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 التقرير حصيلة لمتابعة اإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على 

 المعلومة االقتصادية والبيانات. 

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

 ات لتحقيق الموثوقية .وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق هذه المعلوم

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

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

 

 مع أطيب تمنياتي 

 دكتور مصطفى العبد هللا الكفرياألستاذ ال                                                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                      

 إذا أردت الحصول على التقرير كامالً أضغط   هنامالحظة: 

القائمة أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي ليتم حذف اسمه من 

 البريدية.
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 االقتصاد العالمي:  –أوالً 

 مب بأكبر اقتصاد في العالم؟ا... إلى أين يتجه تر2012بعد ارتفاع الديون ألعلى مستوى منذ  - 1

 % في سبتمبر... والديون تسجل مستويات تاريخية26قفز إلى عجز الموازنة األميركية 

  2019أكتوبر  26صحافي مختص في الشؤون االقتصادية السبت  خالد المنشاوي 

إلى استمرار الحروب ما بين مؤشرات حقيقية على دخول االقتصاد العالمي في مرحلة ركود، 

التجارية التي يشعلها الرئيس األميركي على مستوى العالم، إلى ظهور أزمات جديدة تطارد أكبر 

 اقتصاد عالمي، يبقى السؤال: إلى أين يتجه دونالد ترمب باقتصاد الواليات المتحدة األميركية؟

ل الفترة الماضية، إضافة األرقام الرسمية تشير إلى تسجيل االقتصاد األميركي عجزا كبيرا خال

إلى ارتفاع الديون األميركية ألعلى مستوى لها على اإلطالق، وأخيراً حققت الموازنة األميركية 

 .2012فائضاً بأقل من التوقعات خالل الشهر الماضي، لكنها سجلت أكبر عجز سنوي منذ عام 

أن الموازنة األميركية سجلت فائضاً البيانات الحديثة التي أعلنتها وزارة الخزانة األميركية، تؤكد 

مليار  119.11مليار دوالر خالل شهر سبتمبر )أيلول( الماضي، مقارنة مع فائض بلغ  82.76بقيمة 

 .2018دوالر في نفس الفترة من العام الماضي 

مليار  83.5وكانت توقعات المحللين تُشير إلى أن الموازنة األميركية سوف تسجل فائضاً بقيمة 

 خالل الشهر الماضي. دوالر

مليار دوالر خالل الشهر  374.02وارتفعت اإليرادات الحكومية في الواليات المتحدة إلى 

 مليار دوالر خالل نفس الفترة من العام المنصرم. 343.56الماضي، مقارنة مع 

مليار  291.26كما ارتفعت المصروفات األميركية خالل سبتمبر )أيلول( الماضي إلى مستوى 

 .2018مليار دوالر في نفس الفترة المقارنة من العام المالي  224.44دوالر، مقابل 

المنتهي في الشهر الماضي، ارتفع عجز الموازنة األميركية بنحو  2019وخالل العام المالي 

مليار دوالر خالل العام المالي السابق  778.99مليار دوالر، مقابل عجز بلغ  984.38% إلى 26

 له.

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
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 قف الحرب التجارية بين واشنطن وبكين؟هل تتو

على صعيد أزمة الحروب التجارية، قال مكتب الممثل التجاري األميركي إن الواليات المتحدة 

 والصين أحرزتا تقدماً في المفاوضات واقتربتا من إنهاء أجزاء من المرحلة األولى للصفقة التجارية.

اليات المتحدة أحرزوا تقدماً في قضايا محددة وأوضح "أن المفاوضين التجاريين من الصين والو

 وعلى وشك االنتهاء من بعض أجزاء االتفاق".

وأمس الخميس، أجرى الممثل التجاري األميركي روبرت اليتهايزر ووزير الخزانة ستيفن 

منوتشين مباحثات مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه. وذكر مكتب الممثل التجاري 

لمناقشات مستمرة على مستوى نواب المسؤولين، وسيكون للمديرين مناقشات أخرى األميركي أن ا

 في المستقبل القريب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الرئيس األميركي دونالد ترمب توصل واشنطن وبكين إلى 

 اتفاق جزئي مهم للغاية يتم االنتهاء منه على مدى ثالثة أسابيع.

ة ستعالج قضايا تشمل الملكية الفكرية والخدمات المالية باإلضافة إلى وأضاف ترمب أن االتفاقي

 مليار دوالر من المنتجات الزراعية األميركية. 50و 40تعهد الصين بشراء ما بين 

ويسعى أكبر اقتصادين في العالم إلى إبرام اتفاقية تجارية في محاولة إلنهاء سلسلة من التعريفات 

أن يتم التوقيع على االتفاق الجزئي في الشهر المقبل خالل قمة منتدى الجمركية حيث من المتوقع 

 التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

 ارتفاع توقعات خفض الفائدة األميركية

% لقيام بنك االحتياطي الفيدرالي بخفض 93في السياق، يضع المستثمرون احتمالية بأكثر من 

 أيام على االجتماع المقبل. 5 معدل الفائدة، مع تبقي أقل من

ووفقاً ألداة "سي.إم.إيه" التي ترصد العقود اآلجلة لمؤشر بنك االحتياطي الفيدرالي األميركي، 

 150% إلى نطاق يتراوح بين 25% من المستثمرين خفض معدل الفائدة بنحو 93.5توقع نحو 

 %.2و 175تراوح بين %. ويقف معدل الفائدة األميركي في الوقت الحالي في نطاق ي175و

أكتوبر )تشرين األول(  30وتتبقى عدة أيام على انطالق اجتماع صناع السياسة في الفيدرالي يوم 

الحالي على أن يفصح المركزي األميركي عن قراره بشأن معدل الفائدة في اليوم التالي. وكان 

في المجمل خالل آخر  %0.5نقطة أساس بنحو  50الفيدرالي قرر خفض معدل الفائدة مرتين بنحو 

 اجتماعين.
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% من المستثمرين بأن المركزي األميركي سيقوم بتثبيت 6.5وخالل نفس التوقيت، يتوقع نحو 

معدل الفائدة عند مستواه الحالي. وتعتبر هذه االحتماالت أعلى عند المقارنة مع توقعات األسبوع 

% 9.1نقطة أساس وفرصة بنسبة  25% لخفض الفائدة 90.9الماضي التي كانت تشير الحتمالية 

 لتثبيتها.

وخالل األسبوع الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو االقتصادي العالمي إلى 

 أدنى مستوى منذ األزمة المالية العالمية في خطوة تحدث للمرة الخامسة في غضون عام.

بر )تشرين األول( أكتو 24حتى  21وبحسب مسح أجرته وكالة "بلومبيرغ" في الفترة من 

% أن البنك المركزي سيخفض الفائدة 58مسؤوالً من االحتياطي الفيدرالي، يرى  40الحالي شمل 

 نقطة أساس في اجتماعه المقبل. 25بمقدار 

% من المستجيبين للمسح أنه في حالة حدوث مثل هذا الخفض، فإن صناع 56وأوضح حوالي 

السياسة النقدية أو عبر تعليقات رئيس الفيدرالي  السياسة سوف يرسلون إشارات إما عبر بيان

"جيروم باول" في المؤتمر الذي سيعقب االجتماع، بأنهم من المرجح أن يتوقفوا لفترة من الوقت قبل 

 إدخال تعديل آخر في معدل الفائدة.

 ثقة المستهلكين باالقتصاد األميركي دون التوقعات

تصاد الواليات المتحدة بالقراءة المعدلة خالل الشهر في المقابل، تحسنت ثقة المستهلكين في اق

 الحالي لكن بأقل من توقعات المحللين.

وكشفت بيانات صادرة عن جامعة ميشيغان، أن مؤشر ثقة المستهلكين في الواليات المتحدة 

نقطة المسجلة في الشهر  93.2نقطة خالل أكتوبر )تشرين األول( الحالي، مقابل  95.5ارتفع إلى 

 ابق له.الس

 96وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة المستهلكين في الواليات المتحدة سوف تصل إلى 

 نقطة خالل الشهر المنقضي.

نقطة في أكتوبر )تشرين  113.2كما ارتفع مؤشر الظروف االقتصادية الحالية إلى مستوى 

 نقطة في سبتمبر )أيلول( الماضي. 108.5األول( الحالي، مقابل 

 83.4نقطة خالل الشهر الجاري مقارنة مع  84.2أما مؤشر التوقعات المستقبلية فقد ارتفع إلى 

نقطة المسجلة في الشهر السابق له. وأسهمت االحتماالت اإليجابية بشأن نمو الوظائف والدخل في 

فقاً للبيانات. تعزيز ثقة المستهلكين كما تراجعت توقعاتهم بشأن التأثير السلبي للتعريفات الجمركية، و

 % خالل الشهر الحالي.2.5فيما استقرت توقعات التضخم في الواليات المتحدة عند مستوى 
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 الدوالر يواصل مكاسبه مقابل اليوان الصيني

الصينية، توقع بنك "غولدمان ساكس" أن يتعرض  –وفي سياق األزمة التجارية األميركية 

 ركية على المدى القريب.اليوان الصيني إلى الضعف أمام العملة األمي

وتوقع الرئيس المشارك ألسعار الصرف األجنبي العالمية واستراتيجية األسواق الناشئة في البنك 

يوان لكل دوالر. وأضاف: نتوقع أن تحدث  7.20األميركي، زاك باندل، أن تسجل العملة الصينية 

 هذه الخطوة على األرجح على مدى الشهر المقبل.

يوانات للمرة األولى في نحو عقد من الزمن في بداية  7ميركي قد كسر حاجز الـوكان الدوالر األ

 شهر أغسطس )آب( الماضي، وسط تفاقم األوضاع التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم.

وفي وقت مبكر من هذا الشهر توصلت الواليات المتحدة والصين إلى اتفاقية جزئية في 

 7.06يوان إلى حوالي  7.11يوان إلى االرتفاع من مستويات قرب المفاوضات التجارية، ما دفع ال

 7.0749يوان لكل دوالر. وكان بنك الشعب الصيني ثبت أمس السعر المرجعي للعملة المحلية عند 

وتحكم الصين سيطرتها على سوق سعر الصرف المحلي، حيث تسمح للعملة  يوان لكل دوالر.

% 2ي الذي يحدده البنك المركزي كل يوم وذلك بنسبة بالتداول بنطاق ضيق عن السعر المرجع

وذكر "باندل" أن صناع السياسة في الصين كانوا يستخدمون اليوان كطريقة  صعوداً وهبوطاً.

وكان اقتصاد الصين قد نما  .2015لتحقيق االستقرار في االقتصاد منذ إصالحات العملة في عام 

 ي، وهي وتيرة أبطأ مما توقعه المحللون.% في الربع الثالث من العام الحال6بنسبة 

على صعيد الديون األميركية، بدأ العديد من المستثمرين في : أميركا تتجه نحو أزمة ديون سيادية

تركيز األنظار صوب ديون الواليات المتحدة التي ارتفعت بصورة كبيرة خالل الفترة الماضية، 

د تقرير أشار فيه إلى ارتفاع الدين العام والعجز األمر الذي دفع موقع "ديلي ريكونينج" إلى إعدا

األميركي في الوقت الحالي، كما حرص أيضاً على الحديث عن الدين القومي للواليات المتحدة منذ 

 فترة تولي الرئيس "جورج واشنطن" رئاسة الحكم في أميركا.

له باستثناء الفترة  ويقف معدل الدين األميركي نسبة للناتج المحلي اإلجمالي عند أعلى مستوى

التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، فخالل تلك الفترة كان اقتصاد أميركا يسيطر على اإلنتاج 

العالمي. وكانت أميركا على استعداد لزيادة ديونها من أجل الفوز بالحرب، على عكس الفترة الحالية 

 من قبل أميركا. التي يوجد بها الكثير من الديون ولكن ال يوجد هيمنة عالمية

عاماً لبلوغها مستوى تريليون  193وكانت الديون الفيدرالية للواليات المتحدة قد استغرقت نحو 

دوالر، حيث من المتوقع أن يتم إضافة هذا الرقم إلى السنة المالية الحالية. وكان هذا األمر الذي تم 
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يون الديون في السابق، وخالل تأييده من قبل الحزبين أدى إلى خفض الديون، حيث خفض الجمهور

ومع تولي "دونالد ترمب" مقاليد الحكم في  أزال أندرو جاكسون الديون من على أميركا. 1836عام 

أميركا وخالل الفترة الحالية فمن المتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى تريليون دوالر، وجاء هذا 

 اء اإلنفاق وعدم سداد قروض الطالب.األمر بالتزامن مع خفض الواليات المتحدة الضريبة وإلغ

% من إجمالي الناتج المحلي خالل الفترة الحالية، 106وأوضح التقرير أن معدل الدين يصل إلى 

% بشكل 8.8بسبب نمو الدين بصورة أسرع من االقتصاد. ويسجل الدين العام األميركي نمواً بنحو 

لدى الواليات المتحدة، حيث أن الديون تبلغ % من إجمالي الناتج المحلي 6.3سنوي، ولكن يمثل نحو 

تريليون دوالر. وأشار التقرير إلى أن  20تريليون دوالر مقابل اقتصاد يبلغ قيمته نحو  21.6نحو 

 الواليات المتحدة أصبحت مثل اليونان، حيث أن أميركا تتجه نحو أزمة ديون سيادية.

https://www.independentarabia.com/node/66781/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%

B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-2012-%D8%A5%D9%84%D9%89-

%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-

%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9F 

 

 اضطراب التجارة أحد أعراض كارثة أعمق - 2

 بقلم: محمد العريان بروجيكت سنديكيت  

نيويورك ــ إنها مجرد مسألة وقت حتى تدفع التوترات المتصاعدة بين الصين والواليات المتحدة 

إلى التحذير من ركود اقتصادي عالمي وشيك مصحوب بحالة المزيد والمزيد من خبراء االقتصاد 

عدم استقرار مالي. في الخامس من أغسطس/آب، قالت بلومبرج نيوز إن منحنى العائد، وهو مقياس 

للسوق تجري مراقبته عن كثب، "يطلق صيحة تحذير من الركود األميركي هي األقوى منذ عام 

ة األميركي السابق الذي شارك عن كثب أيضا في ". كما كتب الري سامرز، وزير الخزان2007

، على موقع تويتر مؤخرا، "قد نكون في أخطر لحظة 2009-2008جهود إدارة األزمات في الفترة 

 ."2009مالية منذ عام 

يحتج العديد من االقتصاديين بأن حل التوترات التجارية بين الواليات المتحدة والصين هو أفضل 

باك اقتصادي ومالي عالمي كبير. لكن، رغم ضرورة التوصل إلى حل، فإن وسيلة لتجنب حدوث ارت

 .هذا لن يكون كافيا على اإلطالق

https://www.independentarabia.com/node/66781/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-2012-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/66781/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-2012-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/66781/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-2012-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/66781/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-2012-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/66781/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-2012-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/66781/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-2012-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/66781/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-2012-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9F
https://annabaa.org/arabic/economicarticles/20347
https://annabaa.org/arabic/author/58
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ال أريد أن يساء فهمي: إن التركيز على تدهور العالقات بين الصين وأميركا أمر مفهوم تماما. 

إلى جانب  ففي نهاية المطاف، يزيد النزاع المتفاقم بينهما من خطر نشوب حرب تجارية تؤدي،

حرب العملة، إلى نتائج من قبيل سياسة "إفقار الجار" )أي خسارة الطرفين( تتابع في مختلف أجزاء 

االقتصاد العالمي. ومع تدهور احتماالت النمو، ستحتل قضايا الديون والروافع المالية )زيادة العائد 

ف عدم االستقرار المالي إلى على االستثمار باالستدانة( مركز الصدارة في بعض البلدان، مما يضي

خليط اقتصادي مدمر بالفعل. وبينما يمتد الخالف األميركي الصيني اآلن إلى ما هو أبعد من 

االقتصاد ليشمل قضايا األمن القومي والقضايا السياسية المحلية، فإن أفضل سيناريو للتجارة هو 

 .هي تصاعد التوترات سلسلة من وقف إطالق النار؛ لكن تظل النتيجة األكثر احتماال

ومع ذلك، عند النظر إلى الصورة األكبر للعقد الماضي، يتبين لنا أن التوترات التجارية هي أحد 

أعراض االضطراب االقتصادي والمالي األساسي في العالم، وليست سببا له. في الواقع، يؤدي 

سات عن التدابير األخرى التركيز المفرط على المخاطر التجارية إلى تحويل انتباه صانعي السيا

 .الالزمة لضمان نمو أسرع وأكثر شموال في بيئة مالية مستقرة بحق

يتعين على صانعي السياسات أيضا أن يواجهوا الضغوط السياسية المتزايدة على البنوك 

المركزية، وردود الفعل العكسية فيما يتعلق بأوجه عدم المساواة الثالثة )الدخل، والثروة، والفرص(، 

وسياسة الغضب، ونمو الحركات المناهضة للمؤسسات، وفقدان الثقة في الحكومات ورأي الخبراء، 

والتوترات االقتصادية والجيوسياسية اإلقليمية، وتزايد خطر عدم االستقرار المالي، والتهديدات التي 

 .ديتواجه منتجات الحماية المالية طويلة األجل، والشعور العام بانعدام األمن االقتصا

وكذلك  -كما ذكرت في كتابي "اللعبة الوحيدة في المدينة"، فإن كل هذه التطورات األخيرة 

ترتبط بشكل ملموس باثنتين من السمات األساسية  -التوترات األميركية الصينية المتزايدة بالطبع 

 .2008والمستمرة لالقتصاد العالمي منذ اندالع األزمة المالية عام 

الزمنية الطويلة التي لم يكن فيها النمو االقتصادي منخفضا فحسب، بل غير  األولى هي الفترة

مما  -شامل أيضا. نتيجة لذلك، شعرت قطاعات متزايدة من السكان بالتهميش والتغريب والغضب 

أدى إلى نتائج غير متوقعة في االنتخابات، ونشوء حركات شعبية وقومية، وحدوث اضطرابات 

 .لةاجتماعية في حاالت قلي

السمة الثانية لمرحلة ما بعد األزمة هي االعتماد المفرط والمستمر على سيولة البنك المركزي 

لتخدير األلم، وهو عالج له آثار تشويهية، بدال من االعتماد على مزيج سياساتي أكثر توازنا يسعى 

مو أسرع إلى تخفيف العوائق )البنيوية بشكل عام، ولكن الدورية أيضا( التي تحول دون تحقيق ن
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وأكثر شموال. في الواقع، لم تكن السياسة النقدية فعالة للغاية في تعزيز النمو المستدام، لكنها رفعت 

أسعار األصول بشكل ملحوظ. وقد أدى هذا إلى زيادة وتيرة الشكاوى من تفضيل النظام لمن هم 

يك عن مساعدة الفئات ناه -أثرياء وذوي امتيازات بالفعل، بدال من خدمة السكان على نطاق أوسع 

 .األكثر حرمانا

إذا ظلت هاتان السمتان على نفس الوضع، سيواجه االقتصاد العالمي قريبا "مفترق طرق" غير 

مريح على الطريق إلى المستقبل. عند مفترق الطرق هذا، سيفسح المسار الحالي غير المستدام على 

د وعدم االستقرار المالي وتصاعد التوترات نحو متزايد المجال إما لنتائج أسوأ كثيرا تشمل الركو

السياسية واالجتماعية، أومن ناحية أكثر تفاؤال، النهوض بالنمو الشامل واالستقرار المالي الحقيقي 

 .بينما يستجيب نظام الحوكمة أخيرا للضغوط الشعبية

زايد. على عالوة على ذلك، تتسم الرحلة إلى عنق مفترق الطرق ذاتها بعدم االستقرار بشكل مت

وجه التحديد، تسبب االستخدام المطول للسياسات النقدية غير التقليدية في فرض تكاليف ومخاطر 

تكثفت مع مرور الوقت. وتشمل هذه التكاليف والمخاطر الهجمات على االستقالل التشغيلي 

، للمصارف المركزية، واإلفراط في فصل أسعار األصول عن مقوماتها االقتصادية والمؤسسية

واإلفراط الممنهج في الوعود بتوفير السيولة للمستخدمين النهائيين )ال سيما في القطاع غير 

المصرفي(. اليوم، يمكن أن يؤدي خطأ في السياسة أو حادث في السوق إلى جعل الرحلة أسرع 

 .وأكثر وعورة

إلى حل خالفاتهما  لتجنب النتائج السيئة لالقتصاد العالمي والنظام المالي، تحتاج الصين وأميركا

 .(في سياق ميثاق سياسات أكثر شموال يشمل أيضا اقتصادات رائدة أخرى )وخاصة أوروبا

يجب أن تبدأ الجهود الرامية إلى تنشيط التجارة الحرة واألكثر عدالة من خالل تناول المظالم 

فكرية، والنقل القسري األميركية واألوروبية الحقيقية في مواجهة الصين فيما يتعلق بسرقة الملكية ال

للتكنولوجيا، واإلفراط في الدعم الحكومي، وغير ذلك من ممارسات التجارة واالستثمار غير العادلة. 

