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  تحية طيبة، 

 أرسل لسيادتكم: 

 ، 19/ 265ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم م ع 

  ,December 15 2019 ،كانون األول 15األحد 

 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، 

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

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

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

 

 مع أطيب تمنياتي 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                                              

 جامعة دمشق – كلية االقتصاد                                                                     

 إذا أردت الحصول على التقرير كامالً أضغط   هنامالحظة: 

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

 البريدية.
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 االقتصاد العالمي:  –أوالً 

 2019% خالل 15تراجع التبادل التجاري بين واشنطن وبكين إلى  - 1

 واردات بكين من النفط الخام تصعد بنسب قياسية... ومخاطر التجارة تقلص النمو

 19:39 2019ديسمبر  8األحد   اندبندنت عربية ووكاالت 

 

والواردات بين البلدين الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تؤدي إلى تراجع الصادرات 

 ()أ.ف.ب

أشارت بيانات رسمية حديثة، إلى أن إجمالي تجارة الصين مع الواليات المتحدة هبط إلى 

% وهبوط 12.5، مع تراجع الصادرات بنسبة 2019% في األحد عشر شهراً األولى من 15.2

 %.23.3الواردات بنسبة 

في حين بلغ الفائض التجاري للصين مع  وأوضحت البيانات الصادرة عن الجمارك الصينية، أنه

مليار دوالر، فإنه بلغ خالل شهر نوفمبر )تشرين  272.5نحو  11الواليات المتحدة خالل األشهر الـ

مليار  26.45مليار دوالر، ليتراجع من فائض الشهر السابق البالغ  24.60الثاني( الماضي نحو 

 دوالر.

تشرين الثاني( للشهر الرابع على التوالي مما وكانت صادرات الصين انخفضت في نوفمبر )

يبرز الضغوط المستمرة على الُمصنعين بسبب الحرب التجارية بين الصين والواليات المتحدة، لكن 

 نمو الواردات قد يكون مؤشرا إلسهام خطوات تحفيز تتبناها بكين في تعزيز الطلب.

مليار  38.73بر )تشرين الثاني( نحو في حين بلغ الفائض التجاري للصين إجماال في شهر نوفم

مليار دوالر. كما  42.81دوالر مقارنة، مع الفائض المسجل في أكتوبر )تشرين األول( والبالغ 

% في الشهر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. بينما سجلت 1.1تراجعت الصادرات 

عام لتسجل أول نمو سنوي منذ أبريل )نيسان( % مقارنة بها قبل 0.3الواردات ارتفاعا مفاجئا نسبته 

 الماضي.

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/104081
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% في األحد 15.2وأوضحت البيانات أن إجمالي تجارة الصين مع الواليات المتحدة نزل بنسبة 

% وهبوط الواردات بنسبة 12.5، مع تراجع الصادرات بنسبة 2019عشر شهرا األولى من 

وية في التجارة الثنائية للصين مع الواليات %. لكن الجمارك لم تعلن التغيرات بالنسبة المئ23.3

 المتحدة لشهر نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي.

 صعوبة استمرار التعافي وسط مخاطر تجارية

وتشير بيانات الواردات التي جاءت أفضل من التوقعات لتحسن الطلب المحلي بعد أن أظهرت 

 أن المحللين أشاروا لصعوبة استمرار أنشطة المصانع بوادر تحسن مفاجئ في اآلونة األخيرة إال

 التعافي وسط مخاطر تجارية.

وأوضحت البيانات أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت إلى مستوى قياسي على أساس 

يومي خالل شهر نوفمبر )تشرين الثاني( مع ارتفاع معدالت تشغيل المصافي الستهالك حصص 

 التوريد السنوية.

مليون طن من النفط الخام، أي  45.74ي أكبر مشتر للنفط في العالم نحو واستوردت الصين، وه

 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات صادرة عن اإلدارة العامة للجمارك في الصين. 11.13ما يعادل 

 9.61مليون برميل يوميا في شهر أكتوبر )تشرين األول( الماضي و 10.72يأتي هذا مقارنة مع 

 في شهر نوفمبر )تشرين الثاني( من العام الماضي. مليون برميل يوميا

بلغ  2019وأظهرت البيانات أن إجمالي واردات الصين في الشهور األحد عشر األولى من 

% عن نفس الفترة 10.4مليون برميل يوميا، بارتفاع بلغت نسبته  10.09مليون طن، أو  461.88

 من العام الماضي.

زز مصافي القطاع الخاص اإلنتاج الستخدام حصصها من ومع اقتراب العام من نهايته، تع

واردات الخام لهذا العام حتى تتمكن من طلب مزيد من الحصص في العام المقبل. في غضون ذلك، 

 تحافظ شركات التكرير المدعومة من الدولة على مستويات إنتاج مستقرة.

جات النفطية المكررة مليون طن من المنت 7.31وأظهرت بيانات الجمارك أن الصين باعت 

 % عن العام السابق.63.5للخارج في نوفمبر )تشرين الثاني(، بزيادة بلغت نسبتها نحو 

مليون طن، مرتفعة بنسبة  60.22وبلغت الصادرات في الشهور األحد عشر األولى من العام 

بيعي، بما في % عن نفس الفترة قبل عام. وأفادت بيانات الجمارك أن إجمالي واردات الغاز الط14.2

% عن 3.3ذلك الغاز الطبيعي المسال وعبر خطوط األنابيب، زاد في نوفمبر )تشرين الثاني( بنسبة 

 مليون طن. 9.45نفس الفترة في العام الماضي إلى 
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وفي الفترة بين شهر يناير )كانون الثاني( ونوفمبر )تشرين الثاني( الماضيين، وصلت واردات 

 % عن نفس الفترة في العام الماضي.7.4مليون طن، مرتفعة بنسبة  87.11الغاز الطبيعي إلى 

 واردات الصين من الحديد تتراجع للشهر الثاني

في سياق متصل، أظهرت البيانات انخفاض واردات الصين من خام الحديد للشهر الثاني على 

ت العاملة في التوالي خالل شهر نوفمبر )تشرين الثاني(، إذ طغى تراجع الشحنات من أكبر الجها

 التعدين في أستراليا والبرازيل على الطلب القوي للمكون الذي يُستخدم في صناعة الصلب.

وأفادت اإلدارة العامة للجمارك بأن الصين، وهي أكبر منتج للصلب في العالم، استوردت 

% مقارنة مع 2.4مليون طن من خام الحديد الشهر الماضي، بانخفاض بلغت نسبته نحو  90.65

مليون طن قبل عام. وفي الشهور  86.25مليون طن في أكتوبر )تشرين األول(، ومقارنة مع  92.86

مليون طن، منخفضة بنسبة  970.69، بلغت واردات خام الحديد 2019األحد عشر األولى من 

 % على أساس سنوي.0.7

ام الحديد وأوضحت بيانات من ميناء بورت هيدالند األسترالي أنه جرى شحن كمية أقل من خ

 % عن الشهر السابق.0.7إلى الصين في أكتوبر )تشرين األول(، بانخفاض نسبته 

وقالت شركة "فالي" البرازيلية للتعدين إنها أوقفت اإلنتاج في العديد من المناجم بعد انهيار مميت 

غم . ور2019% في 15لسد في أوائل يناير كانون الثاني، وتتوقع تراجع المبيعات بما يقرب من 

العوامل الموسمية، ال يزال المحللون متفائلين بشأن الطلب على خام الحديد في األشهر المقبلة مع 

 تعافي أرباح المصانع الصينية بعد انتعاش في أعمال البناء في نوفمبر )تشرين الثاني(.

 السيولة تهرب من األسواق الناشئة إلى الصين

لدولي، أشارت إلى أنه في الوقت الذي تراجعت فيه كانت بيانات جديدة أعلنها معهد التمويل ا

مليار دوالر في نوفمبر  20.3تدفقات أموال المستثمرين األجانب إلى االقتصادات الناشئة إلى 

مليار دوالر في أكتوبر )تشرين األول( الماضي، لكن الصين تمكنت من تحقيق  24.9الماضي من 

لمباشر الذي تلقته خالل الفترة الماضية، متجاهلة بذلك قفزة كبيرة في إجمالي االستثمار األجنبي ا

 الحروب التجارية التي يشعلها الرئيس األميركي ويحاول محاصرة االقتصاد الصيني.

وأشارت البيانات إلى أن تدفقات رؤوس األموال األجنبية خالل الفترة من يناير )كانون الثاني( 

% تقريبا عن الفترة 37مليار دوالر بزيادة  261.3وحتى نوفمبر )تشرين الثاني( الماضيين بلغت 

 .2017مليار دوالر عن نفس الفترة من  90نفسها من العام الماضي، لكنها تبقى منخفضة بنحو 
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مليار  3.9وذكرت أن أسواق األسهم في االقتصادات الناشئة، مع استبعاد الصين، شهدت نزوح 

 8.2قفزت التدفقات إلى أسواق األسهم الصينية إلى  دوالر في نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي بينما

 مليار دوالر. 15.9مليار دوالر. فيما تلقت ديون األسواق الناشئة تدفقات بلغت 

وفي الصين، أشارت بيانات رسمية حديثة، إلى زيادة كبيرة في االستثمار األجنبي المباشر في 

% عن األرقام المحققة 13ر، بزيادة نسبتها مليار دوال 139البالد خالل العام الماضي، لتصل إلى 

 ، متجاهلة بذلك الحرب التجارية مع الواليات المتحدة.2017خالل العام 

 تدفقات االستثمار األجنبي إلى الصين تصعد

وفي تقرير للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، فإنه في 

تريليون دوالر،  1.3تثمار األجنبي المباشر عالمياً خالل العام الماضي إلى حين تراجع إجمالي االس

 % بشكل سنوي.3.7فإن االستثمارات التي تدفقت إلى الصين زادت بنسبة 

وأشار التقرير إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادي كانت للمرة األولى أكبر مقصد ومصدر 

لم؛ حيث ظلت الصين أكبر مستقبل لالستثمارات األجنبية لالستثمار األجنبي المباشر على مستوى العا

 المباشرة رغم الحرب التجارية مع الواليات المتحدة.

واحتفظت الصين بالمركز األول من حيث قيمة االستثمارات األجنبية المباشرة التي استقبلتها 

الت تباطؤ االستثمار للعام الثالث على التوالي، في الوقت الذي حذر فيه التقرير األممي من احتما

 األجنبي المباشر في الصين خالل الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أنه نظراً ألن نقل الشركات لمراكزها اإلنتاجية إلى خارج الصين نتيجة الحرب 

التجارية مع الواليات المتحدة يستغرق بعض الوقت، فإنه كلما طال أمد الحرب زادت احتماالت 

 ر األجنبي المباشر إلى الصين.تباطؤ تدفق االستثما

وتوقع حدوث تراجع في تدفق االستثمارات خالل العام المقبل إذا استمرت حالة الغموض الناجمة 

 عن النزاعات التجارية الدولية واستمرت الشركات في تقليص أنشطتها.

https://www.independentarabia.com/node/77341/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%

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

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

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-

%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-

%D8%A5%D9%84%D9%89-15-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2019 
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https://www.independentarabia.com/node/77341/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-15-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2019
https://www.independentarabia.com/node/77341/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-15-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2019
https://www.independentarabia.com/node/77341/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-15-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2019
https://www.independentarabia.com/node/77341/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-15-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2019
https://www.independentarabia.com/node/77341/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-15-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2019
https://www.independentarabia.com/node/77341/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-15-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2019
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 خمس االعمال التجارية في بريطانيا مهددة باإلغالق - 2

رجال أعمال يؤكدون أن أعمالهم التجارية قد تصل إلى نهايتها خالل األسابيع األولى من السنة 

 الجديدة

 15:14 2019ديسمبر  8األحد  b_c_chapman@  محرر شؤون المال واألعمال بن تشابمان

 ()غيتي اعالن تخفيضات في موسم األعياد 

تشير دراسة استقصائية إلى أن ما يزيد على ُخمس األعمال التجارية الصغيرة في المملكة 

شهراً إذا كانت مبيعات فترة أعياد الميالد  12المتحدة تخشى أن تلفظ أنفاسها األخيرة في غضون 

 ورأس السنة هذا العام أقل من معدلها الوسطي العام.

في  22تاجر تقريباً إن أعمالهم ستنهار في غضون أسابيع، بينما ذكر  12وقال واحد من بين كل 

 ة.إذا كانت مبيعات موسم األعياد ضعيف 2020المئة أنهم لن يستطيعوا االستمرار خالل عام 

وأفاد ربع األعمال التجارية الصغيرة البريطانية أن مبيعات أعياد الميالد "مهمة للغاية أو ذات 

 دور حاسم" في استمراريتهم.

ووجد االستطالع الذي أجراه موقع "َنوْت أون ذا هاي ستريت"، وهو تجّمع لألعمال التجارية 

ين في المملكة المتحدة إنهم يدعمون في المئة من المتسوق 85الصغيرة، أنه وعلى الرغم من قول 

الشركات األصغر، إال أن ثلثهم لم يشتِر أي شيء من المحالت الصغيرة خالل األشهر الستة 

 الماضية.

ومن المتوقع أن يكون ربع المبالغ فقط التي تُنفق خالل فترة أعياد الميالد من نصيب الشركات 

 رى والسالسل التجارية على باقي المكاسب.الصغيرة هذا العام، فيما ستستحوذ الشركات الكب

في هذا الصدد، ذكرت كلير ديفنبورت، الرئيسة التنفيذية لموقع "َنوْت أون ذا هاي ستريت"، أن 

النتائج تشير إلى أن المتسوقين "قد ال يلتزمون بكالمهم" عندما يتعلق األمر بدعم المشاريع التجارية 

د من الشركات الصغيرة تعتمد بشكل كبير على التجارة المحلية. وأضافت "من الواضح أن العدي

خالل موسم األعياد، وإذا كانت المبيعات في تلك الفترة أقل من المتوسط قد يضع ذلك الشركة في 

 وضع محفوف بالمخاطر عندما يتعلق األمر باستمراريتها على المدى الطويل".

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/1661
https://twitter.com/b_c_chapman?lang=en
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نسبة إلى تجار التجزئة الصغار والكبار على معلوم أن مبيعات أعياد الميالد لطالما كانت مهمة بال

حد سواء، لكن موسم هذه السنة يعتبر حالة حرجة بشكل خاص بعد موجة إفالس المتاجر وإغالقها 

 التي شهدها هذا العام.

شركة لتجارة  44وذكرت بيانات صادرة عن شركة "كي بي إم جي" للخدمات المهنية، أن 

دارة خالل ستة أشهر لغاية سبتمبر )أيلول( الفائت، بما في قد تعّسرت وُوضعت تحت اإل  التجزئة

 ذلك مجموعة "أركاديا" المملوكة لرجل األعمال البريطاني السير فيليب غرين.

متجر خالل األشهر التسعة األولى من  6000أما الشركات التجارية الكبرى فقد أغلقت ما يقارب 

 2018لمئة عن إجمالي اإلغالقات التي شهدها عام في ا 77العام الحالي، ما يمثل زيادة تصل إلى 

 بأكمله، وذلك وفقاً ألرقام منفصلة قام بجمعها "مركز أبحاث التجزئة".

وتبقى الفواتير الكبيرة لضرائب األعمال التجارية قضية مهمة بالنسبة لكثير من التجار، في ظل 

ا باالنتخابات المقرر إجراؤها تعهد كل األحزاب الرئيسية بإعادة النظر بالنظام في حال فوزه

 األسبوع المقبل.

على أية حال، اشتملت البيانات االنتخابية التي أصدرتها األحزاب على بعض التفاصيل، إذ تعهد 

حزب المحافظين بـ "مزيد من تخفيض ضرائب األعمال التجارية لشركات البيع بالتجزئة"، في حين 

العقارات  ريبة تتعلق بقيمة األرض على أصحاب يقول حزب العمال إنه "سيراجع خيار فرض ض

 التجزئة". التجارية كبديل، وتطوير استراتيجية صناعية لقطاع 

كما أن حزب العمال يخطط أيضاً "إلنعاش األسواق التجارية عن طريق وضع حد إلغالق 

فروع البنوك، وفرض حظر على رسوم سحب األموال من أجهزة الصرف اآللي، ومنح السلطات 

 لمحلية صالحيات جديدة تسمح لها باستغالل المحالت التجارية الخاوية بشكل مناسب".ا

https://www.independentarabia.com/node/77251/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%

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

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%AE%D9%85%D8%B3-

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

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82 

 

 

 

 

https://www.independentarabia.com/node/77251/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82
https://www.independentarabia.com/node/77251/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82
https://www.independentarabia.com/node/77251/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82
https://www.independentarabia.com/node/77251/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82
https://www.independentarabia.com/node/77251/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82
https://www.independentarabia.com/node/77251/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82
https://www.independentarabia.com/node/77251/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82
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 إيران تضع ميزانية تستهدف الهروب من العقوبات األميركية وتراجع النفط - 3

 ع أسعار الوقود أشعل احتجاجات شعبية واسعة في البالد مع تزايد الركود االقتصاديرف

 12:14 2019ديسمبر  8األحد   إندبندنت عربية ووكاالت 

ض فيه موازنة الرئيس اإليراني حسن روحاني يُلقي خطاباً أمام البرلمان يعر 

 ()أ.ف.ب 2020عام 

مليار دوالر  39قدَّم الرئيس اإليراني حسن روحاني مسودةً لموازنة الحكومة بقيمة بلغت نحو 

للبرلمان اليوم األحد، قائالً إنها "ُمعدَّة لمقاومة العقوبات األميركية عبر الحد من االعتماد على 

 التي تستهدفها واشنطن". صادرات النفط

قتصاد اإليراني مشكالت عدة، تتصدرها أزمات التضخم وسوق الصرف وارتفاع ويواجه اال

معدالت األسعار بنسب غير مسبوقة، وانتشار حالة الركود مع تشديد العقوبات األميركية، واقتراب 

صادرات النفط اإليراني من مستويات الـ"تصفير" التي وعد بها الرئيس األميركي دونالد ترمب في 

 سابقة للنظام اإليراني.تهديداته ال

وقال روحاني للبرلمان، حسب التلفزيون الرسمي، إن "موازنة العام المقبل، أسوة بالعام الحالي، 

 هي موازنة مقاومة وصمود في وجه العقوبات".

وأضاف، "هذه الموازنة ستُعلن للعالم، وعلى الرغم من العقوبات فإننا سندير البالد، خصوصاً 

 ".فيما يتعلق بالنفط

% لرواتب موظفي القطاع العام في البلد، الذي يرزح 15وأعلن روحاني في خطابه زيادة بنسبة 

 اقتصاده تحت وطأة العقوبات األميركية.

، بعد قرار رفع سعر الوقود 2020تأتي موازنة العام المالي المقبل الذي يبدأ في مارس )آذار( 

ثاني(، وتسبب في اندالع تظاهرات دامية الذي صدر عن الحكومة في منتصف نوفمبر )تشرين ال

 بأنحاء البالد.

 االقتصاد اإليراني يواجه ركوداً عنيفاً 

وبدأ الرئيس األميركي دونالد ترمب فرض عقوبات مشددة على إيران في مايو )أيار( من العام 

عن الماضي، وذلك بعدما انسحب بشكل أحادي من االتفاق النووي الذي ينص على تخفيف العقوبات 

 إيران مقابل فرضها قيوداً على برنامجها النووي.

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/5856
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لصندوق النقد، يقول "إيران بحاجة إلى أن تزيد أسعار النفط لثالثة أمثالها من  وفي تقرير حديث

متوقعاً  أجل تحقيق توازن بالميزانية التي تأتي في ظروف صعبة، ربما لم تشهدها إيران من قبل"،

 % خالل العام الحالي".9.5بنسبة بأن "ينكمش االقتصاد اإليراني 

وعاودت الواليات المتحدة فرض عقوبات على طهران بهدف خفض مبيعات الخام اإليراني، 

إليرادات الجمهورية اإلسالمية، بعدما انسحبت واشنطن العام الماضي من  المصدر الرئيس وهو

 االتفاق النووي بين قوى عالمية وإيران.

 ات األميركيةروحاني يعترف بتأثير العقوب

"الميزانية تعلن للعالم، ورغم العقوبات فإن بإمكاننا إدارة الدولة"، وحدد  الرئيس اإليراني قال،

مليار دوالر( بسعر الصرف في  38.8تريليون لاير ) 4845قيمة مسودتها المتوازنة اسمياً عند نحو 

 .2020عام مارس )آذار( من ال 20السوق الحرة للسنة اإليرانية التي تبدأ يوم 

والميزانية الجديدة أكبر بعشرة في المئة من نظيرتها الجارية بالعملة المحلية، رغم أن قيمتها 

 %.35بالدوالر أقل بفعل التضخم السنوي الذي يبلغ نحو 

%، ما يترك ثغرةً تعتزم سّدها 40وتتوقع الميزانية هبوط إيرادات النفط والغاز والمكثفات بنسبة 

 كومية وبيع أمالك الدولة.باستخدام سندات ح

وأفادت تقارير أولية لوكاالت أنباء إيرانية، بأن الميزانية تعتمد على ما يبدو على مبيعات للنفط 

ألف ومليون برميل يومياً، وتشير تقديرات المحللين إلى أن صادرات إيران من  500تتراوح بين 

ألف برميل يومياً  400يومياً إلى نحو  مليون برميل 2.5النفط هوت في ظل العقوبات األميركية من 

 أو أقل.

دوالر للبرميل لتحقيق  194.6وقال صندوق النقد الدولي إن طهران ستحتاج إلى سعر للنفط عند 

% من 4.5، وتوقع أن تسجل إيران عجزاً مالياً نسبته 2021 - 2020التوازن في ميزانيتها للسنة 

، وأغلق خام 2021 - 2020% في السنة 5.1، و2020 - 2019الناتج المحلي اإلجمالي في السنة 

 دوالر. 64.38عند مستوى  القياس العالمي "برنت" تعامالت يوم الجمعة الماضي

وقال محللون، "إيران ربما اضطرت إلى بيع الخام بخصم عن المستويات الطبيعية مع سعيها 

 إلى جذب المشترين القلقين من مخالفة العقوبات األميركية".

 % من عائدات بيع النفط80ن تفقد إيرا
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في سياق متصل، أظهرت بيانات الشحن وأرقام رسمية، أن العقوبات األميركية التي تستهدف 

صناعة النفط في الجمهورية اإلسالمية أدَّت إلى تراجع صادرات البلد العضو في )أوبك( بأكثر من 

 مليون دوالر شهرياً. 500نحو %، وظلت مبيعات المنتجات النفطية قوية، ما يدر عائدات ب80

وبعكس الخام اإليراني، الذي يتسم بخصائص مميزة تعني أن من الممكن تتبع مصدره، فإن 

 تحديد مصدر المنتجات النفطية المكررة وغيرها من المنتجات النفطية أصعب بكثير.

من روسيا مليارات دوالر، الذي طلبته  5وقال روحاني، إن بالده تأمل في إكمال قرض بقيمة 

 خالل سنة الميزانية. من أجل مشروعات تنموية

وأضاف، "طهران ستواصل دعم السلع األساسية واألدوية بالميزانية، على أساس سعر صرف 

ألف لاير"، واستخدام أسعار  125ألف لاير للدوالر، مقارنة بسعر السوق الحرة الذي يبلغ  42عند 

 تناول اإليرانيين العاديين بشكل أكبر.الصرف األدنى يجعل أسعار تلك السلع في م

ويشكو المواطنون من ارتفاع األسعار بنسب مخيفة، خصوصاً مع رفع الحكومة أسعار الوقود 

 والمحروقات خالل الفترة الماضية.

% في 200وأدَّى تحرك إيران لخفض الدعم على الوقود عبر زيادة األسعار بما يصل إلى 

دالع احتجاجات في أرجاء البالد، سرعان ما اتخذت منحى سياسياً مع نوفمبر )تشرين الثاني( إلى ان

 مطالبة المحتجين من الشبان والطبقة العاملة بتنحي القيادات من رجال الدين عن الحكم.

