedna z przyczyn rozpadu 

ZSRR. Rosja, choć stara się gromadzić rezerwy i handluje też innymi surowcami niż ropa, 

odziedziczyła radziecki model. Jednak wielkim jej atutem jest fakt, że społeczeństwo tego 

kraju cechuje niewyobrażalna dla ludzi z Zachodu zdolność do przetrzymywania każdej 

biedy. Co pozwala państwu przeczekać spadek cen aż do zmiany koniunktury. 

Takiej odporności nie nabyła Wenezuela, która od roku boryka się największym 

krachem w historii, mimo że wydobywa tyle ropy, co Arabia Saudyjska. 

– Wenezuela nie ma innych surowców, nie ma rezerw, a społeczeństwo nie jest 

przyzwyczajone do ponoszenia takich wyrzeczeń jak choćby Rosjanie. To państwo 

pokazuje modelowe uzależnienie od ropy. Przywódcy minionych dekad, prezydent Hugo 

Chavez i jego następca Nicolas Maduro, popełnili wszystkie błędy, jakie się da, by 

doprowadzić do katastrofy. Nie zrobili nic, by temu zapobiec. To chyba specyfika Ameryki 

Południowej: jeśli istnieje jakakolwiek nowa ekonomiczna idea, jest duże 

prawdopodobieństwo, że nastąpi tam próba wcielenia jej w życie. 

Jakie błędy popełnili? 

– Do lat 90. gospodarka Wenezueli funkcjonowała podobnie jak gospodarki innych 

państw naftowych, zrzeszonych w OPEC. A więc gdy ceny ropy były wysokie, państwo 

dobrze prosperowało, a gdy ceny spadały – zadłużało się. Chavez doprowadził jednak do 

sytuacji ekstremalnej. Dochody czerpał z ropy, a kiedy został prezydentem, ceny były 

rekordowo wysokie. Zamiast tworzyć rezerwy choćby wzorem Norwegii czy Arabii 

Saudyjskiej, dochody z ropy rozdano: na darmowe mieszkania, służbę zdrowia, darmowe 

leki i mnóstwo innych udogodnień socjalnych. Nic dziwnego, że Chavez był tak popularny, 

bo przez dekadę ludziom bardzo podwyższył się poziom życia. 

Zmarł, zanim ceny zaczęły spadać. I zaczęły się kłopoty. Bo jeśli co roku przeznacza 

się 30 mld dolarów na cele socjalne, to tyle ma być niezależnie od koniunktury, by 

utrzymać zadowolenie wyborców. Ale co jeśli ropa tanieje i nie ma w budżecie nawet 5 

mld? Rozsądnym wyjściem byłoby ścięcie wydatków i zaciśnięcie pasa. No ale wtedy 

stajesz się niepopularny, bo ludzie są przyzwyczajeni do dobrego, a historia regionu uczy, 

że niepopularnych przywódców w Ameryce Południowej się obala. I koło się zamyka. Acz 
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Maduro wbrew wszystkiemu potrafi utrzymać swą dyktatorską władzę. Jednak w tej chwili 

Wenezuela nie jest w stanie już zwiększać wydobycia ropy, bo koncern PDVSA – zresztą 

znacjonalizowany – nie jest w stanie funkcjonować efektywnie w dotkniętym krachem 

państwie. Choć przecież ceny ropy ostatnio rosną. 

A rolnictwo, przemysł stalowy, usługi? 

– Jeszcze za czasów Chaveza to wszystko umarło. I to nie z powodu decyzji rządu, ale 

w porównaniu z pieniędzmi z ropy nie opłacało się nic innego produkować. 

Poza Arabią Saudyjską, Wenezuelą czy Rosją do wielkich państw naftowych 

zaliczamy też Stany Zjednoczone. Im też grozi choroba holenderska? 

– USA stoją na najnowszych technologiach i złoża są tylko uzupełnieniem gospodarki. 

Gdyby to źródło dochodów zniknęło, Stany doskonale by sobie poradziły. 

Arabia Saudyjska i USA są w stanie razem zdziałać cuda, jeśli chodzi o sterowanie 

cenami ropy. 

– Przez zwiększenie wydobycia ropy Saudowie są w stanie bardzo mocno zbić cenę. 

We współpracy z USA wywierały tak presję choćby na ZSRR w 1984-85. roku, a po 

aneksji Krymu – na Rosję. 

Czyli aby dziś zatrzymać Rosję, wystarczy zwiększyć wydobycie złóż na Bliskim 

Wschodzie? 

– Obawa przed agresywną polityką Rosji to jedno, a ale większy jest strach przed jej 

rozpadem. Tak samo obawiano się rozpadu Związku Radzieckiego, dlatego Amerykanie 

do końca wspierali Gorbaczowa. Bali się, co stanie się z bronią atomową, jeśli zaczną się 

wojny – domowa w ZSRR, lub między państwami powstałymi na gruzach Związku 

Radzieckiego. A teraz dodatkowo pojawia się pytanie, co by było, gdyby Rosja zawarła 

bliski sojusz z Chinami przeciwko USA. Zresztą, wyobraźmy sobie zdesperowanych i 

uzbrojonych po zęby Rosjan u naszej granicy. Zachodowi nie zależy na zagłodzeniu Rosji 

i jej rozpadzie, ale na tym, by było to państwo zdolne do współpracy. 

Gdzie są teraz największe złoża ropy naftowej? 

– Najpewniej w Stanach Zjednoczonych w łupkach bitumicznych. Wydaje się, że tych 

zasobów starczy na kolejne stulecie. Oczywiście wydobycie z łupków jest dużo droższe 

niż spod piasków pustyni. Arabia Saudyjska ma zysk, gdy ropy kosztuje i 20 dolarów za 
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baryłkę. W USA, kiedy jej cena spada poniżej 50 dolarów za baryłkę wydobycie ropy z 

łupków przestaje się opłacać. 

Czyli nie trzeba się bać, że niedługo ropa się skończy? 

– Kiedyś prognozowano, że skończy się w okolicach 1990 roku. Potem mówiono, że 

wystarczy jej jedynie do końca XXI wieku. Dziś mówi się raczej, że ropa skończy się 

wtedy, gdy przestanie być technologicznie potrzebna, kiedy będzie można ją zastąpić 

innymi surowcami lub źródłami energii, których nie trzeba będzie importować z kilku 

zaledwie regionów . Nie bylibyśmy wtedy tak czuli na kryzysy na Bliskim Wschodzie, a 

geopolityczna mapa świata radykalnie by się zmieniła. 

https://www.newsweek.pl/swiat/polak-rozpoczal-naftowa-rewolucje-dzis-jest-niemal-

zapomniany-historia-ropy/cm1t30t 

 

8 - UNCTAD: Polska w grupie krajów o najwyższej dynamice BIZ w 2018 

r. 

Piotr Stefaniak • 08-07-2019 13:30 

UNCTAD podkreśla istotną rolę SSE w przyciąganiu inwestycji zagranicznych. 

Światowe przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w 2018 roku 

miały wartość 1,3 bln USD, tj. zmalały o 13 proc. w porównaniu do 2017 r. A ponieważ 

był to trzeci rok z rzędu ich spadku (w rekordowym 2015 r. było to 2,03 bln USD), 

osiągnęły one najniższy poziom od globalnego kryzysu finansowego 2008 r. Wskazuje to 

na ograniczenie możliwości osiągania celów zrównoważonego rozwoju na świecie. 

Do gospodarek krajów rozwiniętych w 2018 r. napłynęły BIZ wartości 557 mld 

dolarów, najniższej od 2004 r. 

Wartość BIZ zmalała w 2018 r. także w krajach UE, z kilkoma wyjątkami - np. we 

Francji i w Polsce wzrosła o 25 proc., w Holandii o 19 proc., a w Hiszpanii o 100 proc. To 

może być m.in. efekt ich ucieczki z Wielkiej Brytanii. 

Wśród najważniejszych instrumentów przyciągnięcia bezpośrednich inwestycji w 

raporcie wskazuje się na specjalne strefy ekonomiczne (SSE). 

Taka jest główna konkluzja raportu UNCTAD (Konferencja Narodów Zjednoczonych 

ds. Handlu i Rozwoju ONZ) pt. „World investment report 2019. Special economic zones”. 

Tymczasem „musimy sprostać ambitnym działaniom w dziedzinie ochrony klimatu, 

https://www.newsweek.pl/swiat/polak-rozpoczal-naftowa-rewolucje-dzis-jest-niemal-zapomniany-historia-ropy/cm1t30t
https://www.newsweek.pl/swiat/polak-rozpoczal-naftowa-rewolucje-dzis-jest-niemal-zapomniany-historia-ropy/cm1t30t
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odnieść się do rosnącego zadłużenia, zmniejszenia napięć w handlu, co wpływa na wzrost 

inwestycji długoterminowych i zrównoważonego rozwoju”, stwierdza się w raporcie.  

Jednym z najważniejszych powodów spadku BIZ w 2018 r. wskazuje się w raporcie 

wycofanie na dużą skalę w I półroczu z USA zakumulowanych zarobków korporacji 

międzynarodowych, w następstwie reform podatkowych wprowadzonych tam w końcu 

2017 r. 

BIZ według regionów 

Wartość BIZ, jaka napłynęła do gospodarek krajów rozwiniętych, zmalała w 2018 r. o 

26,7 proc. w porównaniach rdr i osiągnęła wartość 557 mld dolarów - najniższą od 2004 r. 

Miały one łącznie 42,8 proc. udziału w globalnej wartości BIZ.  

Stany Zjednoczone odnotowały w 2018 r. napływ BIZ wartości 252 mld dolarów, tj. o 

9 proc. mniej niż rok wcześniej.  

Do pozostałych krajów rozwiniętych (poza UE) napłynęły inwestycje o kwocie blisko 

94 mld USD, tj. o 28 proc. wyższe niż rok wcześniej, w tym np. do Australii - 60,4 mld 

USD (wzrost o 42,8 proc.).  

Kraje rozwijające zaabsorbowały BIZ wartości 706 mld USD, które były o 2,2 proc. 

większe niż w 2017 r., z czego na Azję przypadło 511,7 mld USD (+3,9 proc.), na Amerykę 

Południową i Karaiby – 149,7 mld USD (spadek 5,6 proc.), a Afrykę – 45,9 mld USD 

(+10,9 proc.).  

Pozycja UE 

Do krajów Unii Europejskiej napłynęło w 2018 roku BIZ wartości 277,6 mld USD, tj. 

o 18,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Powodem były „negatywne czynniki występujące w 

kilku największych krajach przyjmujących BIZ, co wpłynęło także na wycofanie 

aktywów”, podkreślają autorzy raportu.  

Szczególnym przypadkiem była Wielka Brytania,  która zaabsorbowała BIZ 64,5 mld 

USD, aż o 36 proc. mniej niż w 2017 r.  

Zarazem kilka krajów UE zanotowało wzrost BIZ, co może być skutkiem ich 

przesunięcia z Wielkiej Brytanii. Chodzi o Holandię - wzrost o 19,1 proc. (69,7 mld USD), 

Hiszpanię - podwojenie inwestycji w ciągu roku (do 43,6 mld USD), Francję - wzrost o 

25,1 proc. (37,3 mld USD), Włochy - wzrost o 10,5 proc. (24,3 mld USD), w mniejszym 

zakresie Portugalię i Rumunię.  
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W tej grupie znalazła się też Polska. Według UNCTAD, w 2018 r. napłynęły 

bezpośrednie inwestycje zagraniczne wartości 11,48 mld USD, czyli aż o 25 proc. większe 

niż w 2017 r. Jednak należy dodać, że według tego samego źródła, rekordowy był 2016 r., 

kiedy BIZ w Polsce osiągnęły poziom 15,7 mld USD, a w 2017 r. nastąpił ich duży spadek 

o 42 proc.  Firmy działające w Polsce zainwestowały w 2018 r. za granicą 864 mln USD, 

w porównaniu z 2760 mln w 2017 r.  

Top 10 

W pierwszej dziesiątce krajów o o największej absorpcji BIZ, siedem zanotowało 

różnej wielkości wzrost, a trzy ich spadek.  

Poza wymienionymi Stanami Zjednoczonymi (numer 1 na świecie), w pierwszej 

dziesiątce krajów znalazły się: Chiny - 139 mld USD (+3,7 proc.), Hongkong - 115,7 mld 

USD (+4,5 proc.), Singapur - 77,6 mld USD (+2,5 proc.), na piąte awansowała Holandia, 

dzięki wspomnianej wysokiej dynamice wzrostu BIZ w 2018 r.  

Na szóste miejsce w Top-10 spadła Wielka Brytania, siódme zajęła Brazylia - 61,2 mld 

USD (-9,4 proc.), ósme Australia, dziewiąte Hiszpania (z największą na świecie dynamiką 

wzrostu), dziesiąte Indie - 42,4 mld USD (+6 proc.).  

Rola SSE 

Wśród najważniejszych instrumentów przyciągnięcia bezpośrednich inwestycji są 

specjalne strefy ekonomiczne (SSE), którym w raporcie poświęca się dużo miejsca.  

Raport przypomina, że Komisja Europejska uważa zachęty podatkowe w SSE jako 

pomoc państwa. Oznacza to, że wszystkie środki, które noszą takie znamiona, muszą być 

zgłoszone przez państwa członkowskiego do zatwierdzenia przez Komisję, o ile wchodzą 

w zakres rozporządzenia de minimis lub ogólnego rozporządzenia o wyłączeniach 

grupowych. Te ostatnie uznawane są za takie kategorie pomocy państwa, które mogą 

przynieść korzyści dla społeczeństwa, a co przewyższa ich ewentualny negatywny wpływ 

na konkurencję. W raporcie wskazuje się, że w szczególności w krajach  Europy Środkowej 

i Wschodniej (Bułgaria, Litwa, Polska), SSE utworzono jeszcze przed wstąpieniem do UE 

i miały na celu korzystnie wpłynąć na rozwój przemysłów w poszczególnych regionach, 

co spełniło oczekiwania i co może być wzrostem do naśladowania.  

https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/unctad-polska-w-grupie-krajow-o-najwyzszej-

dynamice-biz-w-2018-r,349046_1_0_0.html 

https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/unctad-polska-w-grupie-krajow-o-najwyzszej-dynamice-biz-w-2018-r,349046_1_0_0.html
https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/unctad-polska-w-grupie-krajow-o-najwyzszej-dynamice-biz-w-2018-r,349046_1_0_0.html
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9 - Popyt konsumpcyjny chwilowo osłabł 

materiały prasowe 

Grzegorz Siemionczyk 20.09.2019 

W sierpniu wyraźnie zwolnił wzrost sprzedaży detalicznej. Można jednak liczyć na to, 

że tylko przejściowo. Nastroje konsumentów – w tym ich skłonność do wydawania – są 

bowiem rekordowo dobre. 