وهذا بدوره يجب أن يكون بمثابة األساس لجهد شامل متعدد األطراف إلزالة القيود المفروضة على 

 .النمو الفعلي والمحتمل

التحتية وتحديثها في أوروبا والواليات المتحدة، وتحقيق وتشمل هذه المبادرة إصالح البنية 

سياسات مالية أكثر توازنا في أوروبا، وترسيخ البنية االقتصادية اإلقليمية، وتعزيز شبكات األمان 

االجتماعي في جميع أنحاء العالم، والتحرير االقتصادي الموجه وإلغاء القيود التنظيمية في الصين 

 .وأوروبا
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ءات العالمية المتضافرة، يمكن لالقتصاد العالمي أن يجتاز مفترق الطرق القادم بهذه اإلجرا

بشكل إيجابي. وبدونها، فإن الشكاوى الحالية بشأن عدم االستقرار االقتصادي والمالي وانعدام األمن 

 .لن يكون لها أي وزن مقارنة بما هو قادم

انز وعضو في اللجنة التنفيذية الدولية، محمد العريان، رئيس المستشارين االقتصاديين في الي *

مفكر عالمي  100كما رأس مجلس التنمية العالمية للرئيس باراك أوباما، تم تسميته واحًدا من أفضل 

. ومؤلف كتاب: اللعبة الوحيدة في 2012و 2011و 2010و 2009في السياسة الخارجية لعام 

 نهيار التاليالمدينة: البنوك المركزية وعدم االستقرار وتجنب اال

https://www.project-syndicate.org 

 اآلراء الواردة ال تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية *

https://annabaa.org/arabic/economicarticles/20347 

 

 2020الركود االقتصادي المرتقب في  - 3

 دالل العكيلي   

في تصريح لمدير أحد مراكز البحث واالستشارات المتعددة االختصاصات المهمة في إحدى 

، 2020ية إلحدى الصحف أن "أزمة اقتصادية )وليست مالية( ستضرب العالم بحلول الدول العرب

وستأكل األخضر واليابس وتؤدي إلى كساد كبير وبطاله وارتفاع فاحش باألسعار وستبدأ في 

الواليات المتحدة وتقضي على كل اقتصادات العالم. وستكون أسباب حصولها تحول أميركا إلى دولة 

عد استهالك معظم إمكاناتها، وبالتالي ستفرض شروطها على األسواق بحكم قوتها مستوردة للنفط ب

العسكرية للهبوط باألسعار، وهناك أسباباً أخرى لألزمة مثل ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على 

األسواق المالية والحرب التجارية التي تقودها واشنطن ضد العالم وفي مقدمتها الصين" وأضاف إنَّ 

 .مراكز البحث تعتقد أنَّ واشنطن قد تعلن حرباً عسكرية على الصين عندما تقع األزمة بينهما بعض

وفعالً هناك تحذيرات واسعة النطاق وتخوف من حصول أزمة مالية جديدة تؤدي إلى ركود 

، سببها تراكم الديون على القطاعين الخاص 2008اقتصادي قد يكون أسوأ من ذلك الذي حصل في 

والحكومي في البلدان المتقدمة واالقتصادات الناشئة في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الفائدة في 

الواليات المتحدة ودول أخرى، ما قد يؤدي إلى عجز الحكومات والقطاع الخاص عن إعادة تسديد 

 .ديونهم، خصوصاً إذا استمرت أسعار الفائدة في االرتفاع

https://annabaa.org/arabic/economicarticles/20347
https://annabaa.org/arabic/economicarticles/20347
https://annabaa.org/arabic/economicreports/19749
https://annabaa.org/arabic/author/239
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 2020ركود اقتصادي عالمي في 

كان العالم قد هوى نحو أزمة اقتصادية عالمية في أعقاب انهيار بنك "ليمان براذرز" األميركي و

، وهي األزمة التي استمرت عدة سنوات وأثرت سلباً على القطاع العقاري 2008في أواخر العام 

وأسواق األسهم في مختلف أنحاء العالم، وبحسب استطالع خاص أجرته جريدة "وول ستريت 

% من االقتصاديين يرون أن االنتعاش الحالي في االقتصاد األميركي سوف ينتهي 59" فان جورنال

، فيما ترى 2021% آخرون إنه سينتهي في العام الذي يليه، أي في 22، بينما قال 2020بحلول العام 

 .2022مجموعة قليلة من االقتصاديين أن الركود القادم سوف يبدأ في 

االقتصاديين في مصرف "بنك أوف ذا وست"، وهو من بين من  وقال سكوت أندرسون، كبير

: "إن االنتعاش الحالي 2020يتوقعون أن يدخل االقتصاد األميركي والعالمي في ركود اعتباراً من 

يعتبر األطول سناً بالنظر الى المعايير التاريخية، وهناك الكثير من عالمات الدورة االقتصادية 

% من 62بة للسبب المتوقع للركود القادم في االقتصاد األميركي فيرى تأخرت في الظهور"، وبالنس

االقتصاديين أنه سيكون ناتجاً عن تشديد المجلس االحتياطي الفيدرالي، فيما وضع االقتصاديون 

احتماالت أخرى للركود من بينها االنزالق نحو أزمة مالية، أو انفجار فقاعة األصول، أو 

 .ة الدوليةاضطرابات في حركة التجار

ويقول الخبراء االقتصاديون إن الركود عادة ما يكون غير متوقع، ويصعب التنبؤ بحدوثه، ال بل 

يمكن أن يبدأ بالفعل دون أن يتمكن الخبراء االقتصاديون من تحديده أو معرفة أنه دخل بالفعل، حيث 

، كان قد سبقها دخول 2008يرى كثيرون أن األزمة المالية العالمية التي بدأت في أواخر العام 

، لكن االقتصاديين لم ينتبهوا لها 2007االقتصاد األميركي في حالة من الركود اعتباراً من ديسمبر 

 .بالشكل المطلوب

 2020مخاطر الركود في 

تساهم الواليات المتحدة في العديد من هذه المخاطر فقد تخلف الحروب التجارية مع الصين 

ود المفروضة على الهجرة واالستثمار المباشر األجنبي ونقل ودول أخرى، إلى جانب القي

التكنولوجيا، تأثيرات عميقة على سالسل اإلمداد العالمية، مما يزيد من خطر الركود التضخمي. وقد 

أصبح خطر تباطؤ النمو في الواليات المتحدة أكثر ِحدة اآلن بعد أن بلغ برنامج التحفيز من التشريع 

 .منتهاه 2017الضريبي لعام 

من ناحية أخرى، ظلت أسواق األسهم في الواليات المتحدة سطحية ضحلة، وهناك مخاطر 

إضافية مرتبطة بظهور أشكال أحدث من الديون، بما في ذلك في العديد من األسواق الناشئة، حيث 



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

 Prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                      إعداد الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

12 

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

طالع كان قسم كبير من االقتراض مقوما بعمالت أجنبية ومع تقييد قدرة البنوك المركزية على االض

بدور المالذ األخير لإلقراض على نحو متزايد، أصبحت األسواق المالية غير السائلة ُعرضة 

لالنهيارات السريعة وغير ذلك من أشكال االنقطاع وقد يأتي أحد أشكال االنقطاع هذه نتيجة 

مع  -تشتيت االنتباه-لتصرفات ترمب، الذي ربما يستسلم إلغراء إحداث أزمة في السياسة الخارجية 

دولة مثل إيران وهذا من شأنه أن يعزز أرقام استطالعات الرأي المحلية لصالحه، لكنه قد يشعل 

 .أيضا شرارة صدمة نفطية

بعيدا عن الواليات المتحدة، ال تزال هشاشة النمو في الصين المثقلة بالديون وبعض األسواق 

والسياسية والمالية ومخاطر السياسات في الناشئة تشكل مصدرا للقلق، وكذا المخاطر االقتصادية 

أوروبا األسوأ من ذلك أن صندوق أدوات السياسات في مختلف االقتصادات المتقدمة ال يزال محدودا 

في ما يتصل باالستجابة لألزمة وال يمكن تطبيق نفس التدخالت النقدية والمالية وأشكال دعم القطاع 

 .ببساطة على نفس المنوال اليوم 2008في عام  الخاص التي استخدمت بعد األزمة المالية

، تستحق الحرب الصينية األميركية 2020بين المخاطر التي قد تؤدي إلى إحداث الركود في عام 

التجارية والتكنولوجية اهتماما خاصا فقد يتصاعد الصراع على أكثر من نحو فربما تقرر إدارة 

مليار دوالر والتي لم  300الصينية التي تبلغ قيمتها ترمب تمديد التعريفة الجمركية إلى الصادرات 

تتأثر بعد أو ربما يؤدي منع شركة هواوي وغيرها من الشركات الصينية من استخدام المكونات 

األميركية إلى إشعال شرارة عملية تامة النطاق من التراجع عن العولمة، مع اندفاع الشركات إلى 

 .تأمين سالسل اإلمداد التي تعنيها

وإذا حدث هذا فسوف يكون لدى الصين عدة خيارات لالنتقام من الواليات المتحدة، مثل إغالق 

سوقها أمام الشركات األميركية المتعددة الجنسيات مثل أبل في ظل هذا السيناريو، ستكون الصدمة 

ن كل التي تتعرض لها األسواق في مختلف أنحاء العالم كافية إلحداث أزمة عالمية، بصرف النظر ع

ما قد تفعله البنوك المركزية الكبرى ومع تسبب التوترات الحالية بالفعل في التأثير على ثقة الشركات 

والمستهلكين والمستثمرين وإبطاء النمو العالمي، فإن المزيد من التصعيد كفيل بدفع العالم إلى الركود 

 .ركود اندالع أزمة مالية أخرىونظرا لحجم الديون الخاصة والعامة، فمن المرجح أن يترتب على ال

 زمن انفجار االزمة؟

وفقا لشركة لبعض الشركات ال تكمن المشكلة في حدوث ركود خالل السنوات الثالث القادمة، 

ولكن في توقيت وقوع الركود األكبر.فغالبا، وباالعتماد على زمن انفجار األزمة القادمة، سيكون من 
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دد، سلطت شركة "ام دي اف" الضوء على ثالثة أمثلة في الممكن تحديد مدى عمقها وفي هذا الص

 .التاريخ االقتصادي األمريكي التي ستكون مماثلة لكل فترة من فترات الركود الثالثة المحتملة

، فسيكون ذلك بسبب فشل حسابات البنوك المركزية، 2018في حال انفجرت األزمة خالل سنة 

ح أن يتم تكرار الخطأ الكبير الذي وقع فيه نظام لكن ذلك يظل أمرا مستبعدا جدا ومن المرج

، الذي كان يرأسه في ذلك الوقت الخبير االقتصادي 1937االحتياطي الفدرالي األمريكي في سنة 

مارينان إكليس آنذاك، قرر البنك المركزي األمريكي التشديد على الشروط النقدية للرد على زيادة 

لة في أن هذا الجهاز الحكومي غالبا ما يتبنى ردود فعل سابقة التضخم وتراجع البطالة وتمثلت المشك

 .ألوانها ومكثفة، مما يؤدي إلى حدوث ركود

في المقابل، ترى الشركة االستشارية "أم دي أف" أن احتمال وقوع هذا السيناريو ضئيل جدا وقد 

جمة عن التشديد أعربت البنوك المركزية في السنوات األخيرة عن مدى قلقها بشأن تجنب أزمة نا

المفاجئ على ظروف التمويل من جهة أخرى، وقع البنك المركزي األوروبي بالفعل في خطأ مشابه 

، وذلك عندما قام برفع أسعار الفائدة مرتين وتسبب في انتكاسة على مستوى االقتصاد 2011في سنة 

 .بالمائة 20األوروبي وبالتالي، يعد هذا السيناريو واردا بنسبة 

 اد العالمي مثقل بالديوناالقتص

، األمر الذي يمكن أن يكون 2019أما االحتمال الثاني، فيحيل إلى إمكانية حدوث ركود في سنة 

في ذلك الوقت،  2007نتيجة لحادث ائتمان ويفترض ذلك العودة بالذاكرة إلى سيناريو مماثل في سنة 

من الذعر في السوق وفي األشهر كان االقتصاد العالمي مثقال بالديون مما جعله عرضة لنوبات 

األخيرة، تزامنت موجات التوتر األولى مع بداية التقلبات التي كانت بمثابة وسيلة الختبار أعصاب 

المستثمرين. وفي الوقت الحالي، تجسد نوبات الذعر من خالل حلقات لم تدم سوى بضع ساعات لكن 

، ما من شأنه أن يزيد من تعقيد الوضع بمرور إذا استمرت لعدة أيام، يمكن أن تولد مناخا من التوتر

 .الوقت

تتمتع البنوك المركزية بهامش هائل لالستمرار في العمل، نظرا للمحفزات التي قاموا بنشرها 

خالل األزمة، والتي سرعان ما بدأوا في سحبها في األثناء، ال يزال البنك المركزي األوروبي بصدد 

ى القليل من الوسائل لمحاربة أزمة االئتمان، ما من شأنه أن يؤدي توسيعها نتيجة لذلك، لن يتبقى سو

إلى تفاقم الوضع، على أية حال، أظهرت البنوك المركزية مدى قدرتها على التخفيف من موجات 

التوتر في السوق كما أظهرت سياستها الخارجية، التي تعتمد على مبدأ "التحفيز إلى األمام" أنها 

لوضع في صفوف المستثمرين ومن المتوقع أن يسمح ذلك بتمديد أجال المرحلة فعالة جدا في تهدئة ا
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تزامنا مع تحقق مرحلة الركود  2020التوسعية بهدف جعلها تستمر لمدة سنة أخرى، إلى غاية سنة 

 50وترى الشركة االستشارية، "أم دي أف" أن هذا السيناريو يعتبر األكثر احتماال ومرجحا بنسبة 

 .بالمائة

وة على ذلك، تعتقد الشركة االستشارية أن التضخم سيشهد ارتفاعا كبيرا انطالقا من النصف عال

، نتيجة للنمو الذي تجاوز المستوى المطلوب لتحقيق التوازن وأكدت الشركة أن 2019الثاني من سنة 

التضخم لم يختف تماما، وإنما في حالة سبات، حيث يعد بمثابة مؤشر متأخر مقارنة بالدورة 

االقتصادية وفي هذا السياق، ال يتطلب األمر سوى اندالع الشرارة األولى، التي يمكن أن تشمل 

 .األجور أو المساكن أو األصول األخرى، إلثارة خوف الوكالء االقتصاديين من زيادة األسعار

يكي ، عندما اعتقد نظام االحتياطي الفدرالي األمر1965ويحيل ذلك إلى العودة إلى سيناريو سنة 

أنه قد فاز بالمعركة ضد التضخم، الذي لم يختف تماما وإنما كان في حالة سبات، بكل بساطة، لم 

يختف التضخم تماما، إنه ببساطة في حالة سبات، حيث يعد بمثابة مؤشر متأخر عن الدورة 

ن يزول االقتصادية، يفترض ذلك أن منحنى فيليبس )الذي يبين العالقة بين البطالة ومعدل التضخم( ل

تماما حيث تكمن المشكلة في هذه النظرية في أنها ال تعمل سوى على المدى القصير، وكذلك عندما 

ال تكون هناك فجوة في اإلنتاج )السيناريو الذي بدأ في التحقق اليوم( وتظهر هذه المشكلة خاصة عند 

سعار اإلنتاج وعلى حدوث نقص في العوامل اإلنتاجية الخاملة وعلى وجه التحديد عندما ترتفع أ

سبيل المثال، إذا لم تكن هناك بطالة، ستميل األجور إلى االرتفاع، ألن الشركات التي ترغب في 

 .التوظيف في حاجة إلى "اقتناص" العمال ذوي الكفاءة واالختصاص

https://annabaa.org/arabic/economicreports/19749 
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 االقتصاد العالمي باللغة البولونية واإلنكليزية:  –ثانياً 

4 - Elżbieta Mączyńska-Ziemacka  

 Tytuł naukowy profesora Uniwersytet WarszawskiInstytut Nauk Ekonomicznych 

PAN, Z Wikipedii, wolnej encyklopedii 

Elżbieta Mączyńska-Ziemacka 

 

Elżbieta Mączyńska (2010) 

Data urodzenia  17 listopada 1944 

profesor nauk ekonomicznych 

Specjalność: finanse przedsiębiorstw, systemy gospodarcze 

Alma Mater  Uniwersytet Warszawski 

Profesura  21 grudnia 2012 

Elżbieta Teresa Mączyńska-Ziemacka (ur. 17 listopada 1944[1][2]) – polska 

ekonomistka, profesor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Finansów 

Korporacji i Inwestycji, Zakład Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw – kierownik 

Zakładu[3]), członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz 

Prezydium Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus". Prezes Polskiego Towarzystwa 

Ekonomicznego, przewodnicząca Rady Programowej IX Kongresu Ekonomistów 

Polskich[4], przewodnicząca Komitetu Gospodarczego Myśli Strategicznej przy 

ministrze gospodarki[5]. 

Kariera 

Absolwentka studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Kierownik 

studiów podyplomowych "Wycena nieruchomości" oraz "Zarządzanie 

Nieruchomościami" w SGH. Jest również pracownikiem naukowo-badawczym, 

profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. 

Tytuł naukowy profesora otrzymała w 2012[6]. 

Kieruje cyklem konwersatoriów “Czwartki u Ekonomistów" - otwartych debat, 

nagrywanych (stenogramy) i komentowanych, realizowanym od 2006. 

https://www.wikiwand.com/pl/Tytu%C5%82_naukowy_profesora
https://www.wikiwand.com/pl/Tytu%C5%82_naukowy_profesora
https://www.wikiwand.com/pl/Uniwersytet_Warszawski
https://www.wikiwand.com/pl/Uniwersytet_Warszawski
https://www.wikiwand.com/pl/Instytut_Nauk_Ekonomicznych_PAN
https://www.wikiwand.com/pl/Uniwersytet_Warszawski
https://www.wikiwand.com/pl/Tytu%C5%82_naukowy_profesora
https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-Ziemacka#citenote1
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https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-Ziemacka#citenote3
https://www.wikiwand.com/pl/Instytut_Nauk_Ekonomicznych_PAN
https://www.wikiwand.com/pl/Polska_Akademia_Nauk
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https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-Ziemacka#citenote4
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Od 1998 kierownik corocznego, dwutygodniowego, polsko-niemieckiego seminarium 

odbywającego się w Niemczech w Instytucie Studiów Europejskich we Vlotho (GESW) 

na temat systemów gospodarczych, społecznej gospodarki rynkowej i integracji 

europejskiej. 