 14839وتخصص مسودة ميزانية منفصلة للشركات والمؤسسات والبنوك الحكومية مبلغ 

 مل.مليون دوالر( في المج 353.3تريليون لاير )

 االعتماد على احتياطي النقد في االستيراد

وقبل أيام، ذكر تقرير حديث، أن جهود طهران للتهرب من العقوبات األميركية أدت إلى 

 "تعويض بعض الخسائر الناجمة عن هبوط صادرات النفط".

 ووفقا لمعلومات مخابراتية أميركية، فإن إيران "تستخدم احتياطياتها من العمالت الصعبة من

 أجل استيراد حاجاتها األساسية".

ويرى خبراء أميركيون، أن النقص في السيولة األجنبية إلى جانب انخفاض إنتاج النفط "يجعالن 

 ".2013الضغوط االقتصادية على طهران أكبر مما كانت عليه في العام 

يام وشهدت عدة مدن إيرانية تظاهرات عنيفة احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات، بعد ق

%، وذلك لتخفيف أعباء األزمة 50الحكومة برفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعارها بنسبة 

 االقتصادية التي تعيشها طهران.
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براين هوك، إن طهران  وفي تصريحات حديثة، قال المبعوث الخاص األميركي إلى إيران

قوبات األميركية تمنع الحكومة % فقط من احتياطياتها النقدية، إذ إن الع10يمكنها الوصول إلى نحو 

من استغاللها بالكامل، وإذا أرادت إيران منع مزيد من ارتفاع األسعار فسيتعيّن عليها استخدام مزيد 

 من احتياطياتها النقدية، وهذا أمر ال يمكن أن يستمر مع تواصل وشدة العقوبات األميركية.

% من احتياطيها النقدي في 20استخدام  التقرير المخابراتي أشار إلى أن طهران قد تحتاج إلى

% هذه السنة، 36السنة المقبلة للحفاظ على سعر صرف عملتها ولخفض التضخم، الذي بلغ نحو 

 .2013وهو أعلى بقليل عّما كان عليه في العام 

وإذا كانت إيران تعاني انخفاضاً خطيراً في احتياطياتها، فإن ذلك قد يؤدي إلى "حدوث أزمة في 

المدفوعات، وإلى انهيار إضافي في سعر صرف عملتها، وتضخم وتسريح جماعي ميزان 

للموظفين"، ألنها لن تكون قادرة على شراء آالت وتكنولوجيا تحتاجها لدعم اقتصادها، وقد يؤدي 

فقدان القدرة على االقتراض أو استغالل احتياطياتها إلى أزمة تتطلّب تدخالً دولياً كما حدث باليونان 

 .2010عام في ال

 األزمة أسوأ مما كان يُعتقد

التقرير األميركي كشف أن األزمة المالية في طهران أسوأ مما كان يُعتقد، وأن البالد على حافة 

أزمة، وذلك بسبب تأثر االقتصاد اإليراني الخاضع للعقوبات واستمرار االحتجاجات في جميع أنحاء 

ة التي تواجهها غالبية األسر والشعب اإليراني في البالد مع استمرار الظروف االقتصادية الصعب

 الوقت الحالي.

ويقول المسؤولون األميركيون إن التراجع الضخم في حجم االحتياطي اإليراني، إضافة إلى 

انخفاض النفط، وتزايد العجز التجاري، تضع الجمهورية اإلسالمية في "ضائقة اقتصادية أكبر مما 

تعرضت حكومة الرئيس حسن روحاني لضغوط لبدء مفاوضات "، عندما 2013كانت عليه في 

 نووية رسمية مع القوى العالمية.

ويكتنف الغموض وضع االقتصاد اإليراني، إذ ال تعتبر اإلحصاءات االقتصادية الرسمية دائماً 

موثوقة أو شفافة، وتشير المعلومات االستخباراتية إلى أن الحكومة اإليرانية قد تحصل على قسط 

 من المداخيل الخارجة من الحساب لتخفيف العجز. كاف  

إلى استياء متراكم بين سكان  ومع ذلك، تُشير االضطرابات التي أشعلها ارتفاع أسعار البنزين

 استنفدهم تشديد العقوبات.
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وتُبرز االحتجاجات المهمة الصعبة التي تواجهها الحكومة اإليرانية التي تحاول تقليص الطلب 

الداخل لتتمّكن من إطالق عوائد جديدة عن طريق بيع مزيد من الوقود في الخارج  على الوقود في

 عبر القنوات السرية.

https://www.independentarabia.com/node/77261/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%

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

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-

%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-

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

%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9 

 

 تحركات هندية لكسر العقوبات األميركية على إيران... المقايضة حل أخير - 4

محادثات حول تبادل السلع بالنفط... وتوجهات لمضاعفة التبادل التجاري عبر مينائي "بهشتي" 

 "و"جابهار

 0:41 2019مايو  8األربعاء   في الشؤون االقتصادية صحافي مختص خالد المنشاوي

 

 (وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف ونظيرته الهندية سوشما سواراج )رويترز

في الوقت الذي تواصل فيه الواليات المتحدة األميركية حصارها للنفط اإليراني، تعكف طهران 

العنيفة التي تقترب بالفعل من تصفير صادرات  على دراسة آليات للهروب من العقوبات األميركية

 إيران النفطية.

ومع تضييق الحصار األميركي على نفط وتجارة إيران، بدأت طهران تبحث عن حلول لألزمة 

التي بالفعل ضاعفت مشاكلها االقتصادية وتسببت في أن تهوي عائداتها النفطية، وما يستتبع ذلك من 

إليرانية التي تشهد خسائر قاسية مقابل الدوالر األميركي، إضافة إلى تأثيرات على التضخم والعملة ا

 تراجع حاد في تعامالتها التجارية الخارجية.

وتدخلت الهند واقترحت على إيران تجارة مقايضة السلع تجنباً للعقوبات األميركية، كحل لمشاكل 

 العالقات المالية والتجارية.

https://www.independentarabia.com/node/77261/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9
https://www.independentarabia.com/node/77261/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9
https://www.independentarabia.com/node/77261/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9
https://www.independentarabia.com/node/77261/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9
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https://www.independentarabia.com/node/77261/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
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طهران، غودارد دارمندرا، خالل لقائه غالم حسين شافعي،  وقبل أيام، اقترح السفير الهندي في

رئيس غرفة التجارة اإليرانية، أنه "في ظل المشاكل المصرفية بين الهند وإيران، من األفضل أن 

 يواصل البلدان التجارة بالمقايضة".

وقال إن خطة حكومته تعتمد على إضافة مصرف جديد إلى جانب "يوكو بنك" لتسهيل التعاون 

 14القتصادي بين البلدين. وأشار دارمندرا إلى أن "حجم التبادل التجاري بين إيران والهند يبلغ ا

 مليار دوالر، وإذا تمكنا من إضافة منتجات جديدة فسوف يزداد حجم التبادل بين البلدين".

وتحدث السفير الهندي عن محادثات مع المسؤولين اإليرانيين لالستفادة من ميناء "بهشتي" 

 ميناء "جابهار"، الواقعين على ساحل بحر عمان، لغرض التبادل التجاري.و

كما أكد أن تبادل السلع بالمقايضة "فكرة جيدة يمكن أن تساعدنا في تجاوز المشاكل المصرفية 

 التي تسببها العقوبات األميركية ضد إيران".

شهر الماضي، توقع وفي وقت سابق من ال: نيودلهي وطهران... عالقات قائمة على المصالح

أمين عام وزارة التجارة الهندية، اروتيد مهتا، أن تصل قيمة التبادل التجاري بين طهران ونيودلهي 

مليار دوالر، في إشارة واضحة إلى إمكانية االلتفاف  25خالل السنوات األربع المقبلة إلى أكثر من 

راني وليس فقط تصفير صادراتها على العقوبات األميركية التي تستهدف محاصرة االقتصاد اإلي

مليار دوالر، وإن  15وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين إيران والهند يبلغ حاليا نحو  النفطية.

كانت الموازنة التجارية بين البلدين لصالح إيران. فيما يبلغ حجم التبادل التجاري للهند مع العالم نحو 

 والر منها تشكل صادرات الهند.مليار د 300مليار دوالر، كما أن  450

وتشير البيانات واألرقام الرسمية إلى انخفاض تجارة : العقوبات تهوي بتجارة طهران مع العالم

، حيث وصلت صادراتها لبعض الدول إلى مستوى 2019إيران بشكل عام في أول شهرين من عام 

 %.60الصفر، فيما انخفضت وارداتها لمستويات قياسية وصلت لنحو 

إجماالً، انخفضت صادرات إيران من النفط الخام بمقدار النصف منذ انسحاب الواليات المتحدة و

 مليون برميل يوميا منذ ذلك التاريخ. 1.1، وبلغت نحو 2018من االتفاق النووي في مايو )أيار( 

وفيما تعد الصين أكبر شريك تجاري إليران، تأتي الهند كثاني أكبر شريك تجاري لطهران، 

% 30ث تشير إحصاءات وزارة االقتصاد الهندية إلى أن واردات البالد من إيران انخفضت بنسبة حي

 مليون دوالر. 718وبلغت في يناير )كانون الثاني( الماضي نحو 
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مليون دوالر، هذا إذا ما  332% وبلغت نحو 64لكن صادرات الهند إلى إيران زادت بنسبة 

ات الزراعية والغذائية من الهند، بما في ذلك األرز والشاي علمنا أن طهران تستورد معظم المنتج

 وغيرها.

فيما تعد تركيا أكبر مستورد للنفط اإليراني في غرب آسيا، لكن ووفقا لمركز اإلحصاء التركي، 

مليون دوالر في يناير )كانون الثاني(  191% وبلغت 27فقد انخفضت صادراتها إلى إيران بنسبة 

 مليون دوالر. 485% لتبلغ نحو 28وارداتها من إيران بنسبة الماضي. كما انخفضت 

كما انخفضت قيمة الصادرات اإليرانية إلى الواليات المتحدة بشكل حاد وبلغت الصفر خالل 

 شهر يناير )كانون الثاني( الماضي.

 توقعات بمزيد من الخسائر

يات التي تواجه إيران، ورصدت دراسة حديثة أعدها مركز المستقبل للدراسات العديد من التحد

بخاصة مع القرار األميركي األخير، ورجحت تصاعد خسائر االقتصاد اإليراني بعد إلغاء اإلعفاءات 

مليار دوالر، األمر الذي  50األميركية، حيث سيحرم من عائدات سنوية من النقد األجنبي تقدر بنحو 

 وكافة المتغيرات االقتصادية.سوف ينتج تداعيات سلبية على النشاط االقتصادي في البالد 

وكان صندوق النقد الدولي قد قدر، في تقرير "آفاق االقتصاد العالمي"، أن االقتصاد اإليراني 

%، وكان 3.6، وهو أعلى من تقدير سابق له كان يصل إلى 2019% في عام 6سوف ينكمش بنسبة 

العتبار القرار األميركي ولكن مع األخذ في ا %.37.2قد توقع حينها بلوغ معدل التضخم نحو 

األخير، فمن المرجح أن ينكمش االقتصاد اإليراني بثالث أو أربع نقاط إضافية في األقل، على نحو 

 (.2015-2012سيجعل أداءه أسوأ بكثير من فترة العقوبات الدولية )

إلغاء وأشارت الدراسة إلى أن القرار األميركي األخير ب: إما التهريب أو االستعانة بالشركاء

اإلعفاءات يفرض خيارين أمام إيران لكي تتمكن من تصدير نفطها لألسواق الدولية، يتمثل أولهما في 

تهريب النفط للخارج، وذلك على غرار فترة العقوبات الدولية، حيث كانت إيران تقوم، في العادة، 

ل تغيير أسماء بنقل شحنات النفط عبر مسارات بحرية غير مكشوفة، مستعينة في ذلك بآليات مث

السفن أو تسجيلها لدى دول أخرى وإيقاف أجهزة تحديد مواقع السفن ونقل الشحنات من سفينة إلى 

أخرى في عرض البحر وغيرها، فضالً عن التهريب عبر الطرق البرية. وهنا، تشير بعض 

 ألف برميل يوميا لألسواق الدولية. 200التقديرات إلى أن إيران بمقدروها تهريب نحو 

أما الخيار الثاني فيتمثل في إقناع طهران بعض شركائها بالتوسط لدى اإلدارة األميركية من أجل 

السماح لهم بشراء النفط اإليراني حتى لو بكميات محدودة، وهو ما يبدو جلياً في حالة تركيا، حيث 
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ح لشركة أشارت وزارة الخارجية التركية إلى أنها تسعى إلى إقناع الواليات المتحدة بالسما

"توبراش" للتكرير بمواصلة شراء النفط الخام من إيران بدون التعرض لعقوبات. وال شك أن نجاح 

أنقرة أو غيرها من مشتري النفط في تحقيق ذلك سيعود عليها بمكاسب، أقلها الحصول على إمدادات 

 رخيصة من النفط اإليراني.

ومع تطبيق العقوبات األميركية على النفط بالنسبة إلى الهند : الهند توصلت إلى بدائل مناسبة

 اإليراني، وبعد إعفاء لمدة ستة أشهر، فقد أعلنت الهند أنها تمكنت من وضع بدائل مناسبة للتطبيق.

وباإلضافة إلى العقوبات المفروضة على النفط، ما زالت إيران تعاني من العقوبات المصرفية 

ك مخاوف بشأن مواصلة استغالل شبكة البنوك في األميركية منذ أواخر العام الماضي، حيث هنا

 عمليات غسل األموال التي يقوم بها النظام اإليراني.

ولذلك تتعامل البنوك الهندية بحذر في العالقات المالية مع رجال األعمال اإليرانيين، األمر الذي 

 ى الهند.يحّد بدوره من التجارة بين البلدين، بما في ذلك تصدير البضائع من إيران إل

وخالل العام الماضي، مع قرار الواليات المتحدة بتعليق العقوبات على إيران، رفض بنك الدولة 

 الهندي تقديم خدمات العملة الصعبة لشركات النفط اإليرانية.

كما منعت العقوبات األميركية التبادالت بالدوالر بين إيران والهند، ومنذ ذلك الحين سعت 

 يرانية إلى إيجاد طرق الستخدام الروبية في التبادالت الثنائية.السلطات الهندية واإل

https://www.independentarabia.com/node/23151/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-

%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-

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

%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%B6%D8%A9-

%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1 
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 : االقتصاد العالمي باللغة البولونية واإلنكليزية –ثانياً 

5 - United Arab Emirates 
overall score 77.6, world rank9 

RULE OF LAW 

Property Rights81.8 

Government Integrity78.8 

Judicial Effectiveness87.1 

GOVERNMENT SIZE 

Government Spending68.8 

Tax Burden99.2 

Fiscal Health88.9 

REGULATORY EFFICIENCY 

Business Freedom79.9 

Labor Freedom81.1 

Monetary Freedom80.9 

OPEN MARKETS 

Trade Freedom84.4 

Investment Freedom40.0 

Financial Freedom60.0 

Create a Comparison Chart 

See how United Arab Emirates compares to another country using any of the measures in 

the Index. 

Population: 10.1 million 

GDP (PPP): $686.8 billion,  0.5% growth, 3.3% 5-year  

compound annual growth $67,741 per capita 

Unemployment: 1.7% 

Inflation (CPI): 2.0% 

FDI Inflow: $10.4 billion 

The United Arab Emirates’ economic freedom score is 77.6, making its economy the 9th 

freest in the 2019 Index. Its overall score remains unchanged from 2018, with higher 

scores for property rights, judicial effectiveness, and government integrity offset by a 

https://www.heritage.org/index/country/unitedarabemirates#rule-of-law
https://www.heritage.org/index/country/unitedarabemirates#government-size
https://www.heritage.org/index/country/unitedarabemirates#regulatory-efficiency
https://www.heritage.org/index/country/unitedarabemirates#open-markets%20last
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sharp decline in fiscal health. The UAE is ranked 1st among 14 countries in the Middle 

East and North Africa region, and its overall score is above the regional and world 

averages. 

The government needs to build on earlier efforts to upgrade the business climate. State-

owned enterprises need at least partial privatization, and improvement of the regulatory 

regimes governing the financial, real-estate, cyber, and free-trade zone sectors would 

enhance their appeal to foreign investors and visitors. Making the legal framework even 

more effective and independent should be another priority. A 5 percent value-added tax 

introduced in 2018 will increase government revenue but is likely to have a negative 

impact on the UAE’s tax burden score. 

BACKGROUND 

The United Arab Emirates (UAE) is a federation of seven monarchies: Abu Dhabi, 

Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al-Khaimah, Sharjah, and Umm al-Qaiwain. The Federal 

Supreme Council selects the president and vice president for five-year terms with no term 

limits. Abu Dhabi ruler Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahyan has been president since 

2004. The UAE has an open economy with a high per capita income and a sizable annual 

trade surplus. Economic diversification has reduced the oil and gas sector’s portion of 

GDP to 30 percent. In 2018, Abu Dhabi launched the $5 billion Ghadan 21 (Tomorrow 

2021) development plan aimed at boosting competitiveness and entrepreneurship. 

RULE OF LAWVIEW METHODOLOGY 

Property Rights81.8Create a Graph using this measurement 

Government Integrity78.8Create a Graph using this measurement 

Judicial Effectiveness87.1Create a Graph using this measurement 

Each emirate establishes its own land ownership procedures. The judiciary is not 

independent, and court rulings are subject to review by the political leadership. 

Nevertheless, the rule of law is generally well maintained, and the UAE is considered one 

of the region’s less corrupt countries. Nepotism and corruption persist, although several 

corruption cases involving former senior officials were opened in 2018. 

GOVERNMENT SIZEVIEW METHODOLOGY 

Government Spending68.8Create a Graph using this measurement 

Tax Burden99.2Create a Graph using this measurement 

https://www.heritage.org/index/property-rights
https://www.heritage.org/index/visualize?cnts=unitedarabemirates&type=8
https://www.heritage.org/index/visualize?cnts=unitedarabemirates&type=9
https://www.heritage.org/index/visualize?cnts=unitedarabemirates&type=11
https://www.heritage.org/index/government-spending
https://www.heritage.org/index/visualize?cnts=unitedarabemirates&type=4
https://www.heritage.org/index/visualize?cnts=unitedarabemirates&type=3
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Fiscal Health88.9Create a Graph using this measurement 

The UAE has no income tax and no federal-level corporate tax. Different corporate tax 

rates exist in some emirates, and a new value-added tax has been introduced. The overall 

tax burden equals 8.9 percent of total domestic income. Over the past three years, 

government spending has amounted to 32.3 percent of the country’s output (GDP), and 

budget deficits have averaged 2.6 percent of GDP. Public debt is equivalent to 19.5 

percent of GDP. 

REGULATORY EFFICIENCYVIEW METHODOLOGY 

Business Freedom79.9Create a Graph using this measurement 

Labor Freedom81.1Create a Graph using this measurement 

Monetary Freedom80.9Create a Graph using this measurement 

Broad-based economic expansion has been underpinned by earlier efforts to strengthen 

the business climate and foster the emergence of a more diverse private sector. 

Employment regulations are relatively flexible, and the nonsalary cost of employing a 

worker is not high. The government signed an agreement with the U.S. in 2018 aimed at 

resolving claims by U.S.-based airlines that Gulf carriers have received unfair 

government subsidies. 

OPEN MARKETSVIEW METHODOLOGY 

Trade Freedom84.4Create a Graph using this measurement 

Investment Freedom40.0Create a Graph using this measurement 

Financial Freedom60.0Create a Graph using this measurement 

The combined value of exports and imports is equal to 172.8 percent of GDP. The 

average applied tariff rate is 2.8 percent. As of June 30, 2018, according to the WTO, the 

United Arab Emirates had 69 nontariff measures in force. Investment efforts have 

focused on promoting private participation in nonoil sectors, but progress has been slow. 

About 91 percent of adult Emiratis have access to an account with a formal banking 

institution. 

https://www.heritage.org/index/country/unitedarabemirates 

 

 

 

https://www.heritage.org/index/visualize?cnts=unitedarabemirates&type=12
https://www.heritage.org/index/business-freedom
https://www.heritage.org/index/visualize?cnts=unitedarabemirates&type=1
https://www.heritage.org/index/visualize?cnts=unitedarabemirates&type=10
https://www.heritage.org/index/visualize?cnts=unitedarabemirates&type=5
https://www.heritage.org/index/trade-freedom
https://www.heritage.org/index/visualize?cnts=unitedarabemirates&type=2
https://www.heritage.org/index/visualize?cnts=unitedarabemirates&type=6
https://www.heritage.org/index/visualize?cnts=unitedarabemirates&type=7
https://www.heritage.org/index/country/unitedarabemirates
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6 - These economies are the most competitive in the Arab world 

 The UAE leads the way on competitiveness in the Arab World. 

Image: REUTERS/Amr Abdalla 14 Aug 2018 

Joe Myers, Formative Content 

Predictions for 2030: What if we get things right? 

Competitiveness Framework 

 

Explore the latest strategic trends, research and analysis  

The United Arab Emirates is the Arab world’s most competitive economy, according to a 

new report by the World Economic Forum and the World Bank Group. 

The UAE was ranked 17th on the latest Global Competitiveness Index (GCI) putting it 

ahead of Qatar (25th) and Saudi Arabia (30th) among regional economies. 

The Arab World Competitiveness Report 2018 explores trends, challenges and 

opportunities for countries in the region. 

A mixed picture 

A handful of countries in the region have made efforts to reform and increase investments 

to improve competitiveness. However, in many respects the region continues to lag. 

https://www.weforum.org/agenda/authors/joe-myers
https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LGl4EAG?tab=publications
https://www.weforum.org/reports/arab-world-competitiveness-report-2018
https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LGl4EAG?tab=publications
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Overall competitiveness in Arab world economies has not changed significantly over the 

past decade and it remains less competitive than East Asia and Europe. 

It’s important to note though that the region contains a hugely diverse set of economies - 

from some of the world’s richest countries, to countries devastated by conflict. Indeed, 

data couldn’t be collected in countries such as Iraq, Syria and Libya because of fragility, 

conflict and violence. 

High youth unemployment, low levels of female labour force participation and social 

frustration are key challenges for economies in the Arab world. Diversification and the 

development of entrepreneurial freedom to increase opportunities for young people are 

urgently needed to prepare the region for the Fourth Industrial Revolution. 

“The Middle East and North Africa region is brimming with talented young people, 

especially in technology,” said Philippe Le Houérou, IFC’s Chief Executive Officer. “By 

helping entrepreneurs to reach their potential, governments can support the creation of 

good jobs and drive technological innovation, making the lives of everyday people 

better.” 

The top 10 

The UAE, Qatar and Saudi Arabia take the top 3 spots, reflecting a general trend of 

resource-rich countries unaffected by conflict ranking much higher on the GCI. 

United Arab Emirates 

The UAE has improved its absolute assessment, but fell one place in the most recent GCI 

because of larger gains by other countries. 

The improvement highlights the resilience of the UAE economy, in part thanks to 

diversification. But the report flags that, to improve competitiveness, the country needs to 

speed up progress on spreading the latest digital tech and upgrading education. 
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The top 10 most competitive economies in the Arab world 

Qatar 

Qatar remains in second place, despite falling in the global rankings from 18th to 25th. A 

drop in oil and gas prices was largely behind the slide, as this had a significant impact on 

its fiscal situation. From 2015 to 2016, public debt increased from 35.8% to 47.6% of 

GDP, while a fiscal surplus of 10.3% was replaced by a deficit of 4.07% over the same 

period. 

However, infrastructure facilities and an efficient goods market remain areas of strengths. 

Note: Both the survey and statistical data reflect the situation prior to the diplomatic 

crisis. 

Saudi Arabia 
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Saudi Arabia’s performance has remained relatively steady - slipping one position. Stable 

institutions, good-quality infrastructure and a large market (the largest in the Arab world) 

are all areas of strength. 

Saudi executives name restrictive labour regulations as the most problematic factor for 

doing business, while advancing the equality of education is another area for 

improvement. 

Bahrain 

The country has improved on a number of indicators in the last year, including 

technological readiness and the macroeconomic environment - although persistent 

challenges remain here. Other challenges include a large fiscal deficit, security, 

innovation and market size. 

Kuwait 

Kuwait has dropped to 52nd overall - down 20 places from 2016-17 - largely as a result 

of a deterioration in the macroeconomic environment. A revision of indicators published 

by the International Telecommunication Union also sees a fall in technological readiness. 