Jak podał w piątek GUS, sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym (czyli po korekcie o 

wpływ zmian cen) zwiększyła się w sierpniu o 4,4 proc. rok do roku, po zwyżce o 5,7 proc. 

w lipcu. Ankietowani przez „Rzeczpospolitą” ekonomiści spodziewali się przeciętnie 

nieco wyższego odczytu, na poziomie 5,1 proc.  

Za lekkim wyhamowaniem wzrostu sprzedaży w sierpniu w stosunku do lipca 

przemawiała mniejsza niż rok temu liczba dni handlowych oraz słabe wyniki sprzedaży 

samochodów. Nawet w tym kontekście rzeczywistość okazała się dość rozczarowująca. W 

tym roku tylko w dwóch miesiącach sprzedaż rosła wolniej: w marcu (1,8 proc. rok do 

roku) i w czerwcu (3,7 proc.). W obu przypadkach był to jednak efekt niesprzyjającego 

handlowi układu świąt i związanych z tym urlopów. 

Średnio w pierwszych ośmiu miesiącach roku sprzedaż detaliczna, liczona w sklepach 

zatrudniających co najmniej dziewięć osób, rosła w tempie 5,9 proc. rok do roku, w 

porównaniu do 6,8 proc. w takim samym okresie ub.r. 

Większość ekonomistów podtrzymuje jednak ocenę, że w II połowie roku wydatki 

konsumpcyjne – stanowiące szerszą kategorię niż sprzedaż detaliczna – będą rosły szybciej 

niż w pierwszej. Ma to być efekt m.in. rozszerzenia programu 500+ na każde dziecko, które 

pozytywnie wpłynie na i tak już wysokie tempo wzrostu dochodów gospodarstw 

domowych.  

Zdaniem Jakuba Rybackiego, ekonomisty z ING Banku Śląskiego, w drugiej połowie 

roku można spodziewać się wzrostu konsumpcji o 5 proc. rok do roku, po średnio 4,1 proc. 

w pierwszych dwóch kwartałach. Ekonomista podkreśla jednak, że tego przyspieszenia 

konsumpcji może nie być widać w danych o sprzedaży detalicznej. Słabo odzwierciedlają 

one bowiem popyt na usługi, które mają coraz większą rolę w strukturze wydatków. 

W wynikach sprzedaży detalicznej też jednak widać powody do optymizmu. Bardzo 

szybko rośnie wciąż popyt na dobra trwałego użytku, uchodzące za barometr nastrojów 

https://www.rp.pl/autor/611/grzegorz-siemionczyk
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konsumentów. W sierpniu sprzedaż mebli, sprzętu RTV i AGD zwiększyła się (w ujęciu 

realnym) o 11,6 proc. rok do roku, po 15,9 proc. w lipcu. 

Najmocniej, o 12 proc. rok do roku, zwiększyła się sprzedaż w sklepach 

niewyspecjalizowanych. Może to odzwierciedlać m.in. zakupy wyprawek szkolnych w 

sklepach wielkopowierzchniowych. 

O utrzymującej się w Polsce dużej skłonności do wydatków konsumpcyjnych świadczą 

też wskaźniki ufności konsumenckiej. Jak podał kilka dni temu GUS, główny wskaźnik 

(BWUK) we wrześniu wzrósł do najwyższego w historii poziomu 10,2 pkt, z 8,2 pkt w 

sierpniu. Dotychczasowy rekord, z czerwca br., wynosił 9,6 pkt. 

Co ciekawe, z piątkowych danych GUS wynika również, że optymizm konsumentów 

nie przekłada się na oczekiwania przedsiębiorstw handlowych. Ankietowy wskaźnik 

koniunktury w tej branży spadł we wrześniu do poziomu najniższego od marca 2016 r. – 

To częściowo może być związane z oczekiwanym wzrostem kosztów zatrudnienia – 

skomentowała Urszula Kryńska, ekonomistka z banku PKO BP. 

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

https://www.rp.pl/Handel/190929955-Popyt-konsumpcyjny-chwilowo-oslabl.html?smclient=a323d7c2-c5e6-11e6-bc0c-

002590e45e04&utm_source=salesmanago&utm_medium=mailing&utm_campaign=NL_RP_TO_BYL_DZIEN 

 

10 - OECD obniżyła prognozy wzrostu gospodarczego 

Jerzy Boćkowski  19.09.2019 

Nasilające się konflikty handlowe spychają tempo globalnego wzrostu gospodarczego 

do poziomów widzianych ostatnio podczas globalnego kryzysu finansowego, a rządy robią 

niewiele, by zapobiec długotrwałemu spowolnieniu – twierdzi w najnowszej prognozie 

OECD. 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju z siedzibą w Paryżu obniżyła prawie 

wszystkie swoje prognozy sprzed zaledwie czterech miesięcy, gdyż protekcjonizm coraz 

bardziej odbija się na zaufaniu i inwestycjach i zagraża koniunkturze na rynkach 

finansowych. OECD obniżyła prognozę wzrostu globalnego PKB w tym roku do zaledwie 

2,9 proc. z 3,2 proc. przewidywanych w maju. Na przyszły rok do 3 proc. z 3,4 proc. 

PONIŻEJ DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU 

Prognozę wzrostu dla strefy euro OECD obniżyła do 1,1 proc. z 1,2 proc. na ten rok i 

do 1 proc. z 1,4 proc. na 2020 r. Dla Wielkiej Brytanii do 1 proc. z 1,2 proc. i 0,9 proc. z 1 

https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.rp.pl/Handel/190929955-Popyt-konsumpcyjny-chwilowo-oslabl.html?smclient=a323d7c2-c5e6-11e6-bc0c-002590e45e04&utm_source=salesmanago&utm_medium=mailing&utm_campaign=NL_RP_TO_BYL_DZIEN
https://www.rp.pl/Handel/190929955-Popyt-konsumpcyjny-chwilowo-oslabl.html?smclient=a323d7c2-c5e6-11e6-bc0c-002590e45e04&utm_source=salesmanago&utm_medium=mailing&utm_campaign=NL_RP_TO_BYL_DZIEN
https://www.rp.pl/autor/583/jerzy-bockowski
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proc. na przyszły rok. PKB Stanów Zjednoczonych ma w tym roku wzrosnąć o 2,4 proc., 

a nie o 2,8 proc., jak prognozowano w maju, a w przyszłym roku o 2 proc. zamiast 2,3 

proc. Jedynie Japonii OECD podwyższyła prognozę wzrostu na ten rok do 1 proc. z 0,7 

proc., ale na przyszły rok zachowała ją na wcześniej przewidywanym poziomie 0,6 proc. 

© Licencja na publikację  © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone  Źródło: rp.pl 
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 االقتصادات العربية: -ثالثاا 

 في المئة من عدد السكان 32.5الفقر في مصر يرتفع إلى معدل  - 11

 2019يوليو/ تموز  30 

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في مصر ارتفاع معدالت الفقر في البالد لتصل 

في المئة لعام  27.8، مقابل 2018/ 2017في المئة من عدد السكان، بنهاية العام المالي  32.5إلي 

2015 /2016. 

وقالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن السبب الرئيسي في ارتفاع معدالت الفقر بنسبة 

، هو تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي في 2018إلى  2016في المئة، خالل الفترة بين عامي  4.7

 .الفترة ذاتها، وهو ما تطلب تكلفة على المجتمع و الدولة المصرية، حسب قولها

در صعيد مصر )جنوبي البالد( قائمة المحافظات األكثر فقرا في الجمهورية، حيث سجلت وتص

في  59.6في المئة، تلتها محافظة سوهاج بنسبة  66.7محافظة أسيوط نسبة فقر بين مواطنيها بلغت 

 .في المئة 41في المئة، ثم قنا  54في المئة، والمنيا  55.3المئة، ثم األقصر 

محافظات بورسعيد والغربية ودمياط )شمالي مصر( ضمن المحافظات األقل في المقابل، كانت 

 .فقرا

قرية في محافظتي أسيوط و سوهاج، بصعيد مصر، تتراوح  46وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من 

قرية في سوهاج من الفقر، وهي  236في المئة، فضال عن معاناة  100إلى  80نسبة الفقر فيها بين 

قرية في  1000ي المئة من قرى المحافظة، ما جعلها تسجل النسب األعلى بين أفقر ف 87نسبة بلغت 

 .مصر

 :(جدول يوضح المحافظات األكثر فقرا في مصر )بالنسبة المئوية

 % 66.7 أسيوط

 % 59.6 سوهاج

 % 55.3 األقصر

 % 54 المنيا

 % 41 قنا
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جنيها سنويا،  8827، بلغ 2017/2018 وأضاف التقرير أن معدل خط الفقر للفرد فى السنة المالية

جنيها  491جنيها سنويا، أو  5890جنيها شهريا، فيما بلغ خط الفقر المدقع في نفس الفترة  736أو 

 .شهريا، وذلك مع األخذ في االعتبار خصائص كل أسرة، وتركيبها العمري والنوعي ومكان إقامتها

 .جنيها شهريا للفرد 482، هو 2015 وكان خط الفقر، حسب آخر بحث للدخل واإلنفاق عام

ويجرى جهاز التعبئة واإلحصاء بحث معدالت الدخل واإلنفاق، والتي بناء عليها يحدد معدالت 

 .الفقر، كل عامين

ألف أسرة،  26وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، إن العينة التي خضعت للبحث بلغت 

 .مرات خالل مدة البحث 8وتمت زيارتها وصممت لتكون ممثلة لكل محافظات الجمهورية، 

دوالر يوميا للفرد، وذلك وفقا آلخر أرقام البنك الدولي  1.9يذكر أن معدل خط الفقر العالمي هو 

 .2015الصادرة عام 

في المئة عام  10إلى  2013في المئة من سكان العالم عام  11وتراجع معدل الفقر العالمي، من 

 .2018في عام  8.6أن ينخفض ذلك المعدل إلى  ، وتوقعت تقديرات البنك2015

في المئة من سكان  60أصدر البنك الدولي بيانا فى شهر مايو/ أيار الماضى، قال فيه إن نحو 

 .مصر إما فقراء أو عرضة للفقر

يذكر أن أرقام البنك الدولي بشأن تقدير معدالت الفقر العالمي تعتمد على المسوح المعيشية لألسر، 

 .دولة 164يها التي تجر

سنوات، ما يستغرق وقتا  5إلى  3وتجري معظم تلك الدول مسوحا أسرية معقدة وطويلة، كل 

، رات التي تجرى فيها تلك المسوحلفتطويال لجمع البيانات وتحليلها، وفي ظل عدم االنتظام واختالف ا

 .لمر على مستوى العاهو السنة األحدث التي تتوفر فيها بيانات كافية لتقدير الفق 2015فإن عام 

في المئة من  60وكان البنك الدولي، قد أصدر بيانا فى شهر مايو/ أيار الماضى، قال فيه إن نحو 

 .سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر

 GETTY IMAGESImage captionمصدر الصورة

 .بلغ التضخم معدالت قياسية في مصر خالل السنوات األخيرة

صالحات االقتصادية أثرت على الطبقة المتوسطة، كاشفا عن وجود تفاوتات وأشار البنك إلى أن اإل

في المئة في  66في المئة في محافظة بورسعيد إلى  7جغرافية هائلة في معدالت الفقر، إذ يتراوح بين 

 .بعض محافظات الصعيد
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وتبنت مصر منذ سنوات برنامجا قاسيا لإلصالح االقتصادي، ضمن خطة للحصول على قرض 

 .مليار دوالر من البنك الدولي 12قيمته 

وكانت أبرز معالم ذلك البرنامج تحرير كامل ومفاجئ لسعر صرف الجنيه المصري أمام العمالت 

، ما أسفر عنه فقدان العملة المصرية ما يقرب 2016األجنبية، أو ما يعرف بـ"التعويم"، في نهاية عام 

 .في المئة من قيمتها حينذاك 60من 

في المئة بعد  33ضخم في مصر معدالت قياسية خالل السنوات األخيرة، وصلت إلى بلغ الت

 .في المئة، وفق األرقام الرسمية 10التعويم، لكنه تراجع مؤخرا إلى أقل من 

كما تضمن البرنامج زيادات متتالية ألسعار الوقود والكهرباء والمياه، وتبع ذلك زيادات في أسعار 

 .كافة السلع والخدمات

في المئة بعد  33بلغ التضخم معدالت قياسية في مصر خالل السنوات األخيرة، وصلت إلى و

 .في المئة، وفق األرقام الرسمية 10التعويم، لكنه تراجع مؤخرا إلى أقل من 

جنيه  8.88جنيه مقابل الدوالر، بعد أن كان  16.5ويبلغ سعر صرف الجنيه المصري حاليا نحو 

 .مباشرةلكل دوالر قبل التعويم 

جنيه  19.60، حيث وصل إلى 2017وسجل الدوالر أعلى سعر له مقابل الجنيه في منتصف عام 

 http://www.bbc.com/arabic/business-49167506  .للدوالر

 

 لبنان يواجه عاصفة خفض التصنيف االئتماني - 12

 أشهر مفصلية في المرحلة المقبلة 6ائية الحتواء التداعيات وإجراءات استبق

 6:12 2019أغسطس  21األربعاء    jessytradmtv@ صحافية جيسي طراد 

 (االحترازية تؤمن استقرار المالية للمرحلة المقبة )أ.ف.ب إجراءات مصرف لبنان

لم يحظ تصنيف السندات السيادية في لبنان، باهتمام كما هو اليوم... فالداخل كما الخارج، يترقب 

، ما يعني  cتقرير وكالة "ستاندرد إند بورز" الذي يتوقع أن يخفض خالله تصنيف لبنان إلى درجة 

 غير جاذب لالستثمار.مستوى مرتفع المخاطر و

http://www.bbc.com/arabic/business-49167506
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/7036
https://twitter.com/jessytradmtv
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/7036
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ويتسم التقرير باألهمية، كونه يأتي بعد خفض وكالة موديز لتصنيف دين لبنان، ما يكرس تصنيف 

"غير استثماري" للسندات اللبنانية وتبعات ذلك على اقتصاد منهك بحجم دين يفوق بمرتين حجم 

 االقتصاد، وتآكل لإليرادت وتراجع للنمو.