Przewodnicząca Rady Programowej IX Kongresu Ekonomistów Polskich (2013) i 

VIII Kongresu Ekonomistów Polskich (2007) oraz redaktor naukowy i współautor 

materiałów kongresowych. W latach 1994–2005 sekretarz naukowy Rady Strategii 

Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (RSSG). 

W 2010 prezydent RP Lech Kaczyński powołał ją na członka Narodowej Rady 

Rozwoju[7]. Także w październiku 2015 została członkiem tego gremium[8]. 

W latach 2011–2015 członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii 

Nauk[9]. 

Specjalistka z dziedziny analizy ekonomicznej, finansów i 

wyceny przedsiębiorstw, wyceny nieruchomości, systemów gospodarczych i strategii 

rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Publikacje 

Autorka około 200 publikacji, m.in.: 

Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze przedsiębiorstw. Wybrane aspekty 

regulacyjne, Elżbieta Mączyńska (red. naukowa), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 

2015 

Efektywność procedur upadłościowych. Bankructwa przedsiębiorstw, katharsis i nowa 

szansa, Elżbieta Mączyńska, Sylwia Morawska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 

2015 

Raport Krajowej Izby Gospodarczej pt. „Reforma kulturowa 2020, 2030, 2040”, cz. I. 

Rozdz. 1. Zagrożenia. Sekularna stagnacja - Elżbieta Mączyńska, Warszawa 2015 

Raport Krajowej Izby Gospodarczej pt. „Reforma kulturowa 2020, 2030, 2040”, cz. I. 

Rozdz 3. Co nam przeszkadza? Zapracowanie - Elżbieta Mączyńska, Warszawa 2015 

Raport Krajowej Izby Gospodarczej pt. „Reforma kulturowa 2020, 2030, 2040”, cz. II. 

Rozdz. 3. Inkluzywna gospodarka - Elżbieta Mączyńska, Warszawa 2015[10] 

Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy, Elżbieta 

Mączyńska (red. naukowa), PTE, Warszawa 2015 

https://www.wikiwand.com/pl/Niemcy
https://www.wikiwand.com/pl/Vlotho
https://www.wikiwand.com/pl/System_gospodarczy
https://www.wikiwand.com/pl/Spo%C5%82eczna_gospodarka_rynkowa
https://www.wikiwand.com/pl/Historia_Unii_Europejskiej
https://www.wikiwand.com/pl/Historia_Unii_Europejskiej
https://www.wikiwand.com/pl/Rada_Strategii_Spo%C5%82eczno-Gospodarczej_przy_Radzie_Ministr%C3%B3w
https://www.wikiwand.com/pl/Rada_Strategii_Spo%C5%82eczno-Gospodarczej_przy_Radzie_Ministr%C3%B3w
https://www.wikiwand.com/pl/Rada_Ministr%C3%B3w_w_Polsce
https://www.wikiwand.com/pl/Prezydent_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://www.wikiwand.com/pl/Lech_Kaczy%C5%84ski
https://www.wikiwand.com/pl/Narodowa_Rada_Rozwoju
https://www.wikiwand.com/pl/Narodowa_Rada_Rozwoju
https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-Ziemacka#citenote7
https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-Ziemacka#citenote8
https://www.wikiwand.com/pl/Komitet_Nauk_Ekonomicznych_PAN
https://www.wikiwand.com/pl/Komitet_Nauk_Ekonomicznych_PAN
https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-Ziemacka#citenote9
https://www.wikiwand.com/pl/Analiza_ekonomiczna
https://www.wikiwand.com/pl/Finanse
https://www.wikiwand.com/pl/Przedsi%C4%99biorstwo
https://www.wikiwand.com/pl/Wycena_nieruchomo%C5%9Bci
https://www.wikiwand.com/pl/System_gospodarczy
https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-Ziemacka#citenote10
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Economics for the Future: Fundamenal Issues in Economic Theory and 

Practice, Elżbieta Mączyńska (red. naukowa), PTE, Warszawa 2015 

Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomiki i praktyki 

gospodarczej, Elżbieta Mączyńska (red. naukowa), PTE, Warszawa 2014 

Kryzysy systemowe. Zagrożenia globalne barierami rozwoju, Komitet Prognoz 

"Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, red. E. Mączyńska, J. Michałek i J. Niżnik, 

Warszawa, 2013 

Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej, 

red. nauk. prof. Elżbieta Mączyńska, Oficyna SGH, Warszawa 2013 

Ekonomia w warunkach gospodarki nietrwałości (w:) Polska Myśl Strategiczna. Na 

spotkanie z enigmą XXI wieku, Biuletyn PTE nr 2 (52) kwiecień 2011, PTE, Warszawa 

2011[11] 

Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu, red. E. Mączyńska i J. Wilkin, PTE, 

Warszawa, 2010 

Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, Elżbieta Mączyńska (red. naukowa), 

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010 

Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe, Mączyńska Elżbieta, 

Messner Zbigniew (red. naukowa), Warszawa 2010 

Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, Mączyńska Elżbieta, Pysz Piotr (red. 

naukowa), Warszawa 2010 

Meandry upadłości przedsiębiorstw, (red. naukowa) Mączyńska E., SGH, Warszawa 

2009 

Polska transformacja i jej przyszłość, Mączyńska Elżbieta (red. naukowa), PTE, 

Warszawa 2009. 

Poland's transition and its future, Mączyńska Elżbieta (red. naukowa), PTE, Warszawa 

2009. 

O kształtowaniu ładu gospodarczego - pod red. E. Mączyńskiej i Z. Sadowskiego , 

PTE , Warszawa 2008 

Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne (red. naukowa), SGH, 

Warszawa, 2008 

Wycena przedsiębiorstw. Zasady, procedury, metody. SKwP Warszawa, 2005 

https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-Ziemacka#citenote11
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Zagrożenie upadłością, Materiały i Prace IFGN, Tom XCIII (red.) SGH, Warszawa, 

2005 

Społeczna gospodarka rynkowa (red. naukowa), PTE, Warszawa, 2003 

Ile jest warta nieruchomość, Poltext, Warszawa, 2003, (współaut. M. Prystupa) 

Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, Tom I 

i II (red.), DiG, Warszawa, 2001 

Efektywność polskich przedsiębiorstw i jej pomiar, w: VII Kongres Ekonomistów 

Polskich T. IV. Przedsiębiorczość i konkurencyjność, PTE, Bellona, Warszawa, 2001 

(red. J. Kotowicz-Jawor) 

Metody wyceny bieżącej wartości przedsiębiorstwa (współaut.), w: Zarządzanie 

wartością firmy, Warszawa, Poltext, 1999, (praca zbiorowa, red. A. Herman i A. 

Szablewski) 

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw w procesie transformacji, w: 

Przedsiębiorstwa w procesie transformacji, Poltext, Warszawa, 1997 (praca zbiorowa, 

red. J. Mujżel) 

Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, Ekonomista nr 2, 

2006, (współaut. M. Zawadzki)[12] 

Raporty Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (RSSG), 

publikowane w latach 1994–2005 

Inkluzywność jako cecha ładu społeczno-gospodarczego, w pr. zb. pod red. M. 

Bałtowskiego, Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. 

Kołodko,  PWN, Warszawa,2016 

Liberalismus – Neoliberalismus – Ordoliberalismus. Orientierungen zur Wirtschafts- 

und Gesellschaftspolitik,( współautor); 2014;April 

Bankruptcies of Enterprises and the Owner's Supervision, w: “The Economy and 

Economics after Crisis”, Berliner Wirtschaftsverlag, Berlin 2011 

Co ekonomiści myślą o przyszłości, wspólaut. i współred. J. Kleer, E. Mączyńska, A. 

Wierzbicki, PTE, Komitet Prognoz PAN, Warszawa, 2009 

Problemy funkcjonowania sfery badawczo-rozwojowej w warunkach transformacji, 

w: "Dynamika transformacji polskiej gospodarki", praca zbiorowa pod kier. nauk. M. 

Belki, W. Trzeciakowskiego, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1997 

https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-Ziemacka#citenote12
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Projekty badawcze 

Kierownik wielu projektów badawczych, m.in.: 

Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 - 

koszty transakcyjne dochodzenia prawa z umów, grant NCN realizowany w Kolegium 

Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w 2014 r. 

Efektywność postępowań upadłościowych, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, 

Grant N N112 180739, badania prowadzone w okresie 3 listopada 2010 - 2 listopada 

2012 

Przesłanki i bariery rozwoju przedsiębiorstw w Polsce. Upadłości przedsiębiorstw w 

Polsce – skala, przyczyny, przeciwdziałanie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, 

badania prowadzone w latach 2004–2006 

Systemy wczesnego ostrzegania przed bankructwem przedsiębiorstw. Wskaźniki 

wczesnego informowania, Grant KBN – 1 H02C 029 18, Instytut Nauk Ekonomicznych 

PAN, badania prowadzone w okresie 1 marca 2000 – 31 grudnia 2002 

Przypisy 

↑ Katalog Biblioteki Narodowej 

↑ monitorfirm.pl 

↑ Zakład Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw 

↑ IX Kongres Ekonomistów Polskich 

↑ I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. mg.gov.pl. [dostęp 2013-

06-26]. 

↑ Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. nr 

115-15-12 w sprawie nadania tytułu profesora M.P. z 2013 r. poz. 184 

↑ Członkowie Narodowej Rady Rozwoju. www.prezydent.pl. [dostęp 16-10-2015]. 

↑ Prezydent powołał Narodową Radę Rozwoju. www.prezydent.pl. [dostęp 16-10-

2015]. 

↑ Prezydium. kne.pan.pl. [dostęp 31 października 2015]. 

↑ Anna Zacharjasz: Krajowa Izba Gospodarcza - Raport „Reforma kulturowa. 2020, 

2030, 2040”. www.kig.pl. [dostęp 2015-07-06]. 

↑ Ekonomia w warunkach gospodarki nietrwałości 

https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-Ziemacka#cite_ref-1
https://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol/a?M%7bu0105%7dczy%7bu0144%7dska%2C+El%7bu017C%7dbieta+%281944-+%29&search_code=a
https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-Ziemacka#cite_ref-2
http://www.monitorfirm.pl/Elzbieta-Teresa-Maczynska-Ziemacka
https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-Ziemacka#cite_ref-3
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IFKiI/struktura/ZBnBP/zaklad/sklad/Strony/default.aspx
https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-Ziemacka#cite_ref-4
http://www.pte.pl/114_VIII_Kongres_Ekonomistow_Polskich_idea_i_tradycje.html
https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-Ziemacka#cite_ref-5
http://www.mg.gov.pl/files/upload/18563/PL_MG_DKS_Prezentacja_KGMS_20130618.pdf
https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-Ziemacka#cite_ref-6
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20130000184
https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-Ziemacka#cite_ref-7
http://www.prezydent.pl/archiwum-lecha-kaczynskiego/nrr/sklad-rady/
https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-Ziemacka#cite_ref-8
http://www.prezydent.pl/kancelaria/nrr/aktualnosci/art,1,prezydent-powolal-czlonkow-narodowej-rady-rozwoju.html
https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-Ziemacka#cite_ref-9
http://www.kne.pan.pl/index.php/prezydium
https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-Ziemacka#cite_ref-10
http://www.kig.pl/raport-reforma-kulturowa-2020-2030-2040.html
http://www.kig.pl/raport-reforma-kulturowa-2020-2030-2040.html
https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-Ziemacka#cite_ref-11
http://pte.pl/pliki/pdf/Biuletyn_2_2011.pdf
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↑ Elżbieta Mączyńska, Maciej Zawadzki - Dyskryminacyjne Modele Predykcji 

Bankructwa Przedsiębiorstw, "Ekonomista", nr 2, 2006 

Bibliografia 

Strona domowa prof. Elżbiety Mączyńskiej (prezesa PTE) 

Na stronach Szkoły Głównej Handlowej 

Elżbieta Mączyńska-Ziemacka w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). 

Na stronach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 

Na stronach INE PAN 

Kontrola autorytatywna (osoba): 

ISNI: 0000 0000 7196 3905 

VIAF: 101888209 

LCCN: n2001088997 

GND: 170404579 

NKC: jo2014814679 

WorldCat 

Kategorie 

https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-

Ziemacka 

 

5 - Ratification of a Contract Signed between the Port of Tartous and a 

Russian Company 

 Wednesday, 12 June 2019 

Damascus-The People's Assembly (PA), at its 14th session of the 10th ordinary 

session of the second legislative session, chaired by Hammouda Sabbagh, the PA 

Speaker, approved today  a draft law, which includes the ratification of the contract 

signed between the General Company of Tartous Port and the Limited Responsibility 

Russian company STG Engineering for the management and investment of Tartous port. 

The draft law is based on the cooperation protocol of the 11th session of the Joint 

Syrian-Russian Committee, which held its meeting in mid-December 2018 regarding the 

https://www.wikiwand.com/pl/El%C5%BCbieta_M%C4%85czy%C5%84ska-Ziemacka#cite_ref-12
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https://www.wikiwand.com/pl/Biblioteka_Kongresu
http://lccn.loc.gov/n2001088997
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administration of the civil section of Tartous Port. The contract was signed by mutual 

consent on 28/4-2019. 

The contract includes that the second party, STG Engineering Company, will be 

exempted from the customs duties of introducing the machines, equipment and materials 

used to implement the object of this contract. This exemption also applies to the 

temporary importation of vehicles required for the project according to the lists provided 

by the second party. The exemption also includes all types of taxes and fees in force in 

Syria from the moment of receipt of the subject of the contract until the end of the 

expansion of Tartous port project and no more than six years the period of expansion. 

The contract also provides for the formation of a board of directors consisting of six 

members, three from the first party and three from the second party, including the 

president. The council was granted the authority to set the port tariff and amend it 

contrary to the provisions of the Syrian Ports Investment Law issued by Decree No. 67 of 

2002 and the provisions of Law No. 2 of 2005 regarding companies and public 

establishments of an economic nature that requires the ratification of the contract under a 

legislative instrument decree.. 

A number of members of the PA considered the law, which consists of two articles in 

support of the Syrian economy and national interest and an important step for the next 

phase of reconstruction, as it achieves the actual need to develop the services of Tartous 

port and enables it to compete with other ports. 

The head of the services committee Safwan al-Qirbi that the contract allows the 

establishment of large vessels with guaranteed costs from the Russian state within a 

specified time period of 6 years with guaranteed profits to the Syrian state according to 

revenue. 

Minister of Transport Ali Hammoud explained that the investment contract with the 

Russian company is ideal for the port to benefit from its strategic position and achieve a 

profitable return and to be an economic and commercial investment gateway for Syria on 

the Mediterranean especially in light of the competition we are witnessing with the ports 

of neighboring countries within 49 years.. 

Minister Hamoud pointed to a number of benefits included in the contract, mainly the 

profit of 25% of revenues regardless of expenses. The ratio increases with the increase of 
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production to 35%. He also mentioned that it is also worth pumping $ 50 million to 

develop the current port and establish a new port with a production capacity of 40 million 

tons instead of 12 million tons and 2.5 million containers instead of 400.000 containers 

currently and with depths of up to 18 m. 

The Minister of Transport explained that the contract transfers the port management to 

the Russian company and not its ownership. The Russian company is not authorized to 

assign to a third party or to participate in the investment in whole or in part except with 

the approval of the Ministry of Transport in Syria without providing additional services 

without obtaining prior approval from the Syrian side, Pointing out that the Syrian side is 

not responsible for the damages caused to others as a result of the implementation of this 

contract, the insurance of the port and all its requirements are done with a Syria insurance 

company and the arbitration is done at the State Council in Syria according to Syrian law. 

Sh. Kh. 

http://syriatimes.sy/index.php/economy/42166-ratification-of-a-contract-signed-between-the-port-of-

tartous-and-a-russian-company 

 

6 - Najlepsze i najgorsze fundusze inwestycyjne 2019 roku 

 EWA BEDNARZ - 4 PAŹDZIERNIKA 2019 

Kto postawił na fundusze inwestycyjne oparte o rynek akcji i metali szlachetnych, 

dziś liczy zyski. 

Adobe Stock 

Przeglądamy fundusze inwestycyjne i ich wyniki w różnych okresach czasu. Można 

zarobić, zwłaszcza na akcjach i metalach szlachetnych. 

Kto postawił na fundusze inwestycyjne oparte o rynek akcji i metali szlachetnych, 

dziś liczy zyski. Kto postawił na najgorszy fundusz absolutnej stopy zwrotu dziś ma 

ponad 25 proc. mniej. Pełne zestawienie najlepszych i najgorszych funduszy z 

poszczególnych grup na końcu tekstu w tabeli. 

W tym roku w 23 funduszach można było zarobić ponad 20 proc., na trzech ponad 30 

proc. Największe zyski przyniosły fundusze akcyjne, ale nie do pobicia był PKO Akcji 

http://syriatimes.sy/index.php/economy/42166-ratification-of-a-contract-signed-between-the-port-of-tartous-and-a-russian-company
http://syriatimes.sy/index.php/economy/42166-ratification-of-a-contract-signed-between-the-port-of-tartous-and-a-russian-company
https://pieniadze.rp.pl/author/ewa-bednarz
https://pieniadze.rp.pl/inwestycje/21385-najlepsze-fundusze-inwestycyjne-2019-ranking
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Rynku Złota, którego stopa zwrotu po trzech tygodniach września wynosiła ponad 40 

proc., a w ciągu ostatnich 12 miesięcy ponad 52 proc. 

Najlepszy fundusz inwestuje głównie w akcje spółek, które zajmują się 

poszukiwaniem złóż metali szlachetnych, wydobywaniem ich, przetwarzaniem i 

handlem. PKO Akcji Rynku Złota w portfelu ma również kontrakty terminowe na akcje 

lub indeksy giełdowe akcji tych spółek oraz jednostki, tytuły uczestnictwa i certyfikaty 

inwestycyjne innych funduszy, które mają podobną politykę. Zgodnie ze statutem akcji 

powinno być w portfelu przynajmniej 50 proc., teraz jest ich prawie 95 proc. 

Wśród najlepszych funduszy inwestycyjnych jest też drugi fundusz powiązany z 

żółtym kruszcem – Superfund Goldfuture, którego klienci powiększyli w tym roku 

zainwestowany kapitał o ponad 32 proc. Fundusz ma jednak zupełnie inną politykę 

inwestycyjną i inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszu Superfund Gold Sicav. 

Najlepsze fundusze inwestycyjne – zyskowny gaz… 

Nie tylko złoto przyniosło tak wysokie stopy zwrotu. Superfund Goldfuture niewiele, 

ale jednak wyprzedził Skarbiec Spółek Wzrostowych. Wprawdzie wrzesień nie jest dla 

niego najlepszy, ale i tak powierzone mu oszczędności przyniosły 33,6 proc. 

zysku. Fundusz inwestuje w najbardziej obiecujące spółki z różnych sektorów zarówno 

na rynkach zagranicznych, jak i na warszawskiej GPW, choć w tym roku akcji z 

rodzimego parkietu ma zaledwie 3 proc. Prawie wszystkie aktywa są ulokowane w 

Stanach Zjednoczonych, głównie w akcjach firm IT. 

Skarbiec Spółek Wzrostowych imponujące stopy zwrotu ma również w dłuższych 

terminach. W ciągu pięciu lat można było na nim zarobić 87 proc., a w ciągu ostatnich 

trzech 72 proc. Gorzej wygląda tylko ostatni rok, a przede wszystkim ostatnie miesiące, 

do czego przyczyniło się osłabienie koniunktury na świecie w sierpniu i we wrześniu. 

Zarządzający zapewniają jednak, że nie zamierzają w najbliższym czasie znacząco 

zmieniać alokacji sektorowej ani geograficznej. 