Investments in higher education and training would increase its innovation capacity. 

Oman 

Oman moves up four places to 62nd. Improvements in its macroeconomic environment 

and higher education and training are reasons for this rise. It also has strong institutions 

and infrastructure. 

However, work is still needed to improve education and training systems as well as 

reforms to its labour markets. 

Jordan 

A stable and efficient institutional system and relatively good infrastructure, innovation 

and business sophistication are areas of strength for Jordan. The large influx of Syrian 

refugees has put the country’s fiscal situation and macroeconomic environment under 

strain, but the government has worked to consolidate both of these. 

Morocco 

Morocco places 71st in the Global Competitiveness Index, with the same score as the 

previous three years. 
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It scores well on its institutions, but sits 120th for labour market efficiency and 101st for 

higher education and training. 

Algeria 

Algeria has risen nearly 25 places in the GCI since 2012-13. Its market size is a particular 

area of strength, however it scores poorly for labour market efficiency and financial 

market development. 

Tunisia 

Tunisia completes the top 10, coming 95th in the GCI with the same score as the previous 

two years. However, its overall score and place has fallen since 2013-14. 

It scores well, relatively, in the health and primary education pillar, but poorly for labour 

market efficiency and macroeconomic environment. 

For more on all the countries, you can read the country profiles contained within the 

report. 

Ten years of change 

 

https://www.weforum.org/reports/arab-world-competitiveness-report-2018
https://www.weforum.org/reports/arab-world-competitiveness-report-2018
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Six countries have seen their competitiveness score improve over the last 10 years, while 

six have seen their score fall back. 

Investments in infrastructure and connectivity have turned some countries into global 

leaders for technological adoption in the last decade. However, the report argues that for 

progress to continue, and competitiveness to increase, societies in the region will need to 

update their social and economic models. 

https://www.weforum.org/agenda/2018/08/competitive-economies-arab-world/ 

 

7 - UK 'has particularly extreme form of capitalism' 
By Simon JackBusiness editor   27 November 2019 

 Image copyrightGETTY IMAGES 

The UK has one of the most extreme forms of capitalism in the world and we urgently 

need to rethink the role of business in society. That's according to Prof Colin Mayer, 

author of a new report on the future of the corporation for the British Academy. 

Prof Mayer says that global crises such as the environment and growing inequality are 

forcing a reassessment of what business is for. 

"The corporation has failed to deliver benefit beyond shareholders, to its stakeholders and 

its wider community," he said. 

"At the moment, how we conceptualise business is, it's there to make money. But instead, 

we should think about it as an incredibly powerful tool for solving our problems in the 

world." 

He said the ownership structure of companies had made the UK one of the worst 

examples of responsible capitalism. 

"The UK has a particularly extreme form of capitalism and ownership," he said. 

"Most ownership in the UK is in the hands of a large number of institutional investors, 

none of which have a significant controlling shareholding in our largest companies. That 

is quite unlike virtually any other country in the world, including the United States." 

This heavily dispersed form of ownership means none of the owners is providing a 

genuinely long-term perspective on how to achieve goals while also making money. 

Business shake-up 

https://www.weforum.org/agenda/2018/08/competitive-economies-arab-world/
https://www.bbc.com/news/correspondents/simonjack
https://www.thebritishacademy.ac.uk/publications/future-of-the-corporation-principles-for-purposeful-business?from=homepage
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Established in 1902, the British Academy is the UK's national academy for the 

humanities and the social sciences. In Principles for Purposeful Business, it proposes a 

new formula for corporate purpose: "to profitably solve problems of people and planet, 

and not profit from causing problems." 

The Academy's report comes a week after the Labour Party manifesto proposed the 

biggest shake-up of how business is owned and run in decades . It included the 

nationalisation of water, rail, energy, mail, broadband and the forced transfer of company 

shares to employees. 

Prof Mayer agreed that the Labour manifesto was bold in its ambition, but said it was too 

traditional and old-fashioned in its way of achieving its aims. 

 Image copyrightGETTY IMAGES 

Image captionMarmite-maker Unilever has long been admired for its approach to its 

societal impact 

"It's very much focused on one particular means of delivery, that is through the state," he 

said. 

"Now, the state has an important part to play. But we should think about the state in a 

more imaginative way, as to how it can promote successful business, how it can reform 

the nature of business in society. That's what we're really looking for." 

Why profit should not be the only motive 

One thing on which he did agree with the Labour Party was the need to rewrite the 

Companies Act to specifically enshrine directors' duties to other stakeholders in law. 

Currently, the Act says that other stakeholders interests are subordinate to shareholders. 

Where he doesn't agree is in the demonisation of billionaires: "It's not obscene to make a 

lot of money in the process of creating real solutions to the problems of the world." 

But he hoped that such wealth would be recycled through foundations, for example, 

which could be the kind of long-term owners needed for the next generation of problem-

solving companies. 

Profit motive 

https://www.bbc.co.uk/news/business-50508369
https://www.bbc.co.uk/news/business-50508369
https://www.bbc.co.uk/programmes/m0007675
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Not everyone agrees, of course, that the pursuit of profit, within the confines of the law 

and social norms, is bad. Matthew Lesh, from the Adam Smith Institute, says we should 

be cautious before we dismantle a mechanism that has produced innovation and a rise in 

absolute living standards. 

"The profit motive has raised literally billions of people out of poverty by encouraging 

innovation and ensuring our finite resources are used exceedingly productively," he said. 

"Mandating alternative purposes for business raises more issues than it solves. It removes 

the essential accountability between shareholders, whose investments are at risk, and 

corporate executives." 

Some of these are age-old arguments between the Left and Right, but there is plenty of 

evidence that something fundamental is changing deep in the heart of capitalist 

economies. 

Image captionThe Mars corporation, which has sales of $35bn, says it wants to let people 

know about its values 

Since 1978, the American Business Roundtable of top chief executives has periodically 

issued Principles of Corporate Governance. For the last 40 years, all of them have 

reiterated the orthodoxy that corporations exist principally to serve shareholders. Until 

now. 

In August it issued a new Statement on the Purpose of a Corporation, signed by 181 chief 

executives who committed to lead their companies for the benefit of all stakeholders - 

customers, employees, suppliers, communities and shareholders. 

Even the famously private family that owns Mars has recently popped its head over the 

parapet to talk openly about the way it runs the chocolate-to-pet-food giant with annual 

sales of $35bn. 

'Whatever it takes' 

Mars chairman Stephen Badger admits things are different now. 

"We've never felt the need to be public but times have changed," he said. 

"The talent [employees] really want to know what the company they work for, stands for. 

"Equally important is that the magnitude of the challenges facing the world - climate 

change, poverty, biodiversity loss - these are issues that we care deeply about. 
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"We've got less than 10 years to get this right - incremental change is not enough. We are 

prepared to spend serious money on this and if that means lower profits, so be it. 

Whatever it takes to get the job done," 

The challenge to companies is threefold. Staff who want to believe in the company they 

work for, consumers who may boycott the products of companies that don't get it and, of 

course, politicians who may legislate, tax or nationalise them out of existence. 

Do the right thing? 

But we should be cautious about announcing the death of shareholder power. 

Unilever - the Anglo-Dutch makers of Marmite, PG Tips and 400 other consumer brands 

- has long been admired for its enlightened approach to its societal impact. In 2017, it 

received a surprise takeover bid from Kraft Heinz. 

Its response was to accelerate the sale of some businesses, increase its dividend, cut costs 

by 12%, raise the amount of debt in the company and give a further €5bn to shareholders 

through share buybacks. Steps the then chief executive, Paul Polman, now says he would 

rather not have taken. 

"Feel free to be responsible - but don't be complacent about the interests of your owners" 

was the clear message and lesson learned. 

Alan Jope, the current Unilever chief executive, told the BBC that its focus on doing right 

by society and the environment was not out of fear of nationalisation, taxation or 

regulation, but out of fear that its products would be shunned by a new generation of 

consumers unless they got this stuff right. 

Is that doing the right thing for the wrong reason? Not really. Does it matter if it is? 

Probably not. 

Unilever's Mr Jope did have a supportive message for the Labour Party. When asked if he 

supported company law changes to discourage firms from placing shareholders above 

others, he gave a clipped and clear response: "Yep." 

One thing is certain. No matter who wins the UK election, you can expect to hear the 

word "purpose" a lot in the next few years. 

https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.bbc.com/news/amp/business-

50562518?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=2707154_Agenda_

weekly-29November2019-20191127_124603&utm_term=&emailType=Newsletter 

https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.bbc.com/news/amp/business-50562518?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=2707154_Agenda_weekly-29November2019-20191127_124603&utm_term=&emailType=Newsletter
https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.bbc.com/news/amp/business-50562518?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=2707154_Agenda_weekly-29November2019-20191127_124603&utm_term=&emailType=Newsletter
https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.bbc.com/news/amp/business-50562518?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=2707154_Agenda_weekly-29November2019-20191127_124603&utm_term=&emailType=Newsletter
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8 - Labour eyes 'radical' plan for companies 
 Simon JackBusiness editor@BBCSimonJackon Twitter 21 November 2019 

Image copyrightAFPImage captionShadow chancellor John 

McDonnell wants to reward workers better 

Labour's manifesto is one of the most radical proposed overhauls of the way companies 

are owned and run in decades. 

Plans to nationalise the big six energy firms, the national energy grid, the rail and water 

industries, the Royal Mail and the broadband arm of BT would mark the biggest 

ownership grab by the state since the nationalisations that occurred after the outbreak of 

World War Two. 

Those companies that Labour does not want to own and operate will also face a corporate 

governance revolution. 

Shadow chancellor John McDonnell has previously said that the group with the longest-

term stake in a company is usually the workers and yet their involvement in decision-

making was limited. 

Labour vows to 'transform' UK at manifesto launch 

What is in the Labour Party manifesto? 

Labour's big-state, big-spend transformation plan 

Under Labour's plan, employees will make up one-third of reformed company boards and 

have an enhanced share of company profits through an Inclusive Ownership Fund, into 

which listed companies will transfer 1% of their shares every year for the next 10 years. 

ADVERTISEMENT 

Any dividends on these shares derived from UK earnings will be distributed to workers, 

subject to a cap of £500 a year, with any additional dividends directed to a fund to train 

green apprenticeships. 

This is a less radical proposal than the original plan to take ownership of 10% of any UK-

listed company, meaning UK employees (and, above the cap, the government) would 

have a claim on 10% of the companies' worldwide earnings. For companies such as 

HSBC and Shell, that could have run to many billions. 

https://www.bbc.com/news/correspondents/simonjack
https://www.twitter.com/BBCSimonJack
https://www.bbc.co.uk/news/election-2019-50497288
https://www.bbc.co.uk/news/election-2019-50501411
https://www.bbc.co.uk/news/50502062
https://www.bbc.com/privacy/cookies/international/
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Labour will exempt those companies who already have an employee profit-sharing 

scheme which delivers similar benefits to those above. 

It seems that Labour is hoping the threat of state expropriation of shares on behalf of the 

workers will act as a stick to encourage companies to set up their own employee 

ownership schemes. 

Windfall tax 

The oil and gas industry will fund an £11bn scheme to retrain workers in the North Sea 

for jobs in lower-carbon-intensive industries. 

This has angered some union representatives in Scotland, who fear it will accelerate job 

losses in an already dwindling North Sea oil industry. 

How this windfall tax will be designed and applied will be the subject of a consultation 

and Labour has promised that oil and gas workers will not be "hung out to dry". 

People who start their own business have enjoyed preferential tax treatment in the past. 

That will go. 

The existing entrepreneurs' relief, which imposes a tax of just 10% on the capital gain 

when you sell a business you started, instead of 28% on other capital gains, will be 

abolished. 

Along with bringing the capital gains rate into line with a person's marginal rate of 

income tax, that means many entrepreneurs could face a five-fold increase in the tax they 

pay on any business they sell. 

Will that demotivate people from starting their own business? 

Possibly. Although I don't know many entrepreneurs who started a business simply to 

take advantage of entrepreneurs' tax relief. 

Corporation tax: The increase in corporation tax from 19% to 26%, staggered over the 

next three years, is the largest source of new money for Labour, and yet I suspect it will 

not cause the biggest howls of outrage. After all, 19% is one of the lowest rates in the EU 

and there was no real clamour on the part of business for it to carry on falling to the 

previous government's target of 17%. 

Indeed, the Conservatives abandoned that plan themselves on Monday. 

The real howl from business will come from the cumulative effect this raft of proposals 

will have: 
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Scrapping corporate tax reliefs and incentives for R&D funding 

A sharper rise in the living wage than proposed by the Tories 

A ramp-up in corporation tax and levies on financial transactions - a tool that many 

businesses use to insure themselves against moves in foreign exchange or interest rates. 

Above all, the concerns of business are ideological as much as practical. This is a 

manifesto which seems to say that business can't be trusted to do the right thing and run 

itself in the interests of other stakeholders apart from its owners. 

Collectively, the proposals represent an attempt to drive rewards away from capital 

owners towards the workers. 

The Labour Party will tell you that business only has itself to blame that this is necessary. 

It describes its own proposals as "radical". That's one thing business will have no 

problem agreeing with. https://www.bbc.com/news/business-50508369 

 

9 - New report finds costs of climate change impacts often underestimated 
It's difficult to accurately project the costs of climate change impacts because the rate and 

magnitude of climate change is unprecedented. 

By Dana Nuccitelli Monday, November 18, 2019 

Climate economics researchers have often underestimated – sometimes badly 

underestimated – the costs of damages resulting from climate change. Those 

underestimates occur particularly in scenarios where Earth’s temperature warms beyond 

the Paris climate target of 1.5 to 2 degrees C (2.7 to 3.6 degrees F). 

That’s the conclusion of a new report written by a team of climate and Earth scientists 

and economists from the Earth Institute at Columbia University, the Potsdam Institute for 

Climate Impact Research, and the Grantham Research Institute on Climate Change and 

the Environment. It’s a conclusion consistent with the findings of numerous recent 

climate economics studies. 

Once temperatures warm beyond those Paris targets, the risks of triggering unprecedented 

climate damages grow. However, because the rate and magnitude of climate change has 

entered uncharted territory in human history, the temperature thresholds and severity of 

future climate impacts remain highly uncertain, and thus difficult to capture in climate 

https://www.bbc.com/news/business-50508369
https://www.bbc.com/news/business-50508369
https://www.yaleclimateconnections.org/author/dana/
http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/publication/the-missing-economic-risks-in-assessments-of-climate-change-impacts/
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economics models. Put simply, it’s difficult to project the economic impacts resulting 

from circumstances which are themselves unprecedented. 

For example, if the science community does not know the temperature at which various 

“tipping points” might occur – things like accelerated ice sheet collapse or large carbon 

releases from the warming oceans or melting permafrost – then economics models will 

exclude the associated impacts (rapid sea-level rise or accelerated climate change). 

Additionally, climate change economic cost estimates have traditionally suffered from 

questionable assumptions about continued economic growth, and from an inability to 

account for non-monetized values. 

The challenges of unprecedented climate change 

Research has shown that humans are warming the climate at a rate 20 to 50 times 

faster than some of Earth’s fastest natural climate change events. Global temperatures 

may already be hotter than they have been during all of human civilization, and they 

continue to rise rapidly. 

Continuing on this rapid warming path will create a “rising probability that major 

thresholds in the Earth’s climate system will be breached as global mean surface 

temperature rises, particularly if warming exceeds 2°C above the pre-industrial level,” 

according to the authors of the new study. Some of these thresholds include even more 

severe extreme weather events (e.g. drought, heat, floods, and hurricanes), destabilizing 

ice sheets and the resulting sea-level rise, destruction of biodiversity, and collapsing 

ecosystems. 

Climate models incorporate these impacts as best as they can – some better than others – 

but as Earth’s climate enters a state unprecedented in human history, the range and 

severity of damages become increasingly difficult to accurately account for. Climate 

economics modelers like recent Nobel Laureate William Nordhaus incorporate these 

climate damages into their models through what’s called the “damage function.” 

However, as Nordhaus has noted, “estimates of damage functions are virtually non-

existent for temperature increases above 3°C. … The damage function needs to be 

examined carefully or re-specified in cases of higher warming or catastrophic damages.” 

For example, Nordhaus’ model suggests that global warming of 6 degrees C (about 11 

degrees F) – which would have catastrophic impacts on society and ecosystems – would 

https://www.nature.com/articles/nclimate2923
https://www.nature.com/articles/nclimate2923
https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2017/jun/14/new-research-may-resolve-a-climate-conundrum-across-the-history-of-human-civilization
http://www.econ.yale.edu/~nordhaus/homepage/homepage/documents/DICE_Manual_100413r1.pdf
https://www.pnas.org/content/114/7/1518
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reduce global income by only 8.5 percent. A 2010 paper led by the late economist Frank 

Ackerman found that not until global warming reached 19 degrees C (34 degrees F – a 

global temperature that is virtually incompatible with life) did the model yield a 50% 

reduction in economic output. 

Continued economic growth: How reliable? 

One problem is that these climate economic models tend to assume that the global 

economy will continue to grow reliably regardless of the magnitude of climate change. 

As climate historian Naomi Oreskes and British economist Nicholas Stern recently wrote 

in the New York Times, the models “approach climate damages as minor perturbations 

around an underlying path of economic growth, and take little account of the fundamental 

destruction that we might be facing because it is so outside humanity’s experience.” As 

Stern and economist Simon Dietz concluded in a 2015 paper, these models have “in‐built 

assumptions on growth, damage and risk, which together result in gross underassessment 

of the overall scale of the risks from unmanaged climate change.” 

Numerous recent climate economics research papers have concluded that, as one might 

expect, continued climate change will indeed hamper economic growth. For example, 

that is the conclusion of – a 2012 study led by Melissa Dell at MIT; 

– a 2015 paper by Frances C. Moore and Delavane B. Diaz at Stanford; 

– a 2015 study by Marshall Burke, Solomon M. Hsiang, and Edward Miguel at Stanford 

and Berkeley; and – a 2018 working paper by economists at the Federal Reserve Bank of 

Richmond that focused on the American economy. 

The 2015 study led by Burke found evidence of an optimal temperature for economic 

activity. Regions with average temperatures around 13 degrees C (55 degrees F, like the 

U.S., Japan, China, and much of Europe) have the strongest economies. As temperatures 

warm beyond that sweet spot, economic productivity weakens, which is especially 

problematic for poorer countries nearer to the equator that already have sub-optimally hot 

climates. In short, economic models assuming that the global economy will continue to 

hum along with only relatively minor climate perturbation will inevitably underestimate 

the economic impacts of severe climate change. The economy has consistently grown in 

the past, but that doesn’t mean it must continue to grow rapidly in the future in the face of 

potentially extreme changes to the climate and widespread societal impacts. 

http://frankackerman.com/publications/climatechange/Fat_Tails_Exponents_Uncertainty.pdf
https://www.nytimes.com/2019/10/23/opinion/climate-change-costs.html
https://www.nytimes.com/2019/10/23/opinion/climate-change-costs.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ecoj.12188
https://scholar.harvard.edu/files/dell/files/aej_temperature.pdf
https://www.nature.com/articles/nclimate2481
https://www.nature.com/articles/nature15725
https://www.richmondfed.org/-/media/richmondfedorg/publications/research/working_papers/2018/pdf/wp18-09.pdf
https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2015/oct/27/global-warming-could-be-more-devastating-for-the-economy-than-we-thought
https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2015/oct/27/global-warming-could-be-more-devastating-for-the-economy-than-we-thought
https://en.wikipedia.org/wiki/World_economy#/media/File:World_GDP_per_capita_1500_to_2003.png
https://en.wikipedia.org/wiki/World_economy#/media/File:World_GDP_per_capita_1500_to_2003.png
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Undervaluing future wellbeing and non-monetary factors 

Another complication lies in what economists call the “discount rate.” Simply put, 

because saved money accrues interest (because of historically reliable economic growth), 

it’s assumed to be worth more in the future than money spent today. However, it’s easy to 

see where this assumption can go wrong in a world with unprecedented climate change. 

Saving money today rather than spending it to curb global warming could lead to severe 

future impacts on the economy and society. As the new report puts it, “Inappropriate 

discounting by economists can lead to very significant future impacts … to be treated as 

if they are relatively trivial compared with current impacts.” 

And finally, it’s easy to forget that not everything can be evaluated based on economic 

costs alone. As a recent Special Report by the Intergovernmental Panel on Climate 

Change noted, “Many impacts, such as loss of human lives, cultural heritage, and 

ecosystem services are difficult to value and monetize.” A powerful hurricane might have 

a relatively small economic impact, but the lost lives, homes, stability, and other 

intangibles can carry significant non-monetary value and create trauma and suffering. For 

example, one study found that nearly half of low-income parents impacted by Hurricane 

Katrina experienced post-traumatic stress disorder. 

Unless it addresses these shortcomings, economic forecasting is likely to continue to 

underestimate the true costs of climate change. In 2013, Stanford’s Jonathan Koomey 

published a paper suggesting that instead of relying on economic cost-benefit analyses, 

climate policy should be shaped by “working forward toward a goal” like the Paris 

climate targets. In this framework, economics would be used for evaluating the most 

cost-effective policies to meet the targets, rather than for setting goals or arguing that all 

policies are too expensive so humans should instead just learn to adapt to the changing 

climate. A substantial amount of research has shown that approach of simple adaptation 

will be the costliest option of all. 

FILED UNDER: Dana Nuccitelli 
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https://skepticalscience.com/mitigation-cheaper-than-adaptation-intermediate.htm
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 : االقتصاد العربي –ثالثاً 

 القطاع الخاص اللبناني دخل مرحلة الخطر... التعثر والبطالة والفقر تلوح في األفق - 10

 ة... والمراوحة قاتلةاالقتصاد ضحية السياس

 13:48 2019نوفمبر  13األربعاء    jessytradmtv@ صحافية جيسي طراد  

 (صراف آلي بعد تعرضه لتخريب جزئي في وسط بيروت )أ. ب. 

هي الخالفات والمحاصصات السياسية في لبنان العصية حتى على شبح االنهيار. خالفات أنهكت 

سنة تقريباً من انتهاء الحرب األهلية،  30االقتصاد ومحاصصات أنتجت هدراً وفساداً. والحصيلة بعد 

مليار  87 ديون فاقت إجمالي الناتج المحلي بمرة ونصف فيما الخدمات األساسية في البلد مفقودة.

دوالر من الدين نصفها هدر تسببه مؤسسة كهرباء لبنان في ظل غياب التيار الكهربائي في لبنان، 

 وال طرقات وال خدمات اجتماعية ، وال بنى تحتية وال عيش كريم.

ثلث الشعب اللبناني فقير بنسبة مرشحة لالرتفاع بقوة خالل أشهر قليلة. القطاع الخاص كما 

عمودا االقتصاد اللبناني مهددان والسلطة غائبة وضائعة في حسابات الحصص  القطاع المصرفي،

والمكاسب. المس لبنان خط الخطر، فمسؤول األمم المتحدة صرح أن الوضع المالي واالقتصادي في 

 لبنان حرج، والحكومة ال يمكن أن تنتظر أكثر من ذلك.

 القطاع الخاص ضحية فقدان الثقة

األعمال في لبنان والعالم فؤاد زمكحل أن القطاع الخاص هو اليوم وأوضح رئيس تجمع رجال 

ضحية األزمة المالية والنقدية التي أتت أسرع مما توقعها. فشح الدوالر في األسواق كما توقف 

 التحويالت لشراء البضائع تهدد المؤسسات والشركات على أنواعها".

"فعندما تتبدد الثقة يصبح من الصعب ولعل المشكلة األكبر بحسب زمكحل هي فقدان الثقة، 

في المئة من استهالك السوق اللبنانية خارجي، ومع توقف التسهيالت والتحويالت تتوقف  80العمل. 