ة الخجولة التي تمثلت بإقرار موازنة "أفضل الممكن"، والبدء وعلى الرغم من بعض اإليجابي

بتطبيق خطة الكهرباء، إال أن السجاالت السياسية المستعرة، استطاعت مرة جديدة أن تعرقل اإلشارات 

اإليجابية التي يحاول لبنان أن يرسلها إلى المجتمع الدولي، الستعادة بعض الثقة واجتذاب مساعدات 

المؤسسات الدولية والدول المانحة، عبر ما أصبح يعرف بمؤتمر سيدر بملياراته  ملحة يحتاجها من

 اإلحدى عشرة.

 لبنان ال يستوفي معايير التصنيف

 تعتمد وكاالت التصنيف قبل إصدار أي قرار على معايير علمية عدة أبرزها:

في المئة من  30الوضع السياسي: وهو المعيار األكبر الذي يؤخد في االعتبار، ويشكل نحو  -

 القرار النهائي، وفي لبنان السجاالت السياسية التي تعطل العمل الحكومي وتشل البلد ال تنتهي.

أشهر من العام الحالي  5وضع المالية العامة والدين العام: وهنا يظهر الضعف في لبنان، ففي أول  -

ارتفاع العجز إلى مستويات تفوق في المئة، فيما زادت النفقات ما ينذر ب 2تراجعت اإليرادات بحدود 

، كما لدى المجتمع الدولي تساؤالت عدة حول المدفوعات المؤجلة لوزارة المال، 2018المسجل في 

 .2019والتي ستصبح ملزمة بدفعها في النصف الثاني من 

 النمو االقتصادي: وهو ضعيف في لبنان ومقدر بين صفر وواحد في المئة. -

 .2019أشهر من  6مليار دوالر في أول  5.4ي سجل عجزاا بـميزان المدفوعات والذ -

 الحوكمة والشفافية ولبنان ما زال أمام طريق طويل في هذا اإلطار. -

وضع المصارف والوضع النقدي وهو المعيار الوحيد الذي يستوفي الشروط الدولية كون  -

ية ت مصرف لبنان بالعمالت األجنبالمصارف اللبنانية متينة، وهي تطب ق معايير بازل كما أن احتياطا

 تؤكد قدرة المركزي على الحفاظ على استقرار النقد.

دفع بالخبير االقتصادي والمالي الدكتور غازي وزني  6شروط من أصل  5عدم استيفاء لبنان لـ  -

 4أغسطس )آب( الحالي، موضحاا أن السوق استوعب ومنذ  23إلى توقع خفض لتصنيف لبنان في 

داعيات خفض التصنيف، فمعدالت الفوائد بدأت باالرتفاع، كما استبقت األسواق المالية الحدث أسابيع، ت

 فتراجعت أسعار سندات اليوبوندز وارتفعت تكلفة التأمين.
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ويسلط وزني الضوء على إجراءات مصرف لبنان االحترازية، والتي تؤمن استقرار المالية للمرحلة 

مليار دوالر وهو  1.25اقات دين في مايو )أيار( الماضي، بقيمة المقبلة. فالمركزي كان سدد استحق

 يكتتب بالسندات ليضمها إلى محفظته فبعود ويبيعها في األسواق عند تحسن المعنويات واألسعار.

وحول تأثير ارتفاع الفوائد على أي إصدار مقبل للسندات، يوضح وزني أن الحكومة اللبنانية أجازت 

مليار دوالر لم تتم حتى اليوم، لتفادي أي  4.8سندات بالعمالت األجنبية بقيمة  لوزارة المالية إصدار

 تسعير للفائدة على السندات السيادية.

ويشير وزني إلى أن مصرف لبنان استبق احتمال خفض التصنيف، فطلب من المصارف اللبنانية 

ا سيكونتحويل األرباح التي كونتها من الهندسات المالية األخيرة إلى مؤونات  ، لذلك وبغض النظر عم 

تصنيف "ستاندرد إند بورز"، فإن  المصارف اللبنانية قادرة على التعامل مع التقييم الجديد، بما يحافظ 

 على مالءتها وسيولتها واستمرار عملياتها بشكل طبيعي.

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سالمة قد صرح بوضوح أن  المصرف شرع، من باب االحتياط، 

 ات خاذ إجراءات لحماية القطاع المالي من خفض المخاطر السيادية.ي ف

وعدم توزيعها،  2016من الهندسة المالية في العام فعمد إلى رسملة العائدات التي حققتها البنوك 

في  16مالءة المصارف إلى نحو وفقاا لتوجيه أصدره مصرف لبنان في ذلك الوقت، ما ساعد في رفع 

 .المئة

في المئة، لكنها ستظل أعلى بكثير من  12ل سالمة إن  التصنيف سيخف ض هذه النسبة إلى وقا

بازل. وذكر أن  تعميماا آخر صدر هذه السنة، سيمك ن المصارف من إعادة تكوين المالءة متطلبات 

 الحالية.المالية تدريجاا إلى المستويات 

 أمام لبنان المزيد من الوقت

الخبير االقتصادي والمصرفي جان طويلة أي انعكاسات كبيرة آنية لخفض في المقابل، ال يرى 

 التصنيف.

ويوضح أن السوق استوعب الخفض المحتمل وال مخاطر على المدى القصير، كما يث من اإلجراءات 

االحترازية التي بدأها المركزي منذ شهرين وتمثلت بهندسات مالية عززت من احتياطي المركزي 

 المصارف على زيادة رأسمالها لمواجهة المخاطر. وزادت من قدرة

ويؤكد طويلة أن ال مخاوف على تعامل المصارف اللبنانية مع المصارف األجنبية المراسلة كون 

أي قرار بوقف التعامل يأتي مع فترة سماح طويلة كما تبقى المصارف اللبنانية على الرغم من انخفاض 

 في المئة ضمن إطار متطلبات بازل الدولية.11.5  في المئة إلى حدود 16مالئتها من 
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ويرد جان طويلة الهلع في األسواق، إلى الوضع السياسي المتشنج واإلشاعات التي تضغط على 

معنويات المستثمرين ولكن هعلى الرغم من ذلك، ومن موقعه المصرفي يؤكد أن ال تحويالت غير 

 لدوالر.اعتيادية هذا األسبوع من الليرة اللبنانية إلى ا

أما تداعيات خفض التصنيف فستترجم بانعدام وجود مستثمرين وارتفاع الفوائد ما يزيد من مخاطر 

 الديون السيادية مع ارتفاع العجز.

أشهر إضافية للحكومة للعمل وتدارك المخاطر ووقف الصراعات السياسية،  6ويعطي طويلة مهلة 

 أشهر قد يدخل لبنان في أزمة حقيقية". 6د مشيراا إلى أننا "لسنا اليوم في أزمة وإنما بع

مناعة لبنان ربحت الجولة األولى من المخاطر المتعددة التي سيواجهها في المرحلة المقبلة، وعلى 

الرغم من احتواء تقرير "ستاندارد إند بورز"، إال أن اإلرباك وتراجع الثقة بلبنان وانعدام ثقة 

 المستثمرين واقع ال محالة.

https://www.independentarabia.com/node/50051/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%84%D8%

A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-

%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D8%B6-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A 

 

 مع تزايد الشكوك االقتصادية... قطر في دوامة استكمال مشروعات كأس العالم - 13

 بيانات رسمية تكشف عن نقص كبير بمعدل السيولة وتعثر في اإلنجازات بسبب االنكماش العقاري

  2019سبتمبر  2االثنين   صحافي مختص في الشؤون االقتصادية خالد المنشاوي 

بضغط هبوط قطاع التشييد  %2.6انكمش االقتصاد القطري على أساس ربعي بنسبة  

 (.وقطاعات أخرى )أ.ف.ب

. فعلى 2022على إتمام تنظيم بطولة كأس العالم تزيد شكوك األوساط االقتصادية حول قدرة قطر 

نطقة والتحديات اإلقليمية بالم  الرغم من إنفاق المبالغ المالية الكبيرة، فإن الدوحة تعاني من الضغوط

 وذلك بعد المقاطعة الرباعية، مما انعكس على سرعة إنجاز مشروعات االستعداد للبطولة.

ا الدوحة في انكماش قطاع التشييد الذي ينعكس بشكل مباشر وتجلى أثر هذه الضغوط التي تعاني منه

على مشروعات كأس العالم، حيث أظهرت بيانات وزارة التخطيط واإلحصاء القطرية انكماشا في 

 %4.9على أساس سنوي، وبانخفاض نحو  %1.2القطاع خالل الربع األول من العام الحالي بنسبة 

https://www.independentarabia.com/node/50051/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/50051/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/50051/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/50051/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/50051/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
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مليار لاير  22.45، وهبط قطاع التشييد مسجال 2018من على أساس ربعي مقارنة بالربع الرابع 

مليار دوالر( بالفترة المماثلة  6.24مليار لاير ) 22.737، من 2019مليار دوالر( بالربع األول  6.16)

 من العام السابق.

وبضغط هبوط قطاع التشييد بجانب عدد من القطاعات، انكمش االقتصاد القطري على أساس ربعي 

 57مليار لاير ) 207.753مليار دوالر(، مقارنة بنحو  55.6مليار لاير ) 202.334إلى  %2.6بنسبة 

 .2018مليار دوالر( بالربع األخير من 

مدعوماا  2012منذ نهاية  %18وبحسب بيانات رسمية، فإن قطاع التشييد سجل نمواا سنوياا بمتوسط 

، 2022طولة كأس العالم لكرة القدم عام باإلنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية الستضافة ب

 مليار دوالر. 200البالغ كلفتها 

ل على استضافة تنظيم مونديال كأس العالم  في إنقاذ السوق  2022وكانت الحكومة القطرية تعو 

العقارية من كبوتها، لكن األزمة الحالية التي تعيشها الدوحة مع استمرار المقاطعة الخليجية والعربية، 

 في أن تواجه قطر العديد من األزمات المتعلقة بتمويل المشاريع المرتبطة بكأس العالم.تسببت 

 2فاز بتنظيم الحدث األبرز في كرة القدم يوم  2022وكان الملف القطري الستضافة كأس العالم 

صوتاا في المرحلة األخيرة من التصويت متفوقاا  14، بعد حصوله على 2010ديسمبر )كانون األول( 

أصوات وسط شبهات بدفع رشوة ألعضاء بالفيفا، وستقام البطولة  8لى الملف األميركي الذي حصد ع

 .2022ديسمبر  18يوماا، وستعقد المباراة النهائية في  28على مدار 

وخالل السنوات التي تلت إعالن فوز قطر بتنظيم المونديال، ظهر العديد من األدلة على الفساد 

كواليس التصويت لملف قطر، لكن دون اتخاذ )فيفا( إجراءات حقيقية في طريق  الذي ألقى بظالله على

 سحب التنظيم.

 ضغوط من االنكشاف المرتفع على سوق العقارات المتراجعة

على صعيد متصل، ذكرت وكالة "فيتش" للتصنيف االئتماني، أن المصارف القطرية تواجه 

لمتراجعة والتي تضررت بفعل تزايد المعروض ضغوطا من االنكشاف المرتفع على سوق العقارات ا

 .2022المرتبط بإقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في 

في السنوات األخيرة، حيث  %20وأفادت الوكالة بأن تراجعاا في أسعار اإليجارات بلغ ما نسبته 

 المقبلة. سنواتيتوقع أن تشهد هذه األسعار انخفاضا في ظل طرح المشروعات المرتبطة بالبطولة في ال
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وأشارت "فيتش" إلى أن األصول العقارية المتدهورة باتت تشكل خطرا على الوضع االقتصادي، 

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

 مليار دوالر من النظام المصرفي القطري. 30

 طلبات اإلشغاالت الفندقيةشكوك حول قدرة الدوحة على استيعاب 

ويشير مراقبون إلى أن هناك شكوكاا حول قدرة الدوحة على توفير إقامة تستوعب األعداد الكبيرة 

المشاركة إضافة إلى قطر، وذلك في ظل المساحة  31للمشجعين التي ستحضر لمؤازرة منتخباتها الـ

 بع.ألف كيلو متر مر 11.57الصغيرة للدولة الخليجية والتي تبلغ 

وتفيد تقارير إخبارية بأن ذلك دفع الـ"فيفا" إلى طرح فكرة إشراك دول مجاورة في التنظيم ولو 

منتخبا، إال أن رفض قطر حال دون إتمام  32بدال من  48بحجة زيادة عدد المنتخبات المشاركة لـ 

يحمل معه زيادة  ، كما أن ارتفاع العدد2017األمر نظرا الستمرار المقاطعة الرباعية التي بدأت في 

 في أعداد المشجعين وهو ما ال تتحمله الدوحة.

 1.2"، أن يحضر المونديال ما بين 2022وتتوقع اللجنة العليا "المسؤولة عن تنظيم كأس العالم 

 مليون متفرج. 1.7مليون و

 بنية تحتية قطرية في طور التنفيذ

ألف غرفة فندقية في األقل خالل فترة  60ويُطالب االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( قطر بتوفير 

مليون متفرج، وهو أكثر  1.5بطولة كأس العالم التي تستمر شهراا، فمن الُمقَدَّر أن تجذب قطر نحو 

غرفة، وسوف تضيف  26500مليون نسمة. أما قطر فلديها نحو  2.6من نصف سكانها البالغ عددهم 

 ".DTZالعقارات "، حسب تقديرات شركة 2022أخرى بحلول عام  15000

وقالت اللجنة القطرية المنظمة لكأس العالم إن البقية ستقابلها غرف على متن سفن الرحالت السياحية 

وفي المقرات الصحراوية، ومن المتوقع أن تكون هذه المخيمات عبارة عن أماكن إقامة بدوية لتعريف 

 الزوار بمذاق الحياة الصحراوية.

 مكاسب قطرية مشكوك فيها

م الشكوك التي تالحق عملية تنظيم الحدث الضخم، تؤكد قطر التزامها تنظيم نسخة مميزة من ورغ

 المونديال تمثل فيها الوطن العربي وتعكس اإلمكانات الكامنة لدى شعوب المنطقة.