Dobre efekty przyniosły w tym roku nie tylko inwestycje za oceanem, ale również na 

Europie. Investor Rosja wprawdzie ustępuje Skarbcowi Spółek Wzrostowych o niemal 5 

pkt. proc., ale 27,7 proc. zysku jest wciąż świetnym wynikiem. Podobnie jak zyski 

wypracowywane w dłuższych terminach. 
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Investor Rosja lokuje powierzone mu oszczędności w tytuły uczestnictwa funduszu 

DWS Russia inwestującego w rosyjskie akcje, obligacje i certyfikaty z prawem do 

dywidendy. Największą pozycją w portfelu są spółki z sektora energetycznego, w 

których ulokowane jest 39,5 proc. aktywów. Dominują: Gazprom, największy 

wydobywca gazu ziemnego, którego akcje od początku maja podrożały o 46 proc., i drugi 

pod względem wydobycia gazu Novatek, którego akcje rosną od początku kwietnia. 

…technologie i handel 

Podobne wyniki do Investora Rosja notuje Caspar Akcji Europejskich – najlepszy 

fundusz w grupie funduszy akcji europejskich rynków rozwiniętych. W ciągu ostatnich 

trzech lat można było na nim zarobić 58 proc. pomimo korekty jesienią ubiegłego roku. 

Fundusz stawia przede wszystkim na spółki IT, w których ulokował połowę aktywów, 

oraz przemysł i elektronikę. Geograficznie w portfelu dominują Niemcy, a największą 

spółką jest Nokia. Na spółki IT stawia także będący w czołówce Investor Nowych 

Technologii. Spółki z sektora usług informatycznych i nowych technologii stanowią 

ponad 83 proc. portfela. 

Esaliens Okazji Rynkowych jest natomiast najlepszym funduszem z grupy funduszy 

akcji amerykańskich. W jego portfelu największe trzy pozycje to: spółka z sektora 

finansowego OneMain Holdings, która w tym roku podrożała o prawie 70 proc., oraz 

handlujące w sieci – Amazon, zyskujący prawie 19 proc., i najszybciej rozwijająca się 

amerykańska firma meblarska Restoration Hardware. 

Drugie miejsce zajmuje PKO Akcji Rynku Europejskiego – fundusz indeksowy, 

którego celem jest wypracowanie stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Euro 

Stoxx 50 EUR. Nie odzwierciedla jednak portfela wskaźnika. Inwestuje w jednostki 

uczestnictwa funduszy ETF, dzięki którym udaje mu się osiągać lepsze wyniki niż 

benchmark. Największymi pozycjami w portfelu są indeksy DBX Euro Stoxx50 1C, 

Lyxor Euro Stoxx50 50 DR UCITS E oraz iShares Euro Stoxx50 UCITS ET i iShares 

Euro Stoxx50. To prawie 80 proc. aktywów. 

Fundusze inwestycyjne – nie tylko akcje 

Funduszom akcyjnym dorównuje Caspar Globalny, który należy do funduszy 

zagranicznych mieszanych aktywnej alokacji, inwestujący w tytuły uczestnictwa innych 

funduszy – również ETF-ów. Podobnie jak Caspar Akcji Europejskich stawia na spółki 
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IT oraz przemysł i elektronikę, ale ponad 20 proc. aktywów inwestuje w papiery dłużne. 

Większość portfela jest ulokowana na rynku amerykańskim, choć największymi 

pozycjami w portfelu są dwie polskie obligacje skarbowe: WZ1122 i WZ0121. 

Największą pozycją akcyjną jest natomiast spółka komputerowa NVIDIA – jeden z 

największych na świecie producentów procesorów graficznych i kart graficznych dla 

komputerów osobistych. 

Quercus Global Growth zajmuje drugie miejsce w grupie funduszy akcji globalnych 

rynków rozwiniętych po Skarbcu Spółek Wzrostowych, ale wśród najlepszych w tym 

roku jest na dziewiątej pozycji. Inwestuje przede wszystkim w duże spółki. Na koniec 

sierpnia stanowiły one 78,83 proc. portfela, o 6,59 proc. więcej niż miesiąc wcześniej, co 

oznacza, że zarządzający wykorzystał sierpniowe zniżki na giełdach. 

Dziesiątkę najlepszych funduszy zamyka AXA Selective Equity należący do tej 

samej grupy, w której prym wiodą Skarbiec i Quercus. 

Nieuniknione straty 

Imponujące zyski funduszy inwestycyjnych nie oznaczają, że wszyscy są w tym roku 

wygrani. Nie brakuje funduszy inwestycyjnych, które są na bardzo dużym minusie. 

Największe straty – 26,6 proc. – przyniosły certyfikaty funduszu zamkniętego Lartiq 

Polskie Perły FIZ, który teoretycznie należy do funduszy absolutnej stopy zwrotu, które 

powinny sobie radzić przy różnych warunkach rynkowych. W tym przypadku strategia 

jednak zawodzi. Kolejne fundusze inwestycyjne, które naraziły swoich klientów na duże 

straty, tracą prawie o połowę mniej. Na ponad 14-procentowym minusie są: inwestujący 

w tytuły uczestnictwa funduszy JPMorgana Investment Funds i Fidelity Funds Novo 

Globalnego Dochodu. 
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 االقتصاد العربي:  –ثالثاً 

 سنوات 3مليار دوالر ديونا خارجية في  34د مصر تسد - 7

 ... واتّجاه إلطالة عمر االستحقاقات المستقبلية ألبعد وقت ممكن2019المبلغ األكبر ُسّجل في 

 18:50 2019أكتوبر  31الخميس  صحافي محمود عبده 

 (مليار دوالر )حسام علي. اندبندنت عربية 6.62الديون المصرية المسددة نحو  بلغت فوائد

مليار  33.954أعلن البنك المركزي المصري سداد ديون خارجية مستحقة على مصر بقيمة 

 سنوات تزامنت مع برنامج اإلصالح االقتصادي. 3دوالر خالل 

إلى أن االلتزامات الخارجية  وأشار المركزي المصري، في أحدث تقرير له أمس األربعاء،

مليار  6.62مليار دوالر أقساط ديون مستحقة، و 27.335"الديون" التي تم سدادها موزعة بواقع 

 دوالر فوائد.

وأضاف "المركزي المصري" أنه تم سداد أكبر مبلغ من الديون الخارجية خالل تلك الفترة في 

 7.32، ونحو 2018مليار دوالر في  13.254مليار دوالر، فيما تم سداد  13.381بواقع  2019

 .2017مليار دوالر في 

وقال مصدر بارز بالبنك المركزي المصري، لـ"اندبندنت عربية"، إن برنامج اإلصالح 

االقتصادي الذي نجحت مصر في تنفيذه خالل السنوات الثالث الماضية عزز من قدرة الدولة على 

ا إلى أنه كل يوم تتزايد قوة موارد الدولة من النقد األجنبي الوفاء بالتزاماتها بشكل سهل ومرن، الفت

في إطار تزايد قوة االقتصاد، مضيفا "مصر تسدد ديونا بمليارات الدوالرات ويرتفع احتياطي النقد 

 األجنبي في وقت تعاني فيه األسواق الناشئة من أزمات".

على سداد التزاماتها الخارجية، وأكد المصدر على أن القاهرة بدت أكثر قوة في الوقت الحالي 

 وحريصة على الوفاء بتلك االلتزامات بشكل دوري في مواعيدها المقررة.

وأرجع المصدر القوة الحالية إلى الخطوات الجادة التي نفذتها الحكومة في طريق إصالح 

 منظومة سوق صرف النقد األجنبي في مصر، كما أن القضاء على السوق السوداء عزز من موارد

النقد األجنبي لدى الجهاز المصرفي والبنك المركزي، وهو ما ساعد على رفع القدرة على سداد 

ولفت المصدر إلى أن البنك المركزي يسعى خالل الفترة  االلتزامات الخارجية بتلك المبالغ الضخمة.

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/19051
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جهات التمويلية وقت ممكن، مستعينا بثقة ال المقبلة إلى التوسع في إطالة عمر الديون الخارجية ألبعد

 الدولية في االقتصاد المصري على المدى المتوسط وطويل األجل.

أكتوبر )تشرين األول( الحالي اتفاقيات لتجديد الودائع السعودية لدى  22كانت القاهرة وقّعت في 

البنك المركزي المصري على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن، وفي يناير )كانون 

مليار  2.6لماضي. وكان البنك المركزي المصري قبلها مّدد أيضا سداد ودائع سعودية بقيمة الثاني( ا

 % بعد مفاوضات مع السعودية.3دوالر لمدة عام إضافي، مقابل دفع فائدة قدرها 

 طرح سندات دولية بالدوالر في أسواق عالمية قريباً 

طرح جديد للسندات الدولية  في سياق قريب الصلة، تعتزم وزارة المالية المصرية إجراء

بالدوالر األميركي في أسواق المال العالمية خالل الفترة المقبلة، من أجل االستفادة القصوى من 

تحسن الظروف االقتصادية الحالية باألسواق الناشئة، وانخفاض أسعار الفوائد على سندات الخزانة 

مستثمرين األجانب على السندات الدولية المصرية بالسوق الثانوية، في ظل الطلب المتزايد من ال

 المصرية، الذي ينعكس باإليجاب على خفض تكلفة التمويل.

بنوك استثمارية دولية، للترويج للطرح  5وذكر بيان لوزارة المالية، األربعاء، أنه تم تأهيل 

المالي الحالي  الجديد للسندات الدولية في أسواق المال العالمية، ضمن برنامج التمويل بموازنة العام

" BNP Paribas" و"JP Morgan" و"Citi Bankوأضاف البيان أن بنوك " .2020 -2019

" تأهلت كمديرين للطرح ومروجين ومتلقين لالكتتاب، حيث Natixis-Standard Charteredو"

تعد من كبرى البنوك االستثمارية المتخصصة في طرح السندات الحكومية عالمياً، ومنها من له 

 ز حالي بمصر.مرك

وتعتمد الحكومة المصرية ممثلةً في وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، 

سواء من األسواق المحلية من خالل إصدار أذون وسندات خزانة بالجنيه المصري في الداخل، أو 

 إصدار السندات متوسطة وطويلة األجل بالعمالت األجنبية خارجياً.

لحكومة المصرية محلياً خالل الفترة من األول من سبتمبر )أيلول( الماضي وحتى واقترضت ا

مليار دوالر( عبر إصدار أذون خزانة  20.3مليار جنيه )نحو  327األحد الماضي، ما يقرب من 

 يوماً. 364و 182و 273و 91بآجال مختلفة، 

 مراجعة "الفائدة" منتصف نوفمبر وسط توقعات بالخفض
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السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري منتصف نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل وتجتمع لجنة 

لبحث أسعار الفائدة على اإليداع واإلقراض، وسط توقعات بنوك استثمار وخبراء إقدام "المركزي 

 .2019خالل عام   المصري" على قرار الخفض للمرة الثالثة

ة خفضت معدل الفائدة لمرتين متتاليتين، أوالهما كانت اللجنة المسؤولة عن مراجعة أسعار الفائد

نقطة أساس، تبعته بخفض  150% أو ما يعادل 1.5في نهاية أغسطس )آب( من العام الحالي بمعدل 

نقطة أساس  250%، لتصل جملة الخفض 1نقطة أساس بنسبة  100آخر ولكن بنسبة أقل بلغت 

.% 14.25% لإليداع، و13.25ائدة عند يوما، لتستقر أسعار الف 60%، في أقل من 2.5بنسبة 

 لإلقراض.

 أشهر 9مليون دوالر في  669انخفاض عجز الميزان التجاري بـ

قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية إن الصادرات غير البترولية حققت زيادة خالل األشهر 

الصادرات  %. وكشف تقرير صادر عن الوزارة أمس أن3التسعة األولى من العام الحالي بنسبة 

ماليين دوالر خالل نفس الفترة  708مليار و 18مليون دوالر، مقارنة بنحو  201مليار و 19حققت 

مليار  52وأوضحت وزارة التجارة أن الواردات شهدت انخفاضاً طفيفاً مسجلة  من العام الماضي.

م الماضي، مليون دوالر خالل نفس الفترة من العا 575مليار و 52مليون دوالر، مقابل  399و

 669وأوضح التقرير أن العجز في الميزان التجاري تراجع بقيمة  مليون دوالر. 176بانخفاض بلغ 

 مليون دوالر خالل الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

 4افي، إن وقال إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، في بيان صح

قطاعات تصديرية حققت نمواً ملموساً خالل األشهر التسعة األولى من العام الحالي، تضمنت 

مليار دوالر  2.33مليار دوالر مقابل  2.57صادرات قطاع المنتجات النسيجية، حيث سجلت نحو 

حوذت دول است 6وقال جابر إن هناك  %.10محققة زيادة نسبتها  2018خالل نفس الفترة من عام 

 1.63% من إجمالي الصادرات المصرية شملت الواليات المتحدة األميركية بقيمة 37أسواقها على 

مليار  1.32مليار دوالر، وتركيا بـ 1.29مليار دوالر، والسعودية بـ 1.41مليار دوالر، واإلمارات بـ

 مليون دوالر. 729مليون دوالر، وبريطانيا بـ 994دوالر، وإيطاليا بـ

https://www.independentarabia.com/node/68186/%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%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D8%AF-

34-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-

%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA 

https://www.independentarabia.com/node/68186/%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%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D8%AF-34-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/68186/%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%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D8%AF-34-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/68186/%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%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D8%AF-34-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/68186/%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%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D8%AF-34-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/68186/%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%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D8%AF-34-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/68186/%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%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D8%AF-34-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA


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

 Prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                      إعداد الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

31 

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

 ماذا ينتظر لبنان بعد فتح المصارف أبوابها؟ - 8

 التريث السياسي سيكون له ارتدادات سلبية على الوضعين المالي واالقتصادي

 22:00 2019أكتوبر  30األربعاء   صحافية جاكلين مبارك 

 (استئناف العمل في القطاع يوم الجمعة المقبل )أ.ف.ب جمعية مصارف لبنان أعلنت

يوماً من االحتجاجات  13أما وقد أقدم رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على االستقالة بعد 

يوماً على قرار جمعية مصارف لبنان إقفال  14الشعبية المنادية بإسقاط السلطة، وبعد مرور 

صارف في انتظار استئناف العمل يوم الجمعة المقبل )وفق بيان صادر عن الجمعية(، ال يقف الم

السؤال اليوم في لبنان عند المرحلة السياسية التي ستشهدها البالد غداة االستقالة، في بعديها 

لضاغطة الدستوري والسياسي، إنما في اآلفاق االقتصادية والمالية الغامضة، بفعل المخاطر العالية ا

 على االقتصاد والنقد والمالية العامة على السواء.

 تأجيل يطرح تساؤالت

وفي حين كشفت معلومات، الثالثاء، عن إبالغ الحريري من التقاهم في إطار االتصاالت 

والمشاورات الجارية، استعداده لتولي رئاسة الحكومة العتيدة، مشترطاً أن تكون طبيعتها من الوزراء 

لم يحدد رئيس الجمهورية ميشال عون موعد االستشارات النيابية الملزمة، بعد تكليفه  التكنوقراط،

رئيس الحكومة المستقيل بتصريف األعمال، ما يطرح أكثر من عالمة استفهام حول األسباب الكامنة 

 وراء تأخير االستشارات، في ظل ظروف اقتصادية ومالية خانقة.

ر إفساح المجال أمام فريق العهد ألن يقرأ جيداً في خلفيات للخطوة حسابات سياسية تدخل في إطا

االستقالة وشروط الحكومة الجديدة ومن يرأسها، خصوصاً أن شرط الحريري العودة إلى رئاسة 

الحكومة عبر فريق وزاري من االختصاصيين، ال يالقي شرط رئيس الجمهورية بربط بقاء 

رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل  الحريري على رأس السلطة التنفيذية مع بقاء

 داخلها، وإال فالخروج من السلطة سيشمل االثنين معاً.

لكن هذا التريث ستكون له ارتدادات سلبية على الوضعين المالي واالقتصادي، في ظل الحاجة 

شكيل الحكومة، القصوى إلى صدمة إيجابية يحدثها تكليف شخصية جديدة كانت أو الحريري نفسه ت

بما يوجه إشارات إيجابية حيال جدية السلطات بالتعاطي بمسؤولية مع الملف الحكومي، خصوصاً أن 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/105761
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ثمة حاجة ملحة إلى مثل هكذا إشارات تطمئن األسواق وتبعد شبح االنهيار الذي يظلّل البالد مع 

 استئناف الحركة المصرفية والمالية يوم الجمعة.

 25لتي شهدتها األسواق بفعل ارتفاع أسعار المنتجات بنسبة تراوحت بين فاالرتدادات السلبية ا

في المئة وفقاً لنسبة ارتفاع سعر صرف الدوالر األميركي مقابل الليرة، من خارج السعر  35و

الرسمي، تجعل الوضع المالي هاجساً أساسياً في ظل ترقب المؤسسات الدولية ووكاالت التصنيف لما 

اإلصالحات التي أقرتها الحكومة المستقيلة، بعدما تحّولت إلى تصريف األعمال، ستؤول إليه رزمة 

فيما سيكون متعذراً على المجلس النيابي المضي في تشريع مشاريع القوانين التي أُقّرت في الورقة 

، علماً أن خبراء اقتصاديين يشككون في أن يبقى مشروع 2020االقتصادية، أو مشروع موازنة عام 

زنة على حاله، ذلك أن المجلس النيابي لن يدرس مشروعاً أقرته حكومة مستقيلة، وأن الحكومة الموا

العتيدة ستعيد سحب المشروع، وربما المشاريع األخرى لدراستها وإقرارها مجدداً وفق رؤيتها 

 االقتصادية والمالية.

 المصارف: ال داع للخوف

قفال، ستكون المصارف أمام تحديات تلبية أما على الضفة المصرفية، وبعد أسبوعين من اإل

طلبات زبائنها المجمدة طيلة هذه المدة، في مجال التحويالت والسحوبات خصوصاً. وُعلم أن هذا 

األمر شّكل محور اجتماعات مجلس إدارة جمعية المصارف، فضالً عن اجتماعات مع حاكم 

ستساعد في تدارك ضغط اإلقبال  المصرف المركزي رياض سالمة من أجل البحث في اآلليات التي

على المصارف، بما يحول دون تهديد العملة الوطنية، أو احتياطات المصرف المركزي من الدوالر 

 بفعل أي حركة استثنائية يمكن أن تمتص جزًءا من هذا االحتياط.

ويذكر الخبراء، على الرغم من اختالف الظروف، باستقالة الحريري من الرياض في مطلع 

 مليارات دوالر من القطاع المصرفي. 3، التي أدت إلى خروج نحو 2018بر )تشرين الثاني( نوفم

وفي تقرير لوكالة " بلومبيرغ"، أسئلة حول قدرة المصارف على تلبية طلبات زبائنها الراغبين 

في تحويل أموالهم إلى الخارج، مشيرة إلى أن خبراء اقتصاديين محليين دقوا ناقوس الخطر، داعين 

إلى وضع سقوف على التحويالت إلى خارج البالد، فيما قال مصرفيان رفضا الكشف عن اسميهما 

إن الخطوة المقبلة ستكون عبر إجراءات طارئة، في ظل غياب أي أفق لحل سياسي قريب. وهكذا 

 تصبح القيود على التحويالت الحل المتبقي.

لكثيف الذي بدأ يتبلور من الزبائن وال تخفي مصادر مصرفية في المقابل خشيتها من الطلب ا

للتحويل إلى الخارج، بسبب عدم وجود قدرة لدى المصارف على تلبية هذه الطلبات. من هنا، ال 
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تستبعد المصادر أن يكون الذهاب إلى قرار وضع قيود على السحوبات وعلى التحويالت قراراً 

 قسرياً، ستُضطر المصارف إلى اللجوء إليه.