الحركة. وإلى مخاطر توقف التسهيالت المصرفية، يُضاف خطر توقف التسهيالت داخلياً 

ع تُسلَم ويُدفع ثمنها الحقاً تصل قيمتها الشركات، فالتسهيالت بين الشركات داخلياً، ونعني بضائ  بين

 مليارات دوالر ما يخنق السوق تماماً". 5إلى حدود 

ويتوقع زمكحل مع فقدان الثقة، فقدان نصف التحويالت الواردة إلى لبنان التي يقدرها بحدود 

الر. مليون دو 150مليار دوالر تُضاف إليها خسائر تعطل األعمال يومياً التي تبلغ قيمتها  3.5

ويكشف رئيس تجمع رجال األعمال في لبنان والعالم أن "الشركات بدأت بعصر نفقاتها وأول الغيث 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/7036
https://twitter.com/jessytradmtv
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صرف العمال. كما ستواجه الشركات في األسابيع القليلة المقبلة معضلة تسديد ديونها التجارية 

 المتوجبة للبنوك فيما أعمالها متوقفة كلياً".

والصغيرة، بخاصة ذات المديونية العالية، لتقفل أو  وتوقع زمكحل تعثر الشركات المتوسطة

 تستحوذ عليها الشركات األكبر التي تتمتع بالسيولة.

 شح السيولة أساس المشكلة

وصرح زمكحل لـ "اندبندنت عربية"، أن "المعاناة اليوم من قبل المؤسسات والشركات أو 

شرين األول( بدأ نزيف التحويالت إلى نوفمبر )ت 17األفراد هي في شح السيولة، فحتى قبل انتفاضة 

الخارج. فانعدام الثقة دفع المودعين نحو التوجه إلى إخراج أموالهم من لبنان، كما دفع اللبنانيين إلى 

 مليارات دوالر تقريباً من النقد وتخزينه في منازلهم". 3سحب أموال بلغت قيمتها 

مليارات دوالر "وإذا أضفنا  5العام بحدود وقّدر زمكحل قيمة الودائع التي خرجت من لبنان هذا 

في المئة من  15مليار دوالر أي ما نسبته  8.5إليها التحويالت الماضية يصبح المجموع حوالى 

الناتج المحلي بالعملة األجنبية". كما رّد أيضاً شح السيولة إلى األموال التي خرجت إلى سوريا 

 والسحب الممنهج الذي سبق األزمة.

 ولية لحل األزمةمساعدة د

ويرى رئيس تجمع رجال األعمال في لبنان والعالم أن "ال حل لألزمة في لبنان إال عبر ضّخ 

السيولة في األسواق. وفي هذا اإلطار، دعا حاكم مصرف لبنان رياض سالمة المصارف إلى رفع 

، رأسمالها لمواجهة تراجع التصنيف أوالً ولتعزيز سيولتها ثانياً. وإن كان هذا ا إلجراء غير كاف 

فمساعدة من قبل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي باتت حاجة ملحة حالياً". وكشف أن تجّمع 

رجال األعمال يسعى إلى تشكيل لجنة استراتيجية تضم إلى القطاع الخاص اللبناني، الجهات المانحة 

ونات لضخ السيولة في لبنان والدول الصديقة للبنان كما شركات تدقيق دولية، إلنشاء صندوق بمك

 ومراقبة أي عملية إلعادة هيكلة الديون التي أصبحت واقعاً ال يمكن تفاديه.

  التجار يدقون ناقوس الخطر باألرقام

وكشف عضو جمعية تجار بيروت باسم البواب لـ "اندبندنت عربية"، أن حجم األعمال تراجع 

في  80يين، أي قبل أكتوبر، ما يعني أن التجار فقدوا في المئة فقط مقارنةً مع الشهرين الماض 20إلى 

المئة من نشاطهم خالل أحداث االنتفاضة وتداعياتها، فمن إقفال الطرقات إلى أزمة الدوالر وانعدام 

األمن وتراجع الثقة والمخاوف القائمة من صورة قاتمة لالقتصاد، كلها عوامل دفعت باإلنفاق إلى 

 .التراجع إلى الحدود الدنيا
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ودفع تراجع لألعمال بالشركات إلى خفض نقفاتها أيضاً إلى الحدود القصوى، فعمدت أوالً إلى 

في المئة من اليد  20صرف بعض العمال. وكشف باسم البواب أن الشركات صرفت حتى اليوم 

 العاملة، وبدأت منذ شهر أكتوبر بدفع نصف راتب للموظفين غير المصروفين.

 أرقام البطالة مرعبة

كشف باسم البواب أنه إذا استمرت األزمة على ما هي عليه من دون أفق للحلول السياسية التي وي

ألف موظف من إجمالي مليون عامل في القطاع الخاص  400إلى  300تنقذ االقتصاد فإن 

 700في المئة. كما سيستمر  50سيصبحون عاطلين من العمل، ما يرفع نسب البطالة الى أكثر من 

تقاضي نصف راتب ما يدفع االقتصاد إلى االنكماش السريع والكبير. كما بيّن أن ألف موظف ب

االستيراد المتوقف تماماً ال يهدد فقط كيان الشركات وإنما أيضاً البضائع في السوق اللبنانية التي 

 ستبدأ بالنفاد بمهلة أقصاها نهاية العام الحالي.

رف ما يرفع مخاطر العمل المصرفي والقطاع، وستتخلف الشركات عن سداد فوائد ديونها للمصا

 وبحسب البواب فإن مشكلة ديون الشركات أكبر من مشكلة الرواتب.

وال يخفي عضو جمعية تجار بيروت أن إفقال المصارف يشكل أيضاً عقبةً كبيرة تهدد القطاع 

العتمادات التي الخاص، فالموردون الدوليون للشركات اللبنانية فقدوا الثقة بشركائهم بعد توقف ا

كانت ترعى العالقة بينهم، ما سيدفع بالشركات الدولية إلى وقف تسهيالتها للشركات اللبنانية التي 

 يوماً من شحن البضائع. 90أو حتى  60كانت تدفع بعد 

الحلقة التي قبضت على العامل كما رب العمل بدأت تضيق. وأمام غضب الشارع وافتراش 

لقطاع الخاص بمؤسساته إلى اإلضراب المفتوح بمهلة أقصاها نهاية هذا اآلالف الساحات، سينضم ا

 األسبوع، في حال لم تجد السلطة السياسية مخرجاً لألزمة المالية واالقتصادية المستفحلة.
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 ظروف اقتصادية ضاغطة بانتظار الحكومة التونسية الجديدة - 11

 المحروقات سيؤدي الى موجة احتجاجات توجه الدولة إلى رفع إضافي في أسعار

 14:11 2019أكتوبر  17الخميس   مراسل حمادي معمري  

 (طالب تونسيون ينتظرون الباص أمام جامعة المنار في العاصمة )رويترز 

يس سعيّد رسمياً برئاسة الجمهورية، إثر عدم تلقي تنتظر تونس اليوم الخميس تأكيد فوز ق

المحكمة الدستورية أي طعون في نتيجة الدور الثاني من االقتراع الرئاسي الذي جرى يوم اإلثنين 

 أكتوبر )تشرين األول( الحالي. 14

 وعلى خط مواز ، تنتظر الحكومة التونسية العتيدة التي لم تتشكل بعد ظروفاً عصيبة في الثالثية

األخيرة من عام صعب على كل األصعدة. ولم تظهر مالمح تلك الحكومة بعد وسط حديث عن 

مفاوضات بين حركة النهضة اإلسالمية وأحزاب قريبة من توجهاتها وأحزاب أخرى دعمت ترشيح 

 الرئيس المنتَخب.

نية الدولة في المقابل، قّدمت الحكومة المنتهية واليتها التي يرأسها يوسف الشاهد مشروَع ميزا

 أكتوبر )تشرين األول( الحالي. 15إلى البرلمان ضمن المهلة القانونية المحددة في 

وبانتظار تسلّم النواب الجدد مهماتهم التشريعية، ُشكلت لجنة مؤقتة للمالية للنظر في مشروع ميزانية 

 .2019ديسمبر )كانون األول(  10الدولة التي يجب المصادقة عليها قبل 

في المئة بينما  1،5لوضع االقتصادي في البالد بالّركود مع تسجيل نسبة نمو ال تتجاوز ويتّسم ا

 في المئة. 3،5نسبة نمو بـ  2019توقّعت الحكومة المنتهية واليتها عند وضع ميزانية عام 

 مشروع مشترك لإلنقاذ 

األمر الواقع،  ولتسليط الضوء على هذه المعضلة التي ستجد الحكومة الجديدة نفسها فيها بحكم

التقت "اندبندنت عربية" أستاذ االقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي الذي دعا رئيس 

الجمهورية المنتخب إلى العمل على جمع كل األحزاب والمنظمات الوطنية لصياغة مشروع مشترك 

 إلنقاذ البالد.

بلة، أشار الشكندالي إلى أن "ال وفي إجابته على سؤال يتعلق بالخيارات الممكنة للحكومة المق

خيار أمام الحكومة المقبلة إال تمرير قانون المالية بشكله الحالي حفاظاً على استمرارية الدولة، وكي 

يتضّمن جزءاً من  2020ال تتعطل دواليبها. ويجب إعداد قانون مالية تكميلي في مارس )آذار( 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/92576
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على الرسائل التي بعث بها الشعب التونسي في  السياسات التي ستعتمدها الحكومة الجديدة بناءً 

 االنتخابات التشريعية الماضية".

 فشل حكومة الشاهد

وأكد أستاذ االقتصاد في الجامعة التونسية أنه "من المفارقات أن كالً من قانون المالية وميزانية  

، تنتهي مدتها في تّمت صياغتهما وفق تعهدات واتفاقات مع صندوق النقد الدولي 2020الدولة لعام 

وبالتالي سيُعاد النظر حينها في السياسات االقتصادية التي ستُنتهَج  2020آخر شهر أبريل )نيسان( 

خالل السنوات المقبلة". وأضاف أنه "من المفارقات أيضاً، أنه تم تحقيق نسبة نمو ضعيفة رغم توفر 

الفالحي المميز والموسم السياحي كل الظروف المالئمة لتحقيق نسبة نمو أفضل على غرار الموسم 

الجيد، باإلضافة إلى عدم تلكؤ صندوق النقد الدولي في االلتزام بتعهداته واستقرار أسعار النفط في 

 دوالراً للبرميل". 60حدود الـ 

وحول الحلول الممكنة للخروج من هذا الوضع، رأى الشكندالي ضرورةً في أن تلتقي األحزاب  

لتحاور فيما بينها "من أجل صياغة برنامج على شكل مخطّط خماسي )لمدة والمنظمات الوطنية ل

خمس سنوات( يُحال إلى حوار وطني شامل يضّم المنظمات الوطنية والجهات االقتصادية، تُضبَط 

خالله أهداف سنوية على مستوى نسبة التضخم والبطالة. ويُعيّن المسؤولون والوزراء بعقود مرتبطة 

ي نهاية كل عام يُنظر في ما إذا حقق الوزير أو المسؤول األهداف المرسومة بتحقيق أهداف، وف

 خالل السنة األولى، فإذا نجح يواصل عمله في الوزارة وإذا فشل يُقال".

 الحكومة لم تحقق أي هدف

واعتبر الشكندالي أن "الحكومة المنتهية واليتها لم تحقق أي هدف من األهداف التي تعهّدت به  

 2020في المئة في عام  4،5وق النقد الدولي، ومنها أنها تعهّدت بتحقيق نسبة نمو بحدود أمام صند

في المئة بينما تبلغ  4في المئة، كما تعهّدت بخفض نسبة التضخم إلى  1،3إال أنها لم تحقّق سوى 

حكومة في المئة، ما أثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطن التونسي. كما تعهدت  7النسبة اآلن 

 في المئة". 15في المئة بينما تبلغ النسبة اآلن  12الشاهد أيضاً بخفض نسبة البطالة إلى 

 منتظرة احتجاجات اجتماعية 

وتوقع الشكندالي أن تتأجج االحتجاجات االجتماعية نظراً إلى توّجه الدولة إلى رفع إضافي في  

 أسعار المحروقات في ظل ارتفاع حجم الدعم في الميزانية.

مليار  16ألف مليار دينار تونسي )أي ما يعادل حوالي  45، 2020وتتضمن ميزانية عام 

 .2019في المئة على ميزانية عام  15دوالر( أي بزيادة قدرها 
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وتنبئ الميزانية الجديدة بارتفاع األعباء والنفقات العامة وكلفة األجور والدين الخارجي وخفض 

 عجز الميزانية.

ولون الحكومة المقبلة فإن الوضع االقتصادي واالجتماعي في تونس صعب، في ومهما سيكون شكل 

ظل غياب رؤية اقتصادية واضحة تشّخص واقع الحال وتبحث عن حلول عملية تبدأ من المدى 

القريب فالمتوسط فالبعيد خاضعة للقياس والتقييم والترميم، لذلك فإن دور رئيس الجمهورية محوري 

ل تسريع عملية تشكيل الحكومة وإرسال إشارات ايجابية إلى شركاء تونس في في هذا المجال من أج

 الخارج، كي يستعيد االقتصاد التونسي عافيته تدريجياً.

https://www.independentarabia.com/node/64526/%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%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-

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

%D8%B6%D8%A7%D8%BA%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9 
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وحماية االستثمارات بما يتوافق مع  تضمنت المساواة بين المستثمرين السعوديين واألجانب...

 القوانين المعمول بها

  riyad_alm3i@  السعودية والخليج مسؤول التحرير في رياض األلمعي 

 20 2019أكتوبر  7االثنين   

٪ على أساس سنوي عام 127شهدت السعودية نمواً في االستثمار األجنبي المباشر بنسبة 

 (.)أ.ف.ب  2018

ن شأنها دعم وتطوير بيئة استثمارية كشفت السعودية عن سبعة مبادئ لالستثمار، والتي م

"، وستسهم في تشجيع االستثمار المحلي واألجنبي 2030تنافسية في البالد، بما يتوافق مع "رؤية 

 وزيادة الناتج المحلي وتحقق التنوع االقتصادي المنشود.

ًء على وستعمل مبادئ االستثمار السبعة كمبادئ توجيهية ألنظمة االستثمار، وقد تم تطويرها بنا

وضمان  أفضل الممارسات العالمية، أبرزها ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين واألجانب،

https://www.independentarabia.com/node/64526/%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%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D8%BA%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/64526/%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%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D8%BA%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/64526/%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%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D8%BA%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/64526/%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%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D8%BA%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/64526/%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%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D8%BA%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/64526/%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%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D8%BA%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/64526/%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%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D8%BA%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/64526/%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%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D8%BA%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/61201
https://twitter.com/riyad_alm3i?lang=en
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تمكين استدامة   حماية االستثمارات بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في السعودية، باإلضافة إلى

 االستثمار والحفاظ على الشفافية عند معالجة شكاوى المستثمرين.

توفير الوصول إلى حوافز االستثمار على قدم المساواة وتنفيذ   السعودية على كما حرصت

معايير شفافة وغير تمييزية لألهلية، وتنفيذ المعايير االجتماعية والبيئية وضمان التزام المستثمرين 

ياض، بلوائح الصحة والسالمة والبيئة في السعودية واالتفاقيات البيئية الدولية التي وقعت عليها الر

ضمان نقل قوي للمعرفة  وكذلك تسهيل إجراءات الوصول للعمال األجانب وعائالتهم، إضافة إلى

 والتكنولوجيا وتعزيز رأس المال البشري المحلي.

٪ على 127وشهدت السعودية نمواً في االستثمار األجنبي المباشر بنسبة : نمو االستثمار األجنبي

 .2018أساس سنوي في عام 

االقتصادي وعضو جمعية االقتصاد السعودية، فهد الثنيان، إن هناك تقدما كبيرا  المحلل يقول

على مستوى تطوير أنظمة وتشريعات وإجراءات أداء األعمال والتنقل من وإلى وداخل السعودية 

عطفاً على سلسلة األنظمة التي تم تشريعها منذ العام الماضي كنظام اإلفالس ونظام 

ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وإطالق التأشيرات السياحية ما اإللكترونية   التجارة

 يعزز جاذبية بيئة األعمال سواء للمستثمر األجنبي أو المستثمر المحلي.

ويضيف الثنيان "تتميز السعودية بامتالك الثروات المعدنية التي تشجع المستثمرين في 

على القدوم للبالد، وقد يكون أحدها صناعة المركبات والتي ال الصناعات المعدنية التحويلية المتقدمة 

نغفل أيضاً أنها تتطلب تطوير صناعات مساندة أخرى كصناعات بقية أجزاء المركبات الداخلية 

 واإلطارات، وذلك لتعزيز الجدوى االقتصادية من استثمارات صناع المركبات في السعودية".

ة كما يدرك الجميع هي الصناعات القادرة على خلق الوظائف وتابع الثنيان "الصناعات التحويلي

والهوامش الربحية التي تنمي العائد االقتصادي على استخراج الثروات المعدنية من باطن األرض 

بدالً من بيعها كمواد خام بهوامش ربحية متدنية بعد تكبد تكاليف تشغيلية مرتبطة باإلنتاج مباشرة 

 في صورة أسعار وقود وطاقة مدعومة وكذلك تحمل أعباء المقابل المالي". وتكاليف تتكبدها الحكومة

وأشار إلى أن العنصر البشري السعودي كأحد عناصر اإلنتاج أثبت قدرته وكفاءته في 

الصناعات البتروكيماوية والصناعات المعدنية على مر السنوات، إذ يدخل سوق العمل كل عام أكثر 

مساهمين في تعزيز التطور واإلمكانات وتعزيز أثر القوى  وديألف من الشباب السع 400من 

الوطنية العاملة، وبالتالي فإن عدم توفر الموارد البشرية لم ولن يكون عائقاً أمام استقطاب رؤوس 

 األموال األجنبية؛ بل سيشكل حافزاً وعامل جذب مهم.
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ي عالمياً، يوضح عضو جمعية وعن تباطؤ النمو االقتصاد: االقتصاد العالمي يمر بمرحلة تباطؤ

االقتصاد السعودية "ال شك أن االقتصاد العالمي يمر بمرحلة تباطؤ في النمو، وهو أمر معتاد عطفاً 

على طبيعة دورات األعمال بين توسع وانكماش، وهو ما قد يشكل حالياً عامالً يسهم في تراجع ثقة 

اً، حيث تلجأ الشركات المصنعة للمركبات إلى المستثمرين عالمياً في استثمار المزيد والتوسع دولي

التشارك فيما بينها في مصاريف البحث والتطوير خالل مرحلة يصفها المحللون بأنها مرحلة للبقاء 

وليست مرحلة للنمو، بخاصة بعد أن خيّب النمو في الطلب على المركبات بنوعيها التقليدية 

 اضية".والكهربائية توقعات الخمس إلى عشر سنوات الم

، أن اقتصاد السعودية شهد 2019سبتمبر )أيلول(  30وكانت بيانات حكومية أظهرت، االثنين 

تراجعاً في الربع الثاني من العام الحالي، وسط خفض إنتاج أكبر بلد مصّدر للنفط في العالم، مما يثير 

 المخاوف من انكماش اقتصادي هذا العام.

 %.2.94الثاني، بينما نما القطاع غير النفطي % في الربع  3.02وتراجع قطاع النفط 

ويرى الثنيان أنها ظروف مؤقتة قائالً "علينا االستمرار فيما يمكن وصفه باالستراتيجية 

، أي المسار الجدي والذي يجب سلكه مهما كانت الظروف هو Dominant Strategyالمهيمنة

البشرية التي تعد من البنى التحتية غير  مواصلة تطوير األنظمة واإلجراءات واالستثمار في الموارد

 التقليدية والتي يحتاجها أي استثمار كحد أدنى من متطلبات النجاح واالستدامة".

https://www.independentarabia.com/node/62021/%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%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%

D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-

%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1 

 

 الثورة العراقية ومستجدات الطاقة - 13

 Posted on 10/12/2019  ضيوف الموقع وليد خدوري  

تعتبر الثورة العراقية بداية لتغيير ميزان القوى العراقي واالقليمي. فقد بادر جيل من العراقيين 

الشباب والشابات الى فضح واستنكار هيمنة النفوذ االجنبي في العراق وسياسات الفساد والفشل 

 .2003الحزاب الدينية واالثنية التي حكمت العراق منذ احتالل عام االقتصادي وتهريب االموال ل

https://www.independentarabia.com/node/62021/%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%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/62021/%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%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/62021/%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%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/62021/%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%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/62021/%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%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/62021/%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%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://talalsalman.com/author/walidkhdoury/
http://talalsalman.com/category/%d8%b6%d9%8a%d9%88%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9/
http://talalsalman.com/category/%d8%b6%d9%8a%d9%88%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9/
http://talalsalman.com/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9/


  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 

43 

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

طبعا، لم ينته الصراع بعد. فستواجه الثورة صراعات مستقبلية مع االحزاب الحاكمة 

وميليشياتها. اذ ان االحزاب هذه ال تزال مسيطرة على مراكز قوة، بالذات الحشد الشعبي، مما يعني 

عد أكبر مجزرة في تاريخ العراق الحديث. فال يبدو ان إيران ستغير من توقع المزيد من سفك الدماء ب

سياسة التدخل في شؤون الدول العربية، وفي مقدمتها العراق. وال يبدو في ضوء ذلك استعداد 

الجالسين على كراسي الحكم في بغداد التخلي عن السلطة ومواردها الملياردرية التي استأثروا بها 

 .ن مراقبة او مقاضاةافرادا واحزابا دو

ستواجه السياسات النفطية للعهد الجديد، في حال قلب النظام الحالي، تحديات عدة، ليس فقط لما 

للنفط من أهمية استراتيجية، بل لمحاولة استفادة البالد القصوى من النفط اقتصاديا. اما إذا استطاع 

اد ومعظم محافظات الجنوب، فهذا العهد الحالي التمسك بالحكم، رغم المظاهرات التي عمت بغد

سيعني استمرار االحزاب في نهب وهدر مليارات الدوالرات سنويا. مما يعني انه يجب توقع 

في المئة من السكان االن  11استمرار دمار العراق وافقار شعبه ثقافة وعلما واقتصادا. اذ ان نحو 

ظاهرون: لماذا هناك ارصفة بحرية في المئة تحت خط الفقر. يتساءل المت 25عاطلين عن العمل و

على سواحل البصرة مخصصة لتهريب النفط لصالح الميليشيات؟ ولماذا مسموح لرئيس وزراء 

مليار  10سابق نهب اموال النفط الواردة من الخارج، او ان يقترض نفس رئيس الوزراء نفسه 

االموال للخزينة حتى االن؟ اين دوالر من وزارة المالية خالفا للقوانين المرعية ودون ان يعيد هذه 

الرقابة والقوانين والمحاكم؟ واين تصرف هذه االموال؟ هل يتم تبييضها؟ لماذا يشرب أهل البصرة 

مليار دوالر التي خصصت في  26ماء ملوثا؟ ولماذا تنقطع الكهرباء عدة ساعات يوميا؟ أين الـ 

كهرباء؟ أين صرفت مئات الماليين من لتطوير ودعم وزارة ال 2004الموازنات السنوية منذ عام 

الدوالرات من المساعدات المخصصة لنحو ثالثة ماليين نازح داخل العراق؟ وأين محاكمات االالف 

 من المسؤولين المتهمين بالفساد الذين تتواجد ملفاتهم في ادراج المحاكم؟

 ..النفط

 م؟ما هي المستجدات النفطية في حال استالم عهد جديد مقاليد الحك

 4.30مليون برميل يوميا، بينما يبلغ االنتاج نحو  5تبلغ طاقة االنتاج النفطية العراقية حاليا نحو 

 2019مليون برميل يوميا. وتوقعت السلطات في موازنة  3مليون برميل يوميا، والصادرات حوالي 

 .مليار دوالر 79أن تبلغ قيمة الصادرات النفطية في موازنة هذا العام نحو 

ن االولوية عند تغيير النظام في اعادة النظر في السياسات النفطية، مراجعة القوانين تكم

واالنظمة للقطاع البترولي في الدستور الحالي. وهذا يعني بدوره مراجعة الدستور الذي تم رسمه في 
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دم عهد الحاكم االمريكي بول يريمر والذي كرس فيه تفتيت العراق الى ما وصل اليه اليوم. وقد ق

الخبير النفطي العراقي أحمد جياد دراسة وافية تشمل التحليل والتقييم للمواد الدستورية المتعلقة 