وفي هذا الصدد، قال األمين العام للجنة اإلرث والمشاريع القطرية، حسن الذوادي، إن "استضافة 

لكرة القدم تمثل وسيلة تسهم في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتنويع  كأس العالم
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االقتصاد، وتشجيع االستثمارات والشراكات الدولية في قطر، فيما تبلغ ميزانية المالعب والمنشآت 

 مليارات دوالر". 6المصاحبة الستضافة بطولة كأس العالم نحو 

طوير صناعات جديدة، واستقطاب مواهب واستثمارات جديدة للدولة، وأفاد بأن البطولة ستُسهم في ت

 وإحداث تغييرات تشريعية إيجابية في مجاالت هامة كتحسينات قانون العمل.

في المقابل، وفي أكتوبر )تشرين الثاني( من العام الماضي، نشرت صحيفة "ديلى إكسبريس" تقريراا 

ر تسبب في تعطيل العمل في مشروعات كأس العالم، قالت فيه إن تعرض قطر ليوم واحد من األمطا

مما يسبب تأخيرا في الجدول الزمني الخاص بتسليم المشروعات، بجانب مزيد من التكلفة المالية نتيجة 

 إصالح األضرار التي لحقت بالمشروعات والمباني الموجودة بالفعل.

التعليم" بالدوحة، ومع ذلك  وذكرت الصحيفة أنه على رأس هذه المشروعات يأتي "استاد مدينة

تحاول السلطات القطرية التقليل من األضرار، حيث قال المتحدث باسم اللجنة المنظمة للبطولة إن 

المشروعات لم تتعرض ألضرار كبيرة، ولم يحدث سوى اضطراب طفيف في جدول المواعيد الخاصة 

 بتسليم المشروعات.

سوى استاد واحد فقط وهو "استاد خليفة الدولي"،  وحتى اآلن لم يكتمل من استادات كأس العالم

 والذي شهد بعض األضرار نتيجة الفيضانات ويحتاج إلى إصالح.

وكشفت أرقام أصدرها البنك المركزي القطري في سبتمبر )أيلول( من العام الماضي، أن كأس 

كر طرية، حيث ذربما يتسبب في عجز اقتصادي، وربما إفالس للعديد من الشركات الق 2022العالم 

البنك المركزي القطري أن هناك انخفاضا حادا في الودائع القطرية بالبنوك، وأن حكومة الدوحة سحبت 

مليارات دوالر( من ودائعها في البنوك المحلية خالل يوليو )تموز( من  5مليار لاير ) 18ما قيمته 

 العام الماضى لتغطية نفقات الحكومة وعجزها المالي.

 وير العقاري تواجه اإلفالسشركات التط

في سياق متصل، حذرت منظمة "كورنرستون غلوبال" لالستشارات االقتصادية من أن مشروعات 

تحمل خطورة للشركات التي تعمل على تنفيذها، كون الحكومة القطرية ربما ال  2022كأس العالم 

 تتمكن في النهاية من اإليفاء بما عليها من مستحقات مالية للشركات.

مليار دوالر  200وأوضحت المنظمة في تقرير لها أن "التقديرات األولية تشير إلى أن قطر ستنفق 

بالنسبة  %25إلى  %20على استضافة كأس العالم، ولكن بعد المقاطعة العربية زادت التكلفة بنحو 

 إلى الشركات التي تعمل في مجال استيراد المواد المستخدمة في البناء".
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أعمال البناء عن الجدول األساسي لها، لم يتمكن المقاولون والشركات من إقناع  وحتى بعد تأخر

السلطات القطرية بتحمل فارق الزيادة في التكاليف، رغم أن التأخير خارج عن إرادة الشركات. وحتى 

دعوى قضائية ضد قطر في غرفة التجارة العالمية، حيث يخشى المتعاقدون  30اآلن هناك ما يقرب من 

 لمقاولون أال تتمكن قطر من دفع المستحقات المالية، وسط مخاوف من إنهاء أعمالهم هناك.وا

 السياحة تعاني مع دخول المقاطعة العربية عامها الثالث

خالل  %19من جانب أخر، وبحسب بيانات هيئة السياحة القطرية، انخفض عدد زوار قطر بنسبة 

، وذلك في ظل تزايد 2017مليون زائر في العام  2.256مليون زائر، من  1.819العام الماضي إلى 

دول عربية وتراجع عدد الزوار القادمين من  4الضغوط الناجمة عن قطع العالقات الدبلوماسية مع 

 الخليج.

يأتي ذلك على الرغم من إتاحة تسهيالت جديدة غير مسبوقة بدول خليجية جاء أبرزها في أغسطس 

 دولة من تأشيرة الدخول إلى البالد. 80مواطني ، والذي تضمن إعفاء 2017)آب( 

فيما جاء ذلك التراجع السنوي النخفاض عدد الزوار والوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي 

، 2017ألف زائر في  752.88ألف زائر، مقارنة بـ 200.12، عند %73.4في العام الماضي بنسبة 

 .2016زائر في عام  مليون 1.41فيما كان يبلغ العدد قبل المقاطعة 

 تقرير سلبي يرصد انتهاك حقوق العمالة

وبحسب تقرير صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن لدى دولة قطر قوة عاملة تضم 

ألف منهم في  800من مجموع القوى العاملة يعمل نحو  %95قرابة مليوني شخص، يشكلون نحو 

حتفهم ألسباب لم يتم شرحها من قبل السلطات الصحية من العمال لقوا  520البناء. وذكر التقرير أن 

 القطرية للمنظمة العالمية.

وانتقد التقرير القوانين التي تعمل بها الحكومة القطرية لعدم السماح بالتشريح أو الفحوص بعد 

 الوفاة، وهي التي غالبا ما تعزى بشكل غامض إلى سكتة قلبية بحسب "هيومن رايتس ووتش".

لقطري عن انتهاكات حقوق اإلنسان في ملف العمالة الوافدة التي نفذت منذ أيام إضرابا وكشف الرد  ا

، عن عمق األزمة االقتصادية التي تعاني منها 2022عن العمل في مشاريع البنى التحتية لمونديال 

يق قالدوحة. وأصدر مكتب االتصال الحكومي في قطر بيانا ملتبسا ومراوغا قال إنه يخص  "نتائج التح

 في اإلضراب السلمي لعدد من العمال".

وقال البيان إن السلطات "فتحت تحقيقا في اإلضراب الذي نفذه عمال في منطقة الشحانية يوم الرابع 

 من أغسطس وقد تم اعتقال الموقعين المفوضين من الشركتين المعنيتين".
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 اا لوجود تدفق نقدي سلبي لدىوزعم البيان أن "السبب وراء التأخير في دفع أجور العمال جاء نظر

الشركتين حدث نتيجة التأخر في الدفع من قبل عناصر أخرى في سلسلة التوريد"، دون ذكر تفاصيل 

 عن تلك "العناصر" المسؤولة عن السيولة المالية التي تعاقدت معها الشركتان أو تسميتها.

عودية، واإلمارات، والبحرين، دول عربية )الس 4، أعلنت 2017يونيو )حزيران( من العام  5وفي 

ومصر( مقاطعة الدوحة إثر ات هامات لألخيرة بدعم جماعات إرهابية والعمل على زعزعة استقرار 

 الدول األربع المقاِطعة، وهي التهم التي تنفيها قطر، الدولة الخليجية الصغيرة والغنية بالغاز.

". وترت ب على فيما ترد  الدوحة بأن المقاطعة ما "هي إال محاولة للت أثير على قرارها السيادي 

المقاطعة آثار سلبية اقتصادي اا وسياسي اا على الدوحة، إضافة إلى حظر النقل الجوي والبري مع هذه 

 الدول.

 األداء السلبي يخيم على أداء القطاع المصرفي

عة اطعلى صعيد متصل ال يزال القطاع المصرفي في قطر يواجه ضغوطاا كبيرة منذ بدء المق

، وبحسب أخر تقارير البنك المركزي، سجلت المؤشرات 2017الخليجية للدوحة في يونيو)حزيران( 

المصرفية أداء سلبياا على الرغم من تعليق اآلمال على القطاع كأحد مصادر تمويل مشروعات تنظيم 

 .2022كأس العالم 

جعت السيولة المحلية وحسب النشرة الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، الخميس، ترا

مليار  149.4مليار لاير ) 544.03على أساس سنوي في يوليو )تموز( الماضي إلى  %5.8بنسبة 

 .2018مليار دوالر( في الشهر المماثل من  161.5مليار لاير ) 588.14دوالر(، مقارنة بنحو 

ة في الحسابات أو ( تشمل األرصدة الموجود2والسيولة المحلية أو ما يعرف بالمعروض النقدي )م

 الودائع ألجل، وكذلك حسابات التوفير في البنوك.

وعلى ذات الصعيد، طالت التأثيرات السلبية ارتفاع عجز األصول األجنبية للقطاع المصرفي بنسبة 

مليار  88.7مليار دوالر(، من عجز بقيمة  35.5مليار لاير ) 129.26في يوليو )تموز( إلى  45.6%

 دوالر( بالشهر المناظر من العام الماضي.مليار  24.4لاير )

وأفادت البيانات بأن األصول األجنبية للمركزي القطري كانت داعماا لعدم ارتفاع عجز األصول 

 141.26األجنبية لمستويات قياسية للقطاع المصرفي ككل، إذ ارتفعت أصول "المركزي" األجنبية إلى 

 ، وذلك بفضل تحسن أسعار النفط العالمية.%51.6مليار دوالر( بنمو سنوي  38.8مليار لاير )
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في المقابل، ال تزال المصارف القطرية تعاني عجزا كبيرا في األصول األجنبية والذي ارتفع بنسبة 

مليار  49.5مليار لاير ) 180.4مليار دوالر(، مقارنة بنحو  73.9مليار لاير ) 269.23إلى  49%

 .2018دوالر( في يوليو )تموز( 

 لودائع المصرفيةتراجع ا

 %5.6كما تأثر أداء المصارف من تراجع إجمالي الودائع )مع استبعاد ودائع غير المقيمين( بنسبة 

 177.2مليار لاير ) 645.22مليار دوالر( في الشهر الماضي، مقابل  169.5مليار لاير ) 617.4إلى 

 مليار دوالر( في يوليو )تموز( من العام الماضي.

س لتراجع حجم الودائع في قطر، عزا تقرير "المركزي" ذلك إلى تراجع الودائع وحول السبب الرئي

مليار لاير  77.8في يوليو )تموز( على أساس سنوي إلى  %4.6الخاصة بالعمالت األجنبية بنسبة 

 مليار دوالر( قبل عام. 22.4مليار لاير ) 81.6مليار دوالر(، من  21.4)

على أساس شهري، إلى  %3.8المتداول داخل قطر بنسبة كما هبط النقد المصدر من العمالت 

مليار دوالر( في يونيو )حزيران(  4.8مليار لاير ) 17.61مليار دوالر(، من  4.6مليار لاير ) 16.9

2019. 

 انخفاض كبير بأصول المصارف

 مليارات لاير 7وحسب البيانات، انعكس األداء السلبي على تراجع أصول المصارف القطرية بقيمة 

 402تريليون لاير ) 1.455مليار دوالر(، من  1400تريليون لاير ). 1.448مليار دوالر( إلى  1.9)

 .2019مليار دوالر( في يونيو )حزيران( 

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

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

 ، وهروب االستثمارات من قطر إلى أسواق أكثر استقراراا.2017

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

العربية. كما أودع  مليار دوالر في االقتصاد المتصاص أثر المقاطعة 340احتياطاتها البالغة نحو 

جهاز قطر لالستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي لقطر، مليارات الدوالرات في البنوك القطرية 

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

 قطر بعد إعالن المقاطعة الرباعية العربية.

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

على شكل ودائع لمقيمين وأجانب واستثمارات من البنوك العاملة في السوق القطرية، منذ قرار 
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ل القطاع الحكومي أسهم في تخفيف األثر والحفاظ على استقرار النظام المصرفي  المقاطعة، إال أن تدخ 

 غاز.للبلد الغني بال

 ضغوط من االنكشاف المرتفع على سوق العقارات المتراجعة

من جانبها ذكرت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني أن "المصارف القطرية تواجه ضغوطا من 

االنكشاف المرتفع على سوق العقارات المتراجعة والتي تضررت بفعل تزايد المعروض المرتبط بإقامة 

 ".2022 بطولة كأس العالم لكرة القدم في

في السنوات األخيرة. حيث  %20وأفادت فيتش بأن تراجعاا في أسعار اإليجارات بلغ ما نسبته 

 يتوقع أن تشهد هذه األسعار انخفاضا في ظل طرح المشروعات المرتبطة بالبطولة في السنوات المقبلة.

ي، قتصادوأشارت فيتش إلى أن األصول العقارية المتدهورة باتت تشكل خطرا على الوضع اال

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

 مليار دوالر من النظام المصرفي القطري. 30

 معاناة كبيرة في قطاع التشييد

وتجلى أثر الضغوط التي تعاني منها الدوحة في انكماش قطاع التشييد الذي ينعكس بشكل مباشر 

وعات كأس العالم، وأظهرت بيانات وزارة التخطيط واإلحصاء القطرية انكماش قطاع على مشر

 %4.9على أساس سنوي، وبانخفاض نحو  %1.2التشييد خالل الربع األول من العام الحالي بنسبة 

مليار لاير  22.45، وهبط قطاع التشييد مسجال 2018على أساس ربعي مقارنة بالربع الرابع من 

مليار دوالر( بالفترة المماثلة  6.24مليار لاير ) 22.737، من 2019دوالر( بالربع األول مليار  6.16)

 من العام السابق.