مصرفية بارزة استغربت في المقابل استسهال الكالم الحاصل حول فرض قيود إالّ أّن مراجع 

على التحويالت، مشيرةً إلى أّن مثل هذا الكالم مضر جداً ليس بالنسبة إلى المصارف التي تتمتع 

بمالءة جيدة وسمعة ومكانة دوليتين، وأسهمت في دعم الدولة واالقتصاد، إنما بالنسبة إلى المودعين 

قالت إن المرحلة الدقيقة التي يمر فيها لبنان تتطلب وعياً وتحمالً للمسؤولية لحماية أموال أيضاً. و

 المودعين، وليس َذر الشائعات التي تضرب الثقة.

وكشفت عن أن المصارف قد تلجأ إلى بعض التشدد في عملية السحوبات لفترة مؤقتة في انتظار 

لذعر، ثمة من يدفع في اتجاهها في إطار أن تستقر األوضاع، وذلك لمنع حصول حال من ا

 االستهداف الممنهج لمصارف لبنان.

ولم تستبعد المراجع أن يتوقف رئيس الجمهورية في خطابه إلى اللبنانيين عند هذا الموضوع، 

 بهدف بث الطمأنينة حيال هذه المسألة الحساسة والدقيقة.

https://www.independentarabia.com/node/67986/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%

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

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-

%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-

%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-

%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%9F 

 

 مليار دوالر 16.6اإلمارات تقر الميزانية االتحادية للعام المقبل بقيمة  - 9

 % لقطاع التنمية االجتماعية31الموازنة بال عجز للعام الثالث على التوالي... وتخصيص 

 18:12 2019أكتوبر  29الثالثاء   عربيةاندبندنت   

 2020مجلس الوزراء اإلماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد يعتمد الميزانية االتحادية لعام 

 ()وكالة األنباء اإلماراتية

مليار درهم إماراتي  61بإجمالي  2020أقر مجلس الوزراء اإلماراتي الميزانية االتحادية للعام 

وتعد األكبر على اإلطالق في تاريخ اإلمارات ومن دون عجز للعام الثالث  مليار دوالر(، 16.6)

 على التوالي.

https://www.independentarabia.com/node/67986/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/67986/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/67986/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/67986/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/67986/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/67986/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%9F
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/104261


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

 Prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                      إعداد الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

34 

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

وكتب الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس اإلمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، 

على حسابه الرسمي على "توتير"، إن "ثلث الميزانية تم تخصيصه لقطاع التنمية االجتماعية، وثلثه 

 الحكومية، والباقي للبنية التحتية والموارد االقتصادية والمنافع المعيشية". للشؤون

وتوزعت اعتمادات الميزانية العامة لالتحاد للسنة المالية على القطاعات المختلفة، وحظيت 

% من 31القطاعات ذات العالقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب األكبر، فقد تم تخصيص 

% 6.5% لقطاع البنية التحتية والموارد االقتصادية، و14طاع التنمية االجتماعية، والميزانية لق

 % للشؤون الحكومية.32.6للمنافع االجتماعية، و

 مرة منذ التأسيس 300تضاعف الميزانية أكثر من 

مرة منذ أول ميزانية  300وتضاعفت الميزانية، األكبر اتحادياً منذ تأسيس الدولة، أكثر من 

، وسجلت دون عجز للعام الثالث على التوالي، مما يؤكد استمرار النهج المتبع 1971ة في عام اتحادي

 بتحقيق التوازن بين المصروفات واإليرادات.

%، مقارنة بميزانية العام الحالي البالغة 1.2وتزيد ميزانية العام المقبل عن العام الحالي بنحو 

 مليار دوالر(. 16.4مليار درهم ) 60.3

ّد اإلمارات أول دولة عربية تقوم بإعداد موازنة دورية لخمس سنوات، بعد أن أقرت في وتع

، 2021ـ 2017، مشروع الموازنة العامة لالتحاد عن السنوات المالية 2016أكتوبر )تشرين األول( 

 مليار دوالر(. 67.4مليار درهم ) 247.3بنفقات تقديرية تصل إلى 

سنوات بهدف تطوير مستوى الخدمات  5شكل خطط دورية كل وجاء إعداد هذه الميزانية على 

االجتماعية، والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية، وزيادة نسبة رضا المتعاملين 

 تجاه جهود الحكومة االتحادية في توفير الرفاهية والرخاء والسعادة واألمن ألفراد المجتمع.

  بداية لعشرية تنموية جديدة 2020

سيكون بداية لعشرية تنموية جديدة ومختلفة ومتسارعة"،  2020قال محمد بن راشد "عام و

 مضيفاً "الميزانية االتحادية متزنة ومتوازنة وتعبر عن أولوياتنا الوطنية ويتم إدارتها بكفاءة عالية".

ي البالد. % من إجمالي اإلنفاق المالي ف14والموازنة اإلماراتية االتحادية تمثل في الغالب نحو 

وتقدم اإلمارات السبع، وبخاصة أبو ظبي المنتجة للنفط، المبلغ الباقي. فيما تمتلك كل حكومة محلية 

من اإلمارات السبع موازنة خاصة تزيد في أحيان كثيرة على قيمة الموازنة االتحادية، وخصوصا 

ا اإلسهام في تمويل في أبو ظبي ودبي اللتين يعتمد كل منهما موازنة ضخمة للنفقات، ومن بينه

 الموازنة االتحادية.
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مليار  26.7وتفصيالً، بلغت تقديرات البرامج المخصصة للتنمية االجتماعية والمنافع االجتماعية 

% من إجمالي الميزانية العامة، وبلغت االعتمادات المخصصة 38مليار دوالر(، بنسبة  7.26درهم )

% من 14.8مليار دوالر( بنسبة  2.83مليار درهم ) 10.4لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي 

مليار دوالر(  1.8مليار درهم ) 6.7إجمالي الميزانية، متضمنة تقديرات تكاليف برامج التعليم العام 

مليار  3.7% من إجمالي الميزانية العامة، في حين بلغت تقديرات التعليم العالي والجامعي 9.5بنسبة 

 % من إجمالي الميزانية العامة.5.3بة درهم )مليار دوالر( بنس

مليار دوالر(، بنسبة  1.33مليار درهم ) 4.9وبلغت اعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع 

% من إجمالي الميزانية العامة، لتقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، 6.9

 عالية. وتحقيق رؤية القيادة لتقديم خدمات ذات جودة

ووصلت اعتمادات برامج ضمان الحقوق االجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي في وزارة تنمية 

% من إجمالي الميزانية العامة لتأكيد 5مليون دوالر(، بنسبة  952مليار درهم ) 3.5المجتمع إلى 

حتاج إلى الرعاية، رعاية الدولة للفئات التي تستحق الدعم، وتقديم اإلعانات إلى الفئات الخاصة التي ت

مليون دوالر( لبرنامج الشيخ زايد لإلسكان، أي ما نسبته  490مليار درهم ) 1.8كما خصص مبلغ 

 % من إجمالي الميزانية العامة، وذلك من أجل تقديم الدعم لتوفير السكن المالئم لمواطني الدولة.2.5

مليار دوالر(،  1.25ر درهم )مليا 4.6المعاشات  -وبلغت اعتمادات برامج المنافع االجتماعية

% من إجمالي الميزانية العامة، بغرض توفير حياة كريمة للعاملين المتقاعدين من المدنيين 6.5بنسبة 

 مليون دوالر(. 435مليار درهم ) 1.6والعسكريين، في حين بلغت الخدمات األخرى مبلغ 

مليار  6.27يار درهم )مل 23كما خصصت للشؤون الحكومية العامة اعتمادات مالية بقيمة 

 9.9% من إجمالي الميزانية إلدارة الشؤون الحكومية، وخصص مبلغ 32.6دوالر(، أي ما نسبته 

% من إجمالي الميزانية، وتم 14مليار دوالر( للبنية التحتية واالقتصادية بنسبة  2.7مليار درهم )

% 31.1االجتماعية، ما نسبته  مليار دوالر( لبرامج التنمية 5.96مليار درهم ) 21.9تخصيص مبلغ 

مليار دوالر( للمنافع االجتماعية،  1.25مليار درهم ) 4.6من إجمالي الميزانية. وخصص مبلغ 

مليار دوالر( لمصاريف اتحادية  2.12مليار درهم ) 7.8% من إجمالي الميزانية، ومبلغ 6.5وبنسبة 

 % من إجمالي الميزانية.11.1أخرى، وبنسبة 

 ومبادرات تحفيزية لدعم النموحزم تشجيعية 

وأطلقت اإلمارات، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية، العديد من الحزم التشجيعية 

والمبادرات التحفيزية لدعم النمو االقتصادي وتعزيز كفاءة وتنافسية بيئة األعمال ومناخ االستثمار 
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% من سكان 90ويشكل األجانب ما يقرب من بالدولة وتطوير القدرة التنافسية وتشجيع االبتكار. 

ماليين نسمة تقريبا، وينتمي الكثيرون منهم إلى بلدان جنوب آسيا، مثل  10اإلمارات، البالغ عددهم 

 الهند وباكستان وبنغالديش.

وخالل االجتماع، أقر مجلس الوزراء إنشاء صندوق حكومي لدعم التعليم وتعزيز الشراكات مع 

األعمال في المجال التعليمي، وتوفير موارد مالية إضافية للبرامج التطويرية  القطاع الخاص ورجال

 في القطاع التعليمي الوطني.

https://www.independentarabia.com/node/67551/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%

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

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%

D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-

%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-166-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1 

 

 مصر توقع اتفاقا مع الكويت بقيمة مليار دوالر للتنمية في سيناء - 10

البنك المركزي يجدد إتفاقية لودائع مستحقة لصالح السعودية على هامش اجتماعات صندوق النقد 

 الدولي

 15:39 2019أكتوبر  22الثالثاء   صحافي محمود عبده

أّجلت الحكومة المصرية سداد ودائع مستحقة لصالح السعودية، حيث وقّع البنك المركزي 

أكتوبر )تشرين األول(، اتفاقيات لتجديد الودائع السعودية لدى البنك  21المصري، أمس االثنين 

على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن، بحضور خالد بن سليمان المركزي المصري 

 الخضيري، نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية.

وفي يناير )كانون الثاني( الماضي، كان قد مّدد البنك المركزي المصري أيضا سداد ودائع 

% بعد مفاوضات مع 3قابل دفع فائدة قدرها مليار دوالر لمدة عام إضافي، م 2.6سعودية بقيمة 

 السعودية.

البنك المركزي أكد، في بيان صحافي، أن االتفاقيات الجديدة تأتي ضمن سعي الحكومة المصرية 

إلى مّد األجل الزمني لاللتزامات الخارجية، وتعزيز احتياطيات النقد األجنبي لمصر، ومقابلة 

 ارات والهيئات الحكومية المختلفة.التزامات ديون خارجية واحتياجات الوز

وكشف مصدر بارز بالبنك المركزي المصري لـ"اندبندنت عربية" أن االتفاقية الجديدة تأتي في 

إطار العالقات الجيدة بين القاهرة والرياض، موضحا أن الحكومة نجحت في زيادة األجل الزمني 

https://www.independentarabia.com/node/67551/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-166-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/67551/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-166-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/67551/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-166-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/67551/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-166-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/67551/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-166-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/67551/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-166-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/67551/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-166-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/19051
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 2013يها "المركزي" في يوليو )تموز( مليار دوالر(، والتي حصل عل 2للوديعة السعودية )بقيمة 

، بينما تم االتفاق على 2018سنوات، والتي كانت تستحق السداد في يوليو  5من دون فائدة لمدة 

%، مضيفا أن المفاوضات الجديدة نجحت في 3شهراً مقابل دفع فائدة ثابتة قدرها  12تأجيل السداد 

 تمديدها مجددا.

 2اتفق أيضا على هيكلة األجل الزمني لوديعة أخرى بقيمة وأكد المصدر أن المركزي المصري 

%، مستحقة السداد على 2.5، بفائدة ثابتة 2015مليار دوالر، حصل عليها أواخر أبريل )نيسان( 

، بينما وافقت السعودية على مّد األجل 2020و 2019و 2018ثالثة أقساط متساوية في أبريل 

مع اإلبقاء على معدل  2021وحتى أبريل  2019داد من أبريل الزمني لها عاماً إضافياً، ليبدأ الس

 الفائدة دون تغيير.

وقّدمت السعودية واإلمارات والكويت للقاهرة ودائع نقدية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 

يناير )كانون  25مليار دوالر لمساعدته في تجاوز أزمة نقص العملة التي تلت ثورة  18تصل إلى 

مليارات دوالر في الفترة  8ودائع من السعودية بقيمة إجمالية  5ث حصلت مصر على الثاني(، حي

مليون دوالر. ويقع الجانب  600، وسّددت القاهرة نحو 2017وحتى منتصف  2012من مايو )أيار( 

مليار  5.2بقيمة تصل إلى  2019األكبر من استحقاق هذه الودائع في النصف الثاني من العام الحالي 

 تقريبا. دوالر

مليارات دوالر مستحقة السداد على أقساط حتى  6ودائع بقيمة إجمالية  5بينما قّدمت اإلمارات 

مليارات تُسدد على أقساط أيضاً حتى منتصف عام  4، وسّجلت ودائع الكويت 2023نهاية عام 

2020. 

ويل المرحلة وفي سياق قريب الصلة، وقّعت مصر والكويت اتفاقاً إطارياً، أمس االثنين، لتم

 .2022سنوات، ويستمر حتى  3الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة مليار دوالر لمدة 

وفي بيان صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذراع اإلعالمية لمجلس الوزراء 

للتنمية  االتفاق يأتي بعد نجاح المرحلة األولى مع الصندوق الكويتي  المصري، أوضح أن

 وتنتهي العام الحالي بقيمة تقترب من المليار دوالر. 2016االقتصادية العربية، التي بدأت في عام 

وأضاف المجلس أن االتفاقية وقّعها كل من وزيرة االستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر 

بعد مباحثات  نصر، مع الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي،

نظيره الكويتي، لبحث التعاون المشترك   عقدها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع

 والقضايا ذات الشأن المشترك.
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ساعة الماضية أذون وسندات خزانة  48ومحليا، طرحت وزارة المالية المصرية خالل الـ

 مليار دوالر(. 1.4مليار جنيه ) 24حكومية بلغت قيمتها 

مليون دوالر(  230مليار جنيه ) 3.75بنك المركزي إنه تم طرح سندات خزانة بـوقال ال

 2.25بالتنسيق مع الوزارة، لتمويل عجز الموازنة. وأضاف "المركزي" أن قيمة الطرح األول تبلغ 

مليون دوالر( ألجل  93مليار جنيه ) 1.5سنوات، والثاني  5مليون دوالر( ألجل  139مليار جنيه )

 سنوات. 10

ويطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة حكومية على آجال زمنية 

مختلفة، لتمويل عجز الموازنة العامة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المستثمرين في مثل هذا النوع 

سعري سبتمبر )أيلول( الماضي، قرر البنك المركزي خفض كل من  26وفي  من السندات واألذون.

نقطة أساس،  100عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي، بواقع 

 %.13.75%، و14.25%، و13.25ليصل إلى 

وكان وزير المالية أكد، في تصريحات على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك 

مصادر التمويل بين أدوات الدين واألسواق المحلية الدوليين، أن الحكومة المصرية تعتمد على تنويع 

والخارجية، منوها بأنه "مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة 

األجل من السوق المحلية، بدالً من االقتراض قصير األجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات 

ألذون، بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل متوسطة وطويلة األجل، بدالً من ا

 المديونية القائمة".

 91مليار دوالر( مقابل طرح أذون خزانة آجال  1.2مليار جنيه ) 20وجمعت وزارة المالية نحو 

يوماً،  266يوماً، األحد الماضي. ووفقاً لبيانات "المركزي" فقد تم بيع أذون الخزانة ألجل  266و

 %.15.792و 15.45مليون دوالر(، بفائدة تراوحت بين  680مليار جنيه )نحو  11.04ة بقيم

 91مليون دوالر( بعطاء أذون الخزانة ألجل  525مليار جنيه ) 8.5وأضاف البنك أنه تم قبول 

 %.15.94و 15.50يوماً، بفائدة تراوحت بين 

https://www.independentarabia.com/node/65751/%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%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-

%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D9%85%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-

%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-

%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1 

https://www.independentarabia.com/node/65751/%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%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.independentarabia.com/node/65751/%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%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.independentarabia.com/node/65751/%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%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.independentarabia.com/node/65751/%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%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.independentarabia.com/node/65751/%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%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.independentarabia.com/node/65751/%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%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.independentarabia.com/node/65751/%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%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.independentarabia.com/node/65751/%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%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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 االقتصاد السوري:  –رابعاً 

 يقة انخفاض األسعارتقرير يكشف ويفضح حق - 11

 المصدر : الوطن 

لحظت الهيئة العامة للمنافسة ومنع االحتكار انخفاضاً بسيطاً في أسعار معظم المواد األساسية، 

 .رغم ارتفاع أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل الليرة السورية وذلك النخفاض الطلب عليها

ميدانية على أسواق الجملة للمواد األساسية خالل شهر وبحسب تقرير للهيئة تم إعداده بناًء على جولة 

رمضان فهناك توافر لمواد السكر واألرز والشاي والزيوت والسمون والطحين واللحوم والفروج 

والبيض، وال نقص في العرض، بل إن العرض يغطي الطلب أو يفوقه أحياناً، فضالً عن أن هناك 

متعددة، لكن لوحظ انخفاض الطلب على هذه المواد بسبب مصادر وأنواعاً وأصنافاً وأسماء تجارية 

 .ضعف القوة الشرائية للمستهلك

ولحظ التقرير أن أسعار الجملة لمعظم المواد اتجهت نحو االنخفاض مقارنة بالجولة السابقة 

رغم ارتفاع أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل الليرة السورية النخفاض  23/4/2019بتاريخ 

 .هاالطلب علي

% مقارنة بالجولة السابقة 4وفي التفاصيل انخفض سعر مادة السكر خالل الجولة األخيرة بنسبة 

 270-240في الجولة الماضية مقارنة بـ 280-250قبل شهر تقريباً، حيث تراوحت أسعارها بين 

 .خالل الجولة األخيرة

لتي سبقتها، حيث كانت % في الجولة األخيرة عن ا10كما تبين انخفاض سعر مادة الرز بنسبة 

ليرة سورية، وفيما يتعلق بمادة  700-330ليرة سورية، لتنخفض إلى  750-400أسعاره تتراوح بين 

 3000الشاي، تبين أن سعرها لم يتغير بين الجولتين، إذ حافظت على أسعارها التي تتراوح بين 

تقرارها السعري، على حين ليرة سورية للكيلو لتكون المادة الوحيدة التي حافظت على اس 4700و

كان السمن النباتي أكثر المواد التي انخفضت أسعارها، حيث وصلت نسبة انخفاض سعر هذه المادة 

ليرة للكيلو خالل الجولة السابقة  1300-800%، فبعد أن كانت أسعارها تتراوح بين 14إلى 

 .ليرة خالل الجولة األخيرة 1100-700أصبحت بين 

%، حيث 3ض أسعار مادة الطحين في الجولة األخيرة عن التي سبقتها بنسبة ولحظ التقرير انخفا

 .ليرة 300-235ليرة للكيلو الواحد لتصل إلى ما يتراوح بين  300-250كانت أسعاره تتراوح بين 

ليرة خالل  550% حيث وصل سعره إلى 4ولفت التقرير إلى انخفاض في سعر زيت الصويا بنسبة 



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

 Prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                      إعداد الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