 .بالقطاع النفطي التي يقترح استعمالها عندما تسنح الفرصة لتغيير الدستور من قبل جهات مختصة

لوطنية وفي هذا المجال، نود التأكيد على ضرورة اعادة اعطاء المسؤولية لشركة النفط ا

العراقية. وهذا يتطلب إعادة العمل الكادر المتقدم الذي صرفت الدولة على ابتعاثه لخيرة الجامعات 

في العالم للتخصص في مجاالت النفط العلمية وقد يحصل هذا الكادر على خبرة طويلة في ادارة 

في قطاع النفط االن او  القطاع النفطي في الماضي. وينضم هذا الكادر المتقدم مع الكوادر الشابة التي

التي ستتأهل مستقبال بعد التخرج للعمل في الصناعة النفطية، لكي يشكال تكامال في صناعة النفط 

 .العراقية من جيلين مختلفين

كما يقترح، في ضوء الدمار الذي لحق بالصناعة النفطية العراقية خالل العقود االربعة الماضية 

اقيين، االستمرار في التعاون مع شركات النفط العالمية لالستفادة والهجرة الجماعية للخبراء العر

القصوى من امكاناتها المالية وقدراتها الفنية والتقنية وتدريبها للكادر العراقي النفطي الفتي. وهذا 

 .يترتب بدوره دراسة العقود الحالية مع الشركات التي واكبها الكثير من اللغط

مكن العمل بها ضمن واردات العراق السنوية الضخمة، في حال هناك امكانات وبدائل عدة م

االعتماد على الحوكمة والشفافية في الحكم. وبالنسبة للقطاع النفطي، هناك ضرورة ملحة لتشييد 

ألف برميل يوميا. وقد طرحت وزارة  100مصافي تكرير جديدة، اذ ان العراق يستورد حاليا نحو 

عة مصافي جديدة. اال ان المفاوضات مع الشركات الدولية التي قدمت تشييد ارب 2003النفط منذ عام 

عطاءاتها ال تزال متعثرة. والسبب المعلن هو الخالف حول االسعار العالية للعروض. ونستطيع ان 

نتصور لماذا هذه االسعار العالية من قبل الشركات. فهي اما للمخاطرة االمنية للعمل في العراق 

ة، او ان عموالت وحصص المتنفذين السياسيين عالية جدا. والشركات تتحمل ضمن الظروف الراهن

 .اسميا كلفة هذه العموالت لكن فعليا تضيفها الى نفقاتها وتحمل الدولة كلفتها

ومن الضرورة اعطاء االولوية لتطوير صناعة الغاز. فالعراق، من أكثر الدول في العالم ال يزال 

لذي جعل العراق من الدول الرئيسة المسؤولة عن التلوث عالميا. يحرق الغاز المصاحب. االمر ا

والغاز هو الوقود المفضل في عبور الجسر ما بين حقبتي الهيدروكربون والطاقات البديلة، لكمية 

ثاني اوكسيد الكربون الضئيلة فيه نسبيا. كما ان العراق بحاجة ماسة لتغذية محطات الكهرباء بوقود 

 .اعات الكهرباء للمواطنينالغاز اليقاف انقط
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ميغوات في شهر ايار  750وبالنسبة للطاقات المستدامة، تم تدشين محطة طاقة شمسية بطاقة 

ميغاوات ويتوجب  750)مايو( الماضي. وهناك خطط لتشييد محطة شمسية اخرى ايضا بقدرة 

ر العراق كثيرا في هذا اعطاء اهمية أكثر لتشييد محطات بدائل الطاقة )الشمسية او الرياح(. وقد تأخ

المجال الطاقوي الحديث. ويقترح دراسة امكانية اعطاء القطاع الخاص او القطاع المشترك تشييد 

هذه المنشات الحديثة. كما نقترح ان تشمل صالحيات وزارة النفط شؤون الطاقة البديلة )وزارة النفط 

 .القريب الى ما هو ابعد من النفط والغاز والطاقات البديلة( نظرا الى توسع افاق الطاقة في المستقبل

شكلت الخالفات النفطية ما بين الحكومة الفدرالية )بغداد( وحكومة اقليم كردستان )اربيل( واحدا 

. ومن أهمها حصة 2003من أهم أسباب النزاعات بين الطرفين. وقد تراكمت هذه الخالفات منذ عام 

بالمئة من قيمة الصادرات النفطية(. والخالف  17سنوي )االقليم من مجمل الريع النفطي العراقي ال

الثاني هو كيفية صرف االقليم لهذه المبالغ. فتشير معلومات اللجنة المالية للبرلمان العراقي عن 

رفض االقليم السماح لهم بالزيارة لكي يدققوا في دفاتر حسابات االقليم الرسمية. كما ينص دستور 

نفط االقليم الصالحية للتفاوض والتعاقد مع شركات نفطية دولية دون ابالغ اقليم كردستان ان لوزارة 

برلمان اقليم كردستان او البرلمان العراقي بفحوى هذه المفاوضات ونص عقود االتفاق مع الشركات 

الدولية. وهناك مشكلة ابالغ وزارة نفط االقليم الوزارة االتحادية بحجم انتاجها وصادراتها. وتتبع 

ألف برميل يوميا  250االقليم سياسات نفطية تناقض سياسات العراق. مثال، يتم تصدير نحو  حكومة

من النفط الخام عبر تركيا الى ميناء جيهان ومن ثم تشحن شركات تسويق نفطية االمدادات الى ميناء 

 .عسقالن )اشدود( االسرائيلي

االخير الذي تم الكشف عنه في بغداد  تتعدد أمثلة الفساد في العراق وفي اقليم كردستان. فالمثال

وأعلنه وزير الصحة السابق الدكتور عبد الصاحب علوان مباشرة في مقابلة على التلفزيون يتعلق 

بمحاولة وزارة الصحة استيراد لقاح ضد شلل االطفال. ذكر الدكتور علوان على التلفزيون العراقي 

اره في مكتبه وطلب منه استيراد اللقاح من دولة ان نائب رئيس كتلة برلمانية ضخمة في البرلمان ز

مليون دوالر التي اتفقت فيها الوزارة مع منظمة  15مليون دوالر، بدال من  85معينة بقيمة 

متخصصة تابعة لألمم المتحدة. رفض الوزير طلب النائب وطلب منه مغادرة مكتبه كما قدم استقالته 

 .لرئيس الوزراء وغادر البالد الى الخارج

اما المثال الثاني، فهو بخصوص خبر نشرته وكالة رويترز لألنباء عن وديعة بقيمة مليار دوالر 

تملكها عائلة كردية سياسية. تم ايداع هذه الوديعة في احدى المصارف اللبنانية وهناك دعاوي 

 .مرفوعة حولها حاليا في محاكم نيويورك



  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 

46 

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

 كاتب عراقي متخصص في شؤون الطاقة

http://talalsalman.com/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-

%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-

%d9%88%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%a7%d8%aa-

%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D

9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82&utm_campaign=da36fb53f1-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d8b58ef19e-da36fb53f1-274251417 

 

 مليار دوالر... صادرات مصر بين آمال عريضة وفرص معطلة 30مع مالمسة الـ - 14

%... وتركيا ثانياً بنحو ملياري دوالر... ودولة عربية 6.5إيطاليا تتصدر رغم التراجع بنسبة 

 ثالثا

 23:41 2019ديسمبر  2االثنين     صحافي دهمحمود عب 

مليون دوالر مرشح للزيادة  600أعلنت مصر أخيرا تأسيس شركة لدعم المصدرين برأس مال 

 ()رويترز

مليارات دوالر  3نحو  2018بلغ حجم الزيادة في الصادرات المصرية إلى الخارج خالل عام 

زيادة حصيلتها من العمالت األجنبية للحفاظ على أميركي، في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى 

رصيد االحتياطي. خبراء يرون أنها تسير في الطريق الصحيح، وآخرون يؤكدون أنها ال يزال 

 أمامها فرص لزيادة الصادرات في حال توفيق األوضاع االقتصادية والصناعية محليا وخارجيا.

إلحصاء، أول من أمس السبت، النشرة وأصدر الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة وا

، والتي أبرزت عددا من المؤشرات، في مقدمها إجمالي قيمة 2018السنوية للتجارة الخارجية لعام 

، بارتفاع 2017مليار دوالر عام  26.3مليار دوالر، مقابل  29.3صادرات مصر، والذي بلغ 

11.5.% 

مليار دوالر  22.5، مقابل 2018الر عام مليار دو 24.6وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية 

 4.7%. في حين بلغت قيمة الصادرات البترولية والكهرباء 9.3، بارتفاع بلغت نسبته 2017عام 

 %.23.7، بارتفاع 2017مليار دوالر عام  3.8، مقابل 2018مليار دوالر عام 

التصنيع خالل عام  نشرة "التعبئة واإلحصاء" السنوية صنّفت الصادرات المصرية طبقا لدرجة

 % من جملة الصادرات المصرية.45.2في السلع تامة الصنع، حيث بلغت نسبتها  2018

http://talalsalman.com/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82&utm_campaign=da36fb53f1-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d8b58ef19e-da36fb53f1-274251417
http://talalsalman.com/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82&utm_campaign=da36fb53f1-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d8b58ef19e-da36fb53f1-274251417
http://talalsalman.com/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82&utm_campaign=da36fb53f1-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d8b58ef19e-da36fb53f1-274251417
http://talalsalman.com/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82&utm_campaign=da36fb53f1-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d8b58ef19e-da36fb53f1-274251417
http://talalsalman.com/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82&utm_campaign=da36fb53f1-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d8b58ef19e-da36fb53f1-274251417
http://talalsalman.com/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82&utm_campaign=da36fb53f1-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d8b58ef19e-da36fb53f1-274251417
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/19051
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مقابل  2018مليار دوالر خالل عام  13.2بينما سجلت قيمة الصادرات من السلع تامة الصنع 

%. في حين سجلت قيمة الصادرات من 9.2، بارتفاع بلغت نسبته 2017مليار دوالر في  12.1

، بارتفاع بلغت نسبته 2017مليار دوالر عام  4.8، مقابل 2018مليار دوالر خالل  6.7وقود ال

40.3.% 

مليار  2.09، مقابل 2018مليار دوالر عام  2.13وطبقا للنشرة، سّجلت صادرات البترول الخام 

 1.6 %. في حين بلغت قيمة المالبس الجاهزة وتوابعها2.0، بنسبة ارتفاع قدرها 2017دوالر في 

 %.8.2، بنسبة ارتفاع قدرها 2017مليار دوالر في  1.5، مقابل 2018مليار دوالر عام 

 ِوجهات الصادرات المصرية

وحّدد الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء التوزيع النسبي ألهم الدول المصدر إليها، حيث جاءت 

%، لتصل إلى 6.5فضت بنسبة % من جملة الصادرات، وقد انخ7.0في المرتبة األولى إيطاليا بنسبة 

 .2017مليار دوالر لعام  2.2، مقابل 2018مليار دوالر خالل  2.1

% من جملة الصادرات، حيث ارتفعت بنسبة 6.9كما جاءت في المرتبة الثانية تركيا بنسبة 

 .2017مليار دوالر لعام  1.9، مقابل 2018مليار دوالر خالل  2.0% لتصل إلى 4.3

% من جملة الصادرات، حيث انخفضت 6.8مرتبة الثالثة اإلمارات بنسبة في حين جاءت في ال

 .2017مليار دوالر لعام  2.7، مقابل 2018مليار دوالر خالل  2.0%، لتصل إلى 26.8بنسبة 

% من جملة الصادرات، حيث 5.9وحلّت الواليات المتحدة األميركية في المرتبة الرابعة بنسبة 

مليار دوالر لعام  1.4، مقابل 2018مليار دوالر خالل  1.7ى % لتصل إل26.1ارتفعت بنسبة 

% من جملة 32.5وطبقا للتكتالت االقتصادية، جاءت الدول العربية في المرتبة األولى بنسبة  .2017

 %.13.2%، ثم دول شرق أوروبا بنسبة 27.4الصادرات، تليها دول غرب أوروبا بنسبة 

مليار  81.9اآلخر، بلغ إجمالي قيمة واردات مصر على الجانب  :ارتفاع الواردات المصرية

%. وارتفعت 23.1، بنسبة ارتفاع قدرها 2017مليار دوالر عام  66.6، مقابل 2018دوالر عام 

مليار دوالر للعام السابق،  56.6، مقابل 2018مليار دوالر عام  69.6الواردات غير البترولية إلى 

مليار دوالر  12.3ت الواردات البترولية والكهرباء لتصل بينما ارتفع %.23.0بنسبة ارتفاع قدرها 

 %.23.0، بنسبة ارتفاع قدرها 2017مليارات دوالر لعام  10.0، مقابل 2018عام 

 توزيع الواردات

في السلع الوسيطة، حيث  2018الواردات المصرية تركزت طبقا لدرجة االستخدام خالل عام 

المصرية. وسجلت الواردات من السلع الوسيطة ارتفاعا %، من جملة الواردات 37.5بلغت نسبتها 
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، كما 2017مليار دوالر لعام  24.6، مقابل 2018مليار دوالر خالل  30.7٪ لتصل إلى 24.8بنسبة 

 14.0٪ لتصل قيمتها إلى 14.6سّجلت الواردات من السلع االستهالكية غير المعمرة ارتفاعا بنسبة 

 .2017في   مليار دوالر 12.2، مقابل 2018مليار دوالر خالل 

مليار دوالر  5.6، مقابل 2018مليار دوالر عام  7.2وارتفعت قيمة واردات الحديد ومنتجاته 

مليار دوالر  4.3%. وبلغت قيمة واردات غاز أويل سوالر 28.4بنسبة ارتفاع قدرها  2017لعام 

 %.1.6، بنسبة ارتفاع قدرها 2017مليار دوالر لعام  4.2، مقابل 2018عام 

%، والتي ارتفعت 14.1الصين جاءت في المرتبة األولى من حيث الواردات المصرية بنسبة 

 .2017مليار دوالر لـ 8.1، مقابل 2018مليار دوالر عام  11.6% لتصل إلى 43.6بنسبة 

% من جملة الواردات، حيث ارتفعت بنسبة 6.9وحلّت السعودية في المرتبة الثانية بنسبة 

 .2017مليار دوالر لعام  4.2، مقابل 2018مليار دوالر خالل  5.7ى % لتصل إل37.5

%، حيث ارتفعت بنسبة 6.7بنسبة   كما جاءت في المرتبة الثالثة الواليات المتحدة األميركية

 .2017مليار دوالر لعام  3.9، مقابل 2018مليار دوالر خالل  5.5% لتصل إلى 41.1

% من جملة الواردات، حيث ارتفعت 6.1تحادية بنسبة وجاءت في المرتبة الرابعة روسيا اال

 .2017مليار دوالر لعام  3.6، مقابل 2018مليارات دوالر خالل  5.0% لتصل إلى 38.5بنسبة 

 آمال عريضة وفرص معطلة

سهل الدمراوي، عضو جمعية رجال األعمال المصريين، قال لـ"اندبندنت عربية" إن "الحكومة 

لفرص األفريقية كما يجب"، مؤكدا أن "القارة السمراء كنز عظيم لم يستغل المصرية لم تستغل بعد ا

على الوجه الذي يستحقه، وسوق جاذبة ومرحب فيها بالصادرات المصرية في جميع القطاعات، 

 ومنها األدوية واإلنشاءات والسياحة العالجية والحاصالت الزراعية والطاقة".

لمصري بإنشاء شركة لدعم الصادرات والمقاوالت في ورحب الدمراوي بقرار البنك المركزي ا

أفريقيا، مؤكدا أن "القرار سيسهم في فتح أسواق جديدة في العديد من الدول األفريقية، ومنها السودان 

شماال وجنوبا، وجيبوتي والصومال وإثيوبيا وأوغندا، بخاصة في مجال األدوية البشرية والبيطرية 

المصري كان قد أعلن أخيرا عن تأسيس شركة لدعم المصدرين،  البنك المركزي والمقاوالت".

 مليون دوالر، مرشح للزيادة خالل السنوات المقبلة. 600برأس مال 

وأوضح الدمراوي أن الحكومة المصرية أمامها فرص تصديرية عظيمة لرفع رصيدها، الذي لم 

 قط.سنوات ف 5مليار دوالر، ومضاعفة هذا الرقم في غضون  30يتخطَ الـ
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خالد الميقاتي، رئيس جمعية المصدرين المصريين، كشف عن دراسة إلقامة منفذ لبيع المنتجات  

المصرية في الكونغو الديمقراطية بجانب افتتاح فرع ألحد البنوك المصرية من خالل االستفادة من 

ت المصرية في مبنى تابع لوزارة الخارجية، مضيفا أن جمعيته تولي اهتماما كبيرا بالترويج للصادرا

 أفريقيا، بخاصة كينيا باعتبارها مدخل الصادرات المصرية لدول شرق أفريقيا.

بالترويج للمنتجات الوطنية في دول شرق وغرب أفريقيا،   وطالب الميقاتي الحكومة باالهتمام

والتي يوجد بها فرص نمو للصادرات المصرية، وذلك من خالل إقامة منافذ ومراكز لوجيستية 

ن، بجانب تنظيم العديد من البعثات التجارية ودعوة المشترين الدوليين بها في كافة المعارض ومخاز

وكشف الميقاتي عن أبرز التحديات التي تواجه المصدرين، قائال "أغلب التحديات  التي يتم تنظيمها.

يات في دول شرق تم التغلب عليها بشكل كبير، إال أن مشكلة النقل والتحويالت البنكية تعد أبرز التحد

 أفريقيا، وفي طريقها إلى الحل مع إطالق مشروع )جسور( التابع لوزارة قطاع األعمال العام".

وطالب رئيس جمعية المصدرين المصريين بتحرك القطاع المصرفي لفتح فروع لبنوك وطنية 

ألفريقي، مثل في أسواق أفريقيا للتغلب على مشكلة االعتمادات البنكية التي ال يفضلها المشتري ا

 دولة في غرب أفريقيا. 12المغرب والتي استطاعت تحقيق طفرة كبيرة في الوصول إلى 

علي عيسي، رئيس جمعية رجال األعمال المصريين، قال إن االتفاقيات الخارجية لمصر مع 

درات الدول األفريقية لم تستغل بعد، مؤكدا أن هذه االتفاقيات من شأنها لعب دور كبير في نفاذ الصا

المصرية إلى مختلف األسواق، بخاصة مع تطبيق االتفاقية القارية األفريقية بجانب اتفاقيات 

 سوقا أفريقية. 45)الكوميسا( و)السادك(، بما يمكننا من الوصول إلى أكثر من 

وأضاف أن مستقبل الصادرات المصرية في دول أفريقيا واعد، بخاصة في ظل ما تحققه تلك 

% سنويا، الفتا "نأمل أن تحقق الصادرات المصرية نموا يتراوح ما 11زايد يبلغ الدول من نمو مت

% العام المقبل، بخاصة مع نمو القطاع السياحي في مصر وأفريقيا ودول الخليج 15إلى  10بين 

 العربي".

https://www.independentarabia.com/node/75901/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%

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

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

%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8030-

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

%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-

%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B5-

%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A9 

 

https://www.independentarabia.com/node/75901/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8030-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/75901/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8030-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/75901/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8030-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A9
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 مخاوف من الغرق والعطش... حملة شعبية سودانية ضد سد النهضة اإلثيوبي - 15

... و"بني شنقول": ُشيّد على عضو مستقيل من وفد التفاوض السوداني: ملء السد إعالن حرب

 "أراضينا "المحتلة

 17:57 2019نوفمبر  26الثالثاء    بهاء األمين

 (سد النهضة اإلثيوبي المقام بالقرب من الحدود مع السودان )رويترز 

يات مماثلة على كل من مصر والسودان على اعتبار أنهما على الرغم من أن لسد النهضة تداع

"دولتا مصب" في حوض نهر النيل، فإن الخرطوم كان لها دائما موقف مؤيد للمشروع اإلثيوبي 

الضخم، الذي ال يبتعد سوى عدة كيلومترات عن حدودها، فقد جادل مسؤولون سودانيون بأن السد 

مرة، بل وسيوفر الكهرباء للبلد الذي عاني خالل الصيف سيمنع عن السودان أخطار الفيضانات المد

ساعة يوميا في بعض المناطق، وال سيما في ظل اتفاقيات  12الماضي من انقطاعات دامت لنحو 

التبادل والربط الكهربائي بين البلدين، حيث أعلنت الحكومة السودانية، في أكتوبر )تشرين األول( 

ميغاواط من الكهرباء يوميا، بعد تفعيل اتفاقية التبادل  300ويدها بـالماضي، أن إثيوبيا وافقت على تز

الكهربائي بين البلدين، ومن المتوقع زيادة التبادل الكهربائي مع تشغيل السد المخصص لتوليد 

 الكهرباء وتصديرها.

 لقد ساد الموقف السوداني المؤيد للسد خالل فترة حكم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير،

لكن اآلراء المعارضة التي ظلت خافتة لسنوات، عادت إلى الواجهة اليوم لتطالب الحكم االنتقالي في 

السودان بتغيير موقفه من األزمة نظرا لسوء إدارة الملف خالل حكم "البشير" وتعامله مع القضية 

اساتها على بـ"طريقة كيدية"، كورقة ضغط على مصر وإثيوبيا على حد سواء، بغض النظر عن انعك

 أمن السودان المائي ومصالحه االستراتيجية، بحسب مراقبين.

وترى األصوات السودانية المعارضة للمشروع اإلثيوبي أن تداعيات السد ستكون "ُمدمرة" على 

السودان، بدرجة تتجاوز تأثيراته المحتملة على مصر، مما يُحتّم على الخرطوم أن تتخذ موقفا أكثر 

ضات الحالية بمشاركة الواليات المتحدة والبنك الدولي للوصول إلى حل قبل انتهاء تشددا في المفاو

 .2020المهلة التي حددها "اجتماع واشنطن" في منتصف يناير )كانون الثاني( 

 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/15526
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 أصوات سودانية معارضة ترى ضرورة مراجعة االتفاق المبدئي حول سد النهضة )رويترز(

 لسدحملة سودانية للتوعية بمخاطر ا

تتصاعد حاليا فعاليات حملة شعبية في السودان للتحذير من مخاطر سد النهضة اإلثيوبي على 

دولتي المّصب، مصر والسودان، وذلك من خالل سلسلة ندوات يحاضر فيها خبراء ومسؤولون 

سابقون في ملف المياه بالسودان، من أعضاء مجموعة "مخاطر السد اإلثيوبي"، التي حذرت من 

 سودان" إذا لم تُراجع اتفاقيات سد النهضة."غرق ال

ومن جانبه، قال محمد عثمان، مؤسس "مجموعة مخاطر السد اإلثيوبي"، لـ"اندبندنت عربية"، 

إن المجموعة تضم عددا كبيرا من خبراء الري والقانون الدولي والحقوقيين واإلعالميين للتوعية 

على هذه التسمية، مضيفا "نعتبره سد الدمار،  بمخاطر "سد النهضة"، رغم تحفظ المجموعة المستمر

ومنذ سنوات نشطنا في هذا المجال، ولم يكن أحد يستمع إلينا في الحكومة السابقة، واليوم نجحنا في 

إيصال صوتنا، وبخاصة أننا نتحدث للرأي العام والمسؤولين في السودان من منظور علمي، وفقا 

 الدولي". لتقديرات خبراء المياه والري والقانون

وتابع "كنا نتوقع أن يصل السياسيون في البلدان الثالثة إلى اتفاق يجنّب السودان، وبخاصة شعب 

بني شنقول )إقليم حدودي بين البلدين حيث يقام السد، تحتل إثيوبيا جزءا منه( مخاطر السد، لكن حتى 

ل مع تداعياته، في الوقت الذي اآلن ال توجد دراسة واحدة لتحديد المخاطر وإمكانيات السودان للتعام

حاول فيه المكتب االستشاري الفرنسي تحديد ذلك على دولتي المصب، ولكن إثيوبيا رفضت التقرير 

 االستهاللي ووصلت المفاوضات إلى طريق مسدود كما تابعنا".