وبضغط هبوط قطاع التشييد بجانب عدد من القطاعات تسبب في انكماش االقتصاد القطري على 

 207.753 مليار دوالر(، مقارنة بنحو 55.6مليار لاير ) 202.334إلى  %2.6أساس ربعي بنسبة 

 .2018مليار دوالر( بالربع األخير من  57مليار لاير )

 خسائر مليارية لسوق األسهم القطرية في أغسطس

، الماضي بعد أن تراجع المؤشر العام 2019السلبية طالت البورصة القطرية في أغسطس )آب( 

 نقطة. 272.1نقطة، بانخفاض نحو  10232بالمئة إلى  2.59بنسبة 

مليار دوالر( لتصل  3.84مليار لاير ) 13.9السوقية لألسهم خالل الشهر بقيمة وهبطت القيمة 

من األسهم المدرجة ببورصة قطر  %78مليار دوالر(، وهبط نحو  155.9مليار لاير ) 564.16لنحو 

، وكان أبرز الخاسرين بنك قطر األول، والذي 46سهما من إجمالي األسهم البالغ  36بعد أن تراجع 
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، والتحويلية %17.3من قيمته خالل أغسطس )آب(، تاله سهم الطبية بنسبة  %20من فقد أكثر 

 .%14.2بـ

وتأثرت أسواق األسهم حول العالم خالل األشهر األخيرة مع تزايد مخاوف الركود جراء تصاعد 

 الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم )الواليات المتحدة والصين(.

https://www.independentarabia.com/node/53141/%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%B9-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-

%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-

%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A3%D8%B3-

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

 

 جديدة -ورقة بعبدا االقتصادية إلنقاذ لبنان قديمة  - 14

 أشهر لإلصالح و"ستاندرد آند بورز" تحذر من خفض التصنيف مجدداا  6مهلة 

 6:11 2019سبتمبر  4األربعاء   jessytradmtv@ صحافية جيسي طراد

خلص االجتماع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، رؤساء الكتل النيابية في 

القصر الرئاسي في بعبدا االثنين، إلى إعالن حالة طوارئ اقتصادية إلنقاذ المالية المتدهورة، وسط 

الحات يحتاجها االقتصاد بشدة وهي معروفة ومطلوبة من المجتمع تعهد  المجتمعين مرة جديدة بتنفيذ إص

 الدولي.

الورقة التي وِزعت على الحاضرين حملت اقتراحات إلجراء إصالحات أولية بغية مواجهة األزمة 

المالية التي تُغرق لبنان باعتراف كل الكتل السياسية. والجديد في ورقة بعبدا، لَْحظ أربعة محاور 

 جة السياسة المالية واالقتصادية، ثم االجتماعية كما معالجة الخلل في الحساب الجاري.أساسية لمعال

 إصالحات مالية قائمة على الضرائب

 أبرز بنود مقترحات إصالح السياسة المالية:

 زيادة الرسوم على السجائر المحلية والمستوردة -

 دولة عند تدني األسعار العالميةوضع حد أدنى وحد أقصى ألسعار البنزين، بما يضمن عوائد لل -

إجراء مناقصات عمومية عالمية لشراء المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان، بدالا من شرائها من  -

 تجار محليين يستوردون لمصلحة الدولة ويحققون األرباح على حسابها

 في المئة وجعلها دائمة 11في المئة إلى  10زيادة الضريبة على دخل الفوائد من  -

https://www.independentarabia.com/node/53141/%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%B9-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.independentarabia.com/node/53141/%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%B9-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.independentarabia.com/node/53141/%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%B9-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.independentarabia.com/node/53141/%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%B9-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.independentarabia.com/node/53141/%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%B9-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.independentarabia.com/node/53141/%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%B9-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.independentarabia.com/node/53141/%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%B9-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.independentarabia.com/node/53141/%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%B9-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.independentarabia.com/node/53141/%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%B9-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/7036
https://twitter.com/jessytradmtv
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 استكمال العمل على لجم التهرب الضريبي -

 إعادة النظر بتخمين األمالك العامة البحرية -

 VATاعتماد ثالثة معدالت للضريبة على القيمة المضافة -

 صفر في المئة ضرائب على السلع المعفاة حالياا  -

 في المئة ضرائب على السلع غير المعفاة والمعتبرة من غير الكماليات 11 -

 المئة ضرائب على الكماليات في 15 -

 وللجم حجم القطاع العام:

 تجميد زيادة الرواتب واألجور لمدة ثالث سنوات، مع االحتفاظ بالحقوق -

 في المئة للعاملين في القطاع العام 7في المئة إلى  6زيادة الحسومات التقاعدية من  -

 إصالحات ضبابية للسياسة االقتصادية

المقترحة، أضافت "ورقة بعبدا" إصالحات إلى السياسة االقتصادية  إلى دقة الرسوم والضرائب

 بشكل عام من دون خريطة طريق واضحة، ورد فيها:

 تحفيز زيادة اإلنتاج )سلعاا وخدمات( من خالل سلسلة إجراءات -

 اعتماد التكنولوجيا بشكل مكثف ومط رد في مختلف المجاالت -

 شاط االقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للبنانيينتحفيز مشاركة النساء بفاعلية في الن -

 اإلسراع في مناقشة دراسة "ماكينزي" وتطبيق مشاريع مؤتمر "سيدر" -

 لجم العجز بالعناوين وال إجراءات واضحة

 21مليار دوالر، ما يوازي  12,44وسجل لبنان عجزاا في حسابه الجاري الخارجي، بلغ حوالى 

حلي، وهي نسبة عالية يُفتَرض العمل على خفضها تدريجاا، لتصل إلى في المئة من إجمالي الناتج الم

 .2022في المئة في العام  15ما دون 

وللحد من النزيف المالي، دعت "ورقة بعبدا" إلى التركيز فوراا على تصدير الخدمات التي يتمتع 

مشاريع أو دون تحديد البها لبنان بمزايا تنافسية، بخاصة التعليم والصحة والسياحة والتكنولوجيا من 

السبل لتحقيق ذلك. كما لحظت الورقة تشجيع الصادرات من خالل آليات دعم وحماية واضحة ومحددة 

 وهادفة، إضافةا 

إلى تأمين الجو السياسي المالئم والمستقر للحد من التحويالت إلى الخارج، وتشجيع االستثمارات 

 مشكلة تماسكها، االلتزام به. في تعه د، قد يصُعب على الحكومة التي تهدد كل

 اإلصالحات االجتماعية "حلم قديم"
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أما بالنسبة إلى إصالحات السياسة االجتماعية، فطرحت "ورقة بعبدا" توفير الحماية لكل شرائح 

المجتمع عبر إقرار نظام تقاعد وحماية اجتماعية لكل اللبنانيين ونظام للتغطية الصحية الشاملة، إلى 

إسكانية مبنية على مبدأ الحق بالسكن، وال تقتصر على تشجيع التمل ك، وهي مطالب  جانب وضع سياسة

 سنوات، الهدف منها تحقيق العدالة االجتماعية. 10قديمة تعود إلى أكثر من 

 "القوات اللبنانية" طرحت الثقة بالسياسيين

ي يابي ومشاركته فمن جهة أخرى، وعلى الرغم من تمثيل حزب "القوات اللبنانية" في المجلس الن

الحكومة، إال  أن  رئيسه سمير جعجع خرج بعد اللقاء ليقول إن  المشكلة هي في عدم ثقة الشعب اللبناني 

 بالمسؤولين، الذين لم يسجلوا إال  الفشل على مدى السنوات العشر الماضية.

ماع، وفي حديث لـ "اندبندنت عربية"، كشفت مصادر قريبة من جعجع عن طرحه خالل االجت

 أسئلة عدة بقيت من دون أجوبة شافية، بل ساد صمت مريب بعدها.

ر بت  مسائل عد ة، منها عدم تطبيق خطة الكهرباء  وطلب رئيس "القوات اللبنانية" شرحاا حول تأخ 

لجهة تشكيل هيئة ناظمة ومجلس إدارة جديد بعد انقضاء مهلة ثالثة أشهر ملحوظة في الخطة. كما سأل 

الخطوات الواضحة إلقفال المعابر غير الشرعية المعروفة، إضافةا إلى قضية الموجودين عن 

 وظيفة والمستمرة، وأتت كهدية قبل االنتخابات النيابية. 5000التوظيفات التي بلغت 

رت ضمن الورقة من دون آليات ترعى  كما تحف ظ حزب القوات على الضرائب الواضحة التي ُمر 

 اإلصالح المقترح.

 ئب" معارض مشك ك"حزب الكتا

وانضم رئيس "حزب الكتائب" النائب سامي الجميل إلى جعجع في معارضة طرح "ورقة بعبدا" 

ضرائب جديدة، في ظل انكماش اقتصادي وضيقة، فيما المطلوب تحفيز االقتصاد ودعمه من خالل 

 اإلصالح.

قتراحات قديمة ورأى الجميل الذي ال يشارك حزبه في الحكومة، بل يمثل المعارضة، أن "اال

 ومعروفة وتُطرح على أنها جديدة، فيما كان حزب الكتائب

م باقتراحات اقتصادية إنقاذية واضحة عدة لم تؤخذ في االعتبار". وحمل الجميل مجدداا مقترحات  تقد 

 "الكتائب" اإلصالحية وسل مها إلى الرئيس ميشال عون.

ئب الواضحة، فيما تسود الضبابية كل وأكدت مصادر "حزب الكتائب" أن "الجميل ينتقد الضرا

البنود األخرى التي تبقى عناوين عريضة فضفاضة وتجميلية، تعود مجدداا من دون آليات واضحة 

 لعمل يخرج البالد من أزمتها".
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وإلى جانب كل الضجة اإلعالمية التي استحدثها اجتماع بعبدا ببنوده وطروحاته وتعهداته، برز 

أشهر للعمل واإلصالح وإال   6مة سعد الحريري بوضوح أن أمام لبنان أيضاا تصريح رئيس الحكو

فالتعثر، ما يضع الحكومة ورئيسها ضمن دائرة زمنية صغيرة تتضح معالمها قريباا جداا في اجتماعات 

ل إلى مكثفة الحقاا، لتكون خير دليل على عمل طال الكالم عنه وعن  الحكومة هذا األسبوع، التي تتحو 

 يت مراراا وتكراراا من دون الوفاء بها.وعود أُعط

 "ستاندرد آند بورز"

من أن لبنان  2019-9-4وفي موقف جديد، حذرت وكالة "ستاندرد آند بورز" جلوبال األربعاء 

يواجه خفضاا جديداا للتصنيف االئتماني، واختباراا محتمال لربط عملته إذا تسارعت وتيرة استنزاف 

 قد األجنبي.احتياطياته المحدودة من الن

مليار  19.2وقالت "ستاندرد آند بورز" إنها تُقدر انخفاض احتياطيات لبنان القابلة لالستخدام إلى 

. وبينما يجب أن يكون ذلك كافيا 2018مليار دوالر في نهاية  25.5دوالر بنهاية العام الحالي من 

على مدى االثني عشر شهرا  لتغطية احتياجات االقتراض الحكومية والعجز في المعامالت الخارجية

 القادمين، إال أن هناك مخاطر واسعة النطاق.

وأضافت الوكالة "نعتقد أن هناك مخاطر من استمرار انخفاض تدفقات ودائع العمالء، على األخص 

من غير المقيمين، مما سينتج عنه تسارع السحب من احتياطيات النقد األجنبي، وهو ما سيختبر قدرة 

 حافظ على ربط العملة بالدوالر األميركي.البالد على ال

"استمرار تلك االتجاهات خالل األشهر الستة القادمة قد يتسبب في خفض التصنيف إلى مستوى 

سي سي سي ". وسعى لبنان جاهداا قبل أسبوعين حتى ال يأتي تصنيف هذه الوكالة سلبياا، إذ أصدرت 

الجديد لوكالة "ستاندرد آند بورز"، كدق لناقوس بياناا منح لبنان بعض الوقت، لذلك يبدو الموقف 

 الخطر، وحث ألن تكون إجراءات الحكومة اللبنانية اكثر جدية وفعالية.

https://www.independentarabia.com/node/53366/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D8%B

1%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7-

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

%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-

%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9 

 

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

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

https://www.independentarabia.com/node/53366/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/53366/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/53366/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/53366/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/53366/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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 11:54 2019أغسطس  24السبت    jessytradmtv@ صحافية جيسي طراد 

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

، نظراا إلى حجمها Standard and Poorsفي وقت ترك ز اهتمام اللبنانيين على تصنيف وكالة 

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

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

 اللبنانية.

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

لتي غردت خارج سرب خفض التصنيف، فاستطاعت بخطوتها ديون لبنان. أما "ستاندرد آند بورز" ا

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

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

 ن.تختلف كثيراا عن سيناريو اليونا

 CCCإلى  B-"فيتش" تخفض تصنيفها االئتماني للبنان من 

وعرضت "فيتش" في تقرير مفصل أسباب خفض التصنيف االئتماني للبنان. ورأت أوالا أنه يعكس 

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

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

األجنبية وزيادة االعتماد على الهندسات المالية االستثنائية غير االعتيادية لمصرف لبنان الجتذاب 

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

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

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

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 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/7036
https://twitter.com/jessytradmtv
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/7036
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، فسببه 2019في المئة على أساس سنوي في يونيو  3.6أما ارتفاع ودائع العمالت األجنبية بنسبة 

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

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

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

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

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

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

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

تحسن تدفقات األموال من الخارج كودائع غير المقيمين إلى النظام المصرفي أو تدفقات نقدية  -

 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 

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

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

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

 وتطبيق اإلصالحات الهيكلية لخفض العجز الكبير وتحسين نشاط األعمال.

قد األجنبي لدى مصرف لبنان المركزي وتوقعت "ستاندرد آند بورز" أن تواصل احتياطات الن

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

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

ن. متوقعاا، ما يعكس تعاوناا سياسياا بين األفرقاء اللبنانيي ، متضمنةا إجراءات تقشفية أكثر مما كان2019

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

 الهيكلية الضرورية.

 مقاربة إيجابية لوزارة المالية

ى وزارة المالية اللبنانية إلما إن أصدرت "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" تصنيفهما، حتى بادرت 

الرد، فاعتبرت في عدم خفض تصنيف "ستاندرد آند بورز"، إشارات إيجابية إلى عمل الحكومة، 
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 2020واستكمالها في موازنة عام  2019خصوصاا لجهة بدء اإلصالحات في المالية العامة في موازنة 

 اا.وتحديداا في موضوع الجمارك والكهرباء، ما يخفض العجز تدريج

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

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

رة قصوى في ووزارة المالية أن التصنيفين يشكالن تذكيراا للبنان بأن عمل الحكومة ليس ترفاا بل ضر

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

 إصالح قطاع الكهرباء ومكافحة التهرب الضريبي وإطالق العجلة االقتصادية.