40 

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

خالل الجولة السابقة، على حين انخفض سعر زيت عباد الشمس بنسبة  575ة بـالجولة األخيرة مقارن

ليرة  700-600ليرة مقارنة بـ 650-600%، إذ إن أسعاره خالل الجولة األخيرة تراوحت بين 4

 .خالل الجولة السابقة

 المنافسة جيدة

ب والسعي إلى تسويق بيّن التقرير أن المنافسة جيدة على جميع أنواع المواد نظراً النخفاض الطل

 .المواد المتوافرة ولم يتم رصد أي مؤشر مخل بالمنافسة

وأوضح أنه ما زالت أسعار اللحوم الحمراء مرتفعة نتيجة قلة عرض المادة في السوق بسبب 

توافر مراع جيدة غير مكلفة من جهة، واالحتفاظ باألغنام )انخفاض العرض( بانتظار تسمينها لعيد 

القادم بعد حوالي الشهرين من جهة أخرى، حيث يصل سعر الكيلو غرام الواحد األضحى المبارك 

 -1650ليرة، أما سعر الكيلو غرام من العجل الواقف فيتراوح بين  2300من الغنم الواقف إلى 

ليرة للكيلو غرام الواحد، على حين  7000-6500ليرة، أما هبرة الغنم فيتراوح سعرها بين  1700

 .ليرة 5500 -4500العجل بين تراوح سعر هبرة 

ولفت التقرير إلى دور مؤسسات السورية للتجارة التي قامت بالتدخل اإليجابي، وذلك من خالل 

طرح كميات جيدة من اللحوم وبأسعار منخفضة ما يتيح للمستهلك شراءها بأسعار أخفض من 

 4200غنم هبرة، وإلى ليرة للكيلو ال 4700السوق، حيث وصل سعر الكيلو غرام في صاالتها إلى 

 .ليرة لكيلو العجل هبرة

وفيما يتعلق بمادة الفروج، بيّن التقرير أن المادة متوافرة وهي من اإلنتاج المحلي، حيث يتم 

تأمينها بشكل أساس من محافظة حمص، إضافة إلى محافظتي حماة وطرطوس، ويتم تزويد أسواق 

 .دمشق منها عن طريق مسلخ الزبلطاني

ير انخفاض أسعار شرحات الفروج خالل شهر رمضان بسبب انخفاض الطلب عليها ولحظ التقر

 .غرام ليرة للكيلو 1800حيث يصل سعرها إلى « محالت الشاورما»من المطاعم 

وفي المقابل ارتفعت أسعار الفخد والوردة بسبب زيادة الطلب في رمضان حيث وصل سعر 

 .ليرة 1200ل سعر الكيلو الفروج الكامل إلى ليرة، على حين وص 1400الكيلو غرام منها إلى 

وبحسب التقرير، لوحظ انخفاض في الطلب على اللحوم نتيجة ارتفاع أسعارها وانخفاض القدرة 

 .الشرائية للمستهلكين، منوهاً بأن حالة المنافسة جيدة ولم يتم رصد أي مؤشر مخل بالمنافسة

وبخصوص مادة البيض بيّن التقرير أن المادة متوافرة ويتم تزويد السوق عن طريق سوق الجملة 

بالزبلطاني من خالل عدد من المداجن في محافظتي حمص وحماة ومنشأة دواجن صيدنايا ورنكوس 



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

 Prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                      إعداد الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

41 

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

والغزالنية، وتمت مالحظة انخفاض سعر صحن البيض في الجولة األخيرة مقارنة بالسابقة بنسبة 

% وذلك نتيجة انخفاض الطلب خالل شهر رمضان إضافة إلى ارتفاع درجات 35إلى  تصل

 .ليرة حسب الوزن 900-600الحرارة، حيث تراوح سعر الصحن بين 

وخلص التقرير إلى أن جميع المواد موضوع الجولة متوافرة بأصناف وأنواع متعددة، وأن 

 .بالمنافسة في أسواق المواد موضوع الجولةالمنافسة جيدة على المواد ولم يتم رصد أي مؤشر مخل 

وبيّن كذلك أن اللحوم الحمراء حافظت على ارتفاع أسعارها كنتيجة النخفاض العرض، وأن 

الطلب ارتفع بشكل طفيف على المواد خالل النصف األول من شهر رمضان ليعاود االنخفاض خالل 

 .انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكنتيجة « 27/5/2019ثالثة أيام بدءاً من »فترة الجولة 

http://syrianexpert.net/?p=40192 

 

والجمارك تعلن محاوالتها للمكافحة وبتر  وّشيشة وابتزاز في إحدى بّوابات االقتصاد السوري.. - 12

 الظاهرة

 المصدر : الوطن 

تهذيباُ أو هكذا يقدمون ” معقبي معامالت” المصطلح العاّمي، ويُقال لهم وفق ” وّشيشة” هم 

 .أنفسهم بل ويفرضون أنفسهم حيث تقتضي مصالحهم، ويتوافر الدسم الكامل الكفيل باستقطابهم

الذي احتفينا منذ أشهر بإعادة  مسرح الكسب السريع هذه المّرة كان مركز نصيب الحدودي..

وهذا  فالتدفقات كبيرة إن كانت بضائع أم أشخاص.. ية لسورية كما لجوارها..افتتاحه كبّوابة اقتصاد

 ..”االبتزاز“يعني أن ثمة حراك ينتج فرصاً للسمسرة و 

هي ماّدة الواجهة ” اللملمة”في مركز نصيب فساد على شكل ابتزاز، والحكاية التي لم تعد قابلة لـ

 . اليوم في أحاديث الناس

رغم أن ظاهرة قدوم المغتربين والمسافرين بزخم خالل إجازة ”: سوريةالوطن ال” تقول صحيفة 

العيد والصيف هي مؤشر واضح إلى مدى تحسن األوضاع العامة في البالد، وتنبئ بعودة الحياة إلى 

في معبر نصيب فهموا القصة بشكل مختلف واعتبروا هؤالء « الحساسين»طبيعتها، لكن بعض 

ا فرصة لجمع المال عبر استغاللهم وابتزازهم، وخاصة المسافرين الذين القادمين صيداً ثميناً وأنه

 .بصحبتهم سيارات ويرغبون في إدخالها بشكل مؤقت وفق األنظمة المعمول بها

http://syrianexpert.net/?p=40192
http://syrianexpert.net/?p=40192
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شكاوى وصلتها من مسافرين سوريين دخلوا البالد بصحبة  عن ” الوطن  ” صحيفة وتحدثت 

خص وتتقاطع حول استغاللهم وتحصيل منهم سياراتهم من معبر نصيب الحدودي مع األردن، تتل

مبالغ مالية تفوق الرسوم الجمركية الالزمة إلدخال سياراتهم بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف في 

الجمارك، والحساسين في الجمارك هم من يعملون في تعقيب « حساسين»بعض الحاالت، وذلك من 

« الحسون»الجمارك، وعادة ما يكون المعامالت الجمركية من غير أن يكونوا من العاملين في 

شخصاً تمت التوصية به من بعض المتنفذين، أو يعتمد على مهاراته الذاتية في الدخول والخروج 

 .لمكاتب األمانات الجمركية

هذا ويتم التالعب بقيم الرسوم المطلوبة واستغالل عدم رغبة المسافر بتنفيذ اإلجراءات التي تمر 

ات المصاحبة لهم وخاصة أن هذه اإلجراءات تحتاج إلى وقت وخبرة وهو بها خطوات إدخال السيار

 .ما يجهله المسافر

أنه ليس مسموحاً لمعقبي المعامالت الدخول لحرم المعبر   أمين جمارك نصيب مهند زلزلة بيّن

ومزاولة مهنة تعقيب المعامالت، وفي حال وجدت بعض الحاالت تكون بشكل مخالف، أو يتم دخول 

األشخاص إلى مكاتب األمانة بطرق مخالفة تحت صفة عامل نظافة أو مراجع.. وغيرها من هؤالء 

الصفات التي يتسللون بها لمكاتب األمانة لتسيير بعض المعامالت، لكن هناك حالة تشدد وحزم في 

قه التعامل معهم، وأنه يومياً يتم ضبط ما ال يقل عن حالة من هذا القبيل حيث يتم اتخاذ إجراءات بح

 .بالتعاون مع الجهات المختصة

وأكد أنه ال مبرر لوجود معقب معامالت لدى دخول المسافرين السوريين المغتربين خارج البلد، 

ألن هناك تسهيالت واسعة يتم العمل على تنفيذها لتبسيط إجراءات الدخول والتخفيف عن المسافر، 

فساد أو تالعب يتعرض لها أي مسافر ويتم  وهناك توجيه للعناصر بحسن التعامل، مبيناً أن أي حالة

اكتشافها أو اإلبالغ عنها من صاحب العالقة سيتم فوراً معالجتها ومحاسبة مرتكب المخالفة واتخاذ 

إجراءات وعقوبات شديدة بحقه، موضحاً أن الكثير من األحاديث التي تدور عن فساد ومعامالت 

ها أصل، وأنه يتمنى ممن يتحدثون في هذا سيئة في المعبر تكون من باب اإلشاعات وليس ل

الموضوع اإلبالغ عن حاالت فساد ومخالفات فعلية إلدارة األمانة وبعدها بإمكانهم الحكم على مدى 

 .الحزم في التعامل مع المخالفات التي قد يرتكبها بعض العناصر في العمل الجمركي

حسناً واضحاً لجهة تنفيذ المهام وأشار زلزلة إلى أن العمل الجمركي في معبر نصيب يسجل ت

المطلوبة والعمل على توفير مستلزمات العمل وخاصة أن المعبر فقد الكثير من مقراته وتجهيزاته 
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التي كان يمتلكها ويتم العمل حالياً على تأهيل األبنية تباعاً بعد توفير معظم خدمات البنى التحتية في 

 .المياه والكهرباء وشبكات االتصال واإلنترنت وغيرها المعبر بالتعاون مع محافظة درعا من توفير

http://syrianexpert.net/?p=40219 

 

 الزراعة التصديرية.. تحديث عملية التوضيب وتأمين خطوط الشحن - 13

 19-06-2019سانا نديم معال -دمشق

الزراعي لوضع خطة زراعية تهدف من خاللها إلى تحسين تعمل وزارة الزراعة واإلصالح 

إنتاجها الزراعي المعد للتصدير من خالل استبدال األصناف الموجودة حالياً بأصناف ذات جودة 

 .عالية وطبيعة تصديرية وقادرة على الوصول إلى األسواق الخارجية

صفوفة تنفيذية تركز على وتضمنت الخطة الوطنية للتصدير والتي تم إقرارها العام الماضي م

إنتاج السلع المطلوبة في األسواق الخارجية بعد تحسين نوعية اإلنتاج بما يراعي متطلبات األسواق 

التصديرية وذلك عبر وضع خطة واضحة الستبدال بعض الزراعات غير المجدية اقتصاديا وال 

ير وتحسين جودة المنتجات تمس باألمن الغذائي إضافة إلى تعزيز اإلنتاج الصنعي الموجه للتصد

والتشدد في تطبيق مقاييس الجودة وتعزيز استخدام التكنولوجيا بما يسهم في رفع القيمة المضافة 

 .للمنتجات المصدرة

وفي السياق ذاته قال المصدر بشار كاملة في تصريح لـ سانا االقتصادية إن عمليات التصدير 

ة األولى على تصدير منتجات الدوكما إلى أسواق العراق غير المنظمة ما تزال السائدة وتعتمد بالدرج

ولبنان وغيرها من البلدان القريبة مشيراً إلى قيام المصدر بشراء السلع من أسواق الجملة مباشرة 

وإلى النقص الكبير في ورشات التوضيب والفرز اآللية الحديثة ضمن مناطق اإلنتاج والتي تراعي 

 .ذواق المستهلكينمتطلبات االسواق الخارجية وا

وطالب كاملة بزيادة الدعم المقدم للصادرات الزراعية بسبب ارتفاع مخاطرها في ظل صعوبات 

 .الوصول إلى األسواق العالمية وخاصة األوروبية بسبب إجراءات الحصار االقتصادي

من جهته أشار بشار الملك عضو غرفة زراعة دمشق في تصريح مماثل إلى وجود صعوبات 

الصادرات الزراعية السورية لألسواق الخارجية منها اجراءات الحصار االقتصادي  في شحن

وارتفاع تكاليف الشحن وعدم توافر االرضية المناسبة في مراكز التصدير كمستودعات الخزن 

والتبريد مشددا على أهمية اعادة تشغيل معبر التنف الحدودي مع العراق وانشاء قرية تصديرية في 

http://syrianexpert.net/?p=40219
http://syrianexpert.net/?p=40219
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مراكز الحدودية وتأمين طائرات مخصصة للشحن مبينا اقتصار عمليات التصدير حاليا المرافئ وال

 .على طائرات نقل الركاب العادية

وبالعودة للخطة الوطنية للتصدير فقد تضمنت أيضا تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية المقدمة 

ط نقل بحرية منتظمة للمصدرين وذلك عبر تفعيل خطوط النقل البري والبحري والجوي وإيجاد خطو

مع الدول المستهدفة وتفعيل ادارة وتشغيل المرافئ الوطنية وتطوير االمكانيات المتاحة فيها لتقوم 

بتقديم الخدمات الالزمة لدعم العملية التصديرية وجمع المعلومات والبيانات حول اسطول النقل 

ة منها بالشكل االمثل وتخفيض الداخلي والخارجي وتحديثها بشكل مستمر ووضع اآلليات لالستفاد

البدالت المرفئية على السلع المصدرة وإعداد خارطة سورية التجارية وإعداد قاعدة بيانات عن 

 .مستوردي الصادرات السورية وإعداد دليل لكل األسواق التصديرية المحتملة

ى السعي المهندس عمر الشالط رئيس جمعية المصدرين السوريين للمنتجات النباتية أشار إل

الدؤوب للحصول على شهادات النوعية والجودة التي تمنحها شركات أوروبية متخصصة والتي تفتح 

المجال أمام المنتجات السورية للدخول إلى األسواق األوروبية والبداية كانت مع شركتين 

عية متخصصتين في مجال جودة المنتج الزراعي لصالح جمعية المصدرين مبينا وجود توجه في الجم

العتماد معايير عالمية بما يخص الفرز والتبريد أو ما يسمى ديب كولر وهي معايير معتمدة عالميا 

لضمان الحفاظ على جودة المنتج الزراعي بعيدا عن العشوائية والجهل في عملية الفرز والخزن 

 .السائدة في عمل القطاع المحلي حالياً 

ية التصديرية في الشق الزراعي المتمثلة في نمطية وأوجز الشالط أهم المعوقات البنيوية للعمل

العمل في المنتجات الزراعية التي تنعكس على طبيعة اإلنتاج المصدر فاإلنتاج الزراعي يبدأ في 

الحقل ولكن ال ينتهي في سوق الهال وانما يجب أن يجد طريقة إلى األسواق الخارجية وهدفنا المعلن 

 .عاون مع وزارة الزراعة وهيئة دعم الصادراتهو الزراعة من أجل التصدير بالت

وقال الشالط علينا البحث عن الزراعات التصديرية التي تالقي رواجا في األسواق المستهدفة 

بحسب العادات االستهالكية في كل بلد فليست كل األصناف الزراعية المنتجة قابلة للتصدير فهناك 

 .ي التصدير إلى ارتفاع أسعار السلع المحليةمنتجات خاصة بالسوق المحلي وبالتالي ال يؤد

https://sana.sy/?p=964587 

 

 

https://sana.sy/?p=964587
https://sana.sy/?p=964587
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 التنمية المستدامة للموارد الطبيعية ودعم النمو االقتصادي واالجتماعي - 14

 19-06-2019نبيل علي   سانا – الالذقية

العمود الفقري لالقتصاد الوطني وتوفر دخال ماليا آلالف األسر تشكل الموارد الطبيعية المتنوعة 

السورية وأمام حقيقة استنزاف الكثير من الموارد الطبيعية في سورية وال سيما في السنوات األخيرة 

نتيجة عوامل مختلفة كثيرة منها التغيرات المناخية والجفاف والنمو السكاني المستمر والمتسارع وما 

تعديات على الغابات الحراجية واألراضي الزراعية ومواردها الطبيعية عمل عدد من  ينجم عنها من

الباحثين السوريين في مركز البحوث العلمية الزراعية بالالذقية على وضع استراتيجيات علمية 

 .وقائية وعالجية للحد من حالة التدهور

يب غير علمية في إدارة التربة وأشارت الدراسات إلى أن حاالت التدهور هي نتيجة التباع أسال

ما يسبب تدني خصوبتها وزيادة تعرضها للتدهور خصوصا مع ازدياد حدة االنجراف المائي 

والتعرية التي تسببها الرياح وسوء استغالل الموارد المائية المسطحة والجوفية وتقلص مساحات 

وبالتالي انخفاض مساحات كبيرة من الغابات وتدني انتاجيتها نتيجة التعرية والقطع الجائر والحرائق 

المراعي واألراضي الرعوية واألراضي المروية بالمناطق الجافة وشبه الجافة بتأثير الممارسات 

 .الزراعية العشوائية

وبينت المهندسة سالف حلوم الباحثة بمحطة بحوث الهنادي أهمية إجراء دراسة علمية وبحثية 

ماعي ودخل الفرد ومشاكل التنمية بالمنطقة بهدف تحقيق معمقة لوضع السكان االقتصادي واالجت

اإلدارة المستدامة والوصول لالستراتيجيات الالزمة للحد من التدهور للموارد الطبيعية وتعزيز 

الحالة التشاركية لتطوير الخطط والسياسات الزراعية وتصريف المنتجات وزيادة الوعي لمفهوم 

مية وغير الحكومية ومحاسبة كل من يستنزف الموارد االستدامة عن طريق المنظمات الحكو

 .الطبيعية بطرق جائرة

واقترحت حلوم محاربة القطع الجائر للغابات وإعادة تأهيل الغابات والمحميات الطبيعية وتشجير 

الغابات بالمناطق المتدهورة باألشجار المحلية أو المدخلة وفق أسس علمية وسن التشريعات 

 .الغاباتوالقوانين لحماية 

ورأت المهندسة ربا عيسى الباحثة بمركز بحوث الالذقية أن تغيرات استعماالت األراضي كان 

لها أثر على التنمية المستدامة للموارد الطبيعية التي تضررت نتيجة عوامل كثيرة ما يستوجب العمل 

عي على حساب لحماية المراعي الطبيعية من الرعي الجائر والحراثة العشوائية والتوسع الزرا

أراضي المراعي واستصالح المراعي عن طريق استزراع أصناف محلية أو مدخلة مالئمة 
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للظروف البيئية في المنطقة المعنية وتنظيم الرعي بإطار التعاونيات أو الجمعيات ووقف الزحف 

 .العمراني على األراضي الزراعية وأراضي المراعي

هندس فادي قازنجي من بحوث الالذقية أن ألشجار وبين الباحثان الدكتور سامر ناصر والم

الخرنوب دورا مهما بعملية التنمية المستدامة للغابات والموارد الطبيعية إلى جانب فوائدها البيئية 

واالقتصادية الغذائية والطبية كون الخرنوب يحتوي على سكريات وبروتين وألياف ومسحوق 

تالي تعتبر شجرة الخرنوب ثروة وطنية يجب الحفاظ الخرنوب يحتوي على كالسيوم وفوسفات وبال

 .عليها

وأكد الدكتور الباحث بمركز بحوث الالذقية احمد حمود األهمية االقتصادية والبيئية ألشجار 

الجاتروفا المدخلة من الهند في تنمية المناطق المتدهورة حيث أنها سريعة النمو وتمتاز بنموها بكل 

حامضية دون الحاجة لمخصبات وتمتص الكربون وتطرح األوكسجين ولها أنواع الترب المالحة أو ال