 محمد عثمان مؤسس "مجموعة مخاطر السد اإلثيوبي" )اندبندنت عربية( 

النهضة اإلثيوبي على السودان يتجاوز بدرجة عالية أضرار السد  وأوضح عثمان أن خطر سد

العالي وقت إنشائه، حيث يتركز خطر السد اإلثيوبي على السودان تحديدا، "ألنه يقام في منطقة 

حدودية بما ال يدع للسودان فترة زمنية كافية الستقبال المياه في حالة المخاطر، وبخاصة أن السودان 

لتصريف المياه الزائدة إذا تعرض السد لمخاطر، وقانونيا ليس من حق إثيوبيا ليس لديه بحيرات 

بناءه في إقليم بني شنقول السوداني المحتل وعلى النيل األزرق دون موافقة، فاالتفاقية الموقعة عام 

 تحظر على إثيوبيا بناء أي إنشاءات على السد مقابل السماح لها بإدارة إقليم بني شنقول الذي 1902
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تمتد حدوده إلى بحيرة تانا، وعليه فإن جزءا كبيرا من مياه النيل األزرق التي تصل مصر والسودان 

 باألساس تنبع من اإلقليم السوداني الُمحتل".

وأوضح عثمان أن الحملة تواصل نشاطها من خالل عدد من المؤتمرات والفعاليات الجماهيرية 

اء والباحثين المتخصصين، فضال عن تشكيل عدة لجان وورش العمل التي سيشارك بها عدد من العلم

 إعالمية وسياسية وعلمية وقانونية ضمن الحملة للضغط باتجاه الحفاظ على المصالح السودانية.

وقال الدكتور أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الرسمية : مخاوف من غرق البالد

دون موافقة دولتي المصب )مصر والسودان(،  السودانية حول سد النهضة، إن بدء ملء السد، من

يمثل "عمال من أعمال الحرب"، ألنه يهدد وجود الدولتين، مطالبا حكومة الخرطوم االنتقالية بسحب 

، وطلب إعادة التفاوض، مع االعتراف بحق إثيوبيا في 2015التوقيع على إعالن المبادئ الموقع عام 

بشروط جديدة، تكفل لدولتي المصب األمن المائي وأمان السد،  تشييد السد وتوليد الكهرباء منه، ولكن

والمطالبة بإعادة التفاوض على أساس االلتزامات القانونية الدولية واإلقليمية والثنائية لألطراف، على 

أن تتم عملية إعادة التفاوض خالل فترة ال تتجاوز الشهرين، مع إيقاف التشييد وكل األعمال التي 

 بخاصة الملء، إلى حين الوصول إلى اتفاق يرضي جميع األطراف. تتعلق بالسد،

ودعا المفتي، في قائمة مطالب أرسلها إلى الحكومة السودانية، إلى أن تشرف على إعادة 

، 2012-1995، التي كانت ترعى وتمّول مفاوضات اتفاقية عنتيبي 13التفاوض الجهات الدولية الـ

كية والبنك الدولي، ألن لها خبرة كافية في المفاوضات بين دول بما فيها الواليات المتحدة األمير

 حوض النيل، وألن األمر يتعلق بالسلم واألمن الدولي.

وتابع المفتي "نتمني أن تتخذ الحكومة السودانية فورا هذه الخطوات، ألننا نعتقد أن الموضوع 

رسخ ويقنن الوضع الحالي، الذي بالنسبة إلى السودان مسألة حياة أو موت، ألن كل اجتماع مقبل سي

يسلب السودان أمنه المائي، ويعرضه للغرق. ونهيب بجماهير الشعب السوداني دعم مطالبنا، لحمل 

الحكومة على وضعها موضع التنفيذ، قبل فوات األوان، ألن بدء ملء السد عمل من أعمال الحرب، 

يث إنه يعّرض كل السودان للهالك كما أشرنا، ألنه أكثر ضراوة من العمل العسكري المباشر، ح

واعتبر الخبير السوداني أنه "إذا فشلت وساطة الجهات الدولية المشاركة  الشامل غرقا أو عطشا".

حاليا، وأيضا التي شاركت في اتفاقية عنتيبي، في هذه الحالة يمكن رفع األمر إلى مجلس األمن"، 

 لعبثية" التي دخلها النظام السابق.مشددا على أنه ال يمكن االستمرار في "المفاوضات ا

ويطالب سودانيون بمعارضة مشروع السد اإلثيوبي لتأثيره على : مقاومة "احتالل بني شنقول"

"شعب بني شنقول"، وهم جماعة عرقية تعيش على الحدود اإلثيوبية السودانية، وهو أحد األقاليم 
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بعد تصويت غالبية أفراد قومية "سيداما"  المكونة للفيدرالية اإلثيوبية، والتي أصبحت عشرة أقاليم

اإلثيوبية لصالح استحداث إقليم جديد يتمتع بالحكم الذاتي، حسبما أعلن المجلس االنتخابي الوطني يوم 

السبت. ويقع السد اإلثيوبي في إقليم بني شنقول، الذي يعتبره السودانيون إقليما خاضعا لـ"االحتالل 

 ماليين نسمة، معظمهم من أصول سودانية. 4نحو اإلثيوبي"، ويعيش في اإلقليم 

أعلنت الحكومة اإلثيوبية أن "أجهزتها األمنية تصدت لهجوم مجموعة مسلحة  2017وفي عام 

فردا،  20تتبع لحركة تحرير بني شنقول اإلثيوبية المعارضة، وكانت المجموعة المهاجمة تتكون من 

 13سد النهضة، لكن القوات األمنية تصدت لهم وقتلت انطلقوا من إريتريا، كان هدفهم االعتداء على 

من المهاجمين إلى داخل األراضي السودانية، ولكن الحكومة السودانية سلّمت  7مهاجما وهرب 

 المهاجمين فوراً إلى نظيرتها اإلثيوبية، والتي تحقق معهم لمعرفة تفاصيل أخرى عن الحادث".

سسة بني شنقول لحقوق اإلنسان، إن "الشعب السوداني من جانبه، قال إبراهيم الخناقي، رئيس مؤ

مغيّب عن تاريخه الذي يذكر أن بني شنقول كان أحد أهم المراكز الحضرية في السودان تاريخيا، 

ألنه كان منبع النيل األزرق ومركز للثروات المعدنية، وبخاصة من الذهب، وكل أراضي بني شنقول 

بالسد يعني إعطاء إثيوبيا حقا ال تملكه وتنازال عن سودانيّة إقليم تتبع السودان، وبذلك فإن االعتراف 

 بني شنقول الُمحتل من إثيوبيا، والموافقة على ذلك تعني تكريس احتالل بني شنقول".

وطالب الخناقي حكومة رئيس الوزراء السوداني عبد هللا حمدوك بتغيير نهجها الراهن إزاء سد 

على السودان وسيادته، معتبرا أن "وزير الري السوداني ياسر  النهضة نظرا ألضراره "المدمرة"

خالل عهد  2015عباس كان أحد مهندسي المفاوضات مع إثيوبيا، بما في ذلك إعالن المبادئ عام 

الرئيس المعزول عمر البشير، الذي كان حريصا على إرضاء إثيوبيا التي تستضيف مقر االتحاد 

 في رفض تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية".األفريقي لضمان دعم االتحاد له 

https://www.independentarabia.com/node/74516/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%

A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-
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 : االقتصاد السوري –رابعاً 

لس اإلدارة مفصل حّساس ضاع تحت عباءة المدير مج واجهة رخوة لكواليس القطاع العام.. - 16  

 !!العام ؟؟

 :الخبير السوري  

ربما لم يكن مخطئاً رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، عندما شرع يحّمل مجالس 

 ..إدارات ومؤسسات القطاع العام مسؤوليات الفشل وترّدي األداء

أل وزرائه عن أدوار مجالس يس” الوزير األول” ففي أكثر من اجتماع تخصصي كان 

” مائعة” اإلدارات..والواقع هو سؤال غاية في الموضوعيّة، ألن هذه الحلقة بدت في مؤسساتنا 

كواجهة أداء تخلّت عن دورها و الذت بخيار البريستيج الذي يفضي إلى تعويض رمزي ُمشرعن في 

ة للتو على عمل شاغلي هذا المفصل حيثيات القانون، إاّل بعض االستثناءات القليلة والجديدة الطارئ

 ..األساسي الذي هّمشه العرف

فلم نسمع عند أي من أعضاء مجلس اإلدارة في المؤسسات الشافي لتساؤالتنا يوماً، عند  

معرفتهم أنها ستنشر على الورق، في حين كنا نسمع اإلجابة الصريحة على نفس التساؤالت عند 

ها همساً وبشكل حذر خوفاً من وصول آرائهم لرؤساء خروجهم من تلك االجتماعات يتبادلون

المجلس، مكتفين باإلجابة التقليدية المزركشة باإلنجازات عندما نقترب منهم ونوجه لهم سؤاالً محدداً 

عن دور وفاعلية هذه المجالس وأهمية وجودها، فمجلس اإلدارة هو المحرك األساسي وله الدور 

رة عن االجتماعات العادية وكل ما يتعلق بقضايا العمل والعمال األكبر في اتخاذ القرارات الصاد

 .والمشاريع االستثمارية وكل ما يهم المؤسسة أو الشركة

في إحدى المؤسسات، أي دور فاعل لمجالس ” خبير اقتصادي وعضو مجلس إدارة“لم يجد 

ارة غير واضحة اإلدارة في الشركات والمؤسسات العامة والخاصة، ذلك ألن صالحيات مجلس اإلد

في القانون لينتج خلط في التطبيق بين مهام اإلدارة ومهام مجلس اإلدارة، لذا اقترح تعديل القانون 

الذي يحكم مجالس اإلدارات، وغالباً ما يكون األعضاء المستقلون عبارة عن ضيوف في مجلس 

لشركات تتم كما اإلدارة يجلسون على هامش االجتماعات، فالقول الفصل وصيرورة العمل في ا

ترغب إدارة الشركات وليس مثلما ترغب إدارة المجلس، فاألعضاء المستقلون يكونون غائبين عن 

العمل اليومي للشركة ويحضرون االجتماع ويغيبون لالجتماع القادم وغالباً يتم استبعادهم عن 
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جولة وغير فاعلة أو معلومات تتعلق بالعمل اليومي للشركة، بالتالي قرارات مجلس اإلدارة تكون خ

 .تكون بعيدة عن الواقع وبالنهاية تؤخذ القرارات بناء على إدارة الشركة فقط

لذا اقترح الخبير تعديل القانون لزيادة وضوحه، إضافة إلى زيادة تعويضات أعضاء المجلس  

مجلس، ليرة، والتي تدل على نية المشرع في عدم تفعيل دور أعضاء ال 3000لتكون مجزية بدالً من 

إضافة إلى وجوب تحديد مسؤوليات المجلس بشكل أدق وإعطاء صالحيات أكثر للمستقلين بدالً من 

إبقائهم ضيوفاً ليس لهم عالقة بعمل الشركة إال ضمن االجتماع، وبالتالي تكون آراؤهم ومقترحاتهم 

 .نابعة عن عدم معرفة

يبدو من الضروري السعي لمعرفة  و ألن القانون هو الذي يحدد صالحيات ومهام مجالس اإلدارة

الثغرات التي تحكم هذا القانون، وهنا يعّرف أحد رجال القانون مجلس اإلدارة، خالل دردشة معه 

بأنه السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها المؤسسة العامة لتحقيق الغرض الذي قامت من 

أعمالها ويعتبر مسؤوالً مسؤولية كاملة عن أجله، ويتمتع بالصالحيات في إدارة المؤسسة وتسيير 

إقرار الخطط وحسن تنفيذها واإلدارة االقتصادية للمؤسسة وتحقيق الريعية االقتصادية لها، وفق 

سياسة الدولة وخططها العامة وأحكام هذا القانون وقانون التجارة السوري، ويتولى مجلس اإلدارة 

معدالت األداء بالنسبة للمؤسسة العامة والمنشآت حسب القانون المنصوص عليه وضع المعايير و

العامة التابعة لها، ورسم سياسات وأهداف اإلنتاج والتصدير والتسويق واالستثمار والعمالة والريعية 

واألسعار ومتابعة الشركات العامة والمنشآت العامة في تحقيقها لألهداف التي تقررها الدولة بهذا 

ط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير اإلنتاج وأحكام الرقابة الشأن، إضافة إلى وضع الخط

على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداماً اقتصادياً سليماً، وكل ما من شأنه زيادة وكفاية 

 أن مجالس اإلدارة هذه تؤدي  –القانوني  –اإلنتاج بالنسبة للمؤسسة والمنشآت التابعة لها، وبرأي 

% من دورها واعتبره باألمر اإليجابي، فال يمكن أن تقوم مؤسسة أو شركة على مدير واحد 70

يصدر القرارات المتعلقة بها والتقارير والخطط السنوية وحده، لذا ال بد من وجود هذه المجالس كحد 

رية أدنى إلقرار الخطة السنوية للمؤسسة ومنشآتها والتي تتضمن الخطة اإلنتاجية واالستثما

والتجارية والموازنة التقديرية، لكن ال نستطيع الجزم أيضاً بأن مجالس اإلدارة تلتزم جميعها بجميع 

 .المهام الملقاة على عاتقها

من هنا نجد أن ثمة تناقض بين كالم الخبير االقتصادي الذي جاء من وحي عمله كعضو مجلس 

ن الدور الحقيقي المناط بأعضاء إدارة في إحدى الجهات، وحديث رجل القانون الذي كشف ع

 .ورؤساء مجالس اإلدارات قانوناً 
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لكنها بحاجة إلى من يشغلها ويستخدمها بشيء من الموضوعية  فالواضح أن ثمة صالحيات..

وحكايا ذات صلة ” المدير العام” بعيداً عن المجامالت والدخول في عباءة شاغل مفصل أو منصب 

 .متيازات جانبية تمنح بتوقيع المدير العام حامل القلم األخضربالتعويض المادي و الحصول على ا

http://syrianexpert.net/?p=43413 

 

 ..بهذه األدوات تستطيع سورية مواجهة الدوالر - 17 

 سيرياستيبس –علي محمود جديد  

 .. بقوة نحو إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة اإلجراءات األهم مكافحة التهريب .. والمضيّ 

 

بال مقدمات نقول : نعم .. يمكننا .. وننوي، ولكن ليس من السهل تثبيت سعر الصرف ال في 

سورية وال في غيرها، والسيما عندما تكون البالد معّرضة للمخاطر وتعيش حاالت شاّذة كحالة 

ها سورية منذ تسع سنوات ضد اإلرهاب، حيث الحرب اإلجرامية المفروضة علينا، التي تخوض

استهدف اإلرهابيون بأوامر أسيادهم مراكز اإلنتاج األساسية في سورية، والسيما حقول النفط 

والغاز، والمنشآت الصناعية المنتجة العامة والخاصة، كما عطلت العمليات اإلرهابية مساحات 

ي كثيراً، وكان من الطبيعي في أجواء الحرب واسعة من األراضي الزراعية فتراجع اإلنتاج الزراع

 –كما كانوا  –أن يتعطّل النشاط السياحي، إذ لم تعد سورية ذلك المقصد الذي يثير سياح العالم 

للمجيء إليه، على الرغم من أن سورية وطن الجميع )لكل إنسان متحضر في هذا العالم وطنان .. 

و عالم اآلثار الفرنسي، ” أندريه بارو ” لمتحف اللوفر  وطنه األم .. وسوريا ( حسبما قال أول مدير

 “ شارل فيرلو” قارئ النصوص المسمارية األوغاريتية 

على كل حال تلك العناصر األربعة ) النفط، والصناعة، والزراعة، والسياحة ( كانت مصادر 

رامج تنموية متقدمة، سورية األساسية لتأمين القطع األجنبي، والتي من خالله تقوم الدولة بتنفيذ ب

خسرت النفط  –إن لم تكن قد خسرتها كلها  –وبفعل الحرب خسرت الكثير من هذه المصادر 

وواردات صادراته، وتغطيته لالستهالك المحلي وصارت مضطرة لدفع مبالغ كبيرة بالقطع األجنبي 

يما القمح الذي من أجل استيراده، وكذلك األمر بالنسبة لبعض الصناعات، ولبعض الزراعات والس

http://syrianexpert.net/?p=43413
http://syrianexpert.net/?p=43413
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كنا نصّدره، اليوم نستورده بفاتورة عالية ومرهقة بالقطع، أما السياحة فخسرنا الكثير من وارداتها 

 .بالقطع أيضاً 

لعّل هذه أبرز النواحي التي خفّضت وارداتنا من العمالت الصعبة، وحكاية سعر الصرف هي 

فع الطلب على القطع األجنبي لتلبية كلها عرض وطلب، وأمام هذه الظروف كان من الطبيعي أن يرت

احتياجاتنا من الخارج، غير أّن الطلب الشديد على العمالت األجنبية في سورية ال يُعبّر تماماً عن 

حجم االحتياجات الحقيقيّة لها، حتى يرتفع سعر صرفها وتنخفض قيمة الليرة إلى هذا الحّد كله، 

لسعرين، كما أن لألحداث الجارية في لبنان اليوم دور فللمضاربات دور كبير في زيادة الفجوة بين ا

كبير على األرجح في تقليص العرض الذي كان ممكناً للقطع األجنبي ليزداد الطلب عليه أكثر فأكثر، 

إذ يتضح للجميع أّن رجال األعمال السوريين الذين يودعون عمالتهم األجنبية في البنوك اللبنانية لم 

األثناء على سحبها وال حتى على سحب جزء منها، إالّ بما ال يكاد يفيُد شيئاً، يعودوا قادرين في هذه 

 .وصارت هذه الحكاية معروفة

على كل حال هي عواصف ال بّد وأن تعبر عاجالً أم آجالً، والباعث لألمل أن الحكومة السورية 

، التي تصّب بالنهاية في ماضية وبقوة بإجراءاتها االسعافية واالستراتيجية –رغم كل القيل والقال  –

 .تحسين األوضاع وعودة سعر الصرف إلى مكانه الموضوعي والثابت أيضاً 

 اإلجراءات اإلسعافية

يمكننا القول بدايةً: إن زيادة الرواتب واألجور األخيرة تأتي في اإلطار اإلسعافي، فهي على 

ة زيادة تداولها، كما أن زيادة األقل تساهم في زيادة تداول الليرة، فمن مظاهر وعناصر قوة العمل

الرواتب تؤدي إلى تحفيز اإلنتاج ألن الطلب على المنتجات سيزداد عبر ضخ الكتلة النقدية الكبيرة 

 ./ مليار ليرة إضافية سنوياً في السوق 500للزيادة والبالغة / 

رة السورية إن % من قيمة إجازة االستيراد باللي25كما أن قرار وزارة االقتصاد األخير بتجميد  

% من قيمة اإلجازة إن لم يكن مودعاً، وذلك لمدة شهر فقط، هو إجراء 15كان المستورد مودعاً، و

أن يضع الليرة في موضع  –حتى وإن شّكل إزعاجاً عند بعض التجار  –إسعافي، وهذا من شأنه 

 .تحّسن وضعهاالطلب، وقد نصل إلى مرحلة يزداد فيها هذا الطلب فتستعيد الليرة عافيتها وي

وتعتبر مالحقة المضاربين بالعمالت األجنبية بمواجهة الليرة في السوق المالية السورية السوداء، 

أحد أهم اإلجراءات االسعافية، ولكن هنا ما يزال يؤخذ على الجهات المختّصة بالتراخي حيال هذه 

 .المالحقات، أو ربما تكون المعالجة تتم بطرق  غير معلنة
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اءات اإلسعافية أيضاً تلك التي أعلن عنها وزير المالية الدكتور مأمون حمدان بشكل  ومن اإلجر

ملفت مؤخراً عندما قال : )أن هناك إجراءات حكومية كفيلة بضبط األسواق وضرب المهربين 

والمحتكرين بيد من حديد، والتشدد بالرقابة على أسعار السلع، وخاصة االستهالكية، التي تؤثر على 

الدخل المحدود، مبيناً أن مجلس الوزراء وجه بتوفير التمويل الالزم لمؤسسة التجارة  أصحاب

الخارجية بهدف تمكينها من استيراد مختلف السلع الضرورية في السوق المحلية لتلبية احتياجات 

سعر  المواطنين ( وبالفعل فإّن هذه المناحي تأتي في إطار اإلجراءات االسعافية التي من شأنها تثبيت

الصرف، وتحسين وضع الليرة والسيما قضية مكافحة التهريب، حيث يقوم المهربون بشكل طبيعي 

باستنزاف السوق من القطع األجنبي، وتشكيل حالة ضغط عليه من خالل زيادة الطلب، فبالنهاية 

 .المهرب يحتاج إلى قطع أجنبي من أجل شراء وشحن البضائع المهّربة

ولّدون حالة طلب شديد على المواد المحتكرة، ما يؤدي إلى ارتفاع أما المحتكرون فإنهم ي

أسعارها، فيضربون بالليرة بشكل  غير مباشر، وتبدو كأنها انخفضت قيمتها وقدرتها الشرائية، وفي 

هاتين الحالتين ) التهريب واالحتكار ( نحتاج بالفعل إلى الضرب بيد  من حديد، ولكن على الرغم من 

هيري الذي كان واضحاً من أجل اعتماد مبدأ الضرب بيد  من حديد فعالً، إالّ أّن شيئاً من التأييد الجما

هذا القبيل لم يطُف على السطح، إال في األيام القليلة الماضية، ولذلك نعتقد بأّن الجهات المختصة ما 

 .ية أكثرتزال تمتلك العديد من األوراق التي يمكن من خاللها تعظيم مفاعيل الحلول اإلسعاف

 االجراءات االستراتيجيّة

إّن أهم االجراءات االستراتيجية التي نستطيع من خاللها الوصول إلى تخفيض سعر صرف 

العمالت األجنبية ورفع سوية القدرة الشرائية لليرة، وتثبيت السعر فعلياً بشكله الحقيقي والعادل، هو 

المدّمر من المصانع والمعامل لتزدهر عملية الُمضّي في تعزيز العملية اإلنتاجية، وإعادة إحياء 

اإلنتاج، وتزداد السلع المحلية الصنع، وتسويقها في الّداخل، واألكثر جدوى هو تصديرها إلى 

 .الخارج

 استعادة العملية االنتاجية

وفي الواقع فإن جهوداً كبيرة تُبذل إلعادة تلك المصانع والشركات إلى العمل، فهناك أكثر من 

مصنع ومنشأة صناعية دمرها اإلرهابيون، أو فّككوها وباعوها في األسواق التركية ألف  120

 . بأوامر أردوغانية

ولم يكن مفيداً أن نندب حظنا بعد تحرير حلب، ومدينتها الصناعية في الشيخ نجار، والغوطة 

ي الشرقية وكامل ريف دمشق، حيث تتمركز أغلب تلك المنشآت المدّمرة والمتضّررة، ونكتف
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بالوقوف على أطاللها، ألن األهم هو إنقاذها وتالفي ما حصل والعمل على إنعاشها ودوران عجلتها 

اإلنتاجية، لمحاولة سّد ذلك النقص الهائل في المعادلة اإلنتاجية السورية، حيث قلّت بعض السلع 

ع األجنبي، وانعدم بعضها اآلخر، فازدادت الحاجة لالستيراد، ما يعني ازدياد الطلب على القط

وبالتالي ارتفاع سعره وانخفاض القيمة الشرائية لليرة، وفي الواقع هذا ما حصل فعالً، حيث أبدت 

الحكومة السورية اهتماماً ملحوظاً بإعادة المصانع المنكوبة إلى العملية اإلنتاجية، وقّدمت من أجل 

دوران عجلة إنتاجهم، وقد  ذلك المزيد من الدعم والتسهيالت للصناعيين، كي يتمكنوا من إعادة

تمكنوا بالفعل، فإلى اآلن يُحكى عن إعادة نحو مئة ألف مصنع  ومعمل  للعمل واإلنتاج من مختلف 

القطاعات الصناعية، وحّل اإلنتاج الوطني محّل العديد من السلع والمنتجات التي كنّا نضطر 

على طلب القطع األجنبي،في حين  الستيرادها، وقد خفّف هذا األمر بطبيعة الحال من وطأة الضغط