ر لبنان استحقاق التصنيف في ربع الساعة األخير. وفي ما يبدو أن هناك استيعاباا محلي    لخطورة اا مر 

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

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 

 

 بعد التطور األخير.. الدوالر إلى أين في مصر؟ - 15

   

 الدوالر في مصر بشكل مستمر يتراجع سعر

أبوظبيمنذ بداية السنة الجارية، يواصل الدوالر في مصر التراجع أمام الجنيه،  -سكاي نيوز عربية 

حيث انخفض سعره من جديد مع بداية تعامالت اليوم األحد في تطور جديد يقربه من كسر حاجز بدا 

 .بعيدا قبل شهور قليلة

جنيه للشراء،  16.26بلغ نحو  مصر في بنك الدوالر ن سعروقالت صحيفة "الوطن" المصرية إ

 .جنيه للبيع 16.36و

والبنك  بنك البركة وبنك بلوم مصر وتابعت أن األسعار نفسها في الشراء والبيع سجلت في كل من

 .األهلي المصري

جنيه  16.35جنيه للشراء، و 16.25في بنك "إتش إس بي سي" فقد بلغ سعر الدوالر نحو  أما

 .للبيع

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
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
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
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1&contentId=1284835
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%B5%D8%B1&contentId=1284835
https://www.skynewsarabia.com/business/1251832-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%94%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
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جنيها  17في مصر بشكل مستمر منذ بداية العام الحالي ليهبط تحت حاجز الـ سعر الدوالر وتراجع

جنيها، ويبدو أن األمر بات مسألة  15رب أكثر فأكثر من حاجز الـللمرة األولى منذ عامين، كما أنه يقت

 .وقت ليس أكثر

وقالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث في بنك االستثمار فاروس، في تصريح سابق، إن 

يرجع إلى المصادر المستدامة للعملة الصعبة كنشاط قطاع السياحة وزيادة  تراجع الدوالر استمرار

 .االستثمارات األجنبية تدفقاتها الدوالرية الفترة الماضية، باإلضافة إلى زيادة

و حوتتباين التوقعات بشأن مستقبل سعر الدوالر أمام الجنيه، إذ يرجح خبراء تراجع الدوالر إلى ن

جنيها بنهاية العام الحالي، بينما توقع بنك استثمار "كابيتال إيكونوميكس" في تقرير له في شهر  16

، حسب ما نقلت صحيفة 2019جنيها بنهاية عام  18يونيو الماضي، أن يعود الدوالر إلى مستوى 

 ."الشروق" المصرية

https://www.skynewsarabia.com/business/1284835-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%AE%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%95%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-

%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F?utm_campaign=NewsLetter&utm_medium=email&utm_source=Mailchimp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B3%D8%B9%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1&contentId=1284835
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1&contentId=1284835
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1&contentId=1284835
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9&contentId=1284835
https://www.skynewsarabia.com/business/1284835-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%95%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F?utm_campaign=NewsLetter&utm_medium=email&utm_source=Mailchimp
https://www.skynewsarabia.com/business/1284835-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%95%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F?utm_campaign=NewsLetter&utm_medium=email&utm_source=Mailchimp
https://www.skynewsarabia.com/business/1284835-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%95%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F?utm_campaign=NewsLetter&utm_medium=email&utm_source=Mailchimp
https://www.skynewsarabia.com/business/1284835-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%95%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F?utm_campaign=NewsLetter&utm_medium=email&utm_source=Mailchimp
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 االقتصاد السوري: -رابعاا 

 ..غضباا و أعلنوا حصار دمشق اقتصادياا ” رعاة البقر” لهذا السبب استشاط  - 16

 األخبار اللبنانيةالمصدر:  

 على سوريا« ضغوط قصوى»ما بعد فشل الحرب: 

استُهدفت سوريا بحرب دولية ـــ إقليمية، ألنها حلقة مركزية في محور المقاومة. غاية الحرب، من 

ور القوى التي شن تها، كانت كسر هذه الحلقة الستفراد أطراف هذا المحور وتصفيتهم أو إضعافهم. منظ

أقل  ما يمكن قوله، على الرغم من األكالف البشرية والمادية الهائلة، أن الحرب فشلت في تحقيق تلك 

 الغاية، وأفضت إلى نتيجة عكسية

ا وإيران مستهدفون من قِبَل الواليات المتحدة، محور المقاومة وأطرافه في لبنان وفلسطين وسوري

منذ زمن بعيد. جميع حروب واشنطن على المنطقة، منذ نهاية « تأسرلت»ألن سياساتها في المنطقة 

، حروب من أجل إسرائيل قبل أي  اعتبار آخر، 1991الثنائية القطبية، بما فيها حربها على العراق عام 

وق العسكري النوعي اإلسرائيلي على دول اإلقليم، وهو جزء من منظومة بما فيه النفط. الحفاظ على التف

السيطرة األميركية، أحد ثوابت استراتيجية واشنطن في هذه البقعة من العالم. أي قوة إقليمية أو تحالف 

إقليمي يهد د هذا التفوق يواَجه بأنماط متعددة من الحرب، تتالءم مستوياتها مع موازين القوى بمعناها 

 .العام، ال العسكري الحصري

النتيجة العكسية للحرب على سوريا، أي نجاح محور المقاومة في صد ها والشروع في عملية 

تطوير لقدراته العسكرية والصاروخية، هي سبب التصعيد األميركي الجديد ضد أطرافه. الضغوط 

 ردها إدارة ترامب لتبريرالقصوى والحشد العسكري ضد إيران يندرج في هذا اإلطار. الحجج التي تو

تها الحالية يرتبطان أوالا وأساساا بدورها في عملية  سياستها العدوانية تجاه إيران كثيرة، لكن توقيتها وحد 

التحول التدريجي والمستمر لميزان القوى لغير مصلحة إسرائيل. وسوريا، كشريك مركزي في هذه 

ى مسميات الحرب الهجينة التي بادرت بها ، إحد«الضغوط القصوى»العملية، مستهدفة أيضاا بـ

الواليات المتحدة، بصيغ ودرجات متفاوتة، ضد أطراف محور المقاومة. مصادر مطلعة على النقاش 

إن المعنيين بالملف السوري في إدارة ترامب يدفعون باتجاه تسعيرها « األخبار»في واشنطن قالت لـ

 .واستخدام شتى الوسائل واألدوات لذلك

 «ذج العراقيالنمو»
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أحد المعنيين بالملف السوري في اإلدارة األميركية أسر  إلى المصادر أن المطلوب إيصال سوريا 

الشرعية »في تلك الحقبة، فرضت الواليات المتحدة بتواطؤ «. عراق التسعينيات»إلى ما كان عليه حال 

ار تدميرية على بناه االقتصادية وجميع دول العالم حصاراا إجرامياا على العراق، كانت له آث« الدولية

، أعلن قائده، الجنرال األميركي نورمان 1991واالجتماعية والطبية والتعليمية. خالل عدوان 

، والمتابع لما حل  ببالد الرافدين «إعادة العراق إلى العصر الحجري»شوارزكوف، أنه سيؤدي إلى 

لمذكورة سألت المسؤول األميركي عن الهدف بعده، يدرك أن هذه األقوال قُرنت باألفعال. المصادر ا

الذي تريد إدارة ترامب تحقيقه من اتباع سياسة شبيهة حيال سوريا، لكن اإلجابات كانت غامضة 

شة:  يزعمون أنهم ليسوا بصدد العمل على تغيير النظام في سوريا، بل اجباره على تغيير »ومشو 

ة إعادة اإلعمار، ومنع الجيش من استكمال استعادة سياساته. هم يعتقدون أن الحصار االقتصادي وإعاق

سيطرته على مجمل األراضي السورية، بما فيها مناطق ريف حماة الشمالي وإدلب، وبالطبع منطقة 

 .«شرقي  الفرات، سينجم عنها تفكك اجتماعي يوازي االنهيار، ما يضع النظام تحت ضغوط هائلة

 ألميركي الجديد ضد أطراف محور المقاومةالنتيجة العكسية للحرب هي سبب التصعيد ا

في الماضي، سعت إدارة كلينتون إلى إبقاء العراق في حال من الضعف الشديد في إطار سياسة 

االحتواء المزدوج تجاهه وتجاه إيران، حتى وصل بوش االبن وفريقه إلى السلطة، واتخذا قراراا بغزو 

مب اليوم، فهي ليست في صدد غزو سوريا. عدم . أما إدارة ترا2003العراق وإسقاط نظامه عام 

ا تريده بوضوح، أو حديثها الممجوج عن  ، ال يعني أنها ال تتحرك «االنتقال السياسي»اإلفصاح عم 

ضمن خطة خاضعة ألولوياتها الراهنة في اإلقليم ،وفي مقدمتها وقف تطوير القدرات العسكرية 

ابي السياسة والصاروخية لمحور المقاومة في سوريا. تشير ا دارة، لإل« السورية»لمصادر إلى أن عر 

جيمس جيفري، الممثل الخاص للواليات المتحدة حول سوريا، وجويل ريبرن، نائب مساعد وزير 

الخارجية لشؤون المشرق، وأندرو تابلر، مسؤول ملف سوريا في مجلس األمن القومي، يعتقدون أن  

أقاليم »باإلضافة إلى وقف تقدم الجيش، وفرض وجود ضغوطاا قصوى اقتصادية ومالية على سوريا، 

خاضعة للمعارضة، على غرار إقليم الشمال الكردي في العراق في التسعينيات، يكفلون توافر « محررة

الشروط المطلوبة. وتلفت المصادر إلى أن مثل هذا الرأي منتشر أيضاا في أوساط الديبلوماسيات 

ة حرمان النظام موارد النفط والغاز، ومن القسم األعظم من الخطة تستند إلى ضرور»األوروبية. 

الثروة الزراعية والحيوانية ومن السدود المائية، الموجودة في معظمها في مناطق خارجة عن نطاق 

 .«سيطرته
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، الفصيل الرئيس في المعارضة، ووريث جبهة «هيئة تحرير الشام»ولكن، ألن يشكل التعامل مع 

« ر الشامهيئة تحري»ماا إرهابياا، عقبة بالنسبة إلى األميركيين واألوروبيين؟ النصرة المصنفة تنظي

شرعت في عملية إعادة تموضع في الفترة الماضية، من أجل تسهيل التعامل مع األطراف الغربية. هي 

شكلت غرفة عمليات مشتركة مع مجموعات تَُعد  معتدلة من قِبَل الغربيين وتتمتع بدعمهم، وحصرت 

في الجوانب العسكرية واألمنية، ووافقت على تلزيم إدارة شؤون السكان لحكومة إنقاذ في إدلب  دورها

منبثقة من جهات متعددة، بعضها مرتبط بها وبعضها على صلة بتنظيمات أخرى أو بمنظمات غير 

 .حكومية محلية، وفيها أيضاا شخصيات مستقلة تركية الميول

نطن وعواصم أوروبية حيال تبني مثل هذا السيناريو، غير ما زالت هناك أطراف مترددة في واش

وعند السؤال عن تركيا وإمكانية التعاون معها، على رغم الخالف «. المدافعين عنه يتزايدون»أن 

التي عقدتها مع روسيا،  «S400» المتنامي بينها وبين الواليات المتحدة، وآخر تجلياته صفقة منظومة

لن يمنع احتمال التقاطع في الشمال السوري، لوجود تقاطع بين رغبتها »ف أكدت المصادر أن هذا الخال

ؤشر هذه المعطيات ت«. في الحفاظ على موطئ قدم فيه، وأولويات األطراف الغربية في المرحلة الحالية

جميعها على أن المواجهة في المنطقة إلى احتدام، وأن دينامية المعركة الرئيسة الدائرة فيها بين محور 

المقاومة من جهة، والمحور األميركي ـــ اإلسرائيلي وحلفائه من جهة أخرى، ستفضي إلى ترابط أكبر 

 .مع المعارك األخرى المشتعلة في أرجائه

 http://syrianexpert.net/?p=40518 األخبار اللبنانية

 

 .…”الحاجة أم االختراع” الخافت..سيرة وانفتحت بما أن   أموال الظل إلى دائرة الضوء - 17

 :الخبير السوري –ناظم عيد  

لسنا فقراء ولن نكون ..إن لم يكن بالموارد المتاحة، فليكن بذلك الكم  غير القليل من رجاالت المال 

 ي مجتمعاتالسوريين، الذين ما زالوا كثراا رغم هجرة أعداد كبيرة منهم، ممن يتردد صدى حضورهم ف

 .األعمال المجاورة ..في لبنان واألردن وتركيا ومصر وحتى دول الخليج

س بشأن األداء  لكن رغم ذلك مازالت كبيرة تلك المسافة الفاصلة بين إحداثيتي االطمئنان والتوج 

 قالوطني لقطاع أعمالنا، ولعلها هي المسافة ذاتها بين ما توحي به التجارب السابقة، وواقع االستحقا

ت بها البالد  .الهائل الذي تمليه ضرورة ترميم الرضوض العميقة وآثار الظروف القاسية التي مر 

http://syrianexpert.net/?p=40518
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وعلى أي حال، لم يكن السيد رئيس مجلس الوزراء على غير صواب في مبادرته نحو المصافحة 

الدافئة مع رجاالت القطاع ممثلين بمجالس اتحاداتهم، متأبطاا حزمة من التسهيالت والمالمح 

ل  ه إلى مضمار الفعل االقتصادي الحقيقي، فمن المهم في مثل مفترقات التحو  االسترشادية في التوج 

التي نشهدها اليوم، فتح صفحات جديدة في عالقة الحكومة مع رجل األعمال، وإتاحة فرص جديدة أمام 

 .ةزمة الراهناألخير لتسجيل بصمات واضحة له في الطريق المتجهة نحو المخارج االقتصادية من األ

إال  أن تفاؤلنا بالدور الوطني للرساميل التقليدية الخاصة سيبقى حذراا، بل ال يخلو من الهواجس 

لين في المشهد  العائدة في منشئها، إلى تفاصيل كثيفة اعترت المسارات التي اختارها الكثير من المتمو 

ذ إلى الخيارات المشبوهة التي ال التنموي بتوضعاته التي سبقت اندالع الحرب على سورية، وصوالا 

بها بعضهم في خضم األزمة، ووصمة الهروب التي غرقت فيها بعض النخب الرأسمالية، وصدمتنا 

التي حازتها في زمن االستقرار، وكانت مثار جدل ” الفرص االمتيازية“بتمويل اإلرهاب من عائدات 

 ..على مر  سنوات

ة وطنية جديدة يخبئها لنا من صمد وبقي بيننا من رجال المال اآلن علينا أن نصر  على التفاؤل بنفح

هم به، ألن دورهم لم يعد حالة استثمارية انتقائية،  واألعمال، فثمة قدر عاٍل من التعويل البد أن نخص 

بل واجب وطني ببعدين اقتصادي واجتماعي وربما إنساني أيضاا، وهذا هو الجديد الذي فرضته 