 .استخدامات صناعية وطبية كثيرة

ورأى الدكتور عيسى كبيبو من كلية الزراعة بجامعة تشرين أن المخلفات الزراعية حيوية 

 ونباتية وعضوية وصناعية ومخلفات الطعام المنزلي تلعب دورا مهما بإنتاج الغاز حيوي القابل

لالشتعال واالستفادة منه بتوليد الطاقة الكهربائية والحرارية والميكانيكية والحركية ولتشغيل 

يجب العمل وفق برامج ترشيد استخدام المياه بالري “وقال كبيبو  .السيارات والجرارات الزراعية

ولمكافحة  واللجوء لألنظمة المتطورة والحديثة للري والصرف بهدف الحد من تغدق التربة وتملحها

تلوث التربة باألسمدة والمبيدات الكيمياوية عبر ترشيد استخدام هذه المواد باللجوء للبدائل الحيوية 

 https://sana.sy/?p=964558 .”وطرق العالج المتكاملة

 

 "هو "سالح الردعالمركزي السوري يكشف حقيقة أسعار الدوالر... واإلنتاج  - 15

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy  20.06.2019 

صرح حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، أن هذا االرتفاع وهمي وليس له أية 

مبررات اقتصادية وليس له أي مستند على األرض إطالقا، وإنما بعض المضاربين تعودا على 

يمكن التحكم بسعر الصرف من خالل تحفيز االقتصاد سياسة معينة للمصرف في الماضي، وأكد أنه 

تصريحات حاكم المصرف المركزي جاءت بعد ارتفاع في سعر صرف الدوالر الذي  .الوطني

 ليرة للدوالر الواحد مما أحدث ضجة في األوساط السورية. 600تجاوز منذ يومين عتبة 

https://sana.sy/?p=964558
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لتعزيز المنتج الوطني  مكافحة التهريب وبعد إطالق الحكومة السورية خطوات استراتيجية أهمها

وكذلك تعزيز أرباح وإنتاج القطاع العام الصناعي في الفترة األخيرة ودعم اإلنتاج الزراعي 

تصاد السوري يتمتع السوري، وإطالق مشاريع إعادة إعمار في الكثير من المحافظات، فإن االق

بمرونة إنتاجية وناتج محلي بغض النظر عن سعر الصرف في السوق السوداء وهذا عامل هام جدا 

ويلعب دورا هاما في التخفيف من سلبيات سعر الصرف بحسب الخبراء، مع تأكيدهم على ضرورة 

بإزالة الروتين من  الصناعي القطاع العامدعم التصدير بشكل حقيقي ونتائج وخلق أسواق خارجية ودعم 

 .أدائه وتحويل شركاته كافة إلى رابحة

هو المضاربين  حاكم المصرف المركزي السوري فإن سبب االرتفاع وباإلضافة إلى العقوبات، بحسب

ت تعودوا على سياسة معينة بالماضي وبعض ممن تراكم لديهم مبالغ ال بأس بها من الدوالرا

 30للمركزي بأنه عندما يخلق نوع من التوتر في سوق القطع األجنبي ويصل الفرق إلى ما بين 

وخمسين ليرة سورية كان يبادر المركزي لتحريك النشرة أو ضخ عشرات أو مئات الماليين من 

مركزي تقول إن كل دوالر موجود لدى الدوالرات لكن اليوم ال يتقبل هؤالء أن هناك سياسة جديدة لل

المركزي والدولة السورية هو من حق المواطن واالقتصاد السوري من نفط ودواء ومستلزمات إنتاج 

ولسنا معنيين بوضع هذا القطع األجنبي بجيوب المضاربين والقلة من التجار ممن يتخيلون أن 

رات. وأضاف قرفول أن تلك الحملة المركزي سينجر لهذه اللعبة ويرفع سعر الصرف أو يضخ دوال

تترافق مع قانون العقوبات األمريكي "سيزر" الذي فرض على سوريا معربا عن "أسفه لتماهي 

 البعض سواء عن قصد أو غير قصد مع تلك الحرب االقتصادية التي تشن على سوريا".

ن نوجه جميع الموارد وأشار إلى أن "السياسة النقدية هي بخدمة السياسة االقتصادية وال يمكن أ

لتكون بخدمة سعر الصرف" موضحا أنه "يمكن ضبط سعر الصرف من خالل السياسات التي 

انتهجها مصرف سورية المركزي والتي تستهدف بالدرجة األولى خلق الحوافز باالقتصاد الوطني 

فراد ودفع العجلة االقتصادية واستئناف النشاط االقتصادي عبر تأمين وصول العديد من األ

 والشركات إلى مصادر التمويل". 

وأضاف: أن "الحكومة قامت بكل الجهود الممكنة لدعم قطاع الصادرات من خالل دعم المزارع 

وتأمين الكهرباء والوقود وتوفير كل الشروط لالشتراك بالمعارض وتحمل نفقات النقل الجوي بما 

ن خالل تقارير اتحاد المصدرين فصادراتنا فيها الدعم المباشر للصادرات وبالتالي فكما كنا نسمع م

مليارات دوالر وهذه المبالغ الكبيرة  5أو  4دولة وتصل قيمتها إلى أكثر من  100تصل إلى أكثر من 

 هي من حق الدولة السورية والمواطن واالقتصاد السوري".

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201902191039176455-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201902261039361240-%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://www.sana.sy/?p=965132
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كشف أسبابا هامة في ارتفاع سعر الصرف وتحدث عن  مركز "كاتيخون" للدراساتوكان تقرير ل

بي ومن هذه العوامل بعض العوامل التي حرمت الدولة السورية من إيرادات هامة من القطاع األجن

محاربة القطاع العام الصناعي خالل سنوات طويلة لمنعه من الربح والمنافسة والتصدير وتكبيله 

عام حيث  50بالروتين "القاتل" من خالل "اإلبقاء على آليات األداء والمناقصات الموضوعة منذ 

خر اإلنتاج"، كما تطرق التقرير يحتاج تأمين "براغي" لمناقصة قد تمتد لوقت كبير يقتل المنافسة ويؤ

إلى مشكلة في عدم التمكن من اختراق األسواق الخارجية في العراق وروسيا وإيران ولبنان والكثير 

من الدول المستعدة الستقبال اإلنتاج السوري، ولفت المركز إلى موضوع التأخير الكبير في إطالق 

  ذا حرم سوريا من إيرادات هامة بالدوالر. معمل العصائر حيث تشتهر سوريا بإنتاج الحمضيات وه

وكان رئيس الوزراء السوري عماد خميس أكد الشهر الماضي أن الحكومة السورية الحالية 

أمنت تمويل احتياجات البالد من النفط وباقي االحتياجات من دون أن تستخدم احتياطي النقد األجنبي 

 .2013و 2012مليار دوالر خالل عامي  17)الدوالر(، بينما استخدمت الحكومة السابقة 

" السورية عن رئيس الوزراء السوري إشارته خالل اليوم الثاني من الوطنونقلت صحيفة "

مليون دوالر  200الدورة الثالثة عشرة للمجلس العام التحاد نقابات العمال إلى أن سوريا تحتاج لنحو 

 مليون دوالر سنوياً للحبوب، في وقت كانت الموارد أقرب إلى الصفر" 400أمريكي شهرياً للنفط، و

مليار دوالر من الخزينة لتأمين  17وبحسب الصحيفة، ذكر خميس أن الحكومة السابقة سحبت 

راً واحداً من ، بينما لم تسحب الحكومة الحالية دوال2013و 2012متطلبات البالد بين العامين 

االحتياطي، ومع ذلك تم تأمين استقرار النفط لعامين. واعتمدت الحكومة السورية الحالية على 

مصادر أخرى غير احتياطي سوريا من الدوالر لتأمين القطع األجنبي الالزم لتمويل فواتير استيراد 

 .النفط ومواد الطاقة الالزمة وغيره من الحاجات األساسية للمجتمع

ارتفعت في السنوات الماضية تحويالت السوريين من الخارج إلى داخل سوريا وخاصة أن حيث 

هناك أعداد كبيرة من المغتربين السوريين، ومن ناحية أخرى تحسن واقع الصادرات السورية قليال 

)وهي التي تعتبر أهم مصدر محلي لتأمين القطع األجنبي(، باإلضافة  في السنوات الثالثة األخيرة 

لى أن تحسن اإلنتاج الزراعي والصناعي في سوريا بعد تحرير الكثير من المناطق السورية أدى إ

إلى تخفيف فواتير االستيراد لبعض المواد وخاصة بعد إطالق الدولة السورية لحملة كبيرة إلنهاء 

  ظاهرة التهريب كليا. 

ادي شادي أحمد لوكالة وحول قوة االقتصاد اإلنتاجي السوري قال الدكتور والخبير االقتص

 ":سبوتنيك"

https://katehon.com/ar/article/swry-lsbb-lkhfy-lswd-ldwlr-fwq-600-lyr-wmwjh-kht-lnhyr-lmdrws
http://alwatan.sy/archives/198461
https://arabic.sputniknews.com/
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يتميز االقتصاد السوري قبل الحرب بأنه اقتصاد إنتاجي، بمعنى أن االقتصاد اإلنتاجي كان يمثل 

شكلت % من الناتج القومي، و27% من الناتج القومي، حيث شكلت الزراعة حوالي 70أكثر من 

ألف منشأة وبلغ  135الصناعة أيضا رقم موازي، وبلغ عدد المنشآت الصناعية قبل األزمة حوالي 

 مليون طن، ولكن هذا االقتصاد اإلنتاجي تضرر نتيجة الحرب". 4إنتاج القمح حوالي 

وأضاف الخبير: "واآلن بدأت ورشات معينة بإعادة العديد من المعامل والمنشآت الزراعية إلى 

تاج، ولكن حتى اآلن لم يصل االقتصاد اإلنتاجي إلى مستوياته األساسية قبل االزمة، وهو قد اإلن

يساهم في تحقيق حد يسير من المتطلبات التي نحتاجها في سوريا ولكن ال يمكنه أن يلبي جميع 

ية حيث االحتياجات السورية، وهذا يعود لعدة أسباب أهمها فقدان الليرة السورية لوظيفتها االستثمار

بالمئة من التكلفة االستثمارية للمنشأة وأصبحت اآلن ال تغطي  80كانت الليرة السورية تغطي حوالي 

%. وتابع: "إذا يساهم اإلنتاج السوري بالتخفيف من وطأة التضخمات الكبيرة التي يمكن أن تنشأ  30

 كامل". باالقتصاد ولكنه ال يمكن أن يحل اآلن األزمة السورية االقتصادية بشكل

وختم قائال: "لوال اإلنتاج الحقيقي اآلن )تحديدا الزراعي والصناعي( لكان سعر صرف الدوالر 

ليرة سورية، ولكن بنفس الوقت يجب أن يكون هناك ورشة أكبر الستعادة  2000إلى  1500اآلن 

 المؤشرات االقتصادية األساسية".

إف إم" حول ارتفاع أسعار الصرف في  وكان الخبير نفسه قد صرح أمس األربعاء إلذاعة "شام

الفترة األخيرة قائال: "ال يوجد سبب وحيد حول هذا االرتفاع، هناك عدة أسباب، فهذه األسباب تجتمع 

مع بعضها وكل واحد منها يؤدي إلى ارتفاعه بنسبة معينة، فأوال يوجد ارتفاع عالمي للدوالر وليس 

ع حرب بين إيران والواليات المتحدة واحتماالت انقطاع فقط في سوريا وهذا سببه التهويالت باندال

التوريدات النفطية وبالتالي االحتفاظ بالدوالر، وثانيا العقوبات على سوريا والتي بدأ تأثيرها يظهر 

 ، وهذه العقوبات تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف".2018تشرين األول  15من 

اد، وبوجود الصعوبات نتيجة العقوبات، هذا وأضاف: عندما بدأت حاجة السوق السورية لالستير

األمر أدى إلى زيادة الطلب على الدوالر، أما موضوع حرق المحاصيل فهذا له تأثير، ولكن تأثير 

 داخلي على التوازن بين الليرة والدوالر".

وكشف الخبير عن نزاع، قائال: منذ فترة اندلع نزاعا، من خالل محاولة بعض التجار ورجال 

ل ال سيما المسؤولين عن قطاع التصدير، فعندما حصلوا على كمية من الدوالرات، وأرادوا األعما

إعادة تصريفها، وبالتالي بدأ الضغط على البنك المركزي من أجل رفع سعره، ألنهم ال يرغبون 

بتصريف دوالراتهم فق سعر المركزي، ومن هنا بدأ الضغط على السوق السوداء من أجل رفع سعر 
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من أجل أن يلحق المركزي سعر الصرف الموجود في السوق، والبنك المركزي لم يفعل  الصرف،

ذلك". وقال أحمد: "البنك المركزي كان أمامه خيارين، إما الدخول إلى السوق لضخ الدوالر في 

السوق السوداء وهذه السياسة سابقا )الضخ لشركات الصرافة( التي كان لها باب خلفي وبالتالي 

ة الوطن والمواطن، واآلن من الصح أنه لم يفعل ذلك، والخيار الثاني هو أن يرفع سعر تسريب ثرو

الصرف الموجود لديه من أجل يكسب الحواالت التي تأتي من خارج سوريا، ولكن لهذ اأيضا 

 محاذير، فبمجرد رفع سعره، فهذا يعني أنه يثبت سعر السوق السوداء".

اد التي تمولها، أي التي تدفع من أجلها الكتلة المحددة وأضاف أن الحكومة أصدرت قائمة المو

مادة، وهي تشكل  45من الدوالرات الحتياجات المواطنين )وفق سعر المركزي(، والتي حددت 

% من حجم المواد المسموح استيرادها، و لكن بعض التجار الجشعين ال يقبلون بالربح المنطقي 60

 اء".ويرفعون أسعارهم وفق سعر السوق السود

 وأكد أنه األهم من موضوع قيمة سعر الصرف، هو استقرار هذا السعر.

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201906201041822697-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-

%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-

%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/ 

 

يوماً..لجنة السياسات  15مصير المنشآت النسيجيّة المدّمرة بين اإللغاء أو البناء والقرار خالل  - 16

 للقطاعفي مجلس الوزراء تبلور وصفة عالجية شاملة 

 :الخبير السوري  

كلّفت لجنة رسم السياسات والبرامج االقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، مجلس إدارة 

يوما على األكثر حول جدوى  15المؤسسة العامة للصناعات النسيجيّة، تقديم دراسة متكاملة خالل 

اإللغاء المقترحة لجهة تبعية شركة، مع آلية  \11\إلغاء الشركات المتوقفة عن العمل والبالغ عددها 

العمالة واآلالت والمباني التابعة لهذه الشركات، بما يمكن المؤسسة من توظيف إمكانياتها بالشكل 

 .األمثل وتخفيف األعباء المادية غير المجدية عنها

وقررت اللجنة تشكيل بعثة للتحّري عن اآللية التي يتم بموجبها تعيين العّمال خالل السنوات 

 .الث الماضية، والطريقة التي يجري عبرها االستثمار األمثل للموارد البشرية في المؤسسةالث

وحّملت اللجنة خالل اجتماع ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، مجلس اإلدارة 

مسؤولية تالفي خسارة المؤسسة، و استدراك عدم قدرتها على االستفادة المثلى من الدعم الحكومي 

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201906201041822697-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201906201041822697-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201906201041822697-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201906201041822697-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/
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قدم لها، وتكليفها وضع خطة لتوظيف الطاقة اإلنتاجية القصوى للمؤسسة وتسويق المنتج كامالً الم

خصوصاً في ظل السعي الستثمار كافة الطاقات اإلنتاجية المحلية لمواجهة الحصار االقتصادي 

 . المفروض على الشعب السوري

دعم سياسة إحالل المستوردات وخلص االجتماع إلى تكليف وزارة االقتصاد إسقاط ما تم إقراره ل

من قبل اللجنة االقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على الصناعات النسيجية بهدف إتاحة الفرصة 

أمامها للمنافسة في السوق المحلية وإنتاج أصناف جديدة تحقق قيمة مضافة لها، إضافة إلى تكليف 

يساعد الفريق الحكومي على توجيه الدعم  المؤسسة تشكيل لجنة لحساب التكاليف الفعلية لإلنتاج بما

 .الالزم للمؤسسة ليصب مباشرة في صلب تطوير إنتاجها

كما تم تكليف وزارة االقتصاد تقديم مصفوفة بالمحفزات التصديرية الالزم تقديمها للمؤسسة 

 .لتتمكن من استهداف أسواق جديدة ، مع السماح لها بتصدير منتجاتها بالقطع األجنبي

يف هيئة التخطيط والتعاون الدولي التنسيق مع وزارات الصناعة واالقتصاد والتجارة وتم تكل

الخارجية والمالية لوضع ورقة عمل تتضمن المطلوب من القطاع النسيجي خالل المرحلة المقبلة 

ضمن سياسة إصالح القطاع العام االقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء لعرضها على مجلس 

ذ ما يلزم بشأنها إضافة إلى دراسة الجدوى االقتصادية من تطبيق مبدأ التشاركية على الوزراء واتخا

بعض الشركات التابعة للمؤسسة بما يحقق رؤية الحكومة في دعم القطاعين العام والخاص على حد 

 .سواء

 وبهدف تطوير ورفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في الشركات التابعة للمؤسسة تم الطلب من

هيئة التخطيط والتعاون الدولي التنسيق مع وزارة الصناعة إلقامة دورات تدريبية متكاملة للعمالة 

الموجودة في المؤسسة بما يمكن من تطوير خبراتها وتوظيفها بالشكل األمثل لرفع الطاقة اإلنتاجية 

 .للمؤسسة والتخلص من موضوع البطالة المقنعة

منشآت الصباغة المتوقفة عن العمل حيث تم تكليف وزارة وتم خالل االجتماع التطرق لواقع 

االقتصاد إعداد مصفوفة بالتشريعات واإلجراءات الالزم اتخاذها لمساعدة المنشآت المدمرة على 

 . إعادة اإلنتاج وتحفيز القائم منها على العمل عبر تقديم القروض التشغيلية بسعر فائدة مدعوم

ن المتابعة المستمرة لعمل المؤسسة تعكس اإلصرار الحكومي وبيّن رئيس مجلس الوزراء بين أ

على االنتقال بها إلى واقع أفضل مهما كانت التحديات كبيرة عبر تعزيز الدعم المقدم لها ومعالجة 

مكامن الخلل بما يمكنها من االستفادة من القيم المضافة التي يتمتع بها قطاع الصناعات النسيجية 

عالم، مشيرا إلى أنه من غير المقبول االستمرار في استنزاف المقدرات السورية على مستوى ال
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المادية والبشرية للمؤسسة خارج إطار دعم االقتصاد المحلي خصوصاً في ظل الظروف الصعبة 

التي فرضتها الحرب على سورية والتي تفرض تفعيل كافة مفاصل اإلنتاج واالستفادة القصوى من 

مهندس خميس على ضرورة اتباع مجلس إدارة المؤسسة آلية عمل جديدة وشدد ال .الموارد المتاحة

اكثر استراتيجية تمكنه من القيام بكل ما من شانه النهوض بعمل الشركات التابعة للمؤسسة والتخلص 

من عقلية الموظف التقليدي عبر اجتراح الحلول النوعية للمشاكل التي تعترض المؤسسة والتي يمكن 

 .إلدارة بما يمكن من اختصار الوقت واستثمار الجهد بالشكل األمثلحلها عبر مجلس ا

وتركزت المداخالت خالل االجتماع على تطوير جودة األقطان المستخدمة في الصناعة عبر 

تشجيع زراعة القطن ذي النوعية الممتازة، وإجراء الصيانة الشاملة لخطوط اإلنتاج التابعة للمؤسسة 

الالزمة والتأكيد علة ضرورة تطبيق أنظمة الجودة الشاملة وإعادة النظر  ورفدها باآلالت والمعدات

بموضوع تسعير األقطان بما يمكن من زيادة الدعم المقدم للفالحين، إضافة إلى وضع آلية فعالة 

لتسويق المخزون كامالً وزيادة الوحدات اإلنتاجية لرفع طاقة المؤسسة وإنتاج أصناف جديدة 

 . التنافسيةللوصول إلى مرحلة 

وفيما يتعلق بدعم سياسة إحالل المستوردات تم التأكيد على ضرورة تطوير جودة األقطان وعدم 

واستخدام تقنيات الري الحديث للتخفيف من استنزاف المياه   السماح باستيراد بذور القطن من الخارج

عامة لالقطان خاصة في التي تستهلكها زراعة األقطان وإعادة تأهيل المحالج العائدة للمؤسسة ال

النهائي وصوال   مراكز اإلنتاج، ومعالجة تكاليف العمالة الفائضة بما يساعد على تخفيف سعر المنتج

إلى المنافسة ، واالستمرار بالعمل بالقرار المتعلق بإيقاف استيراد الغزول المنتجة محليا بشرط ان 

الالزمة لصناعة الخيوط غير المنتجة محليا  تكون منافسة من حيث السعر والجودة، وتقديم التسهيالت

 .من خالل إقامة مصانع جديدة او ادخال خطوط إنتاج إضافية

http://syrianexpert.net/?p=40523 

 

عّدة العالج  مواجهة مع الفساد الفشل والترهّل..ثالثيّة األمراض المزمنة أمام هدنة إلعداد - 17

 العميق

 :الخبير السوري 

دخلت لجنة رسم السياسات  فيما يشبه جلسة العصف الذهني، استمرت ثالث ساعات ونصف..