 .تستمر وتيرة استعادة ما تبقى من المصانع المدمرة والمنهوبة والمتضّررة

 مكافحة التهريب

يُشّكل التهريب عامل ضغط كبير على طلب القطع األجنبي، فحتى يتمكن المهربون من شحن 

ن سيأتون بالقطع ..؟ من مهرباتهم فإنهم يحتاجون إلى كميات كبيرة من القطع األجنبي، ومن أي

السوق طبعاً، ألن بضائعهم مهربة ومن غير الوارد تمويلها من البنك المركزي، فيحصل طلب شديد 

على القطع األجنبي ) الدوالر واليورو وغيرهما من العمالت األجنبية ( فترتفع أسعار هذه العمالت 

اد الوطني، الدور األول في تخفيض بمقابل الليرة، وهنا يكون للمهربين دوران في تخريب االقتص

القيمة الشرائية لليرة، وبالتالي ارتفاع األسعار علينا جميعاً، والدور الثاني في حرمان خزينة الدولة 

من تحصيل الضرائب والرسوم عن البضائع المهربة، وهي تكون مستحقة لكل البضائع التي تدخل 

كافحة التهريب التي أُعلن عنها منذ أشهر لم تُفلح من الخارج إلى الداخل السوري، ويبدو أن حملة م

كما قُّدر لها، حيث تراخت هذه الحملة أمام المكاسب التي تحققها منظومة الفساد الجمركية عند 

تفكيك هذه المنظومة، فهي تحتاج إلى وقت  غير  –على ما يبدو  –انتعاش التهريب، وليس من السهل 

التهريب في اإلطار االستراتيجي، ألنها بالفعل تحتاج إلى خطة  قليل، ومن هنا جاءت عملية مكافحة

 .دقيقة ومدروسة ومربوطة ببرنامج زمني قد ال يكون قصيراً 

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وهنا فصلنا المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن استعادة العملية االنتاجية، نظراً ألهمية التركيز 

سطة، ألنها قادرة على إنقاذ االقتصاد بشكل  مدهش، وهذا األمر ممكن على المشاريع الصغيرة والمتو

جداً إذا امتلكنا اإلرادة والتصميم على المضي بهذه المشاريع وإفساح المجال لها للعبور باتجاه ميادين 
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التنفيذ، فرّواد األعمال ُكثر، وكل واحد  منهم ينتظر الفرصة التي تؤهّله ألن يباشر في بناء مشروع 

 .ياته الذي قضى السنين بانتظاره، ولكنه ال يستطيع ذلك لعدم قدرته على التمويلح

متخمة باألموال، وقد صارت عبئاً كبيراً عليها، ألن الودائع التي ستقوم  –والحمد هلل  –بنوكنا 

البنوك بتخديمها بالفوائد أكبر بكثير من حجم القروض الممنوحة وهي شبه متوقفة أصالً، فاإلحجام 

بير عنها أمام الشروط القاسية لمنحها، وهذا يعني أن الخسائر تتراكم على هذه البنوك، ولم تفدها ك

كثيراً حالة الثقة التي تتمتع بها فعالً، ألن هذه الثقة غير كافية إن لم يجِر استثمارها على شكل 

يزال ملفّها مفتوحاً قروض، ولكّن الخوف والحذر يلّف البنوك بعد عاصفة القروض المتعثّرة التي ما 

 وساخناً .. فما الحل ..؟

الحل المأمول في تقديم التمويل الكافي والُميّسر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تمثّل أخيراً 

بإطالق وتفعيل مؤسسة ضمان مخاطر القروض، وهي األمل األكبر فعلياً كي تأخذ هذه المشاريع 

قادرةً على قلب األوضاع االقتصادية وتحسينها وإنعاشها دورها الفّعال، والتي إن أخذته فسوف تكون 

بشكل  كبير، وهناك تجارب عديدة في العالم تؤكد ذلك، كتجربة الصين حيث اعتمد اقتصادها في 

% على 100جانب واسع  منه على مثل هذه المشاريع، كما أّن االقتصاد الفيتنامي اعتمد كله وبنسبة 

بطاريات ) لونغ ( مثالً الصغيرة، والتي تجتاح السوق السورية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ف

هذه األيام، ويجري استخدامها في أكثر األحيان من أجل تمديد الليّدات، تخيلوا أن هذه البطاريات 

المنتشرة عندنا على نطاق واسع وفي مختلف المناطق هي باألساس من صناعة إحدى الشركات 

 !نام ..؟المتوسطة والصغيرة في فيت

على كل حال اآلفاق ستكون مفتوحة وغنيّة أمام االقتصاد الوطني في حال ابتدأت الشركات 

الصغيرة والمتوسطة باإلقالع واالنتشار، واألمل هنا بات قوياً .. وقوياً جداً، ويمكننا أن نتوقّع كيف 

د حين عن الكثير من يمكن لهذه الشركات أن تُعطي العملية اإلنتاجية زخماً كبيراً، فنستغني بع

 –بالنهاية  –المستوردات، ونجد أننا أمام فرصة كبيرة لتصدير المزيد من هذا اإلنتاج، األمر الذي 

يصبُّ في زيادة تحصيل القطع األجنبي وزيادة عرضه، وبالتالي انخفاض سعره وارتفاع سعر 

 .صرف الليرة

 أخيراً 

واالستراتيجية، والتي يأتي في سياقها أيضاً  بمثل هذه الطرق، وبمثل هذه اإلجراءات االسعافية

إنعاش الزراعة وزيادة إنتاج المحاصيل، األمر الذي يستحضر تلقائياً االنتعاش السياحي، يمكننا 

بالفعل عندها تخفيض سعر صرف الدوالر وبقية العمالت األجنبية، وزيادة القدرة الشرائية لليرة 
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أو الركود التي يعيشها االقتصاد السوري حالياً إلى حالة  السورية، وتنقلب األمور من حالة الضعف

القوة والتصّدي واالنتعاش وفرض اإلرادة .. وبالتالي اتخاذ قرار تثبيت سعر الصرف .. وبمنتهى 

 سيرياستيبس –علي محمود جديد  … السالسة والثقة والحزم أيضاً 

http://syrianexpert.net/?p=43409 

 

 تعرضوا لتجربة ابتزاز…. جنس ..انتقام.. أكثر من نصف السوريين….مال  - 18

 . فاطمة عمراني –االيام  :المصدر  

في أروقة القصر العدلي بدمشق، يسرد سامر )اسم مستعار طبعاً( قصة تعرضه لالبتزاز 

مل أوراقاً كثيرة تحوي محادثات إلكترونية اإللكتروني على ورقة بيضاء تحمل طوابعاً وأختاماً، يح

 .مطبوعة مع الجهة المبتزة

أرسل “يستهّل سامر حديثه بهذه العبارة، ويتابع مجريات الواقعة: ” كل الحق على الفيس بوك“ 

لي حساب باسم فتاة مجهولة طلب صداقة عبر موقع الفيسبوك، كانت تحادثني باستمرار، أخبرتني 

ي بحاجة صديق، بعد نحو أسبوع من المراسلة طلبت مني إجراء مكالمة فيديو، أنها تشعر بالوحدة وه

لم تلبث أن تحولت تلك المكالمات لمكالمات حميمة، لم أر وجه الفتاة على اإلطالق، رأيت جسدها 

فقط، بعد نحو ثالث مكالمات حميمة، تفاجأُت برسالة من الفتاة تخبرني فيها أنها قامت بتسجيل 

رامج خاصة وأنها ستنشر تلك المكالمات على مواقع التواصل االجتماعي إن لم أرسل المكالمات بب

دوالر حالياً، ترددت في البداية، لكنني أدركت أن سمعتي في خطر، لذلك قمت بإرسال  500لها مبلغ 

أن المبلغ إلى الحساب البنكي الذي زودتني به الفتاة، استمرت الطلبات وتضاعفت المبالغ المالية إلى 

 .”فرغت جيوبي تماماً وبعت بعض أثاث منزلي، لذلك قررت أن أبلغ الجهات المعنية

أن طريقة ابتزازها ” األيام“أما نور )اسم مستعار(، طالبة دراسات عليا، فتبين في حديثها لـ 

كانت فريدة من نوعها، فبعد أن قرأت إعالن توظيف على أحد مواقع التواصل االجتماعي، تواصلت 

هة المعنية التي حددت مقابلة معها عبر برنامج السكايب، وطلب مدير الموارد البشرية منها أن مع الج

والتي  –ترتدي فستاناً مكشوفاً ليتالءم مع الشاغر في الشركة، وبعد المقابلة أرسلت لها الشركة 

إلباحية إن لم رسالة تهديد بنشر المقابلة على عدد من المواقع ا –اكتشفت نور فيما بعد أنها وهمية 

 .ترسل لهم مبالغ مالية

http://syrianexpert.net/?p=43409
http://syrianexpert.net/?p=43409
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لطالما اعتقدنا أن اآلخرين هم فقط من يتعرض لالبتزاز اإللكتروني، فأبعدنا بذلك شبح التهديد 

والوعيد عنا، ووصمنا الضحايا بالعار، حملناهم مسؤولية أفعال اآلخرين، وحولناهمإلى جناة، ونسينا 

 .!أن االبتزاز أقرب إلينا مما نتخيل

فولتنا، نتعرض بطرق مختلفة لالبتزاز، يستغل أقرب الناس إلينا ضعفنا، تبدأ الرحلة غالباً منذ ط

سأخبر أمي بأنك أنت من كسر المزهريةإن لم “من عمر الخمس سنوات مع عبارة تشبه هذه: 

 .”تعطنيحصتك من الحلوى

ي الواجب إن لم سأخبر المعلم أنك قد غششت ف“يتطور االبتزاز في المراحل الدراسية، فعبارة 

جعلتنا نتنازل عن أغلى ممتلكاتنا ” تعطني تلك الصورة النادرة التي ربحتها في ملصقات العلكة

 .!آنذاك

ومع التقدم في السن، يصبح االبتزاز أكثر شراسة على الصعيد األسري أو العملي، فعلى الصعيد 

عيد المهني، يبتز رئيس العمل األسري قد يبتز الزوج زوجته مقابل السماح لها بالعمل، وعلى الص

 .موظفه فيما يتعلق بالفرص التدريبية أو الترقيات ما لم يتحول إلى عبد مطيع له في كل ما يقوله

مع تطور التقنيات الحديثة، وانتشار الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل االجتماعي وبرمجياتها 

لجرائم التي لم تكن موجودة سابقاً في التي سهلت التواصل بين الناس، بدأت تظهر العديد من ا

المجتمع السوري، وارتفعت معدالت استخدام هذه المواقع والشبكة في ارتكاب جرائم مثل التشهير 

واالبتزاز، مستفيدين من سهولة التخفي لمرتكبيها وصعوبة تحديد شخصياتهم الحقيقية، وظهر بذلك 

 .”االبتزاز اإللكتروني“مصطلح 

ونور مع قصص كثيرة، رجال مسنون وقعوا في شباك فتيات مراهقات،  تتشابه قصتا سامر

مراهقون تعرضوا البتزاز من قبل حسابات مجهولة، ذكور وإناث على حّد سواء تعرضوا لالبتزاز 

 .من قبل عصابات منظمة

 ال تخضع.. الشكوى هي الحل

، تعرض الكثير من ”األيام“يؤكد مصدر في فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية، في حديثه لـ 

الذكور واإلناث على حد سواء لالبتزاز اإللكتروني، مشيراً إلى ورود شكاوى إلى الفرع تعرض فيها 

الضحايا من كال الجنسين إلى ابتزاز إلكتروني عبر الشبكة، ولو أن الضحايا من اإلناث أكثر بسبب 

 .خصوصية المجتمع لدينا

ختصين في فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتمكن ويبين المصدر أن جدية العمل من قبل الم

من الوصول إلى الجناة في أغلب األحيان، وحماية الضحايا، والتعامل مع شكاويهم بمنتهى السرية، 
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يشجع الضحايا على عدم االستسالم لالبتزاز والتهديد، ويؤكدلهم أن ثمن الخضوع سيكون أكبر بكثير 

 .ي دوامة ابتزاز دائم من قبل المجرمينمن أي ثمن آخر ألنه سيدخلهم ف

أما في حال تعرض الشخص لحالة ابتزاز عن طريق شبكة االنترنت، يوضح المصدر أن 

الضحية يستطيع التقدم بمعروض للنيابة العامة في القصر العدلي مرفقاً بما لديه من أدلة ووثائق، 

تية، حيث تتم دراسة الشكوى ومتابعتها وبعدها يتم إحالة الضحية إلى فرع مكافحة الجرائم المعلوما

 .فنياً بسّرية تاّمة لحين الوصول إلى الجاني وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه

وتؤكد وزارة الداخلية، عبر فرع مكافحة جرائم المعلوماتية، على ضرورة نشر الوعي بين 

ظ على خصوصيتهم الناس حول نشر ثقافة استخدام شبكة اإلنترنت بالطريقة التي تضمن الحفا

 .وحياتهم والتزامهم بالقيم األخالقية والقانونية

 القاضي سيفو: احذروا التواصل مع المبتزين

تُعّرف رئيس النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية واالتصاالت، القاضي هبة هللا سيفو، في 

حصول على مكاسب مادية أو ، االبتزاز بأنه تهديد وترهيب للضحية من أجل ال”األيام“حديثها مع 

معنوية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، عن طريق اإلكراه المعنوي الممارس على 

الضحية، مثل التهديد بكشف أسراره أو نشر معلومات أو صور أو أفالم تنتهك خصوصيته أو 

كن أن يتم باستخدام خصوصية أحد أفراد عائلته، وهذا التهديد يمكن أن يتم بطرق تقليدية أو يم

 .”ابتزاز إلكتروني“المنظومات المعلوماتية والشبكة، فيسمى 

كل من هدد “من قانون العقوبات العام قد نّصت على أنه  636وتبين األستاذة سيفو أن المادة 

شخصاً بفضح أمر أو إفشائه أو اإلخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو 

أحد أقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له أو لغيره غير مشروعة، عوقب بالحبس من قدر 

في  2012لعام  17فقرة ب من المرسوم رقم  28كما جاء في المادة ”. حتى سنتين وغرامة مالية

يضاعف الحد األدنى للعقوبة “قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية: 

 :ة في إحدى الحالتين التاليتينالمقرر

 .إذا ارتكبت الجريمة باستخدام الشبكة أو وقعت على الشبكة -1

إذا وقعت الجريمة على جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية بقصد التأثير على عملها أو  -2

 .”على المعلومات أو البيانات المخزنة عليها

وني والتي تبدأ عادةً عن طريق وسائل وتحدثت القاضي سيفو عن جريمة االبتزاز اإللكتر

التواصل االجتماعي النتشارها الواسع وسهولة استخدامها وتزايد عدد مستخدميها، ويتم استدراج 
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الضحية بطرق مختلفة إلقناعها بإرسال صور أو معلومات خاصة، وينتقل الجاني إلى التهديد 

 .واالبتزاز

النيابة العامة، تؤكد سيفو أن مطالب المبتزين  وعن مطالب المبتزين األكثر شيوعاً في قضايا

 .تتباين ما بين مبالغ مالية، خدمات جنسية، معلومات سرية، تنازل عن حق أو دعوى، وغيرها

أما بالنسبة لألساليب التي يستخدمها المبتزون للسيطرة على ضحاياهم، فتشير سيفو إلى أن طرق 

 :االبتزاز األكثر شيوعاً هي

حسابات الخاصة بالمبتَز سواء من خالل إرسال بعض الروابط االحتيالية على محاولة سرقة ال

 .البريد اإللكتروني الخاص به أو من خالل الرسائل عبر مواقع التواصل االجتماعي

محاولة الوصول إلى الصور والفيديوهات الشخصية من خالل المراسلة أو سرقتها من خالل 

 .اعيالحسابات على مواقع التواصل االجتم

قد يطلب من يقوم باالبتزاز التحدث إلى الضحية عبر سكايب من أجل محاولة اجتراره لالبتزاز 

 .من خالل عرض فيديو يخيل للمستخدم أنه مباشر فيما هو في الحقيقة فيديو مسجل مسبقاً 

يحصل المبتز على قدر كبير من المعلومات والبيانات الشخصية الخاصة بالضحيةوبعائلته 

 .ه وممن تتعامل معهم في محاولة للضغط عليه أو ابتزاز المال منه وغيرها من األموروأصدقائ

سرقة األجهزة اإللكترونية وابتزاز الضحية بالملفات المخزنة فيها )كالهاتف المحمول وكرت 

 .(الذاكرة وجهاز الحاسوب

 .سرقة الملفات الخاصة من قبل مراكز الصيانة غير الموثوقة وغير المعتمدة

تحذر رئيس النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية واالتصاالت من خطورة التواصل مع و

أشخاص مجهولين على مواقع التواصل االجتماعي، ومشاركة المعلومات الشخصية دون استخدام 

تطبيق الخصوصية، إجراء محادثات فيديو أو إرسال صور خاصة، وتصفح مواقع مجهولة وغير 

ضرورة عدم اإلبالغ على حساب المبتز على مواقع التواصل االجتماعي وعدم  موثوقة، مؤكدة

 .الخضوع لتهديداته، إنما إبالغ الجهات المختصة فوراً 

وعن األحكام القضائية، تشير القاضي سيفو إلى أن الجاني يحاسب على كل الجرائم التي 

ية الحياة الخاصة، والذي تحدثت عنه يرتكبها، حيث عادةً ما يترافق جرم االبتزاز مع جرم انتهاك حر

يعاقب بالحبس من “، والتي تنص على أنه: 2012لعام  17من المرسوم التشريعي رقم  23المادة 

شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من نشر عن طريق 

 .”تلك المعلومات صحيحةالشبكة معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه حتى ولو كانت 
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كما يمكن أن تترافق هذه الجرائم مع جرائم أخرى، كالقدح والذم، التزوير، االحتيال عن طريق 

الشبكة، وغيرها، ويصدر القضاء الحكم العادل بعد أخذ الجرائم بعين االعتبار، ومدى األذى 

 .والضرر الذي تعرضت له الضحية

 مؤشرات خطيرة

بياناً حول جرائم االبتزاز اإللكتروني وقانون الجرائم المعلوماتية في است”األيام“أجرت صحيفة 

% من الذكور، وتراوحت أعمار 20% من اإلناث، و80شخصاً، 150سوريا، وشمل عينة مؤلفة من 

% 0.7عاماً، وتباينت نسب مستواهم التعليمي ما بين  39إلى  15المشاركين في هذا االستبيان ما بين 

% للدراسات العليا. 15.2% للتعليم الجامعي، و72.8% للتعليم الثانوي، و11.3و للتعليم األساسي،

 .”متزوج“% من العينة 17.9، فيما كان ”أعزب“% من العينة 82.1وكانت الحالة االجتماعية لـ 

% من العينة المدروسة تعرضوا لالبتزاز اإللكتروني، 53أشارت نتائج االستبيان إلى أن نسبة 

% ال يعرفون 9.3% يعرفون أحداً تعّرض لالبتزاز مقابل 90.7يتعرضوا لذلك، وأن % لم 47مقابل 

 .أحداً تعرض له

% من العينة بإرسال الملفات 46.4وعن كيفية حصول المبتز على الملفات التي يهدد بها، قام 

% 21.9، وتعّرض ”تهكير“% لسرقة البيانات من خالل روابط 31.8للمبتز طواعية، فيما تعرض 

 .العينة لسرقة الملفات من أجهزة قديمة بعد بيعها أو فقدانها من

% 4.6% للصور، و71.5وتراوحت نسب طبيعة الملفات التي يهدد المبتز بها الضحية ما بين 

 .% للمعلومات الشخصية10.6% للتسجيالت الصوتية، و0.7% للمحادثات، و12.6للفيديو، و

% باالستجابة 11.3ديد المبتز ومطالبه، ولم يقبل % من العينة إلى أنهم رضخوا لته2.6وأشار 

% من العينة بإخبار عائالتهم أو أحد األشخاص الثقة للوصول لحل 29.1لمطالب المبتز، وقام 

% عطلوا حساباتهم على مواقع 11.9% فقد بلغوا الجهات األمنية المختصة، و 27.7المشكلة، أما 

% من العينة 17.2ا عن المجتمع، فيما لم يكترث التواصل االجتماعي وغيروا أرقامهم وانعزلو

 .لالبتزاز على اإلطالق

% 47.7% منهم أن االبتزاز تكرر أكثر من مرة، مقابل 52.3ومن بين من تعرضوا لالبتزاز قال

 .تعرضوا له مرة واحدة

% من العينة أن المقابل الذي طلبه المبتز كان خدمات جنسية، مقابل 57وأوضحت نسبة 

% دوافع متنوعة ما بين التشهير أو االنتقام أو االستمرار في عالقة 18.5بالغ المالية، و% للم24.5

 .عاطفية
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% 25.2% من العينة أن إبالغ الجهات المعنية خيار فعال لحل المشكلة، مقابل 29.1وتجد نسبة 

” ربما“% أن إبالغ الجهات المعنية 45.7يفضلون عدم إبالغ الجهات المعنية، فيما اعتبرت نسبة 

 .يحل المشكلة

 حماية الخصوصية عبر اإلنترنت

أن حماية الخصوصية على ” األيام“يؤكد المهندس والخبير التقني، سامر أبو راشد، في حديثه لـ 

الشبكة تتطلب مجموعة من األمور البسيطة التي يعد أهمها عدم مشاركة كلمات المرور مع أي جهة 

بتعاد عن إنشاء كلمة المرور ذاتها لكل الحسابات )شخص أو موقع إلكتروني(، كما يجب اال

 .اإللكترونية

وبالنسبة لحسابات مواقع التواصل االجتماعي، يجب التأكد من فاعلية البريد اإللكتروني الذي 

يربط الحساب، والتأكد من القدرة على الولوج إليه بشكل دوري )يفضل أن يكون كل ستة أشهر(، 

 .الهاتف الخاص، وتجنب ربطه برقم قديم أو غير مفّعل كما يجب ربط الحسابات برقم

ونوه أبو راشد إلى وجوب االبتعاد عن التطبيقات المشبوهة التي تحمل أسماء لّماعة )كتطبيق 

عاماً( ألنها  30اختراق الفيس بوك، وتطبيق اعرف من يتكلم مع حبيبتك، وتطبيق هذا هو شكلك بعد 

 .لبيانات فقطتطبيقات مزيفة والغرض منها سرقة ا

وعن كيفية التمييز ما بين الرابط اإللكتروني السليم والمزيف، أكد المهندس أن الرابط السليم يبدأ 

، وبالرغم من ذلك يجب تجنب فتح الروابط ال سيما المرسلة من قبل http والرابط المزور https بـ

خصصة كموقع أشخاص مجهولين، وعند الضرورة يمكن فحص الروابط عن طريق مواقع مت

 .”فايروس توتال“

وحذر أبو راشد من الصفحات والمواقع التي تطلب تزويدها بمعلومات شخصية كاالسم والبريد 

 .اإللكتروني وكلمات المرور وغيرها، ألن الهدف منها هو سرقة البيانات

وللتأكد من أمان حساباتنا على مواقع التواصل االجتماعي، ينصح أبو راشد بفحص أماكن 

 .جيل الدخول، والتأكد من األجهزة التي يفتح منها الحساب من إعدادات األمانتس

وفي حال فتح رابط معين، يكفي الخروج منه دون إدخال بيانات شخصية، كما هناك روابط 

 .أخرى تطلب تحميل تطبيقات معينة يجب عدم تحميل التطبيق وتثبيته

ي، كما يؤكد أبو راشد، فصل وفي حال شعر الشخص بأن حسابه مخترق، فمن الضرور

االتصال باإلنترنت عن الجهاز ونقل البيانات المهمة ثم إعادة ضبط مصنع الجهاز وذلك إلنهاء 

 .االتصال ما بين جهاز الشخص وجهاز المخترق
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أما في حال سرقة بيانات من جهاز بعد بيعه أو فقدانه، فيجب إبالغ الجهات المعنية على الفور، 

وجود برامج حديثة يمكنها استعادة الملفات المحذوفة بعد بيع الجهاز، لذلك يجب كما يجب مراعاة 