 .وعليهم أن يستوعبوه جيداا  ”القاهرة“المتغي رات 

الواقع أن العالقة بين قطاع األعمال وأعماله تبدو بحاجة إلى نواظم جديدة البد أن تنظر إليها 

الحكومة بعين االهتمام والعناية البالغة، فالمسؤولية المجتمعية بكل مساراتها باتت لزاماا ولم تعد خياراا، 

و استثمار وتنمية خاصة، لكن في مطارح منظ مة ومحد دة تضع وهذا ليس عبئاا تنموياا عاماا بقدر ما ه

ولو  –إحداثياتها الحكومة وتحد د الحصص والمساهمات، وال نعتقد أن حكومتنا تجهل التقديرات 

لمالءات رجال األعمال، وعلى العموم ال تبدو تقديرات المالءة المالية لرجل األعمال  –التقريبية 

ي، فثمة أدوات متاحة لدى وزارات االقتصاد والمالية  مستحيلة أو حتى صعبة فيما لو أردنا التحر 

والتجارة الداخلية ومديرية الجمارك، وأيضاا لدى اتحادات الغرف فيما لو أرادت األخيرة..وكانت 

الدعوة التي وجهها رئيس المقصورة التنفيذية لهم لتوظيف ولو جزء من أموالهم، غير بعيدة عن إدراك 

 .ةهذه الحقيق

ال نتحد ث هنا عن إجراءات غير واقعي ة، بل ربما هي استثنائي ة أو غير مسبوقة، لكن مقتضيات 

الظرف تحتم اللجوء إلى خيارات غير تقليدي ة، وإن لم نفعل فلن نكون على ما يرام، ألننا أمسينا أمام 

 من حجم اإلصدار النقدي حقيقة علينا أال  نتجاهلها أو نتفادى االصطدام بها، وهي أن نسبة كبيرة جداا 
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اا أننا لجأنا إلى خيار التمويل  الكل ي باتت بحوزة قطاع األعمال، السيما التجاري منه، ولم يعد سر 

ه في التداول، إن كان عبر قناة  بالعجز، وبغض النظر عن قيم اإلصدارات الجديدة، فمعظمها تم ضخ 

الداخلية، وفي كال القناتين تبدو الفاتورة باهظة الرواتب واألجور أو مشتريات القطاع العام من السوق 

 .القيمة، وكانت من نصيب صناديق غير حكومية

المهم أننا أمام أفق جديد ينتظر حضوراا مختلفاا لقطاع األعمال، فبعد مسؤولية الصمود تأتي مسؤولية 

كخيار، ال ” الخاص” اإلعمار، وهذه ليست مهمة حكومية خالصة، وإن فشلت المراهنة على مساهمة 

 .”الغنم والغرم“بد أن تكون بقرار، ألن مقولة الوطن للجميع تعني أن الجميع شركاء في 

http://syrianexpert.net/?p=40390 

 

 وتؤكد عدم تراجع مبيعات الذهب” الصاغة“تدحض كالم ” المالية “ - 18

 المصدر : الوطن 

أن وزارة المالية لم تقتنع بما يقوله الصاغة عن تراجع مبيعات الذهب، إذ نفى مدير في الوزارة  يبدو

بالمئة  70صحة ما يشاع عن تراجع حركة مبيعات الذهب في األسواق المحلية لمعدالت تتجاوز «

زاا حدود وبسبب ارتفاع الدوالر في السوق السوداء، والذي ترافق مع ارتفاع في سعر غرام الذهب متجا

ألف ليرة، مدعماا كالمه بالمشاهدات والمالحظات التي يرصدها مراقبو الدخل لدى الدوائر المالية،  22

والتي تفيد بعدم حدوث تراجعات واضحة في حركة مبيعات الذهب في األسواق، معتبراا أنه باألصل 

 بعض باعة الذهب بسببال مبرر موضوعياا لتأثر حركة المبيعات وتراجعها بشكل حاد كما يصوره 

 .االرتفاعات األخيرة على سعر غرام الذهب

ورأى المدير أن سعر الدوالر في السوداء سوف ينخفض لما كان عليه، وأن االرتفاعات الحاصلة 

مؤخراا عبارة عن فقاعات يقف وراءها بعض المضاربات المتعمدة للتشويش على السوق، والتالعب 

غرام الذهب سوف يعود تلقائياا لما كان عليه قبل القفزات األخيرة، بأسعار الصرف، ومنه فإن سعر 

لذا ال داعي ألي تعديل على االتفاقيات الجارية مع جمعيات صياغة الذهب بخصوص رسم اإلنفاق 

 .االستهالكي، ويفضل االستمرار بالمعدالت المتفق عليها نفسها

لطرفين، واستطاعت أن تورد قيماا جيدة ورأى أن االتفاقيات مع جمعيات الصاغة حققت رضا لدى ا

من رسم اإلنفاق االستهالكي للدوائر المالية، ومثال على ذلك تحقق هذه االتفاقات بدمشق نحو مليار 

 .ليرة سنوياا للخزينة العامة

http://syrianexpert.net/?p=40390
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وفي هذا السياق، رصدنا آراء بعض المسؤولين في جمعيات الصاغة بعد اجتماعهم مع وزير المالية 

الياس »قيم رسم اإلنفاق االستهالكي، إذ اعتبر مدير مكتب الدمغة في جمعية دمشق  مؤخراا لتخفيض

بالمئة بسبب غالء الذهب في  70أن حركة المبيعات انخفضت خالل األسابيع األخيرة لحدود « ملكية

األسواق وهو ما يجب أن يقابله تخفيض مماثل على قيم رسم األنفاق االستهالكي في االتفاقات التي 

ليرة رسم إنفاق  500تم تجديدها مع وزارة المالية، ورأى أنه من غير المنطقي أن يدفع الصائغ سي

 .ليرة بعد احتساب أجرة الغرام 250-200استهالكي على حين ال يتعدى ربحه الصافي للغرام 

بينما اقترح رئيس جمعية صاغة حلب عبدو موصلي أن يتم تخفيض رسم اإلنفاق االستهالكي لجمعيات 

مليون ليرة ليكون هناك عدالة أكثر في  100مليون ليرة شهرياا إلى  150دمشق وحلب وحماة من 

تحصيل رسم اإلنفاق االستهالكي، وتكون االتفاقات مع المالية موضوعية وتالمس الواقع، وخاصة أنه 

 .ةرفي األصل هناك قراءة خاطئة للمرسوم الخاص بهذه االتفاقات لغياب المختصين وأصحاب الخب

بدوره، بي ن رئيس جمعية الصاغة بحماة عصام شهدة أنه البد من الحفاظ على المنتج السوري من 

الذهب والحفاظ على تداوله في السوق السورية وعدم منح الفرصة للمنتجات األجنبية من الدخول 

 .للسوق على حساب المنتج الوطني وخسارة الكثير من ورش الصاغة وفرص العمل الحالية

http://syrianexpert.net/?p=40392 

 

 ..سورية..شيوخ الكار بديل تقليدي عن المساهمين” زناكيل” الحلقة الناقصة في ثقافة  - 19

 :الخبير السوري 

ل االقتصاديون وخبراء التنمية في سورية، على فطنة رأس المال الخاص، كحالة إنقاذ ة و ييعو 

استدراكية لتسريع وتيرة تأسيس الشركات، ويعتبرون أن ذلك من شأنه أن يوسع مدخالت ومخرجات 

األنشطة االقتصادية المختلفة، ويعزز الممارسات اإلدارية الرشيدة التي تضمن استمرارية هذه 

 القطاعالشركات، ودعم رؤية أصحابها في التوسع والتطور، والحفاظ على ثرواتهم، مع أهمية دور 

 .الحكومي في تهيئة بيئة أعمال ناجحة، ورفع أدائها وتنافسيتها

بالرغم من تعدد وتنوع األشكال القانونية للشركات، إال أن الشركات المساهمة تحتفظ بأهميتها في 

 .تحريك النشاط االقتصادي واالجتماعي

وع من الشركات يعمر إن هذا الن”: صحيفة البعث”ويقول المحاسب القانوني لطفي السالمات لـ 

طويالا ويتوسع؛ ألن هناك آلية معينة في إدارتها عبر مجلس إدارة يرفع تقارير سنوية للمساهمين عن 

http://syrianexpert.net/?p=40392
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أنشطتها، كما أن هناك هيئة عامة تتولى انتخاب هذا المجلس، فيما يقدم مفتش الحسابات المعتمد تقريراا 

أسيس ابلة للنقاش والتحليل، وثمة دوافع اجتماعية لتسنوياا بالحسابات الختامية عن نتائج أعمال الشركة ق

المساهمة، منها حاجة األفراد ألوعية استثمارية، بعد أن جربوا وعانوا من شركات جمع األموال، التي 

بالمئة في بعض األحيان، ثم تختفي الشركات  40تعطي في البداية أرباحاا عالية، قد تصل إلى 

 .شة العمر( لهؤالءوأصحابها، لتضيع مدخرات و)تحوي

 ..بيئة تشريعية

تحتاج الشركات المساهمة إلى بيئة تشريعية منفتحة ومتطورة، من شأنها أن تساعد هذه الشركات 

على النمو والتطور وتوسيع مشاريعها، كما يقول الخبير االقتصادي الدكتور علي كنعان، الذي يؤكد 

ركات متوسطة وصغيرة، إذ ال توجد شركة عربية أن السمة العامة ألغلب الشركات العربية هي أنها ش

شركات ماليزية ومثلها  10األولى حول العالم، في حين هناك  500واحدة مصنفة ضمن الشركات الـ

كورية، ويلفت كنعان إلى أن الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية، )ال تدرج 

 !..من حجم الناتج المحلي %10ة، ال تشكل أكثر من شرك 26في السوق إال المساهمة حصراا(، هي 

 ..عددها محدود

يرى رئيس مجلس مفوضي هيئة األوراق واألسواق المالية الدكتور عابد فضلية أنه على الرغم من 

أهمية وجود شركات مساهمة محلية قوية ومؤثرة، إال أن عددها وحجمها ما زاال ضئيلين، وكذلك 

قتصادية، قياساا بحجم االقتصاد الوطني وعدد المؤسسات والشركات الفاعلة األمر بالنسبة لحصتها اال

( شركة 53( مساهمة خاصة، و)304( شركة، منها )357فيه، إذ يبلغ إجمالي عدد الشركات المساهمة )

 .مساهمة عامة

ويشير فضلية إلى الكفاءة التشغيلية والدور االجتماعي لهذه الشركات عبر توفير مزيد من فرص 

لعمل، والقيام بمسؤولياتها االجتماعية من خالل منح الفرصة لآلالف من األفراد والعائالت أصحاب ا

المدخرات الصغيرة لتوظيف وتشغيل مدخراتهم ومكتنزاتهم الراكدة، من خالل فرصة االكتتاب على 

ى السنوية علاألسهم )عند التأسيس(، أو شرائها )من البورصة(، وإتاحة المجال لتوزيع أرباح األسهم 

شرائح عريضة من المجتمع، فتتوافر بذلك لهذه الشرائح قوة شرائية إضافية تحرض الطلب الفاعل في 

 .السوق على السلع والخدمات؛ ما يحرك عجلة اإلنتاج في مختلف القطاعات

 ..ماهية

مة عندما شركة مساهمة عا -أكانت صناعية أم زراعية أم عقارية أم خدمية أم غير ذلك-تُعد الشركة 

ليرة(، قابلة  100يقسم رأسمالها عند التأسيس إلى أسهم متساوية )قيمة السهم حسب األنظمة السورية 
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للتداول )أي للبيع والشراء في سوق األوراق المالية/ البورصة(، وفي هذا النوع من الشركات تكون 

أي بحدود قيمة مسؤولية الشركاء )أصحاب األسهم( محصورة بمقدار حصصهم من رأس المال، 

فإن )الشريك/ المساهم( حامل األسهم ال يُعد  تاجراا، بل شريكاا  -قانونياا –األسهم التي يمتلكونها، وبالتالي 

أو مستثمراا، تنحصر مسؤوليته تجاه ديون الشركة )في حال اإلفالس التام( بقدر أو في حدود ما يمتلكه 

ا يمتلكه من أسهم، وبالمقابل فإن موت الشخص من أسهم، وتنحصر )في حال الخسارة( بــ)نسبة( م

الطبيعي حامل األسهم، أو إفالسه كشخص طبيعي أو اعتباري، ال يؤثر على وضع الشركة المساهمة 

العامة، التي يمتلك فيها أسهماا، كما أنه ال يجوز تسمية الشركة المساهمة باسم شخص طبيعي، حتى لو 

، ويمكن أن يكون الشركاء المؤسسون )أو حاملو األسهم، أو كان من كبار مؤسسيها أو مالكي أسهمها

 .متداولوها( من األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين أو من كليهما، سوريين أو غير سوريين

 حراك ما قبل األزمة

، والدة عشرات الشركات ذات الرساميل الضخمة 2011وكان االقتصاد الوطني شهد حتى بداية 

قطاعات واألنشطة االقتصادية وخاصة تلك الشركات المساهمة والقابضة التي والمؤثرة في عديد ال

جمعت رجال أعمال وصناعيين في تكتالت اقتصادية مهمة غطت قطاعات إنتاجية وخدمية واسعة، 

حيث تسمح القوانين واألنظمة النافذة بترخيص أغلب األشكال القانونية للشركات، سواء أكانت شركات 

محاصة، أم شركات أموال، كالمساهمة والتوصية باألسهم،   اا أم توصية بسيطة، أمأشخاص، أم تضامن

 http://syrianexpert.net/?p=40480 .وذات المسؤولية المحدودة

 

 !!؟ابية؟..الضوء المبهر يعمي األجهزة الرق” اإلنفاق الترفي” فساد متسل ل تحت مصابيح  - 20 

 :الخبير السوري –ناظم عيد  

ة بشأنها  الس يرة باتت ممل ة بالفعل..لكن ثمة مفارقات ال يملك من يعاينها إال تكرار التساؤالت الملح 

هذه المفارقات ال ينكفؤون عن حالة االستعراض والتذكير ” أبطال“عل ه يجد جواباا مقنعاا..سيما إن كان 

 .اقضات التي تعتريهابأنفسهم و أعمالهم بكل التن

الفساد واألجهزة الرقابية ..طرفي البعد المدهش في مفارقة مزمنة مقيمة بيننا، ال بد أن يخضعا 