والبرامج االقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، إلى عمق المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، 

http://syrianexpert.net/?p=40523
http://syrianexpert.net/?p=40523
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على مستوى القطاع العام ” األكبر” لهذه المؤسسة ،   لتخرج برسٍم متكامل لمالمح المخارج اآلمنة

السوري من مشاكلها المتراكمة منذ عقود، والمرّحلة بالتواتر من حكومة إلى أخرى كباقي منشآت 

 .هذا القطاع الذي مازال مظلّة أمان اجتماعي تُظل عشرات آالف العمال

اوالت التي جرت الفساد ..والترهّل ..والفشل اإلداري ..مصطلحات تكررت عّدة مّرات خالل المد

برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، وكان حديثه األكثر تطرقاً إلى هذه المشكالت، 

والجديد هو أن رئيس  ”..مهما كان الثمن والكلفة” التي بدا مصّراً على اجتراح حلول حقيقيّة لها، 

عراضية وشكليّة، إلى مكّون الجلسة انتقل بمجالس إدارات المؤسسات، من مجرد بريستيج وحالة است

فمجالس اإلدارات باتت مسؤولة  إداري متقّدم بمسؤولياته ومهامه وليس بمجّرد امتيازاته وميزاته..

مسؤولية مباشرة عن االرتقاء بعمل المؤسسات، كما هي مسؤلة عن الخسائر التي آلت إليها نتائج 

 .عمل المؤسسات

ل رئيس مجلس الوزراء، وهي الحالة االفتراضية تركيز الفت كان على مجالس اإلدارة من قب

ألن مجلس اإلدارة هو عبارة عن  التي ال بّد من االنطالق منها بالفعل نحو إصالح القطاع العام..

مجلس اتخاذ قرارات بمسؤوليات جماعية، يكون مدير عام المؤسسة هو أحد المعنيين بالقرار وليس 

 .المعني الوحيد به

ففي المخرجات آجال زمنيّة إلنجاز رؤى متكاملة  خرج بها االجتماع.. خالصات تدعو للترقب

وبعدها ستكون  واستثمار الموارد بالشكل األمثل.. والمنافسة.. والتسويق.. على مستوى ..العمالة..

إال أن  ”..الذي قد تعتريه بعض القسوة” تخلو من البعد الجراحي” القرارات الحاسمة والتي قد ال 

 .هو األكثر نجاعة وشفاء كما يُقال الدواء المرّ 

، قد تكون صالحة للقياس النسيجيةأسابيع قليلة وسنرى دستة قرارات مؤثرة في مستقبل المؤسسة 

واإلسقاط على باقي مؤسسات القطاع العام الصناعي الذي يقف حالياً على عتبة حساسة بكل معنى 

 .الكلمة

 في التفاؤل على أساس قرائن وركائز فنيّة .. وزير الصناعة المهندس معن الجذبة كان مفرطاً 

 ..ارتأى أنها ستمكنه من إحداث تحوالً ونقلة أكثر من تقليدية في أداء المؤسسة النسيجيّة

أما رؤية وزير االقتصاد والتجارة الدكتور محمد سامر الخليل، فكان صاحب النصيب األوفر من 

في سياقها على وصفة إنقاذية للقطاع العام الحديث، مستعرضاً فحوى دراسة متكاملة تنطوي 

 ..النسيجي



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

 Prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                      إعداد الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

54 

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

اآلن يبدو على جميع المعنيين العمل وبال تسويف، إلنجاز االستحقاق الذي وضعهم أمامه 

وعلى أساس مخرجات فرق العمل بعد انتهاء اآلجال الزمنية، فقبل اجتماع السياسات لن  المجتمعون..

 http://syrianexpert.net/?p=40530 .يكون كما قبله قطعاً 

 

 ..ضرورات ال تقبل ترحيل الملف مجدداً  ”..أبطال الفساد” صفعة موجعة قد ال تتأخر لـ - 18

 :الخبير السوري –ناظم عيد  

على أولوية مثل يبدو أن إصرار الدولة لم يفتر على المواجهة مع الفساد، فثمة متوالية تأكيدات 

 .هذا الملف المتداخل بأبعاده وتفاصيله ومكّوناته، تجري في أروقة مؤسسات قيادية

إاّل أن تفاؤلنا بالنتائج التي ننتظرها، يجب أاّل يقلل من أهمية إدراك حساسية مقاربة ملف هو من 

ادية، بعد تحّول هذا أعقد الملفات التي تتصّدى لها الحكومات أو حتى الدول، وأن المهمة باتت غير ع

المضنية، ” األلف ميل“الداء إلى ثقافة مجتمعية، وعلينا أن نعترف بذلك أوالً قبل المضي في رحلة 

وإن كابرنا ولم نفعل سيكون مشروعنا محفوفاً بمخاطر الفشل، وهذه ارتكاسة ال بد من توخي عدم 

 .هذا أخطر االحتماالتالوقوع فيها، ألن نتائجها ستحّول الظاهرة إلى حالة معنّدة، و

من هنا علينا أاّل نعد أنفسنا بحصاد دسم في مضمار محاولة اجتثاث الفساد أو محاربته، إن لم 

نوفق ببلورة خطة معلنة، وتصّورات واضحة تحمل إجابات دقيقة وبدائل أو خيارات لتجاوز كل 

إعالمي ” كرنفال“مجرد فنحن أمام مهمة شاقة وليس  -وسيعترضنا الكثير -عقبة يمكن أن تعترضنا

 .أو تخويفهم بعذاب النار واآلخرة لشتم الفساد والدعاء على الفاسدين..

ولعله من الحكمة أن نحرص على تحديد األولويات ونحن نقرر المستويات التي سنبدأ بتطهيرها، 

جداً بعد  بعد أن نكون قد صغنا معايير واضحة لدالالت مفردة الفساد، وإحداثيات انتشارها، وهذا مهم

أن تعّدى حضور الظاهرة الحالة التنفيذية، إلى الحالة الشعبية، ونقولها بعد تردد لكنها الحقيقة المّرة 

 .!!التي علينا البوح بها ولو على مضض

بعد وقفة ما قبل االنطالق هذه، من المتوقّع أن نصل إلى استنتاج غاية في األهمية، يتعلّق بحتمية 

في المجتمع ” قادة الرأي”افة األجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية، والتكامل المطلق بين ك

األهلي، لدى خوض جوالت المواجهة مع الفساد وفق األجندة المتفق عليها، وتفادي الوقوع في خطأ 

http://syrianexpert.net/?p=40530
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اجتزاء الحاالت واالنتقائية في التشخيص والعالج، لما لذلك من انعكاسات سلبية تتبّدى على شكل 

 .ماعية، وتعزيز الرتكابات الهاربين من طريق عجلة المكافحةاجت” رضوض“

وثمة بعٌد آخر للتكامل المطلوب، يملي ضرورة التزامن في اإلقالع على مساري معالجة ملفات 

الفساد، األول النازل في الهرمية التنفيذية، والثاني الصاعد من القاعدة الشعبية األفقية، بما أننا اتفقنا 

ال يقتصر على أحد هذين المسارين، ومن الضروري هنا مواكبة البعد اإلجرائي بآخر على أن الفساد 

يبدأ من المدارس  –ربما لم نفكر به بعد ونحن نّدعي االستعداد لبدء حملة المكافحة–توعوي مكثف 

 .لمحاولة تنشئة جيل مناهض للفساد، وهذه مسألة غاية في األهمية ال يجوز إغفالها أو إرجاؤها

، وهم ”المواطن الُمحلّف“م باقتراح نراه ناجعاً وتحّدثنا عنه مراراً، ويخص تجربة وسنخت

أشخاص يجري انتقاؤهم بعناية وسريّة، في القرى واألحياء وفي المؤسسات العامة والخاصة، 

وتكون تقاريرهم موثّقة  –لتكن في إطار مجلس الشعب  –كمحلّفين ومسؤولين أمام هيئة مصغرة 

 .رينة أساس في مساءلة المرتكبينويؤخذ بها كق

الرقابية ” العراضات“هي تجربة أثبتت جدواها لدى من جّربوا، وبالتأكيد أكثر فعالية بكثير من 

الُمخترقة، التي ستستقيم قبل سواها عندما يدرك عناصرها أو موظفوها أنهم يخضعون لرقابة غير 

 .مرئية

عركة مع اإلرهاب، فإن لم نعّد مثل هذه العّدة إنها مستلزمات معركة ربما تلي في األهمية الم

 .علينا مراجعة حساباتنا وال بأس ببعض الوقت اإلضافي نمنحه ألنفسنا قبل موعد ساعة الصفر

و أغلب الظن أن التأجيل لن يكون ممكناً ألمٍد طويل، ألن الحرب فعلت فعلها في ترسخ ثقافة 

باتت مغرية في زمن انشغال الدولة باستحقاقات  ”عائدات االرتكاب“الفساد وتوسيع دوائره، ألن 

مصيرية، لكن التأكيدات الراشحة من هنا وهناك، تؤكد أن الضربة القادمة ستكون موجعة لمن 

 .ولعلها ضربة لن تتأّخر ”..حصاد فسادهم“استسهلوا واستساغوا طعم 

http://syrianexpert.net/?p=40516 
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 أخبار اقتصادية قصيرة:  –خامساً 

 ألف دوالر 11البيتكوين تكتسح حاجز  - 1

© REUTERS / Dado Ruvic 22.06.2019 

آالف  11أفادت بيانات التداول، اليوم السبت، بارتفاع أسعار العملة الرقمية "بيتكوين" ألكثر من 

 .2018مارس/ آذار دوالر، ألول مرة منذ 

 © REUTERS / DADO RUVIC 

 تقرير: فيسبوك بصدد إطالق عملة رقمية جديدة مثل البيتكوين

 11.114بالمئة ليبلغ  13.08، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة "coinmarketcap" وفقا لبيانات موقع

 .ألف دوالرا للعملة الواحدة

" بنسبة Ethereumت الرقمية األخرى الشهيرة، حيث ارتفعت عملة "كما ارتفعت العمال

" إلى Rippleدوالر، بينما وصل سعر عملة " 311.04% ووصل سعر العملة الواحدة إلى 7.93

% من قيمتها ووصل 4.85" ارتفاعا وصل إلى Bitcoin Cashدوالر، بينما حققت عملة " 0.464

 ة.دوالر للعملة الواحد 454.79سعرها إلى 

مليار دوالر، بينما تسيطر عملة  330.896يشار إلى أن قيمة السوق الرقمية تقدر حاليا بـ

 % من قيمة السوق.59.7"بيتكوين" على 

https://arabic.sputniknews.com/business/201906221041853512-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-

%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86/ 

 

 الجنيه المصري يواصل صعوده أمام العمالت األجنبية والعربية - 2

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany 17.06.2019 

 .ية هذا األسبوعحقق الجنيه المصري، اليوم االثنين، صعودا جديدا أمام العمالت األجنبية والعرب

، في البنوك، الجنيه المصري ، أن أسعار العمالت األجنبية، تراجعت أماممصريةتقارير محلية  أفادت

 .2019يونيو/ حزيران  17بداية تعامالت اليوم االثنين 

 

جنيها للبيع، وسعر الجنيه اإلسترليني  18.86للشراء، وجنيها  18.72وتراجع سعر اليورو نحو 

 .جنيها للبيع 21.18جنيها للشراء،  21.01ليسجل نحو 

https://arabic.sputniknews.com/mosaic/201806271033376600-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/
https://arabic.sputniknews.com/mosaic/201806271033376600-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/
https://coinmarketcap.com/
https://arabic.sputniknews.com/business/201906221041853512-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86/
https://arabic.sputniknews.com/business/201906221041853512-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2867188/1/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-17-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88?fbclid=IwAR1mAgXCNKUdYmGOs8RRxFDhh7tqs_viLPt1F7ZFf2Lmx18dYzAFTu6IzGI
https://arabic.sputniknews.com/tags/keyword_17c7a592dbe99a1aa06bd24ac9a688a5/
https://arabic.sputniknews.com/mosaic/201806271033376600-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/
https://arabic.sputniknews.com/business/201906121041632970-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
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جنيها للبيع، وسعر الـ  16.83جنيها للشراء، و 16.71وانخفض سعر الفرنك السويسري عند 

 جنيه للبيع. 15.50جنيه للشراء، و  15.37ين الياباني نحو  100

 4.48جنيه للشراء، و 4.44ت العربية، فسجل سعر الريال السعودي، نحو أما بالنسبة للعمال

 " المصرية.أخبار اليومجنيه للبيع، بحسب صحيفة "

جنيها للبيع، فيما بلغ  55.33جنيهًا للشراء، و 54.94وتراجع سعر الدينار الكويتي ليسجل نحو 

 جنيه للبيع. 4.57جنيه للشراء،  4.54سعر الدرهم اإلماراتي، ليسجل نحو 

https://arabic.sputniknews.com/business/201906171041742600-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-

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

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/ 

 

 عمان تفتتح أول مصنع إلنتاج مادة بولي أكريالميد المستخدمة في حقن آبار النفط - 3

© Sputnik . Igor Zarembo 15.06.2019( 

يفتتح بمنطقة ريسوت الصناعية في محافظة ظفار جنوب سلطنة عمان، االثنين المقبل، أول 

 20"بولي "أكريالميد"، المستخدمة في حقن آبار النفط؛ بتكلفة إجمالية تبلغ نحو مصنع إلنتاج مادة 

 .مليون دوالر أمريكي

 © AP PHOTO / KOJI SASAHARA 

المصنع، الذي تملكه شركة وبحسب وكالة األنباء العمانية، اليوم السبت، فإن  .سبوتنيك — القاهرة

"زي إل" لالستخالص المعزز للنفط، يفتتح تحت رعاية نائب رئيس الوزراء لشؤون العالقات 

 .والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان، أسعد بن طارق آل سعيد

وأوضح مدير عام التسويق واإلعالم بهيئة ترويج االستثمار وتنمية الصادرات، فيصل بن تركي 

د، في تصريح له، أن هذا المصنع يعتمد أحدث التقنيات في صناعة الجزيئات المتعددة آل سعي

 المعروفة باسم الـ"بولي أكريالميد"، أو "البوليمر"، التي تستخدم في عمليات حقن آبار النفط.

ألف متر مربع؛ وتبلغ قدرته اإلنتاجية خالل المرحلة األولى  33ويقام المصنع على مساحة 

 ألفا في مراحل تالية. 70ألف طن سنويا، ترتفع لتصل إلى  15حوالي 

وستعمل الشركة، من خالل افتتاح هذا المصنع، على تغطية السوق المحلية، باإلضافة إلى أسواق 

 دول مجلس التعاون الخليجي.

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2867186/1/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-17-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88?fbclid=IwAR0IFKomrl2LT0Zx07lyWx_yAfx4ZyBR074Xx8bpJDnwkiRgDQ2R2ubi768
https://arabic.sputniknews.com/business/201906171041742600-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/business/201906171041742600-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/business/201906171041742600-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/business/201906171041742600-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/
https://arabic.sputniknews.com/
https://arabic.sputniknews.com/world/201906131041639478-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86/
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وتُعد شركة تنمية نفط ُعمان من أبرز موردي هذا المنتج في المرحلة الحالية، ويستخدم في زيادة 

 تاج بعض حقول النفط بالسلطنة.ان

https://arabic.sputniknews.com/business/201906151041695861-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-

%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%AD%D9%82%D9%86-

%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7/ 

 

4 - Syria participates in Algiers International Fair 

20 June ،2019 

Algiers,  SANA – Syria participates Algiers International Fair held in the Algerian capital 

city under the title “Algeria Economic Diversity, Opportunities for Expected 

Partnership,” along with many states, the most prominent of which China, Cuba, Brazil, 

Indonesia and Germany. 

During the opening of the 52nd session of the Fair, the Algerian Interim President 

Abdelkader Bensaleh visited the Syrian pavilion and other pavilions and the participating 

foreign companies. 

He affirmed Algeria’s willingness to enhance cooperation with the economic institutions 

of different states and to expand the spheres of partnerships with them. 

500 local and foreign companies and institutions from 15 states participate in the  Fair 

which will last till June 23rd. 

Economic activities and events will be held in framework of the Fair, in addition to 

holding many media symposiums. 

The pavilions of the Fair expand over an area estimated at 22,046 square meters, of 

which 19,880 square meters are assigned for the Algerian exhibitors, and 2,090 square 

meters for the foreign exhibitors. Ruaa al-Jazaeri 

https://sana.sy/en/?p=167997 

 

5 - Qarfoul: High USD exchange rate a result of systematic campaign to weaken Syrian 

Pound 

20 June ،2019 

 Damascus, SANA – Governor of the Central Bank of Syria (CBS) Hazem Qarfoul 

affirmed that the reason behind the rise in the exchange rate of the USD comes within a 

https://arabic.sputniknews.com/business/201906151041695861-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%AD%D9%82%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7/
https://arabic.sputniknews.com/business/201906151041695861-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%AD%D9%82%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7/
https://arabic.sputniknews.com/business/201906151041695861-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%AD%D9%82%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7/
https://arabic.sputniknews.com/business/201906151041695861-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%AD%D9%82%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7/
https://sana.sy/en/?p=167997
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systematic campaign to weaken the Syrian Pound (SP) and the economy and to 

destabilize the confidence in the CBS and its measures. 

In a telephone call with Syrian al-Ikhbaria TV on Wednesday, Qarfoul said that the 

campaign is accompanied with the US sanction law “Caesar” which was imposed on 

Syria. 

He expressed regret that some parties are intentionally or unintentionally serving the 

economic war waged against Syria. 

“The main compass for the Central Bank of Syria is the interests of citizens, the Bank’s 

treasury, the national economy and the keenness on the national industry. 

He noted that the CBS is not concerned with the lure game played by some electronic 

websites and social networking websites and some media outlets to push the CBS to raise 

the exchange rate and to push it to high levels. 

He added that priority is given in the first place for the livelihood of citizens, the national 

economy, in addition to reducing the costs. Ruaa al-Jazaeri 

https://sana.sy/en/?p=168007 

 

Koniec raportu 

End of Report 
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