 .التفكير جيداً قبل اتخاذ قرار بيع الجهاز

ونصح أبو راشد باالبتعاد عن الصفحات التي تعلن عن مسابقات مالية بجوائز مالية ضخمة، 

 .هم ميسورو الحالوفرص العمل المشبوهة، والحسابات الشخصية التي يدعي أصحابها بأن

 مراهقين تعرضوا لالبتزاز حول العالم 10من كل  7

مراهقين تعرضوا لحوادث ابتزاز في مرحلة ما  10من بين كل  7تؤكد تقارير األمم المتحدة أن 

أشخاص من ضحايا االبتزاز اإللكتروني على إيذاء أنفسهم، بينما يُقدم  3من كل  1من حياتهم، ويُقدم 

 .ين هؤالء على االنتحار بالفعلمن ب 10من كل  1

أما في الوطن العربي، فترتفع معدالت جرائم االبتزاز اإللكتروني في دول الخليج بشكل خاص، 

% من ضحاياها نساء، وأغلبهن يتم 80ألف جريمة ابتزاز إلكتروني فيها سنوياً،  30فيتم تسجيل 

ن المعدالت الحقيقية للجرائم، لتفضيل استهدافهن بمحتوى جنسي. بينما ال يمكن تقديم إحصاء دقيق ع

 .الغالبية من الضحايا الصمت تجنباً للفضيحة

يؤدي االبتزاز اإللكتروني إلى العديد من األضرار النفسية : أضرار نفسية جسيمة على الضحية

الجسيمة على حياة األفراد؛ من بينها الميل إلى العزلة، وعدم الرغبة في التعامل مع اآلخرين، 

الثقة بالنفس، وعدم الشعور باألمان، واإلصابة باالضطرابات النفسية، كالقلق والتوتر  وتقويض

 .والخوف، وجنون الشك واالضطهاد

كما قد يتحول بعض الضحايا للسلوك االنحرافي وعدم المباالة بالقيم المجتمعية واألخالقية انتقاماً 

الضحية ألذى النفس من خالل محاولة من أنفسهم والمجتمع ككل. لكن النتيجة األخطر هي اتجاه 

االنتحار، نتيجة للضغط الشديد والخوف من الفضيحة والتهديد الذي تقع الضحية فريسة له، خاصة 

 .وأن أغلب الضحايا من المراهقين

وبحسب دراسة صادرة عن المركز الوطني لمعلومات التقنية الحيوية في الواليات 

مدارس المتوسطة، فقد وجدت أن أولئك الذين مروا من طالب ال 1963المتحدة،وشملت على 

كانوا أكثر عرضة للتفكير  –سواء كانوا ضحايا أو جناة  –بتجارب تتعلق باالبتزاز عبر اإلنترنت 

 .االنتحاري

وتؤكد دراسة أخرى حديثة، أن هناك صلة وثيقة بين التعرض للعدوان عبر اإلنترنت والميل 

، وهو انتحار يرجع بشكل مباشر أو غير «cyberbullicide»للتفكير االنتحاري فيما يعرف بـ



  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 

68 

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

مباشر إلى التعرض البتزاز إلكتروني. وبينت نتائجها أن كل أشكال العدوان عبر اإلنترنت تزيد 

لدى مرتكبي هذا العدوان، وكان نشر أخبار كاذبة  1.5مقابل  1.9فرص االنتحار لدى الضحايا بنسبة 

وتأثيراً على المراهقين. لذا يصر الخبراء على أن تضاعف معدالت  أكثر هذه االعتداءات انتشاراً 

انتحار المراهقين خالل السنوات القليلة الماضية يقف خلفه عمليات االبتزاز اإللكتروني بدرجة 

 .كبيرة

أفادت تقارير صحفية حديثة بسرقة تفاصيل : الحسابات في مواقع الخدمات الجنسية غير آمنة

ألف شخص من عمالء موقع للخدمات الجنسية في هولندا في عملية قرصنة  250حسابات أكثر من 

 .الكترونية يمكن اعتبارها من أكبر عمليات قرصنة مواقع الخدمات الجنسية

وشمل الهجوم اإللكتروني سرقة عناوين البريد اإللكتروني وأسماء المستخدمين وكلمات المرور 

شير التقارير إلى أن البيانات المسروقة عرضت للبيع ، فيما تHookers.nl المشفرة من موقع يسمى

فيما أكد مدير البرامج التقنية في شركة هاكر وان، براش  .في أحد أسواق شبكة اإلنترنت المظلم

لمجرمي اإلنترنت ألنهم يبيعون ” فوزاًمزدوجاً “كان  Hookers.nl سومايا، أن مهاجمة موقع مثل

 .مستخدمينالبيانات ومن المحتمل أن يبتزوا ال

الشهير للمواد ” بورن هَب“يحقق مالكو موقع : ”االنتقام اإلباحي“مكاسب طائلة من فيديوهات 

كما أنهم يفشلون في إزالة هذه المقاطع عند اإلبالغ ” االنتقام اإلباحي“اإلباحية مكاسب من فيديوهات 

قاطع فيديو ذات محتوى لصور أو م –يتم غالبا عبر اإلنترنت  –واالنتقام اإلباحي هو نشر  .عنها

 .جنسي ألشخاص دون موافقتهم، وذلك بهدف إيذاء هؤالء األشخاص نفسيا أو إحراجهم

وربما يتم نشر هذه المواد من خالل أحد طرفي العالقة الجنسية، لكن يمكن أيضا أن تكون 

 .مسروقة من األرشيف الرقمي أو وسائط التخزين السحابية للضحية

إن مثل  –” ليست موادك اإلباحية“أو  – NotYourPorn# ”بورننوت يور “وتقول جماعة 

، بتحقيق مكاسب مالية كبيرة ”بورن هَب“، المالكة لموقع ”مايند غيك“هذا المحتوى يسمح لشركة 

على أنها محتوى من ” االنتقام اإلباحي“ويصنف موقع بورن هَب غالبا مقاطع فيديو  .من اإلعالنات

، وهما مصطلحان شائعان للبحث عن مقاطع الفيديو ويجعالن ”الصنعمنزلي “أو محتوى ” الهواة“

ربما كانت الطريقة األمثل لتجنب االبتزاز اإللكتروني هي االبتعاد عن  .الموقع أكثر قيمة للمعلنين

التكنولوجيا تماماً، غير أن هذا صار مستحيالً في هذا الزمن،لذلك فاألكثر واقعية هو التعامل مع 

 . فاطمة عمراني –االيام .  حذر ووعي.. الكثير من االنتباه والقليل من حسن النيةالتكنولوجيا ب

http://syrianexpert.net/?p=43401 

http://syrianexpert.net/?p=43401
http://syrianexpert.net/?p=43401
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 نبوءات بشأن كسر الجليد مع الرياض.. تحركات في مبنى السفارة السعودية بدمشق - 19 

 دمشق – RT – يونس أسامة :الخبير السوري 

بعض أعمال الصيانة والتجديد التي يمكن أن يلحظها من يمر أمام السفارة السعودية في دمشق 

 توحي أن المقر يستعد الستئناف نشاطه الدبلوماسي وإن كان موعد ذلك ما زال ضمن الغرف المغلقة

تطبيع العالقات بين هي واحدة من مؤشرات عدة تؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تحوال باتجاه 

دمشق والرياض، وإعادة افتتاح السفارة السعودية في دمشق التي شهدت افتتاح سفارتي اإلمارات 

 .والبحرين قبل نحو عام

، ويجري حاليا وضع ”مسألة وقت فقط“إن افتتاح السفارة  RT مصدر مطلع في دمشق قال لـ

عودة “ت المرة األولى التي يتم فيها الحديث عن الترتيبات النهائية لذلك، وأشار المصدر إلى أنها ليس

الستئناف العالقات بين البلدين، إال أن عددا من المؤشرات الراهنة تؤكد ذلك ومنها كما يرى: ” قريبة

ما أعلنه القائم باألعمال اإلماراتي في دمشق منذ أيام، وهو ما يشير إلى مناخ عام ضمن دول مجلس 

مشاركة وفد من اتحاد الصحفيين السوريين في أعمال األمانة العامة  التعاون الخليجي، إضافة إلى

 .التحاد الصحفيين العرب، في الرياض وهي الدعوة األولى له إلى السعودية

أن الوفد السوري لم يلتق أي  RT رئيس اتحاد الصحفيين في سوريا موسى عبد النور أكد لـ

الحوار مع الزمالء في هيئة “على  شخصيات رسمية سعودية، وقال إن المشاركة اقتصرت

 .، كما قال”الصحفيين السعوديين فقط، فنحن في مهمة مهنية وليست سياسية

وحول األبعاد السياسية للمشاركة التي لم تكن لتتم لوال الموافقة السياسية، يقول عبد النور: 

الصحفيين السعوديين التي هنالك موافقة بالتأكيد، سواء بالنسبة لمشاركتنا نحن، أم بالنسبة لهيئة “

 ”تحركت حتما عبر الوزارات المعنية كوزارات الداخلية واإلعالم

كل ما تحدثنا به هو ”وأكد عبد النور أنه لم يتم التطرق إلى موضوع افتتاح السفارة في دمشق، و

األمنيات أن تكون تلك المشاركة خطوة إيجابية في الطريق الصحيح لمصلحة سوريا والسعودية 

صلحة العرب بشكل كامل، ومن أجل إنهاء الحرب على سوريا ونأمل أن تتلوها خطوات أخرى وم

 ”في أكثر من اتجاه

مسألة “ويشير عبد النور إلى أن اتحاد الصحفيين السوريين طرح أن يتضمن بيان األمانة العامة 

مع الصحفيين  إدانة اإلرهاب واألنشطة اإلرهابية التي يقوم بها اإلرهابيون وطرحنا التضامن
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السوريين وما يتعرضون له من هذه المجموعات وآخره كان ما تعرض له فريق المركز اإلذاعي 

والتلفزيوني في الحسكة وتضمن البيان بشكل واضح إدانة جميع أشكال مظاهر اإلرهاب، والذي يهدد 

 ”استقرار الشعوب

لتي وجهتها هيئة الصحفيين وفي قراءته لبعض المؤشرات والتطورات األخيرة ومنها الدعوة ا

السعوديين التحاد الصحفيين في سوريا إلى الرياض، يرى عضو مجلس الشعب السوري )البرلمان( 

أحمد مرعي أن تلك المشاركة قد تكون مؤشرا مهما الستعادة العالقات بين البلدين، وذلك في سياق 

مؤشرات حسب مرعي مثل موافقة المراجعة السعودية لمواقفها.وضمن إطار تلك المراجعة ثمة عدة 

بوساطة عمانية، وهو مؤشر على الذهاب باتجاه ” مبادرة أمن الخليج“إيران على المشاركة في 

مخرج لكل التصعيد الذي حصل فيها وخاصة بين إيران “تفاوض وتهدئة في المنطقة، وبالتالي هو 

في المستنقع اليمني وفشلت والسعودية، وهي محاولة إلنزال السعودية عن الشجرة ألنها غارقة 

 .”رهاناتها بالتعويل على نتائج الحرب على سوريا

ألن األمريكي يفاوض تحت الضغط، إذ يلوح “ويضيف مرعي أن المبادرة بموافقة أمريكية، 

بالتصعيد والعقوبات من ناحية، ومن أخرى يترك الباب مفتوحا للمفاوضات وقد اختلفت االستراتيجية 

وض معارك بشكل غير مباشر وتحاول أن تتجنب الخسائر. والهدف اليوم التهدئة األمريكية، إذ تخ

 .”وليست الحرب

ويختتم مرعي باإلشارة إلى تصريح لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي يتحدث عن 

خاصة أن “تهدئة تتحول إلى تسوية في اليمن وهو ما يرى مرعي أنه يؤكد نجاح الوساطة العمانية “

ن هو ساحة المواجهة الحقيقية بين السعودية والمحور اآلخر الذي هو محور المقاومة، وهذه اليم

 ”الساحة يجب أن تتحول بعد الفشل السعودي إلى ساحات أخرى: مفاوضات، نقاش

http://syrianexpert.net/?p=43435 
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 أخبار اقتصادية قصيرة:  –خامساً 

 مليار دوالر 1.1مصر.. اتفاق لدعم سلع أولية بقيمة  - 1

  11:09 - 2019ديسمبر   l 4 أبوظبي –وكاالت  

 تهدف لدعم السلع األولية في مصر االتفاقية

كشفت وزارة البترول المصرية، األربعاء، عن توقيع اتفاق مع المؤسسة الدولية اإلسالمية 

 .2020مليار دوالر في  1.1لتمويل التجارة، لدعم سلع بترولية وتموينية بقيمة 

، في بيان صحفي، أن االتفاقية الخاصة بتمويل وزارة البترول المصرية وأضافت

بين وزارة  2018والسلع التموينية، تأتي ضمن االتفاقية الموقعة في يناير  المنتجات البترولية استيراد

الدولي والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، التابعة للبنك اإلسالمي االستثمار والتعاون 

 .مليارات دوالر، بحسب ما ذكرت رويترز 3للتنمية، بقيمة 

 45.354، الثالثاء، أن صافي االحتياطيات األجنبية ارتفع إلى البنك المركزي المصري وأعلن

 .مليار دوالر في أكتوبر 45.274مليار دوالر في نوفمبر من 

في تنفيذ برنامج لإلصالح االقتصادي  مصر وقفزت االحتياطيات بشكل كبير بعد أن شرعت

سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي، حيث كانت الخطوة األولى هي تحرير سعر صرف  3مدته 

 .2016الجنيه في نوفمبر 

ح االقتصادي فرض ضريبة للقيمة المضافة وخفض دعم الكهرباء والمواد وشمل برنامج اإلصال

 .البترولية سعيا إلنعاش االقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير األساسية

وسبق لصندوق النقد الدولي أن أشاد بالتقدم الذي تحققه اإلصالحات المرتبطة ببرنامج قرض 

ر، مشيرا إلى أن التنفيذ القوي للبرنامج واألداء اإليجابي بوجه عام، كان مليار دوال 12مصر بقيمة 

 .له دور فعال في الوصول إلى استقرار االقتصاد الكلي

https://www.skynewsarabia.com/business/1302659-%D9%85%D8%B5%D8%B1-

%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%B9-

%D8%A7%D9%94%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-11-

%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1 
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https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A&contentId=1302659
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%B5%D8%B1&contentId=1302659
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%B5%D8%B1&contentId=1302659
https://www.skynewsarabia.com/business/1302659-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%94%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-11-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.skynewsarabia.com/business/1302659-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%94%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-11-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.skynewsarabia.com/business/1302659-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%94%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-11-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.skynewsarabia.com/business/1302659-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%94%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-11-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
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 الكويت تخطو نحو إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية على البنوك - 2

  –ر/ األناضول الكويت / محمد عبدالغفا 

قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، األحد، إن البنك طلب تعديل القانون الذي يجري 

وذكر الهاشل في كلمة ألقاها خالل مؤتمر  العمل به، تمهيدا إلنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية.

من مجلس األمة الثامن، أن طلبه وصل اآلن إلى مرحلة متقدمة الستصداره ” شورى الفقهي“

 )البرلمان(، للرقابة على أداء البنوك العاملة في أحكام الشريعة اإلسالمية.

؛ 1977كانت البنوك العاملة وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، بدأت العمل في السوق الكويتية عام 

 بنوك تعمل في السوق المصرفية. 5ويبلغ عددها اليوم 

يان المالية اإلسالمية، هي ندرة العلماء المختصين الذين الثغرة الكبرى في بن”وزاد المحافظ:

 ”.يجمعون بين الفقه الراسخ في الشريعة واإلحاطة الكافية بالعمل المصرفي والمالي

، قرر بنك الكويت المركزي فرض تعليمات تتعلق بحوكمة الرقابة الشرعية في 2016وفي 

دة لمهام ومسؤوليات كل من هيئات الرقابة البنوك اإلسالمية بالبالد، متضمنة أطرا مهنية ومحد

 الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي.

بالمئة  14بالمئة من أصول كل البنوك اإلسالمية تتركز في المرابحة و 68وأوضح الهاشل، أن 

لى قلة المنتجات في المئة، في إشارة إ 18في اإلجارة أما بقية المنتجات األخرى فال يتخطى نصيبها 

 اإلسالمية المعمول بها محليا.

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa-

%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d9%88-%d9%86%d8%ad%d9%88-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-

%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8/ 

 

 ارتفاع عمالت بيتكوين واليتكوين وريبل الرقمية المشفرة أمام الدوالر - 3

 )د ب أ(:  -واشنطن 

% منذ الساعة الخامسة من مساء 0,6ارتفاعا بنسبة ” بيتكوين“سجلت العملة الرقمية المشفرة 

د الساعة الثانية عشرة دوالر، عن 519الجمعة )بتوقيت نيويورك(، ليصل سعرها إلى سبعة آالف و

 مساء وفقا لمنصة تداول العمالت الرقمية )بيتستامب(، ومقرها لوكسمبورج.

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d9%88-%d9%86%d8%ad%d9%88-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d9%88-%d9%86%d8%ad%d9%88-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d9%88-%d9%86%d8%ad%d9%88-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8/
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وذكرت السبت، وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة اليتكوين سجل ارتفاعا في المقابل بنسبة 

ى % عن السعر المرتفع الذ88دوالر. ويقل سعرها األن بنسبة  45% بالمئة ليصل سعرها إلى 0,8

% حتى اآلن منذ مطلع 54. وسجلت العملة زيادة نسبتها 2017كانون أول/ ديسمبر  19سجلته فى 

 العام الجاري.

 سنت. 23% إلى  0,8وسجلت عملة ريبل المشفرة ارتفاعا بنسبة 

 دوالر. 148% لتصل إلى 0,3وانخفضت قيمة عملة إثريوم بنسبة 

حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين سبعة  %2,3وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 

% عن المستوى المرتفع الذي 62دوالر. وهي تقل حاليا بنسبة  639دوالر وسبعة اآلف  470آالف 

 دوالر. 666ألفا و  19وبلغ  2017كانون أول/ ديسمبر  17سجلته في 

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-

%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-

%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%84/ 

 

 "الذهب يتراجع بعد "تحرك صيني - 4

  - 2019ديسمبر  l 6 أبوظبي –وكاالت  

 المعدن األصفر.. تراجع جديد

ت أسعار الذهب،الجمعة، بعد أن تحركت الصين إللغاء رسوم جمركية على بعض السلع انخفض

األميركية، لكن المعدن األصفر ال يزال متجها صوب تحقيق مكسب أسبوعي، قبيل تقرير الوظائف 

 .األميركية، الذي قد يقدم رؤية عن كثب لوضع االقتصاد

بالمئة إلى  0.2في المعامالت الفورية  الذهب بتوقيت غرينتش، تراجع 08:02وبحلول الساعة 

 .(دوالر لألوقية )األونصة 1473.16

 .دوالرا1478بالمئة إلى  0.3ونزلت العقود األميركية اآلجلة للذهب 

الرغم من بعض الخسائر، ال يزال المعدن النفيس متجها صوب تحقيق مكاسب لألسبوع وعلى 

 .بالمئة منذ بداية األسبوع 0.7الثاني على التوالي، ليرتفع نحو 

 .دوالرا لألوقية، األربعاء 1484وبلغ الذهب أعلى مستوى في شهر، عند  

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%84/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%84/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%84/
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8&contentId=1303203
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8&contentId=1303203
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خنزير وفول الصويا القادمة من وقالت وزارة المالية الصينية إن رسوما على واردات للحم ال

الواليات المتحدة ستُلغى، مما يشير إلى تحرك إيجابي لخفض التصعيد في الحرب التجارية قبيل 

 .ديسمبر 15رسوم جمركية أميركية ستسري على سلع صينية اعتبارا من 

ام لكن وقال الرئيس األميركي دونالد ترامب، الخميس، إن المحادثات التجارية تسير على ما ير

 .البعض في السوق ما زالوا حذرين

وقدمت التصريحات اإليجابية الدعم لألسهم اآلسيوية، مما ضغط على المعدن األصفر الذي يميل 

 .المستثمرون إلى تفضيله في أوقات الضبابية السياسية واالقتصادية

، بفضل 2010بالمئة منذ بداية العام، مما قد يمثل أكبر ارتفاع سنوي منذ  15وربح الذهب 

 .الحرب التجارية بشكل أساسي

دوالر، بعد  1871.34أي تغير يذكر عند  البالديوم وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، لم يشهد

 .دوالر لألوقية الخميس، بفعل مخاوف بشأن اإلمدادات1876.54أن ارتفع لمستوى قياسي عند 

دوالر. ويتجه  16.89بالمئة إلى  0.3دوالر، بينما نزلت الفضة  896.63عند  البالتين واستقر

 .أسابيع 4 المعدنان إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي لهما في

https://www.skynewsarabia.com/business/1303203-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-

%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-

%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A 

 

 د نمساويةمديرو أصول سويسريون متوّرطون في فضائح فسا صفقات سرية - 5

  2019ديسمبر  10ص 10:11 2019ديسمبر,  10 

ال تزال النمسا تحقق في فضائح فساد هائلة تورط فيها سياسيون يمينيون متطرفون، بما في ذلك 

هاينز كريستيان ستراشي )على اليسار( والراحل يورغ هايدر )على اليمين( ، الذان شوهدا هنا في 

 (Keystone) .2008عام 

في  ة سونتاغس تسايتونغ، يوجد العديد من مديري أصول سويسريين متوّرطينوفقا لصحيف

  .أكبر فضائح الفساد في النمسا واحدة من

الصحيفة أشارت إلى أن القضايا الجاري التحقيق بشأنها والتي تشمل السياسيين اليمينيين 

إلى زيوريخ  وطهايورغ هايدر وكارل هاينز غراسر وهينز كريستيان ستراش، تقود خي المتطرفين

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85&contentId=1303203
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85&contentId=1303203
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86&contentId=1303203
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86&contentId=1303203
https://www.skynewsarabia.com/business/1303203-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/business/1303203-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/business/1303203-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A
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أوردته من معلومات إلى أحد المبلغين عن هذه  وتسوغ ونيدفالد في سويسرا. وتستند الصحيفة فيما

 .المخالفات

وما تزال فرقة عمل في النمسا تحقق في مزاعم الفساد المحيطة بشراء طائرات يوروفايتر باهظة 

غ شوسل ويورغ هايدر قبل عقدين تقريبًا. الثمن من قبل الحكومة االئتالفية التي كان يقودها فولفغان

ولكن مع استمرار التحقيق، قام أحد المبلغين عن المخالفات بالكشف عن معلومات جديدة لصحيفتين 

 .نمساويتين ولمكتب المدعي العام، وفق صحيفة سونتاغس تسايتونغ، دائما

ستشهاد به أثناء التحقيق ال والذي تم اال مليون يورو 1.5الشيك المبلّغ عنه والذي تقدر قيمته ب 

، ولكن يشير أيًضا 2008بهايدر، زعيم اليمين المتطرف في النمسا، الذي توفي في عام  يرتبط فقط

 .إلى وصي سويسري يملك شركة في كانتون نيدفالد الواقعة وسط سويسرا

في وهناك وصي سويسري آخر أُتًهم أيضاً بالمساعدة في الحصول على رشوة والتحريض عليها 

وزير المالية النمساوي السابق كارل هاينز غراسر، الذي قيل إنه جمع رشاوى  عالقة بقضية

 .شقة فدرالية 60000لخصخصة 

هاينز  كما تظهر في التحقيقات شركة سويسرية متخصصة في إدارة األصول في عالقة بقضية

مستشار النمساوي السابق الصحيفة. وقد استقال نائب ال كريستيان ستراشي "إيبيزا"، وفق ما تنقله

ورئيس الحزب اليميني المتطرف ستراتشي في شهر مايو بعد أن نشرت وسائل اإلعالم األلمانية 

شريط فيديو عن اجتماعه في إيبيزا مع امرأة تدعي أنها ابنة أخت أوليغارشية روسية وتقدم على ما 

 ع.ع/swissinfo .يبدو عقوًدا عامة مربحة مقابل دعم سياسي ومالي

https://www.swissinfo.ch/ara/business/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-

%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-

%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B2-

%D8%B7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%AD-

%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-

%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9/45423708?utm_campaign=swi-

nl&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_content=o 

 

Koniec raportu 

End of Report 

نتهى التقريرا  

*** 
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