هما اإلثنان، إال  أن التركيز على األولى وغض الطرف عن الثانية يبقى هو األمر ” جراحي“لعالج 

عة في دهاليز االرتكاب والتجاوز على المريب والمثير لتساؤالت بعدد ليرات األموال المهدورة والضائ

 .مقدرات وموارد الدولة

http://syrianexpert.net/?p=40480


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

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

63 

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

واحد  رقم” المسؤول“فإن كان من مساءلة واجبة في سياق معالجات ملفات الفساد، فال بد  أن يكون 

هو الجهات الرقابية، قبل شاغلي المواقع التنفيذية ومطارح الشبهات، وهذه مسل مات منطقية ال نعتقد 

 .اا أنها محط جدل بتات

، ولدينا جهاز كبير متخص ص في ذلك، وبُعد ”إرشادي“ألن آليات الرقابة تقوم على بُعد وقائي 

تفتيشي استقصائي تضطلع به هيئة شهيرة يُحكى أنها طائلة الذراع، وقبل هاتين الجهتين تنطوي كافة 

الا“الجهات الحكومية على دوائر أو مديريات رقابة داخلية، يتباهى موظفوها بتسمية  ، لذا ”ةلرقابة الفع 

لن يكون من الحكمة التسليم ببراءة هذه األجهزة، إن سل منا باالنتشار األفقي الواسع لظاهرة الفساد في 

 .مؤسساتنا

الواقع أننا ال نرجو توزيع االتهامات غير المؤك دة بوثائق، لكننا على يقين من أن ثم ة مشكلة عميقة 

الا عند مسائل ليست في أدبيات عمل أجهزتنا الرقابية،  التي تغرق في التفاصيل الصغيرة وتقف مطو 

ذات أثر حقيقي في تقويم اعوجاج سلوك موظف أو مدير.. وقد عاينا مالحظات رقابية تتحد ث عن 

في مكتب مدير يستخدم عدداا غير الزم من مصابيح اإلنارة، دون التقاط خطأ أو ارتكاب ” إنفاق ترفي“

ة ذاتها مليارات الليرات..وقع أوتم توقيعه تحت مصابيح اإلنفاق الترفي التي كل ف المؤسسة أو الشرك

ا جرى توقيعه؟  ..!الترى األجهزة الرقابية أبعد منها، أو من نوع القلم الذي خط  التوقيع دون السؤال عم 

ورغم ما يُشاع عن المساحات التي تشغلها ممارسات الفساد، يمكن ألي كان تلمس حجم الحذر 

من األجهزة الرقابية بين الموظفين الصغار في مؤسسات ووزارات الدولة،  -حتى الرعب –وف والخ

ل أال  يعمل أبداا، على أن يعمل ويخطئ، ألن الترجمة الرقابية لمصطلح الخطأ  لدرجة أن بعضهم يفض 

ثل هذا م، ليبقى التساؤل الذي يلح علينا جميعاا هنا، على شكل استفسار نزق عن سر  ”االرتكاب“هي 

 .!التناقض المريب: انتعاش الفساد في ظل رقابة متشددة؟

لن يطول البحث بمن يتصدى لمهمة فك اللغز، ليكتشف أن الذهنية الرقابية وآليات عملها المرتكسة 

هي السبب: دوران حول الشكليات، التموضع عند المستويات السطحية لما يجري في أروقة المؤسسات، 

قانون أو قرار، إلغاء البُعد الثالث الخاص بتقديرات من يعاين ويتحرى بقصد  االستسالم لحرفية نص

الرقابة، عدم التمييز بين الخطأ واالرتكاب في أداء الموظف أو المدير، وهذه ليست تُهماا لألجهزة 

الرقابية أو لموظفيها، فلهؤالء معاناتهم أيضاا، وقد سمعنا شكاوى من كثيرين منهم، حول ضيق 

نهم من رد ات فعل المساح ات المتروكة لحراكهم في األنظمة التي تحكم أداءهم، وعدم وجود ما يحص 

كبار الموظفين، فيكون الصغار هم الهدف لرفع العتب وإبراء الذمم تجاه استحقاقات عمل قطاعي 
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قابة ربمقتضى نظام المجموعات المعمول به في الجهاز المركزي للرقابة المالية، والهيئة المركزية لل

 .والتفتيش

ة توافقاا على وجود مشكلة في أداء األجهزة  بغض النظر عن تعدد اآلراء في هذا الشأن، نعتقد أن ثم 

 –الرقابية، إن بقيت قائمة فسيبقى الخلل قائماا، وال نلم ح هنا إلى تبعية هذه األجهزة للسلطة التنفيذية 

 .جمل ما يحكم عمل هذه األجهزةبل المسألة تتعل ق بم –وهذا خطأ ال بد من استدراكه

على كل حال ال بد من معالجة شاملة لهيكلية األجهزة الرقابية، وصياغة أدبيات جديدة لتعاطيها مع 

األخطاء خبرة والخبرة طريق “قتل المبادرات، من منطلق االقتناع بأن ” سد ذرائع“أعمالها، واألهم 

 .”النجاح

مديراا رفض استقالة موظف نادم على خطأ تسبب بخسارة فمن قصص اإلدارة المنقولة للعبرة، أن 

ال يمكن الموافقة على استقالة موظف كل ف تدريبه “الشركة عشرة ماليين دوالر، وُذي ل الرفض بعبارة: 

 http://syrianexpert.net/?p=40462 .”الشركة للتو عشرة ماليين دوالر
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -خامساا 

 أسوأ أداء شهري لليوان الصيني منذ ربع قرن - 1

 للدوالر في الصباح 7.1463تم تداول اليوان عند  

أبوظبيسجل اليوان الصيني تراجعا، الجمعة، متحها نحو أسوأ أداء شهري له  -سكاي نيوز عربية 

، بسبب توترات التجارة مع الواليات المتحدة، وتباطؤ 1994منذ إصالح الصين نظام سعر الصرف في 

 .في االقتصاد المحلي

 08:30للدوالر في الساعة  7.1452وفي ختام التداوالت المحلية، أغلق السعر الفوري لليوان عند 

 .في إقفال الجلسة السابقة 7.1430بتوقيت غرينتش، انخفاضا من 

تداوالت أواخر الليل عند سعر اإلغالق المحلي،  للعملة الصينية وفي حال ختم السعر الفوري

بالمئة أمام الدوالر في أغسطس، ليتحرك باتجاه أكبر انخفاض شهري، منذ  3.7 اليوان فسيكون قد فقد

 .1994وحدت الصين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق في 

وجة خسائر دامت لعشرة أيام، هي األطول منذ وفي وقت سابق، الخميس، قطع اليوان م 

، مع صدور مؤشرات عن بكين وواشنطن بأنهما بحثتا جولة قادمة من المفاوضات 2015  ديسمبر

 .باهظة التكلفة بينهما حرب التجارة المباشرة في سبتمبر، مما عزز اآلمال في إنهاء

للدوالر في األسواق  7.1463بتوقيت غرينتش، كان اليوان متداوال عند  08:30وفي الساعة 

 .الخارجية. وفقا لرويترز

https://www.skynewsarabia.com/business/1279535-%D8%A7%D9%94%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%94-

%D8%A7%D9%94%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-

%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-

%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D9%86 

 

 ارتفاع احتياطي لبنان من النقد األجنبي - 2

 ساعات 10ن المركزي قبل بنك لبنا 

أبوظبيأعلن مصرف لبنان المركزي، الجمعة، عن زيادة احتياطيات البالد من النقد  -وكاالت 

 .مليار دوالر في األسبوعين األخيرين من أغسطس الجاري، وذلك باستثناء الذهب 1.4األجنبي نحو 

 ت، رياض سالمة إن االحتياطيات األجنبية زادحاكم البنك المركزي اللبناني ونقلت رويترز عن

 .مليار دوالر، دون حساب الذهب 38.66إلى حوالى 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9&contentId=1279535
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9&contentId=1279535
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86&contentId=1279535
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AD%D8%B1%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9&contentId=1279535
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AD%D8%B1%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9&contentId=1279535
https://www.skynewsarabia.com/business/1279535-%D8%A7%D9%94%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%94-%D8%A7%D9%94%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D9%86
https://www.skynewsarabia.com/business/1279535-%D8%A7%D9%94%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%94-%D8%A7%D9%94%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D9%86
https://www.skynewsarabia.com/business/1279535-%D8%A7%D9%94%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%94-%D8%A7%D9%94%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D9%86
https://www.skynewsarabia.com/business/1279535-%D8%A7%D9%94%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%94-%D8%A7%D9%94%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D9%86
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A&contentId=1279524
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A&contentId=1279524
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وترتفع  .رف لبنانمص أغسطس، وفقا لبيانات 15مليار دوالر في  37.25ويأتي ذلك ارتفاعا من 

 .االحتياطيات تدريجيا منذ منتصف يونيو، لكن هذه أكبر قفزة

ذلك بنتيجة تدفق ودائع، مباشرة الى مصرف لبنان، من القطاع " المركزي اللبناني وقال بيان للبنك

الخاص غير المقيم )وليس من دول أو جهات دولية(، مما يعكس ثقة المودعين ويعزز الثقة بالليرة 

 ."اللبنانية، ويساهم بخفض العجز في ميزان المدفوعات

اللبناني ووحداته  "جمال ترستبنك" اضي، عقوبات علىوكانت واشنطن قد فرضت الخميس الم

 .م من إيرانبتهمة تسهيل األنشطة المالية لحزب هللا اإلرهابي المدعو

وهوت بعض سندات لبنان الدوالرية إلى مستويات منخفضة جديدة في أغسطس، في حين صعدت 

 .تكلفة التأمين على دينه السيادي

https://www.skynewsarabia.com/business/1279524- األجنبي-النقد-لبنان-احتياطي-ارتفاع  

 

 ..”من كعب الدست” ع هذا ما أعلنته وزارة النقل من مفاجآت استثمارية..مشاري - 3

 :الخبير السوري 

أقامت وزارة النقل بحضور القطاع الخاص ومستثمرين عرب وأجانب ملتقى استثمارياا خاصاا 

 .بقطاعات النقل، وذلك على أرض مدينة المعارض مساء أمس

ماري تم افتتاح الملتقى االستث»وفي تصريح لصحيفة الوطن السورية قال وزير النقل علي حمود 

قطاعات النقل المختلفة، ومنها القطاع السككي، وهناك الكثير من العروض التي قدمها المدراء العامون ل

 .«للوفود المشاركة، وهذا سيؤدي إلى عقود نتفق عليها مع األطراف والشركات المختلفة

المعروض لدينا مشاريع عديدة إلحداث سكك حديدية جيدة، وتأهيل وتطوير السكك »وأضاف: 

يدية القائمة، وبنفس الوقت األراضي والعقارات الموجودة للسكك الحديدية سيتم استثمار جزء كبير الحد

 .«منها

هناك حجم عمل كبير في الموانئ، وهناك موانئ جديدة وشركات نقل عبر البحار »وتابع القول: 

ككية ختلفة سومدن للصناعات البحرية سيتم طرحها لالستثمار، ولدينا مشاريع عديدة في قطاعات م

وطرقية وبحرية وجوية، وكل هذه البنى ستكون نواة في حال إقرار طريق الحرير ومروره عبر 

 .«سورية

http://syrianexpert.net/?p=41589 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81+%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86&contentId=1279524
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A&contentId=1279524
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A&contentId=1279524
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%83&contentId=1279524
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%83&contentId=1279524
https://www.skynewsarabia.com/business/1279524-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A
http://syrianexpert.net/?p=41589
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 مجلس االحتياطي: نمو متواضع لالقتصاد األميركي - 4

 2019سبتمبر،  05ل ستريت  تمثال الثور الهائج في وو 

قال مجلس االحتياطي االتحادي األربعاء إن اقتصاد الواليات المتحدة نما بوتيرة متواضعة في 

األسابيع األخيرة، مع تضرر القطاع الصناعي بفعل تباطؤ عالمي، بينما أعطت مشتريات المستهلكين 

 .إشارات متباينة على مدى قوة إنفاق األسر

ارية الدائرة بين الواليات المتحدة والصين بشكل بارز في أحدث نسخة من وظهرت الحرب التج

تقرير يصدره البنك المركزي ويتضمن تعليقات من الشركات في أنحاء البالد، حيث أفادت مناطق 

 .عديدة بأن النزاع التجاري يضغط على أنشطتها

ن المتوقع على نطاق واسع سبتمبر حيث م 18و 17ويصدر التقرير قبل اجتماع البنك المركزي في 

 .خفض الفائدة لمواجهة التباطؤ االقتصادي، وقد أشار إلى أن الشركات األميركية ال تتوقع ركودا قريبا

وقال التقرير "رغم المخاوف المتعلقة بالرسوم واستمرار الضبابية في السياسة التجارية، ما زالت 

 ."معظم الشركات متفائلة بشأن توقعات المدى القريب

وقال مجلس االحتياطي إن نمو التوظيف بدا "متواضعا" في األسابيع األخيرة، عند وتيرة "مماثلة 

 ."لفترة التقرير السابق

 .لكن نشاط الصناعات التحويلية شهد ضعفا طفيفا عن الفترة السابقة، حسبما ذكر المجلس

https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-

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

%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-

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

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A/511105.html 

 

 2017دوالر ألول مرة منذ مطلع  1,20ني تحت عتبة الجنيه االسترلي - 5

 2019سبتمبر،  03 

 تعبيرية-قطع نقدية من الجنيه االسترليني بين ألوان مائية لعلم االتحاد األوروبي

وسط البلبلة  2017دوالر ألول مرة منذ يناير  1,20تدنى سعر الجنيه االسترليني الثالثاء عن عتبة 

 اقتراب موعد بريكست واحتمال تنظيم انتخابات مبكرة. السياسية في بريطانيا، مع

https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A/511105.html
https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A/511105.html
https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A/511105.html
https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A/511105.html
https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A/511105.html
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دوالرا قبل  1,1972بتوقيت غرينتش إلى  6,40وتراجع سعر الجنيه االسترليني قرابة الساعة 

 بضع ساعات من استئناف البرلمان العمل في جلسة يتوقع أن تكون صاخبة.

https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-

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

%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-1-20-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-

%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-

%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-2017/510839.html 

 

 انتهى التقرير

The report ended 

Raport się zakończył 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-1-20-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-2017/510839.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-1-20-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-2017/510839.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-1-20-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-2017/510839.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-1-20-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-2017/510839.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-1-20-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-2017/510839.html

